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 بالمغرب المرفق العموميب إلدارة االلكترونيةا موقع ومتطلبات                    
 هشام الرشديط.د/                     

 مختبر القانون العام والعلوم السياسية               
  المغرب –جامعة محمد الخامس بالرباط                           

 ملخص:
مكانة اإلدارة االلكرتونية باملرافق العمومية ومتطلبات تفعيل  الدراسة اىل الكشف عنتسعى هذه        

حتديث جتلى يف  شهدت االدارات حتوال رقميا ات الثورة العلميةأثي فمن خالل ت ،باملغرب ادوارها املهمة
باالعتماد على وسائل تقنية، كان هلا الفضل يف تسريع وثية اخلدمات ومعاجلة طلبات  أساليب تدبيها

املرتفقني يف زمن معقول مما عزز ثقة املواطن يف اإلدارة. وقد ساهم هذا التحول بشكل مباشر يف مالمسة 
ول املرتفقني على ، أضف اىل ذلك ترسيخ تيمة الشفافية اإلدارية بتيسي حصمقاربة اجلودة باخلدمة العمومية

 ما يسمح به القانون. إطاراملعلومات يف 
 له مؤشرات احلكامة اجليدة تدبيي تأثيلكن لن يكون ملوقع اإلدارة االلكرتونية باملرافق العمومية أي        

سواء تنظيمية او جمتمعية تكون مبثابة الركيزة اليت تعتمد عليها اإلدارة يف  :مل تتوفر جمموعة من املتطلبات إذا
اإلدارة فالسلطات العمومية اجتهت مؤخرا اىل مالئمة التشريعات الوطنية مع ورش رقمنة  بلورة حتوهلا الرقمي.

لى تنفيذ هذا وتأهيل العنصر البشري للسهر ع ،يف افق مدونة رقمية جامعة تنظم كل ما هو رقمي العمومية
ني من اخلدمات االلكرتونية، ولن والعمل على تقليص الفجوة الرقمية اليت تعيق استفادة مجيع املواطن .الورش
يقوم على أساس استعمال التكنولوجيا احلديثة يف طلب  ستفادة اال ببناء جمتمع رقميهذه اال تتأتى

 اخلدمات اإلدارية وكافة املعامالت اإلدارية. 
 املرافق العمومية، املوقع، املتطلبات.التحول الرقمي، الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

       This study seeks to reveal the status of electronic management in public facilities 

and the requirements of activating its important roles in Morocco. Through the effects 

of the scientific revolution, the departments witnessed a digital transformation 

manifested in the modernization of their management methods based on technical 

means, which was credited with accelerating the services and processing the demands 

of the citizens in a reasonable time, which strengthened the citizen's confidence in the 

administration. This shift has directly contributed to the approach to quality in the 

public service, in addition to establishing the level of administrative transparency by 

facilitating access to legal information. 
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       However, the e-management site in public utilities will not have any 

management effect that has good governance indicators if a set of requirements are 

not available: whether organizational or societal, which serve as the pillar on which 

the administration relies in crystallizing its digital transformation. Public authorities 

have recently worked to adapt national legislation with digitization in the horizon of a 

digital code and qualifying the human element to ensure the implementation of this 

work. To reduce the digital divide that hinders the access of all citizens to electronic 

services, this benefit will only be possible by building a digital society based on the 

use of modern technology in the demand for administrative services and all 

administrative transactions.  

Keywords: Digital transformation, public utilities, location, requirements. 

     
 :مقدمة

بني خمتلف  يف اآلونة االخية االلكرتونية يعد من املواضيع املطروحة للنقاشال غرو ان موضوع اإلدارة        
الباحثني واملهتمني باحلقل اإلداري، يسعى اجلميع اىل التفكي يف طرق وأساليب جديدة لتدبي اإلدارة 

 يف مفهوم اخلدمة العمومية. مهمة حتوالتالعمومية يف ظل التطور التكنولوجي والعلمي وما صاحبه من 
، ومل يعد اليوم مقبوال ان لقد حان الوقت لكي تراجع االدارة العمومية طريقة تقدميها للخدمات       

فاملرتفق عاىن االمرين  والتعقيدات اإلدارية، وراقاشر اعماهلا على الطريقة التقليدية اليت تعتمد على كثرة االتب
حية حتمل عناء وتكلفة قضاء حاجياته اإلدارية اليت غالبا ما تتطلب وثائق مع خدمات اإلدارة سواء من نا

وقد تكون  1أخرى بل قد يطلب منه احضارها من إداراتونسخ عديدة يتحمل املتقدم للخدمة احضارها، 
تابعة لنفس اإلدارة اليت وضع طلبه هبا. ومن جهة أخرى استغالل حيز زمين كبي يف طلب خدمة بسيطة مما 

 يهدر معه وقت املرتفق، وجيعل احلصول على خدمة عمومية يستغرق أياما وقد تصل ألسابيع وشهور.
ب اىل عقلنة التدبي العمومي للمرافق هلذا ويف إطار الثورة العلمية الذي يشهدها العامل سعى املغر        

 1995العمومية، اذ عمل على ادماج التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال باإلدارات العمومية، ففي سنة 
مت وضع اول برنامج لتنمية  1997مت ادخال االنرتنيت اىل املغرب لالستفادة من مزاياها املتعددة، ويف سنة 

                                                           
1
( على انه "يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل 2018يوليوز  29لعيد العرش ) 19نبه اخلطاب امللكي مبناسبة الذكرى  - 

نصوص قانونية تنص على "ال تطلب اعتماد ضرورة احلكومة املعلومات، باالستفادة مما توفره املعلوميات والتكنولوجيا احلديثة". مؤكدا على 
 أي إدارة عمومية من املستثمر وثائق او معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى".
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، اخرها اخلطة 1ب، وتوالت بعدها االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية إلصالح اإلدارةتكنولوجيا االعالم باملغر 
واليت ركزت يف جانب منها على االعتماد على اإلدارة االلكرتونية  2021-2018الوطنية إلصالح اإلدارة 

 اعة.من اجل حتسني مستوى اخلدمات العمومية، ومتكني املواطنني من الولوج اىل اليها بكل فعالية وجن
ورغم كل هذه املبادرات ظلت اإلدارة العمومية تعاين من عدة اختالالت نتيجة التنزيل السيء لإلدارة        

االلكرتونية او لعدم وضع تصور واضح لتطبيقها، هذا ويبقى من الالزم الوقوف على اجملهودات املبذولة 
أت جتيب عن جمموعة من األسئلة املرتاكمة لتحديث املرفق العمومي باملغرب يف السنوات األخية، اليت بد

خبصوص مالئمة اعمال اإلدارات العمومية مع الثورة العلمية والتكنولوجية وتزايد الطلب على اخلدمات 
 العمومية. 

 2هلذا سنتساءل حنن يف هذه الورقة البحثية عن املكانة اليت أصبحت حتظى هبا اإلدارة االلكرتونية       
 كتدبي اداري حديث وعن املتطلبات الضرورية لتوطيد هذا املوقع املهم.  باملرفق العمومي

                                                           
1

جاءت عملية التحول الرقمي لإلدارة العمومية باملغرب على مراحل ختللتها برامج وخطط واسرتاتيجيات هدفت إلدماج التكنولوجيات  -
 عمومية:احلديثة لتجويد خدمات اإلدارة ال

( حتت اشراف كتابة الدولة املكلفة بالربيد واملواصالت وتكنولوجيا 2001اعداد النسخة األوىل من اسرتاتيجية املغرب االلكرتوين ) -
 االعالم، من اجل تعميم اإلدارة االلكرتونية وتطوير اخلدمات اإلدارية.

 ار توجيهي ومتابعة الربامج.( تكلفت بوضع إط2003احداث جلنة وطنية للحكومة االلكرتونية ) -
احداث اللجنة االسرتاتيجية لتكنولوجيا االعالم حتت اشراف وزارة حتديث القطاعات العامة، واعداد الربنامج الوطين لإلدارة  -

، www.servicepublic.ma(. وكان اهلدف هو تطوير معاجلة املعلومات وانشاء مواقع الكرتونية أبرزها 2004االلكرتونية: اداريت )
 وتنظيم جائزة سنوية لإلدارة االلكرتونية.

(، واليت اعتمدت على عدة حماور منها: تنمية اإلدارة االلكرتونية، تعميم وسائل تكنولوجيا 2010وضع اسرتاتيجية املغرب الرقمي ) -
 واالتصال.االتصال، والتكوين يف جمال تكنولوجيا االعالم 

(، وهدفت اىل تقريب اإلدارة من املرتفقني، واحلرص على تكريس مبادئ الفعالية واجلودة 2013وضع اسرتاتيجية املغرب الرقمي ) -
 والشفافية بواسطة اإلدارة االلكرتونية.

 ( كما سبق ذكره.2021-2018اعتماد اخلطة الوطنية إلصالح اإلدارة ) -
2
 احلصر:رقت ملاهية اإلدارة االلكرتونية نذكر منها على سبيل املثال ال تعددت التعريفات اليت تط - 

: استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال وخصوصا االنرتنيت كأداة لتحقيق كااليت  OCEDعرفتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   -
  إدارة جيدة.

 - Etude de l’OCDE sur l’administration électronique, l’administration électronique  :  un impératif, 

page 27, www.oced.org. 

http://www.servicepublic.ma/
http://www.oced.org/
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وملعاجلة هذا الطرح سنتطرق يف هذا البحث ملوقع اإلدارة االلكرتونية من خالل األمهية اليت حتظى هبا        
(. لكن داخل حميط املرفق العمومي وخارجه، وتأثيها الواضح على اعمال املرفق العمومي )املبحث األول

من اجل تكريس هذا املوقع لإلدارة االلكرتونية فإننا سنكون امام متطلبات مهمة من الضروري توفيها 
 باإلدارة العمومية حىت تكون لعملية الرقمنة مفهوم ملموس على ارض الواقع )املبحث الثاين(.

 المبحث األول: موقع اإلدارة اإللكترونية بالمرفق العمومي
حرصت الدولة على طول املسار اإلصالحي لإلدارة على حتديث املرفق العمومي من اجل تقدمي        

خدمة عمومية ذات جودة عالية، وقد اعتمدت مؤخرا إدماج تكنولوجيا االعالم واالتصال باملرافق العمومية 
ولكلفتها، كما اهنا مكنت  اليت مكنت من تبسيط املساطر اإلدارية وتقليص احليز الزمين للخدمة العمومية

 املرتفق من قضاء متطلباته يف أحسن الظروف ودون عناء يف إطار ما يسمى بتقريب اإلدارة من املواطن.
احلرص على جودة خدماهتا  واحلال ان الدولة تنشا املرافق العمومية تلبية ملتطلبات املرتفقني لذلك فان       

قيام هبا خمتلف االجهزة اإلدارية، ولعل اعتماد اإلدارة االلكرتونية باملرافق من املهام الرئيسية اليت تسهر على ال
 العمومية سيكون له تأثي واضح على االعمال اليت تقدمها. 

ويف سعي اإلدارة إىل حتقيق مفهوم اجلودة، قامت بتطبيق تقنية اإلدارة اإللكرتونية، واليت عملت على        
 رة، وأثرت على احمليط اخلارجي أيضا.حتسني احمليط الداخلي لإلدا

 الفقرة األولى: أهمية اإلدارة اإللكترونية داخل المرفق العمومي
من اجل حتقيق األهداف املسطرة من طرف السلطات العمومية يف اجملاالت احليوية فإهنا تلجا اىل        

مية اجملتمع وضمان استمرارية اخلدمة اإلدارة العمومية، وتعمل من خالهلا على تنزيل السياسات العمومية لتن
 العمومية املطلوبة.

ومن موقعها هذا وجب العمل على حتديث االدارة وتطوير آلياهتا وتقنياهتا باستمرار، من أجل حتسني        
أدائها، ومواكبة تطور وتزايد احلاجيات وذلك عن طريق استعمال الوسائل التقنية احلديثة اليت توصلت إليها 

 تكنولوجيا املعلوميات.
ية سواء على مستوى التدبي اإلداري اليومي للمرفق العمومي او على وستكون هلذه العملية اثار إجياب       

 مستوى تعزيز ثقة املرتفق يف اإلدارة.
 أوال: تحديث التدبير اإلداري
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لقد أحدث التقدم التكنولوجي ثورة يف اإلدارة العمومية ويف مصادر املعلومات وساهم يف اثراء العمل        
لكرتونية وقواعد املعلومات االلكرتونية واخلدمات االلكرتونية، وأصبحت اإلداري، حيث ظهرت اإلدارة اال

اإلدارات تزود املرتفقني مبعلومات بشكل الكرتوين عن طريق شبكات احلاسب االيل، ومواقع اإلدارات 
العمومية مكنتهم من الوصول اىل املعلومات اإلدارية، وأصبح عدد اإلدارات اليت تقدم مصادر املعلومات 

. هلذا جند يف عصرنا احلايل 1رتونيا ملرتفقيها يف تزايد مستمر انطالقا من بنوك املعلومات اليت تتوفر عليهاالك
تغيات جوهرية يف طرق عمل املرافق العمومية وتكيفها مع كافة الظروف احمليطة هبا وعملها على حتقيق 

ق التدبي باإلدارة صار من أولويات مطالب املرتفقني بدوام واستمرارية، بل األكثر من هذا فتحديث طر 
الدولة لتطوير مرافقها العمومية وترسيخ مفهوم القانون املعتمد على املصلحة العامة والقيام بالواجبات 

 وااللتزامات سواء من طرف املرفق او املرتفق. 
ق أساليب وتشتمل اإلدارة على هياكل وبنيات وتسيها موارد بشرية لتحقيق أهداف معينة، وف       

ات وسيلة عليها من تغيات. وتعترب املعلوموقواعد حمددة، وهذه اهلياكل والبنيات تتأثر بكل ما قد يطرأ 
تأثي بالغة األمهية على اإلدارة، ذلك أن إدخاهلا إىل الوحدات اإلدارية يعترب عملية متشابكة تتأثر هبا 

كلة جمموعة من اإلدارات بإضافة اقسام ومصاحل ، ويبدو ذلك جليا بإعادة هي2العناصر الداخلية لإلدارة
جديدة تعىن مبا هو الكرتوين مالئمة للتحول الرقمي الذي يشهده العامل واستجابة لطلبات املرتفقني وعدم 
حتميلهم وزر وعناء التنقل لطلب اخلدمة يف غالب األحيان، كما حدث ذلك موازاة مع الظروف الطارئة 

فينة واألخرى كجائحة كورونا يف السنتني االخييتني، واليت ظهرت معها أمهية اليت قد خترج للعلن بني ال
اإلدارة االلكرتونية اما دعما الستمرارية املرافق العمومية احليوية او تفاديا لألخطار وحفاظا على صحة 

 املواطنني بتقدمي خدمات الكرتونية عن بعد. 
 ثانيا: تعزيز ثقة المرتفق في االدارة

من خالل االعتماد على اإلدارة االلكرتونية هو تقدمي خدمة عمومية  ن بني اهم التوجهات العامةم       
يف تطلعات املرتفقني، هذه اخلدمة ستتأتى من خالل السهر على بلورهتا رقميا يف مجيع مراحلها ابتداء من 

                                                           
1
سناء احلجاجي، االدارة االلكرتونية احمللية، رسالة لنيل ديبلوم املاسرت املتخصص يف االستشارة القانونية، كلية العلوم القانونية  - 

 .19، الصفحة 2013-2012سال، جامعة حممد اخلامس السويسي، السنة اجلامعية: واالقتصادية واالجتماعية 
2
قتصادية مسيحة باعال، اإلدارة اإللكرتونية، حبث لنيل املاسرت يف القانون العام، وحدة التدبي اإلداري واملايل، كلية العلوم القانونية واال - 

 .36 فحةصال، 2009-2008اجلامعية:  واالجتماعية سال، جامعة حممد اخلامس السويسي، السنة
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قول. فحصول املرتفق وضع املرتفق لطلب احلصول عليها اىل تسلمه للخدمة العمومية يف زمن اداري مع
على خدمة سريعة ودقيقة هو حجز الزاوية يف التوجه حنو اإلدارة االلكرتونية، باعتباره املستحق الرئيسي 
للخدمة، وأن رأيه فيها ورضاه عنها هو معيار حتقيق االرتقاء من عدمه؛ ومن مث فنجاح اإلدارة االلكرتونية 

 .  1تطلع اإلدارة االلكرتونية اىل كسب ثقته وحتقيق رغباتهيتوقف على رأي املستفيد من اخلدمة، والذي ت
ففي إطار التحول الرقمي للخدمة العمومية اضحى التعامل اإللكرتوين مع املرتفقني هو املهيمن على        

الساحة اإلدارية عوض املواجهة مع املرتفق وما يتخللها من تشنجات وكسر للثقة بني الطرفني، لكن هذا ال 
االستغناء عن حضور املرتفق اىل اإلدارة وامنا ترك هذا االمر للحاالت اليت تفرض ذلك، مما سيساعد يعين 

يف ختفيض النزاعات اليت تطرأ بني املرتفق واإلدارة، ويف عدم اكتظاظ اإلدارات وتقليل الضغط عليها 
عزيز الثقة املتبادلة بني وسيمكنها من تقدمي خدمات إدارية يف متناول اجلميع، واالهم يف هذا كله هو ت

املرتفق واإلدارة، فاألول ينشد من خالل تقدمي طلبه الكرتونيا احلصول على اخلدمة املطلوبة، واإلدارة تعاجل 
 طلبه بكل شفافية وتقدم له اخلدمة يف اقرب اآلجال وبفعالية كبية. 
 يالفقرة الثانية: تأثير اإلدارة اإللكترونية على اعمال المرفق العموم

إن استعمال التكنولوجيا احلديثة من شأنه أن يصل باخلدمات اإلدارية حنو مستوى عايل من اجلودة،        
وذلك بتقدمي اإلدارات العمومية جملموعة من اخلدمات تسهل اإلدارة اإللكرتونية احلصول عليها، إضافة إىل 

 حتقيق الشفافية اإلدارية.
 الخدمة العمومية 2أوال: تجويد

                                                           
1
على النظام القانوين للمرفق العام واعمال موظفيه، جملس النشر العلمي، جامعة  وأثرهاالرزاق الباز، االدارة االلكرتونية  داوود عبد - 

 .244 فحةصالالكويت، 

2
 تعددت التعاريف اليت تطرقت ملاهية اجلودة، نذكر منها: - 

اجلمعية االمريكية للجودة: اجلودة هي السمات واخلصائص الكلية للسلعة او اخلدمة اليت تطابق قدرهتا الوفاء باملطلوب او احلاجيات  -
، الصفحة 1996الضمنية. انظر: فريد عبد الفتاح زين الدين، املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية، القاهرة، 

10. 
يعرف بانه احد رواد القرن العشرين يف اإلدارة، واحد ابرز املروجني لنظام إدارة اجلودة: JOSEPH Juran  (1904-2008 )حسب -

اجلودة هي حتديد الزبائن املعنيني باخلدمة، حتديد وتعريف حاجيات هؤالء الزبائن، وترمجة هاته احلاجات اىل صفات وخصائص اخلدمة. 
 انظر: 

 - JOSEPH Juran, la qualité dans les services, traduit de l’américain par opéra traduction (Monique 

speedy), AFNOR gestion, paris, 1987, page 12. 
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لقد ساهم تطور اإلدارة االلكرتونية يف الرفع من جودة اخلدمات اإلدارية من اجل تقدمي خدمة        
عمومية يف حيز زمين مقبول وبأقل كلفة وبفعالية، فاالنتقال من اإلدارة التقليدية اىل اإلدارة اإللكرتونية 

الظهور األخي ملصطلح اجلودة على  يستدعي اعتماد مقاربة اجلودة يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية، ولعل
مستوى العديد من النصوص القانونية مؤشر على نية السلطات العمومية يف اخضاع املرفق العمومي 
ملتطلبات اجلودة وجعل املرتفق يف صلب اهتماماهتا وتوفي محاية قصوى له من تعسفات اإلدارة كمستهلك 

ن املبادئ األساسية للحديث عن احلكامة اجليدة للمرافق ، فمبدأ اجلودة اضحى م1وزبون للمرفق العمومي
 .2العمومية
وانطلق مفهوم اجلودة من أوساط القطاع اخلاص، ومع التحوالت اليت عرفتها اخلدمات العمومية        

وطريقة تقدميها ومراعاة للمصلحة العامة استلهمت املرافق العمومية هذه املقاربة، وأصبحت اإلدارات 
 هتدف تقدمي خدمة عمومية جيدة. العمومية
ان مطلب اجلودة أصبح يفرض نفسه باخلدمات اإلدارية املقدمة للمرتفقني، لذلك تعمل جاهدة        

خمتلف القطاعات الوزارية على تنزيل الربامج الرامية لتدعيم هذا املطلب، وقد عملت مثال وزارة العدل مؤخرا 
دها مفهوم التدبي اإلداري بالعمل على وضع خمطط للتحول على مسايرة التحوالت الكربى اليت يشه

يضم جمموعة من املشاريع والربامج اليت هتدف يف جمملها اىل تقدمي خدمة عمومية  3الرقمي ملنظومة العدالة
 ذات جودة عالية.

 ثانيا: تحقيق الشفافية اإلدارية
تساهم بقوة يف ختليق احلياة العامة، حيث  ان اإلدارة االلكرتونية اىل جانب خاصياهتا االقتصادية       

، حيث تعمل على إرساء قواعد الشفافية وتوفي املعلومات بسهولة، 4تسمح بتقريب اإلدارة من املرتفقني

                                                           
1
قانونية مرمي كرمي، اشكالية اجلودة يف اإلدارة االلكرتونية: دراسة مقارنة، حبث لنيل ديبلوم املاسرت يف القانون العام، كلية العلوم ال - 

 .96، الصفحة 2014-2013واالقتصادية واالجتماعية الرباط، جامعة حممد اخلامس اكدال، السنة اجلامعية: 

2
: ..ختضع املرافق العمومية 154 يف الباب الثاين عشر املعنون ب: احلكامة اجليدة، الفصل 2011وهذا ما كرسه الدستور املغريب لسنة  - 

 ور.م والدميوقراطية اليت اقرها الدستسؤولية، وختضع يف تسييها للمبادئ والقيملعايي اجلودة واحملاسبة وامل

3
اساسية لتنزيله: تسهيل  تأربعة جماالعبارة عن اجراء اداري سيمكن من دخول باب الرقمنة والتواصل عن بعد من خالل اعتماد  - 

 .واخيا نشر املعلومات القانونية والقضائيةالتقاضي عن بعد، ، واإلجراءاتدالة، تبسيط املساطر الولوج اىل الع

4
االدارة ورهان التحديث، حبث لنيل ديبلوم السلك العايل يف التدبي االداري، وزارة حتديث  لتأهيلخالد بومشال، الربنامج احلكومي  - 

 .89، الصفحة 2005-2004الرباط، السنة الدراسية ب لإلدارةالقطاعات العامة، املدرسة الوطنية 
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والسرعة كذلك يف احلصول عليها، وهذا األمر يؤدي إىل تعزيز روح الدميقراطية اإلدارية، ويساهم يف تطوير 
 مفهوم اخلدمة العمومية.

فلم يعد تداول املعلومات يف اإلدارة العمومية يعتمد على السرية وطغيان هاجس السر املهين الذي        
من النظام االساسي للوظيفة العمومية: الذي ينص على أن املوظف العمومي ملزم  18ورد بالفصل 

إعطاء املعلومات والبيانات باالحتفاظ بالسر املهين، إذ أن املوظف يتخذ من هذا الفصل ذريعة لعدم إبداء و 
املطلوبة، كما لو أن امللفات والوثائق اإلدارية مملوكة لإلدارة ملكية خاصة وال جيوز ألحد االطالع عليها. 

والذي يسعى  1ويعترب احلق يف احلصول على املعلومة من احلقوق األساسية اليت نص عليها الدستور املغريب
 إلدارة وتعزيز عالقة املرتفقني معها.اىل ضمان وإشاعة ثقافة الشفافية با

هذا واعتربت ثورة املعلومات واالتصاالت ان السرية املهنية جمرد مياث تارخيي لإلدارة، وأن مواكبة        
هذه الثورة تستدعي العمل من خالل إدارة مفتوحة تتحول فيها العالقة بني اإلدارة واملرتفقني إىل عالقة 

فالشفافية تعد مبدأ اساسيا يف إمتام كل املعامالت اإلدارية وهي من املزايا  ،العتامةو شفافية بدال من السرية 
 .2املهمة اليت يوفرها نظام اإلدارة اإللكرتونية

ومعىن ذلك أن عالقة اإلدارة باجلمهور تتحول يف ظل الشفافية إىل عالقة تناغم وانفتاح تتيح مشاركة        
املرتفقني لإلدارة فيما تقوم به من أعمال، واحلق يف فهم تصرفاهتا ما دام باإلمكان االطالع على وثائقها 

ألفراد وعدم نشر املعلومات املتعلقة بأحواهلم وتعليالت قراراهتا، ولكن مع احرتام احلق يف احلياة اخلاصة ل
 الشخصية.

إضافة لذلك، فالعمل بنظام اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل حتقيق الشفافية من خالل متكني اجلهات        
الرمسية يف الدولة من املراقبة واالضطالع بسهولة ويف ظرف زمين قصي على إجنازات اإلدارة بشكل دقيق،  

 .3شر البيانات واملعلومات اإلدارية اىل دعم دور اجملتمع املدين يف مراقبة تصرفات اإلدارةكما يؤدي ن
 

                                                           
1
، واملؤسسات العمومية ةدار يف حوزة اإلدة و جو احلصول على املعلومات امل واملواطنات حق واطننيلممن الدستور املغريب: ل 27الفصل  - 

 املنتخبة، واهليئات املكلفة مبهام املرفق العام..

2
 .251-249 فحةصالالرزاق الباز، مرجع سابق،  داوود عبد -

لتطوير  التنظي ، كل من اجل املسامهة يفالفاعلني باجملتمع املدين او اإلدارة سواء من طرف اجلهات الرمسيةمما يعطي أمهية ملراقبة اعمال  - 3
 اوز االكراهات واالختالالت احملتملة.األداء والعمل على جت
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 المبحث الثاني: متطلبات تفعيل اإلدارة اإللكترونية بالمرفق العمومي
فتبين شعار اإلدارة االلكرتونية يف  لنجاح اإلدارة اإللكرتونية باملغرب، البد من حتقيق عدة متطلبات،       

إطار عصرنة وحتديث اإلدارة العمومية، وانشاء موقع على شبكة االنرتنيت وبث جمموعة من اخلدمات يعد 
تصورا خاطئا ملفهوم اإلدارة االلكرتونية؛ فاملسالة أكرب مشولية من ذلك، حيث أن االمر يتطلب رؤية واضحة 

مع التحول االلكرتوين لإلدارة وخطة حمكمة تشمل اجلانب التنظيمي من خالل مالئمة النصوص القانونية 
يف إطار مدونة رقمية جامعة وتأهيل العنصر البشري داخل اإلدارة. واجلانب اجملتمعي من خالل مراعاة واقع 
اجملتمع وخصوصياته واكراهات حصوله على اخلدمات االلكرتونية والعمل على ادماجه يف البعد االلكرتوين 

 للخدمة العمومية.
 متطلبات التنظيميةالفقرة األولى: ال

ان تبين مفهوم اإلدارة االلكرتونية يقتضي توفي جمموعة من املتطلبات التنظيمية، ال ميكن تصور        
 تطبيق اخلدمات اإللكرتونية وتقدميها للمرتفقني جبودة عالية يف غياب أحد هذه الركائز املهمة.

 أوال: إصدار مدونة رقمية 
لعمومية حتوالت مهمة نظرا العتمادها على الوسائل التقنية اليت ظهرت مع تعرف اليوم اإلدارة ا       

التقدم التكنولوجي واملعلومايت، ولضبط خمتلف األنشطة اإلدارية اليت تصدر عنها فإهنا حباجة اىل تشريعات 
غالل للتقعيد القانوين للخدمات االلكرتونية، كما اهنا حتتاج لتشريعات أخرى من باب محاية عملية است

 .1املعلومات وحتويلها وختزينها الكرتونيا
ان تطبيق اإلدارة االلكرتونية وحتقيق خمتلف األهداف املنشودة من ورائها مرهون مبدى قدرة املشرع        

، ورغم التنصيص القانوين 2املغريب على تنظيمها من خالل القوانني واالجهزة املواكبة للمستجدات اإلدارية

                                                           
1
يف خدمات املرفق العمومي من تعد الضمانات القانونية أحد اهم اليات اجناح التحول الرقمي لإلدارة العمومية، فمن اجل ثقة املرتفق  - 

 الضروري محاية املعلومات الشخصية واحلفاظ عليها.

وجيا االعالم واالقتصاد كاجمللس الوطين لتكنول  :عمل املغرب على احداث عدة جمالس ومؤسسات تسهر على تنظيم اجملال الرقمي - 2
. إضافة اىل سن تشريعات للتصدي ملختلف اجلرائم واالختالالت املواصالت، والوكالة الوطنية لتقنني الوكالة الوطنية للتنمية الرقميةالرقمي، 

املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع  09.08املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، نذكر القانون 
ل االلكرتوين املتعلق بالتباد 53.05نظم املعاجلة االلية للمعطيات، والقانون  باإلخالل بسياملتعلق  07.03الشخصي، والقانون 

يف عالقة د البعد الرقمي احلصول على املعلومات بتدابي جديدة جتساملتعلق باحلق يف  31.13. هذا وجاء القانون للمعطيات القانونية
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القوانني فإهنا تبقى غي كافية وجيب العمل على مالئمة التشريعات الوطنية املتعلقة مع على جمموعة من 
الظروف الطارئة والتحوالت اليت يعرفها اجملتمع، وقد ابانت جائحة كورونا على احلاجة املاسة العتماد قوانني 

اليت ستنظم اإلدارة . هلذا اضحى من الضروري اإلسراع بإخراج املدونة الرقمية 1جديدة وتعديل أخرى
 اإللكرتونية ونشاطاهتا وخدماهتا املتعددة.

املتعلق بتقييم اخلدمات عرب االنرتنيت، على  2019وقد أكد تقرير اجمللس األعلى للحسابات لسنة        
ضرورة اعتماد إطار تشريعي مناسب للتحول الرقمي وتبادل البيانات واملعلومات ميكن اإلدارة من تصميم 

خدمات رقمية مندجمة وفعالة. واحلال ان هذا اإلطار سيكون عامال مسامها يف حتقيق الثقة الرقمية  وتطوير
يف اخلدمات واملساطر وضمان املزيد من احلقوق للمرتفقني، وهذا االمر لن يتأتى دون استكمال اإلطار 

اجلرائم املعلوماتية، واالعرتاف  القانوين لتكنولوجيا االعالم واالتصال، عرب تدعيم القوانني الزجرية للحد من
القانوين باملساطر عن بعد، ووضع قانون حلماية املرتفق االلكرتوين، وتوضيح املسؤولية عن األخطاء الناجتة 

 . 2عن استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال داخل اإلدارات العمومية
 ثانيا: تأهيل العنصر البشري داخل اإلدارة

لكبية اليت تشكلها عملية تزويد املكاتب واألقسام بأجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة رغم األمهية ا       
األنرتنيت، وتوفي كل الربامج والتقنيات احلديثة وفق آخر االبتكارات، فان ضرورة توفر اإلدارة على رأمسال 

ن استدامة جودة بشري مؤهل يف اجملال الرقمي للعمل على املسائل التقنية يعد أبرز مطلب من اجل ضما
اخلدمة العمومية املقدمة للمرتفقني. حيث ان رقمنة االدارة العمومية من خالل الربامج واملشاريع اليت 
ختصص هلذا الورش، كثيا ما تطرح حتديات ذات صلة وثيقة بأولئك املوظفني الذين يتعاملون بواسطة هذه 

وجهات احلكومية تؤكد على ضرورة إيالء العناية الالزمة . هلذا ما فتئت الت3الوسائط االلكرتونية للمرة األوىل

                                                                                                                                                                                                 

يط املساطر واإلجراءات اإلدارية الذي كرس التوجه الرقمي لإلدارة العمومية املتعلق بتبس 55.19، ومؤخرا مت اصدار القانون املرتفق باإلدارة
 من اجل حتسني جودة اخلدمات.

1
 منها مشروع احملكمة الرقمية، ومشروع تعديل كل من قانون املسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية. - 

2
رك والضرائب غي املباشرة منوذجا، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا اسامة املني، االدارة االلكرتونية ومتطلبات اجلودة: ادارة اجلما - 

-1999املعمقة يف القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية اكدال، جامعة حممد اخلامس الرباط، السنة اجلامعية: 
 .36، الصفحة 2000

3
 -  Akla Abdelhak, l’administration marocaine dans ses relations avec le public, thèse pour 

l’obtention du doctorat d’état en droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales, agdal, rabat, 1985, page 264. 
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للتكوين والتأهيل املستمر لألطر واملوظفني ومراعاة احلاجيات احلقيقية للمرتفقني. فاإلدارة املغربية أصبحت 
 .1اليوم مدركة ألمهية العنصر البشري يف تسيي الشؤون العمومية

اجل إدارة الكرتونية فعالة داخل االدارات، تدبيا مهما يف وتشكل عملية تأهيل العنصر البشري من        
الوقت احلايل الرتباطه الوطيد مع السياسات الرقمية اليت تنهجها الدولة من اجل ادماج االدارات العمومية 
يف ركب التحوالت التكنولوجية والعلمية اليت فرضت نفسها مؤخرا، فتكوين وتدريب العناصر البشرية هو من 

 ويات اليت يتم االشتغال عليها يف أي مشروع او برنامج وطين لرقمنة أي مرفق عمومي.االول
، هلذا فان كل العمليات 3: ليس هناك من ثروة كاإلنسان2وكما قال األستاذ ''تيودر شولتز''       

البشري القادر االلكرتونية ومساعي رقمنة اإلدارة العمومية تتوقف بالدرجة األوىل على التوفر على الرأمسال 
على التعامل بكل احرتافية مع التكنولوجيات احلديثة وتوظيفها بطريقة ناجعة باملرافق العمومية، ومتناسبة مع 

 الظروف واملتغيات اليت تطبع اجملتمع. 
 الفقرة الثانية: المتطلبات المجتمعية

كرتونية فعالة فإهنا مازالت تصدم رغم املساعي احلميدة للسلطات العمومية يف سبيل إرساء إدارة ال       
بعدة عوائق منها ما يتعلق بالتفاوت البني يف استعمال االنرتنيت بني فئات اجملتمع، لذلك تنصب كافة 
اجلهود حاليا على تقليص الفجوة الرقمية من اجل مواكبة التحول الرقمي للمغرب يف افق اعداد مواطن 

 رقمي.
 أوال: تقليص الفجوة الرقمية

أحد التحديات اليت تواجه اجلهود املبذولة من اجل تعميم الولوج اىل  4تشكل الفجوة الرقمية       
خدمات االعالم واالتصال، وعائقا امام تطور التدبي االلكرتوين للخدمات العمومية اليت أصبحت اليوم يف 

                                                           
1
 .60 فحةصال، 1994طبعة ، الدولة واإلدارة بني التقليد والتحديث، دار املناهل للطباعة والنشر، الرباط، علي سدجاري - 

2
 جبائزة نوبل يف العلوم االقتصادية. 1979( فاز عام 1998-1902هو اقتصادي امريكي ) - 

3
- voir : Théodore W. Schultz, Il n’est de richesse que l’hommes : investissement humain et qualité 

de la population, traduction Jamal Challali, Bonnel, Paris, 1983. 
4
بصدور تقرير لوزارة التجارة االمريكية حتت عنوان: السقوط  1995ظهر مصطلح الفجوة الرقمية يف الواليات املتحدة االمريكية سنة  - 

ت االنتباه اىل الفارق الكبي بني فئات اجملتمع االمريكي على مستوى استخدام الكمبيوتر واالنرتنيت. من فتحات الشبكة. هذا التقرير لف
، اغسطس 318لالطالع أكثر: نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية )رؤية عربية جملتمع املعرفة(، سلسلة عامل املعرفة، عدد 

 .26، الصفحة 2015
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ال من اإلدارة التقليدية اىل حلة جديدة تعتمد على الوسائل التكنولوجية والعلمية، ومرحلة حامسة يف االنتق
 اإلدارة االلكرتونية إلدارات وهيئات ومؤسسات الدولة على املستوى املركزي والرتايب.

 هلذا يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت على عدة مؤشرات لقياس مؤشر الفجوة الرقمية بني الدول،       
 دراسة الفجوة الرقمية من اجل تقليصها.وباملغرب تتوىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت عملية 

وتصدر الوكالة تقارير سنوية تستعرض فيها اهم تطورات السوق الرقمي، ومتيز تقرير كل من سنة        
بإجراء حبث ميداين حول قياس الفجوة الرقمية من خالل استعمال تكنولوجيا االعالم  2017و 2016

 2520لعينة ضمت باستطالع  واالتصال، اذ استهدفت الدراسة االسر املقيمة بالوسطني احلضري والقروي
ما بني افراد واسر. وبنيت الدراسة على مؤشرات رئيسية،  2017عينة بسنة  1200و 2016بسنة 

توزعت بني جتهيز وولوج االسر واالفراد لتكنولوجيا االعالم واالتصال، إضافة اىل استعمال الشبكات 
 .1االجتماعية والتسوق عرب االنرتنيت والتطبيقات املتنقلة

وقد بينت الدراسة حمدودية النفاذ اىل خدمات االنرتنيت وتباينها بني الوسط احلضري والقروي يف        
ظل ضعف ربط الشبكة العنكبوتية ببعض املناطق وغياب برامج وطنية لتعميم استعمال األجهزة 

 يات احلماية من خماطرها.االلكرتونية، وعدم الوعي بأمهية االنرتنيت داخل اجملتمع ويف نفس الوقت اجلهل بال
اذن، لنجاح تطبيق اإلدارة االلكرتونية جيب العمل على تقليص الفجوة الرقمية بالرفع من مستوى        

ادماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال داخل اجملتمع يف افق تكوين جمتمع رقمي يعتمد يف جل طلباته 
 ع شرائحه وفئاته. اإلدارية واخلدمات على الوسائط االلكرتونية جبمي

 ثانيا: بناء المجتمع الرقمي 
لتحقق اإلدارة اإللكرتونية أهدافها فيما يتعلق بعالقتها باملواطنني ينبغي أن نكون أمام جمتمع رقمي        

متمكن من الثقافة املعلوماتية يعرب عن ذلك بالتفاعل مع التطور التكنولوجي واملعلومايت واستخدام الوسائل 
احلديثة بشكل صحيح، وهذا األمر يتطلب اخنراط كافة شرائح اجملتمع يف االستعمال اإللكرتوين التقنية 

للمعلومات، وذلك بالعمل على توعية املواطنني وتوسيع نطاق معرفتهم باإلدارة اإللكرتونية، من خالل 
مهية اجلانب الرقمي يف إدخال التقنيات اإللكرتونية ضمن املناهج الدراسية والربامج االعالمية للتحسيس بأ

 اإلدارة العمومية ودوره يف حتسني جودة اخلدمات اإلدارية.

                                                           
1
 https://www.anrt.ma: 2017و 2016ة الوطنية لتقنني املواصالت، التقرير السنوي لسنة وكالاملوقع االلكرتوين لل - 
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وتعد االستفادة من التكنولوجيات احلديثة عامال حامسا يف االرتقاء بالعمل اإلداري، اذ ينبغي التوجه        
ن طرف خمتلف حنو تعميم اإلدارة الرقمية، وتوفي اخلدمات عن بعد، والولوج املشرتك للمعلومات م

 .1القطاعات
رهني بتحقيق تنمية شاملة يف الدولة، تنمية اقتصادية  رقميوجتدر اإلشارة إىل أن بناء جمتمع        

ي تعاين منه اإلدارة اإللكرتونية، وقد أوصى التقرير السنوي واجتماعية، وإجياد حلول ملشكل التمويل الذ
حول "التحول الرقمي يف خدمة املواطن ومن  2016سنة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي برسم 

ادماج املكون الرقمي يف مجيع االسرتاتيجيات، سواء ا كانت بضرورة  اجل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة"
 اسرتاتيجيات اجتماعية او جمتمعية او اقتصادية او ثقافية.

 خاتمة:
باملغرب هو االعتماد على التكنولوجيا احلديثة وما جادت  العمومي مداخل تطوير املرفق أبرزان من        

به قرحيتها من تقنيات جديدة، واستثمارها يف افق رقمنة اجملال اإلداري وجعل خدماته يف متناول مجيع 
اهنا ثقافة جديدة جيب العمل  املرتفقني على اختالف مطالبهم ومعاجلتها يف زمن معقول وبكل شفافية.

دبي الشأن العام للخروج من االزمات اليت يعيشها املرفق العمومي باملغرب، ولعل ادماج على ادخاهلا يف ت
 هذه التقنيات بأنشطة اإلدارات العمومية سيوفر خدمة عمومية ذات جودة عالية تشبع مطالب املواطنني

 .قاولنيوامل واملستثمرين
العامل وما هلا من تأثيات على اإلدارة العمومية داخليا اننا اليوم وامام هذه الثورة الرقمية اليت يشهدها        

وقد  ،لتطوير األداء اإلداري بقوانني وخارجيا، أصبح الوضع يفرض العمل على برامج ومشاريع حمددة
التحول التدرجيي لإلدارة  عمليةمؤخرا بتنسيق مع القطاعات املعنية الوزارة الوصية على قطاع اإلدارة  باشرت

تحسني جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمرتفقني وتكريس الثقة املتبادلة بني اإلدارة العمومية حنو الرقمنة ل
حث كل قطاع وزاري على ضرورة ان يضع و  سيط املساطر واإلجراءات اإلدارية،تبمن خالل  ،واملرتفق

  نية تقدم خدمات جيدة.ادماج البعد الرقمي من اجل إدارة الكرتو  ضمن توجهاته العامة وبراجمه

                                                           
1
 .2018فرباير  27مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة اىل امللتقى الوطين حول الوظيفة العمومية العليا املنعقد بالصخيات بتاريخ  - 
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هلذا فان التوجه العام للحكومة يذهب حنو حتديث اإلدارة العمومية من خالل رقمنتها، ويف انتظار        
تنزيل كافة الربامج واملشاريع اهلادفة اىل ذلك يظل السؤال املطروح: هل متلك اإلدارة املغربية القدرة على 

 ؟التحول الرقمي من اجل هلا التصور املستقبليرقمنتها وما مواجهة التحديات اليت تعوق مسية 
 المراجع:ائمة ق

 للمرافق يرجع" انه على( 2018 يوليوز 29) العرش لعيد 19 الذكرى مبناسبة امللكي اخلطاب نبه -  
 مؤكدا". احلديثة والتكنولوجيا املعلوميات توفره مما باالستفادة املعلومات، وتبادل بينها فيما التنسيق العمومية

 او وثائق املستثمر من عمومية دارةإ أي تطلب ال" على تنص قانونية نصوص اعتماد ضرورة احلكومة على
 ."أخرى عمومية إدارة لدى تتوفر معلومات

 واسرتاتيجيات وخطط برامج ختللتها مراحل على باملغرب العمومية لإلدارة الرقمي التحول عملية جاءت - 
 :العمومية اإلدارة خدمات لتجويد احلديثة التكنولوجيات إلدماج هدفت

 املكلفة الدولة كتابة اشراف حتت( 2001) االلكرتوين املغرب اسرتاتيجية من األوىل النسخة اعداد -
 .اإلدارية اخلدمات وتطوير االلكرتونية اإلدارة تعميم اجل من االعالم، وتكنولوجيا واملواصالت بالربيد

 .الربامج ومتابعة توجيهي إطار بوضع تكلفت( 2003) االلكرتونية للحكومة وطنية جلنة احداث -
 واعداد العامة، القطاعات حتديث وزارة اشراف حتت االعالم لتكنولوجيا االسرتاتيجية اللجنة احداث -

 وانشاء املعلومات معاجلة تطوير هو اهلدف وكان(. 2004) اداريت: االلكرتونية لإلدارة الوطين الربنامج
 .االلكرتونية رةلإلدا سنوية جائزة وتنظيم ،www.servicepublic.ma أبرزها الكرتونية مواقع
 اإلدارة تنمية: منها حماور عدة على اعتمدت واليت ،(2010) الرقمي املغرب اسرتاتيجية وضع -

 .واالتصال االعالم تكنولوجيا جمال يف والتكوين االتصال، تكنولوجيا وسائل تعميم االلكرتونية،
 على واحلرص املرتفقني، من اإلدارة تقريب اىل وهدفت ،(2013) الرقمي املغرب اسرتاتيجية وضع -

 .االلكرتونية اإلدارة بواسطة والشفافية واجلودة الفعالية مبادئ تكريس
 .ذكره سبق كما( 2021-2018) اإلدارة إلصالح الوطنية اخلطة اعتماد -

 :احلصر ال املثال سبيل على منها نذكر االلكرتونية اإلدارة ملاهية تطرقت اليت التعريفات تعددت -  
 واالتصال االعالم تكنولوجيا استعمال: كااليت OCED االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عرفتها  -

  .جيدة إدارة لتحقيق كأداة االنرتنيت وخصوصا
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 - Etude de l’OCDE sur l’administration électronique, 
l’administration électronique : un impératif, page 27, 
www.oced.org. 

 القانونية، االستشارة يف املتخصص املاسرت ديبلوم لنيل رسالة احمللية، االلكرتونية االدارة احلجاجي، سناء -  
: اجلامعية السنة السويسي، اخلامس حممد جامعة سال، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 .19 الصفحة ،2012-2013
 واملايل، اإلداري التدبي وحدة العام، القانون يف املاسرت لنيل حبث اإللكرتونية، اإلدارة باعال، مسيحة -  
: اجلامعية السنة السويسي، اخلامس حممد جامعة سال، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 .36 الصفحة ،2008-2009
 موظفيه، واعمال العام للمرفق القانوين ظامالن على وأثرها االلكرتونية االدارة الباز، الرزاق عبد داوود -  
 .244 الصفحة الكويت، جامعة العلمي، النشر جملس
 :منها نذكر اجلودة، ملاهية تطرقت اليت التعاريف تعددت -  
 قدرهتا تطابق اليت اخلدمة او للسلعة الكلية واخلصائص السمات هي اجلودة: للجودة االمريكية اجلمعية -

 إدارة لتطبيق العلمي املنهج الدين، زين الفتاح عبد فريد: انظر. الضمنية احلاجيات او باملطلوب الوفاء
 .10 الصفحة ،1996 القاهرة، العربية، املؤسسات يف الشاملة اجلودة

 اإلدارة، يف العشرين القرن رواد احد بانه يعرف JOSEPH Juran  (1904-2008)حسب -
 حاجيات وتعريف حتديد باخلدمة، املعنيني الزبائن حتديد هي اجلودة: اجلودة إدارة لنظام املروجني ابرز واحد
  :انظر. اخلدمة وخصائص صفات اىل احلاجات هاته وترمجة الزبائن، هؤالء

 - JOSEPH Juran, la qualité dans les services, traduit de l’américain 
par opéra traduction (Monique speedy), AFNOR gestion, paris, 
1987, page 12. 

 القانون يف املاسرت ديبلوم لنيل حبث مقارنة، دراسة: االلكرتونية اإلدارة يف اجلودة اشكالية كرمي، مرمي -  
: اجلامعية السنة اكدال، اخلامس حممد جامعة الرباط، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية العام،

 .96 الصفحة ،2013-2014
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 الفصل اجليدة، احلكامة: ب املعنون عشر الثاين الباب يف 2011 لسنة املغريب الدستور كرسه ما وهذا -  
 والقيم للمبادئ تسييها يف وختضع واملسؤولية، واحملاسبة اجلودة ملعايي العمومية املرافق ختضع: ..154

 .الدستور اقرها اليت والدميوقراطية
 أربعة اعتماد خالل من بعد عن والتواصل الرقمنة باب دخول من سيمكن اداري اجراء عن عبارة -  

 واخيا بعد، عن التقاضي واإلجراءات، املساطر تبسيط العدالة، اىل الولوج تسهيل: لتنزيله اساسية جماالت
 .والقضائية القانونية املعلومات نشر
 يف العايل السلك ديبلوم لنيل حبث التحديث، ورهان االدارة لتأهيل احلكومي الربنامج بومشال، خالد -  

-2004 الدراسية السنة بالرباط، لإلدارة الوطنية املدرسة العامة، القطاعات حتديث وزارة االداري، التدبي
 .89 الصفحة ،2005

 حوزة يف املوجودة املعلومات على احلصول حق واملواطنات للمواطنني: املغريب الدستور من 27 الفصل -  
 ..العام املرفق مبهام املكلفة واهليئات املنتخبة، ؤسساتوامل العمومية، اإلدارة

 .251-249 الصفحة سابق، مرجع الباز، الرزاق عبد داوود - 
 من كل املدين، باجملتمع الفاعلني او الرمسية اجلهات طرف من سواء اإلدارة اعمال ملراقبة أمهية يعطي مما -  
 .احملتملة واالختالالت االكراهات جتاوز على والعمل األداء لتطوير التنظي يف املسامهة اجل
 املرتفق ثقة اجل فمن العمومية، لإلدارة الرقمي التحول اجناح اليات اهم أحد القانونية الضمانات تعد -  

 .عليها واحلفاظ الشخصية املعلومات محاية الضروري من العمومي املرفق خدمات يف
 الوطين كاجمللس: الرقمي اجملال تنظيم على تسهر ومؤسسات جمالس عدة احداث على املغرب عمل -  

. املواصالت لتقنني الوطنية والوكالة الرقمية، للتنمية الوطنية الوكالة الرقمي، واالقتصاد االعالم لتكنولوجيا
 واالتصال، املعلومات بتكنولوجيا املرتبطة واالختالالت اجلرائم ملختلف للتصدي تشريعات سن اىل إضافة

 الشخصي، الطابع ذات املعطيات معاجلة جتاه الذاتيني األشخاص حبماية املتعلق 09.08 القانون رنذك
 بالتبادل املتعلق 53.05 والقانون للمعطيات، االلية املعاجلة نظم بسي باإلخالل املتعلق 07.03 والقانون

 املعلومات على احلصول يف باحلق املتعلق 31.13 القانون وجاء هذا. القانونية للمعطيات االلكرتوين
 املتعلق 55.19 القانون اصدار مت ومؤخرا باإلدارة، املرتفق عالقة يف الرقمي البعد جتسد جديدة بتدابي

 جودة حتسني اجل من العمومية لإلدارة الرقمي التوجه كرس الذي اإلدارية واإلجراءات املساطر بتبسيط
 .اخلدمات
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 .اجلنائية واملسطرة املدنية املسطرة قانون من كل تعديل ومشروع الرقمية، احملكمة مشروع منها -  
 رسالة منوذجا، املباشرة غي والضرائب اجلمارك ادارة: اجلودة ومتطلبات االلكرتونية االدارة املني، اسامة -  
 اكدال، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية العام، القانون يف املعمقة العليا الدراسات ديبلوم لنيل

 .36 الصفحة ،2000-1999: اجلامعية السنة الرباط، اخلامس حممد جامعة
  -  Akla Abdelhak, l’administration marocaine dans ses relations 
avec le public, thèse pour l’obtention du doctorat d’état en droit 
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  دراسة في العوامل الداخلية في ليبيا التحول الديمقراطي عوائق
 عمران محمد المرغني الجداري/د

 جامعة الزيتونة ليبيا -كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 ملخص

اااااااثلةهاااااا ة ا اااااا  ا ةة2011بنااااااولة الدااااااا ة الاالح اثاااااا ةبااااااالة م اااااال  ة ااااااا ة اااااا ل وةاث ثااااااوة ااااااو ة
طةةس ااااا ثيفةدجااااا ةقاااااا ة ااااالذة ح  ثااااال ة اااااا ة ااااا  ة ال   ااااا ةة مبكاااااورة اااااال داةة ةقاااااا ة اااااو  ة الااااا ة

 اضااااااا لة  ااااااا ة   قااااااالة اا،ااااااا دة اااااااالاالح ااةيفةاث ثاااااااو ةهااااااا ة ااااااا دة    ااااااا ةدة  ثااااااالة اا  هااااااالة ال   ثااااااا  ة
 ة ألهااااا ةدة  ا اااااو ة ا ثو اااااا ة اداااااواة اااااال   ة م  ااااا  ااااا  ةب   اااااد ة ااااال ةهااااا ة    اااااح  ة اثاااااو ة إ

دةه اااااحد،ةدلااااا  ة ااااااا اجل  ة اال  ثااااا ةدة     ااااا  ة   اااااو  ة ا ااااا ا ةخنثاااااواة  ااااا ة ثو اااااث ة ا ااااا ة   ااااا ة 
 ا انثااااا ةدة اال اااااا ة م االواثااااا  ة ااااااا ةسالااااا ة باااااحة ااااااحذةيفة اااااا ثلة ا اااااا  ةيفة ال ااااا ة الاالح اثااااا  ةدةقااااااا ة

ةبغث ة  ث  و ةاك  ةهلىةس اجل وة   ة م ث ة اا، دة الاالح ااة  حسالب.
ة، د. اا، دة الاالح اا ة   قلة ااةالكلمات المفتتحة:

 Abstract. 

   Building a democratic state,  after  the events in Libya,  in 2011 is not easy 

task. The paths to that are arduous,  and many obstacles  stand in the way. This study 

seeks to highlight the barriers to democratic transition. By studying and analyzing 

internal factors, such  as: Political Islam. Regional speech, Security Failure spread of 

weapons, Absence of  a political elite with a national vision or project,  Tribal and 

regional influences, National Reconciliation and Transitional Justice, Which stands as 

a stumbling block to entering the era of democracy,  This study has been conducted 

To reveal the extent of its impact on the process of the potential democratic transition 

in Libya.. 

 المقدمة
ص ااااااااوةلثمااااااااوة اا اااااااالةدها ااااااااا وة   ةرة بااااااااقة اا  قاااااااالةد اا،اااااااال و ة ااااااااثك رةباااااااا ة اااااااا ة  ااااااااجل  ة 

س اااااااا ثطة اضااااااااا لة  ااااااااا ة اا  قااااااااالةة ااااااااا  ة ال   ااااااااا ةة ة الاالح اثاااااااا  ةس اااااااااا داااااااااا ة ة ةبااااااااواا، دة  ن ااااااااا  ة
 ةدقاااااا ةهااااا ة ااااا دةد اااااا وة ااااا ة   اااااحة2011 ال   ثااااا ةا ا،ااااا دة اااااالاالح ااةيفةاث ثاااااوةباااااالة  ااااال  ة
  خا  ااااا ةيفة ال   ثاااا ة اا  هااااالةةد  اااا ةهااااالىةسااااواجلة.بغثاااا ة    اااا ةباااااا ةس اااا ة اا  قااااالةدسنود ااااوةبواا، ثااااال

 م ثااااااااا ة اا،ااااااااا دة اااااااااالاالح ااةا م اااااااااول ةيفة هكو ثااااااااا ةه  ج ا اااااااااوةدسااااااااا اث  وةد ااغ ااااااااابة  ث اااااااااو ةدبواااااااااااو ة
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وة   ااااا  ةبناااااولة الداااااا ةق  ة     اااااو ة انظاااااو ة اااااالاالح ااة  حسالاااااب.ةسح اااااثخ ةةة س ااااا ثلة م ثااااا ة اا،ااااا دة
ة الاالح اث ة اح  خ .

زهاااااااا ة اا،اااااااا دة  ااااااااال  دةيفةةة  احقث اااااااااة ااااااااا  ة ااااااااو ة ااااااااا   ةس ااااااااكلة اا  هاااااااالة ال   ثاااااااا ة    ااااااااحة
 ال   ثااااا ة  ااااا ة م ثااااا ةة اا  قااااالااااااح ة  ااااالةة ال   ااااا ةه اااااك  سرت ااااا ةة سحسث  اااااوة  ااااا ةهاااااوة ااااا لدة.ة اااااالاالح اا

رةهاااااوة ة ثوخن ة ا ح اااااث ة ااواثااااا  ااااا ةاكااااا ةصاااااإلة  ااااا ةه اااااك  ة ال   ااااا ةبناااااول ة.ة؟الح ااةيفةاث ثاااااو اا،ااااا دة اااااالا
ولااااااا ة  امااااااا ةاالهحس دااااااا ةيفة مااااااالةة ااااااا وب   ااال ثل ااااااا ةا ا،ااااااا دةد  ثااااااالة اباااااااودزة  ااااااااو ةةيفةاث ثاااااااوة  ااااااال

ة قاااااالا ةرة اإلااااااة   اااااا ةلح ااااااث ة ال   اااااا ةبنااااااول ةوةبواا  هاااااالة او جثاااااا .ةب ااااااكلة ااااااو  ةبالاااااال ةهااااااوة ااااااحس طة  ض اااااا
لك ماااااوةز  ةة حة  ااااا ة  اغاااااجلة اااااااوب ة اا،ااااا دة اااااالاالح ااةيفةاث ثاااااوااااااالة  اغاااااجلة   اااااااللة اااااا  ة ااااا ة ة ال   ثااااا 

ة.  اغجلة ااوب ة وذة اا، دة الاالح اا هة   اغجلة   االلة لذةز  
بغثااااااا ةة س ااااااا ثطة اضااااااا لة  ااااااا ة اا  قااااااالة ال   ثااااااا ةا ا،ااااااا دة اااااااالاالح ااةة  اااااااللة ااااااا  ة ال   ااااااا ة

هبااااااللة  اااااا ةهاااااالىة ماااااالةس اااااا ة ااح  ثاااااالةة.د ااااااا وة اااااا ة   ااااااحةبغااااااح ةل، اااااا وةد  ث  ااااااوةددصاااااا  و
ةهو ة اا، دة الاالحااةيفةاث ثو.ة ا ةسال ة لةهنث ة

 التحول الديمقراطي عملية األطر النظرية لتحليل /ولاألالمطلب 
  بثااااااااو ة اا،اااااااا دة ااااااااالاالح ااةسدااااااااحاةااااااااا  ةهالو بااااااااو ة ظح اااااااا ةس  ااااااااجل  ة  ث ثاااااااا ةسح اااااااا  ة اااااااا دة

ة:  ل  لة انظحب ة ااواث 
 :المدخل البنيوي -1

رةإد  ثاااااا ةلااااااة   اااااالىةا اغثااااااجلة ااااااااو  اسااماااااالةس  ااااااجل  ةهاااااال لة ا نثاااااا  ة  اااااا ة اام ثااااااو ة اد   اااااا ة
 ااااا  ة  ااااال لة  رت ااااا ةباااااو بنغا رةة ل اااااح ة  ااااا ة  اااااولةسغاااااجلةبنثاااااو ة ا ااااا د  م ثااااا ة اا،ااااا دة اااااالاالح ااة

رة  ااااااال لة ا نثااااااا  ة ند ااااااالةهااااااا ةلاااااااح ةإ  ااااااا ةهاااااااوة ااااااا ل ةلاااااااة اااااااحدر.ةبناااااااول ةآ د اااااااثاثمثجلةدةةوهااااااا  ةد ااااااال ا ة
  ةد مجامو ثاااااااا ةد ا ثو ااااااااث  ة م ا ااااااااو ة  و اااااااااة اااااااا ة رة اا  ااااااااو ة  ا و ااااااااا ةااااااااا ا ةبنثااااااااو ة ا اااااااا د 

ح  ة  اااا ةااااا دةه ااااو ةسااااو  اة اااا آلوةساااالل ة انخاااابةدة ةدلحص ااااوة ااااتة ااااااو  يةسالاااال ة ثاااا   ةوةساغااااجلةساااال  ث ةه ناااال
ة.ة(1)ة جتو ة الاالح اث ة ا ثت اث ة ال  ةة 

                                                           
   ثلةب احةدة ٌ حدر ة االح اث ة اا، م ة ا ثو ث ةحن ة الاالح اث ةيفة ااومل:ةسحمج ةهوا ة ب   ث ذةدةحمم  ة    ة      ة ااوه ة-ة1

 ة.42 ةص2011 ةاح ب ل ا  ،ول ة
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ة:المدخل التحديثي -2
 اا مثاااااا ة  ل ااااااا ةةةمة رة   ااااااولو ة   ةمسثاااااا آة  اااااال لة لااااااا ةسااااااا  ةيفةباااااال  ا وةة د ة اااااا  ة جاااااا

 ثاااااا ة داااااحاةباااااا رةة اث  ااااا ةة الاالح اثااااا ةد اانمثاااااا ةسن ااااابةة وةدد اااااا اةد اااااا ة ااااا  ةباااااان أل ااااااحة  اظوه ااااا
ة.(1)ة  ا و  ة دةه ا ىة اا،ل  ة الاالح اث ةسحس طةبوااد  ة ا   ث 

ة:مدخل التحول أو االنتقالي -3
د  اثاااااو   ة انخ ااااا ة اااااا ةو    ة اااااا  ةس ناااااو ة   كااااا   ةد  اااااا ة ح ااااا ة  ااااا ة اام ثاااااو ة ا ثو اااااث ةد   ااااا

 وقمااااااا ة  ااااااا ة ل ااااااا ة ا كاااااااحذة احقث اااااااث ةاحد اااااااا ةة. الاالح اثااااااا ة ااااااا داةة اا ا،ااااااا دةهااااااا ة انظاااااااو ة اة خاااااااسا
د ااااا ةسام،اااا  ة اااا دة ااااالد ة ااااا لث اةةد الاالح اثاااا ةألاحد اااا ةاث  اااا ة ااااا ةسااااحبطةباااانة اانمثاااا ة م ا ااااو   

 ةمااااااوبثنمااااااوة  اة دسح ااااااثية الاالح اثاااااا  ااااااولةس ااااااااةااا  اااااا ة ألهاااااا ة اااااا دة  امااااااوه قةبواا  هاااااالة ااااااا ةهاااااا ة
د  اااااجلةة.(2)ة اااااول أل لة اا،ااااا دة ام،ااااا  ة ااااا دةق اكث ثااااا قة اااااا ة الااااالةهباااااوة الاالح اثااااا ةيفةل  اااااو ةهااااا 

لددة اااا دة م ثاااا ة اا،اااا دة ااااالاالح اا ة ا اااا ةيفة اااااةرةس ااااجلة  ثاااا   د ااااا ةباااا رة نااااونة جتااااو ة ااااو ة نغاااا ة
ةهح   ة االح   ةهح   ة ااا  .هح   ة  ثل   ةةهح   ة  امودة ا  لذة ا انث  

 :أنماط عمليات التحول الديمقراطي
ة.(3)ة وة م االودة الاالح ااةيفة انظقة اا  دث  كودة لة اخ   دحاة نابا رة  با ة

 ثاااا ةسنباااا ة م ثاااا ة م االااااودة ااااالاالح ااة ااااتةه ااااو    ة الاااا  ةهبااااوة انظااااو ة اا اااا داةة،اااا دة ااااا   :ا ا -1
ة درةسل لة  ةج و ة  حى.

 ثااااااا ةسااااااااقة م ثااااااا ة م االاااااااودة اااااااالاالح ااة ااااااا ةاح ااااااالة س و اااااااو ةه ااااااارت  ةبااااااانةة: مس اااااااو ا اا،ااااااا دة -2
ة انخبة  و م ةد انخبة  او   .

ة ث ةسناجة م ث ة الهالح ا ة تة اضغ طةد  او   ة ا ا ث .ة: اا، دة إ    -3
ة ث ة ل ة م ث ة الهالح ا ة اثب ةاال   ة جن ث .ة: اال لة ألجن  -4

 :التحول الديمقراطي أسباب
                                                           

 .30  حج ة ا وبل ةص-ة1
 .34  حج ة ا وبل ةص-ة2

.  1-Samuel p. Huntingtion .The third wave Democratization in the late Twentieth Ccentury 

University of Oklaoma Press. Norman and London . 1991. P 105.  
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هاااااااا ة م ثاااااااا ة اا،ااااااااا دة ااااااااالاالح لاةجت اااااااال ةيفة انمااااااااا ةة ألد هاااااااا ة أل اااااااا واة احقث ااااااااث ةا م جااااااااا ة
بثنمااااااوةهاااااا ة  اااااا واةدة.ة(1)ةا اااااالددةد ااداااااا  ة مجامااااااو ا ةد اثث اااااا ة م ا ااااااو   ةد مجامو ثاااااا ةة م ا ااااااو  

   جاااااا ة ااواااااااا ةهاااااا ةة.د ا ثو ااااااث ةا و اااااالةد    اااااا ةا ا  هاااااالة اا ااااااكح     جاااااا ة ااو ثاااااا ةس  اااااا  ةيفة  ضاااااا  ة 
اث اااااوةة ألاثاااااو ة     ااااا ة.ة(2)ة ابااااا ة ااااا ةهااااا  جة ا ااااا ةهااااا ة أل ااااا واةوناااااإ م ثااااا ة ااخااااا دة اااااالاالح ااةل

.ة(3)ة ا ااااا ةيفة  ناااااوةهااااا بجة دة  اااااثطةجاااااول ة ااااااوقجةسضاااااولحة م  ااااا ة   هااااالة ااااا  لة    ثااااا ة دة و جثااااا 
ةة(.4 اة)ة اا، دة الاالح ااةة ة    واةس  ةصم قثلة نابا ردحاة دة
 ثاااااااا  ة  ااااااااادحة ا  ماااااااااولة   اااااااا ة االح اثااااااااا ة ويفةزهاااااااا ةل اااااااااح ةه ااااااااك  ة اااااااااح ث ة ااااااااانظقة ا ااااااااام اث  ة -1

يفةة  اااااا آ ةد كاااااا  ةلااااااإرةهاظااااااقة ظااااااقة  كااااااقة ااااااحةدجاااااا  ة  ظمااااااا قةمبنداااااالة االح لاااااااستةة ا اااااام اث رةة 
  ثااااااا ةلاااااااإرةة ااااااااال   ةمباااااااحد ة ا  ااااااا ةب جااااااا  ة م اثاااااااو   ةد ااااااال ة الثااااااالة ا  ااااااا  ةدز اااااااو ذة إ  اااااااوط.ةبناااااااول ة

ة ااااااااح ث ة  كااااااااو ةسا  اااااااا ةيفة ااااااااااو ذة  اااااااا ةهاااااااالىةدلااااااااوق قةبو اثوجااااااااو ة  اااااااا  انن ة ىة  اااااااا ة   ل ااااااااق.
رة  اااااااا رة انظااااااااو ة ا ثو ااااااااا ة  و ااااااااث  ةمة  ااااااااادثا رة ألد ناااااااالهوةم امكناااااااا رةهاااااااا ةساااااااا لجلة ااااااااالهو ة

د نااااااااااو  ة اااااااااا  ة ا ااااااااااح ث ة اااااااااا ةدااااااااااا ذة  اااااااااا  ققة اا ااااااااااكح  ةد ا  اااااااااالةة دوااااااااااابة ا ااااااااااابةبومصاااااااااا ا 
ةده ة ا    لة ااو  ث ة نثو ة م و ة ا  لث .ة  م ا و ى

ل اااااااحذة واثااااااا ةيفةة اااااااااومل ثااااااا ة ااااااا لةة ا م ا اااااااو ة اااااااااو ةى انمااااااا ة م ا اااااااو   ة ااغاااااااجلةيفةه اااااااا ة -2
ة اااااا ة د ة اااااوةيفة اام ثاااااا ة ا ثو ااااااث  ة   ااااالةا الاااااا ة ا  ااااااد  ة ثااااا ةس ،ااااااه اااااا  و ة  اث اااااا ةد ااا ااااااثقة
 ااااااااح ا  ةهباااااااللة ااخ ثاااااااا ةهااااااا ة ااااااااح ث ة  ك هاااااااا ةاثاااااااا ة مجامو ثااااااا ةس اااااااا  ة ديفة ااااااا  ة  وااااااااا ةلاااااااإرة اا

 دسو   ر.ة م ا ل     ةده ة ا    لة ااو  ث ة   ةقا ةهوة ل ةيفة    وة  ن بث 
د ااااا ة آل اااااالد ة اااااا  ةس ا ااااا ة  نظماااااو ة الداثااااا  ةد اااااالددة او جثااااا ةيفةة اااااااواجل  ة ا و  ااااا ةهااااا ة ااااااو    -3

ها اااااا ة  اااااا ةقااااااا ة ألماااااا ة م ااااااا ل    .ةدة ظ ألوة  اااااا ة ااااااغد ةة  الاالح اثاااااا ة ااااااكةئهاااااا ةس نث ااااااوة  ااااااحةه ااااااو 
    ة ا   نة اجة ن ة نثو ة ظو ةهو   ل.ةاهح ك أل اضغظة

                                                           
ة.221  حج ة ا وبل ص-ة1
ة.221  حج ة ا وبل ةص-ة2
ث  ة االو حذ ة محلةمجودة  ل ااظثق ة اا، دةيفة ا ن ة  وا ةهوج اجلةخنجلةهن   ذ ة  ث ة م ا و  ةدة اا   ة ا ثو ة-ة3
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احة  اااا ة ااااالددة  ااااود ذ ة ةرةقااااا ة ااااإلااااة ناااالهوةس اااا لة دااااا ةهااااوة اااا دةحناااا ة الاالح اثاااا  ة ج.ا ااااح  ة ااااا-3
 ا ااااح ث  ة ااااو ةبااااوةدةد ة ها اااا ة  اااا ةقااااا ةهااااوة اااال ةيفة ألس اااال ة ااااا اةس اااا ة ااااالددة  دوا اااا ةبوالاالح اثاااا  ة

ة.1991
 المعوقات الداخلية للتحول الديمقراطي في ليبيا/ الثاني المطلب

 اإلسـالم السيـاسي  أواًل/
ة انظح اااااااااو ة م ا اااااااااح لث  ةة ةد  ندالثااااااااا  ة اااااااااوة  ىةة ة رتب ا جثااااااااا  ألاالااااااااالة ضاااااااااا ة ال   اااااااااو ة

دهااااا ة ناااااوةة   كاااااقة م اااااا ل   ة دةخنثاااااواة الاالح اثااااا ة ااااا ةاح ااااالة  ااااااخل  ة اا  اااااجل  ة ااالولثااااا ةد ال نثااااا 
د اااا  ة اااالةة ب ااااح ةااااا    ة احبثاااا ة ااااااحلة ناااالة اااااجلةهاااا ة اا مااااولةد   كااااح  ةبو اااااب اة انمااااوق ة ا ااااوقلذ

ث ثااااااا ةيفة ا ة اااااااا ة ااااااورةهااااااوة اااااال.ة(1)ةا اااااالة ادح اااااالةهاااااا ةجل اااااالة ح جااااااااو ةل  اااااا ث ة دة ظح اااااا ةجل اااااالذ
لة  مااااااااو جل ةلااااااااإرة ااااااااواةا مدوااااااااابة مجامو ثاااااااا ةد ا ثو ااااااااث ةد م ا ااااااااو   ة اد   اااااااا ةهاااااااا ة  ااااااااةو ة  اكو اااااااا

 ااااااثدح قة  اااااا ة  ااااااا  حة ااااااا ا ة ااااااااو ةهااااااا ة ةدةاث ثاااااااوةيفد  ااااااك قةهبااااااوةةيفة ا صاااااا دةا  ااااااا د ة إ اااااا هثن
اااااااة أل  ، ااااااا دة بااااااالد ةوةساااااااحس طة ااااااا  ة اا اااااااكح  ةاا ااااااا ة أل ااااااا  اة إ ااااااا هث  ةااااااااحاة  ااااااا   ة  ااااااااحةة و  

 اااااااال  ةيفة ا ثو اااااااث ةدآلاااااااومة  ل اااااااا ةد الاالح اثااااااا ةهااااااا ة  نو  اااااااو ة  و  ااااااا ة ااااااا دة اادااااااا    ة  و  ااااااا ةيفة
هاااااوة ااااال ةيفةاث ثاااااو ةدهااااا ة اااااا  ة  اااااا ثلةةااااااحاة  ااااا   ة ااااا دةه اااااجلةة ااااا ا ة الااااا ةد ا اااااوق ة  الثالاااااا  ند

ة.(2)هن وة   ة ا اثلة ا ثو اة
دبنااااااااولةةا ااااااااورةهاااااااا ة   اااااااارت ة مجتااااااااو ةا ا،اااااااا دة ااااااااالاالح اةة2011 ااااااااو ةةبااااااااالاااااااااو  ة إيفة  اااااااالة

لاالح ا ةد اااااكلة دة اااااا  اااااالو و ةدس و نااااا ة ااااااح ىة ااااا دةة اا،ااااا الداااااا  ةداكااااا ةل اااااح ة م ا لاااااو ةد م
اث ثااااااوة اااااا ةبااااااو اة ااااااالددة ااحبثاااااا ةيفةبااااااحدزة ااثااااااو   ةيفةا اااااا ةهااااااوة اااااال ة مةة اااااا  ة ا اااااال ةيف ةدة الدااااااا 

ااغااااجل  ة ااااا ةجااااح  ةداكاااا ة ظااااح  ةا دااااوب ة   اااا  ة ااااا  ةهث اااا ةهااااوة اااال ة ال نثاااا ة الاااا ذة ثو ااااث ةهاااا احذةيفة 
ة اااااالدا جثوة ا ثو ااااااث ة ال نثاااااا  أل اااااا  ة اوقاااااابةه اااااا ، ةيفةةاااااااو ةليفةاث ثااااااوةلالاااااالةجت اااااا ة ضاااااا  ة ااااااال  ةيفة

ة.(3)
                                                           

 ة2020.. ا    ةدة ادم اةيفةبنولة الدا  ة   ة ا  ح رةا ن حةدة اد و   ة مور ة. مح رةحمملة  حخن ة  ل    ة اا  ذة ا ث ث ة-ة1
ة.221ص

 .221 ا وبل ةصة  حج -ة2
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                  Https//www.aljazeera.net/opinions ةةةةةةةةة-ب د ة ا  لةدة   هلة انبواة-صوحلة ا ن  ا ة اا  ذة ا ث ث -ة3
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  اااااا ةقااااااا  ةلااااااإرةمجو اااااا ة إ اااااا  رة   اااااا منةبا ح و ااااااوة  خا  اااااا  ة و اااااا ة  ن اااااا ةا  اااااا  ةةدبنااااااول ة
 اااااال  ا جاة  اااااا ة  ااااااولة رة إ اااااا  ة  اااااا ةد دااااااا  ة أل ا ثو اااااااةيفةاث ثااااااو ةد ااااااا ةساااااالد ة   ا ااااااوةداح  ااااااوة

 ظااااااو ةة اااااا هاة ااااااوققة  اااااا ة  ااااااولة ا ااااااح ا ة إ اااااا هث  ةة  وهااااااةد رة اغو اااااا ة ااااااا ةس ااااااا ة ااااااوةساب اااااالةيفة
د ثاااااالة اااااا  ة   ااااااحد،ة م ااااااح طةيفة ااماااااالة ا ثو ااااااا ةد نااااااوة ا اااااا ةهاااااا ة ااثااااااو   ة أل ااااااحى ةةد اب اااااالةس
 الداااااااا ة صااااااا   ةدس ااااااا ةبوالاالح اثااااااا ةدة ااااااا هث ة   و  ااااااا ةد اااااااا ةدلال اااااااوةاح  ا اااااااوةمةساااااااارتلة إ وااثاااااااو   ة
 ةبو ا اااااو ة الداااااا ة(1)ة اغاااااحاد  ااااالة ألهاااااحةهباااااوةة ةسك اااااجلة الداااااا ةد ااااالةهاااااوة ااااا ة سااااا ةهااااا ةة   ث اااااوة حب اااااو

بثاااااااا  ةديفة اااااااا ثلةقااااااااا ةمةسااااااااا  ،ةيفة  اااااااااخل  ة ا اااااااا ا ةدةه  اااااااا  اةا مباماااااااااو ة ألد ةةسداااااااا  ة اااااااااو 
ة اااااااو ةة اااااا ة ااااااودسن ثاااااا ة ددو ااااااوةدبح   ااااااوةبالاااااا ذة ا اااااا اة ألهااااااحة ااااااا  ة   اااااالة ااااااا   ةيفة بكاااااا  ةد ب ة

ةة. دا 
 ا اااااااااو ا رةيفة  ح اااااااااو ة إ ااااااااا هث  ة  اااااااااجلدرةة ة رةسنظاااااااااثقة إ ااااااااا  رةوةهااااااااا ةهاااااااااوة ااااااااا ل ة  اااااااااث ة
دجااااا  ةسااااا اجلةه و اااااحةهااااا ة  ااااالةة:أوالً  اااااوه نة انااااانةة اااااا  ةة ة( 2)ةيفةاث ثاااااوةهااااا ة ثااااا ة ان ااااا ذة   ااااا من

 ااااال ةهااااا ة أل اااااوس ذة   اااااح نة  نوصاااااح  ةأللكااااااو ة إ ااااا  ر ة اااااا   ة اااااو   ة ا اااااا رة ااااااال  لةيفة  ااااااح  انة
 ااو   اااااااا ةد  وهاثاااااااا  ةباااااااالةةرةباضاااااااا قة ااااااااورة اااااااال لةيفةصاااااااا بة     ااااااااو ة ااا ثمثاااااااا ة ااوبااااااااا ةا ،ح اااااااا ة

أل اااا ة ااااو لة  اااا ةة؛ ا ن  ااااث  ة اااا  لةيفةد  اااا ة  غ اااا اة  ةيفةهل ناااا ة ا ثضااااول ةد اااا ة هااااحةملاااا ةا  ا ااااو 
ـــــــ .ةسااااااا اجلة ا ااااااا واةد ا اااااااحةيفةس ج وسااااااا ة ا كح ااااااا ةد ال نثااااااا اث ثاااااااوةباااااااالةة ااااااا  ذة ااااااال ةهااااااا ة اد  ااااااا ةة ة:اثانًي

إ  اااااااولةة ا اااااااا ة ة إ ااااااا  ر ةد ااااااااة لكاااااااو ة لااااااااا قةة   ااااااااكمودة    اااااااا قةيفةه اااااااحةهاااااااا اح  ةب لكاااااااو
ة.(3)ةسنظثقة ك رةلح  وةسوبا وةاانظثقة   ة ا نو

 ةمجو ااااا ةسثاااااو   ة إ ااااا  ة ا ثو ااااااةيفةاث ثاااااوااااااح لةلو  ااااا ة قث ااااا ةيفة ح دااااا ة ألة  ثااااا ةلاااااإر ةةل ةبناااااو
ة ثااااا ة  الوس ااااا ة اااااا ةخناااااجل ة مس اااااوةة  إ ااااا  رة   ااااا منة اااااا ة   ااااا ة ااااا اة اال اااااا ةد ا ناااااول ةد  مو ااااا ة ا ث

  ح اااااااا ة إ اااااااا هث ةهاااااااا ة جاااااااالة ااغثااااااااجل ةدس ااااااااح،ةهن ااااااااوة اااااااالذة  اااااااا  اة وألهاااااااا ةد ااااااااا ا ةدخنجل ااااااااو ةبثنمااااااااوة
 ا اااااااا  ث ر ةدساناااااااا ،ةهك  ااااااااو قةباااااااانة اااااااا  ثاة ا  اااااااا ة اااااااااح   ة دة إصاااااااا  ثن ةد ا اااااااا  ثنة   ااااااااو  نة

د   ااااا  ةه ث اااااثو ةج و  ااااا ة ااااالة الداااااا ةة2011 ااااال ة م اااااح طةيفة اامااااالة ا ثو ااااااةباااااالةة اااااا   ةلضااااا   
                                                           

ة1 ص2014 ة52 والة ن ا ة   صث ة ااثو ة إ  هاةيفةاث ثو ة   ة الاالح اث  ة اال -ة1
 WWW.fes.org.ma /fesLibya.ةهنظم ةةلح ل  شةة ت  ة  مو و ة إ  هث ةيفةاث ثوة ظ ظة  ثمن ة ا ثو ث ةدة ل و وة-ة2
ة.5  حج ة ا وبل ةص-ة3
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  مو اااااااو ة   و  ااااااا ةهاااااااالة  مو ااااااا ةدة ل اااااااوةة.(1)ة ةمب ان اااااااخو ةلكح ااااااا ةاانظاااااااثقة االو ااااااالذ ااااااااة  ااااااا 
وة صااااااا ، ةم   اااااااوة مسث اااااااوة  ااااااا ةه اااااااحاة إ ااااااال  ةيفة ااااااا  ةمجثا اااااااة.(2) ا اااااااح ا ةا ث ثااااااا ة  الوس ااااااا ةد   اااااااو  

ة الدااااااا .ةديفةه   ااااااو  اااااا ة وصاااااا ة اااااا دة اا،اااااا دة ااااااالاال  ااةدة  ةة ااااااو ا اااااا ة ا اااااا اةيفةاث ثااااااو ةةاث ثااااااو 
  اااالة ا  اااا  ةسااااحل ةلكااااحذة الدااااا ة ا انثاااا ة  ل ااااا ة  نااااوة اااااو ةسداااا  ةه  اااا  اةا مباماااااو ة ألد بثاااا .ة
ديفة  اااالة ا اااااثوم ةسحس ااااا ة ااااااو   ة ااااحد ذةسد ثااااالة ا اااااح ا ة إ ااااا هث  ةمبااااا ة اااااوة   ااااا ةدس ااااا  ةة  اااااانلة

ة   ة ا ح ا ة إ  هث .
ةح  ااااا ة م االواثااااا  ةدهاااااوةس  اااااوهوه اااااوة  اااااودة ا ثو اااااا ةد   ص اااااوةيفة    ة   اااااا ة2011باااااالة اااااو ة

ااااااوة  اااااا ة أل  ة   اااااا منةكاااااا رةمجو اااااا ة إ اااااا  رةب  اااااال  ا جا ة مااااااوة  ااااااا و د ة ق  ةبااااااالةةد  ااااااتةسنظثم 
ة   اااا منة اااا  ة ألهاااا  ة و اااا ة ااااال ل ة أل ااااتةا  اااا  رةهاااا ة ا ااااح ية ا ثو اااااةدخنثااااواةه   ااااو ة الدااااا .

ول ة الدااااا  ةه ااااا ثل  ةهاااا ة اااا  قةاا اااال ة   اااا لة ا ثو اااااةدلااااح ة   ااااا قة اااا دة اا،اااا دة ااااالاالح ااةدبناااا
ديفة ددةةهاااااا ة اااااا دةسغ غ  ااااااقةيفةه   ااااااو ة الدااااااا ةد ا ااااااثدحذة  اااااا ة هاااااا  دة الدااااااا .ة اااااا ا  اا ااااااكح  ةدة

  ااااالة ااااا اة اال اااااا ةد ا ناااااولة  ااااا ة ارتسثااااابة اااااااو ةهااااا ة ثااااا ةة2012  اخوباااااو ة جح ااااا ةيفةاث ثاااااوة اااااو ة
ة.(3)ةهالال   ةبثنموة لة وا ة اال ىة ا انث ةيفة ارتسثبة ألددة17 ألص   ةحب   ة

 ةمجو ااااااااا ة  حاااااااااا ةيفة2011يفة  ااااااااالة ا اااااااااثوم ة  ال ااااااااام ة  مو ااااااااا ة   و  ااااااااا ةيفةاث ثاااااااااوةباااااااااالة
 ااماااااااالة ا ثو اااااااااةدساكاااااااا رة اااااااا  ة  م  اااااااا ةهاااااااا ة  ثاااااااالة ألددة ااااااااا  ة صاااااااادل  ةهاااااااا ة انظااااااااو ة ا ااااااااوبلة

حزة ااااااا  ة  م  ااااااا ة  مو ااااااا ة ا ث ثااااااا ة  الوس ااااااا  ةبااااااا  ةدهااااااا ة 1995ل  ة ا ااااااا اةيفة اااااااح اة اااااااا   ةبو ااااااااخ
 ااااااا ة صاااااا  ة ااااااوة د ةلو اااااالةيفة   اااااا لةدةة  ح اااااا ة إ اااااا هث ةا اغثااااااجل ة مس ااااااوةة خنااااااجل ةة أل اااااال  بااااااالةدة

  اااااحطة   اااااو ة ااااا  ة  مو ااااا ةيفة اامااااالة ا ثو ااااااةهااااا ة ااااا دةة(4)ة ا ثو ااااااة ا ثااااا ةباااااالةة اااااالوطة انظاااااو 
 بحز اااااااوة ااااااا اة ألهااااااا  ة ااااااا اةة 2012ة  اخوباااااااو  ااااااالذة  ااااااا  اة ثو اااااااث  ةد اااااااورة باااااااحزةل ااااااا  ة اااااااوةيفة

                                                           
ة.10  حج ة ا وبل ةصةة-1
 ة2013 ةبجلد  ة نو ح417  نث  ة ال  ةدة الدا ةيفةاث ثوة اث   ة   اال لة ااحل ةهح  ة    و ة ا  لذة ااحبث  ة اال   جلةةبح  ثقة-ة2
ة.17ص

    ps://swissinfo.cHttةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ثلة  و   ة  اخوبو ة    حة ا ل ةهند لةة اود ذةبنولة الدا ةيفةاث ثو.-ة3
 ة   ة    و ة حمة د دث ةهح  ة ا حمة ألد ط ة2011 الاالح ااةيفةاث ثوةبالةحمملة  ل   ثظة ا ثي ةة كواث ةسااحة م االودة-ة4

ة.63 ص2014 ة مور ةصث 68 اال 

https://swissinfo.c/
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  ااااااااودةة ااماااااااالةيفة صاااااااا  ة هااااااااوة  م  اااااااا ة ااو ثاااااااا ةل اااااااااةسااااااااحل ةة.(1)ة ااااااااا ا  ة اااااااا اة ألصااااااااوا ة ا اااااااا  ا
 الداااااا ة ا انثاااااا  ةدسك اااااحة الداااااا ةد  اماااااا ةد الاالح اثااااا  ةدس اااااا ةب اااااا ةة ا ثو ااااااةل ااااااة اااااوةه  اااااا ةهااااا 

 ا  ااااااااوقلةسد ثاااااااالة ا ااااااااح ا ة إ اااااااا هث ةبالاااااااا ذة ا اااااااا ا ةد نااااااااوة ا ث ثاااااااا ة إ  ثمثاااااااا ةاا اااااااا ة د   ةحم    ااااااااوةيفة
ه ااااااو لذة اااااا  ة  مو ااااااو ةهاااااا ة اااااا دةسنااااااوهاة د ة ااثااااااو   ة   و  اااااا  ةد ااااااا ةد  و اااااا ةه   ااااااو ة

ة الدا ة ا ث ث .
 ة  اااااااااخ ةا ااااااااالة ألصااااااااالةهااااااااا ةسنظاااااااااثقة االو ااااااااالذ ة وصااااااااا ة  ااااااااا ةصااااااااااثلة ااالاااااااااو اة ااااااااا  ة  مو ااااااااا

ب  اااااا ثق ةمجو اااااا ة  اااااال  ا جاةهاااااا ة  اااااا حة اااااا  ة  مو ااااااو  ةمجو اااااا ة   ااااااو ة ا ااااااح ا  ة اث اااااا ة اااااا ل لة أل
لااااااح ة   ا ااااااوةبااااااواال ذ ةديفة اااااا ثلةة اا  ثاااااالةد   ااااااو  ة  لة سة ا اااااا،و  ةدس ااااااا ةس اااااا ة  مو ااااااو ةة 

د   ااااااا قة ادح اااااالةوةأللكااااااو  قةألنااااااوةددلال ااااااة؛اخل  ة االاااااا ذة   اااااا ،  الثاااااالة  اااااال ل قةمة ا   اااااا رة  اااااا ة  اااااا
 اااااالة  ااااااا ل لة   ااااااوحلةةددصاااااالةهبااااااقة ألهااااااحةة ة لدااااااا  اة ااااااثدحذة  اااااا  ةد ااااااة ق اااااالل أل  ااااااحةاا،الثاااااالة

 اغحبثااااااا ةيفةاث ثاااااااوةيفة  ندالااااااا ة ا اااااااح ث  ةجت ااااااال ةس ااااااا ة  واااااااا ةيفة  بااااااا  ة  ااااااا ة االن ااااااا ث ة ألهح كثااااااا ةيفة
 ةد ااااااااا ة ااااااااورة  اااااااالة اوقب ااااااااوةهالااااااااالة ا اااااااا جلة ألهح كاااااااااة ااااااااح لة2012هل ناااااااا ةبنغااااااااوز  ةيفة اااااااا امتة

 ااااااورة بحز ااااااوةة ألهااااااحة ااااااا  ة ااااااح ةاث ثااااااوةة ةساااااال   ة و جثاااااا ة(.2)ة اااااااث ثن ة لالاااااا ةا ااااااا ة ب  هو ااااااثن
  ااااالة ا ثااااا ة ااضااااا ة ا اااااو زةيفةسنظاااااثقة االو ااااالذةهااااا ة   ااااالة أل   ااااااةةس ااااا ة  اا الااااا ةلدااااا ةد  االاااااودة بااااا 

وز  ةدها ناااااا ة ة   ناااااا ةمجو اااااا ة   ااااااو ة ا ااااااح ا ة ااااااثدح وة اكوه اااااا ة  اااااا ةبنغاااااا2014ديفة   ثاااااا ةة  ا ث ثاااااا 
 ا، اااااان رةة اغدااااااولة ا ااااااح اة ااااااا  ة رة  اااااااملدر إ اااااا هثة قااااااا ةبوإ ااااااول ةة ة   اااااا لة دااااااا ةة اااااا هث 

لالاااااالةةد اااااااوم     اااااا ةهاااااا ةهث ث ااااااثو قة ااااااا ة  ا ااااااح ةيفةمجثاااااا ة حنااااااولة ااااااا    ةد وااااااا ةلث ااااااوةل ااااااو   ةدن  ااااااوة
 وةلااااا ىةصاااال  ةلاااااودىة اااااجلٌذةيفةاث ثااااوةد وصاااا ةهاااا ة  اااالة   اااا ة اااا ة  اااا ة ااناااا ةد االااااال ةاااااالة  اااا حة

 ةلالاااااااالة لاااااااا ةيفةم االااااااااو ةه اث ااااااااوةا اااااااال و ة ا ث ث اااااااا  ة ااااااااا  ة ثناااااااا ة   اااااااالة  ا ااااااااثية  الااااااااحاةهاااااااا ة إ اااااااا  ر
د ااااودةة ة ا ااااا ىة ااااا ة ااااح ةهبااااوة  اااا ةهل ناااا ةباااا ةداثاااال هااااا  ةهنو اااا و ة اااالذةب جاااا اة  اااااخل  ة ااناااا ة

ةح ة نة   ةمجث ة ا ث ثن.ةرة   دة  ل ن ةبواال ذةل
ناااااااااولة الداااااااااا ةد  نوهثكثاث اااااااااو ةدااااااااااحاةب ثو اااااااااو ةد  ىة إ ااااااااا  رةا اااااااااكلة اا،ااااااااا دة اااااااااالاالح ااةدة
 ةث ثااااا ة     اااااقةيفةة اااااكواث ةهااااا ة ا ااااااب   اااااحد،ة االااااا هاة إ ااااا هاة  ااااا ة  اااااواةه ااااا ، ة الداااااا ة ا 

                                                           
 .1 ةصوبل إ  هاةيفةاث ثو ةهحج ة  والة ن ا ة   صث ة ااثو ة-ة1

2
-Geoff D.Porter,The attack on the U.S consulate: Emerging signs of Jihadist sentiment in Libya 

CTC-https://ctc. Usma.edu/the- attack-p4.   
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  بااااااا ة   ااااااا لة ا ثو ااااااااةهااااااا ة ااااااا دة ا اااااااح ،ة  ااااااا ةد االااااااا  ةد ااثاااااااو   ة  نو ضااااااا ة اااااااق ة ألهاااااااحة اااااااا  ة
د اب اااااا ة د ةمجو اااااا ة إ اااااا  ة ا ثو اااااااةيفةاث ثااااااوةااااااا  دة ا اااااان   ة  و ااااااث ةيفة اااااالذةه   اااااا  ةة  ا اااااا د 

 ةد اااااا  ة   ااااا ة  ااااا،ا ة اااااالةة ااااا هث ة  حة اااااا ا ة اااااااو  اااااح  ةهااااا ة ا اااااثلة قاااااثلة  اااااة2013ةل ااااااة اااااو 
صاااال ة بة ااااو  رة اااااا دة ا ثو ااااا ةلالاااالة   الح اااا ةب ااااحمماااالة احقو اااا ة  اااا  حة ااااا ا ة ااااااو ة الاااابة  اااااالوا ة
د اغحبثاااااا ةحبمو اااااا ةاااااااح ب لة درة احجاااااا ،ةا ،ك هاااااا  ةد  مثاااااا ةة  ااااااح   ةباك ثاااااا ة اااااا   ة  ،ةاث ثااااااوة ا  ااااااد

 إ اااا  رة ااااورة ااااقة ااااالد ة أل و اااااةد ا و اااالةة اااااحلةباااا رة اااا   ة  ،ةاث ثااااوةسا اااا ةا  اااا  رةد اااا ة هااااح ق.
ة ااااااااخ ةساااااااا  ة  اااااااا دة  ثااااااااوذة ا ثو ااااااااث ة  اااااااا ة يفةلااااااااح ة ااااااااو  رة اااااااااا دة ا ثو ااااااااا ة ااااااااا  ة ظااااااااحة 

.ة و اااااا ة اااااا   ة  ،ةاث ثااااااوة ااااااا ةد  اااااا ة  اااااا ةةصاااااال  ة اااااا  ة(1)هن اااااابة اااااا دة  اااااالة اندااااااو ة ا ااااااوبلة
ورة  ااااللةهناااا ة اااا ا ثو ااااث ة   اااالةاث ثااااو ةدةةى اااال ة  اااا ةيفةهاااا  ز  ة االاااا ة  االااااح  ةبالاااا ذة ا اااا اةد ااااا  ة

ة.(2)ةو اة ا ث ة  ولة ا خ ثو ة ا ة م  ةه ة انظو ة ا وبلة  ة   حاة ا ث
 اااااااومة اناااااااولة    اااااااوةهااااااا ة   ث اااااااثو ة  امح ااااااا ذةيفة ااااااا   ،ةااااااااح ب ل ةد  ااااااا  ج ة اااااااا ة صااااااا ، ةمة
سدااااااوم ةلخحجاااااا ةهظااااااو ح  ةسدوااااااابةبح ثاااااالة اااااا  ة   ث ااااااثو ة ااااااو  ة  اااااالر ةلكو اااااا ة  و ااااااا ة ا اااااا جلذة

نة  الاااااااحة ألد ةيفةهل نااااااا ةبنغاااااااوز  ة نااااااالهوةسظاااااااو حة اناااااااولةهداااااااوا نة  ،ةاث ثاااااااوةيفةهندالااااااا ة اك   ثااااااا ةبااااااارتة
  اااااااثشة ا ثاااااااا  ةلماااااااوة اااااااورةةمة رة ا الاااااااا  ة احصاااااااوصة  ااااااا ة  اظااااااااو ح  ة  اة ااااااا،ثا وةهااااااااوةةدس ااااااا ثم ةة 
د  اااالة  ل ناااا  ة اااا ل ة وااااا ةه ااااوهب ة ااااوة و اااا ة هااااو ةهالااااحة اث اااا ة اااا ل لةة.(3)ة اااااث  ةة40 الااااو اةهاااا ة

لت  اااااحة إ اااااا هث  ةلالاااااالة ااااااالطةلث اااااوة اااااال ةهاااااا ة اضاااااا،و وةد خناااااقةساااااال لة  ك هاااااا ةدس ااااااح و وةب  اااااا ةة17
 ااااااخ ةة  اااااا هنة   اااااالة اكاث اااااا ة صاااااال د ةبثو  ااااااوةس  اااااالد ةلثاااااا ة  إ اااااا لة  اااااا ةهالااااااحة اكاث اااااا  ةةمة رة
 ااااا لةهااااا ةقاااااا ة رةاث ثاااااوة ااااا ل ة  ا اااااو   ةد  اااااا وة ألة ة اكاث ااااا ةباااااو   .  كاااااحةيفة  ا،اااااو ة دة م ااااارت اةهااااا

 ة اااااح  ة   ااااا  ةبنغاااااوز ةد اااااا ة و ااااا ةهاالااااالة اانظاااااثقة االو ااااالذة اااااا  ة ح ااااا ةيفة ااااالذةهااااالرةاث ثااااا ةصااااات س
  ااااااا ةهاااااااوةةبناااااااول ةةاكااااااالة   اااااااو ةقاااااااا ة اانظاااااااثقةهااااااا ة ا ااااااا ة اااااااالدد ةد واااااااا ةيفة أل  ةد اا اااااااو ةل اااااااو   .

هاااااو ة م ثااااا ة اا،ااااا دة اااااالاالح ااةهااااا ة ااااا دة واثاااااا ة الااااا ة باااااحة اااااحذة ااااا  ة ا ثو ااااااةبكااااالةجت إ اااا ل ة
ة ل ة   ا ة   ا ة الاالح اث ةبحها و.

                                                           
 .15 ةص2013ةبح  ثقة ح ث  ةة و ذةة مو ةاث ثو:ة الثلة م االح  ةه ة  دة   و  ة ا انث ة ةهح  ةبحد نبح ة الد  ة ةة-ة1
ة.239 مح رةحمملة  حخن ة  ل    ة اا  ذة ا ث ث ...ة ا    ةدة ادم اةيفةبنولة الدا  ةهحج ة وبل ةصةة-ة2
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 الخطاب الديني /انياً ث
 ااااااااوقلة  دااااااااحةهاااااااا ةة  ة يفةاث ثااااااااوةدبنااااااااولة الدااااااااا ة رةهااااااااوة ااااااااارت ةه ااااااااجلذة اا،اااااااا دة ااااااااالاالح ا ةة

   ث اااااثو ة   ااااا ، ةد ااااا ة اداااااواة اااااال  ة  ا ااااال ة دة  نغ ااااالة اااااا  ةدز،ة ااااا دو  ةدلااااالةهااااااو جلة ثو اااااث ة
لح اااااا ة  اااااا ة نااااااوة د هااااااحة  نثاااااا ةهاااااا ة  اااااالة ااااااث  ة ااااااال   ةد  اكاااااالةقااااااا ة اااااا   وة  اااااا ة ادااااااواة ااااااال  ة

 ة  نثااااا ة ااااا  نةااااااو لةهااااا ة  ااااالة خ اااااثوةب جااااا  ة واااااا ةهااااا ة اا ااااا طة اااااتة اداااااواة اااااال  ةاثا،ااااا دةة 
د الثاااااالةهكو اااااابةةقااااااا ة ااااااتةه   ااااااو ة  نثاااااا ةألجاااااالة ح ااااااحدةة  اااااااغ ا وة  اااااا  اةدسنظثمااااااو ة ثو ااااااث  

 ثااااا ةيفة  واااااا ة ا ث ثااااا  ة ثااااا ةدل ااااا ةهااااا ة   اااااوة ااااا  ة ا اااااخ صةج ثو اااااث ةده اااااوحلة خ اااااث ة و ااااا ة
ه   اااا ة  نثاااا ة اااال  ة إلاااااولة ا ث ثاااا  ةد ااااا ة اااااةيفة ألصاااالةاكاااالة ا ث ثاااانةبو اااااخل  ة دااااواة  اااا ة اااال ة

ة.(1)ةه وحلة  بث ةهاثن 
ةرة ادااااااواة ااااااال  ة  ااااااو ة ااااااا  ة  اااااا  ةيفةاث ثااااااوةخنوا اااااا ة اااااا ة دااااااواةة  ااااااوقاةمةاكاااااا ةااااااا ة رة

 اااااحة  خاااااوا ةااثاااااو  ةدمجو وسااااا  ةدةرة اااااوددة اااااا ا ةةل اااااو ة اااااالةهااااا ة اال ااااا دةد م ناااااو،ة آل اااااااو شةهااااا ة
قة ااااا  ة ألصااااا    ةا ااااا  ة  اااااودم ةد ااااااقة اااااةا ثااااا ةسنا اااااة  اااااح ةةمة رةكااااا ةة اااااكواث  آلبوااااااااو شةهااااا ة

 دةساغااااااجلةب اااااا بةاماااااا   قة ا ثو اااااااةد ااا اااااابة ااااااال   ةديفة اااااا ثلةقااااااا ةسالاااااا  ةبام  اااااالة اااااالة اااااااحد بطة
 مجامو ثاااااا ةد ال نثاااااا ةد إ  ااااااو ث  ة ااااااا ةسااااااحبطةباااااانة بنااااااولةاث ثااااااوةهاااااا ة ا اااااا ة  نااااااوالةد  ك  ااااااو  ةد اااااا  ة

 دةمباااااوة نو ااااابة لكو  اااااوةده اااااو  و ةد ااااا  ةبااااالد  ة ااااااحةة ةبااااال ةهاما ااااا ةدلااااالةهنظ   اااااوة ااااااوص  إ اااااكواث
 م ثااااا ة اا،ااااا دة اااااالاالح ااةدبناااااولةه   اااااو ة الداااااا ةد  ااااااالح   و ةدد ااااالذة  امااااا ة ا ثااااا  ةد ا ااااا قة  ااااا ة

ة مجامو اةد ا   ة أله ةب كلة و  ة  ا ة و  ةا ة  اكو و ة   ة ان ثجة مجامو ا.
 اث اااا وة ادااااواة ااااال  ة ا ااااوقل ةد اااا ةهااااوة ااااا ةاااااو ةهاااا ةدجاااا  ة زهاااا ة الثالثاااا ة ديفةاث ثااااوة صاااا ،نوة

 ة دااااااحةل اااااا ة  ااااااا لل وة ادااااااواة ااااااال  ة  ااااااو   ا اااااا وا ةد ااااااقةةىدجاااااا  ة زهاااااا ةيفة ااااااا  اة ااااااال  ةااااااا 
قة  ااااا ةساااااحنة   ث اااااثو ةد اااااا  واة ا اااااحاةبااااالدة رة اااااةحة ااااا  ة اداااااواة ا ااااا واة ا ث ااااانةة  ثااااا ة ااااا

نة  ااااااا ةلااااااااودىة ا اااااااث  ة اااااااا ة ااااااا د ةهاكهااااااااو نة ا اااااااة  ااااااا  ةيفةدبواااااااااو ة ح ااااااا  قةة ة   وهااااااااو ةة 
يفة  نااااا  ة خناااااقة ناااااقة الاااااوس  رة  ااااا ذة اااااقةده ااااا منةهاااااا  قةةناااااوة ا ااااااودىة   ث ااااا ةة بااااا  ة اااااقةهكو اااااو ة

                                                           
ة1 ص2014   مت28سح ل  ةا  ؟ ة   ة نةاث ثو ة  ثلة اح ثل ة  با ة بولةل لة-ة1
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   ث ااااا ةبوا انااااا ةد  الااااالةد اكح  ثااااا ةد اا،اااااح  ة  ااااا ة االاااااال ة اااااا ة صااااا ، ةهااااا ة  و اااااثو ة ااااا  ة اداااااواة
ة.ة(1)ة  لهحة ا  ة  حمةدمة م ة  ل ةدمة   

 االنفـالت األمنـي وانتشـار السـالح /ثالثاً 
   ااااالةها  اااااو ةةة ااااا  ة ا ثو اااااا إهااااا ةد  ا اااااو ة ا ااااا اةدة أل  ااااا  ة إ ناااااونة  سااااا طةداثااااالةبااااانة

س اااااااوطة  مو اااااااو ة إ ااااااا هث ةإ ة ةباااااااا  ااااااا ةهااااااا ة ا اااااااا ب ةمبكاااااااورةل ااااااا  ة ااااااا ةإ اا،ااااااا دة اااااااالاالح اا ةل
 اااااالد ةهااااا ة  او  ااااا ةةخناااااح مة   ااااا لةةدهااااا ة ااااااااوا ةاةهنااااا ة  ااااالم،ة أل ااااال  ةيفةاث ثاااااو حبمااااالة ا ااااا 

 م ااااا ة  ااااا ةسااااالللةة اااااا  ةجن ثااااا  ألة ا ثااااا ةبوا ااااا اةد اااااال قة ا هاناااااو ا ة ااااا  لةهااااا ة اااااالددة ااحبثااااا ة د
ااااااوةا ماو  اااااا    اااااا دة  او  اااااا ة  اااااا ة ا اااااا اةهاااااا ةج ااااااانةةلكااااااورة.(2)ة أل اااااا ، ةب  اااااال  ة اااااااجلذة  م 

 ااااااالددة ااااااا ة ألد ةهاااااا ة اااااا دة م اااااااث لة  اااااا ةها ااااااكح  ة الدااااااا ة ا ث ثاااااا  ةد ااو ثاااااا ةهاااااا ة اااااا دة  ااااااقة
ة.هل ة  او   ةبوا  ا

دبااااااالة رة كناااااا ة  او  اااااا ةمب ااااااو لذة  اااااا ة انااااااوس ةهاااااا ةة ااااااالوطة انظااااااو  ةباااااال  ةسظ ااااااحة بااااااقة
كح  ة الداااااااا ة ا ث ثااااااا  ةد  اااااااا و  ةهااااااا ة أل ااااااا ، ةس ااااااا ة اكاوقاااااااب ةدز   ة   اااااااوةبوا اااااااثدحذة  ااااااا ةها ااااااا

ه ثاااااا رة داااااااا ةة23  ا ااااااولةحناااااا ةةددلال ااااااوةااااااا ا  ةس ااااااجلة إ  ااااااوقثو ةة  ااااااا ة و اااااا ة ا ك ااااااوة الدااااااا .ة
 ااااال ة اااااا   ةمح ااااا  ة ا ااااا اة ااااا دةلااااارتذةد اااااورة ة ناااااوةد اااااا ةيفة  ااااال ة  ااااا  انن.ةج ااااا اةيفةاث ثاااااو ة اااااح ة

داكااااااا ة ااااااا  ة ااااااااال ةة  ااااااال  ألاااااااا ةه ااااااا  ةيفةبل  ااااااا ة ة30مة اباااااااودزةةو اااااااا ة ااااااا ل وةاث ثاااااااة  ااااااال  أل
ة.(3)ة ا ة االو  رة د سبةد هاثوز  ةه ة  ك ه ة200 ص  ة   مة

دهناااااااا ة ا   اااااااا ة ألد ة ااااااااوددة   اااااااالة م االااااااااو ةدهاااااااا ة اااااااا دة  كااااااااابة اان ثاااااااا  ةة هااااااااو ةس اااااااا ة
ة  ااااااااالةس ااااااااا ة ة ا كاااااااااحذة  ب ااااااااا ةباااااااااواحل ة   ص اااااااااوةهااااااااا  اكاوقااااااااابة ااااااااا ة   ااااااااا ة  اااااااااثش ةداكااااااااا ةس ااااااااا

او  ااااا ة اااااورة اااااوةو ك هاااااو ة  الة  ااااال  ا جثو ة  نثااااا ةدج   ااااا ة   ثااااا  ةاااااا ة اااااا  ةسك  ن اااااوةة  اا اااااكث  ة 
ه   ااااااا ة  ااااااااكح  ةلو  ااااااا  ةلالوهااااااا ةبا  ااااااااثلة ا بنااااااا ة ألهنثاااااااا ة اا ثاااااااو ةد اااااااااةيفةة اااااااالد ةيفة ااااااال ةبنااااااااول

ااااااحلةبوا اااااحا  ةدساكااااا رةهااااا ة اوقااااابةده ث اااااثو ة اااااو ذةيفة اغواااااابةمة ضااااا ةةمة    ااااا وةسح ث ا اااااوةهاااااوة  ة
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 ة اااااا   ة  ،ةاث ثااااااو ةد اااااا  ة   ااااااوزة اضاااااام ة اكاوقاااااابة دة   ث ااااااثو ة ضاااااا   وةا لدااااااا .ةاو ثااااااو ةة  اااااااحةهاااااا 
 ة   ،ة ا  اااااادةدسنال ااااااقة اااااا   ة ااااااال د،ةة ةلة  ااااااثش.ساماااااالة الاااااا ذةحمااااااةاهاااااا ة ا اااااا ة باااااا ،ةاث ثااااااو ةد اااااا

هنة اااااا  وةدبااااااح نة ا ااااااوا  ة  ،ة اغحبثاااااا ة د ااااااو   ةيفةسااااااة هنااااااوالة  ناااااا اة ةة د اااااااة ااااااالةهاااااا ةه ااااااح س
ق ،ةةداااااااح ب ل ة  ،ة ا ااااااح ث ةد نال ااااااقةة ةيفةساااااا هنة  ندالاااااا ة اغحبثاااااا ةهاااااا ة ا  د اااااا ةدصاااااات س سامااااااالةه مااااااا ة

ةةة.(1)ةننادة ةد  ل
د خناااااقة ااااالة   ااااا  ة    داااااا ةهااااا ة  ك هااااا ةب ااااا،بة ااااا  ة اكاوقااااابة ااااا  لةهااااا ةةديفة  ااااالة ا اااااثوم 

مةباااااالةة اااااح  ة اوقااااابة ا  ااااااورةهااااا ة  داااااو ةملةسااااانب ةةدحموداااااا ةة  دة  ااااااوبحة ات ااااا  ةباااااو ةبوا  ااااالة  داااااو ة
  ااااالم،ة م ثااااا ةلباااااحةاث ثاااااو ة ااااا ا ة انااااال ل  ة  اكاااااح ذةهااااا ة  ك هااااا ةاكاوقااااابةزد  ذةباااااوااخ اة ااااا ة  ااااااتة

دمبباااااح ة االثاااااو ةبام ثااااا ة  ااااااالح لةا    ااااا ة اا اااااكح ةيفةاث ثاااااو ةة ل حةق ااااابةه ااااابة ااااااح  ةجااااالة   ااااالد  ة ة
 اضااااااام ة ااااااالذة اوقااااااابة دةه ث اااااااثو ةه ااااااا ، ة اااااااا ةسالااااااا ة  ا ااااااا ة رة ا اااااااح ،ة اااااااال قحة   ااااااالةاث ثاااااااو ة

ة. احذةيفة م ث ة اا، دة الاالح اا بحذة
ه ث اااااثو ةد اوقااااابة ااااا   ةلباااااحةاث ثاااااو ةة ذ  ااااا  حة اااااا ا ة اااااااو ةد ك هوسااااا ةسندااااا  ة ااااا ة هاااااحةة  ةالمااااا

 اااااح ةد ك هااااا ة ا اااااحمةهاب ااااالذةيفة آل  ااااا ة  و ااااابةةخنحلااااا ة م ثاااااو ةاااااا   ةاث ثاااااو ة ال د،  اث ااااا ة ا اااااو دم
 ااوبااااااااا ةة319 ااااااااا  ة الاااااااا ةة ةجو   ااااااااوة اااااااا   ة قو اااااااا ة   ااااااااورة  ااااااااثش ة اث اااااااا ة ة ات ااااااااورةد ك هو ااااااااوة  

ةصاااااو ال ة21 ة اث ااااا ة ة ان دثااااا آ اااااحلة  ن ااااا بوباااااو  ةد ااااا   ةة204ا باااااثش ة ااااا   ة ا اااااو ال   اث  ة
ة  ا ااااااال ذة اااااااو  ة  قاااااااحذة م اماااااااولةة  ل  ا جثااااااا ة ال نثااااااا ة ألبثنماااااااوةبالااااااا ةباااااااا ة اانظثماااااااو ةق  ةة.(2)

 اااااوسنة  مااااا  انة  ااااا ة ا اااااو   ةدساكااااا رةهااااا ةسنظاااااثقة   اااااو ة ا اااااح ا  ةسنظاااااثقة  ااااالة ااااا  ىةةة ااااالى
ةة. ة  لة   ىةا   ةبنغوز  ةسنظثقة  واة   ىة إ     و ل ة   

  و اااااااااا ة أل اااااااااحىة اااااااااا ةس  ااااااااالةهااااااااالىة ااااااااا ذة ااااااااا  ة اكاوقااااااااابةد   ث اااااااااثو  ةجت ااااااااال ةيفة و اااااااااا ة
 ةلالاااااالة  اااااال ةه اااااا ، ةخنحلاااااا ة م ثااااااو ةااااااا   ةاث ثااااااوة2013ز اااااال رة اااااان ةةا قااااااثلة  ك هاااااا ة  اااااا  ادااااااولة

بواان ااااااثلةهاااااا ةد اااااالذةهكول،اااااا ة  ااااااح ققة ااااااا ةسااااااااتةسوبااااااااورةااااااا ز  ذة ال   ثاااااا ة ا ث ثاااااا  ةبو ادااااااولة ا ااااااثلة
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 ااااااا  ة اااااالدة  ااااااا ةهاااااالىة ااااااا ذة اااااا  ة اكاوقاااااابةد ااااااال ة اااااال ذة الداااااااا ة  اااااا ة ا  ااااااا ةيفةدةة  قااااااثلة  ك هاااااا 
ة.(1)ةدج  و
و  وة الااااا ة وقال اااااوة  اااااجل  ة   ااااالة ااااالةةهكو ثااااا ة الداااااا ةا ااااا اااااا ،ودة  ا   ااااالة ااااا  ة اكاوقاااااب ةدةمةرة ة

د اااااااادلة ااااااا  ة   اااااااك  ة وقمااااااا ة ااااااا ة ااااااالةة ه   اااااااو ة الداااااااا ةد اا،ااااااا دة اااااااالاالح ااةبناااااااولةيفة ااااااا ثل
ة.(2)ةه ك  ة  ا و ة ا  اةد لة   ث ثو 

 اثبااااااا ة م ا ااااااااو ة ا   اااااااا ةا  ااااااا اة مثاااااااا ة     اااااااا ةة؛  اااااااا  ة ألهاااااااا  إثاااااااوةساااااااااو ةه اااااااو لةةرةاث 
لةد ااااال ة كااااا ة الداااااا ةهااااا ة ا اااااثدحذة  ثااااا  ة ااااا  ة ا  ااااا ة  اااااكة ااااااح لةبكمثاااااو ة  اااااجلذ د ح ااااا  ةيفة ااااالذة

 الدااااا  ةبكاااا رة ألاااااح لة ااااا ة ا اااا ة ا ااااا اةةبناااااولدةة  اا،اااا دة ااااالاالح ااة ل اااال  ةد اااال  وة دااااجل  ةاام ثاااا 
ديفة واااااااا ةةم اخوباااااااو  ة دة اامااااااالة  ااااااا ةةج و ااااااا و. ااااااا لةس ااااااااخله ة   اااااااث  ة اااااااغطةاا جثااااااا ة لااااااا ة 

  ساااااااا ةةمةس جاااااااالة  اااااااا ة اااااااامو و ةاكاااااااا ة رةسكاااااااا رة     ااااااااوةهاااااااا ة  اااااااااخل  ة   اااااااا  ة ألهاااااااا  ةهاااااااا ة اااااااال و
يفةاث ثااااوةهاااا ة ااااغطة   ث ااااثو  ةد اااال ة    ااااوةبا ااااكثلة ك هاااا ةةم ةدلاااالة   ا ااااوةة اا ااااكح   ةدهااااوة اااال 

رة  اااا لةهح  اااا ة اااا دة إ اااا ةهاااا ة   ااااا،ثلةد هااااو ةقااااا ةلة ده ااااو  و ةدةمةلإنااااوة اااا لةس اااااخل ة   ااااو
ةه   و ة الدا ةد ا   ة نل ةحبحاة   ث ةسك رة اوقب وةد ثم .ةبنول االح ااةدة

 التأثـيرات القبـلية والجهوية/رابًعا
دجااااااالة ااوهااااااالة مجاماااااااو اة ارتبااااااا ة ا ااااااا   ةاثكااااااا رة ا و ااااااالة احمسااااااااةيفة ثاااااااوذة ا ث ثااااااان ةلاااااااحخنقة رة

 ااااااا ةة ة نااااااالهوة  ااااااا  1951ةم ةباااااااالة اااااااو ةةباااااااو ا ة ا ثو ااااااااةاث ثاااااااوة  ل اااااااا ةملةس ااااااا لةباااااااحدزة داااااااا 
  ااااااال  وةب   اااااد ة ألهاااااقة  ا،ااااالذ ةلاااااوأللح  ة و ااااا  ةيفةةااااااو ة اال ث ااااا  ة ماااااث قةسااااال ل ة ااااان ق ة  ااااااملدرة

 ا ااااااا د  ةل ااااااااةسنظاااااااثقة جاماااااااو اة   ااااااا  ةيفة    ااااااا ةه  ااااااا  ةةن ماااااااوة ااااااا  ق ة ااااااااة ادح ااااااالةا  صااااااا دةة ه
ة ثو ا ةهاب لذةيفةةاو ة ثك ث ة اال ث  ةه ة ث ة ا  وه .

  اااااث وةهااااا ةهاااااوة ااااا ل ة اااااك  ة اال ث ااااا ةجاااااطة ثاااااوذة ا ث ثااااان ةلكو ااااا ةسنظاااااثقة جاماااااو اةد ثو اااااا ة
سالااااااا  ة لح   ااااااااوةيفة واااااااا ة ا اااااااا قةهاااااااا ة ااااااا دة ااااااااحلة جاماااااااو ا ةدآ ااااااااحة ثو اااااااااة ااااااال ة   ا ااااااااوةهاااااااا ة

ا   ااااا ةهااااا ة اااااا ه  ةداكااااا رةة اااااا  ة اااااكلة ااالولااااا ة ا ث ثااااا ةاح  ااااا ة اااااح   ة ااااا  ة اااااانمطةهااااا ة  ثاااااوذة ااااا  آل
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 ااالولااااااا ة ا ثو اااااااث ة ااااااااة  اكاااااااولةا    ااااااا ةهااااااا ة ااااااا دة نااااااا   ة اان ااااااا   ة اااااااا ة و ااااااا ةساااااااا،كقةيفةس ااااااا ة
 االنااااا   ة أل اااااحذة ناااااا  ذةا ان ااااا  ة ا ثو ااااااث  ة اااااا ة اضاااااان وة اال ث ااااا  ةد احلااااااومةبو ا اااااو ة ا ااااااح ة نمااااا ة   اااااالة

ة ة االثقة  غحد  ةه ة  لة اال ث  ة  اما  ةيفة اا  ث . ض و  اال ث  .ة
ةة ة  ااااااااوااااااااا ة ا انثاااااااا ةيفةاث ثااااااااو ة ال ة اااااااا ةباااااااانة اال ث اااااااا ةد الدةديفة اااااااا  ة إاااااااااو ةلااااااااإرة ا ،اااااااا ةيفة اا 

 ةد ااااا ةسالاااا  ة  ااااا ةذبانااااا  رة انظااااو ة ا ثو اااااة اماااااو ةهاغاااااجلةة ال   اااا ة ااااا ة ااااو ةهباااااوةصااااوه قثلة نابااااا ر
نةلباااااااا ذةيفة ا  اااااااال رة ااحبثاااااااا ةباااااااانة     ااااااااو ة ا ثو ااااااااث ةد     ااااااااو ة مجامو ثاااااااا  ةلح ااااااااث ةباااااااا رة نااااااااو

لو    اااااو ة ا ثو اااااث ة اااااح ا ة اادااااا  ةبثنماااااوة     اااااو ة مجامو ثااااا ةبدث ااااا ة اادااااا   ةد ااااا  ة ا  ااااا ة  ااااالة
  ااااااا ةهاااااااوة ااااااا ل ةةبناااااااول ةة(.1)ةهاااااااحة اااااااا  ة ح ااااااالة م ثااااااا ة اا،ااااااا دة اااااااالاالح اا أل ااااااا ذةبااااااانة     اااااااان ة

 اال ث اااااااا ةةهاح اااااااالة قث ااااااااةا ا،اااااااا دة ااااااااالاالح اا ةة اب ااااااالذةيفة اال ث اااااااا  صااااااا ، ة     اااااااا ة مجامو ثاااااااا ة  
ة و  ة اة      ة ا و   ةاث  ة حدرةه ة ا ه .

  اااااالة  اااااا ذة الدااااااا ة  ل ثاااااا ة  ل ااااااا ةيفةاث ثااااااوة ااااااورةسااااااو  يةاث ثااااااوةمباوباااااا ةسااااااو  يةة اااااا دذة  اااااا ةقااااااا  
ةحةة  ألهااااد ااااا ة اااا  ةة ال ث اااا ةبوهاثااااوزااااااو  اة رةسااااو  يةاث ثااااوة اااا ةسااااو  ية ا  وق  ااااو ةد ااااحىة اكاااااجلةبوا اااا رة 

 ثاااااا ةاا اااااا ة اال ث اااااا ةداالااااااحدرة د ةة   ضاااااا  ة ادااااااوخناةا ال ث اااااا ةيفة اااااا درة ا ااااااح ة ا ثاااااا ةيفة ولاااااا ةجت ثوساااااا 
  ناااااااوة  ظ ااااااا ة مجامو ثااااااا ةا  اااااااح  ةلالااااااالة و ااااااا ة  و ااااااان ةة الداااااااا ةيفة ثاااااااوذة ا اااااااح ة ا ثااااااا .ةبوإ اااااااول ةة 

ددلااااااح ةةثو ااااااث ة ااااااا ة  اااااااظلةبظ  ااااااوة إ  ااااااورألهنثاااااا ةد ااااااودة ان ااااااوطة م ا ااااااو  ةد اح لااااااا ة ا د  مو اااااا ة 
 ألهااااا ةد ألهاااااور ة ماااااوة و ااااا ة اااااودة اا،وا اااااو ةزهااااا ة ا ااااا قةد  اااااحا.ةاااااا  ة  سااااا طة إ  اااااورةدةاااااا ة  مو ااااا ة

اث ثااااااوةساكاااااا رةهاااااا ة  وقاااااالةرت ث اااااا ة ان ااااااثجة مجامااااااو اةيفةل.ة(2)ة ضاااااا   وةبواال ث اااااا ةيفة ولاااااا ةهح  اااااالة مااااااح 
دسالاااااااال ةة اااااااا ملة اث اااااااا رة  اااااااا ة أل  ة ا ث ثاااااااا  هااااااااوز  ةد اا اااااااا ةد اداااااااا   م ة أل حبثاااااااا ةهااااااااالةةدخنااااااااجلة  حبثاااااااا

 و اااااا ةس ااااااابةةة(3)  ث ااااا ةةة36وقاااااالة  ااااا احذةهن ااااااوةسالاااااال ة  ث اااااا  ة اال ة140 إ  اااااوقثو ة رةاث ثااااااوةسالدن اااااوة
ة  د    ةلو   ةيفةسو  ية ثوذة ا ث ثن.

  اااااث وةهااااا ةهاااااوة ااااا ل ة اال ث ااااا ةس ااااااملة اااااح ثا وةهااااا ة   ق اااااو ة ألهاااااحة اااااا  ة ادث اااااوة االااااال ذةد ا ااااا د ة
  اااااا ة  ااااااوقة االااااااح    ة ا ااااااو  ذة ن ااااااوةد  اااااا ة  ضااااااوق وةيفةلاااااالة اماااااا ة اكاااااا رةهاااااا ة  وقاااااال ةد نااااااوةسااااااتزة
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ه   اااااااو ة م   ااااااا ة  امااااااا ة  ااااااال ةة ه ااااااا ا ةه مااااااا ةمةاكااااااا ةيفةمجثااااااا ة أل ااااااا  دةس ااااااا  ة رةسالااااااا  ة 
ألرة  اااااا  وة اااااا لةسكاااااا رة و ااااااا ةاااااااا اجل  ة اال ث اااااا  ةد اااااا لةسداااااا ،ة  اااااال ل وةة؛ اااااالة الدااااااا باااااالد  وة  

باااااا ىةباااااال لة ال اااااا وة اااااا ة ااماااااالة ا ثو ااااااا ةد   ااااااو   ةيفةة ا ااااااوحلة اال ث اااااا  ةلواال وقاااااالةمةاكاااااا ة رةسح اااااا
واال ث اااااا ةيفةاث ثااااااوةاث اااااا ةلاااااارتذةخنثااااااواة الدااااااا ة ااااااورة ااااااوة ضاااااا  ةلة ااااااو ة  اااااا دةا م ااااااو لة   اااااالة الدااااااا .ة

سكااااا رة ا اااااثدحذة  د الااااا ةيفة  ثاااااوذة ا ثو اااااث ةيفةلااااالةخنثاااااواة الداااااا ةد  ا اااااولة د  اااااوةبونثاااااو ةلو ااااال ةد مباااااوة
ةه   و وة اا ح اث ةد اان ث   ة ألهنث .

  ااااا ة ا ااااااثلة ا ثو اااااا ةلاااااإرة اال ث ااااا ةهو اااااث وةد و اااااح  ةةلاااااو   ةداا  اااااجلة د ة اال ث ااااا ة اااااا  ة صااااا  ة
 جااااااااالة الثااااااااالةام  و اااااااااو ة  حاااااااااا ةيفة اامااااااااالة ا ثو اااااااااا ةد و ااااااااا ةيفة ااااااااا ثلةقاااااااااا ة ا اااااااااح ،ةهااااااااا ة

د اااا   لة اااااااو  يةس  ااااالةبالااااولة اال ث ااااا ة  و ااااالةيفة  ثاااااوذة ا ثو ااااث ة ا ث ثااااا  ةل ااااااةلاااارتذة  ااااالة انظاااااو ة   كااااااة
ة   ااااالة ا ن  ااااااة ٌاغثااااا ة أل ااااا  اة ا ثو اااااث .ةداكااااا ةيفة  ااااالة ا  ااااا ة ةسن اااااثطة اال ث ااااا ةد  اااااا ح ةهاااااوة

مااااااااولة اال وقاااااااالة ااااااااا   ة اااااااالا  ةز ةل،اااااااا   ة رةساداااااااااةه   ااااااااوةدهاااااااان ةة اااااااااحلةمب حجااااااااورة ا اااااااا   ة ااااااااا  ة  ة
ةب ص   قة ح  ةهان.

 ة ةةصاااااال  ة ااااااو  رة ااااااح ة أل اااااا  اة1971 ااااااو ةةديفة  اااااالة انظااااااو ة ا ااااااوبلة  اااااا ةهااااااوة ااااااثل ةبنااااااول ة
 ااااااا ة بالااااااا ة  ااااااا ة اال ث ااااااا ة مااااااا احةيفة  ثاااااااوذة ا ثو اااااااث ةيفة الداااااااا ة  ا ثو اااااااث ةد اانظثماااااااو ة إ ااااااا هث  ةةمة

اااااحلةبواالثاااااو   ة ا ااااا ث ة مجامو ثاااا ة ااااا ةسضااااقةيفة ضاااا  ا وة  ثاااااورةاااااحةقااااا ةيفةهااااوة  ة ة ا ث ثاااا  ةد  ااااجل  ة
هظ اااااا ة االثااااااو   ة ا ااااااا ث ة مجامو ثاااااا ةة ده ااااااوقية اال وقاااااالةد ااااااا   ة  ااااااثطةهبااااااقة ااماااااالة ا ثو ااااااا ةلا،اااااا

 ةسااااااثشةاث ثاااااوة2011باااااالةاااااا ة و ااااا ةس اااااحلة  ااااا ة ااااا  ة اام ثااااا  ةل ااااااة ة  ااااااقة اا ااااااثلةد م اخوباااااو 
  نااااوةه   ااااو ة اااا ة  اااالةسحباااا ة  اااا  ةا ال ث اااا ةاا اااااملة  ااااوا وةهاااا ةة ة اااا  ة ا ةجاااال  ةة ااااث  ة هنثاااا ةلحدلااااو ة

ةة   ذة ا اااااااا رة اااااااااو  ةل صاااااااا ، ةس ااااااااابةه   ااااااا ة ثو ااااااااث ةس ااااااااو نةب و  ثااااااا ةيفةة  جامو ثااااااا ةااا،اااااااا دة
  ىة ااااااا ا ةيفة اااااا  ة  ح  اااااا ةةرة ا ث اااااالةلث ااااااوة اااااااة   اااااالة   اااااا لة ا ثو اااااااة ا ثاااااا  ةباااااالةة مسثااااااو ةة د   ة

ة اال وقل.
  ااااانةهااااالىة اااااالد ة اااااا  ةس ا ااااا ة اال ث ااااا ةيفة   هاااااوة  ثاااااوذةة   ااااا لة ا ثو ااااااةقاااااا  ةة اااااول ةة وإبةة

باااااالة ااااا  ةيفةلااااالةخنثاااااواةة  هاااااو ة االواثااااا  ةلواال ث ااااا ة د  اااااوة ا ثو ااااااة ااااا    ة إ ا ثو اااااث ةيفةاث ثاااااوةيفة  ح  ااااا ة
جااااااالة الثااااااالةه اااااااوحلة هااااااا ةةااااااااح لةلو  ااااااا ةة ة اااااااا  ةبواال ث ااااااا  يفة لااااااا ةةد   صاااااااو ةه   اااااااو ة الداااااااا .ة

ذة  ث اااا ة  اااا ةهالواثاااالة ألهاااا  ة اااا  لةبوم امااااو ة  اااا ة   اااا وة دة الاااالة وا ااااو ةهاااا ة ااااثدحةة وصاااا  ةد اااا  ذ
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.ةدجت ااااااا ة ألهاااااااحةيفة  االاااااااو ة ااااااالذةكو ااااااابة ا ثو اااااااث  اااااااتة ااااااال ةهااااااا ة     وقااااااالة  اااااااحىةبغاااااااح ة   ااااااا دة
  االاااااالةهاااااا  حةا ال وقاااااالةيفةهل ناااااا ة ا  اااااااور ةد ااااااكلةة2013ة  اثاااااا ة6يفةةلمااااااا  ةهاااااا  ح  ةسح و ااااااوة اال وقاااااالة
ديفة  ااااااالة ا اااااااثوم ةة  ةاداااااااحاة اال ث اااااا ةلاااااااو   ةدبااااااال   ة اااااا ة أل ااااااا  اة ا ثو ااااااث   االااااااو  ةهح  ااااااا ة  و ااااااث

جتاااااودزة إااااااو ة اااااال   اةاااالااااالة جامو اااااو ةةد ألهاااااحة 2014ة اااااورةيفةهاااااو  ةة د  ااااا و ةهااااا  ح اااااوة  االاااااو ةثس 
يفةبوإ ااااااااااول ةة ة  وقاااااااااالة  ناااااااااا اة  اااااااااا ةة ة جامااااااااااو،ةا ال وقاااااااااالةة 2015ا ال وقاااااااااالةيفة االااااااااااو حذةهااااااااااو  ة

 االو اااااااقة   ااااااارتنةبااااااانة جامو اااااااو ة ااااااا  ة اال وقااااااال ة اب ااااااالةيفةهدواااااااابة اال وقااااااالةة(.1)ة2015 ااااااا امتة
ساااانخ ة .ةهااااوة2012بإاغااااولة اااالة ارتسث ااااو ة ا ثو ااااث ة  رتس اااا ة  اااا ة اااااوقجة  اخااااواة  اااا  حة ااااا ا ة ااااااو ة

 ةو ة اا ااااااكح  ةد   ث ااااااثو ة   اااااا ،   اا الاااااا ةبواكثو ااااااةو ة اااااالة صاااااال  و ة   صاااااا ناااااا ةهاااااا ة ااااااح    ة ااااااورة
هااااا  حةد  ااااا و  ة  ااااالةز ماااااولة اال وقااااالة  اماااااا رة  ااااا ة اااااحد ذةجتاااااودزة  ااااا  حة اااااا ا  ةلة اااااا  ح ة ثلا ااااا ة ااااا

 ة ناااااوة ارت ثااااا ة اااااورةهن ااااابة  ااااا ة بااااا ةداثااااالةدد  ااااا و ةو اااااو ة  ا  صااااا  ةدهااااا ةبثن اااااوة  ا،اااااو دقاااااا ةا   
اااااا ةهاااااا  حة االااااااو حذةد ااااااا  ة ااااااورةدة ثثاااااالة اا ااااااكث  ة   اااااا ، ة ااااااا ة اماااااااةيفةل  ااااااوة  اااااا  حة ااااااا ا  ة    

بوإ ااااول ةة( 2)ة ةد لاااا ة اغدااااولة اااا ةس اااا ث ة  ااااثشة ا ثاااا ب ااااكلة مساااااةهاااا ة  وقاااالةهندالاااا ةبح اااا ةوهاااال  ه ة
ةة ة ل ة اغدولة  ة    حة ا ا ة ااو ةد ك ها ةبو ا و  ةهن،لةدهغا بة ا ح ث .

 ماااااا  حة ااااااح ةهاااااا ةااااااا مةمةا امل اااااالةاة2014 اااااا امتةة14 حجااااااو ةهاااااا  حة اال وقاااااالة  ناالاااااالةيفةةة
ااااا  ذةةوةهاااا ة ناااالة ا جوجاااا  ةد اااا ة اااااا  ذةة ا خااااحد ةب ث ثااااة اااا  ة ااااح  ةة  ةجل اااالةو ةاح اااا ااااا ا ة ااااااو  ةاثالاااال ة
 ثكااااا ة ااااالةاث ثاااااوةاام  ال اااااوةدنااااابة جل  اااااو ةةتدرة رةهاااااوة ااااال ةيفةلت  اااااحةهااااا  هحذ ا اااااوس  ةل ااااا ملة ااااااا

د و ااااااا ة م اااااااا و ذة وقااااااالذة اااااااقةهااااااا ةهنوصااااااابة ثو اااااااث ةد   قااااااالةةلاااااااو   ةااااااااابةلث اااااااوة إ ااااااا هث رة د   ة
جااااااثش ةدحمو باااااا ة   ث ااااااثو  ةدحمكماااااا ة   ااااااو  نةة  اااااا ة رة اااااا صةاث ثااااااوة كماااااا ةيفةبنااااااول ةةهو  اااااا .ةد  اااااال

ة.ة(3)ةح لت ة17يفة  ح ققة ا ة  سك  ةيفة
  ااااااااجلذة ماااااااالة  اااااااالة اناااااااا  اةد  ك هاااااااا ة  ن االاااااااا ة ناااااااا ة كا اااااااا ة نمااااااااوة اماااااااا رةةهااااااااا  ةد  اا اااااااا ة

 ااااااتة  ث ااااااانةيفةهندالاااااا ةبح اااااا  ةدلااااااوة ا اااااا  رة اااااا لح رة  الاااااااورة اااااا ةمحو اااااا ةةل مااااااود  ااااااجل رةباال ثاااااا ة   ثاااااا  ة
 اغداااااولة ألهااااا ةد مجاماااااو ا ة ااااا  ة ا  ااااا ة  ااااالة واااااا ةهااااا ة ا ااااا لةيفة مااااالة ات اااااورةد  ك هااااا  ةد و ااااا ة

                                                           
ة.3 ةص2015 إ رت سثبث  ة االو حذ ةاورة مخل ة   قلة     ة ا ث .....دةه   ة إ   رة    من ة  ا لة   ح ةا ل   و ةة-ة1
ة.3  حج ة ا وبل ةصة-ة2
 .3  حج ة ا وبل ةصة-ة3
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 حجاااااااو ة م  ماااااااوة ااااااااو ة دة  اكاااااااولةا اوهااااااالة مجاماااااااو ا ةهااااااا ة ااااااا دةسااااااا  ة  نوصااااااابة ا اااااااثو   ةيفة
د  ااااا     ةدةجاااااوةساامااااالة  ااااا ة اال ث ااااا .ةل ااااااة اااااا ةة الداااااا  ةلواااثثناااااو ة ناااااوةمةساامااااالة  ااااا ة اك اااااول  

 صاااااا ، ةس اااااال ة  اااااا    ةا اماااااالة   اااااالة د قااااااحة الدااااااا .ةلااااااوا ح ة صاااااا  ةدمل ةهااااااحس طةبواال ث اااااا ة  ااااااا ة
  ااااااواة الدااااااا  ةه اااااا ، ة اال ث اااااا ةسغ اااااابة  اااااا ةه اااااا ، ة الدااااااا  ة اثباااااا ةقااااااا ة ح  اااااا ة م ثاااااا ة اا،اااااا دة

 صاااااا ، ة  وقاااااالةبح اااااا ةةهااااااو ة م ةةولذةهاااااا ة بنوق ااااااو. ااااااالاالح اا ةلوااااااالددةمةس اااااا ةبو وص اااااا  ةدةجااااااوةبواك اااااا
 اااااح  ةة  ن ااااا  رة جنااااالذةس ااااا ة اال وقااااال ةدمةاكااااا ة ح اااااحة ةوه ثمنااااا ة  ااااا ة ات اااااورةد  ك هااااا ةل ماااااوة صااااا ،

ة.(1) دةه حد،ة اا لةبوالدا ةبلدرةه  لالا قة
 اااااا دة  ااااااوالة   ثاااااا ة دة اال  ثاااااا ة و ااااااوالة اا ثااااااوة اا اااااا  ة ااااااوالة  ثااااااوةهاااااا ةاااااااو  ة إديفة  اااااالة

 ااااااوال ة ااااااا ةسالااااااا  ةةو ة  نااااااوالة أل اااااااحىة   اااااا ة اااااااة  ضاااااااةبوإ ااااااول ةة ة ز   ة ااااااوالة ادااااااا   ماألهااااااو
 ااااال ةهااااا ة اال وقااااالةةصااااالة  ااااا ة صاااااثلةا لداااااا  ةلالااااالة ،ااااا ةيفةةباااااح  ةه اااااو  ةبااااان ألمب اااااو ة ااااااةيفة
ااااااح لةهانوز ااااا  ةد  ااااا ة ا ااااااثلة بااااانة اال وقااااالةدةةو ةصااااا ،ة68 ،ااااا ةيفة الثااااالةةو ةصااااا ،ة71لمااااا ة صااااالة

ةد  اااااا ةبااااانة   ث اااااثو ة  اناااااو حذة57د  اااااا ةهااااا ة صااااالةة38 اااااال قحذة ،ااااا ةيفةس اااااو دة أل اااااحىةيفة  اااااحاة
 و اااااا ة أل اااااااحةلو  ثاااااا ةاث اااااا ةلاااااارتذةةرة اال وقاااااالإ اااااا  ة إ  ااااااوقثو ة ااااااا ةسااااااااتة  اااااااحة  اااااا ةلااااااةو ةددلالااااااة( 2)

ة  ح   ة م االواث ةه ة اا  ذةة ة الدا .
ذة  اااااامل ة   اااااوةهااااا ةخنثاااااواة الداااااا ةده   اااااو و ةددلال اااااوة اااااوة ااااا ل ة اال ث ااااا ةيفةاث ثاااااوةيفة ااااا  ة ا ااااارتة

 ااااااحذةيفةةسالااااا ة باااااحذةل ااااااد صااااا ، ةسالااااا  ةمب اااااو ةددلاااااوق ة اااااورةهااااا ة   ااااارت ة رةسالااااا  ةهباااااوة الداااااا  ة
ةدلالااااو ةد ظااااو ة االح ااااااة ةل   ااااو ةد   ماااا ة اااا ذة اال وقاااال ةةهااااوة رةسا ااااكلة دااااا ة اااا ثلة اا،اااا دة ااااالاالح اا

لخاااااا دةة   ىة   ثاااااا ةدج   اااااا  ةدةمة اااااالة   ااااااو اة    دااااااا ةا نااااااولة دااااااا ة اااااا لةساااااا  بةيفةه اااااابة اااااااح  
رة د ةإ ا ااااان   ة  و اااااث ة ااباااااولة اااااا ةهاااااحةهباااااوة ا اااااابة ا ثااااا ةد أل  لة ا اااااث ةا ،ك هاااااو ة  ااو  ااااا ةلااااا

ة.ةو   ة اال ث  ة ورةل
 م ثااااااا ةة يفة ةو ة اااااااا احة اماااااااة ااااااا ة اال ث ااااااا ةد     ااااااا   ةو ة ة  امااااااا ة ا ثااااااا ة  حسكااااااا ذة  و اااااااةرةسح ث ااااااا

د اااااثك رةا ا،وصااااا ةة ه   اااااو ة الداااااا  ةهااااا ة ااااا دةسكاااااا  ة   ثااااا ةهغ الااااا ة اا،ااااا دة اااااالاالح ااةبناااااول
                                                           

  .https://hunasotak.com/article/18011wةةةةةةةةةةةةةةةةةة.2ةبح  ثقة   ل  ة كقة اال ث  ...دهوةبثن و ة   اال ل ةصة-ة1

 ألمسولةلالطةيفة ااحاةبنةه  اة  و حةدة    ة اااثجل ةه    ةه د اة محة ااجل ة بث ةاث ثومة ا ةسغجلةه ا ىة ا ج  ةدةة-ة2
ة.3 ةص2014 ا كحة ااحل ةبجلد  
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ألرةقااااااا ةهااااااوةسااااااا  د ة  ث ااااااوةأللااااااح  ةهاااااا ةاالولاااااا ةه  دااااااا ة اااااا دة الاااااا  ةة؛هكو اااااا ةد  اااااا، ةيفة م اخوبااااااو 
ةيفةة ااااااولةصاااااح  سكمااااا ةة ااخ ااااااة  ثااااا ةب ااااا  ا  ةدااااااالة دااااا  ذة اا،وصااااا ةهااااا ة اااااا ه  ةدااااااثلة كناااااو ة
ة  ةيفةبنوق و.ةو ةلدا ةده   و وةد ال ة وقالد اةةاام ث ة اا، دة الاالح اا

 والعدالة االنتقالية المصالحة الوطنـية /خامساً 
 ااااااو   ةةو ةةرةة ااااااو ذة ااالاااااا ةد ا ،ماااااا ةباااااانة  ك  ااااااو ة  خا  اااااا ةا مباماااااا ة ا ثاااااا ة ااااااا  ة اااااااو ة  ال ااااااوه

دةق ةملةة دسااااااااال  ثو ة  اااااااااحاة أل  ثااااااااا ة2011إ ااااااااال  ة ناثبااااااااا ةة  ناااااااااوالبااااااااانة ااااااااال ةهااااااااا ة اال وقااااااااالةدة
  ااااااا لة ح  ااااااا ةةلإ ناااااااو ةبواااااااااو ة  ةرة ألهاااااااحة ااااااا    ةساالثااااااالإ اااااااال  نة ألهاااااااحةدسااااااااقة  او ااااااا ةد  اة ا ااااااال ، ةلااااااا

 اااااح ةد  ثااااا ةةرة ااااال ة اا  لااااالة آل   ااااا لة ا ثو ااااااة  اماااااالة لااااا ة ااااالةلاااااحلة اااااوة ااااا ةآ ةهااااا ة اداااااحلة
داااااااالةهااااااوة اااااا   ة اال اااااا  ةيفةة اام ثاااااا ة   ااااااو  ة  ة  ااااااجلةةةو ة اثااااااولة  اماااااا ة ا ثاااااا ةس ااااااكلة اااااال باااااانة ولاااااا ة

لرت  مااااا ة  ظاااااومل ةة  ة   ااااا  ة  ا و اااااو ة الااااا مة إ  اااااور م اااااامحةةو ة اااااورة ااااا  ةةه اااااجلذة   اااااو  ة ا انثااااا 
 د  ال ة وا ة م ال و ةد م االورةبنة اثولة  ام .

لةيفة ة اااااا ة اا اااااوا ةد اضااااااا ة ا اااااال 2011س اااااانةهااااا ة اااااا دةجتحباااااا ةهاااااوةبااااااالةديفة ااااا  ة ا اااااال  ة
 اااوهاااالةهاااا ةه  اااا ،ة اال ااااا ة م االواثاااا ةد مجتااااو ةصاااا اة   ااااو  ة ا انثاااا ةباااالدرة ل اااالة م اثاااا ة ااااا ة اااابة

 ل ااااالة اال   ااااالة أل و اااااث ة اااااا ة ااااابة رةس اااااانلة  ث اااااوةةبوإ اااااول ةة ة هن اااااوةس ااااا ة   اااااو و  رةسند ااااالة
ه   اااااو ةة اااااالاالح ااةبناااااوليفةه ااااا ا ة اا،ااااا دةةو ةيفةاث ثاااااو ة ألهاااااحة اااااا  ة  اااااكلة وقالااااا   اااااو  ة ا انثااااا ة

 الدااااااا  ة ثاااااا ةساب اااااا ةيفة م ال ااااااوهو ةد اااااال ة اا  لاااااالة  اااااا ة  اااااالة  اااااا ة ااااااكلة انظااااااو ةده   ااااااو ة
ة الدا .
 اا ااااااوه ةساا اااااالةبضااااااا ة ااااااا  اةمب  اااااا  ة اال ااااااا ة م االواثاااااا  ةدخنثااااااواةاالولاااااا ةة نااااااوةسااااااتزةة ااااااكواث دة

   اااااااو  ةدسا  ااااااا ة داااااااا ة  ةبناااااااولهااااااا ة  و اااااااثو ة اا،ااااااا دة اااااااالاالح ااةدةةو ة ا ثو ااااااااة اااااااا ةس اااااااكلة  و ااااااا
 اااااحد ذةس  ثااااالةاالولااااا ة اا اااااوه ةة ألهاااااحة ااااااو ةة  ةل  ة د لااااا ة ثو اااااث االولااااا ة م ال اااااو ة اااااا  ة كااااا رةه ااااا

 ااااااا ةسااااااا ة اال اااااا دةبوااال  اااااا  ةد م اااااارت  ةد ااناااااا ،ةد م اااااارت لةبااااااوآل حةد م  اااااااواة  ثاااااا ةد مس ااااااودةباااااا ةيفة
ةة(.1)ة اااوهلةد اااو شةها 

                                                           
ة.155 ةصة2011 ة  بثل ة2  ل   نة ا ور ةلال ة اا وه ةيفة ا كحة ااحلة إ  هاة انظو ةد الدا  ة   ة و  ل ةطة-ة1
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جت ااااااالةيفة   ااااااالة ان اااااااثجة مجاماااااااو اةا مبامااااااا ة ا ثااااااا  ةد اااااااا  ة و ااااااا ةاااااااا ةةةقاااااااا دهااااااا ة ااااااااوقجة
  اكو ااااااو ة اااااا  ث ة  اااااا ة   ااااااو  ة ا انثاااااا  ةلا اااااا ة م ال ااااااوهو ة اامثالاااااا ة ااااااا ة صاااااا ، ة اااااال ةلااااااحصة

ة ااااااااواة اام ثاااااااا ة م االواثاااااااا  ةد اثباااااااا ة اااااااا  ةدجاااااااا ةة م اااااااااالح  ةد ا اااااااا  ة مجامااااااااو اةيفةاث ثااااااااو ةدسالاااااااا ةيف
   ااااااو  ة ا انثاااااا ة ااااااا ةةاماااااا ة ا ثاااااا  ةلإ  اااااا ةمةه ااااااحةهاااااا ة مجتااااااو ةصاااااا ا ا ااااااح ة ااااااا  ة ااااااحاة  ااااااثجة  

س اااااااملة ااااااالة اثاااااااولة  امااااااا ة ا ثااااااا  ة خناااااااقة رة الثااااااالة   اااااااو  ة ا انثااااااا ةيفةلااااااالة اظاااااااحدلةة ن غااااااااة ر
ة اح  ن ةخنو  ةه ة ا ا ب ةمبكورة الثال وة آلر ةةم ة   ةمةه حةه ة مجتو ةةاث ةاح اة ا ل،.ة

 اااااااطةة ا اااااااوة ااااااا ةس ااااااالة ااااااا ثن ة   اااااااو  ةة لذة ح  ثااااااالة ااااااابةهاودس  جااااااا ة م ثااااااا ة   اااااااو  ة ااااااا
اااااااوة مثال اااااااوةيفةة د  او  ااااااانحلةبو   ااااااال  ة ألهاااااااورةهن اااااااوة  ا اااااااحةاالولااااااا ةهاااااااوة  ااااااا  ااااااا  ة ااااااا بة اااااااح  وةدجح  

دة ز   ةساالثاااااال  ةة   اااااا ةهنااااااوالةه  اااااالذةدهنااااااوالةهاو  اااااا ةهااااااحةملة الا ااااااح ألمجامااااااو اة ا ثاااااا  ة ان ااااااثجة 
هاو ااااااا ةه اااااااك  ةةبوإ اااااااول ةة ة  ذةبااااااانةه  ااااااالةدهااااااااو   إ ااااااا  ال اااااااقةة  ااااااا ة   ااااااالة أل اااااااحذة ا   ااااااالذ

   باااااااح  ةيفة اااااااال  لةد ااااااااو   ةد خناااااااقة ا اااااااا ب ةيفة الثااااااالة   اااااااو  ة ا انثااااااا ةاااالثااااااالة   ااااااا ا ةداااااااا  دة
ح لة داثاااااا ةةمة  اااااا ةمة ثااااااو ةةم ة مجتااااااو ةصاااااا اة ااااااا مااااااحة ألزهاااااا ةد ز  ااااااو ةس و   ااااااوة اااااالة اااااا   ةدساااااال لة

ة.س ملة لة  ثولة  ام ة ا ث ة ه و 
ه  اااااااو ة ام ااااااا ةهباااااااوة   اااااااو ةلت  اااااااحةساماااااااالةيفةه  اااااااو ة  اااااااقةهباااااااوة انظاااااااو ة ا اااااااوبلةةبوم اااااااول ةة 

اال ااااااااح ة او  اااااااااة انظااااااااو ة ا ااااااااوبلة ا ثو ااااااااثن ةهااااااااالةهااااااااوة اااااااال ةيفة ااااااااب ة بو سكوهبااااااااو ةد م ا ااااااااولة
ةصااااااااالةة ب  ااااااااا ثقةدة  رة ااااااااال ة ا ااااااااااة اااااااااب ةةد  اااااااااجلدرةة ة1996 اااااااااا ة ااااااااال ةيفة اااااااااو ةب  ااااااااا ثقة 

د  اااا ةخنح   ااااوة  اااالة  ااااو ة اضاااا،و وةة  اثاااالةبااااالة رة  اباااا  ة  اااا ةهااااوة  ال  اااا ةهاااا ة اااا لةهاوه اااا ة1200
 اااااقةهدوا  اااااوةحمكمااااا ة   ااااا داثنة ااااا ةقاااااا ةدهااااااو  ا قة دة ة2013ب  ااااا ثقة   بدااااا ة  اااااو ة ااااا ل لة ااااا  ذة

 ةبثنماااااااوة انظاااااااو ة ا اااااااوبلة اااااااحىةبااااااا نقةمجو اااااااو ة و جااااااا ة  ااااااا ة(1)ةد اااااااااا   ة  اااااااو  ةأل اااااااحة اضااااااا،و و
ة االو  رةد لل وة ح بة الدا ةد  ةهوة ل ةبالة نثو ة انظو ة نلهوة كن  ةه ةه وصلة الدا .

د اااااااااا  ةمب ج ااااااااا ة صااااااااا  ة ا ثااااااااا ةة1978اااااااااااو ةة4قاااااااااا  ةب ااااااااالد ة اااااااااو  رة  اااااااااقةة اااااااااول ةة إبو
بثاااااا ةس اااااا ة اااااالةة ااااااح   ةدصاااااالة ألهااااااحةباااااا ا ة أللااااااح  ةة ا ااااااو ن  ةد ها اااااا ةاث ثاااااا رةهنااااااوزدةأل ااااااخوصةآ

 الاااااالةه كثاااااا ةس اااااا ة  نااااااوزدةاااااااالذة  ااااااخوص ة إ ااااااكواث ة رة  اااااا نة ألصاااااا ثنةة ألهااااااحةة   نااااااوزدةدجتااااااودزة

                                                           
ة.8  دة   و  ة ا انث  ةهحج ة وبل ةصةبح  ثقة ح ث  ةة و ذةة مو ةاث ثو:ة الثلة م االح  ةه ةة-ة1
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  اااااا لة  ا ااااااو ة اكاوباااااا ة  اااااا ةة2011  ااااااا،ال رة ااااااااا   ةبكاااااا نقة  اااااا نة ألصاااااا ثنةا منااااااوزد ةدبااااااالة
 ااااا لةهااااا ةقاااااا ة رة اااااا ا ة ااااا ةم ااااااخل  ة ألجااااال  رةس ااااا ة   اااااو  ةه ااااا ةهالاااااللةأل ااااالىة اااااااوق   ة

  اااااقةةقاااااا  ة اااااح  ةالاااااو   ةبالااااا ذة ا ااااا ا.ةبوإ اااااول ةة ة  ناااااوزدةيفة إااااااو ةخناااااجلة ا االااااا ذةاداااااح ة االاااااواننةيف
د اااااا  ةل،ااااا   ةة اااااو  رة ااااااا دة ا ثو ااااااةد  ض اااااوة ب ااااا رةبااااا ةداثااااالةدهاااااوةسحسااااابة  ثااااا ةهااااا ة ا ااااا ةدجاااااحاة7

 اضااااام ة ظاااااحة دا ااااا ة اااااا   ةس اااااا  ةهنوصااااابة اااااثو   ةيفة ظاااااو ة ا اااااوبلةةمبااااانا قةهااااا ةسال ثااااالةهنوصااااابةيفة
ة.ة(1) الدا ة دةه و  ا قةيفةة   ذة ا  رة ااو ة

  ااااااااا ةمةاكااااااااا ة رةسااااااااانب ة   ااااااااو  ة ا انثااااااااا ة درةة  اااااااااولة اااااااااثو ذة االاااااااااو  ر ةةجتاااااااال ة إ اااااااااو ذةة ة
ديفة واااااا ة اااااو ةةلداااااا ة ااااحاورة  و اااااثورةاام ثااااا ة   اااااو  ة ا انثااااا . اةواا  اااا ةبااااانة اااااثو ذة االاااااو  رةدبناااااولل

 االااااو  رة اااا لة ضاااام ةسن ثاااا ة مس ااااومة ااااا  ة ة اا صاااالةةاثاااا ةهاااا ة اااا دة  اااا   ةد   ااااو  .ةدبنااااول ة  اااا ة
ةح  ااااا ة م االواثااااا ةهباااااللة ا صااااا دةة هاااااوة ااااا ل ةس الااااا ةه ااااا ا ة   اااااو  ة ا انثااااا ة اااااحد  ةهااااا ة اااااحد   ة  

س اااااثدحة  ااااا ةةساااااا لحة انثااااا ة ا اااااو   ةا نخااااابة اااااا ةمل إ اااااكواث ة وقمااااا  ةهاااااوةهااااالة  ن ااااا   ةداكااااا ةس الااااا  أل
   اااااا لة ا ثو اااااااة ا ثاااااا  ةد ااااااا ة ا اااااا ة   ث ااااااثو ةدس ااااااثدحة  اااااا ةه وصاااااالة الدااااااا .ة   اااااا لة ا ثو اااااااة
 ا ثااااا ة  ااااا لة  انو  اااااوة  اااااجل  ةيفةه ااااا ا ة   اااااو   ةلاااااإق ة ةجتودز اااااوة  ااااا ة   اااااا ىة ا اااااح  ةس الااااا ةب اااااكلةة

و  اااا لة  اااالدةهاالاااالةةق ةلة باااالةهاااا ةة ااااو ةه ااااو و ةباااانة اال وقاااال ااااا ىة اال وقاااال ةل   ااااجلة ااااوقلة  اااا ةه
مبمااااالة االااااا د:ةةرة بااااا ة انخااااابةلملة ااااااقة كاااااثقة ااالااااالةدسغ ثااااابةه ااااا ، ة اااااا ا ةلااااا مة ااااالة  ا اااااو .ة

 ااااااحاة   ثاااااا ةةحة ااااااا   ةة  اااااالاااااا ة اا ااااااوه ة ا ثو اااااااة ا ثو ااااااث ة ا ااااااجلةيفةاح اااااالة   ااااااو  ةد اا، اااااااةباالو
ةس  لة أل ضحةد اثوبل.

 اخفاق النخب /ساً دسا 
 انخااااابة  خا  ااااا ة   جااااا  ذة آلرة  ااااا ةةةرة مس اااااومةبااااانة إ ااااال  ة  و  ااااا ةيفةاث ثاااااوة ا ااااانة رة اااااح لذ

 اااااااو  ة ا اااااااح ،ة اااااااورةهاب ااااااال  ةيفةة اااااااالوطة انظاااااااو ة ا اااااااوبل ةبثنماااااااوة   اااااااا قة  ااااااااال لة اااااااا   ة كان  اااااااوة
ه اااااحد،ةداااااا ةا ن ااااا  ةباااااوا   ةهااااا ة ااااا دة   ااااا ة  اااااحد،ة االح اااااااةة  ةل ااااااةمة  ااااا ة( 2)ة اغمااااا  

   ااااالةا م اااااو   ة ا اااااا ث ة االوقمااااا ة  ااااا ة ااااااال ددة ا ااااا ماةا  ااااا د .ةبناااااول ة  ااااا ةهاااااوة ااااا ل ة اك ااااا ة رة
                                                           

ة.8ج ة ا وبل ةص  حةة-ة1
ه د  ة محة ااجل ة بث ةاث ثوةمة اةسغجلة   ة ا ج  ةدة ألمسولةلالطةيفة ااحاةبنةه  اة  و حةدة    ة ااغجل ةهحج ة وبل ةة-ة2
ة.60ص



 عوائق التحول الديمقراطي في ليبيا دراسة في العوامل الداخلية                                    عمران محمد المرغني الجداري 

48 
 

 ااااالةيفة ها   ااااوة  ااااحد،ة اااا دة ااااكلة الدااااا ةد اااا ،ة انظااااو ةد اااا ةة س ااااومة انخاااابة ااااورة ماااالة    ااااوة  ثاااا 
لوا ااااااح ،ة ااااااال قحةباااااانة انخاااااابةة  اااااا    إ ااااااورة ألبااااااحزة   ااااااحد،ةهااااااوة اااااات ة  ثاااااا ةبااااااالةبااااااا ة انخااااااب ةدة

 م ثااااا ة اا،ااااا دةةيفةة باااااونةا ة ا  ااااا ة اااااو قةب اااااكلة مسااااامبخا ااااا ة      اااااوةدباااااحدزة ااثاااااو ة إ ااااا ها ة ااااا 
ة الاالح اا ةد  لةه و بة ثو ث ةد  ا و   ةد هنث ةسضغطة   ة الدا .
 ااااا دة اااااكلةة انخااااابة    ااااا قد  ااااالذةهااااا ة  اااااقة ااح  ثااااالة ااااااة  اااااا لة ااااااح ىةد أل ااااال لةبااااانة

لةباااا ةهاااا ة ااااحل ةلكااااحذة اضاااا ،ة  ة اا،اااال ةهاااا ةدجاااا  ة اااال ةمباااا  الدااااا  ة ااااا  ه ة اااادة ااااالاالح ااة انظااااو ة
د اثبااااااا ةا   ااااااا  ة ألهااااااا  ةد  ا اااااااو ة  ماااااااودة ادااااااا ةهااااااا ة جااااااالة  اااااااود ةد اااااااااا  بةة ا ااااااا د ة الداااااااا 

  اماااااا ة  اااااال  ةودة  ااااااثشةد ا ااااااحا ةد  اااااادولةجااااااد االااااااال ة ااااااورة   ااااااا للنة اااااالةل ااااااو ة  اماااااا ةهاااااا ة ة
د  ا ااااااااااو ة  مااااااااااودة ا اااااااااا بةد ان اااااااااابة ااااااااااا ة  اااااااااا ة ا ااااااااااثو    ةد ألهاااااااااا  د ةد ااااااااااثو   ة الاااااااااالة ألهاااااااااا  دة

ثقةلثااااا ة قاااااثلة اااااا ز  لةد  و اااااا ة أل ااااا حة نااااالهوة ومجااااا ةه ث اااااث ةه ااااا ، ة ا نااااالمة اااااا  ة الاااااة ا م اااااو ل
ة.(1)ةة لىة    اةاح ب لةمب بلة  ه ةد  او س ةة 

هااااااوةسااااااح  ةةةة انخاااااابة مجامو ثاااااا ةق اال وقاااااالقة  اااااا ة االااااااو  رة م اخااااااولةهاااااا ةهند اااااالة  رت اااااا ةبااااااا 
 اااااااا  وةيفة   ااااااا وة اوصاااااااا ةبا ز ااااااا ةهالو اااااااالة   ااااااالة ااااااااا ا  ةباااااااالة رة ة ل اااااااال وةحب ااااااابة اندااااااااومة

هالاااااااااال ةحبثااااااااا ة  اااااااااثم ةخناااااااااحاة اااااااااا   ةة200ل ااااااااااة اااااااااو  رة م اخوباااااااااو ةدز ااااااااا ة  الو ااااااااالةة   غاااااااااح يف
  اااااا ة ث ااااااكلة اح  اااااا ة ا ثو ااااااث ةة  الو اااااال ةد اااااا ةهااااااوة ااااااا د وصااااااما ةاااااااح ب لة  اااااا ة  اااااااحةهاااااا ة  اااااا ة

د ااااال ةة اااااح  ةبااااالدنو ة  ااااا ةاااااا ة ااااااقة  اااااوقة د ة   ااااالة  ااااا ة ااااالة اااااانال ةة  ال  ااااا  ةد رةااااااح ب لة ااااا لة
 ا اااااال هو ةباااااانة اا اااااا ةد اداااااا   م ةد أل دااااااحةة اااااا ا  ا بن اة38هالااااااال  ةهالوباااااالةة69  ااااااثبة ا ااااااحمة

ة ادوق ثااااااا ة ألهاااااااوز  ةد د  اااااااقةيفة ح  ااااااا ةبناااااااولو اةة ثاااااااولة انااااااااح  ةهااااااا ة ااااااا  ةهاااااااوة  ااااااال ة ان اااااااثجة مجامااااااا
ةهوز  ة ن ة ا انة    لةةاث وةصثوخن ة ال ا  . أل  ا   ةلاللة وا ةدللة

ةرةخنثاااااااواة الداااااااا ةد د  اااااااوة ،اااااااو لةاأللاااااااح  ةدمحو ااااااا ة هااااااان قةده اااااااو  ق ةجاااااااالة أللاااااااح  ة امااااااا رة
 ثاااااا ةلااااااإرةه اااااا ، ةبواال ث اااااا ة مد اااااا ة جامو ثاااااا  ةل صاااااا ، ة اال ث اااااا ةبوان اااااا  ةأل ضااااااوق وة اااااااة الدااااااا  ةد 

ااااااوة  اااااا ة اا اااااا ث ة ااااااال ةد احبااااااوطة  اال ث اااااا ةسغ اااااابة  اااااا ةه اااااا ، ة الدااااااا  ةلااااااوا ملة مجامااااااو اة صاااااا  ة وقم 
 اااااا لةسكاااااا رة ال ثاااااا ة   ااااااوة اااااااو ة   ااااااا ة وقماااااا ةة اااااا ةيفة وااااااا ة ااااااكلة  ح  اااااا ة االو هاااااا  مجامااااااو ا ةدة

                                                           
ة.63  حج ة ا وبل ةصة-ة1
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  بدااااااا ة اااااااال ةةل   ةاا،ااااااالةحم  اااااااو  ااااااا ة م اماااااااولةا ال ث ااااااا  ة  ث ااااااا ةسااااااال حة الداااااااا  ةسالاااااااالة اك اااااااول  ةد االااااااا
اااااااوةد مال اااااااو ةد اااااااا ة مل  .ةدبناااااااول ة  ااااااا ةهاااااااوة ااااااا ل ةس ااااااا  ة ا اااااااح  و ة ا ثو اااااااث ةد مجامو ثااااااا ة  ااااااااحة ن  

صااااااااح ،ةباااااااانةهك  ااااااااو ةةيفةة وهاااااااا ة ظااااااااو ة االح ااااااااااةجل اااااااالةة ة ا  اااااااا ةيفة اااااااا  ة  وااااااااا ةجتااااااااودزة احخن اااااااا 
 انخاااااابة ا ثو ااااااث ةد مجامو ثااااااا ةةد نااااااوةس ااااااا ة ولااااااا ةثاااااا  ةد اااااا ةدةرة و اااااا ةيفةاااااااا اة ثو ااااااا  جامو 

ةا اااااو ةدج   اااااوةد ا ااااا زةبن اااااثبةيفةة   ذة الداااااا ةيفةلااااالة انظاااااو ة  ل ااااال ةه ااااااخله ة ااااا ة ا  اااااوقلةةة 
لداااااا .ة اااااكلةاه اااااحد،ة االح اااااا ةدةةج اااااو ة  ةة  ةة  ة  ةبااااالة ااااا ة اانااااا ة اااااا  ة ااااالة اااااد إهكو ثاااااو

 جاماااااااو اةد  ااااااان وةة   ااااااا لة ا ثااااااا ة أل ااااااااحة ااااااا وبث ةهااااااا ة ثااااااا ةسااااااال  لة انخااااااابة ا ثو اااااااث ةيفةاااااااا ا
ةرة ااااا  ة انخااااابة ا ثو اااااث ة ا ااااا ةيفةس ج و اااااوةة (1)ة اااااومةه ااااا ا ة اا،ااااا دة اااااالاالح اا   ااااا ة اال ث ااااا ة

بااااااو ا لةهحجاثا ااااااوةةد لكو  ااااااو ةل اااااا ل ة ا ااااااو  ة ا ث ثاااااا ةهااااااث  ة اااااال ة  ااااااجلةهاااااا ة أل اااااا  اة ا ثو ااااااث 
  نضااااااا   ةيفة ااااااا  ةيفةد ااااااا ةه كاااااااح ةهاااااااوز دة اكااااااااجلدرةة ااااااا  لة و ااااااا ةق  ةهحجاثااااااا ةاثت اثااااااا ة دةة ااااااا هث 

أل ااااا ةمةاكااااا ةة؛ أل ااااا  اةمةا كااااا رة ااالولااااا ة ا ثو اااااث ة  اا الااااا ةبوالاالح اثااااا ةد ااااااال ددة ا ااااا ماةا  ااااا د 
 اانااااااااااا ةيفة واااااااااااا ة  اااااااااااو  قةة اكاااااااااااو ةة  إحةدة آل اااااااااالااااااااااالةة  اااااااااااولة اا،اااااااااال ة ااااااااااا ة الاالح اثااااااااااا ةيفة

كااااا ة اااااوا ة االااااا  ة م اخوباااااو  ةد واااااا ة  اخاااااواة  ااااا  حة اااااا ا ة اااااااو ة اااااجلة اثااااالة  ااااا ةقاااااا  ة ااااانة 
 ا انثااااااااا ةهااااااااا ة ا ااااااااا زةيفة م اخوباااااااااو  ةداكااااااااا ةاأل ااااااااا ة ا ااااااااال لة انخااااااااابة إ ااااااااا هث ة كنااااااااا ةهااااااااا ة
 م اااااااا،  قة  ااااااا ةهالواثااااااالة  كاااااااقةيفة الداااااااا ةهااااااا ة ااااااا دة ااااااااا اجلة  ااااااا ة صااااااا   ة   ااااااااال نةد ااااااا،  قة

ةا و   ة   لة ورةبوإ نو،ة دةةخنح لةبو ودة دة  ة ل لة ا  ا.
 اااااوا ة ألهاااااور ةة  اااااا   ة الااااا  ة اااااا   ةة ة ثااااا ةبناااااول ة ا ااااا ةيفة مه ااااا ا ة  اااااحىةمةسااااا  دة اااااوقك

لاااااااحخنقة  اخاااااااواة نااااااا ة ا اااااااانةاغاااااااح ةصاااااااثوخن ة  اااااااا  ةجل ااااااالةا ااااااا    ةد اااااااا  ة ااااااا لة  اااااااا  ة  ثااااااا ة
 ا ااااااابة ا ثاااااا ةا م  لالاااااا ة  ثاااااا  ةد ااااااا  ةباااااالد  ة اااااا لة  ااااااا ةاح اااااالةجل اااااالذةهاااااا ة م اخوبااااااو ةد ااااااكلة

 اااا ة  ااااوزة ااماااالة  نااااوطةهبااااوة  اب اااالةيفةة ااااح  ة  ااااا  ة إةةنااااوة ب  ااااوةة.(2)ة انظااااو ة ا ثو اااااة  ل اااال
 اضاااااام ة  الاااااا مةد ا  ج ااااااو ةد ااااااكلة الدااااااا ةدا ثااااااا ة انظااااااو ة ا ثو ااااااا ةد     اااااا ة اا ااااااكح   ةد ااااااكلة

ة 2011 ا ثو اااااا ة او جثاااااا ةا ث ثااااااوةبااااااالةدةة  انظااااااو ة م ا ااااااو  ة ااااااا  ة ااااااثاقةةةس و اااااا ةيفة الدااااااا ة ا ث ثاااااا 
ة الدا ة    و .ةةيفةبنولةس  دة واال ةدس كلة وقال و   ة ضو وةمة

                                                           
ة.3 ةص2013 ل و ةبنولة الدا  ةهح  ة    و ة ا  لذة ااحبث  ةبجلد   ةاث ثوة اا  ذةدة    ةحمملةمجا ة ا    ة-ة1
ة.3 ةص2012 وملةب د  و اث ة هو ل  ة ل و ة اام ث ة م االواث ةيفةاث ثو ةه    ة و   غ ة الد  ةبجلد  ةة-ة2
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 ثاااااااا ة صاااااااا ، ةه اااااااال ذةة د اا،اااااااا دة ااااااااالاالح ااة  اااااااالة   هاااااااالة اااااااال ة الدااااااااا ة ا انثاااااااا ةيفةاث ثااااااااو
 ددةجل ااااااالذ ةدقاااااااا ة  ااااااا ة  اااااااواة اااااااثو ذةةد  ااااااا ة  ااااااا ل وةسد اااااااحبوم ال اااااااوهو ة ااح ثااااااا ةد اال  ثااااااا ة

 داااااواة الداااااا ةلوم ال اااااوهو ة     ااااا ةد ادوق ثااااا ة اااااا ةا ،ااااا ةباااااالة  ااااال  ةلت  اااااحة  ااااا ة اااااد  ةلاااااتزة
لال وقااااااالة اااااااواا  ةد ادااااااا   مة اااااااا ة اااااااوةة  ا ثل  اثااااااا  ةدس اااااااح و ة ااااااابة جامو ثااااااا ة اااااااا ةسناااااااو  ةبوا ثل  اثااااااا 

وةهااااا ة  ااااالةجااااا د ةد  اماااااول  ةيفة ددة  اااااحى ةلغثاااااواة الداااااا ةجا  اااااوةسااااال لةيفة وا اااااو ةهااااا ة ظح ق ااااا
 اااااااااجلذ ةة ة ااااااااثو  وةساآ اااااااالةهاااااااا ة اااااااا دةساااااااال     اثباااااااا ةةرة الدااااااااا ة ا ث ثااااااااةة ةو ة اااااااا  ة ال   اااااااا    اااااااا 

مةس  جااااا ةه ااااا ا ة اااااحمةةة   ث اااااثو ةدساوه  اااااوةهااااا ة اااااالددة أل اااااحىةبااااالدرة احجااااا ،ةا ،ك هااااا  ةل ث ثاااااوة آلر
ةة.(1)ة ا ثو ذةل، بةبلةس  ج ةه  ا ة اام مةد اا حق 

 اغوا ثاااااا ة ااظمااااا ةهاااااا ة   ااااا دانة اااااا   ةس ااااااا  ةهح  ااااا ة ثو  اااااا ة  و ااااا ةيفةاث ثااااااوةة2011باااااالة اااااو ة
ناااااقة ااااابةهاال ااااا ةدهاا مااااا  ةديفة اغواااااابة ااااااحةهااااا ةجن اااااث ةد ااااال  رةجاااااولد ةهااااا ة ااااااو  ةد اااااقة م ااااا رة  

ملة كااااااا ة اااااااقة    ااااااا ة ولثااااااا ةباااااااوا    ةدباااااااإ   ذة ا ااااااا رة اااااااااو  ةدسااااااا  طة اااااااا ا ةيفةه اااااااو لةهواثااااااا  ةد  اااااااو ة
 ااااا ا ةبااااال ةدجااااا  ةدانثاااا ة ااااا  ة  وااااا ة  الااااا ة اااال ةدجااااا  ةاالاااا ةبااااانة  ا ااااابةدس ااااا ة انخااااب ةلوااالااااا ة

امااااالةهااااا ة أل ااااال لةيفةهالااااالها وة م ااااااالح  ةد ألهااااا  ةد اة م  ااااامةاكااااا ة رةسااااانب ةةمةيفةلااااالة الثااااالة 
 ااااا لة اااا ة ااااال ة اااال ذة ااااا  ة انخاااابة  ااااا ة أل ااااا  ة أللاااااح  ةبومام نااااور.ةةة ةدصااااا م ة  اااا ة الثااااالة اانمثاااا ة

د اثبااااا ةم ال ااااااو ة انخاااااابة ا ثو ااااااث ةيفةاث ثاااااوةدةهاونااااااوةيفةلااااااح ة   ا ااااااوةة سااااا لجلة  اااااالة أل  ةهاااااا ة ألهاااااا 
د اابااااا ة ااااا ة ثاااااو ذة.ة(2)ة اااااو ة آل اااااح  ةبواثو ااااا ةيفة اااااو  رة ااااااا دة ا ثو اااااا ةدةةهاااااا  ة م  اااااوقث  ة  اما ااااا ة

ةبحة ألهورةه ة  دة  ظة أله ةد  ولظ ة   ة ا ثو ذ.ة ا   ةة 
هااااااوةاثاااااا ة  ثااااااوذة ا ثو ااااااث ةيفةاث ثااااااوةبااااااالةة ااااااالوطة انظااااااو ة ا ااااااوبلة اااااا ة اااااال ةدجاااااا  ة  اااااا ة ثو ااااااث ة

و اااااة  اااااح  ة ا صااااا دةةاثااااا ةد    ااااالة اام ثااااا ة ا ثو اااااث  ةدةرة ا اااا ة   ااااا ةاو  ااااا ةا ال   ااااالة ااوهااااا ةا نظاااااو ة ا ث
وإ اااااول ةبة  اااااكلة انظاااااو ة ا ثو ااااااملةس ااااااد ة انخااااابة ا ثو اااااث ةيفةاث ثاااااوةيفة ااااا  ة ا ااااارتذة إمجاااااو،ة  ااااا ة

صااااثغ ةس  لالثاااا ة اااا دةه اااا ا ةبنااااولة  ااااثشةةة ااااو  ااااكلة الدااااا ةد باااا ة انخ اااا ة ا ثو ااااث ةيفةاث ثااااوة  اااا ةةة 
 ثو ااااث ة ااااوج ذة اااا ة  ماااا ة    اااا ة ا ث ثاااا ة اااا ةةاااااو ة الدااااا ة ا انثاااا ة ااااوة سااااواةد ألج اااا ذة ألهنثاااا  ة انخ اااا ة ا

                                                           
ة.164بل ةص مح رةحمملة  حخن ة  ل    ة اا  ذة ا ث ث .... ا    ةدة ادم اةيفةبنولة الدا  ةهحج ة وة-ة1
ة.5 ةص2005حمملةز  اة  غجلل ة الدا ةد  ام ة  ل ةيفةاث ثو ة   ة ح جن ةاح ب ل ة-ة2
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لااااإرة ألهاااا  ةس  ااااحةب صاااا دةة( 1)ة  اااالة الدااااا ة ا انثاااا ة اال ث اااا ةهااااوةحصاااا ةة ة  غمااااولة أللااااح  ةيفة   ااااو  ا 
 د ة مااااااالة االااااااا د ة ااااااا ةسااااااااخ  ة انخااااااابة   جااااااا  ذة آلرةهااااااا ة الااااااالذة ااااااابة ا اااااااة اح ااااااالةه ااااااالد ةة 

 ا ثو اااااااةبو ا و  ااااااوة ا  ااااااث  ة ةالولاااااا ة اا ااااااوها اااااا دة الاالح اثاااااا ةدةساب اااااالةيفة ةاالولاااااا د ا ااااااثدحذ ةدسا ااااااالة
 ظااااااو ة االح ااااااااةيفةاث ثااااااوةاااااااثلةة  رةه اااااا ا ة م االااااااودةةة ظااااااو ة  كااااااق أللضاااااالة اااااالة   ااااااو لة  اا الاااااا ةبن

 ا   ااااااا ة صااااااا  ةج ث اااااااوةيفةلااااااالةخنثاااااااواة االاااااااو  رةد  اااااااثشةةرة  ااااااا واة م االاااااااودةة بواام ثااااااا ة ا ااااااا    ةد 
ة.د ا حا ة ا ة  دة وةلح ة االو  ر

ةةــــاتمالخ
خنثاااااااواة ااالولاااااااا ة ا ثو اااااااث ة نااااااالة  اااااااا  ا ةدةة  ااااااال  ة  ا  صااااااا  ةدس ااااااااوب ة   ااااااا ا ة ا ث ثااااااا  أل هاااااااو ة

ةدسا اااااالةاالولااااا ةساب ااااالةيفة  ااااا دة هااااا ة الااااالذة ااااابة ا ااااا د ة آلر  ة انخااااابة   جااااا  ذةخ ااااا ةسااااااة ا ثااااا 
 الاالح اثاااااااا ةداالولاااااااا ة اا ااااااااوه ة ا ثو اااااااااةبو ا و  ااااااااوة ا  ااااااااث  ة أللضاااااااالة اااااااالة   ااااااااو لة  اا الاااااااا ةبنظااااااااو ة

 ا اااااح ،ةالضاااااث ة ةللوانخااااابة   جااااا  ذة آلرةسااااااتة ااااا ةه اااااو  وة اوصااااا ةدس ااااااملة اااااح ثا وةباااااواال ذة   كاااااق
ةخنثاااااااواة الداااااااا دةة  إ ااااااا  ة ا ثو ااااااااة  ااااااا  ة ألهااااااا ة  ااااااا ة ااااااا رةسثاااااااو  إدةد  ا اااااااو ة ا ااااااا اةة   ااااااا  
دهااااااوةة ه   اااااا ة ثو ااااااث ة ااااااا ة  ااااااا ةهاااااا ةه   اااااا ة جامو ثاااااا ةة لحصاااااا ة ااااااوحن ةاااااااتدزة اال ث اااااا ةة   داااااا

ة دا ةهن و ذةلو   .ة و ةة ة ا  لةيفة ا ثو و دةة د      ةقسحسبة   ةس ز  ة ان  ة
 التوصيات:

  د ااااااا ا ةة م اااااااوزة  ااااااالة رة  ااااااا   ةة د اااااااوق ةةا  ااااااال  اة رة هاااااااو ة ا ث ااااااانةةجتااااااال ة إ اااااااو ذةة 
ة االو  ر.دةة الاالح ااةدبنولة دا ة     و ةد  ة اا، د

 اامااااالة  ااااا ةبناااااولة داااااا ة االح اثااااا ةسال  ااااا ةس اااااا  بة ولااااا ة  ك  اااااو ة ااح ثااااا ةد مجامو ثااااا ةد ااالولثااااا ة -1
ةيفةاث ثو.

هااااااتذة ااااا ةه اااااوحلة اااااا ا  ةيفة  ااااا ة ثو اااااث ةه ااااااال  ةده اااااانجلذةهبمااااا  ة  امااااا  ةدسكااااا رةةة وجااااا ة   -2
 دااااااااا ة     ااااااااو  ةدسكاااااااا رة ااااااااو  ذة  اااااااا ةةوالدااااااااا ةد اا،اااااااا دة ااااااااالاالح ااةدبنااااااااول ان اااااااا  ةب م ثاااااااا ة

ةيفة ااومل.ةى  اثاواة إ ل  ة ا ةجتحة
ةد لذة ا   ةد   وظة   ةد لذة الدا ةيفةه  ج  ة  خددو ة ا ة اقة ااملةهبو.ة -3

                                                           
 .261 مح رةحمملة  حخن ة  ل    ة اا  ذة ا ث ث ..... ا    ةدة ادم اةيفةبنولة الدا  ةهحج ة وبل ةصة-ة1
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 اااااا ة ااماااااالة  اااااا ةة  ااااااولةجااااااثشةد ااااااحا ةسكاااااا رةه ما مااااااوة   ااااااوظة  اااااا ة هاااااا ة ااااااا ا ةد  اااااا  ا ةدمحو -4
ةة ثو ذة الدا .

ة ثااااااولة ااالاااااا ةباااااانة اال وقاااااال ةبكاااااا رة اال ث اااااا ة ااماااااا  ة ا الااااااح ة   اااااالة  اماااااا ة ا ثاااااا  ةد  ا ااااااو ةاالولاااااا ة -5
ة اا وه ة ا ثو ا.ة

ةد مجتو ةص اة   و  ة ا انث .ةسد  حةه   و ة اال ا ة م االواث  -6
 ال   ثااااا ةد او جثاااا ةد ماا ااااولة ااااا دة ثااااو ذةه  ااااالذةة ااح  ثاااالد اااا لة ا ث اااانةصااااا  وةد  اااال  ة هااااو ة ااااالة -7

ةسك رةدمل وةا  ا ةدسالد ة ادح لة هو ة لة ألجنلذة أل حىةد  ا  الن.
 دااااا ة االااااو  رةد     ااااو ة اااا ةااااا ةسد اااابة ألهااااحة ااااال  دةيفةة ة ا ث اااانةهب ٌاااا ة كاااا رة اااالل وةبنااااول ثااااو -8

ة ل  ا جثو ةهادحل . ه  ج و ةه ةسثو   ةدة
جثجةه اااااو حة  ااااا ةساااااةنوقثاااااو ة هااااااة ا ااااا ةبوااال  ثااااا ةد اا اااااوه ةد مباااااااو ة ة ارت ثااااا ة  ااااا ة داااااواة -9

ةة. االد  ث ةد اكح  ث 
 قائمة المراجع باللغة العربية.

 ةةالكتب    1
ة.2013ة الد   ةبحد نبح ةهح  ة ا انث  ة   و  ة  دةه ة م االح  ة الثل:ةاث ثوةة مو ةة و ذةة ح ث  ةةبح  ثق .1
 .2015ة االو حذ ة م رت سثبث  ةا ل   و ة   ح ة  ا لة    من ة إ   رةده   ... ا ث ة     ة   قلةةةاورة محل  .2
 .2012ةبجلد  ة الد  ة و   غاةه    ةاث ثو ةيفة م االواث ة اام ث ة ل و ة و اث  ة هو ل ة ومل ةب د.ةة3
 ة  ااااااا ةدحممااااااا  ةب  ااااااا ث ذ ةهواااااااا ةسحمجااااااا ة: اااااااااوملةيفة الاالح اثااااااا ةحنااااااا ة ا ثو اااااااث ة اا،ااااااا م ة ثاااااااالح اا حدر ة اااااااآدةةبااااااا احة   ثااااااال .4

ة.2011ة لاح ب ة ا  ،ول ة ااوه ة      
ة.2011ة  بثل ة 2طة و  ل ة   ةد الدا  ة انظو ة إ  هنة ااحلة ا كحةيفة اا وه ةلال ة   نة ا ورة ة  ل .5
ة مااااااااور ةد اد و اااااااا  ةا ن ااااااااحة ا  ااااااااح رة   ة الدااااااااا  ةبنااااااااولةيفةد ادماااااااا اة ا   اااااااا ... ا ث ثاااااااا ة اااااااااا  ذة  ااااااااحخن ة  اااااااال    ةحمماااااااالة مااااااااح ر .6

ة.2020

ة.2005ةاح ب ل ة ح جن ةاث ثو ةيفة  ل ةد  ام ة الدا ة غحل  ةز  اةحممل.ة7

ة ااغاااااجل ةد  ااااا  ة  و اااااحةه  ااااااةبااااانة اااااااحاةيفةلالاااااطةد ألمساااااولة ا جااااا  ة ااااا ىةسغاااااجلة اااااالةمةاث ثاااااوة بثااااا ةاااااااجلة  ة ماااااحةه اااااد  .ة8
 .2014ةبجلد  ة ااحل ة ا كحةه    

ة.1993ةبجلد  ة  ا و اة    ةهاغجلذة اماو ة ا ثو اة انظو ة صم قثلة نابا ر ة.9

ة.2013ةبجلد  ة ااحبث  ة ا  لذة    و ةهح  ة الدا  ةبنولةد ل و ة اا  ذةاث ثوة  ا   رةمجا ةحمملة    ة.10
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 الرسائل الجامعية
ة االااااااو حذ ة  ا ثو ااااااث ةد اا اااااا  ة م ا ااااااو ة  ثاااااا ةهن اااااا  ذ ةخنااااااجلةهوج اااااااجلة  ااااااوا ة ا اااااان ةيفة اا،اااااا دة  ااظااااااثقةة  اااااالةمجااااااودة محاااااال .1

2003. 
 .العلمية المقاالت

 .2014ة 52 اال ة الاالح اث  ة   ةاث ثو ةيفة إ  هاة ااثو ة   صث ة والة ن اة  .1
 .2014   متة28ةاث ثو ة نة   ةا  ؟ ةسح ل  ةل لة بولة  با ة  ثلة اح ثلة ةة .2
 ةبااااااجلد ة 417 اااااااال ة ااحبثاااااا  ة ا  اااااالذة    ااااااو ةهح اااااا  ة ااااااااحلة   اااااااال لة اثاااااا   ةاث ثااااااوةيفةد الدااااااا ة ااااااال  ةةبااااااح  ثقة  نثاااااا ة ة  ااااااجل .3

 .2013ة نو ح
ةهح اااااا ة د اااااادث ة ااااااحمة    ااااااو ة  اااااا  ة2011ةبااااااالةاث ثااااااوةيفة ااااااالاالح ااة م االااااااودةسااااااااحةة ااااااكواث ة   ااااااثظة ا ااااااثية ة  اااااالةحمماااااال .4

 .2014ةصث ة مور ة 68 اال ة ألد ط ة ا حم

 االلكترونية المواقع
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 طرق إثبات النَّسب من منظور الشرع والقانون والقضاء
اد/مصطفى العربي باش  

-1بن بلة أحمد –وهران جامعة والعلوم االسالمية. العلوم االنسانية كلية   

 :ملخص
أوالها كل من الفقه اإلسالمي وقانون  اليتو ، مسألة بالغة األمهية البحث تناول هذا 

لشرعية : الطرق اأال وهياألسرة واالجتهاد القضائي عناية فائقة نظرا لآلثار اليت ترتتب عنها 
عناية التشريع اإلسالمي وقانون األسرة مهدنا بتقدمة حول حيث ، والعلمية إلثبات النَّسب

-الطرق القدمية فكان حديثنا حول ولألاملبحث اأما يف ، اجلزائري بالنسب واملقصد يف ذلك
واملذهب  املذاهب األربعة-إلثبات النسب؛ ومرادنا يف ذلك ما ذكره الفقهاء -الشرعية

اختلفوا فيه  ما و ، والبّينة الشرعيةوا عليه كالزواج الصحيح واإلقرار يف كتبهم وما اتفق-الظاهري
فتمحور حديثنا عن الطرق احلديثة وكان منصبا حول  يناملبحث الثاأما يف ، والقرعة كالقيافة

  دور البصمة الوراثية كطريق علمي لإلثبات.
ما جاء يف شأهنا يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة  اجلزئياتولقد ختللت هذه 

مث ختمت خبامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل ، اجلزائري مث توجه االجتهاد القضائي يف ذلك
  .إليها

النَّسب. طرق اإلثبات. التشريع اإلسالمي. قانون األسرة. االجتهاد  الكلمات المفتاحية:
 القضائي.

 
Abstract. 

 This research dealt with a very important issue, and Islamic 

jurisprudence, family law and jurisprudence have given it great care in 

view of the consequences that result from it, namely: the legal and 

scientific methods of proving parentage, where we paved the way with an 

introduction about the concern of Islamic legislation and Algerian family 

law with descent and the purpose in that, as for The first topic was our 

conversation about the ancient - legal - ways to prove parentage; What we 
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mean in this is what the jurists - the four schools of thought and the 

apparent doctrine - have mentioned in their books and what they agreed 

upon such as valid marriage, confession and legal evidence, and what 

they differed in such as Qayfa and lottery. As for the second topic, our 

discussion centered on modern methods and was focused on the role of 

genetic fingerprint as a scientific method of proof. .  

These details were permeated with what was stated about them in Islamic 

jurisprudence and the Algerian family law, then the jurisprudence was 

directed in that, and then concluded with a conclusion that included the 

most important results reached. 

 

Keywords: pedigree. Evidence methods. Islamic legislation. family law. 

Jurisprudence 

 مقدمة:
 :بالنَّسب وقانون األسرة عناية التشريع اإلسالمي-

صل اهلل عليه -والصالة والسالم على حبيبنا وسيدنا حممد، رب العاملني احلمد هلل
 ومن دعا بسنته واسنت بسنَّته إىل يوم الدين وبعد.  - وسلم

وجعلت ، صانت الشريعة اإلسالمية األنساب من الضياع والتزييف واالدعاءلقد 
وحقا ألبيه حيفظ به نسبه من ، ة والضياعاملعرَّ  خزييدفع به عن نفسه  للمولودثبوته حقا 

الفضيحة واالهتام  شرَّ ألمه تدرأ به عن نفسها ثابتا وحقا ، الضياع ونسله من االنقطاع
   بالفاحشة.

من خالل برابطة النَّسب  -ق.أ.ج-الوضعي قننيالشريعة اإلسالمية والت عناية وتظهر
فأبطلت التبين  ؛بأحكام تنظمه وحتيطه بسياج منيع الشريعة اإلسالمية الغرَّاء فجاءت ما يأيت:

َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم ﴿ :تعاىلو الذي ساد يف اجلاهلية وصدر اإلسالم بقول اهلل سبحانه 
 وحذرت ،04األحزاب﴾أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم بِأَف َْواِهُكْم َواللَُّه يَ ُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يَ ْهِدي السَِّبيلَ 

 الذي ولده وجحد نكران من والرجل ،منه ليس وهو بزوجها الولد نسب إحلاق من املرأة

 هريرة أيب فعن 1((تعاىل اهلل لنعمة جحد فإنكاره اهلل من نعمة الولد حصول)) ألن ،منه هو

                                  
: ص، مرجع سابق، 1950، )د م ن(-(دط)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن حممد البجريمي-1

91. 
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 آَيةُ  َزَلتْ ن َ  ِحنيَ  يَ ُقولُ  :صل اهلل عليه وسلم  اهلل رسول مسع أنه رضي اهلل عنه
: َا))اْلُمَتالِعنَ نْيِ ُهْم فَ َلْيَسْت ِمنَ  اْمَرَأة   َأميم يء  وَََلْ  شَ اهلل يف  أَْدَخَلْت َعلى قَ ْوم  َمْن لَْيَس ِمن ْ

َا َرُجل  َجَحَد َوَلَدُه َوُهَو يَ ْنظُُر إلَْيِه اْحَتَجَب اهلل َعْنهُ ، يُْدِخْلَها اهلل َجنَّتهُ  َوَفَضَحُه َعلى ، َوأميم
 .1((ينَ رِ األوَِّلنَي َواآلخِ  قِ ئِ اَل الَ  ُرؤوسِ 

األبناء من االنتساب إىل غري  صل اهلل عليه وسلم ويف الوقت ذاته هنى رسول اهلل
 فَاجْلَنَّةُ ، أَبِيهِ  َغي ْرُ  أَنَّهُ  يَ ْعَلمُ  َوُهوَ ، أَبِيهِ  َغرْيِ  ِإىَل  ادََّعى َمنِ )) :صل اهلل عليه وسلم  آبائهم فقال

 أن قانون األسري اجلزائري جاء مبواد منظمة وحافظة له.  . كما2((َحرَام   َعَلْيهِ 
وَل يرتكه ، وعلى ضوء ما سبق من النصوص الشرعية تظهر عناية التشريع بالنَّسب 

ولقد ذكر ، بل جعل للنَّسب طرقا يثبت هبا، للناس يدَّعونه مىت شاءوا أو ينفونه مىت رغبوا
ومن هنا طرحنا التساؤل ، نون األسرة يف ذلكالفقهاء طرقا قدمية وحديثة إلثباته وتبعهم قا

ما مدى حجية الطرق العلمية هل جميع الطرق الشرعية محل اتفاق الفقهاء؟ و اآليت: 
 .الحديثة فقها وقانونا في إثبات النَّسب؟ وهل يمكنها أن تحل محل الطرق القديمة؟

 وفق الطة اآلتية. كان حبثناوقصد اإلجابة عن هذا التساؤل  
 إلثبات النَّسب. -الشرعية-الطرق القدمية األول:المبحث 

 إلثبات النسب. -العلمية-الطرق احلديثة المبحث الثاني:
 خاتمة.

الفقهاء طرقا يثبت هبا النَّسب رغم حصول االختالف بينهم يف بعض  لقد ذكر
-فيهاوحنن بدورنا سنعرض ألهم الطرق املتفق عليها فقط واستغنائنا عن املختلف ، منها

                                  
. 279: ص، 2ج، 2263تغليظ يف االنتفاء حديث رقمباب ال، كتاب الطالق،  أخرجه أبو داود يف سننه-1

: ص، مرجع سابق، 5645حديث رقم، فاء من الولدباب التغليظ يف االنت، كتاب الطالق،  والنسائي يف الكربى
. 534: ص، 1ج، 2412حديث رقم، باب من حجد ولده وهو يعرفه، كتاب النكاح،  . والدارمي يف سننه286

، ((حديث صحيح على شرط مسلم وَل خيرجاه)): وقال، 2814حديث رقم، كتاب الطالق،  واحلاكم يف املستدرك
، 1423، بريوت، مؤسسة غراس، (1ط)، ((إسناده ضعيف)): وقال األلباين يف ضعيف أيب داود .220: ص، 2ج
 .576: ص، مرجع سابق، ((إسناده ضعيف)): شعيب األرناؤوط يف سنن أيب داود . وقال247: ص، 2ج
 .244: ص، 4ج، 6766حديث رقم، باب من ادعى إىل غري أبيه، رائضكتاب الف،  أخرجه البخاري-2
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ومن ، لعدم جدوها يف زماننا احلايل هذا من جهة -القيافة والقرعة واإلشارة إليها يف التهميش
وسيتم تقسيم هذه ، جهة أخرى متاشيا مع ما هو منصوص عليه يف قانون األسرة اجلزائري

 الطرق إىل طرق قدمية وطرق حديثة. 
 : الطرق القديمة إلثبات النَّسبالمبحث األول

يف كتبهم الفقهية وتعرضوا له  القدامىالقدمية ما ذكره الفقهاء  بالطرق مرادناو  
 والطرق املتفق عليها الزواج الصحيح واإلقرار والبيِّنة الشرعية.، باستفاضة

إذا ثبت النكاح صحيحا وتوافرت كامل أركانه وشروطه وانتفت  الزواج الصحيح:-أوال
 الَوَلدُ )) :صل اهلل عليه وسلم لقوله ىل الفراش فالنتيجة القطعية ثبوت نسب الولد إ، موانعه
 . 4((3احَلَجرُ  2َولِْلَعاِهرِ  1لِْلِفرَاشِ 

وقال ابن  .5((اشالفر  صاحب الولد حلاقإ يف أصل واحلديث))قال ابن دقيق العيد: 
كما أن املعقول يؤيد هذا؛ فما ،  6((ةاألم عليه فأمجعت بالفراش النَّسب ثبوت افأم))القيم: 
 املرأة فراش الزوجية فالعقل ال مينع أن ينسب ولدها إىل زوجها.دامت 

 ولثبوت النَّسب بالفراش اشرتط الفقهاء شروطا ال بد من توافرها وهي كالت ايل: 

                                  
، االستذكار: ابن عبد الرب .((األكثر عند الوطء إمكان مع عليها النكاح عقد احلرة يف والفراش)): قال ابن عبد الرب-1

 .164: ص، 7ج، )د م ن(، )د ت ن(، دار الكتب العلمية، )دط(
 .08: ص، 6ج، 1332، )د م ن(، مطبعة السعادة، (1)ط، المنتقى: الباجي .الزَّاين هو: العاهر-2
: القاضي عياض. ((الولد يف له حظ وال اليبة له الزاين: معناه: وقيل، احملصن الزاين به يرجم احلجر أن: معناه: قيل))-3

 .652: ص، 4ج، 1998، )د م ن(، دار الوفاء، (1)ط، حيي إمساعيل: ت، إكمال المعلم بفوائد مسلم
. 241: ص، 4ج، 6749حديث رقم، حرة كانت أو أمة باب الولد للفراش، كتاب الفرائض،  أخرجه البخاري-4

 .666: ص، 1ج، 1457حديث رقم، اش وتوقي الشبهاتباب الولد للفر ، كتاب الرضاع،  ومسلم
، )دم ن(، )د ت ن(، مطبعة السنة احملمدية، )د ط(، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق العيد-5
 .204: ص، 2ج
 .368: ص، مرجع سابق، 1994، بريوت، مؤسسة الرسالة، (2)ط، زاد المعاد: ابن القيم-6
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ويلحق النكاح الصحيح يف ، صحيح سبب يف ثبوت نسب الولدالنكاح ال شرعية الزواج:-
ووافقهم الظاهرية يف ذلك ، 2تفاق الفقهاءوهذا حمل ا، والوطء بشبهة1السببية النكاح الفاسد

 .3بشرط اجلهل وعدم العلم يف النكاح الفاسد
ولقد اعترب املشرع اجلزائري ما اعتربه الفقهاء من النكاح يف ثبوت النَّسب طبقا لنص  

يثبت النَّسب بالزواج الصحيح... أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه ))قوهلا:  40املادة
. والزواج الصحيح ما استوىف مجيع شروط االنعقاد والصحة طبقا للمواد من ((بعد الدخول

 املادة من قانون األسرة.31إىل 7املادة
 درء إىل الناكح))واملصلحة من ثبوت النَّسب يف النكاح الفاسد ووطء الشبهة حاجة   

 عن ماحملرت  البضع ةانوصي، العدة ووجوب النَّسب بثبات الضياع عن مائه وصيانة، احلد
 .4((غرامة غري من االستعمال

 أحلق وما الصحيح العقد اشرتاط على الفقهاء بعد اتفاق :بين الزوجين إمكانية التالقي-
 العقد جمرد يكفي هل اختلفوا ،بالفراش النَّسب لثبوت بشبهة والوطء الفاسد النكاح من به
 الدخول؟. حتقق من بد ال أم

 التالقي إمكانية اشرتاط إىل واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء مجهور ذهب 
 بولد وأتت أشهر ستة مضت مث مبغربية مشرقي تزوج لو وقالوا ،النَّسب لثبوت الزوجني بني

                                  
 فيه يلحقه فإنه فيه وطئ إذا سائغ نكاح أنه الزوج اعتقد نكاح كل أن على متفقون املسلمني فإن)): قال ابن تيمية-1

الفتاوى : ابن تيمية .((املسلمني باتفاق األمر نفس يف باطال النكاح ذلك كان وإن، املسلمني باتفاق ويتوارثان ولده
 .325: ص، مرجع سابق، 1978، بريوت، دار الكتب العلمية، (1)ط، الكبرى

القوانين : ابن جزي .40: ص، مرجع سابق، 1313، القاهرة، املطبعة األمريية، (1)ط، تبيين الحقائق: الزيلعي-2
، 1984، بريوت، دار الفكر، )دط(، نهاية المحتاج: الرملي .140: ص، )دم ط(، )د ت ن(ى، )دط(، الفقهية

 .267: ص، 9ج، 1997، بريوت، ب العلميةدار الكت، (1)ط، اإلنصاف: املرداوي. 108: ص، مرجع سابق
 .322: ص، مرجع سابق، 2002، بريوت، دار الكتب العلمية، (1)ط، المحلى: ابن حزم-3
 .335: ص، 2ج، 1974، بريوت، دار الكتاب العريب، (2)ط، بدائع الصنائع: الكساين-4
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 وهو نفيه على العقلي املانع لقيام نظرا1حتصل َل الوطء إمكانية ألن ،النَّسب يف يلحقه َل
 املشرقي زواج النسب ثبوت بعدم الفقهاء ذكره مبا قيلح أن وميكن ،2بينهما املسافة بعد

 اجلربية. واإلقامة والسجن كاحلبس الغياب حالة مبغربية
 كتزوج ،النَّسب ثبوت يف كاف العقد جمرد بأن فقالوا اجلمهور قول احلنفية وخالف 
 .3عقال للتصور مبغربية املشرقي
 الصيب امرأة جاءت لو ولذا، شرط التصور أن واحلق))القدير: فتح صاحب يقول 

 .4((األولياء كرامات لثبوت املغربية يف ثابت والتصور، نسبه يثبت ال بولد
وزواج املشرقي باملغربية ، فالظاهر من كالم ابن اهلمام موافقة احلنفية مذهب اجلمهور  

 متصور عندهم عقال إلثباهتم الكرامة لألولياء والصاحلني. 
 هو اوهذ))ل املذاهب واختياره لقول اجلمهور: قال ابن القيم بعد سوقه ألقوا 
 إمكان جملرد اهب يْب  َلو  الزوج اهب يدخل وَل افراش املرأة تصري فكيف وإال، به اجملزوم الصحيح

 بإحلاق عةيالشر  تأيت وكيف ا؟هب البناء قبل افراش املرأة واللغة العرف أهل يعد وهل، ؟بعيد
 قد اإلمكان اوهذ ؟ذلك إمكان مبجرد اهب اجتمع وال اهب دخل وال بامرأته يْب  مبن َل نسب
 .5((قحمق بدخول إال افراش املرأة ريتص فال، عادة بانتفائه يقطع

زواج طرفني من بلدين أجنبيني كأن ، وميكن إنزال ما ذكره الفقهاء يف زماننا احلايل 
، وثائق اإلقامةيكون أحدمها من اجلزائر واآلخر من أمريكا زواجا صوريا قصد احلصول على 

                                  
، (1)ط، المهذب: .الشريازي661: ص، 2ج، ن( دت)، بريوت، دار الفكر، )دط(، الشرح الصغير: الرشي-1

، مكتبة املعارف، (2)ط، المحرر في الفقه: ابن تيمية .79: ص، مرجع سابق، 1995، بريوت، العلميةدار الكتب 
 .101: ص، 2ج، 1984، بريوت

، دار إحياء الكتب العربية، )دط(، حاشية الدسوقي: الدسوقي.126: ص، 4ج، شرح مختصر خليل: الرشي-2
 .460: ص، 2ج، )دت ن(، بريوت

، . تبيني احلقائق169: ص، 4ج، )د ت ن(، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي، )دط(، الرائقالبحر : ابن جنيم-3
 . 39: ص، مرجع سابق

 .350: ص، 4ج، 1414، بريوت، دار ابن كثري، (1)ط، فتح القدير: الشوكاين-4
 .372: ص، مرجع سابق، زاد املعاد-5
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كجائحة  -وثبت بالدليل عدم مقدرة اجلزائري احلصول على التأشرية بسبب من األسباب
فالنَّسب يف هذه احلال ال يثبت ، مث تبني الحقا أن املرأة ولدت خالل فرتة العقد -كرونا

بوت عند مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة خالفا للحنفية الذين يرون ثبوته لث
 الكرامة لدى األولياء واألصفياء.

ألن ما ذهبوا إليه ، مما ال شك فيه أن هذا القول يف غاية البعد عن الصواب واحلق 
، وأن األخذ به يفتح باب الفساد، أمر غري منضبط وال ميكن ادعاؤه أمام اجلهات القضائية

عن ظواهرهم الكرامة وذلك بادعاء كثري من اللق يف زماننا الذين فسدت بواطنهم ناهيك 
 ألنفسهم.

نص عام  1((احَلَجرُ  َولِْلَعاِهرِ  لِْلِفرَاشِ  الَوَلدُ )) :صل اهلل عليه وسلم  إن قول رسول اهلل  
إال أن مجهور الفقهاء قيدوا هذا النص ال بنص مثله وإمنا ، يدخل فيه إمكانية التالقي وعدمه

حيث قيدوا النص املطلق به تغليبا ، العقليبالعادة والعقل وهو ما مساه الفقهاء باإلمكان 
ورعاية ملصلحة الولد بعدم إحلاقه بغري أصله ، 2ملصلحة الرجل يف عدم ثبوت النَّسب إليه

 وهبذا يصان النَّسب وحيتاط له من االشتباه واالختالط.، الشرعي
صلحة وقول اجلمهور املغلِّب مل، وبني قول احلنفية املغلِّب ملصلحة إثبات نسب الولد 

فيه نوع من املوازنة بني ، نفيه تغليبا ملصلحة الرجل وترجيح ابن القيم له نظرا لقوة الدليل
 املصاحل فيما بينها وترجيح الغالب منها. 

ولقد وافق املشرع على ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة  
 41وذلك طبقا لنص املادة، ((وأمكن االتصال)) وعرب على ذلك بعبارة، من إمكانية التالقي

 وَل يكتف مبجرد العقد يف ثبوت النَّسب.

                                  
 .حديث شريف، مرجع سابق-1
 .127: ص، 1998، بريوت، دار النفائس، (1)ط، الشرعيةالسياسة : عبد الفتاح عمرو-2
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معاىف من  بأن يكون الزوج بالغا هذا صلوحيتصور إمكان حدوث الوالدة من الزوج: -
وعللوا ذلك بأن احلس يكذبه ، مجيع العاهات اليت حتول عن اإلجناب كالصاء واجلب والعنة

 . 1وقيام املانع العقلي، هلوجود القرينة على نفي
ومن خصي ومقطوع الذكر أو ، فال يتصور عقال اإلجناب من صيب َل يبلغ احللم 

أو يلحق نسب بأب ، فليس من املصلحة يف شيء أن يلصق ولد بغري أبيه، مبتور الصيتني
 بل يف ذلك أعظم الضرر للطرفني.، ال دخل له فيه

وحتديد سبب ، وقوف على حقائق األمراضولعلم الطب اليوم إسهامات كبرية يف ال 
 العجز عن اإلجناب على وجه القطع الذي ال يقبل الشك والظن. 

وحصل التالقي بني الزوجني ومحلت ، النكاح صحيحا عقد إذا مت سب:عدم نفي النَّ -
فله نفي الولد عن  ،حيث صار يعتقد أن احلمل ليس منه، وحصل لدى الزوج شك، الزوجة

َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَلَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداءُ ﴿الذي ورد حكمه يف قوله تعاىل:طريق اللِّعان 
َواْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه (6)ِإالَّ أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَدات  بِاللَِّه إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَدات  بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن (7)ِمَن اْلَكاِذِبنيَ  َعَلْيِه ِإْن َكانَ  َوَيْدرَُأ َعن ْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( 8)اْلَكاِذِبنيَ   .05/09النو﴾َواْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلي ْ

وَل ينفه بالطرق ))إىل هذا الشرط قوهلا:  41أما يف قانون األسرة فأشارت املادة 
وهو األمر الذي أكدت عليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر ، ((املشروعة

وحيث أنه مادام أن املطعون ضده قد التجأ إىل دعوى ))قوهلا:  15/10/2009بتاريخ
، 2((من قانون األسرة يف صياغتها اجلديدة 40املادة اللعان فال جيوز له التذرع بإتباع أحكام

وهو األمر الذي جاء مصرحا ، إال إذا طلب الزوج تقدمي البصمة الوراثية على اللعان فله ذلك

                                  
، (1)ط، مغني المحتاج: . الشربيين460: ص، 2ج، . حاشية الدسوقي38: ص، مرجع سابق، تبيني احلقائق-1

، 2003، بريوت، مؤسسة الرسالة، (1)ط، الفروع: املرداوي .304: ص، مرجع سابق، 1418، بريوت، دار املعرفة
 .217: ص، 9ج
اجمللة ، )ب م ضد ن ر(، 15/10/200بتاريخ، 605592قرار رقم، )غرفة األحوال الشخصية(، احملكمة العليا-2

 .247: ص، 2010، (01): العدد، القضائية
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النَّسب الثابت بالفراش ال ينتفي إال ))قوهلا:  13/12/2012به يف القرار الصادر بتاريخ
وال جيوز تقدمي البصمة الوراثية عليه إال ، سرةمن قانون األ 41باللعان املقصود يف املادة

 .1((بطلب من الزوج
ومن الشروط اليت ال بد من ، ولقد اشرتط الفقهاء يف اللعان شروطا ال بد من حتققها

فذهب املالكية إىل اشرتاط التعجيل بعد علم  الرتكيز عليها هي وقت حصول نفي النَّسب.
أما احلنفية فلهم يف ذلك ، 2ك سقفا زمنيا ينتهي عندهوَل يضعوا لذل، الزوج باحلمل أو الولد

، 3وقيل مفوض إىل رأي اإلمام، وقيل مقدار مدة النفاس، أقوال: فله نفيه بيوم أو يومني
السكوت  احلنابلة أما املعترب عند، 4وعند الشافعية التعجيل والفورية ويعذر إن وجد العذر

، على الدعاء كأن يقال له: بارك اهلل عليكأو أمن ، به فسكت هنئوعدم العذر فيه؛ فلو 
 .5أو رزقك اهلل مثله فسكت حلقه النَّسب ألن ذلك عالمة على الرضا ودليل على اإلقرار

وبعد النظر يف أقوال الفقهاء فإهنم اشرتطوا الفورية والتعجيل يف النفي وإال سقط حق  
أخري وخباصة بعد التهنئة ألن يف الت، نفي نسب الولد الثابت بالفراش عن طريق اللعان

، ألن ذلك عالمة على الرضا والقبول، والدعاء والتأمني وما شابه ذلك إقرار ضمين منه
حىت ولو َل ، نفي النَّسب بعد طول املدة بل يف ذلك حمض الضرر وليس من مصلحة األب

  .أو أثناء الوضع أو بعده بزمن طويل أو يسري، حيدد النص القرآين ذلك أهو حني احلمل
هذا وَل يشر قانون األسرة يف مواده القانونية إىل الفرتة اليت ميكن للزوج فيها نفي  

و الغالب ، ولعل ذلك مرتوك لسلطة القاضي بعد فحص وقائع القضية أمامه، نسب الولد
وهذا ما يظهر جليا من خالل األحكام الصادرة عن اجلهات ، فيه يكون أثناء ظهور احلمل

لكن أنه بالرجوع إىل ))قوهلا:  13/12/2012بتاريخالقرار الصادر  القضائية ومن ذلك
                                  

، )س م ضد ن ت(، 13/12/2012بتاريخ، 828820قرار رقم، )غرفة األحوال الشخصية(، احملكمة العليا-1
    .323: ص، 2014، (01): العدد، اجمللة القضائية

 .459ص، مرجع سابق، حاشية الدسوقي-2
 .73: ص، 2ج، ه1322، القاهرة، املطبعة الريية، (1)ط، الجوهرة النَّيرة: الزبيدي-3
 .73: ص، مرجع سابق، مغين احملتاج-4
 .61: ص، 7ج، 1997، بريوت، دار الكتب العلمية، (1)ط، المبدع: ابن مفلح-5
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القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة اجمللس أشاروا يف حيثيات قرارهم إىل أن املطعون ضدها 
 . 1((حبلى يف الشهر الرابع

يف إثبات نسب  مبدة أقل احلمل لقد استعان الفقهاءحدوث الحمل أثناء قيام الزوجية: -
 :تعاىلواستدلوا على ذلك بقوله ، 2واتفقوا على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر، لوالدهالولد 

َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ ﴿:تعاىلمع قوله  15األحقاف ﴾َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًا﴿
  .233البقرة ﴾َحْوَلنْيِ 

فإسقاط ، والثانية الفصال بعامني، شهرافاآلية األوىل حددت احلمل والفصال بثالثني  
 .3مدة العامني للفصال تكون مدة احلمل ستة أشهر

َها فَ َهمَّ  َأْشُهر   ِلِستَّةِ  َوَلَدتْ  َقدْ  بِاْمرَأَة   ُأيتَ )) رضي اهلل عنه عمر أن وما روي   فَ بَ َلغَ ، ِبَرمجِْ
َها لَْيسَ : فَ َقالَ  رضي اهلل عنه َعِليًّا َذِلكَ   إِلَْيهِ  َفَأْرَسلَ  رضي اهلل عنه ُعَمرَ  َذِلكَ  فَ بَ َلغَ  .َرْجم   َعَلي ْ

 البقرة ﴾الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  أَرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهنَّ  يُ ْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ﴿: فَ َقالَ  َفَسأََلهُ 

 َحدَّ  اَل  مَتَام   َحْوَلنْيِ  مَحُْلهُ  َأْشُهر   َفِستَّةُ  15األحقاف ﴾َشْهرًا َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َومَحُْلهُ ﴿:َوقَالَ  233
َها َها َرْجمَ  اَل : قَالَ  َأوْ  َعَلي ْ َها َفَخلَّى: قَالَ  .َعَلي ْ   .4((َوَلَدتْ  مُثَّ  َعن ْ

وَل يستندوا يف ، 5وأما أكثر مدة احلمل فقد اختلف الفقهاء يف ذلك اختالفا واسعا
وكل ))بل ما أوردوه وقائع وأحداث قال فيها ابن حزم: ، أقواهلم على دليل من كتاب أو سنة

                                  
اجمللة ، )س ر ضد ح م(، 13/12/2012بتاريخ، 828820قرار رقم، األحوال الشخصية()غرفة ، احملكمة العليا-1

 .325: ص، 2014، (01): العدد، القضائية
. الشرح 540: ص، مرجع سابق، 2003، بريوت، دار عاَل الكتب، )ط خاصة(، المحتار رد: ابن عابدين-2

، مراتب اإلجماع: ابن حزم .218: ص، 9ج، . الفروع79: ص، مرجع سابق، . املهذب661: ص، 2ج، الصغري
 .57: ص، 1ج، )دت ن(، بريوت، دار الكتب العلمية، )دط(

 .193: ص، 16ج، 1924، القاهرة، دار الكتب املصرية، (2)ط، أحكام القرآن، القرطيب-3
. 727: ص، 7ج، 15549حديث رقم، باب ما جاء يف أقل احلمل، العددكتاب ،  أخرجه البيهقي يف الكربى-4

. وعبد 93: ص، 2ج، 2073حديث رقم، أة تلد لستة أشهرباب املر ، كتاب الطالق،  وسعيد بن منصور يف سننه
 .350: ص، 7ج، 13447حديث رقم، باب اليت تضع لستة أشهر، الطالقكتاب ،  الرزاق يف مصنفه

وعند الشافعية واحلنابلة أربع ، واملشهور عند املالكية أربع سنوات وقيل مخسة، أكثر مدة احلمل عند احلنفية سنتان-5
دار إحياء ، )دط(، الهداية: املرغيناين وهو أعدل األقوال وأقرهبا لعلم الطب.، وعند الظاهرية تسعة أشهر، سنوات
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و ال يصح احلكم يف دين ، هذه أخبار مكذوبة راجعة إىل من ال يصدق وال يعرف من هو
وال ميكن بناء ، وعلى تقدير ثبوهتا ووقوعها فإهنا نادرة وشاذة الوقوع، ((1اهلل مبثل هذا

 األحكام الشرعية عليها.
 العودة تقتضي املصلحة أن شك فال ،إليه يستند دليل ذلك يف يوجد ال أنه دام وما 
 تطور من العلم هذا يشهده ملا نظرا ،احلمل مدة تقدير يف احلديث الطب علم إىل والرجوع

 هائل.
 حيث ،احلمل مدة بأدىن تعلق فيما اإلسالمية الشريعة أحكام املشرع ساير ولقد 

 فإن ،((أشهر عشرة وأقصاها أشهر ستة احلمل مدة أقل)) قوهلا: ق.أ من 42املادة نصت
 األحوال غرفة إليه ذهبت ما وهذا ،الفراش لصاحب نسبه يثبت َل املدة هذه غري يف املولود

من املقرر شرعا أن الولد ))قوهلا:  17/12/1990بتاريخ الصادر قراراها يف الشخصية
ومن مث فإن الولد الذي وضع بعد مضي ، هروأن أقل مدة احلمل ستة أش، للفراش الصحيح

. ومن الطرق املتفق عليها عند الفقهاء بعد 2((يوما ال يثبت نسبه لصاحب الفراش 64
 الفراش اإلقرار.

أما املالكية ، 3((اإلقرار بالنَّسب فهو اإلقرار بالوارث))قال احلنفية:  :بالنَّسب اإلقرار-ثانيا
عند الشافعية إحلاق النَّسب بالنفس كأن يقول: هذا ابين و ، 4فهو ادعاء الرجل أنه أب لفالن

وعند الظاهرية إخبار الشخص بوجود القرابة ، 6أما احلنابلة فهو االعرتاف بالبنوة، 5وأنا أبوه

                                                                                               
. 514: ص، 4ج، . مغين احملتاج474: ص، 2ج، . حاشية الدسوقي282: ص، 2ج، )د ت ن(، بريوت، الرتاث
 .316: ص، ابقمرجع س، . احمللى41: ص، 8ج، الفروع

 .317: ص، مرجع سابق، احمللى-1
)ح ب م ضد س ، 17/1204/1990بتاريخ، 350887قرار رقم، )غرفة األحوال الشخصية(، احملكمة العليا-2
    .86: ص، 1990، (01): العدد، اجمللة القضائية، ر(
 .228: ص، 7ج، 1974، بريوت، دار الكتاب العريب، (2)ط، بدائع الصنائع: الكساين-3
 .412: ص، مرجع سابق، الدسوقيحاشية -4
 .304: ص، مرجع سابق، مغين احملتاج-5
 .147: ص، مرجع سابق، 1997، بريوت، دار عاَل الكتب، (3)ط، المغني: ابن قدامة-6
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 ِإنَّ )): قَالَ  جده عن أبيه عن . واألصل فيه حديث عمرو بن شعيب1بينه وبني شخص آخر
 ادََّعاهُ  َلهُ  يُْدَعى الَِّذي أَبِيهِ  بَ ْعدَ  اْستُ ْلِحقَ  ُمْستَ ْلَحق   ُكلَّ  َأنَّ  َقَضى صل اهلل عليه وسلم النَّيبَّ 
 .2((اْستَ ْلَحَقهُ  مبَنْ  حلَِقَ  فَ َقدْ ، َأَصابَ َها يَ ْومَ  مَيِْلُكَها أََمة   ِمنْ  َكانَ  َمنْ  ُكلَّ  َأنَّ  فَ َقَضى، َوَرثَ ُتهُ 

 اشرتط فقهاء الشريعة يف صحة اإلقرار بالنَّسب شروطا ال بد من توافره  ا وهي: ولقد 
 فال يصح إقرار الصغري واجملنون لعدم االعت داد بقوهلم ا.، املقر بالنَّسب بالغا عاقال أن يكون-
سنة( مبن هو أكرب منه سنا كثالثني 20أن يولد ملثله؛ فلو أقر من عمره عشرون سنة)-

ألن املستقر يف ، أو أقل من بسنة أو سنتني ال يصح الستحالة ذلك عقال، سنة(30سنة)
فلو وقع اإلقرار ففي ذلك حمض الضرر على املِقر  ، العقول أن يكون األب أكرب سنا من ابنه
كما أنه من املصلحة للمقر به أن ينسب إىل غري ،  كونه أحلق بنفسه نسبا ال دخل له فيه

 أصله.
صل اهلل  ألن معلوم النَّسب ال يصح له إبطال نسبه لقوله، ل النَّسبأن يكون املقر له جمهو -

 .3((َحرَام   َعَلْيهِ  فَاجْلَنَّةُ ، أَبِيهِ  َغي ْرُ  أَنَّهُ  يَ ْعَلمُ  َوُهوَ ، أَبِيهِ  َغرْيِ  ِإىَل  ادََّعى َمنِ )) :عليه وسلم 
 فإن كذبه ال يصح.، إن كان أهال لقبول قوله، يكذب املقر له املِقر أال-
 .4فإن نازعه غريه سقط النَّسب وَل يثبت، أال ينازع املقر بالنسب أحد-

ووجه املصلحة من اإلقرار واشرتاط الفقهاء هلذه الشروط هو االحتياط للنَّسب من  
 واالعرتاف باحلقوق الثابتة للغري وتأديتها.، وقطع دابر النزاع بني الناس، االختالط

 : الشرعية: ثبوت النَّسب بالبيِّنة ثالثا
 من فراشه ىعل دلِ و  أنه أو، ابنه أنه شاهدان يشهد بأن، اعباإلمج وهي الشهادة 

 ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿: تعاىل قال اهلل، مشروعة للحق مظهرة ةجَّ ح وهي ،زوجته
                                  

 .56: ص، 1ج، مراتب اإلمجاع-1
وحسنه  .279: ص، 2ج، 2265حديث رقم، ادعاء ولد الزنا باب يف، كتاب الطالق،  أخرجه أبو داود يف سننه-2

 .34: ص، 7ج، صحيح أيب داود، األلباين
 .244: ص، 4ج، 6766حديث رقم، باب من ادعى إىل غري أبيه، كتب الفرائض،  أخرجه البخاري-3
: ص، مرجع سابق، . مغين احملتاج412: ص، مرجع سابق، . حاشية الدسوقي228: ص، 7ج، بدائع الصنائع-4

 .147: ص، مرجع سابق، . املغين305
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02الطالق﴾ِمْنُكمْ  َعْدل   َذَويْ  َوَأْشِهُدوا﴿:تعاىلل اوق 282 البقرة ﴾رَِجاِلُكمْ 
والنَّسب يثبت هبا ، 1

ولقد اتفق الفقهاء على أن النَّسب يثبت ، ملدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه
أو أربعة ، واختلفوا يف إثباته بغري ذلك: كشهادة رجل وامرأتني، 2هبا بشهادة رجلني عدلني

يف إثبات  ومجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة على أن ال يقبل، نساء عدول
 قاله، 02الطالق﴾ِمْنُكمْ  َعْدل   َذَويْ  َوَأْشِهُدوا﴿:لقوله تعاىل)) 3النَّسب بالبينة إال رجلني عدلني

خالفا للحنفية الذين يرون ، 4((املال به يقصد وال مبال ليس وألنه ا؛قياس يوالباق، الرجعة يف
 . 5شهادهتا فيما ال يطلع عليه الرجال

ألن فيها إحياء احلقوق وصوهنا  ؛ذلك إىل الناس ةاجالشهادة حووجه املصلحة من  
 للعلم املوجبة احلجة إقامة وتتعذر الناس بني تكثر والصومات اليت واملنازعات، من اجلحود

 . 6خصومة كل يف
وذلك نظرا لتوسع ، لكن يف عصرنا احلايل أصبح النَّسب يوثق لدى اجلهات املختصة  

ولقد ذكرنا فيما سبق من املباحث أمهية التوثيق ، الناس برفع املشقة عنهموتيسريا على ، احلياة
 يف قضايا األسرة كتوثيق عقد الزواج واندراجه حتت أصل املصاحل املرسلة.

من قانون األسرة على اعتبار اإلقرار والبينة أحد طرق  40ولقد نص املشرع يف املادة  
مث تعرض ، ((زواج الصحيح أو باإلقرار أو البينة...يثبت النَّسب بال))إثبات النَّسب قوهلا: 

 . 45و 44لشروط اإلقرار يف املادتني

                                  
 .374: ص، مرجع سابق، . زاد املعاد281: ص، 8ج، املبدع شرح املقنع-1
، المدونة: مالك ابن أنس .150: ص، 16ج، )د ت ن(، بريوت، دار املعرفة، )دط(، المبسوط: السرخسي-2

. شرح 366: ص، 7ج، . الوسيط يف املذهب25: ص، 4ج، (1994)، بريوت، دار الكتب العلمية، (1)ط
 .302: ص، 7ج، الزركشي

: ص، 7ج، (1997)، بريوت، السالم دار، (1)ط، الوسيط في المذهب: الغزايل .25: ص، 4ج، املدونة-3
 .332: ص، 8ج، . املبدع366

 .332: ص، مرجع سابق، املبدع-4
 .143: ص، مرجع سابق، املبسوط-5
 .139: ص، 2ج، . االختيار112: ص، مرجع سابق، املبسوط-6
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 الطرق الحديثة إلثبات النَّسب: المبحث الثاني
ارتقت العلوم الوراثية يف نتائجها ، يف ظل التطورات العلمية احلديثة يف عاَل اجلينات 

الشريعة اإلسالمية آفاقا رحبة يف إدراك لتصل أن تكون نتائج قطعية؛ مما يفتح أمام علماء 
وبالتايل دخوهلا يف ميزان األدلة احلسية قطعية الثبوت ، وتعميق القناعة هبا، احلكم الشرعي هلا

فيحكم هبا على وجود الرابط الوراثي من عدمه عند توافر الشروط ، من الناحية العملية
 .1وبني أصوله وفروعهفتتجلى حقيقة الصلة الوراثية بني اإلنسان ، الالزمة

إن الغرض من طرق إثبات النَّسب اليت تعرض هلا الفقهاء بالذكر حتقيق مقصد  
ولقد ))، واالحتياط له من االشتباه واالختالط، الشارع احلكيم من حفظ النَّسب من الضياع

أية وَل يلغ ، اعتمد الشارع الوسائل املتاحة يف إثبات النَّسب والوصول إىل معرفة احلقيقة
اليت عرفها اجملتمع  2وسيلة ممكنة مما عرفه النَّاس وخربوه يف حياهتم كما رأينا يف القيافة

ال ترد حقا وال تكذب دليال وال تبطل أمارة  ))ألن الشريعة اإلسالمية، 3((العريب
 .4((صحيحة...والبينة يف الشرع اسم ملا يبني احلق ويظهره

 اخصه ومن ويظهره احلق يبني ام لكل اسم فالبينة: باجلملةو ))قال ابن القيم: 
 امراد القرآن يف قط البينة تأت وَل، حقه امسماه يوف َل الشاهد أو، األربعة أو، بالشاهدين

 النيب قول وكذلك جمموعة مفردة، والربهان والدليل احلجة اهب امراد أتت اوإمن الشاهدان اهب
 دعواه يصحح ام بيان عليه أن: به املراد 5((اْلُمدَِّعي َعَلى اْلبَ ي َِّنةُ )) :صل اهلل عليه وسلم 

                                  
، -فلسطني)غزَّة(-جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، منال حممد رمضان، بالوراثةإثبات النَّسب -1

 .165ص، 01/2015العدد، 23اجمللد
وقال هبا املالكية والشافعية واحلنابلة ، وشبه بينهم وأماراتإحلاق األوالد بآبائهم استنادا إىل عالمات : تعريف القيافة-2

. 119: ص، 2ج، (1986)، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، (1)ط، الحكام رةتبص: ابن فرحون والظاهرية.
 .149: ص، مرجع سابق، . احمللى362: ص، مرجع سابق، . زاد املعاد375: ص، 8ج، هناية احملتاج

 .392: ص، 2015، اجلزائر، دار ابن حزم، مقاصد نظام األسرة: عبد القادر داودي-3
 .260: ص، 2001، بريوت، مؤسسة الرسالة، (1)ط، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: سليمان األشقر-4
حديث ، باب اليمني على املدَّعي واليمني على املدعى عليه، كتاب الدعوى والبينات،  أخرجه البيهقي-5

ملدعى باب ما جاء يف أن البينة على ا، كتاب األحكام،  . والرتمذي يف سننه427: ص، مرجع سابق، 21201رقم
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، امنه ىأقو  يكون قد البينة أنواع من اغريه أن ريب وال ةبينال من والشاهدان، له ليحكم
 واحلجة والداللة والبينة، الشاهد ارإخب داللة من ىأقو  اهنإف، ياملدع صدق ىعل احلال لداللة

 .1((املعىن يف بةار متق: رةاواألم والعالمة و التبصرة ةيواآل والربهان
وعلى ضوء ما سبق ميكن القول بأنه ال يوجد نص قرآين أو حديث نبوي مينع  

ال سيما إذا تعلق األمر مبا هو ضروري مثل ، استخدام ما يتوصل به قطعا إىل إحقاق احلق
اليت أضحت دليال ال ميكن االستغناء عنه حبال يف زماننا  2ومن ذلك البصمة الوراثية، النَّسب

، 4وضوابطها الشرعية3ملا أثبتته من فاعلية والدقة يف نتائج إثبات النَّسب إذا وقعت بشروطها
مما جيعلها أحد الطرق العلمية احلديثة اليت يعتمد عليها يف إثبات النَّسب على جهة صحيحة 

دمة يف اإلثبات على بعض الطرق القدمية يف اإلثبات  بل وهي مق، قاطعة ال حتتمل الشك

                                                                                               
. قال 618: ص، مرجع سابق، 1341حديث رقم، ث يف إسناده مقالهذا حدي: واليمني على املدعى عليه. وقال

 يف كان وإن احلديث هذا)): . وقال ابن عبد الرب يف التمهيد383: ص، 4ج، إسناده ضعيف: جر يف التلخيصابن ح
كتاب ،  وطرفه يف صحيح البخاري .205: ص، 23ج، ((تعضِّده الباب هذا حديث يف املتواترة اآلثار فإن لني إسناده
كتاب ،  . ومسلم يف صحيحه211: ص، 2ج، 2514حديث رقم، واملرهِتن وحنوه باب إذا اختلف الراهن، الرهن

 .818: ص، 2ج، 1711حديث رقم، على املدعى عليه باب اليمني، األقضية
 .25: ص، 1428، بريوت، دار عاَل الفوائد، (1)ط، نايف بن أمحد احلمد: ت، الطرق الحكمية: ابن القيم-1
نسبة إىل اجلينات أي -( بأهنا البنية اجلينيةDNA) عرف اجملمع الفقهي البصمة الوراثية: تعريف البصمة الوراثية-2

 07القرار، جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العاَل اإلسالمي اليت تدل على هوية كل إنسان بعينه. قرارات-املورثات
 .343: ص، -مكة املكرمة-ه16/1422الدورة، ابشأن البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منه

أن تكون املختربات  -أن تكون خمتربات التحليل تابعة للدولة وحتت رقابتها.  -: شروط استخدام البصمة الوراثية-3
جيري التحليل يف خمتربين معتمدين على األقل.  أن -توثيق كافة خطوات التحليل.  -العلمية.  التقنياتمزودة بأحدث 

 بالسرية التامة. والنتائج أن حتاط اإلجراءات -أن يكون القائمون على العمل ممن يوثق هبم دينا وعلما وخلقا.  -
 -جامعة األزهر-، وسائل إثبات ونفي النَّسب في الشريعة اإلسالمية بالنظر للتطورات الطبية: حممد سعيد الرهوان

 .24: ص، -الكويت-املؤمتر السنوي الثامن، ع فقهاء الشريعةجمم
وأال ، أن يكون استعماهلا عند احلاجة إليها عند إثبات نسب غري مستقر -: ضوابط استخدام البصمة الوراثية-4

فإن كانت ، أن تنفك نتائجها عما يكذهبا -تستعمل يف التأكد من نسب ثابت حىت ال تبث الشكوك بني الزوجني. 
أن  -سنة.  40سنة ملن عمره 60كأن تثبت نسب من عمره،  ائجها مستحيلة حسا وعقال فال يصح االعتماد عليهانت

 .24ص، تكون أوامر التحليل بناء على أمر القضاء حتال يقفل باب التالعب واتباع األهواء. املرجع السابق
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وعلى هذا ، 1كالقيافة ملا فيها من تطرق الظن وعدم الدقة لوجود الشبه يف الغري و كذا القرعة
 تصري مندرجة حتت أصل املصلحة املرسلة اليت تشهد هلا النصوص الشرعية العامة. 

ديثة قصد االنسجام مع متطلبات ولقد ساير املشرع اجلزائري التطورات العلمية احل 
لذا ، وبالتايل حتقيق العدالة، لسد الثغرات اليت قد تشوب النصوص التشريعية، العصر اجلديدة

جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق ))على استخدام الطرق العلمية بقوهلا:  40/02نصت املادة
 .((العلمية إلثبات النَّسب

يعترب الطرق العلمية دليال مستقال يف إثبات  والظاهر من نص املادة أن املشرع َل 
وهو ما يعين أن ، فلو كانت كذلك ألفردها بنص خاص وملا جعلها يف املرتبة األخرية، النَّسب

وهي بذلك تدخل ، املشرع قد اعتربها دليال مساعدا واحتياطيا يستعني به القاضي فقط
ا جاء على لسان احملكمة العليا يف وهذا م، ضمن السلطة التقديرية للقاضي يف االعتداد هبا

وحيث أنه مادام أن املطعون ضده قد التجأ ))قوهلا:  15/10/2009قرارها الصادر بتاريخ
من قانون األسرة يف صياغتها  40إىل دعوى اللعان فال جيوز له التذرع بإتباع أحكام املادة

وهو األمر الذي ، ان فله ذلكإال إذا طلب الزوج تقدمي البصمة الوراثية على اللع، 2((اجلديدة
النَّسب الثابت بالفراش ال ))قوهلا:  13/12/2012جاء مصرحا به يف القرار الصادر بتاريخ

وال جيوز تقدمي البصمة الوراثية عليه ، من قانون األسرة 41ينتفي إال باللعان املقصود يف املادة
 .3((إال بطلب من الزوج

ة الوراثية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد وإذا أمر القاضي بإجراء خربة البصم 
فهو باليار بني األخذ هبا أو اإلعراض عنها دون أن خيضع يف ذلك لرقابة احملكمة ، الصوم

وله من باب أوىل عدم إجابة الصوم لطلب الصوم ندب خبري من أجل إثبات ، العليا
                                  

والشافعي يف ، ذهب إىل القول هبا الظاهريةوإمنا ، وَل يقل هبا مجهور الفقهاء، وهي أضعف طرق إثبات النَّسب-1
 .276: ص، مرجع سابق، . معاَل السنن148: ص، مرجع سابق، لبيِّنتان عند الشافعية. احمللىالقدمي وإذا تساوت ا

اجمللة ، )س م ضد ح م(، 15/10/2009بتاريخ، 605592قرار رقم، )غرفة األحوال الشخصية(، احملكمة العليا-2
       .247: ص، 2010، (01): العدد، القضائية

، )ح ب م ضد س ر(، 13/12/2012بتاريخ، 828820قرار رقم، )غرفة األحوال الشخصية(، احملكمة العليا-3
       .323: ص، 2014، (01): العدد، اجمللة القضائية
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وقادرة على تكوين القناعة لديه ، كلما رأى أن األدلة القائمة كافية يف اإلثبات،  النَّسب
وهذا إعماال للمبدأ املستقر عليه قضاء بأن حمكمة املوضوع سيدة يف ، للفصل يف الدعوى

من ق.إ.م.إ قوهلا:  144واجملسد تشريعا من خالل نص املادة، 1تقرير األدلة و األخذ هبا
إال أنه ، ((برأي البريميكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الربة...القاضي غري ملزم ))

 ملزم بتسبيب استبعاد نتائج الربة طبقا لنص املادة نفسها. 
ويف ختام هذه اجلزئية ميكن اجلزم بأن األخذ هبذه التقنية العلمية احلديثة حتقيق ملقصد  

 الشارع من حفظ األنساب. 
  خاتمة:
 وقانونا -واحملدثني عند القدامى-فقها ملسألة النَّسب وطرق إثباتهتناولنا  من خالل 

وحفظها له ، نلمس العناية الزائدة من طرف الشريعة اإلسالمية به، وتوجه االجتهاد القضائي
وسادت ، اليت إذا فاتت اختل نظام احلياة اعتربته من الضرورياتحيث ، وجودا وعدما

واضح على دليل مث إنَّ هذا االهتمام البالغ بالنَّسب ، الفوضى وحلَّ العقاب يف اآلخرة
هذا البحث مت التوصل إىل  ختامويف بنة األساس للمجتمع أال وهي األسرة. اهتمامها باللّ 
 النتائج اآلتية:

 اعتبار التشريع اإلسالمي وقانون األسرة النَّسب أحد املقاصد اليت وجب احملافظة عليها. -
الل تعدد طرق ويظهر هذا من خ، اهتمام التشريع اإلسالمي وقانون األسرة بالنَّسب -

 إثباته.
سيما إذا تعلق الال يوجد من النصوص الشرعية ما مينع استخدام البصمة الوراثية كدليل  -

تقع بشروطها  نوذلك نظرا لدقة نتائجها شريطة أ، بأمر ضروري يف الدين كالنَّسب
 وضوابطها.

 للطرق العلمية احلديثة قصد االنسجام مع متطلبات العصر. مسايرة املشرع اجلزائري -

                                  
، (2010دط)، اجلديدةدار اجلامعة ، -دراسة فقهية نقدية مقارنة-قانون األسرة اجلزائري طبقا ألحدث التعديالت-1

 .192ص
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الظاهر من النصوص القانونية واالجتهادات القضائية أن البصمة الوراثية ال تعترب دليال  -
 وإمنا دليال مساعدا.مستقال 
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قانون والالقانون المدني الجزائري بين القرض االستهالكي حماية المستهلك في عقد 

ماية المستهلك وقمع والمتعلق بح 03–09يعدل ويتمم القانون رقم  09 –18رقم 
 الغش

 
 مسعودان فتيحةد/ 

 جامعة برج بوعريرج الجزائر –كلية الحقوق 
 ملخص

اّليت يلجأ إليها األشخاص من أجل إشباع حاجتهم يعترب القرض االستهالكي من بني العقود 
قانونية هتدف يف جل أحكامها ولقد نظم املشرع اجلزائري مثل هذا العقد يف عّدة نصوص ، االستهالكية

على  إاّل أّن موضوع املداخلة قد ركزعمليات االستهالك املختلفة ومحاية املستهلك وقمع الغش، تنظيم 
املعدل واملتمم للقانون  09–18والقانون رقم املتضمن القانون املدين،  58–75قانونني ومها األمر رقم 

مستهلك مبوجب عقد لة القانونية لبيان احلمايوبالذات  يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، 03–09رقم 
علما أّن املستهلك يعترب شخص ضعيف تنقصه  ،الذكر السابقنياليت يوفرها القانونني قرض االستهالك 

املشرع بأن  إليهوهو ما تفطن  ،ض استهالكية مضللةو عقود قر  إبرام إىلوهو ما قد يؤدي به  ،ربة والوعياخل
ل هذه الطائفة، كاحلق يف العدول واحلق على احلصول على سلع جيدة غري فرض نوع من احلماية ملث

رة مسبقة ملفهوم عقد مع إشا وكذا عّدة عقوبات جنائية ،وحىت احلكم وفرض عّدة غرامات مالية ،مغشوشة
 .القرض االستهالكي

 املستهلك، القرض االستهالكي، احلماية القانونية للمستهلك، القرض.الكلمات الدالة: 
 

 

Résumé : 

Protection du consommateur dans le contrat de prêt à la consommation entre le 

Code civil algérien et la loi n ° 18-09 Modifier et compléter la loi n ° 09-03 relative à 

la protection du consommateur et la répression des fraudes 

Le prêt à la consommation est l'un des contrats auxquels les gens ont recours 

pour satisfaire leurs besoins de consommation. Le législateur algérien a organisé ce 

contrat en plusieurs textes juridiques, dont la plupart réglementent divers processus 
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de consommation, la protection des consommateurs et la répression de la fraude. N ° 

75-85 du Code civil et loi n ° 18-09, modifiés et complétés par la loi n ° 09-03 sur la 

protection du consommateur et la répression de la fraude, en particulier la déclaration 

de protection du consommateur dans le contrat de prêt à la consommation prévu par 

les lois susmentionnées, L’expérience et la prise de conscience qui peuvent conduire 

à la conclusion de contrats de crédit à la consommation sont trompeuses, ce qui est 

perçu par le législateur comme l’imposition d’une sorte de protection à une telle 

gamme, comme le droit de répudiation et le droit d’obtenir de bons biens non 

trompés, et même le jugement et l’imposition de plusieurs amendes, Sanctions 

pénales avec préavis du concept de contrat de prêt à la consommation. 

Mots clés: consommateur, prêt à la consommation, protection juridique du 

consommateur, prêt. 

 مقدمة
االستهالك من أخطر املشاكل اليت تواجه الدول يف الوقت احلايل ملا هلا من تأثري تعترب مشكالت 

إّما والسبب يف ذلك على وجه اخلصوص املستهلك،  على مصاحل املواطنو  على االقتصاد الوطين من جهة
حتسينات لسلع موجودة لتظهر مبظهر خمالف، إدخال تعديالت و أو ظهور أنواع جديدة من السلع 

ضرار مبناسبة إجراء تعديالت بروز خماطر وأمع اخلدمات من حيث اجلودة والنوعية و و اختالف هذه السلع وب
ومن وغري مشروعة منافسة شرسة يف حتسينات ملختلف املنتوجات جعل املنتجني واملتدخلني عامة يدخلون و 

أ املتدخلني حيث جليه مث شيوع الغش واخلداع واالحتكار واإلخالل بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات ف
 نتيجة جشعهم إىل خمالفة القوانني وأعراف املهن وغريها من املمارسات اليت أضرت مبركز املستهلك.

 الدولية، ومطلبا من املطالبتعترب مسألة محاية املستهلك من الظواهر العاملية وأمام هذه املشكالت 
املستهلك، على رأسها املبادئ اليت أقرهتا األمم ومواثيق دولية من أجل محاية  اتفاقياتعّدة  أبرمتحيث 

بشأن البيع الدويل  1964، واتفاقية فيينا لعام 374 – 39مبوجب القرار رقم  1985املتحدة عام 
املتمثلة يف منقوالت مادية، واليت تضع الضوابط اليت تشكل إطارا حلماية املستهلكني، إضافة إىل  للبضائع

على وضع توجيهات تكفل محاية املستهلك وتعمل على توحيد قواعد احلماية  األورويب االحتادحرص دول 
من السلع واخلدمات اليت  يف محاية صحة املستهلك األورويب اإلعالنللدول األعضاء، حيث تبلور ذلك يف 

من  الشروط التعسفية واحلماية وإبطاليف السالمة واحلق يف املصاحل االقتصادية واملالية،  يقتنيها، واحلق
من  األضرار اليت تلحق املستهلك من الدعاية الكاذبة واإلشهار املضلل، واحلق يف احلصول على تعويض

 مجعيات محاية املستهلك اليت تقوم بتوعيته والدفاع عن مصاحله وحقوقه. إنشاءالسلع املعيبة، والتأكيد على 
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الدولة احلديثة،  و مهام ومسؤوليةليت قد تلحق به هوهبذا تعترب محاية املستهلك من مجيع املخاطر ا
وذلك من خالل سن التشريعات والقوانني كمرحلة أوىل وتطبيقها يف أرض الواقع من خالل األعوان 
املكلفني بذلك مرحلة ثانية، وحتقيق احلماية املنشودة من طرف املشرع لكافة أطراف العالقة االقتصادية 

هذه املعادلة كمرحلة ثالثة، خصوصا محايته بشأن القروض خاصة املستهلك كونه ميثل احللقة األضعف يف 
االستهالكية اليت يقدم عليها من أجل محايته، ويعترب القانون املدين أول قانون تطرق إىل القرض 

ومنه نطرح اإلشكالية  09-18قانون رقم واّلذي استتبعته عدة قوانني أخرى وانتهاء آخرها الاالستهالكي 
يف محاية املستهلك من عقد القرض  09-18صوص القانون املدين والقانون رقم اآلتية: مدى جناعة ن

 االستهالكي اّلذي يقدم عليه؟.
 المحور األول: مفهوم عقد القرض االستهالكي

)فقرة املستهلك دة مفاهيم جزئية وهي تعريفلعمفهوم عقد القرض االستهالكي يتطلب منا التعرض 
 .) فقرة ثانية(االستهالكيالقرض وتعريف عقد  أوىل(،

 
 تعريف المستهلكالفقرة األولى: 

لقد شهد مفهوم املستهلك تطورا من طرف املشرع اجلزائري شأنه يف ذلك شان باقي التشريعات يف 
 89القانون رقم حينما أصدر ألول مرة  حيث ،وذلك من خالل النصوص القانونية اليت استحدثتها ،العامل

أول تعريف له مبوجب  كان ف ،مل يعرف املستهلك (1)العامة حلماية املستهلك املتعلق بالقواعد 02 –
منه  أخريةفقرة الثانية وذلك يف املادة  (2)املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع الغش 39 – 90املرسوم التنفيذي رقم 

معدين  ،منتوجا أو خدمة ،مجاناأو كل شخص يقتني بثمن " :أنّه املستهلك على تحيث عرف
 أو حيوان يتكفل به" ،لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر

                                                           
ج.ر امة حلماية املستهلك، عد العلق بالقواعمت 1989فرباير  7املوافق  1409ام عمؤرخ يف أول رجب  02 – 89نون رقم القا-1
 م. 1989فرباير  8 ه املوافق 1409ام عرجب  2رخة يف ،  مؤ 6ددع
دد ع الغش، ج.ر عبرقابة اجلودة وقملق عيت 1990 يناير 30 املوافق 1410ام عرجب  3مؤرخ يف  39 – 90مرسوم تنفيذي رقم -2
 م. 1990ينار  31ه املوافق يف  1410ام عرجب  4، مؤرخة يف 5
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" :على أنّه (1)املتعلق باملمارسات التجارية 02 – 04من القانون رقم  3/2 املادةكما عرّفه مبوجب   
يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من   أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أوكل شخص طبيعي 

 فيه تعريف العقد. كل طابع مهني"
 بأنّه 3/1 يف املادة الغش يتعلق حبماية املستهلك وقمع 03 – 09مبوجب القانون رقم أيضا عرفه و  

بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي  ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني" 
 من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر آو حيوان متكفل به". 

أّما بالنسبة لفقهاء القانون فقد اختلفوا يف إجياد تعريف موحد للمستهلك بني املفهوم الضيق واملفهوم 
الضيق للمستهلك فإنّه يعد مستهلكا كل شخص يقتين منتوجا بغية الواسع للمستهلك فالنسبة للمفهوم 

حتقيقه ألهداف شخصية أو عائلية، فيخرج من وصف املستهلك حسب هذا االجتاه كل من يربم تصرفات 
قانونية موجهة ألغراض  املهنة أو احلرفة  كون هذه التصرفات تؤهله ملواجهة من يكون يف مركزه وذهب 

 .(2)أييد هذا االجتاهغالبية الفقه إىل ت
كل شخص يستخدم سلعة أو خدمة يف أغراضه الشخصية أو فهو  أّما التعريف الواسع للمستهلك 

املهنية، على أساس أن املتدخل قد جيد نفسه يف مركز ضعف مثله مثل املستهلك إذا تصرف خارج 
أنصار هذا االجتاه يستندون  ختصصه، مثل شراء الطبيب للمعدات الطبية الالزمة لعيادته، فمن الواضح أنّ 

يف حتديد مفهوم املستهلك على معيار اخلربة الفنية والتقنية، فكلما افتقدت لدى أحد األطراف يكون 
ذين ال خربة هلم ملّا يتعاملون مع ائرة احلماية لتشمل املتدخلني الحباجة للحماية، مما يؤدي إىل توسيع د

اه أنّه هناك من ينظر إليه أنّه غري دقيق ومن دون متدخلني متخصصني، فقط يعاب على هذا االجت
 .(3)فعالية

                                                           
لى املمارسات التجارية، عد املطّبقة ع، حيدد القوا2004يونيو  2املوافق  1425ام عادى األوىل مج 5مؤرخ يف  02 04قانون رقم  1

 م. 2004جوان  27ه املوافق  1425مجادى األوىل  9يف مؤرخة  41ددعج.ر 
 .185، ص.2017، 4ددعاجلزائري، وجلة احلقوق واحلريات، ال عمنرية بلورغي، حركة محاية املستهلك يف التشري 2
ة املاجستري، الغش، مذكرة لنيل شهاد علق حبماية املستهلك وقمعاملت 03 – 09منال بروح، ضمانات محاية املستهلك يف ظل القانون -3

 .17، 16، ص.ص.2015 – 2014، 1ة اجلزائرعجام
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وعليه هناك من يرى أّن حتديد صفة املستهلك جيب أن تتم على أساس معيار اخلربة والتخصص 
، وليس على أساس معيار اهلدف من اقتناء املستهلك للسلعة أو اخلدمة، ألّن احلماية املتوخاة من والدراية

املستهلك ترتكز على الضعف اّلذي  يتميز به هذا األخري يف مواجهة احملرتف، وهذا الضعف قواعد محاية 
يرتبط بعدم التخصص وبنقص من الدراية الفعلية، وعليه املتعاقد طرفا ضعيفا بسبب نقص التخصص 
والدراية يكتسب صفة املستهلك مهما كانت األغراض اليت سعى إىل حتقيقها سواء أغراض شخصية أو 

 . (1)هنية، شريطة انتفاء نية املضاربة والربحم
 الفقرة الثانية: تعريف القرض االستهالكي

املتعلق  114 – 15من املرسوم التنفيذي رقم  2/3 عّرف املشرع اجلزائري عقد القرض مبوجب املادة
مقرض أو :" عقد يقبل بموجبه بائع أو على أنّه (2)بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي

 يلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل".
 (3)من القانون املدين اجلزائري 450يف املادة املشرع اجلزائري  هعرّفأّما عقد القرض االستهالكي فقد 

قرض االستهالك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود " على أنّه: 
، والقدر، عند نهاية القرض نظيره في النوعأو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض 

 .والصفة
تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات اإليجار المقرونة بحق خيار بالشراء، السيما عمليات 

 . "اإليجاري التي تمارس صالحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه الماّدة القرض

                                                           
، 101، ص.ص.ع، اجلزء الراب31ددع، ال1د محاية املستهلك، جملة حوليات اجلزائرعكراش ليلى، محاية رضا املستهلك يف ظل قوا  1

102. 
دد للدراسات القانونية والقضائية، عحبماوي شريف، جريفيلي حممد، محاية املستهلك يف عقد القرض االستهالكي، جملة االجتهاد -2

 .27،  اجلزائر، ص.11
 
مؤرخة يف  78 ددع ريتضمن القانون املدين، ج. 1975سبتمرب  26املوافق  1394ام عرمضان  20مؤرخ يف  58 – 75أمر رقم -3

 م.   1975سبتمرب  30املوافق  ه 1395رمضان  24
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القرض االستهالكي الوارد ضمن القواعد العامة جاء بشكل عام أّن  نشري فقط أنّه هناك من يرى
برد   حيدد العالقة بني املقرض واملقرتض فقط بنقل ملكية نقود أو أي شيء مثلي أخر مع التزام املقرض

 نظريه عند انتهاء القرض وبالتايل فإن املادة جاءت مبفهوم عام.
يتعلق حبماية  (1)03 – 09وعرّفه املشرع اجلزائري مبوجب املادة الثالثة فقرة أخرية من القانون رقم 

" قرض االستهالك كل عملية بيع للسلع أو الخدمات يكون فيها الدفع املستهلك وقمع الغش على أنّه:
 و مؤجال أو مجزءًا".مقسط أ

 15املرسوم التنفيذي رقم من  2/2املادة كما عّرف املشرع اجلزائري عقد قرض االستهالك مبوجب 
بغض النظر عن واّليت تنص:"  (2)املتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي 114 –

 في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي:التعريفات المكرسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقصد 
 ".القرض االستهالكي: كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط، مؤجال أو مجزأ

والقرض االستهالكي هناك من يطلق عليه تسمية االئتمان حيث يعرف هذا األخري على أنّه العملية 
منتوج معني أو خدمة معينة على أو اليت ختول للشخص احلصول على أداء معني قد يكون مبلغ من النقود، 

 .(3)باملقابل هلذا األداء يف وقت الحقالوفاء  أن يتم 
قد حصر نطاق القرض االستهالكي من حيث اإلقليم واملنتوج نشري فقط إىل أّن املشرع اجلزائري 

من املرسوم التنفيذي رقم  4وهو ما يستنتج من خالل املادة واألشخاص املستفدين بالقرض االستهالكي، 
كون فاملتعاملني الذين تاملتضمن شروط وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي  114 – 15

منتجاهتم مؤهلة للقرض االستهالكي هم املتعاملون املمارسون لنشاط إنتاج يف اإلقليم الوطين وينتخبون أو 
تستجيب السلع املؤهلة إىل معدل إدماج حيدد عند يركبون سلعا موجهة للبيع إىل اخلواص، كما ميكن أن 

                                                           
ج.ر الغش،  علق حبماية املستهلك وقمع، يت2009فرباير  25 املوافق 1430ام عصفر  29مؤرخ يف يف  03 – 09قانون رقم -1
 م.  2009مارس  8ه املوافق   1430ام عاألول  عربي 11مؤرخة يف  15ددع
روض يف جمال علق بشروط وكيفيات العيت 2015مايو  12املوافق  1436رجب  23مؤرخ يف  114 – 15مرسوم تنفيذي رقم  2

 م.2015مايو  13ه املوافق  1436رجب  24مؤرخة يف  24ددعج.ر القرض االستهالكي، 
، 2008ة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، عد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، دار اجلامعنبيل إبراهيم س-3

 .15ص.
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ستهلك والوزير املعين، حيث تنص املادة السالفة احلاجة بقرار مشرتك بني الوزير األول املكلف حبماية امل
 المتعاملون الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض االستهالكي هم الذين:الذكر على أنّه:" 

 الوطني،يمارسون نشاط إنتاج على اإلقليم  -
 ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص -
يمكن أن تستجيب السلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين  -

 ".الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني
 جمال القرض ونصت املادة األوىل من القرار الوزاري املشرتك اّلذي حيدد شروط وكيفيات العروض يف

 تعّد مؤهلة لالستفادة من القرض االستهالكي المنتجات التي تصنعها"  على أنّه: (1)االستهالكي
التي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة  ،المؤسسات الممارسة لنشاط اإلنتاج فوق التراب الوطني

 ".في الجزائر للخواص
كما بني املشرع اجلزائري قائمة السلع املؤهلة للقرض االستهالكي بعد أن نص املشرع اجلزائري يف 

 يرفق هذا القرار بقائمة السلع المؤهلةمن القرار الوزاري املشرتك السابق الذكر على أنّه:"  4املادة 
 ".للقرض االستهالكي

وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب  ،كما يتم حتيني قائمة السلع املؤهلة للقرض االستهالكي
يتم تحيين قائمة السلع المؤهلة من القرار الوزاري املشرتك السابق الذكر، حيث تنص على أنّه:"  5املادة 

للقرض، عند الحاجة بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات، وتصادق عليها لجنة وزارية 
 ".لهذا الغرض إنشاؤهامشتركة) المالية والصناعية والمناجم والتجارة( يتم 

 60ثة أشهر إىل ترتاوح من ثالواّليت مدة القروض  قد تطرق إىل ذكر  إضافة إىل املشرع اجلزائري
السابق الذكر  114 – 15من املرسوم التنفيذي  3وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة  ،شهر

تطبق أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون مدتها واّليت تنص على أنّه: " 
 ".( شهرا60أكثر من ثالثة ) أشهر( وال تتعدى )

                                                           
ض يف جمال رو عحيدد شروط وكيفيات ال، 2015ديسمرب سنة  31املوافق  1437ام عاألول  عربي 19قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف -1

 م. 2016يناير سنة  6ه املوافق  1437ام عاألول   عربي 25، مؤرخة يف 1 عدد القرض االستهالكي، ج.ر
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ن حصر املشرع نطاق تطبيق القرض االستهالكي على منتجات معينة تصنع يف احلكمة موتكمن 
 دعم احلركة االقتصادية والنشاط التجاري الوطين ومساعدة املواطنني املقيمني يف اجلزائر.هو اجلزائر 

المحور الثاني: مظاهر الحماية القانونية للمستهلك في القرض االستهالكي بين القانون المدني 
 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03 – 09يعدل ويتمم القانون رقم  09 – 18رقم  والقانون

املشرع اجلزائري نوع من احلماية للمستهلك بصدد القرض االستهالكي، وهذا ما سنراه من كرس 
 ، الفقرة األوىل نتعرض فيها حلماية املستهلك من القرض االستهالكيخالل هذا احملور بتقسيمه إىل فقرتني

  09–18 القرض االستهالكي يف القانون يف القانون املدين، الفقرة الثانية محاية املستهلك من
 بموجب القانون المدنيللمستهلك الحماية المقررة الفقرة األولى: 

قرر املشرع اجلزائري بعض مظاهر احلماية للمستهلك يف القرض االستهالكي من خالل استقراء 
 فيما يأيت: وتتمثل 458إىل املادة  450املادة نصوص القانون املدين من 

على  اإلتالفيكون عدم المطالبة بالمحل نظير القرض إال عند انتهاء القرض وفي حالة تلفه أوال: 
 رضتالمق

مبحل القرض ال يكون إالّ  (1)اجلزائري محاية من خالل إقراره وبصورة صرحية أّن الوفاءس املشرع كرّ 
، كما  عند انتهاء القرض ض باحملل نظري القرض إالّ رت رض أن يطلب املقبانتهاء القرض فمنه ال جيوز للمق

 القرض فإنّ تلف الشيء حمل إذا ايف حالة ما كّرس أيضا محاية للمستهلك من خالل إقرار املشرع أنّه 
من القانون املدين اجلزائري  451 املادة وهو ما نصت عليه ،ضرت رض وإّّنا يتحمله املقالتلف ال يتحمله املق

" يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي  حيث تنص املادة السالفة الذكر على أنّه:
وإذا تلف الشيء قبل  يشتمل عليه العقد وال يجوز له أن يطالبه برد نظيره إال عند انتهاء القرض

 ".اإلتالف على المقرضتسليمه إلى المقترض كان 
 457ة واملشرع اجلزائري يف هذه املادة مل يبني املدة اّليت ينتهي فيها القرض غري أنّه بالعودة إىل املاد

وإّّنا ختضع التفاق  ،من القانون املدين اجلزائري يتنب أّن املدة اّليت ينتهي فيه العقد غري حمددة مبدة زمنية
" واليت تنص: من القانون املدين اجلزائري 457 وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة ،األطراف

                                                           
 .357، ص.2009ة اجلديدة، مصر، عامة لاللتزام، أحكام االلتزام، دار اجلامعد، النظرية العريف الوفاء، نبيل إبراهيم سعأنظر يف ت 1
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وهذا يعترب حبد ذاته محاية قانونية للمستهلك من ينتهي قرض االستهالك بانتهاء األجل المتفق عليه"، 
 رض.خالل التفاوض بينه وبني املقرض عن املدة الزمنية اليت يتم فيها تسديد حمل الق

 حماية المستهلك من خالل رد المقترض قيمة الشيء المعيبثانيا: 
ومع ذلك خيتار املقرتض استيفاء الشيء  (1)قد يكون الشيء حمل القرض االستهالكي فيه عيب خفي

على أّن القيمة اّليت يستوفيها املقرتض هي رد قيمة الشيء للمقرتض حمل املعيب فهنا قرر املشرع محاية 
، أّما إذا كان املقرض سيئ النية بأن تعمد إخفاء العيب فتكون احلماية إّما باستبدال الشيء املعيب املعيب

من القانون  453 وهو ما تضمنته املادة إصالح العيب،ببشيء آخر خال من العيوب، وإّما أن يطلب 
ترض استيفاء الشيء " إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقاملدين اجلزائري واّليت تنص على أنّه:

 فال يلزمه أن يرد إال قيمة الشيء المعيب.
أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فللمقترض إما أن يطلب إما إصالح العيب وإما 

 استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب".
 من القرض االستهالكي حماية المستهلك من خالل تحديد قيمة الفائدةثالثا: 

االستهالكي حسب ما هو منصوص عليه يف القانون املدين اجلزائري إّما أن يكون بني األفراد  القرض
واملؤسسات، والقرض االستهالكي أو بصفة عامة الكثري من القروض قد هذا األخري وإّما أن يكون بني 

يرتتب عليها فائدة مالية تعود على املقرض، واملشرع اجلزائري فيما خيص الفائدة يف عقد القرض 
فال جمال للكالم على القرض االستهالكي بني األفراد اية للمستهلك، فإذا كان محاالستهالكي قد كرس 

" القرض بين األفراد يكون دائما من القانون املدين اجلزائري: 455 املادة عليه ا نصتوهو م ،الفائدة
 بدون أجر ويقع باطال كل نص يخالف ذلك".

فهنا قد مسح املشرع للمؤسسة أن تأخذ فائدة إالّ أّن مؤسسة االستهالكي تصدره  أّما إذا كان القرض
اية للمستهلك ألّن يف حالة عدم ستهلك، وهذا يعترب محتلك الفائدة حيددها القانون وليس األطراف أو امل

ويوظف سلطته بالتضييق على  ،ديد الفائدة من طرف القانون قد يتعسف املقرض يف استعمال حقهحت

                                                           
مال،  عالقانون الفرنسي، مذكرة ماجستري يف قانون األ عيب اخلفي، نادية مامش، مسؤولية املنتج دراسة مقارنة معأنظر فيما خيص  ال 1

 .8، ص.2012، تيزي وزو، مريعمة مولود عكلية احلقوق، جام
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ما جيعله يقدم على إبرام القرض وان   ،املقرتض خصوصا أّن هذا األخري قد يكون حباجة ماسة لذلك القرض
من القانون املدين  456 املشرع اجلزائري مبوجب املادة نص عليه وهو مااحشة، كانت قيمة الفائدة كبرية وف

" يجوز للمؤسسات التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط االقتصادي أن تأخذ فائدة  اجلزائري:
 يحدد قدرها بنص قانوني". 

 حماية المستهلك من خالل إعالن رغبته في إنهاء العقد: رابعا
 ،عقد القرض االستهالكي ورد ما اقرتضه إلغاءلقد مسح املشرع اجلزائري للمدين أن يعلن رغبته يف 

وذلك إذا انقضت ستة أشهر على القرض وأن ال جياوز ستة أشهر من تاريخ اإلعالن، وهذا يدخل ضمن 
احلماية القانونية اليت كرسها القانون اجلزائري للمستهلك ذلك على أساس أن املستهلك قد يغري رأيه لسبب 

للمدين إذا انقضت ستة  " يجوزمن القانون املدين اجلزائري: 458 املادةأو آلخر، وهو ما نصت عليه 
أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد، ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أجل ال يجاوز 

 ستة أشهر من تاريخ اإلعالن.
 أما حق المقترض في الرد فإنه ال يجوز إسقاطه أو تحديده بمقتضى االتفاق".

عقد القرض تلزم  إبرامري مل ينص على أي مدة قبل ورمبا مناط هذه احلماية هو كون أّن املشرع اجلزائ
حيث من خالل هذه املدة يستطيع املقرتض التمكن من التفكري  ،على عرضه باإلبقاءمانح االئتمان 

 (.1)، على عكس التشريع الفرنسيتوقيع العقدوالتدبر قبل 
يعدل  09 – 18حماية المستهلك من القرض االستهالكي في القانون رقم الفقرة الثانية: 

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03 – 09ويتمم القانون رقم 
حيث عدل بعض املواد كما أضاف  2018يف سنة  03 – 09عّدل املشرع اجلزائري القانون رقم 

وهو ما ستهلك خبصوص العقود اّليت يربمها، بعض املواد، أين محلت هذه املواد يف طياهتا ما يعطي محاية للم
 خالل هذه الفقرة كاآليت: سنراه من

 

 

                                                           
 33ص.قد القرض االستهالكي، مرج سابق، عحبماوي شريف، جريفيلي حممد، محاية املستهلك يف -1
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 تلبية الرغبات المشروعة للمستهلكأوال: حماية المستهلك من خالل الحرس على 

ألزم املشرع اجلزائري أن يليب املنتوج حمل االستهالك أو القرض االستهالكي للرغبة لالستهالكية 
ونسبة مقوماته الالزمة  وذلك من حيث صنفه وطبيعته ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته ،للمستهلك

من  11/1وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار النامجة عن استعماله، وهو ما نصت عليه املادة 
يجب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك الرغبات المشروعة " على أنّه:  (1)09 – 18القانون رقم 

األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالزمة وهويته ومميزاته وصنفه ومنشئه لك من حيث طبيعته للمسته
 .وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعماله

ميزات تطلبات املتعلقة مبصدره والنتائج املرجوة منه واملاملجيب أن حيرتم املنتوج حمل االستهالك كما 
 ،وكيفية استعماله وشروط حفظه ،الستهالكهقصى والتاريخ األ ،وتاريخ صنعه التنظيمية من ناحية تغليفه،
من القانون رقم  11/2والرقابة اليت أجريت عليه، وهو ما نصت عليه املادة  ،واالحتياطات املتعلقة بذلك

يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج  أنكما يجب " واّليت تنص على أنّه: 09 – 18
من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ األقصى الستهالكه وكيفية  المرجوة منه والمميزات التنظيمية

 ."عليه أجريتالمتعلقة بذلك والرقابة التي  واالحتياطاتاستعماله وشروط حفظه 
وكل املبادئ املذكورة سابقا عبارة عن محاية للمستهلك حيث إضافة ملا ذكر جند أّن املشرع اجلزائري 

دج  500,000توقيع غرامة مالية قدرهاباملذكورة سابقا  يف حالة خمالفة املبادئ والشروط رتب أثار جديدة
من قانون محاية  11دج كل من خيالف اخلصائص التقنية املنصوص عليها يف املادة  1.000.000إىل

 73 ادةواّليت أضافت امل 09 – 18من  القانون  6 حيث تنص املادةاملذكورة آنفا،  شاملستهلك وقمع الغ
دج( إلى مليون دينار )  500.000دينار )  ألف:" يعاقب بغرامة من خمسمائة مكرر

من هذا  11دج( كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة  1.000.000
 القانون".

                                                           
املؤرخ  03 – 09عّدل ويتمم القانون رقم ، ي2018يونيو سنة  10املوافق  1439ام عرمضان  25مؤرخ يف  09 – 18قانون رقم  1

رمضان  28مؤرخة يف  35ددعج.ر الغش،  علق حبماية املستهلك وقمعواملت 2009فرباير سنة  24املوافق  1430ام عصفر  29يف 
 م2018يونيو  13ه، املوافق 1439ام ع
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 كحماية له  ول المستهلك عن القرض االستهالكيحق عد: ثانيا
حيث عّرف العدول مبوجب  ،حبق العدول عن القرض االستهالكي اعرتف املشرع اجلزائري للمستهلك

حق املستهلك يف الرتاجع عن اقتناء منتوج ما دون على أنّه هو  09 – 18من القانون رقم  19/2 املادة
 .(1)وجه سبب

 500.000دج إىل  50.000ولقد رتب املشرع على خمالفة احلق يف العدول غرامة مالية ترتاوح بني
: " يعاقب بغرامة من على أنّهالسابق الذكر  09 – 18من القانون رقم مكرر  78 تنص املادةحيث  دج 

دج( كل من يخالف  500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار )  50.000خمسين ألف دينار ) 
 من هذا القانون". 19األحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليها في المادة 

من  وذلك السابق الذكر، 114 – 15اجلزائري حلق العدول يف املرسوم التنفيذي ولقد تطرق املشرع 
" ال يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إاّل بعد منه واّليت تنص على أنّه: 11خالل املاد 

 إخطاره من طرف المشترى بتحصله على القرض.
( أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء 8غير أنه يتاح للمشتري أجل العدول مدته ثمانية )

 العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
 بكل ما يتعلق بمحل عقد القرض االستهالكي إعالمهحماية المستهلك عن طريق : ثالثا

يقصد باإلعالم إحاطة املشرتى علما مبكونات السلعة وخصائصها، وبالطريقة السليمة الستعماهلا، 
املستهلك إىل املخاطر اليت ينطوي عليها استعماهلا، وتوجيهه إىل اختاذ احتياطات معينة  وكذلك لفت انتباه

 .(2)أثناء احليازة، ويتجسد هذا اإلفضاء يف كيان مادي وهو ما يسمى بالوسم
فاإلعالم يعين حق املستهلك يف معرفة املنتوج على حنو جامع خاصة يف مواجهة تاجر احملرتف ذي 

مت له اخلربة الطويلة يف جمال املعامالت، األمر الذي يستتبع معه وجود اختالل فادح يف دراية واسعة تراك
 .(1)ميزان العلم بني هذين الطرفني املقبلني على التعاقد

                                                           
 السابق. ع، املرج09 – 18قانون رقم من ال  19/2أنظر املادة  1
ة تيزي وزو، علوم السياسية، جامعنصر من ضمان املستهلك، اجمللة النقدية للقانون والعسي يوسف زهية حورية، االلتزام باإلفضاء -2
 .59 – 56، ص.2009، 2ددعال
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وذلك بتبيان  ،وعليه جيب أن يلتزم املتدخل بإعالم املستهلك بكافة املعلومات املتعلقة باإلنتاج
 دام السلعة ومواصفاهتا القانونية، وكذا كيفية استخ، وانتهاء الصالحيةوتاريخ اإلنتاج ،وخصائصه ،مكوناته

 .(2)ولفت االنتباه للمخاطر اليت تنجر عن سوء استخدامها
املتعلق حبماية  03 – 09وذلك مبوجب القانون رقم  اإلعالم،ولقد كرس املشرع اجلزائري حق 
" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل  منه: 17 املستهلك وقمع الغش حيث تنص املادة

المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة 
 أخرى مناسبة.

 تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
" :من القانون السابق الذكر 18املادة عليه  وهو ما نصت ،وجيب أن حترر بيات الوسم باللغة العربية

يجب أن تحرر بينات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة 
أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل اإلضافة، يمكن 

م من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفه
 محوها".

من  7املادة وذلك مبوجب  ،ولقد رتب املشرع اجلزائري غرامة مالية يف حالة خمالفة حق اإلعالم
" يعاقب بغرامة من مائة  واليت تنص: 03 – 09من القانون  78 اّليت عدلت 09 – 18رقم القانون 

إعالم  إلزاميةد.ج( كل من يخالف  1.000.000دج( إلى مليون دينار )  100.000ألف دينار) 
 من هذا القانون". 18و  17المستهلك المنصوص عليها في المادتين 

 خاتمة

                                                                                                                                                                                                 
،  اجلزائر، 1ددعة النجاح لألحباث، العااللكرتوين يف القانون اجلزائري ) دراسة مقارنة(، جملة جامبد الرمحان خلفي، محاية املستهلك ع -1

 .6، ص.2013
2-Bernard Stauder, La protection des consommateur acheteur à distance, volume6, Bruylant, 

Bruxelles. P.97. 
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حيث قام لقد نظم املشرع اجلزائري عقد القرض االستهالكي يف أول مرة يف القانون املدين اجلزائري 
 ،إاّل أّّنا كانت قاصرة على مواجهة كافة النقاط اّليت ختص مثل هذا العقد ،عريفه، وبني بعض أحكامهتب

ظهور جرائم الغش واخلداع وسائر جرائم العدوان على املستهلك بصورة حديثة وأمام هذا القصور ومع 
ع كل ذلك من أجل حتصيل ربح وافر ومتطورة ومعقدة مع انتشارها وظهورها بكثرة يف األسواق ونقاط البي

املنصوص وثراء فاحش بأسرع وقت، جعل املشرع يسعى من جديد لتفعيل احلماية القانونية للمستهلك 
مالية وغلق احملالت التجارية وكذا توقيع العقوبات حىت غرامات تبدأ من توقيع عليها يف القانون املدين 

قوم هبذه األفعال اجملرمة، وذلك من خالل عدة قوانني من تكون أكثر ردعا لكل من تسول له نفسه بأن ي
بينها القانون املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، وأحال يف بعض اجلرائم إىل قانون العقوبات فيما يتعلق 
بالعقوبات، ألن أغلب العقوبات املقررة يف قانون محاية املستهلك وقمع الغش هي عقوبات مالية، بينما 

  املقررة يف قانون العقوبات أغلبها عقوبات سالبة للحرية.العقوبات 
 والتوصيات النتائجومنه توصلنا إىل جمموعة من 

يعترب القانون املدين هو القانون األول الذي نظم عقد القرض االستهالكي وذلك مبوجب املواد  -1
ري من القصور وهذا ما غري أّن هذه املواد ليست كافية لتنظيم مثل هذه العقود فلقت الكث 458 – 450

يتعلق حبماية  03 – 09أدى إىل دراسة مثل هذا العقد مبوجب قوانني خاصة هبا نذكر منها القانون رقم 
 املستهلك وقم الغش.

يتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض  114 – 15رقم   يعترب املرسوم التنفيذي -2
االستهالكي بصورة صرحية وبنوع من التفصيل بعد األمر االستهالكي، هو أول مرسوم تطرق إىل القرض 

 يتضمن القانون املدين. 58 – 75رقم 
موضوع املستهلك ومحايته بات من املواضيع اليت أولتها احلكومات أمهية بالغة ملا هلا من عظيم  -3

اية املستهلك األثر خاصة بعد تزايد املخاطر اليت هتدد سالمة املستهلكني ما أدى إىل االهتمام مبسألة مح
 من خالل سن نصوص قانونية هدفها تعريف املستهلك حبقوقه ومحايته من الغش التجاري.

تعد محاية املستهلك ترمجة فعلية للمفهوم املعاصر حلقوق اإلنسان، ومن مث وجود نصوص  -4
تطلب محاية دستورية تقر هبذه احلماية وجعلها حق من احلقوق الدستورية،  بذلك  فااللتزام هبذه احلقوق ي

املستهلك كإنسان ومواطن، ويتحقق ذلك بتوفر حياة آمنة له وكل أفراد أسرته، حبيث تكفل الدولة هلم 
محاية النفس واملال، وتوفر هلم حدا أدىن من احلياة الكرمية فيحصلون على احتياجاهتم كمقابل للسعر 
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وذلك كله إعماال ملبدأ حتقيق أمن العادل للمنتجات واخلدمات اليت تقدم هلم، دون أية أضرار صحية، 
 وفعالية املنتجات واخلدمات.

 اإلعالناتالقانونية تتجسد يف احلماية االجتماعية والعلمية وتكون بالتأكد من صحة  احلماية -5
ويقصد هبا  املنتج، واحلماية القانونية إليهاعن املنتج، وذلك ملكافحة األساليب املختلفة واملضللة اليت يلجأ 

ات والقرارات التنظيمية اليت تصدر من السلطة التشريعية واجلهات املختصة، احلماية التطبيقية وتقوم التشريع
كما تقوم هبا أيضا اجلهة   بتحقيق التطبيق الفعلي للقواعد القانونية اليت هتدف حلماية املستهلك، اإلدارةهبا 

 القضائية وذلك عن طريق توقيع العقوبات وغريها من األمور.
ل تطور الوسائل التسويقية اليت يستخدمها املهين يف الرتويج عن سلعه وخدماته، كان البد يف ظ -6

من تدخل املشرع حلماية املستهلك يف العقود اليت يربمها دون تفكري متأن ودون أن  يكون لديه متسع من 
بكثري من وسائل الدعاية الوقت للتأكد من رغبته باقتناء هذه السلعة أو اخلدمة ألّّنا غالبا ما تكون حماطة 

ء املايل لاللتزام الذي أقبل عليه الشيء ل دون أن يعي املقرتض حقيقة العبواإلغراء املبالغ فيها، عوامل حتو 
 اّلذي سرعان ما يلتمسه فعال أثناء تنفيذ االلتزام.

املعدل واملتمم  09 – 18تتجسد محاية املستهلك املقررة يف القانون املدين والقانون رقم   -7
يف عدم املطالبة باحملل نظري القرض إال عند  يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  03 – 09للقانون رقم 

انتهاء القرض ويف حالة تلفه يكون اإلتالف على املقرتض، محاية املستهلك من خالل رد املقرتض قيمة 
، محاية املستهلك دة من القرض االستهالكيالشيء املعيب، محاية املستهلك من خالل حتديد قيمة الفائ

محاية املستهلك من خالل احلرس على تلبية الرغبات املشروعة من خالل إعالن رغبته يف إّناء العقد، 
للمستهلك، محاية املستهلك من خالل حق عدوله عن القرض االستهالكي ، محاية املستهلك عن طريق 

ستهالكي وما يرتتب عنها من غرامات مالية وعقوبات مدنية إعالمه بكل ما يتعلق مبحل عقد القرض اال
 وجزائية.

 ثانيا: التوصيات
تعزيز التكامل اإلعالمي بني األجهزة احلكومية املعنية بتوعية ومحاية املستهلك وبني وسائل ضرورة  .1
 .اإلعالم

 مبختلف الوسائل. تنمية ورفع الوعي لدى املستهلك اجلزائريالعمل على  .2
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 نتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونيةاالحتمية  
The inevitability of moving from traditional management to 

electronic management 
 

 
 مركـــب ــزةــيــحــفد/ 

  ،1الحقوق جامعة الجزائر  كلية 
 الملخص

اليت تواجدت من  التطور احلاصل يف اجملتمعات املتقدمة أدى إىل ظهور اإلدارة االلكرتونيةو  إن العوملة 
 يف عالقة املواطن باإلدارةإعادة النظر و  التخلص من البريوقراطية، تبسيط اإلجراءات منها، أجل أداء أفضل

الرقي به دار  و لتطوير العمل اإلمن الطرق اجلديدة  ةيقطر  فهي. ما تواجدأينلتقدمي خدمات له وقتما شاء و 
 . عديدة يف جماالت

اإلدارة  باالنتقال منمسايرة العوملة و  على غرار العديد من الدول حبتمية التغيريفلقد اقتنعت اجلزائر  
اجلهد لتوفري الوقت و  الستفادة من منجزات التقنياتات واتغيري دحدا  اإلدارة االلكرتونية إليدية إىل التقل

 . احلكومةو  بني املواطنإرساء الثقة و 
بسبب بعض  أاها تسري بوترية بطيةة إال، سعى لنجاح اإلدارة االلكرتونيةفأمام هذه املبادرات اليت ت 

أخرى بشرية لعدم و  املاليةو  املادية نقص اإلمكانيات ،تطبيقها بصورة سليمة منهااملعوقات اليت حتول دون 
 . أمن املعلوماتللمحافظة على  ةعدم استعداد اإلدار قنية كمعوقات تو  تخصصةاملتوفر الكفاءات 

  .املعلوماتنولوجية تك ،العمومية اخلدمات تطوير ،ونيةالكرت  ةإدار  المفتاحية:الكلمات 
The abstract 

 Globalization and the development in developed societie led to the emergence 

of electronic management that existed for better performance, including simplifying 

procedures ,getting rid of bureaucracy and reconcedering the citizen’s relationship 

whith the administration to provide services to him whenever he was.  

 Algeria, like many countries , is convinced of the enevitability of change and 

coping whith globalisation by moving from traditional management to electronic 

management to keep pace with the times and make changes to benifit from the 

achievements of technologies , save time ,effort and establish trust between the 

citizen and government and integration.  

 Faced with these initiatives that seek the success of electronic management, 

howenever, it is proceeding at a slow and stuttering pace due to some obstacles that 

prevent its proper implementation, including the lack of material financial and other 
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human resources and the lack of training courses for employees , including the 

administration’s lack readiness for information security.  
 ةــدمــمق

دحيث بدأت يف الثمانينات من القرن ، اجلديد النظام الكوين ةرب الثورة املعلوماتية أداة لعوملتعت 
 لم تعد االعتبارات السياسيةف.  تصاالتعميقة زادت من سرعة عملية االو  العشرين تشهد حتوالت جذرية

إىل قفزة  تطورها بشكل هائلو  أدى ظهور شبكة االنرتنت دحيث ،اخلدمةرافية دحائال أمام هذه احلدود اجلغو 
هذا ما و  بشرية مصدرا لكنوز من املعلوماتفتح للاصل أفراد اجملتمع ببعضهم البعض و حنو األمام يف جمال تو 

 . التحول التدرجيي من األنشطة العادية إىل األنشطة االلكرتونية أدى إىل
 تحت األسواقف  و  القيود فألغيت ،شاملة يف كافة اجملاالت ة حتوالتفشهد العامل يف الفرتة األخري  

كلمن   بدال من اإلدارة التقليدية يف إلدحدا  اإلدارة االلكرتونية توسع دور التكنولوجياكثرت املنافسة و و 
للوصول إىل  كافة تطبيقاتهو  احلاسب اآليليد استخدام شبكات االنرتنت بتزا اخلاصالقطاع العام و 

 . للمواطنني ضمان خدمة دحكومة مميزة و  املعلوماتجيا تكنولو 
احلصول  أاهت معاناة املواطن يفعوب و دحدثت تكنولوجية اإلعالم تغيريا جذريا يف دحياة الشكما أ 

العالقات و  االنتقال إىل مردحلة جديد من التحوالتربح الكثري من الوقت و ل اخلدماتعلى املعلومات و 
بل أصبحت ، يعد للحكومة العمل يف إطار ضيق مليفرضها عصر العوملة و ماعية اليت االجتاالقتصادية و 

 . ملواكبة التغيري مضطرة
االلكرتونية نتيجة  أصبح مشروع اإلدارة االنفجار املعريفالتقدم العلمي والتكنولوجي و ففي عصر  
 التكنولوجيةو  ا يتطلب من املسسسات إتقان لغة العصرمم تتطور بسرعة مذهلةتقنية املعلومات و  دحتمية

يت حترك عجلة اآللة العلى اإلدارة العمومية اليت تعترب هذا انعكس و  لتأقلم مع عصر العوملةالوقت ل واستثمار
 . التنمية يف الدولة

التغيريات منا دحتمية تفرضها إو  ونية ليس دربا من دروب الرفاهيةكرت فإن التحول إىل اإلدارة االل 
أداء  لتطوير مردودة أداء اخلدماتارة االلكرتونية اإلد العديد من الدول على مشروع صادقتدحيث ، العاملية

تكنولوجية و  احلاسب اآليل تخدامعلى املعلومات املتكاملة عن طريق اساخلدمات اإلدارية باالعتماد 
 . إىل أخرى دحسب إمكانيات كل منها  لكنها تتباين من دولة االتصاالت

القطاع  مسايرة التحديات خاصة يفيري و على غرار العديد من الدول اقتنعت حبتمية التغفاجلزائر  
عملية اإلصالح اإلدار  عن فاعتمدت على  ،اعاتتأثري يف مجيع القطدار  نظرا حلساسية هذا اجلهاز و اإل
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اليت راهنت عليها  من أدحد  املشاريع اإلدارة اإللكرتونية الذ  ي عدطريق االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل 
اجلماعات التعليم و ، منها قطاع الربيديظم خمتلف القطاعات احلكومة من خالل وضع نظام الكرتوين شامل 

 . قليميةاإل
أمام األمر الذ  شكل حتديا  ،القطاعات بتأثرها بظاهرة العوملةمشلت خمتلف و  عرفت تغيرياتكما  

مومية العوجمال اخلدمة االتصاالت  أفرزاها تكنولوجيا املعلومات و اإلدارة بضرورة مسايرة خمتلف التطورات اليت
دحديثة ميليها عصر التكنولوجيا ناجعة و بطريقة  واطناإلدارة باملتقريب  فتم. لاللتحاق بالدول املتقدمة

 على التأخر فرغم تتطلب نظاما خاصا حيكمها اليت من الضروريات اليومية ت اإلدارة االلكرتونيةأصبحو 
 اخلدمات يتطلب تقدميل شبكة االنرتنت الكرتوين شامل عرب وضع نظام االسرتاتيجيةأن إعداد  إال، تطبيقها

اإلدارة  من نتقالاالهي دوافع  ما، نا طرح اإلشكالية التاليةفمن خالل ذلك ميكن ،مكلال باجلهود اجنازا
 التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية؟

  :اسة إىل حمورينارتأينا تقسيم هذه الدر ف
 اإلدارة االلكرتونية  مقومات: األول احملور -
 تاملعوقاو  ما بني التطبيق اإلدارة االلكرتونية :الثاين احملور -
 اإلدارة االلكترونيةمقومات  :المبحث األول

مث ، االتصال الشفهي تبادل املعلومات عن طريقأساليب التفاهم و طورات هائلة يف شهد اجملتمع ت 
الالسلكية بأنواعها املختلفة دحىت لطباعة وجاءت األجهزة السلكية و اهرت الكتابة اليت انتشرت باستعمال ظ

إشباع هو ع لدى اإلنسان الداف فكان ،معلنا ثورة االتصاالت من خالل األقمار الصناعية ظهور الكمبيوتر
املطلب (ارة االلكرتونية داإلإىل ظهور أدى  مما1، علوماتبإدراكه ألمهية امل وذلك حتقيق أمانيهه و دحاجات
 . )املطلب الثاين(الزمين تفاد  البعد اجلغرايف و و  لها أمهية من دحيث نوعية اخلدمةف ،)األول

 
  اإلدارة االلكترونية مفهوم :المطلب األول

تقدمي و  لعموميةاالتصال من طرف اإلدارة اتكنولوجيات اإلعالم و استعمال اإلدارة االلكرتونية هي  
هلا نظاما و  )الفرع األول(التعريفات اخلاصة هبا  فتعددت ،بطرق عصريةعلها يف متناول اجلميع و جل اخلدمات

 . )الفرع الثاين( خاصا حيكمها
                                                           

  . 16ص  ،2007القاهرة  التوزيع،و دار السحاب للنشر  الطبعة األوىل، مناذج معاصرة، اإلدارة االلكرتونية، طارق عبد الرؤوف عامر، -1
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 1اإلدارة االلكترونيةبتعريف ال :الفرع األول
فتوصلت  ،كرتونيةاإلدارة االلشأن مصطلح احلكومة االلكرتونية و يف اآلونة األخرية ب اجلدل كثر 

 أن استخدام احلكومة االلكرتونية يرتبط بعالقة األنشطة اليت تقوم هبا الدولة جتاه املواطنني إىل الدراسات
عن طريق استخدام  عمليات الكرتونيةذات الطبيعة الورقية إىل دارية اإلتعين حتويل مجيع العمليات و 

 2. الربجمة الالزمةو  شبكات االتصالو  أجهزة الكمبيوتر منها، التطورات التقنية احلديثة
إال انه ،   احلكومة االلكرتونيةأ (e-governement)يةجنليز صل املصطلح مشتق من الكلمة االفإن أ 

دحيث أن ، األقربو ه (e-management)أن مصطلح اإلدارة االلكرتونيةاملعىن و  عند ترمجته مل يتم مراعاة
منظومة  فإن اإلدارة االلكرتونية هي. إمنا تقوم بالعمل السياسيو  على العمل اإلدار  احلكومة ال تقتصر

 مسسساتااللكرتونية املوجهة للمواطنني و تقنية مفتودحة يف إطار يشمل كل األعمال متكاملة وبنية وظيفية و 
 3. احلكومة
املعامالت  إلجنازتكنولوجيا املعلومات الرقمية استخدام بأاها  يعرف اإلدارة اإللكرتونية منفهناك  

نشطة بأاها جمموعة من األ كما ت عرف 4. الدميقراطية املواطنني بكل التواصل معاإلدارية وتقدمي اخلدمات و 
املعلومات  تقدمياحلكومة لمستويات  عرب خمتلف االتصاالت االلكرتونيةو نرتنت األ احلكومية اليت تقوم على

خلق جمال و  االتصالات اإلعالم و استعمال تقنيب ذلكو  أوراق اإلدارة بغري يطلق عليهاو  5يف شىت اجملاالت
 . 6يف أسرع وقتو  تلف املسسسات بطريقة دميقراطيةخماملواطنني و  اهليةات التابعة للدولة مع لتقي فيهت

                                                           
كانت مقتصرة على استخدام الربامج و ترجع البدايات األوىل لتطبيق احلكومة االلكرتونية إىل العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين  -1

منها الدامنارك مبا  اإلسكندنافية يف منتصف الثمانينات استحدثت الدولو توزيع بنودها و  إعداد املوازنات العموميةو احلاسوبية يف اإلدحصاء 
سهيل دحصول سكااها على تو احليوية  " هبدف ربط بعض املناطق الريفية باخلدمات village électronique"القرى االلكرتونية": يسمى

دور اإلدارة االلكرتونية  زان مرمي، السريعة . . . راجع،و بواسطة التقنية احلديثة بفضل مراكز اخلدمة عن بعد للمعلومات املتطورة  املعلومات
جامعة زيان  2012، 12التحديات ، " جملة البحو  السياسية واإلدارية، العدد و االجنازات  :جتويد خدمااهاو يف عصرنة املرافق العمومية 

 . 52ص  ،عاشور جلفة
 . 60ص  ، 2008اإلسكندرية  الدار اجلامعية، أمن احلكومة االلكرتونية ، خالد ممدوح ابراهيم، -2

  .9ص  ،2020عمان  دار اليازور  العلمية للنشر التوزيع، اإلدارة اإللكرتونية، سعد غالب ياسني، - 3
 . 23ص ،2007دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية  ،الطموحو عبد الفتاح بيومي دحجاز ، احلكومة االلكرتونية بني الواقع  -4
العامة املنظم من طرف املديرية  املسمتر العلمي األول لتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف الدول العربية، املوارد البشرية إدارة حممد متويل، -5

 .  3ص  ، 2003أفريل  26-24ضيب  للشرطة،
6-Said ASSAd , L’administration électronique , constats et perspectives , ed Hermes Lavoisier , 

Paris 2007,p 2 
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تربهن على عجز اإلدارة ىل أخرى لتجتاح خمتلف اجملاالت و الثورة الرقمية متتد من دولة إ فبدأت 
بدأت و  ت األمماإلدارة االلكرتونية من انشغاال أصبحتف 1. يف عصر يتطلب شفافية املعلوماتالتقليدية 

م الشفافية تدعيل اإلعالمجمتمع تطور أجل اإلصالدحات اخلاصة بالدولة و  تظهر تدرجييا كسياسة عمومية من
 .  القضاء على البريوقراطيةو 

على وضع املعلومات على  تشهد اإلدارة تطورا بعدم اقتصارهافبفضل استعمال تكنولوجيات اإلعالم  
 أداء خدمات بطريقة اجيابية يف تعكس تقدماو  ةياإلدار  ياتوسري العملإمنا هي إصالح عميق هليكلة و  اخلط

 تقوم على أجهزةو  خاص لنظام ختضع إال أاها، تبسيط اإلجراءاتو  الوقتو  توفري اجلهدو بأقل التكاليف و 
 . لزيادة فاعلية األداء الوظيفي وسائلو 

  اإلدارة االلكترونية نظام: الفرع الثاني
 تها للواقعمالءمل ةجية دحديثو تكنول يتطلب الكرتونية إدارة دارة التقليدية إىلاإل حتول ضرورة إن 

 )ثانيا(حلاسب اآليلا، )أوال(منها شبكة األنرتنت ،املستجدات املستحدثةباالعتماد على  ضرورة عصرنتهاو 
 )رابعا(ملساندة املشروع  إرادة سياسية توفرمع  )ثالثا(املسهل البشر والعنصر 

 شبكة األنترنت -أوال
تعتمد على و  االلكرتونية مدخل إدار  معاصر حيمل يف فلسفته مفهوم اإلدارة بال أوراقاإلدارة  

الوصالت  تتمثل يف أجهزة علميةو  املعلومات من دحاسب آيل إىل شبكات االنرتنتو  تكنولوجية االتصال
قوم عليها من الركائز األساسية اليت ت فتعترب2. واسعة النطاق برجمةو  عرب نسيج اتصايل االلكرتونية املمتدة

عبارة و  م املعلوماتمحاية نظتأمني و ل هي أمرا هاماكرتونية و االل ترتبط بالبنية األساسيةاإلدارة االلكرتونية و 
 . نظام معلومايت  حتول العمل اإلدار  اليدو  إىلعن منظومة الكرتونية اهدف إىل

 ملحقاتهو  الحاسب اآللي -ثانيا
بعدة  ا أنتجته التقنية احلديثة بتمتعهقمة م الذ  يعترب احلاسب اآليل اإلدارة االلكرتونية على تعتمد 

أهم  الكمبيوترفيعترب . هو أهم عتاد تعتمد عليه اإلدارة اإللكرتونيةو  من الوسائلغريه  مميزات ال تتوفر يف
الل العقود الثالثة اليت جرت خ دحيث كان العامل الرئيسي حلدو  التغيريات، دحد  يف تاريخ التكنولوجيا

                                                           
1
-Herbert Maisl Bertrand du Marais, "L’administration électronique",Française d’administration 

publique n110, Paris 2004,p50.  
 . 243ص  2016 3العدد  جملة الدراسات القانونية والسياسية، راحبي خلضر، "اإلدارة اإللكرتونية كآلية من آليات التنمية "،-2
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تعتمد اإلدارة على كما . 1املعلوماتعصر يف بني األفراد و  جملتمعيف ا اكبري   اترك أثر و  يف عامل األعمال
التعامل ب ذلكو  لنظام املعلومات يف البيةة الرقميةاألساسية العناصر  من ملحقات احلاسب اآليل اليت تعترب

حماربة الفساد لتحقيق الشفافية و  املسسولنيتصال بني أصحاب املصلحة و قنوات االفتح ة األنرتنت و مع شبك
  .لضمان كافة اخلدماتدارة يف اتصال دائم باجلمهور اإل جعلو اإلدار  

 العنصر البشري -ثالثا
 كفاءاهمالعمل على رفع  ة و البشري اإلدارة االلكرتونية إعادة النظر يف املوارد من أهم مقومات 

 اجلامعات وهذا كفاءات من خرجييهيل قوى عاملة و أت االعتماد علىمع  2خرباهمو  التكنولوجية مهارااهمو 
لى لقدرة عااملعلوماتية و يف  خربةإمكانيات و تتوافر فيه مسات و هل س موجود فريق عمل متكامل و  ما يسد  إىل

 . أنظمة احلاسب اآليلالتعامل مع أجهزة االتصاالت و 
 وخلق بيةة تتوفر إجراء دورات تكوينية درات املوظفني عن طريقتطوير قوضع خطة ل يتطلبفهذا ما  

 خدمات ذات جودة ضمانل األنرتنت شبكاتة إدار و  ستخدام التكنولوجية احلديثةال على تنوع املهارات
مسهل تتوافر فيه الشروط العامة و  وجود فريق عمل متكامل املشروع هذا يستوجبكما . واكبة العصرمل
  3. لقدرة على التعامل مع أجهزة االتصاالتمتخصصا يف اإلعالم اآليل لو  واخلربة املعلوماتيةتوظيف لل

  توفر اإلرادة السياسية -رابعا
بتقدمي امليزانية الالزمة لقطاع  االلكرتوينالتحول  السرتاتيجيةإلرادة السياسية يف دعم الدولة تتمثل ا 

 املستثمر الودحيد الدولة تستطيع أن تكونأنه ال ال إ ،يف ميدان تكنولوجية املعلومات الستثماروا االتصال
  .فتح جمال للخواص لنجاح املشروع ملا يتطلبه املشروع من تكاليف األمر الذ  يستوجبنظرا 

 
 اإلدارة اإللكترونية : أهميةالمطلب الثاني

 مبواصفات تليق باخلدمة العمومية إىل تقدمي خدمات إىل اجلمهور دارة االلكرتونيةاإل يهدف نظام 
 . )الفرع الثاين(إىل ترقية اخلدمة العمومية  كما تسد. )الفرع األول(سني فاعلية األداء للمواطنحتو 

 
 

                                                           
 . 37ص  مرجع سابق، خالد ممدوح ابراهيم ، -1
  . 62ص  نفسه، املرجع -2
  . 175ص  مرجع سابق، عبد الفتاح بيومي دحجاز ، -3
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 خدمة المواطن ول:الفرع األ
من خالل  وبأقل جمهود بسرعة متناهيةو بوسائل الكرتونية  خدمات تقدمي هي اإلدارة االلكرتونيةإن  

 بأبسط عليهامن احلصول  نهمتكيو  للمواطن إتادحة املعلوماتو  ضمانفتقوم ب1، وقع شبكة االنرتنتم
 ارة عن نظام يتكون منعبوهي  دحاجاتهع إشبا لتلبية رغباته و  به هاالرابطة اليت جتمع عن طريق جراءاتاإل

 2. إيصاهلا لهو  اج العناصر اخلاصة باخلدمةنتإلتشغيل 
 ن التطور اهلائل الذ  شهده العامل يف عدة قطاعات أثر بشكل اجيايب على نوعية تقدمي اخلدماتإف 

وذلك بتجاوز البعدين اجلغرايف  لإلدارة االلكرتونية طابع دويلف. االتصالراد يف جمال تكنولوجية اإلعالم و لألف
يف  هايساهم نظامو  3ال تعرف احلدود تقدمي اخلدمات من خالل الوساطة االلكرتونية اليتدحيث يتم  ،الزمينو 

 التخلص منو  لعملخضوعه الدحرتام ساعات ا عدم اليت ميكن أن تعرتض الفرد منها التقليل من العراقيل
 . جمهوداتدون وب قصري يف كل وقتاخلط اخلدمات عرب  تلقي من طوابري االنتظار ليستفيد

رة االلكرتونية تعكس تطبيقات اإلدا عديدةاد  مع مظاهر يتعامل يف يومه الع أصبح املواطنكما  
باستعمال رقمه السر  الذ  يعترب توقيعه  يقة البطاقات املمغنطةمنها طر ، دون تدخل أ  شخص

 من اإلدارة احمللية أو طلب وثيقة، تارخيهو  بني قيمة السحب النقد إيصال ي  و  االلكرتوين للحصول على نقود
 . تللجهة املعنية عن طريق األنرتنمبجرد اقتصاره على إرسال طلب 

من أجل نشةت أ  و  اإلدارة العموميةتلك العالقة اليت تربط املستخدم ب اإلدارة االلكرتونية تمثلف 
ية اليت املعامالت احلكومتغيريا جوهريا لتنفيذ اخلدمات و  هيو  4رفاهيةت أكثر رادحة و خدمااحلصول على 

 5. االتصاالتعن طريق استخدام تكنولوجية املعلومات و ل األطراف لك جراءاتتبسيط اإل اهدف إىل

                                                           
جامعة  4االقتصاد العدد و علوم اإلدارة  " جملة آفاق يف حتقيق التنمية املستدامة دورهاو زغلول آمنة، " اإلدارة االلكرتونية  ليلى مطايل، -1

 377ص  ، 2018مسيلة 
جامعة محة خلضر  12عدد  السياسيةو ونية جملة العلوم القان "دور اإلدارة االلكرتونية يف ترقية خدمة املرافق العمومية احمللية "، نزيل غنية، -2

 181ص  ،2016الواد  
البحثية ، املركز الدميقراطي و جملة الدراسات  اآلفاق،و عبد املسمن موال ، " اشكالية تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر" املعوقات  -3

 . 7ص  ،2016 أملانيا، ،برلني العريب،
4 -George CHATILLON, " L’administration électronique ", revue internationale de droit comparé, 

Paris 2006, p 278. 
 الشلف العدد السابع، مشال إفريقيا، احلكومة االلكرتونية وسبل تطبيقها، مدخل اسرتاتيجي، جملة اقتصاديات سحر قدور  الرفاعي، -5

 . 301ص  ،2015
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ملساواة يف التعامل ا اليت تضمناختاذ التدابري التنظيمية و ن احلواجز املادية و يف التقليل م كما تساهم 
لى عتعمل كما . ادحرتام دحقوق املواطن من جهة أخرىطبيق مبدأ سيادة الدولة من جهة و تواملعاجلة ل

التنمية اإلجراءات اإلدارية وضمان االستقرار االجتماعي و  التنظيمية وتبسيطاملادية و التقليل من احلواجز 
 .  االقتصادية

 العموميخدمة ال االلكترونية كآلية لترقيةاإلدارة الفرع الثاني: 
حماولة اندماجها يف إدارة العمومية وإدراك التأخر و غريها من الدول تعمل على تطوير إن اجلزائر ك 

 بل، لمواطن أو عائق لالقتصادال متثل هاجسا لقراطية و و تتصف بالبري دحيث مل تعد ، االقتصاد الرقميمل عا
 1. د حنو متطلبات العوملةيالتجنو  نظام اإلدارة االلكرتونية إلصالدحهاب مت استبداهلا

 ليت ترجع لبنيتها كتضخم هياكلهاشهدت اإلدارة التقليدية العديد من اإلشكاالت منها تلك اف 
 فاض مردوديتها وتزايد مصاريفها دحىت ظهرتاخنو كاهلها   أدى إىل إثقال ها وهذا مابين صعوبة التنسيقو 

يف ج الدولة تنفيذ برناملتوزيع االختصاصات  إعادةو  لعراقيلتشكل آلية لتجاوز هذه ا االلكرتونية اليتاإلدارة 
 . حمددة معايريوفق مبادئ و شباع ادحتياجات املواطن إو  املختلفة اجملاالت
ال ف، رور  ووسيلة لتحسني أدائهاض لوجية املعلومات يف كافة أعمال احلكومةأصبح إدخال تكنو ف 

 االستفادة من تقنياتلزيادة يف قدرااها و  إمنا إاهاء دور اإلدارة التقليدية و اهدف اإلدارة االلكرتونية إىل
لنظر يف املوارد البشرية والعمل إعادة او  التكلفةقليل تتطوير العمل اإلدار  و  2، منها االتصاالتو  املعلومات

 3. اهاامهار على رفع كفاءاها و 
 إىل تطور الوظيفة العمومية وتقدمي خدمات بشكل يليق باجلمهور حتول اإلدارة التقليدية فأدى 

احلاسب دحيث يقوم ، املوظف العاد اء اليت يقع فيها جتاوز األخط حماولةودة و مواصفات تتفق مع اجلو 
از املعامالت اخلاصة باألفراد حيقق سهولة يف اجنو مج املزود به دحسب الربنا بإعطاء نتائج يقينية اآليل

حسني مستوى اخلدمات تاملسسسات العمومية ل اإلدارة االلكرتوين إىل إعادة هيكلة كما أدت .4املسسساتو 

                                                           
1 - Houda LOUNES," L’administration électronique entre plan et réalisation " revue des sciences 

économiques de gestion et sciences commerciales, volume 11 n 2 , université de Boumerdes, p 496.  
  .  33ص  املرجع السابق ، طارق عبد الرؤوف عامر ، -2
 .  62ص  السابق ،املرجع  خالد ممدوح ابراهيم، -3
 . 106ص  مرجع سابق، عبد الفتاح بيومي دحجاز ، -4
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 عدة متطلبات االلكرتونية يف املرافق العموميةاإلدارة إال أنه يستوجب إرساء ، ةنتاجياإلالفاعلية و  زيادةو 
  :منها

ة حنو احلكومالتزامهم باجلهود الرامية إىل التحول من طرف املسسولني و وجود إرادة سياسية  -
 . الدعمااللكرتونية من خالل التمويل و 

 . اد البيةة الالزمة لذلكاليت جيب إقرارها إلجي القوانني والتشريعات -
على ال بىن التنظيمية جممل التعديالت اليت جيب إجراؤها شمل التقين الذ  يو اجلانب التنظيمي  -
إال أاها تتعرض  ،فرغم ضرورة تطبيق اإلدارة 1.تطبيقهاو  اإلدارية ألجهزة الدولة من أجل تبسيطها واهلياكل

  .لعدة معوقات
   المعوقاتالتطبيق و  ما بينارة االلكترونية اإلد :المبحث الثاني

تحول البرامج ات اليت ترتجم يف وجود مبادرات و اإلدارة العمومية مجلة من التطبيقشهدت 
ذلك طبقا و  ميع فرص التنميةالستفادة جباو  االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمةالذ  يستهدف  كرتوينلاال

مما أدى إىل  من التغيريات ن هذا املشروع محل يف طياته الكثريإال أ، )املطلب األول(ملا يتطلبه العصر
 . )املطلب الثاين(ضه ملعوقات تعر 

 إللكترونيةاتطبيقات اإلدارة  المطلب األول:
املعيار  شكيلتو  االتصاالتتفادة بتقنية املعلومات و االسهبدف  التكنولوجية يف عصردخل العامل  

تبادل املعلومات غيري يف أساليب التعامل و ت فأدحد  هذا التطور. األساسي الذ  يقاس به درجة تقدم األمم
الفرع (حتقيق خدمات أفضلو  تعميمها لتشمل عدة قطاعات كما مت ،)الفرع األول(تطوير األداء اإلدار و 

 . )الثاين
 تطوير األداء اإلداري :الفرع األول

إن موجة التغيري يف جمال إيصال املعلومات دفعت جبميع احلكومات إىل التحول حنو اإلدارة  
الروابط تقوية و العوملة  التوجه حنو ،تسارع التقدم التكنولوجي ،وهذا راجع لعدة مربرات منها االلكرتونية

سسات من مقومات املس  أصبح توظيف املعلوماتف ،ما رافقها من إصالدحات إداريةالتحوالت الدميقراطية و و 

                                                           
  55ص املرجع السابق ، زان مرمي، -1
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من  ممتكينهو  لصاحل األفرادلتكنولوجيا احلديثة توظيف اب ذلكو  بادرةأهم ومن دعائم التطور العلمي والتقين و 
 1.الستثمار يف هذا اجملالإتادحة فرص احتسني أداء اخلدمات و  منها، احلصول على فوائد متعددة

وما رافقها من إصالدحات تدعيم مبدأ الدميقراطية و  تقوية الروابط اإلنسانية العوملة إىل كما أدت 
أدى التحول الرقمي إىل حتسني ف 2. شفافيةاملعلومات بكل  على تطلعات املواطنني للحصولإدارية و 

دون جمهود ئق و كرتوين ال يستغرق سوى دقالسرعة يف اجناز املعاملة بشكل المستوى اخلدمات من دحيث ا
اختصار مرادحل اجناز املعامالت اليت يل من نسبة التعقيدات اإلدارية و التقلو  خالل الدخول على اخلط من

بإتادحة املعلومات  ذلكة واملتعاملني معها و حتقيق الشفافية بني اإلدار و  قراطيةو تسد  إىل التخلص من البري 
 3. املسسساتاإلجراءات املتعلقة بكافة بطة بالقرارات و املرت

من مثرة كلة البعدين الزمين واملكاين و تجاوز مشل نميةتكما تعترب اإلدارة االلكرتونية آلية من آليات ال 
 طرق العمل التقليدية إىل أساليبتطوير و يف جمال اخلدمات العامة  اجيابيةاستجابة مثار املنجزات التقنية و 

 . تعميمها األمر الذ  يسد  إىل ضرورة، فعاليةأكثر مرونة و 
 اإلدارة االلكترونية تعميم: الفرع الثاني

يستوجب السرعة  سياسيةالاالجتماعية و و  امينه االقتصاديةمضو  إن التحول التنمو  بكل معانيه 
 تعميم اإلدارة من خالل حتسني عالقة الفرد بالدولةو  داريةتبسيط اإلجراءات اإلتقان يف األداء و اإلالدقة و و 

 عملية دحضارية شاملة من خالل جتديد فتعترب ،رفع مستوى األداءاآلفاق العاملية و النطالق إىل االلكرتونية وا
قدمي تل شبكات االنرتنت ة مبا فيهايات دحديثحتسني نوعية العمل عن طريق استخدام تقناهلياكل اإلدارية و 

  .للمستفيدين خدمات
، ت العصرمتطلبااليت أصبحت تفرضها  كنولوجية الرقمنةت يف جمالعميقة  فتعيش اجلزائر تغيريات 

دارة اإل قامتف .قتصاديةملعامالت الرقمية يف النشاطات االإدخال او  باألنرتنت منها توصيل املسسسات
ة اليت عصرنة اجلماعات اإلقليميمنها  ،ن خالل تنصيب نظام الكرتوين شاملم شىتتوفري خدمات ب

عن طريق تقاسم احلكومة إدارة األمور مع املواطن باعتبارها قريبة من  أصبحت دحتمية لتشعب مهامها

                                                           
ص  ،2006املنصورة  التوزيع،و املكتبة العصرية للنشر  التوجيهات املستقبلية،و اإلدارة األصول العلمية  عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، -1

238 . 
 . 184 -183ص  2006بريوت  دار املغرب اإلسالمي، نظريات اإلدارة احلديثة للقرن الوادحد والعشرين، عمار بودحوش، -2
 . 170ص  مرجع سابق، عبد الفتاح بيومي احلجاز ، -3
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الوثائق املطلوبة إعفائه من عدد على تبسيط اإلجراءات للمواطن و عملت دحيث ، 1انشغاالتهاته و اهتمام
 2. رقمنة سجالت احلالة املدنية على املستوى الوطينو 

من طرف أشخاص معنوية  الستغالهلا ضبط شروط إقامة خدمات األنرتنت مت ،2000يف سنة  
ديالت السنة مت جتسيد تعففي نفس  3. استثمارهاجماهلا و على الدولة لتوسيع وعدم اقتصارها  لغرض جتار 

اليت قامت بالفصل ما بني نشاط التنظيم  مستقلة ضبطبتأسيس سلطة  املواصالتيف قطاع الربيد و 
نظام اإلدارة االلكرتونية من خالل  تاليت طبق أوىل القطاعات يعترب مندحيث  ،استغالل تسيري الشبكاتو 

ستعمال البطاقة املمغنطة استفادة باحلساب الربيد  اجلار  و االو  املخالصاتو  بصكوك الربيد االستفادة
 . غريها من اخلدمات الربيديةو للسحب 

ث وصل دحي، )تيليكوم اجلزائر(بتأسيس مسسسة  املواصالتو  قامت وزارة الربيد في السنة املواليةف 
الذ   2013-2008مشروع اإلدارة االلكرتونية  تبنت اجلزائرف .إىل ثالثة ماليني عدد املستخدمني

ليه احلاجةيعكس  قام كما . 4االقتصاديةاالجتماعية و  ،السياسية ضرورة عصرنة القطاع احلكومي وما مت 
اليت تسمح بالتعرف على  االجتماعيةالضمان االجتماعي باستحدا  بطاقة الشفاء االلكرتونية للتأمينات 

الصيادلة و  سمن لدى مصاحل الضمان االجتماعيهوية املسمن اجتماعيا من خالل تسهيل اإلجراءات للم
على مستحقاته يف التعويض يف تسمح له باحلصول تتضمن مجيع املعلومات و  بادحتواء البطاقة على شرائح

 . أ  مكان من القطر
إنشاء رقم الل ربط اجلامعات ببعضها البعض و كما لعبت الرقمنة دورا هاما يف التعليم العايل من خ 

يساعد إدارة داخل اجلامعة و  استحداثهب على املستوى الوطين الذ  ميكن الكرتوين خاص بكل طال
الكليات ببعضها البعض اجلامعات يف دحالة انتقال الطالب من جامعة إىل أخرى باإلضافة إىل ربط 

فرغم تعميم اإلدارة  .ع املتوفرة يف املكتبات اجلامعيةمراجو  استفادة البادحثني من املنتجات العلميةو 
 . ملعوقات ا تعرتضإال أاه، االلكرتونية

                                                           
  .6ص  ،2018جامعة اليز   أفريل، 18و 17يومي  املسمتر الدويل اخلامس، دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمار، ضروبيا نذير، -1
  .2014مارس  23الصادرة يف  16وثائق السفر جريدة رمسية رقم و املتعلق بسندات  2014فيفر  24املسرخ يف  03-14قانون  -2
 98 املتعلق بضبط شروط إقامة األنرتنت واستغالهلا املعدل للمرسوم 2000أكتوبر  17املسرخ يف  307-2000املرسوم التنفيذ   -3
 .  2000أكتوبر  18الصادرة قي  60، جريدة رمسية رقم  257 -
/ 21جامعة حممد خيضر  شهادة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عبان عبد القادر، حتديات اإلدارة االلكرتونية، -4

 .  91ص  ، 2016/  04
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 اإلدارة االلكترونية معوقات :المطلب الثاني
 مقارنة مع  مهده يف دحيث الزال ،أمهيتهو  جمهنظرا حل بضخامته كبرياإلدارة االلكرتونية   مشروعن إ 

فرغم حتقيق نسبة من . من تغيري مستمرتاج إليه حيما متطلبات املواطن و قى و لري الدول األجنبية 
األمن عدم توفري  ،)الفرع األول(اإلمكانيات املاليةنقص  ،اهموعة من العقبات أمهجمل يتعرض إال أنه ،النجاح
 . )الفرع الثاين(املستفيدين سريةو  من املساس خبصوصية ما يرتتب عنهيت و املعلوما

 الماليةو  مكانيات الماديةاإل في الفرع األول: نقص
عن  جابةلإل متفتحو  تعمل يف جمال واسعإن اإلدارة االلكرتونية ال تشتغل يف ميدان مغلق بل  

متويل على املستوى الوطين و توفري تقنية املعلومات مادية لمكانيات إيتطلب  الذ األمر  ،ةاصر املع املتطلبات
 كالصيانة ،كرتونيةلتكلفة عالية للنظم االو  واكبة التطورات التكنولوجيةمل دورات تكوينية للموظفنيو  للصيانة

 1. تطلب ميزانية معتربةاملعدات اليت تتوفري و 
 التحتية لإلدارة االلكرتونية جتهيز البنيةتكاليف و اليف ارتفاع  ةاملتمثل اإلمكانيات املالية نقص فإن 

 إلدارة لتنظيم ندواتل املايل الدعم ضعفإضافة إىل ، التحول االلكرتوين د من مشروعيعقسد  إىل التي  
يستوجب أمواال  مما رغبات املستفيدين قوية تليب أنرتنتتوفري شبكة و  يف هذا اجملال دراساتو  تكوينية

ه صعوبات يواجن تعميم استخدام شبكة االنرتنت فإ وف صعبةبظر  يف هذه الفرتة البالدبمرور ف ،ربمعت
يقتصر ذلك على املناطق النائية  الاالتصاالت السلكية والالسلكية و بشبكة ناطق كل امل  إيصال عدم ،منها

فإذا كانت اإلدارة االلكرتونية من . 2على خط هاتفياليت يصعب فيها احلصول  املدن بل يشمل
 . ال أاها تتعرض ملعوقات أمنيةإ، نشغاالت احلديثة للحكومةاال

 ةاألمني معوقاتال الفرع الثاني:
 اليت عتمد على التقنيات احلديثإىل اإلدارة االلكرتونية ي من العمل اإلدار  التقليد إن التحول  

ت وبناء الثقة بني اجلمهور ومقدمي سرية املعلوما اخلدمات واحلفاظ علىية وسائل مناسبة حلما تطلبت
 تتمثل يف جمموعة معوقات أمنية هاتواجهقد  إال أنه ،بقائهو  تهفمن مظاهر األمن املعلومايت سالم ،اخلدمات

                                                           
اجمللة العلمية جلامعة امللك  التطلعات املستقبلية"،و قات تطبيق اإلدارة االلكرتونية إميان مجيل عبد الفتاح ، إبراهيم محريب هاشم، "معو  -1

 . 298ص  ،2020عمان  1العدد  21اجمللد  فيصل،
إشكالية التخلص من منطق التسيري  جتويد اخلدمة.و يف اجلزائر بني مقتضيات الشفافية  حممد أعراب، " جتربة اإلدارة االلكرتونية -2

 . 69ص  2014ديسمرب ،19العدد  جملة العلوم االجتماعية، التقليد "،
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على  االلكرتوين التجسسك،  منيةأملخاطر  تطبيقها يتعرضو 1تيةاملعلوما ظومةاملن ب اليت خترتقمن األسالي
األفعال  ميجتر و  وفق أطر قانونية حتدد شروط التعامل ةحممي دم وجود بيةة عملعالوثائق املتعلقة باإلدارة و 

 من اجلرائم املتعلقة لوقايةووضع قواعد خاصة ل محاية اإلدارة يستوجب األمر الذ ، املاسة بالسرية
  .السرية و  األمر احملافظة على اخلصوصية كما يتطلب2. مكافحتهاو  بتكنولوجية اإلعالم واالتصال

 الخاتمة
 فلقد دحققت، تطوير اخلدمة العمومية  العصر بغية إن اإلدارة االلكرتونية أصبحت دحتمية ملواكبة 

فرغم املعوقات  ،مقارنة بالسنوات املاضية عرفت حتسناو  رافق العموميةعلى مستوى امل يف اجلزائر جنادحا نسبيا
فرغم  .خدمات عرب اخلطالستهالك املواطن من خالل تقدمي دحقيقة  ت رقمنة اإلدارةأصبح ،اليت تعرتضها

 . أخرى أمنيةو  مالية ،تتعرض ملعوقات منها اال أاهحماولة تعميمها إو تطبيقها 
ليكون مشروع التحول من  من االقرتادحات مجلةمراعاة  العامل الرقمي يتطلب إىل الولوجحتقيق  نإف 

اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة االلكرتونية رؤية شاملة تبدأ من أعلى املستويات إىل أدناها للوصول إىل تنمية 
  :أمهها إدارية

 . يف إطار قانوين منظم  إصالدحات تشريعية جراءإ- 
 . علومات الشخصيةاملالعمل و  يةسر  مايةحلااللكرتونية  ضع هيةات متخصصة للرقابةو  -
ية من أجهزة اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة االلكرتونمن  االستفادةااللكرتونية الالزمة و  الوسائلتوفر -

  .غريها من األجهزة اليت متكن من االتصال بالشبكة العاملية بأسعار معقولةالكمبيوتر الشخصية و 
 . عند نقل املعلومات الذ  حيد  املتكرر ختالللتجنب اال اإلعالمتطوير قطاع االتصال و -
 . رة االلكرتونيةاالناجحة يف تطبيق اإلد االستفادة بالشركات العاملية -
ص من مسسسات القطاع اخلا در دعمامصمن خالل احلصول على  املعوقات املاليةالتغلب على  - 

 . مسامهته يف تغطية املشروعو  كرتونيةلاإلدارة اإل لتلبية ادحتياجات
 
 
 

                                                           
 .  111ص  املرجع السابق ، طارق عبد الرؤوف عامر، -1
االتصال و باإلعالم  اخلاصة بالوقاية املتعلقة جبرائم املتعلقة املتضمن القواعد 2009أوت 5املسرخ يف  04- 09قانون  من املادة األوىل -2
 .  2009أوت  16الصادرة يف  47 جريدة رمسية رقم مكافحتها،و 
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  المراجعقائمة و  التهميش
 توثيق القوانين -أوال

الصادرة  16رقم  جريدة رمسية، وثائق السفر املتعلق بالسندات 2014فيفر   24املسرخ يف  03- 14قانون -
  . 2014مارس  23يف 

 ،االتصالمن جرائم اإلعالم و  بالوقايةعد اخلاصة املتضمن القوا 2009أوت  5املسرخ يف  04- 09قانون  -
 .  2009أوت  16الصادرة يف  47جريدة رمسية رقم 

ستغالهلا اإقامة األنرتنت و  املتعلق بضبط شروط 2000أكتوبر  17املسرخ يف  30 -2000املرسوم التنفيذ   -
 .  2000أكتوبر  18الصادرة يف  60جريدة رمسية رقم  ،257- 98املعدل للمرسوم 

 الكتبتوثيق  –ثانيا 
  .60ص ،2008 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية الدار، أمن احلكومة االلكرتونية، حممدو ابراهيم خالد -
 ،2006لبنان  ،بريوت ،سالمياملغرب اإلدار  ،العشرونو  دارة احلديثة للقرن الوادحدتصرفات اإل ،بودحوش عمار -
 . 184 -183ص ص 
 . 9ص ،2020، عمان التوزيع  للنشر و دار اليازور  ،اإلدارة اإللكرتونية، غالب ياسني سعد -
 ،القاهرة، الطبعة األوىل ،السحاب للنشر دار ،مناذج معاصرة ،دارة االلكرتونيةاإل، طارق عبد الرؤوف عامر-

 . 6ص  ،2007مصر
، 2007صراإلسكندرية م، معيالفكر اجلادار ، االلكرتونية بني الواقع والطموح حلكومةا، عبد الفتاح احلجاز -

 . 23ص
 ،املنصورة ،التوزيعو املكتبة العصرية للنشر ، التوجيهات املستقبليةالعلمية و  األصولاإلدارة و ، عبد الفتاح املغريب-

 . 23، ص 2006مصر
 العلمية األطروحاتالمذكرات و  -ثالثا

 نسانيةاإلكلية العلوم  ،شهادة لنيل الدكتوراه ،اجلزائر حتديات اإلدارة االلكرتونية يف ،عبان عبد القادر-
 . 91ص 24/04/2016، جامعة حممد خيضر بسكرة ،االجتماعيةو 

 لملتقياتاو  الدوريات توثيق -رابعا
 المقاالت:-

شكالية التخلص من إ، جتديد اخلدمةو  اجلزائر بني مقتضيات الشفافيةجتربة اجلزائر االلكرتونية يف "، أعراب حممد -
  111ص ، 2014ديسمرب 19عدد ال ،العلوم االجتماعية جملة،  التقليد "ريمنطق التسي

اجمللة العلمية  ،التطلعات املستقبلية"و  معوقات اإلدارة االلكرتونية"، إبراهيم محرب  هاشم، إميان حمجيل عبد الفتا  -
 . 298ص  ،2020عمان  ،1العدد، 21اجمللد  ،جامعة امللك فيصل، 
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 ،3العدد ،السياسيةو  نيةجملة الدراسات القانو  ،من آليات التنمية" اإلدارة االلكرتونية كآلية"، راحبي خلضر-
 . 243ص  ،2016

جملة " االجنازات والتحديات ،جتويد خدمااهاو  يةاإلدارة االلكرتونية يف عصرنة املرافق العموم" دور ، زان مرمي -
 .  52ص  ، 2012جامعة زيان عاشور جلفة  ،12عدد ال، اإلداريةو  سياسيةالبحو  ال
، فريقياجملة اقتصاديات مشال إ ،سرتاتيجيمدخل ا ،سبل تطبيقهامة االلكرتونية و كو احل، قدور  الرفاعي سحر-

 .  301ص  ،2015الشلف، امعة دحسيبة بن بوعليج ،7العدد 
اإلدارة اق علوم آف جملة ،التنمية املستدامة"دورها يف حتسني االلكرتونية و دارة اإل"، زغلول آمنة، ليلىمطايل -

 .  37ص  ،2018ملسيلة جامعة ا 4االقتصاديات العدد و 
 ،الدراسات البحثيةجملة  ،"فاقاآلاملعوقات و ، احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر شكالية تطبيقإ"، عبد املسمن موال -
 . 7ص ،2016)أملانيا(برلني  ،قراطي العريباملركز الدمي
 ،يةالسياسو  جملة العلوم القانونية ،"العمومية احملليةدور اإلدارة االلكرتونية يف ترقية خدمة املرافق "، نزيل غنية -

 . 181ص  ،2016الواد   ،الشهيد محة خلضرجامعة  ،12عدد
 الملتقيات- 

أفريل  18و 17يومي  ،امسالدويل اخل راملسمت، ردور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثما، ضروبيا نذير-
 . 6ص ،2018متنراست

املسمتر العلمي األول املنظم من  ،رة االلكرتونية يف الدول العربيةإدارة املوارد البشرية لتطبيق اإلدا ،متويل حممد-
 . 3ص ،2016رف املديرية العامة للشرطة ط
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دراسة تحليلية في ظل المرسوم  - آليات تسيير نفايات الرعاية الصحية

 بتسيير نفايات المعالجة الطبية المتعلق 478-03التنفيذي 
Health care waste management mechanisms -Analytical study in 

the light of executive decree 478/3 relating to the management of 

medical treatment waste- 

 
 سالم سميرةد/  

 فيصلصامت ط.د/ 
  -خنشلة –جامعة عباس لغرور 

 ملخص: 
املتعلقة بتسيري ومعاجلة نفايات و  -ريعا وتنظيماتش -األحكام اخلاصة حول  دراسةتتمحور هذه ال 

بوصفها نفايات ذات طابع خاص، تعامل معها التشريع اجلزائري بطرق اختلفت يف مراحل  الرعاية الصحية،
 زمنية باختالف النصوص الضابطة لكل مرحلة.

أو يف احلاالت  ،ال حيتاج هذا الصنف من النفايات إىل إبراز خطورته سواء يف احلالة العادية 
وائ  الصحية"، األمر الذي عجعل من الحح  يف االستثنائية على غرار ما يعيشه العامل اليوم " عصر اجل

 سواء بيئيا و/ أو صحيا.هكذا مواضيع على درجة من األمهية 
 نفايات طحية، الرعاية الصحية، آليات التسيري. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

 This study is based on special provisions of "legislation and regulations" related 

to the management and treatment of medical care waste, as this waste of a particular 

nature, the Algerian legislation has dealt with in a different way in several stages, 

according to the different texts governing each stage. 

 This type of waste does not need to high light its danger, whether in normal or 

exceptional cases, in particular what the world is experiencing today, "the era of 

health pandemics",  

which makes research on these important subjects, both environmental and / or 

health. 

Keywords: medical waste, health care, management mechanisms. 
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 :مقدمة
ته هدخاصة بعد التطور الكحري الذي ش ،دول العامل مظمعاهتمام بحيظى موضوع تسيري النفايات  
مما  االقتصادية،و  االجتماعية األوضاعبسحب حتسن  ،، وازدياد عدد السكانيف شىت ميادين احلياةالحشرية 
سنويا من النفايات مبختلف أصنافها سواء كانت نفايات منزلية، هامدة،  األطنانآالف  إنتاج إىلأدى 
الناجتة عن األنشطة  أصناف النفاياتتعترب نفايات الرعاية الصحية من أهم شديدة اخلطورة، و  أوة، ري خط

ا أدى بدول العامل إىل مم ،معاجلتهاسوء تسيريها و الضارة املرتتحة عن  اآلثارحبكم مكوناهتا و  الطحية املختلفة
بيئة ختفيف هذه اآلثار والوقوف على تدابري صحية و  التصديق على اتفاقيات دولية حملاولةو سن قوانني وطنية 

التعامل مع هذا النوع من النفايات  يف احليطةوالصحية كالوقاية و  مكرسة بذلك أهم املحاديء الحيئية ،مناسحة
 اخلطرة.  اخلصوصيته
يف التنظيمية حمطات هامة فيما خيص النصوص التشريعية و قد مرت املنظومة القانونية اجلزائرية بعدة لو  

تطور سحل الوقاية ، و الربوتوكوالت الدوليةاالتفاقيات و املصادقة على خاصة بعد اجملالني الصحي والحيئي، 
النفايات الطحية يات بصفة عامة و كون مصدرها النفاواليت ي، األوبئةالعاملي لألمراض و للحد من االنتشار 

الصحي معا، مما جعل ئي و ذات الحعدين الحي ضرارألاخاصة نها و املرتبة ع اآلثار إىل باإلضافة ،بصفة خاصة
عاجلة الطحية بوصفها نفايات آليات فعالة لتسيري نفايات امل إلعجاداملشرع اجلزائري حيذو حذو الدول الكربى 

اجلة التقليدية إىل الطرق احلديثة حماوال بذلك التخفيف أو احلد من اآلثار خطرة، واالنتقال من طرق املع
 ا أو على صحة اإلنسان.يسواء بيئ السلحية املرتتحة

نفايات توضي  اآلليات القانونية اليت سنها املشرع اجلزائري يف جمال تسيري  عليه، هتدف الدراسة إىلو  
 ، باالعتماد حتليلهامن خالل الوقوف عندها و  ،لتنظيميةاو فقا للنصوص القانونية املعاجلة الطحية و 

دا بذلك على ممعتالدولية  والربوتوكوالت ياتمقارنتها مبا ورد يف االتفاقو  ،املنهج التحليلي على
معتمدا بذلك  يف هذا اجملال املنهج املقارن، مع إبراز التطور التارخيي الذي مرت به املنظومة القانونية اجلزائرية

  ،ملنهج التارخييعلى ا
القانونية التي  لياتاآلمدى نجاعة ما : التاليةشكالية مما سحق حتاول الدراسة اإلجابة على اإلو  

  الطبية؟الرعاية  نفاياتتسيير معالجة و  اعتمدها المشرع الجزائري في
يف جمال  تكمن أمهية الدراسة يف إبراز خصوصية اآلليات القانونية اليت اعتمدها املشرع اجلزائريو  

لفرتات حمددة من خالل استحضار النصوص القانونية اخلاصة بتسيري النفايات  الطحية تسيري نفايات املعاجلة
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اخلاصة بنفايات الرعاية الصحية)املحح   للمنظومة القانونية ملعرفة التطور التشريعيبناء على النص املنظم، 
 .تسيري نفايات الرعاية الصحيةو ملعاجلة واآلليات القانونيةاملحادئ  بعنوان )املحح  الثاين(،ليها ي، األول(

 الرعاية الصحيةالتطور التشريعي للمنظومة القانونية الخاصة بنفايات  المبحث األول:
 الطحية املتعلق بتسيري النفايات 478-03املرسوم التنفيذي صدور  املطلب األول: قحل

 النفايات الطحيةاملتعلق بتسيري  478-03املرسوم التنفيذي املطلب الثاين: يف ظل 
 تسيير نفايات الرعاية الصحيةمعالجة و القانونية ل المبادئ واآللياتالمبحث الثاني: 
 الرعاية الصحيةنفايات وتسيري عاجلة مل القانونية حادئاملاملطلب األول: 
 الصحية الرعايةنفايات  وتسيري عاجلةمل اآلليات القانونيةاملطلب الثاين: 

 
 التطور التشريعي للمنظومة القانونية الخاصة بنفايات الرعاية الصحية المبحث األول:

يات الناجتة عن نفايات الرعاية الصحية هي مجيع النفافإن  ،املنظمة العاملية للصحة وفقا لتعريف 
بعحارة و  ب الحشريالوقائية يف جمال الطكذلك العالجات األنشطة الطحية واملتمثلة يف األنشطة التشخيصية و 

أخرى تعترب نفايات الرعاية الصحية كل النفايات الناجتة عن املؤسسات الصحية عامة أو خاصة، مؤسسات 
 .1حب  أو خمترب

طحية كافة النفايات اليت تنتجها مرافق الرعاية الصحية، وهي تشمل العاجلة امل نفاياتوتعد أيضا  
ة هلذه النفايات هي املستشفيات املصادر الرئيسيأو أنشطة تتصل هبا و ممارسات طحية  النفايات اليت ختلفها

والصيدليات  األسنانمشارح املوتى، يف حني ختلف عيادات أطحاء واملستوصفات واملختربات وبنوك الدم، و 
 .2الرعاية الصحية املنزلية قدرا أقل من النفايات الطحيةو 

                                                           
1
 - Organisation mondiale de la santé, programme des nations unies pour l’environnement, 

préparation des plans nationaux de gestion des déchets de soins médicaux en Afrique sub sahaienne 

Page n°09. 
 

، تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق كالني جورجيسكو - 2
جويلية  04اإلنسان ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان الدورة الثامنة عشرة الحند الثال  من جدول األعمال بتاريخ 

 .05، ص2011
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املنظومة القانونية اجلزائرية جند أن مفهوم نفايات املعاجلة الطحية قد تطور تدرعجيا مع صدور  ويف 
املرسوم اخلاص بتسيري النفايات و  01/19ن نو صدور القا، ليكسب خصوصيته بعد القوانني الحيئية املختلفة

 : ما يليهذا ما سنوضحه فيبتسيري نفايات املعاجلة الطحية و املتعلق  478-03التنفيذي 
 المتعلق بتسيير النفايات الطبية 478-03المطلب األول: قبل صدور المرسوم التنفيذي 

 .1بحماية البيئة المتعلق 03-83قانون رقم من خالل ال -1
كل ما ختلفه عمليات اإلنتاج أو   امفهوما عاما للنفايات بوصفهمن هذا القانون  89أعطت املادة  

كل شخص طحيعي أو   90 يهملها أو يتخلى عنها صاححها، كما ألزمت املادةاليت و  االستعمالالتحويل أو 
كام هذا القانون كما بينت هذه األخرية اعتحاري منتج للنفايات أن يعمل على ضمان إزالتها طحقا ألح

 فايات و معاجلتها.نعمليات إزالة ال
إىل   أشارهذا القانون و إمنا  أن املشرع اجلزائري مل يتحدث عن نفايات املعاجلة الطحية يف املالحظ 
حدد األشخاص امللزمني بذلك سواء كانوا طحيعيني أو اعتحارين التخلص من النفايات بصفة عامة و  كيفية

 هلا.بصفتهم منتجني 
والذي حيدد شروط التنظيف  1984ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  378-84بعد صدور املرسوم  
أدرج النفايات اليت ترميها املستشفيات قد  التنظيمجند أن نفايات الصلحة احلضرية و معاجلتها، ومجع ال

نقلها وىل اجمللس الشعيب الحلدي مجعها و واليت يت ،والعيادات واملراكز العالجية ضمن النفايات الصلحة احلضرية
 منه. 03و 02 ألماكن املعدة ملعاجلتها حسب املوادإىل ا

الشعيب الحلدي يتوىل رفع النفايات الغري  من ذات املرسوم فإن اجمللس 12ب املادة ال أنه وحسإ 
 . 2واليت تشحه النفايات املنزلية متعفنة اليت تفرزها املؤسسات اإلستشفائية

لنفايات املتعفنة بوسائلها اخلاصة، ل نما تقوم املؤسسات االستشفائية ومراكز العالج بعملية احلرقبي 
 يف:و املتمثلة 
 زبال املتعفنة .األفايات التشري  و جث  احليوانات و ن -
 األشياءأي شيء أو غذاء أو مادة ملوثة أو وسط تنمو فيه اجلراثيم اليت قد تتسحب يف أعراض مثل  -
 األنسجة امللوثة غري قابلة للتعفن.اجلحس و الوحيد و  االستعمالذات 

                                                           
 .1983لسنة  06يتعلق حبماية الحيئة جريدة رمسية رقم  1983فرباير سنة  05مؤرخ يف  03-83قانون رقم  - 1
 ترد املالحظة إىل عدم الدقة يف حتديد نوع النفايات على الرغم من خطورة املسألة يف عحارة " اليت تشحه؟" - 2
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 1اجلث .النفايات النامجة عن تشري  املواد السائلة و  -
فصلها عن النفايات نفايات املعاجلة الطحية و بالنظر لسابقه، خبصوص ا أدق وصف هذا املرسوم أعطى 

اجلهات و  اآللياتكما قام بتوضي  ،  2هايلإة، وهي املالحظة اليت سحق للحاح  وأن أشار املنزلية املشاهب
 معاجلة هذا النوع من النفايات.املخولة قانونا إلزالة و 

 :النفايات و مراقبتها و إزالتها المتعلق بتسيير 19-01القانون رقم من خالل  -2
نفايات املعاجلة الطحية، ورد فيه من بينها جبميع أنواعها  ،أول قانون خاص بالنفاياتهذا النص يعترب  

العالج الوقائي ات الفحص واملتابعة و كل النفايات الناجتة عن نشاط"  متثل يفمفهوما واسعا  واليت أعطاها
 3والحيطري".و العالجي يف جمال الطب الحشري أ

ة جند أن املشرع قد صنف نفايات املعاجل من هذا النص، من الحاب الثاين 18بالرجوع إىل املادة و  
منه، مبا فيها النفايات اخلاصة اخلطرة مما عجعل  05ها يف املادة داليت حدالطحية ضمن النفايات اخلاصة و 

كما عجب أن   ا على عاتق املؤسسات املنتجة هلاتكون إزالتهالطحية ختضع لتسيري خاص و  املعاجلةنفايات 
 متارس عملية اإلزالة بطريقة يتفادى من خالهلا املاس بالصحة العمومية و/أو الحيئة.

  كما أحال كيفيات تطحيق أحكام هذه املادة إىل التنظيم. 
 بنفايات التغليف: المتعلق 372-02مرسوم تنفيذي رقم  -3

غري  املعاجلة الطحية وإمنا أدرج ضمنيا نفايات ،مل ينص املشرع صراحة على نفايات املعاجلة الطحية 
إزالتها بالطرق احملدثة هلذا و منتج هذه النفايات مبعاجلتها و كما ألزم حائز أ  ضمن نفايات التغليف، طرةاخل

 4.الغرض
ما ذهب إليه تصنيف املنظمة العاملية للصحة بالنسحة لنفايات املعاجلة الطحية دون خطر يف  وهو 
األمم املتحدة للحيئة لتحضري املخططات الدولية لتسيري نفايات املنظمة العاملية للصحة و  من خمطط القسم أ

                                                           
التنظيف ومجع النفايات الصلحة احلضرية ومعاجلتها جريدة حدد شروط ي 1984ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  378-84املرسوم  - 1

 .1984لسنة  66رمسية عدد 
 السابق ذكره. 378-84املرسوم  - 2
لسنة  77يتعلق بتسيري النفايات و مراقحتها و إزالتها، جريدة رمسية عدد 2001ديسمرب سنة  12املؤرخ يف  19-01القانون رقم  - 3

2001. 
 .2002لسنة 74املتعلق بنفايات التغليف، جريدة رمسية عدد  2006نوفمرب سنة  11مؤرخ يف  372-02مرسوم تنفيذي رقم  - 4
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اليت مل تصب بالعدوى مثل نفايات املكاتب، ية الصحية اآلمنة و ا نفايات الرعتتمثل يفو  1املعاجلة الطحية 
ميكن معاجلتها بواسطة خدمات فضالت الطعام واليت تشحه النفايات املنزلية والحلدية العامة و التعحئة و أغلفة 
 من التنظيف، وميكن تقسيمها إىل ثالثة جمموعات:الحلدية 
 امللوثة. لحالستيك، أو املعادن غريالنفايات القابلة للرسكلة مثل الورق، الصناديق الكرتونية أو ا-1أ
 نفايات الرعاية الصحية القابلة للتحلل مثل بقايا الطعام . -2أ
 1نفايات أخرى غري خطرة و تتمثل يف مجيع النفايات غري اخلطرة اليت ال تنتمي إليها اجملموعة أ -3أ
 .2و أ

ة عن املعاجلة الصحية جتالتغليف النامن هذا املرسوم جند أن نفايات  02من خالل استقرائنا للمادة  
ميكن إعادة معاجلتها ري خطرة هي نفايات غتصنيف املنظمة العاملية للصحة و  من 1تنطوي حتت اجملموعة أ

 لطرق املشاهبة للنفايات املنزلية، على عكس باقي أصناف النفايات الطحية األخرى.تثمينها باو 
 المتعلق بتسيير النفايات الطبية 478-03المطلب الثاني: في ظل المرسوم التنفيذي  

والذي صنفت املادة ، ذكرهالسابق  01/19ن القانون م 18ألحكام املادة  صدر هذا التنظيم تطحيقا
 الثالثة منه، نفايات الرعاية الطحية على الوجه التايل:

 نفايات سامة.و  * نفايات متكونة من أعضاء جسدية، نفايات معدية
 عن والنفايات النامجة ،اليت تتكون من األعضاء اجلسديةو النفايات المتكونة من األعضاء الجسدية:  -1

 3.قاعات الوالدةو  العمليات اجلراحية عن قاعات الحشرية الناجتة 2عمليات اخلطيفة
اليت قد تضر  ،مسيتها ىتتمثل يف النفايات اليت حتتوي على جسيمات دقيقة أو علو  النفايات المعدية: -2

 4.الحشريةبالصحة 
 النفايات املتكونة من : توصف بالنفايات السامة،: النفايات السامة -3

                                                           
1 - Organisation mondiale de la santé, programme des nations unies pour l’environnement, ouvrage 

précédent Page n°09 
، على أنه: 04/04/2011اإلنسان، يعرفها القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف يقصد هبا كل عضو أو جزء من عضو محتور من جسم  - 2

ويقصد هبا أيضا األعضاء واألطراف أو أجزاء األعضاء أو األطراف وكذا كل عنصر متقطع من النسيج وبصفة عامة كل نسيج من مصدر 
 بشري حمصل خالل نشاطات العالج

حيدد كيفيات تسيري نفايات النشاطات  2003ديسمرب سنة  09مؤرخ يف  478-03م من املرسوم التنفيذي رق 05أنظر املادة  - 3
 .2003لسنة  78العالجية جريدة رمسية 

 السابق ذكره. 478-03من املرسوم التنفيذي رقم  07أنظر املادة  - 4
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 .النفايات والحقايا واملواد شحه الصيدالنية من املواد الصيدالنية والكيميائية واملخربية -
 تراكيز عالية من املعادن الثقيلة،النفايات اليت حتتوي على  -
 .1والزيوت املستعملة واملذيحات األمحاض -
 يلي: بالرجوع إىل تصنيف املنظمة العاملية للصحة جند أن نفايات الرعاية الصحية تصنف كما 
 وتتمثل يف: نفايات المعالجة الطبية غير الخطرة-أ
 مثل الورق، الصناديق الكرتونية أو الحالستيك....النفايات القابلة للرسكلة -1أ
 مثل بقايا الطعام.... الصحية القابلة للتحلل نفايات الرعاية -2أ
و  1تتمثل يف مجيع النفايات غري اخلطرة اليت ال تنتمي إليها اجملموعة أنفايات أخرى غري خطرة و  -3أ

 .2أ
 : التي تتطلب عناية خاصةنفايات المعالجة الطبية و  -ب
 الدم...أكياس مثل األعضاء واألنسجة الحشرية و  نفايات األعضاء الجسدية -1ب
مجيع أنواع اإلبر الزجاجية املكسورة ،األمحوالت  مثل الجارحةالنفايات الحادة و  -2ب

 والشفرات... 
 :النفايات الصيدالنية -3ب
 مثل شراب السعال، جرعات التخذير... نفايات صيدالنية غير خطيرة -3/1ب 
إساءة استخدامها من تشكل خطرا حمتمال عندما يتم : نفايات صيدالنية خطيرة نسبيا -3/2ب 

 .قحل أشخاص غري مصرح هلم
العناصر اليت حتتوي على معادن ثقيلة وكذلك  يف : تشملنفايات صيدالنية خطيرة -3/3ب 

 املطهرات اليت حتتوي على نفس هذه املعادن واليت بسحب تركيحها تتطلب معاملة خاصة.
لسامة للخاليا واملستحضرات مثل املخلفات السائلة للمركزات ا نفايات صيدالنية سامة -4ب

 الصيدالنية. 
مثل الضمادات والعينات واحملاقن بدون اإلبر ومعدات  سوائل الجسمنفايات الدم و  -5ب
 التسريب..

                                                           
 السابق ذكره. 478-03من املرسوم التنفيذي رقم  10أنظر املادة  - 1
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 وتتمثل يف: نفايات المعالجة الطبية المعدية وشديدة العدوى -ج
مثل دماء مرضى مصابني بفريوس نقص املناعة الحشرية  نفايات المعالجة الطبية المعدية -1ج 

 والتهاب الكحد الفريوسي وداء الربوسيلوز...
مثل قراءات الحلغم من خمتربات السل واجللطات  نفايات المعالجة الطبية شديدة العدوى -2ج 

 الدموية واألواين الزجاجية امللوثة الناجتة يف خمتربات التحليل الطيب....
مثل موازين احلرارة ومقياس ضغط الدم وحلول التثحيت  رةمعالجة طبية أخرى خطي نفايات -د

 التصوير من أقسام األشعة...و 
مثل لنفايات الصلحة والسائلة والغازية امللوثة بالنويدات املشعة  :نفايات المعالجة الطبية المشعة -ه

ير احلي ألعضاء اجلسم والكشف عن املتولدة من حتليالت أنسجة اجلسم والسوائل يف املخترب ، والتصو 
 ....األورام ،اإلجراءات االستقصائية والعالجية

تصنيفه ألنواع نفايات املعاجلة الطحية قد اعتمد على ثالثة أنواع  يف املشرع اجلزائري مما سحق جند أن 
استثىن و  السمية،النفايات ة و رئيسية كما أشرنا إليه سابقا وهي نفايات األعضاء اجلسدية، النفايات املعدي

درجة خطورهتا واآلثار املرتتحة عنها يف حالة ما مل ل بالنظرمن هذا التصنيف نفايات املعاجلة الطحية املشعة 
من املرسوم التنفيذي  30سواء بيئيا أو صحيا، وهذا حسب نص املادة  بعناية خاصة يتم التعامل معها
اص أمرا واردا إال أن الحح  يثحت خالف ذلك ،  وهو ما عجعل من فرضية إفرادها بنص خالسابق ذكره، 

ملرسوم يف ا لتقسيم املعتمدالطحية الغري خطرة يف الصنف أ، فضال عن أن ا صنف النفايات يدرجكما مل 
التي تتطلب عناية المعالجة الطبية و  بنفايات قد اعتمد على اجملموعة ب اخلاصة ،478-03التنفيذي 

لكل من  املعاجلة الطحية الناجتة عن نفاياتالمما جعل هذا التقسيم يشوبه بعض الغموض فيما خيص  ،خاصة
  و اجملموعة "د"."ج" اجملموعة 

 يير نفايات الرعاية الصحيةتسلمعالجة و  المبادئ واآلليات القانونيةالمبحث الثاني: 
نفايات خاصة خطرة بفعل على أهنا  19-01تصنف نفايات الرعاية الصحية حسب القانون  

العمومية و/أو الحيئة، مما جعلها  مكوناهتا وخاصية املواد السامة اليت حتتويها واليت حيتمل أن تضر بالصحة
املتعلق حبماية  10-03جاء به القانون  وهو ما ،بيئية عامة يف تسيريها ومراقحتها وإزالتها محادئختضع إىل 

 ) املطلب الثاين( ملعاجلتهانظيم يضع هلا كيفيات خاصة )املطلب األول(، كما أن الت الحيئة
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 نفايات الرعاية الصحية تسييرالقانونية لمعالجة و  مبادئالالمطلب األول: 
محدأ احملافظة إمجاال يف : إىل محاديء بيئية عامة، تتلخص هذا الصنف من النفايات خيضع تسيري  

الطحيعية، محدأ االستحدال، محدأ اإلدماج، محدأ النشاط على التنوع الحيولوجي، محدأ عدم تدهور املوارد 
الوقائي وتصحي  اإلضرار الحيئية باألولوية عند املصدر، محدأ احليطة، محدأ امللوث الدافع، محدأ اإلعالم 

واليت هي  خاصة بفعل خصوصيتها املعدية والسمية، محادئ الوة على ذلك فهي ختضع إىلعو  1واملشاركة.
 02من خالل استقرائنا للمادة  سنوضحهو الذي  مع نوع من التفصيل بعد بيئي ذات محادئيف األصل 
 يلي: كما 19-01من القانون 

 مبدأ الحيطة:  -1
 عدم توفريقتضي أال يقف  احليطة و الذي محدأعلى  03 قانون الحيئة وفقا لنص املادة يتأسس

األخطار واألضرار اجلسيمة اليت قد تلحق سححا يف اختاذ التدابري الفعلية للوقاية من التقنيات واملعارف العلمية 
: يف  08من خالل نص املادة  19-01القانون  وجند أن املشرع اجلزائري قد كرس هذا املحدأ يف ،بالحيئة

حالة عدم قدرة منتج النفايات و/أو احلائز هلا على تفادي إنتاج و/أو تثمني نفاياته، فإنه يلزم بضمان أو 
هذا  ألحكامبالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه اخلاص بطريقة عقالنية بيئيا وذلك طحقا 

 .ةالقانون ونصوصه اخلاص
فإنه  أو التثمني اإلنتاجأي أن كل منتج للنفايات مهما كان نوعها ويف حالة عدم قدرته على تفادي  

ملزم بالتخلص من هذه النفايات بطريقة عقالنية بيئية، وجند أحكام هذه املادة يف الفصل الثاين بعنوان 
نفايات الرعاية الصحية واليت حتكم مجيع أنواع النفايات، خاصة وأن  19-01واجحات عامة من القانون

 هي نفايات خاصة و حتتاج تقنيات ومعارف علمية حمددة ملعاجلتها.
 من المصدر: الطبية النفايات إنتاجتقليص الوقاية و  مبدأ -2

الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى  اإلجراءاتم كل منتج للنفايات و/أو حائز هلا باختاذ كل يلز 
 2قدر ممكن، السيما من خالل:

 اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات. -

                                                           
لسنة  43، املتعلق حبماية الحيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية عدد 2003جويلية 19يف  املؤرخ 10-03القانون  - 1

2003. 
 السابق ذكره. 19-01من القانون  06 أنظر املادة - 2
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 االمتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غري القابلة لالحنالل الحيولوجي. -
، السيما عند صناعة اإلنساناالمتناع عن استعمال املواد اليت من شأهنا أن تشكل خطرا على -
 التغليف. منتجات
جلة الطحية هي نفايات خطرة نظرا خلاصيتها املعدية والسمية وال ميكن رسكلتها نفايات املعا مبا أنو  

كما أن املشرع اجلزائري قد  أو تثمينها فإن منتج هذا النوع من النفايات ملزم بتقليص إنتاجها من املنحع،
طرة مع منع خلطها وجتميعها مع األنواع األخرى من النفايات بقوله " حيظر خلط النفايات اخلاصة اخل

 1النفايات األخرى". 
وأيضا: عجب فرز نفايات النشاطات العالجية عند منحع إنتاجها حبي  ال متزج مع النفايات املنزلية  

 2والنفايات املماثلة وال متزج فيما بينها.
 :يف نص أما بالنسحة للجانب الوقائي فمثال ذلك ما جاء 
 من القرار الوزاري املشرتك املتعلق بكيفيات معاجلة نفايات األعضاء اجلسدية 05املادة  

للجمع املسحق مسيكة. بالرغم من أن املشرع ".....وبعنوان محدأ احلذر عجب أن تكون األكياس املستعملة 
ة الطحية نظرا املعاجل اخلاص بنفايات 478-03 من املرسوم التنفيذي 06قد نص على ذلك مبوجب املادة 

 خلصوصيتها.
......ويتم ختفيض نقل وتفريغ السابق الذكر :"من القرار الوزاري املشرتك  12وكذلك مبوجب املادة  

تنجز مع جممل وسائل احلماية املطلوبة هلذا  أناملغلفات املذكورة يف هذا القرار إىل حد أدىن حد وعجب 
 "الغرض هبدف جتنب كل خطر عدوى حمتمل.

 عبر مراحلها: الطبية تنظيم تسيير النفاياتمبدأ  -3
كحاقي األنواع األخرى من النفايات إال أن   الصحية،ة نفايات الرعاية ومعاجل جبمع، نقلتم ذلك وي

 و هذا من خالل: ااملشرع اجلزائري قد أعطى بعض اخلصوصيات هل
ال ميكن معاجلة النفايات اخلاصة إال يف املنشآت املرخص هلا من قحل الوزير املكلف بالحيئة و  أنه -

 3ذلك وفقا لإلحكام التنظيمية املعمول هبا.

                                                           
 السابق ذكره. 19-01من القانون  17 أنظر املادة - 1
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 1عجب أال توضع نفايات النشاطات العالجية بأي حال من األحوال خارج حمالت التجميع. -
 2عجب أن تكون حمالت التجميع خمصصة فقط إليداع نفايات النشاطات العالجية. كما  -

 :الطبية مبدأ المعالجة العقالنية للنفايات -4
أو الحيئة على  اإلنسانيتم بطريقة ال تضر بصحة  ومعاجلتهاهذه النفايات  إزالةحي  أن عملية  

عجب أن متارس عملية إزالة "..... و : 19-01من القانون  18املادة نص ذلك من خالل  السواء، وجند
 فايات الطحية بطريقة يتفادى من خالهلا املساس بالصحة العمومية و/أو بالحيئة."الن

وذلك  نظرا ملساسها مبكونات الحيئة املختلفة كما أنه حيظر معاجلتها يف غري األماكن املخصصة هلا 
حيظر إيداع وطمر وغمر النفايات اخلاصة بقوهلا:  من القانون السابق الذكر 20املادة من خالل نص 

 اخلطرة يف غري األماكن و املواقع و املنشآت املخصصة هلا.
 :وتحسيس المواطنين إعالممبدأ  -5

 أنعلى هذا املحدأ و الذي يكون مبقتضاه لكل شخص احلق يف  10-03محاية الحيئة  يتأسس قانون 
ومن  علم حبالة الحيئة و املشاركة يف اإلجراءات املسحقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالحيئة، ىيكون عل
حتسيس املواطنني باألخطار النامجة عن و إعالم  -: ".... 19-01النفايات بقانون املتعلق ااخالل 

 األخطار واحلد منها أو النفايات وآثارها على الصحة والحيئة، وكذلك التدابري املتخذة للوقاية من هذه
 تعويضها"

املتعلق بكيفيات تسيري نفايات املعاجلة الطحية من خالل املادة  478-03املرسوم التنفيذي وأيضا 
بقوهلا: عجب أن يزود املستخدمون املكلفون باجلمع املسحق لنفايات النشاطات  29

عن تداول النفايات وتكوينهم على  يتم إعالمهم بالمخاطر الناجمةالعالجية.............وينحغي أن 
 الطرق املالئمة لتداول هذه النفايات.

 معالجة نفايات الرعاية الصحيةالقانونية لتسيير و  لياتاآلالمطلب الثاني: 
ما جنده يف ، املشرع اجلزائري ضوابط قانونية عامة لكيفيات معاجلة النفايات مهما كان نوعها حدد 
الذي يعد املصدر التشريعي األول الحتوائه  وإزالتهاري النفايات ومراقحتها بتسي املتعلق 19-01القانون 

على أحكام عامة، وقد أحال كيفيات معاجلة نفايات الرعاية الصحية إىل نصوص تنظيمية خاصة مثل 
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احملدد  104-06 املرسوم التنفيذيعاجلة الطحية و بتسيري نفايات املاملتعلق  478-03املرسوم التنفيذي 
وكذا القرار الوزاري املشرتك احملدد لكيفيات معاجلة ،  مة النفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرةلقائ

 نفايات األعضاء اجلسدية، حي  أن معاجلة نفايات الرعاية الصحية تتم كاآليت:
 تجميع و فرز نفايات الرعاية الصحية: :الفرع األول

 أوال: تجميع النفايات
النشاطات العالجية مسحقا فور إنتاجها يف أكياس هلذا الغرض حسب الكيفيات يتم مجع نفايات  
 1التالية:

أكياس بالستيكية ذات لون  يف ، يتم مجعهالنفايات المتكونة من األعضاء الجسديةل بالنسحة -
الشؤون بني الوزراء املكلفني بالحيئة والصحة و  يتم معاجلتها بقرار مشرتك، و تستعمل مرة واحدةو  ،أخضر
 الدينية.
و جتسيدا ملحدأ احلذر، عجب أن تكون األكياس املستعملة للجمع املسحق مسيكة، وعالوة على ذلك  

 مع يف تعحئة صلحة مغلقة بطريقة حمكمة و حتمل العحارة الكاملة "نفايات متكونة من أعضاء جسدية".جتو 
كما عجب أن يتضمن كل كيس للجمع املسحق وثيقة تضمن سرية هوية الشخص املعاجل و اليت 

 2: )التعريف باملنتج، طحيعة نفايات األعضاء اجلسدية، تاريخ إنتاجها،......( تتضمن
نفايات األعضاء  جتميعاملشرع اجلزائري قد أعطى عناية خاصة لكيفيات  أن نالحظمما سحق  

كذلك و  يف احلفاظ على سرية هوية صاحب النفاية اإلنساينو  الديينالحعد من  كل  بذلكمراعيا اجلسدية، 
 يف ما خيص احتمال انتشار العدوى واألمراض اخلطرية.  الحيئيالصحي و  الحعد

قحل  عجب وضعها ، القاطعة أو الشائكة أو اجلارحةالمعالجة الطبية المعديةنفايات بالنسحة ل -
س املعدة هلذا الغرض يف أوعية صلحة مقاومة للخرق ومزودة بنظام إغالق، ال مجعها املسحق يف األكيا

  يتسرب منها الكلور عند ترميدها وحتتوي على مادة مطهرة.
ملم على األقل و تستعمل  0.1جتميع هذه األخرية يف أكياس بالستيكية يحلغ مسكها  كما يتم -

 3مرة واحدة ذات لون أصفر وال يتسرب منها الكلور عند ترميدها.

                                                           
 السابق ذكره. 478-03لتنفيذي رقم من املرسوم ا 04أنظر املادة  - 1
 ، مرجع سابق. 2011أفريل  4اري مشرتك مؤرخ يف قرار وز  - 2
 السابق ذكره. 478-03من املرسوم التنفيذي رقم  09و  08أنظر املواد  - 3
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وتكون صلحة وال  ،يف أكياس بالستيكية من لون أمحر مسحقايتم مجعها  لنفايات السامةل بالنسحة -
روط املطحقة على النفايات كما يتم فرزها ووضع بطاقة عليها يف نفس الشعند ترميدها،   يتسرب منها الكلور

 اخلاصة.
 ثانيا: فرز النفايات

يتم فرز فإنه  املتعلق بكيفيات تسيري نفايات الرعاية الصحية 478-03حسب املرسوم التنفيذي  
النفايات العالجية عند منحع إنتاجها حبي  ال متزج مع النفايات املنزلية والنفايات املشاهبة هلا، كما مينع 

وتوضع يف حاويات رصها، وعجب أن تغلق أكياس اجلمع املسحق عند امتالئها إىل الثلثني بإحكام 
كون بنفس لون أكياس اجلمع املسحق صلحة،مزودة بغطاء وترسل إىل حمالت التجميع من أجل معاجلتها، وت

 وحتمل إشارة تحني طحيعتها بشكل تسهل قراءته .
 24وال عجوز ختزين نفايات املعاجلة الطحية مهما كان نوعها يف حمالت التجميع اخلاصة هبا أكثر من  

 ساعة بالنسحة للمؤسسات الصحية اليت ال 48ساعة بالنسحة للمؤسسات الصحية اليت متتلك مرمدا، و
 .األخريمتتلك هذا 
، ويكون أسابيع 04 أقصاهاختزن النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية عن طريق التجميد وملدة  -

مكان التجميد خمصصا هلذا الغرض، ويتم حتديده، وتكون جمهزة بالتهوية واإلضاءة وتكون مبعزل عن 
  1ها وتطهريها بعد كل نزع.في ويتم تنظيالتقلحات اجلوية واحلرارة، ومزودة باملياه وقنوات الصرف الصح

نفايات السامة وتغليفها ووضع بطاقة عليها يف نفس الشروط املطحقة على النفايات يتم فرز ال -
و اليت تتضمن املعلومات اآلتية: إشارة نفايات خاصة خطرة، رمز النفاية، مؤشر اخلاصة من نفس الطحيعة 

مقاييس اخلطورة، مؤشر املخاطر وتعليمات التحذير، كمية النفاية ومصدرها،مكان وصوهلا، اسم املنتج 
  2و/أو احلائز واملرسل إليه. 

ايات املعاجلة الطحية ن جتميع نففا لنفايات املعاجلة الطحية، املنظمة العاملية للصحةتصنيف وحسب  
خاصة حىت يتسىن لألعوان  عاملية إشارات ورموز إىل عالوة على لون األكياس املخصصة فإهنا ختضع

إال أن املشرع اجلزائري قد اعتمد على تصنيف 3املكلفني جبمعها و نقلها التعرف عليها ومتييزها فيما بينها.
                                                           

 ، مرجع سابق. 2011أفريل  4قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  - 1
 .، حيدد اخلصائص التقنية امللصقات النفايات اخلاصة اخلطرة2013سحتمرب  2مؤرّخ يف  قرار وزاري مشرتك - 2

3 - Organisation mondiale de la santé, programme des nations unies pour l’environnement, ouvrage 

précédent Pages n° 17,18. 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-04-409-02.pdf
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النفايات اخلاصة مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة من خالل ما وطين خاص ومتناسق فيما خيص قائمة 
 1وامللحق الثال  اخلاص به. 104-06جاء به املرسوم التنفيذي 

 إزالة نفايات الرعاية الصحية:: نقل و الفرع الثاني
 نقل النفايات: -1

مكان جتميعها وفرزها  من إنتاجهاتتمثل عملية نقل نفايات املعاجلة الطحية يف حتويل هذه األخرية بعد  
احملدد لكيفيات نقل  409-04وبالرجوع إىل املرسوم التنفيذي ، إىل مكان إزالتها وحمو آثارها الضارة

منه على أهنا جمموع عمليات شحن النفايات اخلاصة  02النفايات اخلاصة اخلطرة فقد عرفها مبوجب املادة
 ما يلي:ك اىل شروط حمددة هذه العملية ختضعو  اخلطرة وتفريغها ونقلها،

وتتمثل أساسا يف خصائص املغلفات وأنواعها شروط مرتبطة بتغليف النفايات الخاصة الخطرة:  -
من حي  مساكتها ومقاومتها للضغوطات واالهتزازات و الصدمات واحلرارة والرطوبة، وكذا اخلصائص 

 ة اخلطرة.للحطاقات واليت تسم  بالتعرف على نوع النفايات اخلاصالتقنية 
وتتمثل أساسا يف الشروط الواجب توفرها شروط مرتبطة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة:  -

يف وسيلة النقل املخصصة لنقل هذا النوع من النفايات كمراقحة املطابقة، واإلشارات اخلارجية لوسيلة النقل، 
 والشهادة املهنية اخلاصة بتكوين ناقل هذه النفايات....

 متعلقة بتعليمات األمن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة: شروط -
 وتتمثل يف قواعد األمن والتدابري املتخذة يف حالة وقوع حادث أثناء نقل هذه النفايات .

 :شروط أخرى خاصة -
التقنية بقرار مشرتك بني  اوكذا خصائصه ايتم منحه : واليترخصة نقل النفايات اخلاصة اخلطرة * 

 الوزير املكلف بالحيئة والوزير املكلف بالنقل.
*وثيقة حركة النفايات اخلاصة اخلطرة: واليت حتدد خصائصها بقرار مشرتك بني الوزراء املكلفني  

 بالدفاع الوطين والداخلية والحيئة والنقل.
اخلطرة حيازة شهادة مهنية تثحت أنه  نالحظ أن املشرع اجلزائري اشرتط على ناقل النفايات اخلاصة 

تابع تكوينا يف هذا اجملال ومل يشرتط ذلك على األعوان املكلفني بنقلها واكتفى فقط بإبراز تدابري الوقاية 
                                                           

احملدد لقائمة النفايات اخلاصة مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة  2006فيفري سنة  28مؤرخ يف  104-06مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .2006لسنة  13جريدة رمسية عدد ،
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احملدد  478-03من املرسوم التنفيذي  29ذا ما جنده من خالل نص املادة واحلماية اخلاصة هبم وه
لكيفيات تسيري نفايات املعاجلة الطحية والقرار الوزاري املشرتك احملدد لكيفيات معاجلة نفايات األعضاء 
اجلسدية، بالرغم من أن خطورة التعامل مع هذه النفايات يستوجب اخلضوع لتكوين خاص وتأهيل مهين 

 لألعوان املستخدمني بصفتهم على اتصال محاشر مع هذه النفايات. 
 الة النفايات:إز  -2

حسب صنف نفاية  وأخرى خاصةمشرتكة  ختضع عملية إزالة نفايات املعاجلة الطحية إىل ضوابط عامة
 : تتمثل فيما يلياملعاجلة الطحية، و 

 الضوابط العامة: - أ
إزالة هذه النفايات على عاتق املؤسسات املنتجة هلا وعجب أن متارس بطريقة يتفادى من  تكون -

 1خالهلا املساس بالصحة العمومية و/أو الحيئة.
 . 2تتكفل املؤسسات الصحية بنفقات معاجلة نفايات النشاطات العالجية اليت تنتجها -
ت العالجية اليت ينتجها من أجل كما عجب على كل مسري ملؤسسة صحية يسلم نفايات النشاطا  -

 .19-01من القانون املتعلق بالنفايات  19معاجلتها أن يقوم بذلك وفقا ألحكام املادة 
 الضوابط الخاصة: - ب
طحقا للتنظيم املعمول به، كما ألزم املشرع  تتم إزالة نفايات األعضاء اجلسدية عن طريق دفنها، -

اجلزائري منتجي هذا النوع من النفايات العالجية و/ أو احلائزين عليها، والذين ال ميكنهم القيام مبعاجلتها 
أن يقوموا بإبرام اتفاقية صحية متتلك الوسائل واملنشآت املطلوبة ملعاجلة النفايات املتكونة من األعضاء 

من القرار الوزاري املشرتك املتعلق بكيفيات معاجلة  13و  04طحقا ألحكام كل من املواد اجلسدية وهذا 
 نفايات األعضاء اجلسدية.

ما نالحظه أن املشرع اجلزائري قد اعتمد على طريقة واحدة إلزالة نفايات األعضاء اجلسدية وهي  
وهي حرقها يف حمارق اجلث  إلزالتها  ، بينما توجد طرق أخرىواألخالقي، جمسدا بذلك الحعد الديين الدفن

                                                           
 السابق ذكره. 19-01من القانون  18 أنظر املادة - 1
 السابق ذكره. 478-03ذي رقم من املرسوم التنفي 27أنظر املادة  - 2
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وهو ما يتم اعتماده فعال يف بعض الدول إضافة إىل ما ذهحت إليه املنظمة العاملية للصحة فيما خيص الطرق 
  1املتعلقة مبعاجلة نفايات األعضاء اجلسدية.

تتم إزالة نفايات املعاجلة الطحية املعدية عن طريق الرتميد، والذي يتم عن طريق حمارق خاصة ذات  -
من  26، 25، 24ويتم ذلك داخل املؤسسة الصحية أو خارجها وفقا ألحكام املواد معايري بيئية حمددة، 
 .478-03املرسوم التنفيذي 

 19 -01منشآت الرتميد وفقا ألحكام القانونكما عجب إزالة النفايات و الحقايا الناجتة من   -
 املتعلق بكيفيات تسيري النفايات السابق ذكره.

يتم إزالة النفايات السامة الناجتة عن النشاطات العالجية بنفس الضوابط املتعلقة بالنفايات اخلاصة  -
 478-03نفيذي من املرسوم الت 23من نفس الطحيعة طحقا للتنظيم املعمول به، وفقا ألحكام املادة 

 السابق.
استثىن من و وجند أن املشرع اجلزائري قد اعتمد على عملية الرتميد بالنسحة إلزالة النفايات املعدية  

ذلك النفايات السمية، نظرا خلطورة مكوناهتا ألهنا تتكون من نفايات صيدالنية، حماليل كيميائية، أمحاض 
صعوبة حتللها وتأثريها املحاشر  إىلشتعال السريع باإلضافة و اال لالنفجارثقيلة، ومذيحات وهي مواد قابلة 

جند األطنان من النفايات السمية وعلى رأسها النفايات الصيدالنية ملاء واهلواء والرتاب، ونتيجة لذلك على ا
املخزنة الناجتة عن األدوية منتهية الصالحية، واليت يتعذر معاجلتها وإزالتها بسب نقص اإلمكانيات 

 2من جهة وغياب اآلليات التنفيذية أو تعطيلها من جهة أخرى. والتقنيات احلديثة
الدولية للتلوث إضافة إىل ذلك فإن عملية الرتميد تتم بطريقة تقليدية دون احرتام للمقاييس الحيئية  

ؤسسات املسموح به نظرا لغياب التقنيات والتكنولوجيات احلديثة وتكلفتها الحاهظة، لدرجة أن بعض امل
 3الصحية ال حتتوي على مرمد إلزالة النفايات العالجية اليت تنتجها.

 
 

                                                           
1 -Organisation mondiale de la santé, programme des nations unies pour l’environnement, ouvrage 

précédent Page n° 20. 
 01بتاريخ  141، ص01،العدد07منال سخري، سياسة إدارة النفايات الطحية يف اجلزائر، جملة الدراسات القانونية والسياسية، اجمللد - 2

 .2021جانفي 
 .30ص 182.2013علي ياحي ،النفايات الطحية باجلزائر، جملة الحيئة والتنمية العدد - 3
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 :خاتمة
لقد تضمنت املنظومة التشريعية اخلاصة بتسيري نفايات الرعاية الصحية عدة نصوص قانونية وتنظيمية  

 االتفاقياتوفقا ملا متلية هتا لرتشيد عملية إدار  حاول من خالها املشرع اجلزائري سن آليات قانونية
سوء تسيريها،  و للحد من األضرار الحيئية والصحية الناجتة عنأهبذا الشأن وللتخفيف العاملية  والربوتوكوالت

النتائج حتقيقه، ومما ميكن للحاح  أن يدرجه هبذا اخلصوص من باب  إىلوهو اهلدف الذي ترمي الدول 
  :ما يلي والتوصيات

هي عملية دقيقة ومتميزة مقارنة بعمليات تسيري النفايات  عملية تسيري نفايات الرعاية الصحية إن - 
وهذا من خالل التفصيل يف كيفيات صنفها املشرع اجلزائري ضمن قائمة النفايات اخلاصة اخلطرة،  األخرى،

اء كانت نفايات أعضاء معاجلتها ابتداء من مرحلة التجميع والفرز وانتهاء مبرحلة النقل واإلزالة، سو 
ويتم نقلها وإزالتها بشروط ، ويتم مجعها وفرزها من املصدر نفايات معدية، أو نفايات سامة جسدية،

  .وضوابط خاصة
نفايات املعاجلة الطحية يتم فرزها مسحقا قحل جتميعها أي فرز وجتميع من املنحع سواء كانت  إن - 

اليت يتم و  ما شاهبها،واع النفايات األخرى كاملنزلية و عكس أننفايات مسية، معدية أو أعضاء جسدية على 
جتميعها أوال على مستوى مراكز التجميع مث تليها عملية الفرز، وهذا بسحب خطورهتا على الصحة العامة 

 بفعل خصائصها السمية واملعدية. و/أو الحيئة، وسرعة انتشار العدوى منها
إىل الكيفيات اخلاصة مبعاجلة النفايات اخلاصة اخلطرة مع  ختضع معاجلة نفايات الرعاية الصحية، -

، واليت سجل فيها نفايات األعضاء اجلسديةو إبراز بعض اخلصوصيات األخرى بالنسحة للنفايات املعدية 
عدم وضوح اآلليات التنفيذية أو عدم تفعيلها فيما خيص كيفيات معاجلة نفايات الرعاية الطحية الحاح  
يف خانة النفايات اخلاصة اخلطرة، مما يشجع التخلص العشوائي ملنتجيها و/أو حائزيها  تصنيفهاالسامة و 

ت الصيدالنية، وهو أمر ، خاصة فيما يتعلق بالنفاياو/أو الصحي الحيئيدون مراعاة اجلانب هلذه النفايات 
 ال حيتاج اىل توضي  خطورته على الحيئة وصحة اإلنسان.

لتكوين ومعاجلتها  النفايات وفرزهامي قطاع ومصاحل مجع ونقل إلزامية إخضاع أعوان ومستخد -
 اخلطرة. خاص وتأهيل مهين بصفتهم على اتصال محاشر مع هذه النفايات
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إعادة بع  املنشآت الصحية وحماولة تزويدها مبرامد حديثة صديقة للحيئة، وذلك بإنشاء جتمعات  -
السكانية، خاصة و حنن نعلم أن معظم  خاصة ملعاجلة نفايات عالجها، وتكون خارج التجمعات

  املؤسسات الصحية تقع داخل التجمعات احلضرية.
نفايات الرعاية الصحية  بتسيريتشجيع اخلواص لالستثمار يف هذا النوع من املؤسسات اخلاصة  -

 خدماهتا.فيف الضغط على املؤسسات الصحية العمومية فيما خيص معاجلة النفايات الطحية الناجتة عن لتخ
إعداد أيام دراسية ومنشورات حتسيسية إلعالم وحتسيس املواطنني خبطورة نفايات املعاجلة الطحية،  -

وكذا إعادة تأهيل األعوان املكلفون وتكوينهم على أساليب الطرق احلديثة  سواء مواطنون أو طاقم طيب،
  لكيفيات التعامل مع هذا النوع من النفايات.

 راجع:المالمصادر و قائمة 
 أوال: قائمة المصادر

 .النصوص القانونية:1
 :التشريعية النصوص - أ

 06يتعلق حبماية الحيئة جريدة رمسية رقم  1983فرباير سنة  05مؤرخ يف  03-83قانون رقم  -1
 .1983لسنة 

وإزالتها،  ، املتعلق بتسيري النفايات ومراقحتها2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01القانون  -2
 2001لسنة  77اجلريدة الرمسية عدد 

، املتعلق حبماية الحيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2003جويلية 19املؤرخ يف  10-03القانون  -3
 .2003لسنة  43اجلريدة الرمسية عدد 

 :التنظيمية النصوص - ب
النفايات حدد شروط التنظيف ومجع ي 1984ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  378-84املرسوم  -1

 .1984لسنة  66الصلحة احلضرية ومعاجلتها جريدة رمسية عدد 
املتعلق بنفايات التغليف،  2006نوفمرب سنة  11مؤرخ يف  372-02مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .2002لسنة 74جريدة رمسية عدد 
تسيري نفايات املتضمن  ،2003ديسمرب  03املؤرخ يف  478-03التنفيذي رقم  رسومامل -3

 .2003لسنة  78جريدة رمسية عدد النشاطات العالجية 
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احملدد لقائمة النفايات اخلاصة  2006فيفري سنة  28مؤرخ يف  104-06مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .2006لسنة  13مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة ، جريدة رمسية عدد

 معاجلة النفايات املتكونة من حيدد كيفيات  2011أفريل  4قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  -5
 .2012لسنة  35األعضاء اجلسدية جريدة رمسية 

، حيدد اخلصائص التقنية امللصقات النفايات 2013سحتمرب  2مؤرّخ يف  قرار وزاري مشرتك -6
 .اخلاصة اخلطرة

 ثانيا: قائمة المراجع باللغة العربية
 المقاالت العلمية: .1

، جملة الدراسات القانونية والسياسية، "سياسة إدارة النفايات الطحية يف اجلزائر"منال سخري،  -1
 .2021جانفي  01، بتاريخ 01،العدد07اجمللد

 . 2013، 182العدد ،، جملة الحيئة والتنمية"النفايات الطحية باجلزائر"علي ياحي ، -2
 . التقارير العلمية:2

، تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات كالني جورجيسكو -1
السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان الدورة 

 .2011جويلية  04الثامنة عشرة الحند الثال  من جدول األعمال بتاريخ 
 باللغة األجنبيةثالثا: قائمة المراجع 

1- Organisation mondiale de la santé, programme des nations unies pour 

l’environnement, préparation des plans nationaux de gestion des déchets de soins 

médicaux en Afrique subsaharienne. 

 
 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-04-409-02.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-04-409-02.pdf
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 الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي 

 - أنموذجا – وموريتانياالواليات المتحدة االمريكية  
The legislative function of the president in the presidential system  - The 

United States of America and Mauritania as a model 

 -العراق  جامعة كربالء - روافد محمد علي الطيارد/ أ.م.                 

 

 الملخص:

 الللتيني اليرريية  يقوم النظام الرئاسي على مرتكز أساسي وهو مبدأ الفصل اجلامد بني        
ويقوم هذا املبدأ على فكرة الفصل ، والذي كان نيةج  طبةية  لالسيبداد املتلق بالللت  ، والينفةذي 

إال إن الواقع اليملي تتلب اخلروج عن اجلمود  ، لللتيني دون أي تداخل بالصالحةاتاملتلق بني ا
 ، من قبل رئةس الدول  اليداخل الوظةفي وممارس  بيض الصالحةات اليرريية املتلق واللجوء نوعا ما 
 أم غري مباشر.   اليرريية  سواء كانت بركل مباشرواليت تيد جزء من اليملة

 .الرئاسي النظام ، الدول  رئةس ، اليرريية  الوظةفة  :تاحيةالمف الكلمات

Summary 

        The presidential system is based on a basic foundation, which is the principle 

of rigid separation between the legislative and executive powers, which was a 

natural result of absolute tyranny of power, and this principle is based on the idea 

of absolute separation between the two powers without any overlapping of powers, 

but the practical reality required a departure from the absolute stalemate and 

resorting to some degree overlapping Employment and the exercise of some 

legislative powers by the head of state, which is part of the legislative process, 

whether directly or indirectly. 

Key words: legislative function, the president, presidential system. 
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 :مقدمة

يييرب رئةس الدول  يف النظام الرئاسي رئةس الللت  الينفةذي  ويباشر مهام الللت  الينفةذي  على          
وفقا ملبدأ الفصل اجلاد واملتلق بني الللتات الذي ييد من أهم مسات النظام حنو حقةقي وفيلي 

الينفةذي  وامليمثل  برئةس حةث ختيص الللت  اليرريية  بالوظةف  اليرريية  وتليأثر الللت  ، الرئاسي
ى علةه اليمل جر  إال إن ما ، بني الللتيني الدول  بأمور الينفةذ نظريا دون وجود أي  عالق  تياون ما

يف دور املؤثر والفيال لرئةس يف  يظهر جلةا"، وجود تياون وتداخل بني الللتيني ، على أرض الواقع
         (1)جمال اليرريع.

 باعيباره 1787ذا البحث على منوذجني اساسني مها دسيور الواليات امليحدة عام وتقوم دراس  ه      
على اسيقالهلا عام  رييانةاو محةث حصلت ، 1991ليام  مورييانةاودسيور  ، مهد النظام الرئاسي

 .( 2)ويقوم نظامها اللةاسي على النظام الرئاسي متةل فةه الللت  لصاحل مؤسل  رئةس الدول   1960

ت  ليوضةح هذا املوضوع آثرنا تقلةم موضوع البحث على مبحثني سنليهل األول :يف بةان سل        
روف االعيةادي  وسنيناوله يف ثالث  متالب األول خنصصه لدراس  سلت  رئةس الدول   اليرريية  يف الظ

يف حني سنيترق يف املتلب الثاين منه لبةان سلت  رئةس الدول  يف  ، القوانني اقرتاحرئةس الدول  يف جمال 
يف حني خصصنا املتلب الثالث لبةان سلت  رئةس الدول  يف إصدار ، القانوين على املراريع عرتاضاإل

 اللوائح الينظةمة  )اليرريع الفرعي(.

_________________ 

 منرأة ، املياصرة اللةاسة  االنظم  يف(  الوزارة -الدول  رئةس) الينفةذي  الللت  وضع، شةحا اليزيز عبد إبراهةم.د (1)
 .96ص، 2006، االسكندري ، امليارف

 االلكرتوين الرابط ، االنرتنت شبك  على منرور حبث، ملورييانةا اللةاسي النظام حول الكامل  امليلومات، الدول  عناصر (2)
:www.pcpsr.org 
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روف االسيثنائة  وسنبحثه يف ثالث  الظأما املبحث الثاين سةيضمن سلت  رئةس الدول   اليرريية  يف 
والثاين سلت  رئةس الدول  خالل فرتة إعالن حال  ، متالب: األول سنكرسه لدراس  لوائح الضرورة

موضوعنا هذا  وسننهي، اليفويض اليررييي لرئةس الدول بةنما سنبحث يف املتلب الثالث  ، التوارئ
 خبامت  ميناولني فةها ابرز ما توصلنا الةه من نيائج .

 سلطة رئيس الدولة  التشريعية في الظروف االعتيادية: المبحث االول

      القوانين اقتراح: سلطة رئيس الدولة في مجال األولالمطلب   

، إىل مةالد القانون الوضيي اكيماهلاوالذي يؤدي ، ليملة  اليرريية هو اخلتوة االوىل يف ااالقرتاح         
خال الدسيور االمريكي من نص  ، (1)الذي يؤسس اللبن  االوىل للقانون وحيدد مادته وحميواهفهو اليمل 

ن االجتاه اليام يف الفقه بةد إ ، القوانني اقرتاحمبباشرة احلق يف صريح يييلق بيحديد الللت  املخيص  
ووفقا  ، إىل التبةي  اليرريية  حلق االقرتاح اسينادااألمريكي ميةل إىل قصر هذا احلق على الكوجنرس 

 لليفلري الصارم ملبدأ الفصل بني الللتات.

يرى إنه وإن كان الدسيور قد حرم الرئةس من حق االقرتاح إال إنه  بةد إن هناك أجتاه فقهي آخر        
 (2)فيلةا خارج النصوص الدسيوري  يف امللائل اليرريية  مليغال يف ذلك حقه اقرتاحامع ذلك ميارس 

 ، من الدسيور/ الفقرة الثالث  " يزود الرئةس الكونغرس من وقت آلخرالثانة  الذي نصت علةه املادة 
يييقد أهنا ضروري  اإلجراءات اليت  توصةات بيلك ، ويقدم له للدراس  ، مبيلومات عن حال االحتاد

 ..."ومالئم 

 شفوي  أو مكيوب  برسال  الكوجنرس مع باليخاطب األمريكي الرئةس يقوم احلق هذا ومبقيضى
_________________ 

 .6ص، بابل جامي ، القانون كلة ،  ماجليري رسال  ؛(مقارن  دراس ) القوانني باقرتاح احمليص  الللت  عمر؛ اهلل عبد أشرف (1)
، 2009، القاهرة، اليربة  النهض  دار، مقارن  دراس – والرئاسي الربملاين النظامني بني الدول  رئةس ت صادق؛سل حازم.د (2)

 .403ص
 



 -الواليات المتحدة وموريتانيا أنموذجا-د.روافد الطيار                       الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي

127 
 

هذا احلق بيض االجراءات الالزم  وقد أطلق على  باختاذخيتره فةها بأحوال االحتاد ويوصي         
 حق الرسال  أو حق اليوصة  الررعة (. مصتلح )

 األول: الرسالة )حق التوصية الشرعية( الفرع

أن ييقدم الرئةس ، الكوجنرس اليادي انيقاددورة  الفيياحجرى اليرف االمريكي اللنوي         
االمريكي برسال  للكوجنرس يضمنها أحوال االحتاد واليررييات اليت يرى هناك حاج  إلةها واليت يتلق 

كما ،  واحلكومة  يف داخل وخارج أمريكا اإلداري )رسال  االحتاد( يقدم فةها الرئةس حلابا عن نراطاته 
ذه الرسال  برنامج ميكامل ييرض فةه الرئةس وتييرب ه، اختاذهااليوصةات اليت يرى ضرورة  يقرتح فةها
سةاسيه وبرناجمه الذي ينوي أختاذه ومن خالل ذلك يليتةع رجال الربملان تبين هذه املراريع خلتوط 

 .(1)وحماول  إقرارها يف صورة قوانني

، لنصوص الدسيور االمريكي التيد هذه الرسائل مبثاب  حق اقرتاح بامليىن القانوين امليروف اسينادا        
مبا حتمله من توصةات ، تلاعد رئةس الدول  على إداء واجباته الدسيوري  واتصالفما هي إال وسةل  علم 

مبيىن إن رئةس  أي، متد الكوجنرس بالفكرة اجلوهري  اليت يراد حتقةقها دون أن يصةغها صةاغ  كامل 
 .للكوجنرسالدول  ميلك القدرة على منح فكرة قانون 

ورغم ذلك فقد كان الرؤساء يف بادئ االمر ييجاهلون حدود سلتيهم الدسيوري  ويضمنون         
إىل الكوجنرس  رساالهتم للكوجنرس مرروعات ومقرتحات قانونة  كامل  منها رسال  الرئةس )كلةفاليد(

فوافق الكوجنرس على  ، اجلمركة واليت أقرتح فةها إقرار مبدأ حري  اليجارة وإلغاء الييريف   1895عام 
كما قدم الرئةس )واشنتن( مقرتحات قانونة  ميكامل  خاص  مبا يييلق مبجال القروض  ، اقرتاحه

 االجنبة  والوطنة .

_______________ 

، احلقوق كلة ،  دكيوراه أطروح ، (مقارن  دراس ) املياصرة الدسيوري  النظم يف الدول  رئةس دور ، النجا أبو حممد عادل (1)
 .93ص، مصر ، االسكندري  جامي 
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 عن مباشر غري بركل القوانني مرروعات من يراء ما يقدم أن للرئةس فإن سبق ما إىل إضاف         
 (1)اخلاص بامسهمطريق أعضاء الكوجنرس املنيمني حلزبه 

 القوانين في المسائل المالية  اقتراحالفرع الثاني :

حبق عرض مرروع  1921واحملاسب  الصادر عام ييميع الرئةس االمريكي مبقيضى قانون املةزانة          
وإن سلت  الرئةس مبقيضى هذا ، (2)كوم حضمنا: تفاصةل الربنامج املايل للاملةزانة  على الكوجنرس مي

 املالة . القوانني اقرتاحالقانون يف إعداد وعرض املةزانة  متكنه من أن يليب دور كبري وأساسي يف جمال 

كما ،  يف امللائل املالة  قبل صدور هذا القانون اقرتاحمارسوا حق  نااالمريكإن بيض الرؤساء  إال        
للحصول على قرض وطين يف حدود  باقرتاح 1790يناير  9ث عندما تقدم الرئةس )واشنتن( يف دح

تضمنت واليت  1911وأيضا رسال  الرئةس )روزفلت( سن  ، ووافق علةه الكوجنرس، أحد عرر ملةونا
ه كما أسيخدم الرئةس )كلةفاليد( حق،  الضرائب إىل سي  وثالثني ملةون من الدوالرات بيخفةض اقرتاح

    .مركة اجليف الرسال  لييديل الرسوم 

مل يضف إىل سلتات الرئةس املالة  يف جمال  1921وبذلك فإن قانون املةزانة  واحملاسب  ليام         
 ، قت طويل عن طريق رئاس  االحتادن هذا احلق كان ميرتف به للرئةس منذ و أل، اقرتاح القوانني جديدة

 .(3)ال إن القانون قد منح الرئةس سندا تررييةا واضحا يف إعداد املةزانة  وعرضها إ

فقد أشار يف الباب الثاين منه والذي يدور حول الللت   1991يانةا ليام يأما يف الدسيور مور         
 الوزراء ".على " ميارس رئةس اجلمهوري  الللت  الينفةذي  ويرتأس جملس  25الينفةذي  يف املادة 

________________ 

 .405ص، سابق مصدر ، صادق حازم.د (1)
 اطروح ، االسالمي اللةاسي الفكر ويف املياصرة الغربة  الدميقراطة  االنظم  يف الدول  رئةس الغنام حممد حممد سامي (2)

 .214ص، 1998، القاهرة جامي ، احلقوق كلة ،  دكيوراه
، االكادميي الكياب مركز ، 1ط( اليملي والواقع الدسيوري النص بني) االمريكي الرئةس سلتات، حلني مراد داوود.د (3)

 .213ص، 2006، عمان
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مبادرة القوانني من اخيصاص احلكوم  وأعضاء من الدسيور "  )جديدة(61وقد أشار يف املادة         
 " مراريع القوانني يف جملس الوزراء وحتال إىل اجلمية  الوطنة . الربملان. ييم تداول

بللت   يانةاييف مور ومن خالل حتلةل النصني املرار إلةهم أعاله ييضح لنا متيع رئةس الدول          
عال خالف الواليات امليحدة ، القوانني بركل صريح وواضح كون رئةس الدول  رئةس احلكوم  اقرتاح

 م مينح هذا احلق بركل صريح.االمريكة  فل

 على مشروعات القوانين عترا : سلطة الرئيس في الموافقة واإلالمطلب الثاني

كل مرروع قانون  " 1787من الدسيور االمريكي ليام /الفقرة اللابي  أشارت املادة االوىل         
رئةس الواليات  أن يقدم إىل ، قبل أن يصبح قانونا   ، ينال موافق  جملس النواب وجملس الرةوخ جيب

َم فةه اته إىل اجمللسإعرتاضمقرونا  ب ، وإذا مل يوافق علةه أعاده ، وقيه ، امليحدة: فإذا وافق علةه ، الذي ُقدِّ
الرئةس أي مرروع قانون يف غضون عررة أيام )تليثىن منها أيام األحد( من تقدميه  وإذا مل ييد ، ...
 ، بلبب رفيه جلللاته ، ما مل حيل الكونغرس ، قانونا  كما لو أنه وقيهالقانون ذاك  أصبح مرروع ، له

 ...."ويف مثل هذه احلال  ال يصبح املرروع قانونا ، دون إعادة املرروع إلةه

وبناء على ذلك فإذا وافق الرئةس على املرروع ومل ييرتض صراح  خالل عررة أيام ييتي         
        (1)للمرروع قوة النفاذ.

على مرروعات القوانني ويكون  عرتاضإضاف  إىل حق املوافق  مييلك الرئةس االمريكي حق اإل        
 (2)اجلةب( إعرتاضعادي أو ضمين )إما ، عرتاضهذا اإل

____________ 

، القاهرة اليربة ؛ النهض  دار، الدسيوري والقانون اللةاسة  النظم، الوهاب عبد رفيت حممد.ود شةحا اليزيز عبد إبراهةم.د (1)
 .273ص، 2005

 .457ص، 2006 ، القاهرة، اليربة  النهض  دار، (مقارن  دراس )والينفةذي  اليرريية  الللتيني، الرمحن عبد أمحد مريد.د (2)
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 العادي )الصريح(  عترا الفرع األول: اإل

وييةده إىل الكوجنرس مع  أن يرفض الرئةس صراح  توقةع مرروع القانون عرتاضهذا اإل دمفا        
خالل عررة أيام من الةوم اليايل إلرسال  عرتاضإن يقدم هذا اإلو ، إعتاء تفلري تفصةلي ألسباب رفضه

دون أن يقوم الرئةس بإختار الكوجنرس بأسباب  فإذا فات الةوم الياشر كامال  ، املرروع إىل الرئةس
مل أي مبيىن آخر تيد مدة اليرر أيام مدة سقوط فإذا ، ه يييرب موافق  ضمنة  من جانب الرئةسإعرتاض

 .عرتاضييرتض الرئةس خالهلا يلقط حقه يف اإل

بإعادة مناقر  املرروع فإذا خالل املدة يياد املرروع إىل الكوجنرس الذي يقوم  عرتاضوإذا مت اإل        
 (1)الرئةس  إعرتاضم من وافق علةه الكوجنرس بأغلبة  ثلثي االعضاء احلاضرين يصبح قانونا بالرغ

 الجيب( إعترا الضمني ) عترا الفرع الثاني: اإل

ويقصد به إن الرئةس ال يوقع مرروع القانون دون إعالن رفضه ولكن يررتط لذلك أن تكون         
إىل الرئةس قبل فض دور االنيقاد  الدورة اليرريية  قد أنيهت وحيدث ذلك إذا أرسل مرروع القانون

 الكوجنرس بأقل من عررة أيام.

وأسيخدم بيد  1812ألول مرة بواست  الرئةس )ماديلون( سن   عرتاضوقد أسيخدم هذا اإل        
 (2 )ذلك الرئةس )أندريو جونلن(

: يصدر رئةس 70 إىل إن " املادة 70أشار املررع الدسيوري يف املادة ؛يف الدسيور املوريياين         
( يوما على األكثر من يوم إحاليها إلةه 30( أيام على األقل وثالثني )8اجلمهوري  القوانني بيد مثانة  )

 من طرف الربملان.

_____________ 

 رسال ، (مقارن  دراس ) اليربة  الدساتري بيض يف الدول  لرئةس االعيةادي  اليرريية  االخيصاصات القادر عبد تغريد (1)
 .56ص، 2003 ، بغداد جامي  ، القانون كلة ،  ماجليري

 .459 ص، سابق مصدر، الرمحن عبد أمحد مريد.د (2)



 -الواليات المتحدة وموريتانيا أنموذجا-د.روافد الطيار                       الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي

131 
 

فإذا صادقت اجلمية   ، أو اقرتاح القانون لقراءة ثانة  لرئةس اجلمهوري  يف هذه املدة أن ييةد مرروع
 فإن القانون يصدر وينرر يف األجل املنصوص علةه يف الفقرة اللابق ." ، الوطنة  بأغلبة  أعضائها

موافق  رئةس الدول  خالل املدة احملددة يف ييضح من النص أعاله إنه يررتط لصدور القانون         
 توقةفي وإعادة القانون إىل الربملان إلعادة النظر إعرتاضعلى القانون  عرتاضالنص وحيق لرئةس الدول  اإل

 (3)به من جديد فإن وافق علةه الربملان بأغلبة  خاص  يصدر وينرر

؟ وهل إن الرئةس ملزم بيقدمي عرتاضمل يبني ماهي إجراءات اإل املوريياينإال إن املررع الدسيوري         
من االجراءات وهذا ييد قصور يف النصوص الدسيوري  وييةح لرئةس  أم ال؟ وغري ذلك عرتاضأسباب لإل
 بركل مفرط على القوانني وباليايل عرقل  عملة  صدور القانون. عرتاضالدول  اإل

  سلطة الرئيس في إصدار اللوائح التنظيمية )التشريع الفرعي(: المطلب الثالث

يصدرها الرئةس فجانب من الفقه يلمةها اليرريع اليابع اليلمةات اليت على اللوائح اليت ختيلف         
االداري أ الينفةذي وجانب ثالث ينظر إىل اليررييات رريع لفرعي وجانب آخر يلمةها سلت  اليأو ا

 املفوض أو اليابع. على إهنا صادرة بناء على تفويض من الكوجنرس فيلمى باليرريع

علةه أختاذ كل اليدابري الالزم  لذلك سواء يقوم بذلك تلقائةا وإن الرئةس مكلف بينفةذ القوانني و         
طبةيي وحيمي لللتاته  كاميدادأو عن طريق تفويض تررييي ويللم الفقه االمريكي بأحقةيه يف ذلك  

وبالنظر إىل اللوائح اليت  ، بوصفه الرئةس االعلى للللت  الينفةذي  واملكلف طبقا للدسيور بينفةذ القوانني
فال لرئةس جيد إهنا إما تيناول وتنظم ملائل تدخل يف االخيصاص احملدد له مبقيضى الدسيور يصدرها ا

 ن سند مرروعةيها هو إن الدسيور أجاز للرئةس ضمنةا إصدارها ليمكنه من مركل  يف هذا الرأن أل

______________ 

 أوراق، واحلكم الداخلة  اللةاس ، الربملان يقرها اليت القوانني مرروعات على الدول  رئةس إعرتاض، عابدين عصام (1)
 .www.pcpsr.org: االلكرتوين املوقع، االنرتنت شبك  على منرور حبث، دسيوري  ومقارنات

 



 -الواليات المتحدة وموريتانيا أنموذجا-د.روافد الطيار                       الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي

132 
 

 .وعزهلم املوظفني لييةني املنظم  الينفةذي  كاللوائح القوانني تنفةذ

تنظم تفويض تررييي واليت يتلق علةها اللوائح اليفويضة  واليت  إما اللوائح اليت تصدر عن        
 ملائل حميجزة أصال للللت  اليرريية  طبقا للدسيور.

من جانب القضاء االمريكي فقد اجتهت احملكم  اليلةا يف البداي  إىل القضاء بيدم دسيوري        
ها ختالف مبدأ أالرئةس االمريكي ووصفها البيض بالقوانني اليت جتةز إصدار تلك اللوائح من جانب 

 الفصل بني الللتات املتبق يف النظام الرئاسي .

بةد إنه ونظرا للظروف الدولة  املخيلف  واحلروب أدى ذلك إىل اليجاء الرؤساء إىل اسيخدامها         
انني على أساس إن الكوجنرس بكثرة مما أدى إىل أجتاه احملكم  اليلةا إىل القضاء بيدم دسيوري  هذه القو 

يلنه ويوافق علةه من  ال يفوض الرئةس يف سلت  عمل القوانني وإمنا يلند له أن يكمل تفاصةل ما
 .(1)تررييات

 المبحث الثاني 

 سلطة رئيس الدولة  التشريعية في الظروف االستثنائية 

يف أمريكا يف الظروف االعيةادي  إال إن هذه الللتات تيلع  رغم اتلاع سلتات رئةس الدول          
مع الظروف االسيثنائة  كحال  حدوث حرب أو أزمات كربى وذلك حىت ييمكن من أختاذ االجراءات 
الالزم  ملواجه  هذه الظروف وتلك االزمات واليت يكون من شأهنا أن تفرض اليديد من القةود على 

 (2)بيض اليدابري اليت ختص الكوجنرس وحده يف االصل مبباشرهتا ذواختاحقوق االفراد وحرياهتم 

 __________________ 

 .413ص ، سابق مصدر ، صادق حازم.د (1)
 .236 ص، سابق مصدر، حلني مراد داوود.د (2)
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 وسنيرض لللتات الرئةس اليت ميارسها يف الظروف االسيثنائة  يف ثالث  متالب:       

 األول: لوائح الضرورة المطلب

الرئةس ض جيةز للكوجنرس االمريكي أن يفو من أي نص  1787خال الدسيور االمريكي ليام          
لللتاته اليرريية  بإصدار لوائح الضرورة يف حال  غةب  الكوجنرس أو عجزه عن اليرريع االمريكي 

 ملواجه  الظروف االسيثنائة  .

إال إنه جرى اليمل على تدخل الدول  يف كثري من مةادين النراط االقيصادي وغريه من         
اليدخل اللريع ملواجه  هذه املركالت اليت ميكن أن  اقيضتاليت ، اليالقات االخرى املركب  وامليقدة

 ، الناحة  الواقية من  خاص  وإن إحاط  الربملان جبزئةات هذه امللائل غري ميصور، تثور يف هذا اجملال
مع ترك بقة   واجتاهاتهالربملان إىل االكيفاء برسم احملاور الرئةلة  لليرريع وحتديد أصوله لذلك أضتر 

 .(1)القواعد اليفصةلة  لإلدارة خاص  يف أوقات الضرورة

ن يصدر لوائح يف جمال األمن القومي أللرئةس ب 1795هذا وقد سلم الكوجنرس منذ سن          
 امللةرا يف حاالت حمددة يف الدسيور. اسيدعاءاقب  وزارة الدفاع وله حق ومر 

باالسيةالء على مصانع الصلب عندما أضرب اليمال  1952وقد قام الرئةس )ترومان ( سن          
 .(2)ورفضوا االنصةاع ألوامره بوقف األضراب واليودة لليمل

أما الرئةس )لنكولن( فقد أسيند لنظري  الضرورة اللةاسة  ليربير االجراءات اليت أختذها باملخالف          
____________ 

 ص، 2012، عمان، واليوزيع للنرر صفاء دار ، 1ط، املقارن  اللةاسة  االنظم  يف الوسةط، الركري يوسف علي.د (1)
419. 

 الفكر دار، 1ط، مقارن  دراس  ، والربملاين الرئاسي النظامني يف الدول  لرئةس اليرريية  الوظةف  ، فهمي حلمي عمر.د (2)
 .440ص ، 1980، القاهرة، اليريب
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 على الكوجنرس تصديق يييني أنه وأعلن 1864 سن  الكوجنرس إىل وجهها اليت رساليه يف للدسيور
 .(1)أسيمرار هذه احلاالت

 إعالن الطوارئ : سلطات رئيس الدولة خالل فترةالمطلب الثاني

حال  التوارئ عبارة عن نظام قانوين ييقرر مبقيضى قوانني دسيوري  عاجل  حلماي  املصاحل الوطنة          
ومؤقيه ملواجه  الظروف التارئ  اليت تقيصر عنها احلكوم  الررعة  وتنيهي  اسيثنائة ويلجأ إلةها بصف  

 ملوغاته. بانيهاء

والغزو اخلارجي واالضترابات الداخلة  واالزمات االقيصادي  وترمل الظروف االسيثنائة  احلرب         
  .(2)والرباكني وغريها كالزالزلاخلترية والكوارث التبةية   

 ميارس الرئةس االمريكي خالل هذه الفرتة ثالث أنواع من اليررييةات هي:        

عالن قةام إالداخلي الذي يفوض رئةس الدول   أوال : تررييات سابق  على التوارئ مثل قانون األمن
 الغزو اخلارجي أو إعالن احلرب أو وقوع ختر.

ثانةا : تررييات مياصرة حلال  التوارئ ليمكني الرئةس من مواجه  احلال  املاثل  بالفيل وهي تنيهي 
 حال  التوارئ. بانيهاء

مثال ذلك قانون ، الحق  ييرفها الكوجنرس بأثر رجيي وهي إجراءات اليت أختذها الرئةس تررييات ثالثا :
لليصديق على قرار الرئةس )روزفلت( بإغالق البنوك األمريكة  ابان األزم  ، 1923احلماي  املصرفة  عام 

 البالد يف ذلك الوقت. اجيازتاليت االقيصادي  

_______________ 

 .428ص ، سابق مصدر، صادق حازم.د (1)
 ،القاهرة ،األمريكة  امليحدة للواليات والدسيوري اللةاسي النظام يف الللتات بني الفصل حقةق ، علي اللةد سيةد.د  (2)

 .132ص، 1999
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وبناء على ذلك حيق لرئةس الدول  االمريكي أن ييلن حال  التوارئ واحلكم اليلكري مما يرتتب         
علةه وقف اليمل بالقوانني اليادي  وتويل الللتات اليلكري  بصف  مؤقيه حكم املنتق  اليت قامت هبا 

 حال  التوارئ.

ولذلك جيب أن ، تات شبه دكياتوري ونالحظ إن إعالن التوارئ ييتي للرئةس االمريكي سل        
كل حال  واقية  تنذر بضرر يصةب مصلح  حةوي  فةيهددها باالنيقاص  وهو باألم يكون ختر حمدق 

ألن الللتات االسيثنائة   ، يف طبةييه ومداه واسيثنائةا ، أو الزوال وجيب أن يكون اخلتر جلةما  وحاال  
كانت الوسةل  اليت توجب تتبةقها جيب أن تكون   وأيا  كان مصدرها  أيا  ، بوجه عام وسلتات األزم 

اخلتر إىل إعاق  مؤسلات الدول  عن إداء ويؤدي ، خاضي  دائما ألي ظرف طارئ يوصف باالسيثنائة 
إىل إعالن التوارئ هو الوسةل  الوحةدة املمكن  لرفع اخلتر واليغلب على  وإن يكون اللجوء، دورها

األزم  من اجللام  حبةث تلييصي مواجهيها بالوسائل القانونة  أو الدسيوري  االزم  أي أن تكون حال  
 اليادي .

إن الوسائل اليادي  غري كافة  حلب حجم وطبةي  األزم  وما ، ويكفي أن ييةقن رئةس الدول         
اليادي :  ويقصد بالوسائل القانونة ، تيتلبه من عالج مما يدفيه إىل اللجوء إىل الوسائل االسيثنائة 

 اليررييات اليادي  والقرارات اليت حتمي املصاحل املهددة باخلتر.

وجيب أن يهدف الرئةس إىل ضمان أداء الللتات الدسيوري  لدورها يف أقصر فرتة ممكن  ويف         
 .(1)الرئةس هبا اليزامظل الوضع االمريكي تراقب احملكم  اليلةا هذه الرروط ومدى 

( من 71املادة )يف الدسيور املوريياين فقد أشار املررع الدسيوري إىل حال  التوارئ يف  أما        
األحكام اليرفة  وحال  التوارئ يقرها رئةس اجلمهوري  ملدة أقصاها ثالثون الدسيور واليت ترري إىل " 

  حيدد دورةيكن يف ا مل ( يوما. للربملان أن ميدد هذه الفرتة. ويف هذه احلال  جييمع الربملان وجوبا إذ30)

___________ 

 .195ص ، سابق مصدر، احللني عبد امحد مريد.د (1)
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      ."التوارئ وحال  اليرفة  األحكام مبقيضي اجلمهوري  رئةس هبا ييميع اليت االسيثنائة  الللتات القانون  
 الظروف االسيثنائة  .وييضح من النص أعاله إن رئةس الدول  املوريياين ينفرد مبمارس  الللت  يف حال  

من الدسيور املوريياين االجراءات اليت ييبيها رئةس الدول  ملمارس   )جديدة( 39وبةنت املادة           
ييخذ رئةس اجلمهوري  بيد االسيرارة الرمسة  للوزير األول ولرئةس سلتاته االسيثنائة  واليت تنص " 

 ، اليت تقيضةها الظروف حةنما يهدد ختر وشةك الوقوعاليدابري  ، اجلمية  الوطنة  وللمجلس الدسيوري
وكذلك حةنما يييرقل اللري املنيظم  ، مؤسلات اجلمهوري  واألمن واالسيقالل الوطنةني وحوزة البالد

ويتلع األم  على احلال  عن طريق ختاب. تنبع هذه اإلجراءات من  ، للللتات اليمومة  الدسيوري 
وينيهي اليمل هبا  ،  املترد واملنيظم للللتات اليمومة  يف أقرب اآلجالالرغب  يف ضمان اسييادة اللري

جييمع الربملان وجوبا. ال حتل اجلمية  الوطنة  خالل  حلب نفس الصةغ حاملا تزول الظروف امللبب  هلا.
 ممارس  الللتات االسيثنائة ."

يثنائة  من حةث حاالت اللجوء إىل الظروف االس 39نظم املررع الدسيوري املوريياين يف املادة         
الللتات االسيثنائة  وهي: وجود ختر وشةك الوقوع يهدد مؤسلات اجلمهوري  واألمن واالسيقالل 

 وكذلك حةنما يييرقل اللري املنيظم للللتات اليمومة  الدسيوري .، الوطنةني وحوزة البالد

الدول  يف حال  إعالن التوارئ  الواجب إتباعها من قبل رئةس اإلجراءاتومن مث بني املررع         
وهي: االسيرارة الرمسة  للوزير األول ولرئةس الغرفيني اليمثةليني )اجلمية  الوطنة  وجملس الرةوخ( 

 وللمجلس الدسيوري وأن يٌتلع األم  على على احلال  عن طريق ختاب.

اللري املترد للللتات اليمومة  يف أقرب  اسييادةان اهلدف من هذه االجراءات الرغب  يف ضم        
  . (1)وينيهي اليمل هبا حلب الصةغ نفلها حاملا تزول الظروف امللبب ، اآلجال

_____________ 

 الرابط، االنرتنت شبك  على منرور حبث، والدراسات البحوث قلم إعداد، اليربة  الدساتري يف الللت  تداول مفهوم (1)
 www.amanjordan.org/c1mauritania.htm: االلكرتوين
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 لرئيس الدولة التفويض التشريعي: المطلب الثالث

الضرورة اليملة  ومبقيضاه يفوض الكوجنرس الرئةس يف  اعيباراتاليفويض اليررييي إجراء فرضيه         
يرمل كاف  وال يقيصر اليفويض اليررييي على جماالت حمددة بل ، مباشرة جانب من سلتاته اليرريية 

 احلةاة االقيصادي  واالجيماعة  واليلكري  واملالة .

 أو نظري ، وقد ذهب الفقه األمريكي إىل إن املصدر األساسي لللتات الضرورة لةس الدسيور        
وترجع ظاهرة اليفويض إىل تاريخ الدسيوري  (1)الللتات املرتبت  وإمنا تليند إىل قوانني اليفويض مباشرة

فوض فةه الرئةس يف مصادرة اللفن الراسة   قانونا   1794امليحدة فقد أصدر الكوجنرس سن  للواليات 
   يف موانئ الواليات امليحدة وإهناء هذه املصادرة وفقا  ليقديره.

وغالبا ما يأخذ اليفويض اليررييي ظاهرة يف الواقع يف حاالت احلروب والظروف االسيثنائة  على         
يلوغ  ال كان االليزام بالقواعد الدسيوري  واليرريية  أمرا البد منه يف االحوال اليادي  إال إنهأنه إذا  أساس 

االحيجاج بذلك يف ظروف احلروب واألزمات اليت تيتلب تركةز اليمل يف يد رئةس الدول  من أجل 
سلتات  وكذلك روزفلت( مارس الرؤساء )لةنكوين وويللون لذلك فقد؛ وسرعيهاليمل وحدة حتقةق 

فقد قام الرئةس )ويللون( بدعوة الكوجنرس إىل ، شبه دكياتوري  واسي  يف حال  احلرب الياملة  األوىل
الواليات امليحدة ضد اعيداءات املانةا االنيقاد مث طالبه بيفويضه سلتات واسي  للدفاع عن أمن 

الكوجنرس الرئةس وكذلك منح ، 1917الكوجنرس مبوجب قانون اليجنةد سن   ففوضه، امليكررة
% على الواردات ومنح 10مركة  بنلب  دة سي  أشهر سلت  رفع الرسوم اجلومل 1917)نةكلون( سن  

ومنحه سلتات واسي  ليحقةق  1962الرسوم اجلمركة  أيضا سن   الرئةس )كنةدي( قانونا بيخفةض
ها بالنلب  لبيض الللع اليت اليوافق مع االحتاد األوريب االقيصادي وميابي  سةاس  ختفةض الرسوم أو رفي

 .(2)حيددها الرئةس
 .الدول  رئةس إىل تررييي تفويض أي إىل يرر فلم املوريياين للدسيور بالنلب  أما       

___________ 
 .458ص، سابق مصدر ، فهمي حلمي عمر.د (1)
 .430ص، سابق مصدر ، صادق حازم.د (2)



 -الواليات المتحدة وموريتانيا أنموذجا-د.روافد الطيار                       الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي

138 
 

  الخاتمة

اجملال إىل النيائج  نيوصل يف هذا؛ الدول لرئةس اليرريية  بيد اليرض الذي قدمناه عن الوظةف          
 اآلتة :

تتور مبدأ الفصل بني الللتات اليرريية  هو حصةل   االخيصاصاتإن منح رئةس الدول   .1
بأنه يدعو لإلسيقالل واالنيزال اليام لكل من الللت   فاألصل إن هذا املبدأ فهم يف بادئ األمر

تدخل يف وظائفها وعلةه فقد  ارس  أعماهلا عن الللت  األخرى ودون اليرريية  والينفةذي  يف مم
وكذلك على احلقوق واحلريات الفردي   بني الللتات يؤدي إىل االعيداءكان هذا الفصل املتلق 

 اليحكم واالسيبداد األمر الذي يؤدي إىل االضرار باملصلح  اليام  للجمةع.
الفصل بني  باعيمادقدر من املرون  على هذا املفهوم وطبقا ملا تقدم كان البد من إضفاء  .2

الللتات القائم على أساس اليوازن بني الللتات يف الدول  مع اليياون بةنهما فضال عن وجود 
طاملا كان هدف اجلمةع هو وعلةه فإن هذا اليياون بني الللتات مقبول ، امليبادل  بةنهماالرقاب  

 ونظامها اللةاسي. واسيقالهلاعلى كةان الدول   سةادة القانون واليدال  مع احلفاظ
)رئةس وبالذات رئةس هذه الللت  وكان من أبرز مسات هذا اليياون منح الللت  الينفةذي  

الدول ( االخيصاصات اليرريية  اليت جتيله يرارك الللت  اليرريية  يف وظةفيها اليرريية  عن 
 اض علةها. طريق منحه حق االقرتاح اليررييي واالعرت

تدخال يف ، ترريية  اخيصاصاتالدول  من ما ييميع به رئةس  اعيباروعلى الرغم من 
إال إن هذا اليدخل فلر بالدور األساسي الذي تقوم به ، مةدان خاص بالللت  اليرريية 

 فلم تيد مهم  الللت  الينفةذي  تيمثل يف إعتاء إرادة الللت  اليرريية  البيد، الللت  الينفةذي 
فالللت  الينفةذي  الةوم أصبحت سلت  اليصور واليختةط ، اليملي يف الينفةذ املايل دون سواه

يؤهلها لضبط  ذلك إن هلذه الللت  وحدها من امليتةات والكفاءات ما، واالجناز واليرريع
والقدرة على تقةةم ، احلديث  والقةام تبيا لذلك بيقدمي مرروعات القوانني االزم حاجات الدول  
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وعلةه فإن اليدخل املقصود منه حتقةق ، هذه القوانني ومدى مالئميها للقانون واملصلح  اليام 
 اليياون وتبادل الرأي والرقاب  بني الللتيني اليرريية  والينفةذي .

 فإن فكرة الضرورة واليفويض اليررييي فهي كما بةنا 1787فةما يييلق بالدسيور االمريكي ليام  .3
لذلك كانت عامال  أساسةا  إلرساء قاعدة وهي على ، أفكار مل ينص علةها الدسيور، سابقا

ليرابك النقةض من مبدأ الفصل بني الللتات الذي يركل أحد أركان النظام الرئاسي فكان 
يف منح الرئةس مزيدا  من اليوسع يف ، النص الدسيوري وانيداموتيقد املراكل االجيماعة  

واليت حددت  1787ت هذه احلقائق مفارقه بني الوثةق  الدسيوري  الصادرة عام فركل، سلتاته
رئةس الدول  وبني املمارس  اليملة  هلده االخيصاصات اليت حيمت مزيدا من  اخيصاصات

   اليوسع يف الللتات.
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 يالبيئالضرر  عن للتعويض القانونينظام ال
 .وافي مريمط.د/ 

 .1جامعة الجزائر، كلية الحقوق سعيد حمدين
 

 

 الملخص
األمر الذي ، يعمل نظام املسؤولية التقصريية كما هو معروف يف القانون املدين على إثبات املسؤولية عن الضرر

 عن الضرر يف جمال قانون البيئة.يطرح إشكال قانوين من حيث صعوبة إثبات املسؤولية 
وعند التمكن من إثباته قد ال يتم التمكن من ربط ، الضرر البيئي يف حاالت عديدة يكون صعب اإلثبات

، ويف حاالت يكون فيها النشاط املتسبب يف الضرر هو نشاط مشروع، العالقة السببية بني الضرر والنشاط املتسبب فيه
حيث مت إقرار ،  وقانون البيئة على احاولة إاجا  نظام قانوين للمسؤولية عن األررار البيئيةلقد عمل كل من القانون املدين

و تكريس مبدأ امللوث الدافع ومت إعمال نظام ، نظام املسؤولية املوروعية حىت ال يكون من الضروري إثبات خطا ما
  راسة التأثري . 

 يةالكلمات المفتاح
   الضرر.-مبدأ امللوث الدافع- راسة التأثري-رييةنظام املسؤولية التقص-ررر بيئي

 
Résumé  

 Le système de responsabilité délictuelle, tel qu'il est connu en droit civil, vise à prouver la 

responsabilité pour les dommages, ce qui pose un problème juridique en termes de difficulté à 

prouver la responsabilité pour les dommages dans le domaine du droit de l'environnement. 

Dans de nombreux cas, les dommages à l'environnement sont difficiles à prouver et, lorsqu'ils 

peuvent être prouvés, il peut ne pas être possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et 

l'activité qui les a causés.  

 Dans plusieurs cas, l'activité causant le dommage était légitime. Tant le droit civil que le 

droit de l'environnement a tenté de créer un système juridique de responsabilité pour les dommages 

environnementaux, dans lequel le système de la responsabilité objective a été adopté de manière à 

ne pas avoir à prouver une erreur et à consacrer le principe du pollueur-payeur , et le système 

d’études d’impact a été mis en œuvre. 

Mots clés : 

Dommages environnementaux - Système de responsabilité délictuelle - Étude d'impact - Impulsion 

du pollueur - Principe du préjudice. 
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 مقدمة:
ونظامه القانوين يف جمال من حيث مضمونه ، بساطة مبدأ املسؤولية التقصريية املعمول به يف القانون اخلاص إن

 املسؤولية عن الضرر. بإثباتيطرحان جمموعة من املشاكل القانونية املتعلقة البيئة 

وغري املباشرة على  املباشرة آثارهكلفة معاجلة   أوجي يصعب تقديره مثلما يصعب حتديد كلفته الضرر االيكولو  أنذلك 
حتديد العالقة السببية يف جمال التلوث البيئي بشكل  األحيانيف بعض ومن الصعب جدا ، املدى القريب واملدى البعيد

 مباشر وحصري بسبب عدم القدرة على التكهن بذلك.

فعملت على ورع نظام خاص  اإلشكاالتاحلديثة يف جمال قانون البيئة جتاوز كل هذه  لقد حاولت التشريعات
القائم على اعتبار من اجل ذلك "نظام املسؤولية املوروعية"  وأقرت، البيئية األررار إصالح لضمان باملسؤولية املدنية

مما ، ماخطا  إثبات إىل ون احلاجة ، مباشرغري  أوصاحب النشاط مسؤوال عن الضرر الذي حلق بالبيئة بشكل مباشر 
 .من املبا ئ العامة لقانون البيئةاملنصوص عليه ر التمهيد لتكريس مبدأ امللوث الدافع إىليؤ ي 

من البحث عن  أكثرواملخاطر  األررارفالواقع انه يرا  بورع مبدأ امللوث الدافع احلث على الوقاية وتدارك 
، اليت تعمل على تكريس هذا التوجه اآللياتعلى البيئة من  التأثريكما ويعترب نظام  راسة ،  املسؤوليةوحتمل  اخلطأ إثبات

املباشرة وغري املباشرة اليت ميكن  اآلثاراملشاريع االقتصا ية والتنموية بدراسة قبلية متكن من تقييم  أصحابوتتمثل يف قيام 
 تلحق بالبيئة. أن

 :اآلتية إلشكاليةاومنه نطرح 

 املوروعية يف جمال محاية البيئة؟ إىلالتقصريية من لتطوير نظام املسؤولية القانونية املعتمدة  اآللياتماهي 

 :اآلتيةمن خالل احملاور  اإلشكاليةوستتم معاجلة هذه 

 . الموضوعيةالمسؤولية التقصيرية بالمسؤولية  استبدال-أوال
 .تطبيق قواعد املسؤولية التقصريية يف اجملال البيئي صعوبة-ا

 .املوروعية كأساس قانوين للمسؤولية املدنية يف اجملال البيئي النظرية-ب
 .وعية البيئية على المستوى الدوليالمسؤولية الموض تكريس-ثانيا

 .عية يف جمال تلوث البيئة البحريةاملورو  املسؤولية-ا
 .يف جمال التلوث باملوا  النووية النظرية إعمال-ب

 .من خالل مبدأ الملوث يدفع المسؤولية الموضوعية تجسيد-ثالثا
 .فع يف تطوير املسؤولية املوروعيةامللوث يد مبدأ  ور-ا

 .مبدأ امللوث يدفع تطبيق-ب
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 .الخاتمة
 استبدال المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الموضوعية-أوال

ففي ، املسؤوليةتاريخ تطور املسؤولية التقصريية هو تاريخ توسع مستمر يف هذه  أنيرى الفقيه السنهوري 
يلزم من وقع ري يوقع رررا بالغ كان  أياكل عمل   أنحيث ، للمسؤولية التقصريية كأساس اخلطأالبدايات ظهرت فكرة 

وجد يف ، سلوك معيب ال يأتيه رجل ذو بصر بأنه لتقصرييا اخلطأوقد عرف الفقيه مازوا 1ه هذا الضرر بالتعويضاخبط
 .2باملسؤول أحاطتذات الظروف اخلارجية اليت 

حيث ، وربط العالقة السببية بينهماوجو  ررر  إىليؤ ي  ااملسؤولية التقصريية على ارتكاب خط أركان تقوم
لقد متحور التطور حول فكرة اخلطأ ، املسؤولية التقصريية عرفت منذ صدور التقنني الفرنسي تطورا عميقا  أنميكن القول 

القابل املفرتض  اخلطأتارة حتت ستار  األحيانهذه الفكرة تضعف شيئا فشيئا حىت كا ت ختتفي يف بعض  أخذتحيث 
راجع للتطور االقتصا ي  واألمر،  3العكس إثباتاملفرتض الذي ال يقبل  اخلطأوطورا حتت ستار ، العكس  إلثبات

، شىت وسائل النقلامليكانيكية و  اآلالتقدمت الصناعة تقدما عظيما باستحداث تحيث ، ع عشرالسريع منذ القرن التاس
 األمرحتققا مما كان عليه وأكثر ، الكامن يف استعمال هذه املخرتعات اقرب احتماال أصبح اخلطر أنوقد جنم عن ذلك 

كانت املسؤولية الشخصية تصلح يف نظام وان  ،  اخلطأغطي على ركن يف املاري فعا  ركن الضرر للربوز حىت كا  ي
 املسؤولية املوروعية. إالال تصلح  الصناعة ففي نظام اقتصا ي قوامه، اقتصا ي يقوم على الزراعة

كان   إذاخاصة ، على النظام القانوين للمسؤولية املدنية أثرهاتعكس مشكلة التلوث البيئي ، يف جمال البيئةو 
نفسه حيث اجد املضرور ، فكيف ميكن الرجوع على املسؤولني، مستقبلية آثارهكانت   إذا أوالتلوث متعد  املصا ر 

ضرر الذي عا  عليه وكل هذه املختلفة وال األنشطةاملسؤولني ويسعى لربط العالقة السببية بني يف حق  األ لةيبحث عن 
 .4اإلثباتمفرترات قانونية صعبة 

 كأساساجملال لوجو  وتطبيق النظرية املوروعية   أفسحصعوبة تطبيق قواعد املسؤولية التقصريية يف اجملال البيئي  إن
 البيئية. األررارقانوين للمسؤولية املدنية عن 
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 :ية التقصيرية في المجال البيئيتطبيق قواعد المسؤول صعوبة-ا
املسؤولية املدنية بوجه  ألركانالقانوين  اإلطاركانت هناك بعض الصعوبات املتعارف عليها يف حتديد ورسم   إذا

األررار عن تلك الصعوبات تتزايد يف شان املسؤولية  أن إال، وبيان عالقة السببية، أنواعه، باخلطأكتحديد املرا  ،  عام
 يف سبيل حصول املضرور من تلوث البيئة على التعويض الالزم جلرب الضرر. األحيانوتبدو كعقبة يف كثري من ، البيئية

، فمثال، ضررال أحدثصعوبة التحديد الدقيق هلوية املسؤول الذي قام بالنشاط الذي  هناك :أوىلمن ناحية 
، واملزروعات والثروة احليوانية باإلنسان أرراراوالذي يلحق ، واألهنارتلوث مياه البحار ، احلمضية األمطار، تلوث اهلواء

 أشخاصاالتلوث  إحداثيف  ثبت تعد  من اشرتكوا إذاومدى نصيب كل مسؤول ، فكيف حند  من قام بالنشاط الضار
 .1 وال أم خاصة كانت

 إىلورغم احملاوالت الفقهية لتغطية مشكلة حتديد املسؤول عن الضرر فان هذه املبا رات مل تتوصل اغلبها 
يكون هناك ررر وال يكون هناك  أنانه يف نفس الوقت ليس من باب العدالة  إال، املشكلة القانونية هذهمعاجلة 
 اجلماعةتتحمل  أن األمراقتضى حىت وان ، من طرف املسؤوليتم جرب كل ررر  أنتقتضي العدالة  ألنه، تعويض

 آلياتاليت ميكن استخدامها كآلية من  األررارتامني  أنظمةعلى ذلك هو ظهور والدليل  .األرراراملسؤولية عن هذه 
لصنا يق التعويضات اليت استحدثتها القوانني الدولية والوطنية  باإلرافة، يف حالة عدم معرفة املسؤول األررارتعويض 
 .2البيئية يف حال عدم معرفة املسؤول األررارلتغطية 

 أواملضرور من التلوث  أنمبدئيا ميكن القول  :للمسؤوليةبة حتديد الضرر املوجب هناك صعو ، ومن ناحية ثانية
اليت  األررارقابل يف جمال اخلاصة فلن توجد مشاكل كتلك اليت ت أموالهيف  أوحلقه الضرر يف شخصه  إذا، تدهور البيئة

 البيئة.تصيب 

هذا املعىن من  ويتأكد، وليس  فعة واحدة، بالتدريج األحيانالضرر البيئي يتحقق يف اغلب إىل أن وذلك راجع 
قد ، طويلة نسبيا واليت تعد، ء احلق يف املطالبة بالتعويضخالل نصوص بعض االتفاقيات الدولية اليت تعاجل مدة انقضا

 النشاط املولد للضرر. أوعشر سنوات من تاريخ وقوع احلا ث  إىلتصل 

هذه اخلاصية  إن، عناصر البيئة كاملاء واهلواء والغابات أحدمس  إذاكذلك يعد الضرر البيئي غري شخصي 
حيث يشرتط لرفع  عوى التعويض ، ال  عوى بال مصلحة بأنه واإل اريةاملدنية  اإلجراءاتقانون تتعارض مع مبدأ 
شخص  أيانه غري كاف لتمكني  إالوعليه قد يكون هناك ررر بيئي ، تكون شخصية ومباشرة أناملصلحة اليت البد 

 ال يكون  ائما قابال للتعويض.التسليم بان الضرر البيئي  إىلمما يؤ ي بنا ، املطالبة القضائية من

                                                           
 . 392ص، 2009، مصر،  ار النهضة العربية، قانون محاية البيئة، امحد عبد الكرمي سالمة1
 .37ص.، 2016، جامعة سطيف، مكملة لنيل شها ة املاجستري يف القانون العاممذكرة ، البيئية يف التشريع اجلزائري األررارتعويض  آليات، رمحوين احمد2
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 أمامريعات البيئة تعطي احلق للجمعيات البيئية للتدخل مباشرة ل مبدئي هلذه املشكلة فان اغلب تشوكح
املتعلق حبماية البيئة يف  10-03البيئية وهذا ما تبناه املشرع يف القانون  األرراراجلهات القضائية للمطالبة بتعويض 

منح اجلمعيات حق الدفاع عن البيئة والتمثيل القانوين للمطالبة بالتعويض يف احلالة اليت ال  إن 1التنمية املستدامة إطار
 .2البيئية األررارالتعويض عن صي مبعناه التقليدي يعترب بال شك تطور مهم يف جمال يتوفر فيها الضرر الشخ

 قانوني للمسؤولية المدنية في المجال البيئي: كأساسالموضوعية   النظرية-ب
املشرع قد افرتض  أن إالحىت تقوم املسؤولية  اخلطأ إثباتتقتضي  التقصريية قواعد املسؤولية أنعلى الرغم من 

، العام املبدأ استثناءا عنوهذا االفرتاض يعد  األشياءيف بعض احلاالت مثل املسؤولية عن عمل الغري واملسؤولية عن  اخلطأ
قدر من احلماية للمضرور من خالل  أكربالقانوين الذي تقوم عليه املسؤولية املوروعية هو توفري  األساسوهلذا فان 

اليت تصيبه وقد وجدت املسؤولية املوروعية تطبيقا واسعا من  األررارمتكينه من احلصول على التعويض الناتج عن 
هي البحث يف احملاور  اإلجابة املسؤولية؟يتحمل  أنعليه  منيف هذه احلالة عندما يقع الضرر بدون خطا  جانب الفقه

اجتمعت جعلت  فإذاالتامني يف شانه  املنفعة يسهلكبري   األخطاراليت يبحث عنها الفقه وهي: عمل كثري  األساسية
 .3إرهاقميسرا ال تعنت فيه وال  أمراتطبيق النظرية املوروعية 

، أحدثهوتقوم النظرية املوروعية على االكتفاء بوقوع الضرر واثبات عالقة السببية بينه وبني النشاط الذي 
 يلزم، للغريعمل يسبب رررا  أوفعل  كلبل  ، يف هذه احلالة املسؤولية أركانالعمل غري املشروع ليس ركنا من  أو فاخلطأ
 توفر ركنان مها الضرر ورابطة السببية بني الضرر وبني فعل املدعى عليه. إذا املسؤولية فتقوم، بالتعويضفاعله 

، استخدام سيارة أو، خص بتشغيل مصنعقام ش إذايعين انه ، يف جمال محاية البيئة مضمون هذه النظرية وإعمال
فان ذلك الشخص يكون ، املمتلكات أوهبا  اإلنسانوتأثر ، رارة بالبيئة اجلوية أ خنة أو، غازات أيهماوانبعث عن 

 .من جانبه إمهال أوخطا  أيحىت لو ثبت انتفاء ، ويض املتضررينعن تع مسئوال

حيث ال تقل احلجج املعاررة لتعميم تطبيق املسؤولية ، نظرية املسؤولية املوروعية مل ختل من النقد أنغري 
 أنتصرف من احملتمل  أي األمور أصل إىلو بالرجوع ، كبح عملية املخاطرة واالبتكار   إىلالن ذلك يقو  ، املوروعية
 حىت الذي يبدو غري رار. أررارايسبب 

كما تعد قضية املسامهة يف التعويض غري ،  صعبا أمرازمه من تقييم التعويض يعد عملية حتديد اخلطر وما يال إن
لذلك مت ، للتعويض أقصىالتأمينات وتعميم تدابري ورع حد  أنظمةالذي اجعل من الضروري التدخل يف  األمر، احسومة

مبعيار  األخذيتم  أصبححيث ، غري انه مت اقرتاح بدائل، املسؤولية عن املخاطر عن تعميم األوريبالتخلي يف االحتا  
                                                           

 . 37، 36املوا  1
، 2007قوق، كلية احلقوق بن عكنون،  كتوراه  ولة يف احل أطروحة، احلماية القانونية للبيئة من التلوث باملوا  اخلطرة يف التشريع اجلزائري، علي سعيدان2

 .358، 357ص
 .197ص، مرجع سابق، خالد مصطفى فهمي3
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وتطبق عموما ، العمل يف جمال البيئة وأمراضا ث العمل مثل حو ، اخلطر يف بعض اجملاالت اخلاصة احملد ة وفقا للقانون
 .1الناجتة عن الكوارث لألررارنظرية املخاطر بالنسبة 

 :الدوليالمسؤولية الموضوعية على المستوى  تكريس-ثانيا
 مبدأقد عزز من ، التطور العلمي والتكنولوجي واالقتصا ي الذي شهده العامل مع مطلع القرن العشرين إن 

يت تلحق الدولية املشروعة وال أفعالهعن  األخريهذا  الحىت بات يس أسسهاوطور يف  املسؤولية الدولية للشخص الدويل
حيث اكتشفت يف ، للقانون الوطين أصلهاوهذا حتت مسمى نظرية املخاطر اليت يعو  ، اآلخررررا بالشخص الدويل 

وان كان  اخلطأمبجر  حتقق الضرر  ون احلاجة الرتكاب املسؤولية  إقامةظل النظرية العامة للقانون املدين وكانت غايتها 
 الفعل مشروعا.

ال حيظرها القانون يف كفاية الضرر لوحده لقيام  أفعالالناجتة عن  األرراريتمثل مضمون نظرية املسؤولية عن 
الضرر الواقع على شخص قانوين هناك عالقة سببية بني النشاط القائم و  أنثبت ، املسؤولية جتاه شخص قانوين  ويل

 .2آخر

التقدم  أعقاباجلسيمة اليت قد حتدث يف  األررار أنلقد عاجل الفقيه الفرنسي بول روتري هذا املوروع بقوله 
، العلمي للحياة احلديثة اليت ختلق مشاكل بدأت القوانني الوطنية يف مواجهتها وال ميكن للقانون الدويل التجاهل طويال

، ورع قواعد جديدة إىلنتجه  أنال ميكن حصرها وأمام هذا االحتمال اجب  أرراروان تصرفا مشروعا للدولة قد ينتج 
الناجتة عن املشاريع اليت حتدث تلوثا لبيئة الدول  األررارما ينطبق على  أكثرهذا ينطبق  قول روتري أنومما الشك فيه 

تعترب يف حد ذاهتا نشاطات مشروعة طاملا اختذت الدولة من  اإلقليميةفنشاطات الدولة  اخل حدو ها ،  األخرى
هذه الدولة  اخط إثباتما وقع الضرر وتعذر على املضرور  فإذا، اآلخرينعن  أخطارهاما يكفي ملنع  األمنيةاالحتياطات 

 املسؤولةيف جانب الدولة خلطأ  إثباتاعن كاهل املضرور عبء رافعني ، عن تطبيق نظرية املسؤولية املطلقة أمامناال مناص 
 أور ها"ولفر جانكس" يف اقرتاحاته اليت إليه األستاذ  أشاروهو نفس ما ، وع الضررمكتفيني بالربط بني نشاط الدولة ووق

 إنالنشاطات شديدة اخلطورة بقوله "عن املسؤولية الدولية عن  1966الهاي للقانون الدويل سنة  بأكا مييةبدروسه 
 خطا ما". إلثباتاملسؤولية عن الضرر الناتج عن النشاطات شديدة اخلطورة تقوم  ون حاجة 

صراحة بضرورة تطبيق نظرية املسؤولية املطلقة يف جمال التعويض   هؤالء من فقهاء القانون الدويل أوصواوكثري غري
 . 3التلوث أررارعن 

                                                           
1
Youri mossoux.l ‘application du principe du pollueur payeur a la gestion du risque environnemental et a la 

mutualisation des couts de la pollution .lexelectronica , vol17.7 ,2012,p6. 
 .13ص، منتوري قسنطينة جامعة، لنيل شها ة الدكتوراه أطروحة، املسؤولية الدولية بدون ررر، معلم يوسف2
 .69، 68ص، 2014،  ار النهضة العربية، البيئية يف نطاق القانون الدويل العام األررارالتعويض عن ، عبد السالم منصور الشيوي3
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املتحدة  لألممجلنة القانون الدويل التابعة  إىل 1961نة يف تقريره السا س املقدم يف سوقد ذكر جارسيا اما ور 
اليت ال نعرفها للفعل الضرورية  أوالطبيعية  أو يكون النتيجة العا ية أنالضرر اجب  أنخبصوص موروع املسؤولية الدولية 

يؤسس على وجو  ظرف مشد  للمسؤولية يربر  نأ أحياناالتعويض ميكن  إنمث يعو  فيقول " أحدثهاالمتناع الذي  أو
 .1ه"مل يتوفر لرابطة السببية مجيع الشروط الالزمة لتطبيق املعيار املوروعي السابق الكالم عن إذاحىت استحقاق التعويض 

 أساساملسؤولية الدولية على  أعمالجماالت  أنجند ، يل العام وتطبيقات القضاء الدويلبتتبع قواعد القانون الدو 
، اقتصا ية شديدة اخلطورة من وجهة نظر اجملموعة الدولية أنشطةويقتصر على  نظرية املخاطر قد جاء احدو ا جدا

 الفعل الدويل غري املشروع يف حقه. إثبات أو اخلطأ إثبات إمكانيةللشخص الدويل  ون  أرراراتسبب  أنوميكن 

التلوث للبيئة  وإحداثواستغالهلا للطاقة النووية ، وتكمن هذه اجملاالت يف استغالل الدولة للفضاء اخلارجي
تطبق فيها ، ثالثة جماالت رئيسية أوالث مناذج تقول  ومينيك كارو "انه يوجد على الساحة الدولية حاليا ث إذ، البحرية

وجمال ، ذريهذه اجملاالت هي اجملال ال، استثنائية وهي جماالت مشروعة  وليا متثل خطورة ألهنااملسؤولية املوروعية 
 .2تلوث البيئة خاصة تلوث البحار باهليدروكربون وجمال الفضاء اخلارجي"

 يئة البحريةالموضوعية في مجال تلوث الب المسؤولية-ا
 1969املسؤولية املدنية لعام معاهدة  أخذنا إذايتميز نظام املسؤولية املوروعية عن تلوث البيئة البحرية 

التلوث النفطي من السفن الناقلة للنفط هو مالك  أررارمسؤول عن  بشخص واحدنظام احد   بأنه، منوذجا )بروكسل(
، ويف حالة عدم التسجيل، الذي مت تسجيل السفينة بأمسائهم األشخاص أوالشخص  أيشركة " أوالسفينة فر ا كان 

 .املالكني هلا" األشخاص أويكون هو الشخص 

 وإرشا يها توجيه يف احلدو  اليت يتوىل ف إال مالك السفينة إىلاملسؤولية ال توجه  إن 4فقرة 3وحسب نص املا ة 
 آخرشخص  أيالضرر من التلوث الزييت رد متنع املعاهدة متاما رفع  عوى تعويض  ال أخرىومن ناحية ، وكالئه وممثليه

 غري مالك السفينة وممثليه ووكالئه.

املسؤولية ال  أن ليست مانعة مبعىن أهنا إالومع التسليم بان املسؤولية يف هذه املعاهدة احد ة مبالك السفينة 
يرجع  أنومن مث يستطيع مالك السفينة ، مينع رجوع املالك على الغري نص أي فال يوجد باملعاهدة، تقتصر عليه وحده

 .على الغري الذي ارتكب اخلطأ

                                                           
 .66ص، مرجع سابق، عبد السالم منصور الشيوي1
، www .asjp .cerist.dzمقال على املوقع االلكرتوين: تاريخ النشر غري موجو ، ، انون الدويل العاماملخاطر يف الق أساساملسؤولية على ، باية فتيحة2

 .2021-01-14تاريخ التصفح:
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ملالك السفينة احلق يف حتديد  1969معاهدة املسؤولية املدنية  أعطتفقد ، ورماناحد  بقيمة كما انه نظام 
كان الضرر   إذا إال، ن من احلمولة الصافية للسفينةك يف كل حا ث لكل طفرن 2000مسؤوليته مببلغ ال يزيد عن 

 .فال حتديد عندئذ للمسؤولية، منه خطا شخصي إىلراجعا 

يكونوا صندوق رمان مببالغ  أنعلى مؤمنيه  أواجب عليه ، السفينة من حتديد املسؤوليةولكي يستفيد مالك 
معقول ومعتمد  آخربتقدمي رمان مصريف أو رمان  أو، تلك املبالغ نقدا بإيداعللمسؤولية سواء  األقصىتساوي احلد 

 من جانب تشريع الدولة املتعاقدة اليت يوجد هبا الصندوق.

طن زيوت برتولية من التجارة ما مل يكن  2000من أكثرمتنع أي سفينة حتمل علمها وتنقل  أنوعلى الدول املتعاقدة 
كان احل تسجيلها لدى فضال عن ررورة مراقبة وجو  تلك الشها ة لدى كل سفينة أيا  ، لديها شها ة تامني أو رمان

 خروجها من موانئها. أو خوهلا 

على انه ، 1971نصت معاهدة  1969 ته معاهدة ولكي يكتمل تعويض الضحايا بعدما حد، أخرىومن ناحية   
 .1(4)م يضاعف هذا املبلغ بقرار من جملس الصندوق أناجوز 

 النظرية في مجال التلوث بالمواد النووية: إعمال-ب
ملسؤولية املوروعية وفقا با األخذمت ، األخرىيف جمال التلوث باملوا  النووية لقطاع البيئة البحرية وقطاعات البيئة 

 :ملا يلي
 أن على 2حيث نصت صراحة املا ة ، النووية املتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن 1962اتفاقية بروكسل لعام-

وقعت نتيجة  األررارهذه  أنعندما يثبت ، النووية األررارة مطلقة عن مجيع "يعترب مشغل السفينة مسؤوال مسؤولي
 بقايا فضالت مشعة تتعلق هبذه السفينة. أو، مسببة عن وقو  نووي، حلا ثة نووية

حيث جاء ، ال النقل البحري للموا  النوويةاملتعلقة باملسؤولية املدنية يف جم 1971اتفاقية بروكسل لعام -
النقل البحري للموا   أثناءاليت تسببها حا ثة  األررارمسؤوال عن "مشغل املنشاة النووية يكون وحده  أن ابديباجته

بل الغري يف جمال الطاقة اخلاصة باملسؤولية ق1960تفاقية باريس املربمة عام النووية " وملا كانت هذه االتفاقية مكملة ال
، اليت حتدث للغري األررارووية عن صراحة باملسؤولية املطلقة ملشغل املنشاة الن األخريةهذه  تأخذحيث كانت ، النووية

 تتبىن نظرية املسؤولية املطلقة. أهنا يف فال خالف

 هناك: اليت يسببها هذا املصدر األررارعن املسؤولية املدنية  وخبصوص، ويف جمال التلوث النووي للبيئة

 أنمنها على  3حيث نصت املا ة ، املتعلقة باملسؤولية يف جمال الطاقة النووية 1960اتفاقية باريس لعام -
 إرافة، فقدها إىليؤ ي  أوشخص  أيتفاقية عن الضرر الذي يلحق حبياة "مشغل املنشاة النووية مسؤول طبقا هلذه اال

                                                           

 .94، 92ص، 2012،  ار احلامد للنشر، تلوث البحار النفطي املالحي يف القانون الدويل، اخلالدي إيناس1
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يف احلاالت  إالال يعفى منها مشغل املنشاة النووية ، واملسؤولية هنا مسؤولية مطلقة، تباملمتلكاالضرر الذي يلحق  إىل
 اليت حد هتا االتفاقية.

 "النووية اليت نصت صراحة يف ما هتا الرابعة  األرراراخلاصة باملسؤولية املدنية عن  1963عام لاتفاقية فيينا -
ؤولية مطلقة ". ومقتضى هذا النص النووية مبوجب هذه االتفاقية تعترب مس األررارعن مسؤولية القائم بالتشغيل  أنعلى 

ارتكاب الغري  أو، خطا أليعدم ارتكابه  بإثباتالقائم بتشغيل املشروع النووي ال يستطيع التنصل من املسؤولية  أن
 .1الذي سبب احلا ث للخطأ

 عن املسؤولية املوروعية على املستوى الدويل: املالحظاتبعض  إبداءميكن 

،  2املبدأ الدويل رجة  إىلومل ترقى بعد ، ويلاملخاطر مبنية على االتفاق الد أساساملسؤولية الدولية على  إن-
، يف توازن النظام العام الدويلوهذا قد حيدث ارطرابا ، الدولية املؤسسة للمسؤولية األخرىيف النظريات  الشأنكما هو 

 ال. واألخرىمنظمة للمعاهدة  إحدامها أنمعا حبجة  صاهبماأعن ررر  أخرىحني تعوض  ولة على حساب  ولة 

االقتصا ية شديدة  باألنشطةتتعلق ، املخاطر قد مشلت جماالت احدو ة جدا  أساساملسؤولية الدولية على  إن-
جمال تلوث البيئة البحرية  إىل إرافةوجمال استغالل الفضاء اخلارجي ، وبالضبط جمال استغالل الطاقة النووية اخلطورة 
الذي يستدعي  األمر، لضرر الذي حتدثه على املستوى الدويلوان هذه اجملاالت يوجد ما يوازيها من حيث ا، بالنفط 

ولكن يف ، متارسها الدول مبوجب حقها السيا ي أخرىاقتصا ية  أنشطة إىلهذه النظرية  إعمالالتوسيع يف جماالت 
 أواء اخلارجي جمال استغالل الفض أواليت حيدثها جمال االستغالل النووي  لألررارعابرة للحدو  موازية  أرراراملقابل هلا 

 جمال تلوث البيئة البحرية.

 الملوث يدفع: مبدأالمسؤولية الموضوعية من خالل  تجسد-ثالثا
فانه لذلك ، الغنم بالغرم أوغري التقصريية يف فكرة حتمل التبعة  أوالقانوين للمسؤولية املوروعية  األساسيكمن  

رمانة  أصبحتاملسؤولية املوروعية  أن إىلالناجتة عن تلوث البيئة. ويذهب البعض  األررارمتاما مع جمال  يتالءم
يعجزون فيها عن  اليت االتاحلالناجتة عن تلوث البيئة يف  األرراروتسهيل تعويض  األفرا ااجابية لضمان حقوق  قانونية
 امللوث. أويف مواجهة املسؤول  اخلطأ إثبات

ظهر مبدأ ، البيئية  األررارمالمح التطور الذي يشهده القانون يف جمال املسؤولية والتعويض عن  إطارويف 
اليت تلحق  األرراروالوسائل القانونية اليت تسهم يف منع  املبا ئاملنظمات الدولية بعض تبين رمن  امللوث يدفع

حلول  إىلووصوال  لإلجراءاتكسبا للوقت واختصارا   ديةيالوسائل التقل إىلالتعويض عنها  ون اللجوء  أو، 3بالبيئة
                                                           

 .447، 446ص، مرجع سابق، امحد عبد الكرمي سالمة1
 , 20ص، مرجع سابق، فتيحة باية2
 .اإل ماج ومبدأاحليطة  ومبدأالنشاط الوقائي  مبدأعلى غرار  3
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عا يني  أفرا وكذلك املتضررون جمر   األرراراملسئول عن املعنية خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها  األطرافترري 
  1972منظمة التعاون والتنمية االقتصا ية عام  إطارامللوث يدفع ألول مرة يف  مبدأوقد ظهر ، اخلاص يعملون حلساهبم

وكمبدأ ، اليت حتتويها البيئة الطبيعيةوالرشيد للموار   األمثلتشجيع االستخدام  إىليهدف ، كمبدأ للسياسات البيئية
يف وقد تطور املبدأ ، حتمل امللوث تكاليف منع ومكافحة التلوث حىت تكون البيئة يف حالة مقبولة إىلاقتصا ي يرمي 

 التسعينات ليكون مبدأ قانوين معرتف به عامليا.

 النامجة عن التلوث األررارعن  للمسؤولية كأساساملسؤولية املوروعية   أوحيث جاء ليؤكد نظرية املخاطر 
اليت  األررارعن  املسؤولية-نفسهاالدولة  أمشركة  أمفر ا  أكانسواء -التلوث(  أوالبيئي فيتحمل امللوث )احدث الضرر 

عالقة السببية بني الفعل الصا ر عنه  إثباتيكفي  إذ، اخلطأولو مل يثبت يف جانبه عنصر ، باألشخاص أوحق بالبيئة تل
 .فكرة املخاطر جوهروذلك هو ، النشاط أووبني الضرر املرتتب عن هذا الفعل 

 1على البيئة التأثريشانه شان  راسات مدى  األررارمنه حيث على الوقاية وتدارك  خرآرغم انه يف جانب 
 تطبيقات النشاط الوقائي. إحدىباعتبارها 

فمن خالله ، قدر من احلماية للبيئة أكربامللوث يدفع قد جاء تعضيدا لاللتزام الدويل بكفالة  مبدأ أنوعليه ميكن القول 
 غري احملظورة  وليا األنشطةاليت حتدثها  األرراراملسبق مبسؤوليتها املطلقة عن  باإلقرار عدم قبول الدولميكن تاليف 

 .2بالبيئة
 تطوير المسؤولية الموضوعية: الملوث يدفع في مبدأ دور-ا

اخلدمات املعرورة يف السوق  أوالسلع  أنوالذي يعين ، "امللوث يدفع على انه "مفهوم اقتصا ي مبدأيعرف 
، الرتبة أواملياه  أونفايات ملوثة يف اهلواء  إلقاء أنذلك ، مبا يف ذلك املوار  البيئية، تعكس كلفة املوا  املستعملة أناجب 

هدرها  إىلعدم  فع مثن استخدام هذه املوار  البيئية ويؤ ي ، اإلنتاجمن استعمال هذه املوار  رمن عوامل  هو نوع
 يف استخدام املوار . جملانيةاهذه  إىلسبب تدهور البيئة يعو   أنلذلك يرى االقتصا يون ، وحتطيمها والقضاء عليها

 مبدأكونه ،  للمسؤولية املدنية احلديثةالقواعد اجلديدة  إرساءهام يساهم يف  مبدأامللوث يدفع  مبدأ أنويبدو 
 باعتباره مفهوما اقتصا يا.، اخلطأ أساسيتجاوز القواعد التقليدية للمسؤولية اليت تقوم على 

العوامل املتداخلة للمسؤولية املدنية عن  أوعن التلوث  املسؤول املباشر يف تطبيقه عن املبدأكما ال يبحث 
تؤثر  أن من احملتمل وليست شخصية على جمموع النشاطات اليتبطريقة موروعية مالية  أعباءألنه يضع ، التلوث أررار

 .على البيئة

                                                           
وهي ، باعتبارها تشكل مرحلة من مراحل إعدا  القرار اإل اري اخلاص مبنح أو عدم منح الرتخيص، تكيف  راسة مدى التأثري على البيئة بأهنا إجراء إ اري قبلي 1

 عتبار أهنا وسيلة علمية لقياس اآلثار السلبية اليت تنجم عن اجناز مشروع معني.ذات طابع تقين با
 .9، 6ص، 2006، 62العد ، اجمللة املصرية للقانون الدويل، مبدأ امللوث يدفع، حجازة أبواشرف عرفات 2
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املالية املعلقة  األعباءيف توفري السلطات العامة  إرا ةامللوث يدفع عن مفهوم سياسي يتمثل يف  مبدأكما ينطوي 
 .1التلوث بصورة مباشرة للمتسببني فيه أعباءعن طريق حتميل 

وكما يظهر من امسه فهو تعويض ، "للتعويض التلقائي لضحايا التلوث نظام"امللوث يدفع  مبدأ وهناك من اعترب
 وإمنا، األرراررفع الدعوى القضائية وحتديد املسؤول عن هذه  اليت تقتضيها اإلجراءاتوال يتطلب ، يتم بصورة تلقائية

لتوجه ، تؤثر على البيئة أنمالية بصورة موروعية على جمموع النشاطات اليت من احملتمل  أعباءمبقتضى رسوم تضع 
توجه حصيلتها وال ، بيئية فقط ألغراضالرسوم البيئية  إيرا اتوهذا تطبيقا لتخصيص  البيئية األررارلتعويض  حصيلتها

 لسد العجز يف امليزانية العامة. أو أخرىلتغطية نفقات 

ا ال حتل كوهن  أي، البيئية األرراريف تعويض  األ واتالطبيعة التكميلية لتدخل هذا النوع من  إ راكواملهم هو 
قيام امللوث بدفع الرسوم  رغم-قيامهايف حالة حتقق شروط -بل تظل املسؤولية الشخصية قائمة، احل املسؤولية املدنية

  ون حافز للتغيري يف املستقبل. لإلمهالسيكون مربر األموال فان  فع هذه  وإال، املفرورة عليه

اليت يف كوهنا تؤ ي  ورها االاجايب السيما يف احلاالت  أخرىمكملة من جهة  كأ واتتظهر فعاليتها   كما
صعوبة معرفة  أوبسبب تداخل عدة عوامل ويف حالة اختفاء عالقة السببية بني الفعل والضرر  إثباتيصعب فيها 

 .2عن الضرر املسئول
العالقة  إثباتالبيئية "يتطلب مبدأ امللوث يدفع التعليمة حول املسؤولية  إعدا بصد   األوريبحسب الربملان 
ضرر البيئي وبني الفعل الناتج عن امللوث املطلوب منه  فع التكاليف التهديد الناتج عن ال أوالسببية بني الضرر البيئي 

 تضيق مفهومه. أنمن شان هذه النظرة ملفهوم امللوث يدفع ، التدابري الضرورية "واختاذ 

نتيجة ، خطر الضرر البيئي  لتفا ي الذي ال يسمح باستعمال موسع له الن التعويض لشخص بطريقة وقائية األمر
 3املنتشرة عرب مساحات شاسعة. أوبعني االعتبار ظواهر التلوث اليت متتد عرب الزمن  األخذلذلك يكون من الصعب 

يف  ludwigkramerوالقانوين  ulrichbeckعامل االجتماع امللوث يدفع من طرف  مبدألقد انتقد 
، بني النشاط امللوث والضرر البيئي لصعوبة ذلك خاصة يف حالة تعد  املسببات ربط العالقة السببية  إمكانيةحالة عدم 

 بالتايل يف هذه احلالة من هو امللوث.، العالقة السببية إىلبالتايل احدو ية اللجوء 

، مدلول هذا املفهوم قد تطور منذ ورعه  أن إال،  "األررارتعويض  يف "متخصصا  القانوين املبدأ لقد اعترب
 .خماطر التلوث إىلمفهوما واسعا يرجع  la cour de justiceاحكمة العدل أعطتهفقد 

                                                           
، 116ص، 2016، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، شها ة الدكتوراهرسالة لنيل ، املسؤولية املدنية عن األررار البيئية و ور التامني، بوفلجة عبد الرمحان1

117. 
 .131ص، جامعة ملني  باغني سطيف، 2016، مذكرة لنيل شها ة املاجستري، آليات تعويض األررار البيئية يف التشريع اجلزائري، رمحوين احمد2

3
Youri mossousx,op,cit,p3. 
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النشاط يشكل خطورة  أن فإثبات، روعيةتقنيات املسؤولية تعترب املخاطر جزءا من املسؤولية املو  إىلبالرجوع 
 العالقة السببية مع الضرر. إثباتحىت لو مت بعد ذلك ، للحكم بالتعويض األمهيةمن  أمرالقاري  أمامعلى البيئة 

 أررارباعتباره يسمح باعتما  حلول مبتكرة لتفا ي ، امللوث يدفع يتماشى مع التعويض بصفة مجاعية مبدأ إن
 أو الرسوم البيئية، الصنا يق العامة إنشاءواسع االنتشار واملمتد عرب الزمن بفضل ، احتواء التلوث إذاميكن ، بيئية احتملة

يقوم من يدفع  أو، : حيث تقوم اهليئة اليت متول الصندوق يدفع مبا يتوافق مع مبدأ امللوث، املتاجرة برخص االنبعاثات
كما يتم تصنيف املبالغ املدفوعة حبسب حجم اخلطر الذي ،  طر الذي يسببه للبيئةرسوم البيئية بدفع مبلغ يتالءم مع اخلال

 1تشكله اهليئة.
 الملوث يدفع: مبدأ تطبيق-ب

يف تشجيع امللوثني  األوىلتتمثل ، أساسيتنييستهدف ورع الرسوم على النشاطات امللوثة حتقيق غايتني 
بتطبيق ، الثانية فتتمثل يف ر ع امللوثني أما، ختفيض التلوث من خالل تطبيق القيمة القاعدية للرسم ألحكاملالمتثال 

 زي.نتيجة فشل النظام التحفي، املعامل املضاعف
يف الباب  إقرارهمن خالل ، املشرع اجلزائري جمموعة من احلوافز كوسيلة مكملة للرسوم البيئية أحدثلقد 

التنمية املستدامة حلوافز مالية حتد  عن طريق قوانني  إطاراملتعلق حبماية البيئة يف  10-03اخلامس من القانون رقم 
كما نص املخطط الوطين ،  مضاعفة الرسوم على النشاطات امللوثة للبيئة 2000حيث تضمن قانون املالية لسنة ، املالية

اليت  األررار بإصالحوالتنمية املستدامة على حتمل املنشات امللوثة جلزء من التكاليف املتعلقة  البيئةمن اجل  لألعمال
 تعررت هلا البيئة.

، اه املستعملة ذات املصدر الصناعيرسم تكميلي على املي 2003ويف هذا السياق اقر قانون املالية لسنة 
وحد  مقدار الرسم ، مبوجب التنظيم ساري املفعول، ونوع التلوث وحدو  القيم احملد ةوربطها حبجم املياه املنتجة 

املتضمن قانون  11-99من القانون  54املا ة  أحكامالسنوي احملد  حسب  األساسياملعدل  إىلاحملصل بالرجوع 
 .تبعا ملعدل جتاوز حدو  القيم اخلاصة بقواعد الصب 5 إىل 1يتضاعف هذا الرسم من  أنوميكن ، 2000املالية لسنة 

حتد  تعريفته بدينار واحد ،  2000من قانون املالية لسنة  54رسم على الوقو  طبقا للما ة  تأسيسكما مت 
بالتساوي بني الصندوق ويتم توزيع ناتج هذا الرسم ، لكل لرت من البنزين املمتاز والعا ي الذي حيتوي على الرصاص

 .2التلوث وإزالةالوطين للطرقات والطرق السريعة وبني الصندوق الوطين للبيئة 

 أصاهباامللوث يدفع قد استخدم حلل املشاكل الدولية الناشئة بني الدول امللوثة من ناحية واليت  مبدأ أنكما 
، وكندا  األمريكيةاليت وقعت بني الواليات املتحدة  1938ففي قضية مصهر ترايل عام ، أخرىمن ناحية  التلوث
املوجو ة على املتصاعدة من احد املصاهر الكندية  األ خنةبسبب  بأررار األمريكيةالزراعية  األراريبعض  أصيبت

                                                           
1
Ypurimossoux ,op,cit,p13,14. 

 .56ص، 2012، 1جامعة اجلزائر، مذكرة ماجستري، أثر احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر بالتنمية املستدامة، اللطيف عالل عبد2



 النظام القانوني للتعويض عن الضرر البيئي                                                                                    مريم وافي

154 
 

انه "وفقا لقواعد ، 1941مارس  11احكمة التحكيم يف حكمها الصا ر ب  أكدتحيث ، احلدو  بني الدولتني 
تسمح باستخدامه  أن أو إقليمهاتستخدم  أن ولة  أليةال اجوز ، األمريكيةوقانون الواليات املتحدة القانون الدويل 

وتكون مسؤولة عن  فع ، املوجو ة عليه باألشخاص أوباملمتلكات  أو أخرىبطريقة تسبب أررارا بإقليم  ولة 
 .متكبدة" وقد قبلت كندا هذه املسؤولية وعورت املزارعني أررار أيةالتعويضات عن 

 أناحكمة روتر ام  أعلنت، 1980بني هولندا وفرنسا عام ، ريدلقضية تلوث هنر الراين مبا ة الكلو  وبالنسبة
اليت حلقت  األرراروقد محلت فرنسا املسؤولية عن ، الفرنسية أالسكاث هو شركة بوتاس املتسبب يف حدوث التلو 

اتفق ، فويف هناية املطا، األررارلكنها طلبت استشارة خبري لتقدير حجم ، باملزروعات والكائنات احلية يف هولندا
بالبيئة على  أررتاحلوا ث العاملية اليت  إحدىاليت تعترب  ويف قضية اموكوكا يز، الطرفان على مبلغ معني يدفع كتعويض

مليون فرنك فرنسي لدولة  486مببلغ  األمريكيةوقد حكمت احملكمة ، ة بتسرب النفطبريتون الفرنسية املتعلق شواطىء
 .1مليون فرنك فرنسي للدوائر الفرنسية  93و 3فرنسا ومبلغ

 خاتمة:
البيئية مسالة حيوية يف احلاالت اليت مل  األررارحتديد قواعد املسؤولية عن  أننستنج  يف ختام هذا البحث

، املخططات واجناز املشاريع التنموية إعدا قبل الشروع يف  التأثري راسات  إعدا املتمثلة يف  الوقائية اإلجراءاتتنجح 
يف منع حدوث الضرر  صانع كاملنشات املصنفةاملو ، الضوراء، الدخان، املوا  الكيماوية، خاصة بوجو  موا  كالنفايات

 .البيئي
 تعذر األصلممارسة نشاط مشروع يف  خاصة يف حالة، تطبيق نظرية املسؤولية املوروعية كان رروريا أنويبدو 

، يف حالة ترتب ررر عن نشاط مشروع أي، سلبية على البيئة آثارترتتب عنه  رغم ذلك غري انه اخلطأ إثبات معه
الذي من خالله مت تطوير  "امللوث يدفع"كن من احلماية والوقاية للبيئة مت تدعيم هذه النظرية مببدأ قدر مم أكربولتحقيق 

سلع ملوثة اجعل املستهلك يدفع بطريقة جمر  القيام بفعل استهالك  أصبححيث ، أوسعمفهوم التعويض وجعل جماالته 
 الرسوم البيئية. ، استحداث الصنا يق العامة تطورا جعله يشمل املبدألقد عرف هذا و ، غري مباشرة تكاليف جتنب التلوث

وان كان من ، الدويل املبدأ رجة  إىلرغم ذلك تعترب املسؤولية املوروعية مبنية على االتفاق الدويل ومل ترقى بعد 
اجعلها قاعدة  أن يقصرها على املعاهدة املذكورة  ون أنفان من شان ذلك ، تر  هذه القاعدة يف معاهدة ما أناملمكن 

 االتفاقية.  إطارواجبة التطبيق خارج 

 

 
 

                                                           
 .217، 188ص، مرجع سابق، عبد السالم منصور الشيوي1
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في القانون  تتصاالاالو المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات   
 .السوداني

 التجاني محمد الشريف محمدد/
 مصر. ،جامعة الزعيم االزهري ،الشريعة والقانون استاذ مشارك بكلية       

 
 : الملخص  

يف القانون  تتااالاالتناولت الدراسة املواجهة التشريعية جلرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و       
متثلت مشكلة الدراسة يف ان هنالك قاور تشريعي فيما يتعلق بتجرمي أفعال التملك اجلنائي اليت  ،السوداين

حيث جاء قانون  ،واملعلومات تتااالاالأو أي من وسائل  تتااالاالترتكب عرب شبكة املعلومات أو 
نبعت أمهية الدراسة من خطورة  ،م خاليًا من النص على ذلك2020مكافحة جرائم املعلوماتية تعديل 

 وجلوء ،يومًا بعد يوم تتااالاالوجسامة االثار اليت ترتتب على هذه اجلرمية يف ظل تطور وسائل املعلومات و 
هدفت الدراسة ايل بيان مفهوم التملك اجلنائي  ،جرائم التملك اجلنائي ارتكابل املتطورة يف اجملرمني للوسائ

القانونية اليت تكفل محاية اجملتمع من تلك  القواعد واستعراض ،ه عرب وسائل املعلوماتية احلديثةارتكابوسبل 
 ،واملنهج الوصفي واملنهج املقارن املنهج التحليلي الدراسة اتبعت ،اجلرمية والوصول ايل مقرتحات للحد منها
م جاء خالياً من 2020ان قانون مكافحة جرائم املعلوماتية تعديل  :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها

ّرم التملك اجلنائي عرب شبكة املعلوماتية وكذلك قانون جرائم املعلوماتية امللغي لسنة  مما  ،م2007أي نص ٌيج
م اخلاصة 2020م تعديل 1991ما إن العقوبات الواردة يف القانون اجلنائي لسنة ك ،يعد قاورًا ٌيب سده

جبرمية التملك هي عقوبات طفيفة ال تكبح مجاح مرتكيب هذه اجلرمية عندما ترتكب عرب شبكة املعلومات 
لعديد من وأوصت الدراسة با ،مما يستدعي تشديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم املعلوماتية ،تتااالاالو 

بالنص على جترمي فعل التملك اجلنائي )املعلومايت( ضمن ناوص قوانني  املشرعنوصي  :التوصيات أمهها
ترتكب عرب  أصبحتقانون ذو طابع خاص حملاربة هذا النوع من اجلرائم اليت  ألنهمكافحة جرائم املعلوماتية 

 .ديةا بالاورة التقليارتكاهبأكثر من  تتااالاالشبكة املعلومات و 
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Abstract  

     The study addressed the legislative confrontation with the crime of criminal 

possession through the information and communication network in Sudanese law. The 

problem of the study was that there is a legislative deficiency with regard to the 

criminalization of acts of criminal possession committed through the information or 

communication network or any of the means of communication and information, as the 

law against information crimes came to amend 2020 AD is devoid of text on that, The 

importance of the study came out from the seriousness and gravity of the consequences 

of this crime in light of the development of the means of information and 

communication day after day, and the criminals resorting to advanced means in 

committing crimes of criminal possession. The study aimed to clarify the concept of 

criminal possession and the means of its perpetration through modern information 

means, and to review the legal rules that ensure the protection of society from this crime 

and arrive at proposals to reduce it,.The study followed the analytical method, the 

descriptive method, and the comparative approach. 

      The study reached many results, the most important of were there: The Anti-

Information Crime Law Amendment 2020 AD was devoid of any text criminalizing 

criminal possession through the computer network, as well as the repealed Information 

Crimes Law of 2007 AD, which are deficiencies that must be filled, and the penalties 

contained in the Criminal Law of 1991 Amendment 2020 AD on the crime of ownership 

are minor penalties that do not restrain the perpetrators of this crime when it is 

committed through the information and communication network, which calls for 

increased punishment in accordance with the Law on Combating Information Crimes. 

The study The study have recommended: We recommend that the legislator stipulate the 

criminalization of the act of criminal possession (information) within the provisions of 

the laws to combat information crimes, because it is a law of a special nature to combat 

this type of crime that has become committed through the information and 

communication network more than it is committed in the traditional way. 

 
 مقدمة 
ينص املشرع السوداين على جترمي التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات يف قانون مكافحة جرائم  مل     

 .م أو يف قوانني مكافحة جرائم املعلوماتية السابقة2020املعلوماتية تعديل 
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نبعتتتتتتت أمهيتتتتتتة الدراستتتتتتة متتتتتتن خطتتتتتتورة وجستتتتتتامة االثتتتتتتار التتتتتتيت ترتتتتتتتتب علتتتتتتى جرميتتتتتتة التملتتتتتتك  :أهميةةةةةةة الدراسةةةةةةة
وجلتتتتتتت   ،يومتتتتتتتاً بعتتتتتتتد يتتتتتتتوم تتاتتتتتتتاالاالبكة املعلومتتتتتتتات يف ظتتتتتتتل تطتتتتتتتور وستتتتتتتائل املعلومتتتتتتتات و اجلنتتتتتتتائي عتتتتتتترب شتتتتتتت

  .جرائم التملك اجلنائي ارتكاباجملرمني للوسائل املتطورة يف 

متثلتتتتتتتت مشتتتتتتتكلة الدراستتتتتتتة يف ان هنالتتتتتتتك قاتتتتتتتور فيمتتتتتتتا يتعلتتتتتتتق بتجتتتتتتترمي أفعتتتتتتتال التملتتتتتتتك  :مشةةةةةةةكلة الدراسةةةةةةةة
 .م 2020تية تعديل اجلنائي وفقاً لقانون مكافحة جرائم املعلوما

ه عتتتتتتتترب وستتتتتتتتائل ارتكابتتتتتتتتهتتتتتتتتدفت الدراستتتتتتتتة ايل بيتتتتتتتتان مفهتتتتتتتتوم التملتتتتتتتتك اجلنتتتتتتتتائي وستتتتتتتتبل  :أهةةةةةةةةداة الدراسةةةةةةةةة
القانونيتتتتتة التتتتتيت تكفتتتتتل محايتتتتتة اجملتمتتتتتع متتتتتن تلتتتتتك اجلرميتتتتتة والوصتتتتتول ايل  القواعتتتتتد واستتتتتتعراض ،املعلوماتيتتتتتة احلديثتتتتتة

 مقرتحات للحد منها. 
 واملنهج املقارن واملنهج التحليلي. الوصفي الدراسة املنهج اتبعت :منهج الدراسة

تقتتتتتتوم هيكلتتتتتتة هتتتتتتذه الدراستتتتتتة علتتتتتتى مقدمتتتتتتة واربتتتتتتع مباحتتتتتتث  تتتتتتتوي علتتتتتتى مفهتتتتتتوم جرميتتتتتتة  :هيكةةةةةةا الدراسةةةةةةة
 .وسبل مكافحتها وعناصر هذه اجلرمية ،تتااالاالالتملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات أو 

 تتصاالاالمفهوم الجريمة وتعريف التملك الجنائي وشبكة المعلومات و  :المبحث األول
أخذ مال الغري بطريقة إنكار احلق سواء بإنكار  وعليه حيرم ،إن أخذ مال الغري بغري حق حرام ي مث فاعله    

نتناول من خالل هذا املطلب  ،أو وصول املال عن طريق اخلطأ مث جحده األمانتة أو العارية أو القرض أو الغش
 .الفقهي والقانوين واالصطالحمفهوم التملك اجلنائي يف اللغة 

 .مفهوم الجريمة :اوالا 
، 2والقطع ،والتعدي 1، تطلق علي الذنب ،وهلا عدة معاين ،من مادة جرم :( مفهوم الجريمة في اللغة1)

 ،إي ادعى ذنبًا مل أفعله ،وجتّرم على فالن ،وجرميفهو جمرم  ،وأجرتم واجرم ،وهو اجلرمية ،واجلمع أجرام وجروم

                                                           
 لبنان، بريوت، دار الفكر العريب، ،2ط  قيق عبد السالم حممد هارون، ( معجم مقاييس اللغة،1968أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا، )1

 25ص
 .141بريوت لبنان. ص  ،1ط  م( لسان العرب،1969) بن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم 2
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لََّه َخِبريج ِبَا َواَل ٌَيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قَتْوٍم َعَلى َأالَّ تَتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقتَْرُب لِلتتَّْقَوى َواتتَُّقوا اللََّه ِإنَّ ال " :قال تعاىل
 3"تَتْعَمُلونَ 

  :يلي بتعريف اجلرمية كما –كل يف ختااه  ،قام كثري من العلماءلقد  :االصطالحمفهوم الجريمة في ( 2)
 ،على اجملتمع ُعرفت اجلرمية بأهنا "كل فعل يعود بالضرر :االجتماع علماء اصطالح)أ( تعريف الجريمة عند 

 .والقانوين للجرمية البعد االجتماعيوقد مجع هذا التعريف بني كل من ، ويعاقب عليه اجملتمع"
ويراد به " إتيان فعل حُمرم  ،معىن عام :المعنى األول :فإن للجرمية معنيني الشرعيين اصطالح)ب( أما في 

 ." سواء أكان العقاب دنيوياً أم أخروياً  ،أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه ،معاقب على فعله
، القاضي حيكم هباالشارع عقوبة دنيوية  معاية رتب عليها ارتكابويُقاد به ، معىن خاص :المعنى الثاني

 –اهلل )تعاىل  " حمظورات شرعية زجر :عرب عنه بعض الفقهاء يف تعريفهم للجرمية بأهنا ما وهو ،احلاكم وينفذها
 4تعزيز "(  قيقاً ملالحة الفرد واجلماعة عنها حبد أو

شرعية إشارة إىل أنه وقد ُوصفت احملظورات بأهنا  ،أوترك فعل مأمور به، اتيان فعل منهي عنه :واحملظورات هي
 .5 ٌيب يف اجلرمية أن  ظرها الشريعة

 الرتك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له. "هي الفعل أو :خمالفة القانون "وقيل :وعرفت اجلرمية بأهنا
"تعرف اجلرمية من الناحية النفسية علي اهنا إشباع لغريزة إنسانية بطريق  :تعريف الجريمة في علم النفس(3)

نفسية شاذة انتابت مرتكب اجلرمية يف حلظة  ألحوالذ ال يتبعه الرجل العادي يف إرضاء الغريزة ذاهتا وذلك شا
 .6ا بالذات"ارتكاهب

حمظور قانونًا يرتب جزءًا علي  امتناع"هي سلوك او : مفهوم الجريمة في االصطالح الفقهي القانوني(4)
 .7خمالفته"

                                                           
 ( 8اآلية ) املائدة، سورة 3
 .122، ص1العلمية، ط دار الكتبم( حاشية الدسوقي علي الشرح الكبري" بريوت، لبنان، 1995حممد بن أمحد الدسوقي، ) 4
 .20ص ،7دار الفكر اجلامعي، ج بريوت، اجلرمية والعقوبة يف الفقة االسالمي، م (،1984) اإلمام حممد ابو زهرة، 5
 .46، ص1املكتب احلديث، االسكندرية، ط م(، علم االجتماع اجلنائي،2005د. حسني عبد احلميد امحد رشوان، ) 6
 .43، ص1ط مار، القاهرة، القسم العام، دار النهضة العربية، شرح قانون العقوبات، م (،1977حممود جنيب حسين، ) 7
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)كل : م باهنا هي1991( من القانون اجلنائي النافذ لسنة3عرفتها املادة ) مفهوم الجريمة في القانون(5)
فعل معاقب عليه ِبوجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر( واملقاود بالقانون االخر القوانني املكملة 

رب اجلرمية تعتو  ،غسل االموال...اخل والذخريةاالسلحة  ،االجتار بالبشر –للقانون اجلنائي كقانون املخدرات 
وطاملا  ،ظاهرة اجتماعية الزمت االنسان منذ القدم فال ينفك جمتمع من اجملتمعات من وجود من يقع يف اجلرمية

 تدبري بشأهنا. اختاذوقعت جرمية البد من وجود العقاب يوقع علي من يقرتفها او 
م ي كد مبدأ مهم وهو مبدأ 1991( من القانون اجلنائي النافذ لسنة 3ان تعريف اجلرمية الوارد يف املادة )

 8الفعل اجملرم " اقرتافالشرعية "ال جرمية وال عقوبة اال بناء علي قانون سابق علي 
 حلق وال قياماً استعماالً ليس  ،)هي كل عمل أو أمتناع ضار له مظهر خارجي :وتعرف اجلرمية كذلك بأهنا    

 .9ولية اجلنائية (سوءويقوم به إنسان أهل لتحمل امل ،حيرمة القانون ويفرض له عقاباً  ،بواجب
 : القانوني االصطالحمفهوم التملك في  :ثانياا 

بافة  ختااصعليه على سبيل امللك واال ستيالءواال ءالشيالقانوين هو أخذ  االصطالحالتملك اجلنائي يف 
 .10أو التارف فيه بافة م قته فرتة من الزمن على نية رده " ،دائمة

 11قاد على ان يكون املال منقوالً" ءبسو "متلك مال بغري وجه حق  :يُعّرف التملك اجلنائي بأنه
 : التملك الجنائي في الفقه اإلسالمي

مينع الغري منه  ءبالشي اختااص" :يعرف عند مجهور فقهاء الشريعة اإلسالمية بأنه ،التملك أو امللك     
 12وميكن صاحبه من التارف فيه إبتداء"

                                                           
 .243، ص4م معلقاً عليه، ط1991السوداين القانون اجلنائي  م(2014أ.د.امحد علي إبراهيم محو، ) 8
 املطبعة العاملية، ،1القانون اجلنائي ) مبادؤة األساسية ونظرياته العامة يف التشريعني املاري والسوداين ( ط د. حممد حمي الدين عوض، 9

 .75ص م،1963 مار، القاهرة،
 مار، اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر، ،1ط قانون العقوبات السوداين معلقًا عليه، د. حممد حمي الدين عوض، 10
 .674ص
 .356ص )بدون طبعة (، م،1991شرح القانون اجلنائي لسنة  د. عبداهلل الفاضل عيسي، 11
 .74ص ،5ج فتح القدير، 12
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 اكتساهباأباحت الشريعة اإلسالمية حق متلك األموال سواء كانت هذه األموال عقارًا او منقواًل طاملا ان      
مل وجعلت الشريعة اإلسالمية لألفراد حرية التارف يف األموال اململوكة هلم والتعا ،13قد  قق بطريق شرعي 

فيها بالبيع أو اهلبة أو الوصية أو غري ذلك من التارفات املباحة شرعاً. ومع ذلك فإن حق التملك ليس حقاً 
مطلقاً وذلك الن اإلسالم قد قيد امللكية بقيود معينة  قيقاً للمالحة العامة حبيث البد ان يأيت متلك املال من 

ه أو األضرار باألخرين بسبب استعمالبعدم التعسف يف حق امللكية  استعمالكما قيد  ،أبواب الرزق احلالل
  .ستعمالهذا اال

  ."تتصاالاالمفهوم "شبكة المعلومات او  :ثالثاا 
يقاد بالشبكة ترابط من األجهزة احلاسوبية واملنظومات املعلوماتية يسمح بتبادل املعلومات او التشارك       

 14املستقبلني وفق إجراءات حمددةفيها بني مرسل ومستقبل او جمموعة من 
بأهنا "نقل الرسائل من شخاني أو اكثر وتفسريها "أو هي عملية يتم فيها توصيل فكرة  تاالوتُعرف عملية اال

وقد حيدث النقل من جمتمع  ،او جملموعة أو افراد او بالعكس ،معينة او نقل معرفة او نقل مهارة من فرد ألخر
ال يعين فقط تبادل الكلمات او األلفاظ فقط بني األشخاص بل يتعدي ذلك  تاالكما ان اال ،15ألخر

 16ليشمل تبادل الاور والرسومات واألشكال.
بانه  تتااالاالم عرفت شبكة املعلومات و 2020( من قانون مكافحة جرائم املعلوماتية تعديل 4املادة )

 ".االجتماعيت ِبا يف ذلك وسائل التواصل اتااالأي ربط بني أكثر من نظام معلومات او  ": يقاد هبا
 تتصاالاالمفهوم وعناصر جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و : المبحث الثاني

أو  تتااالاالنتناول من خالل هذا املبحث مفهوم وعناصر جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و      
 ت.تااالاالأي من وسائل املعلومات أو 

                                                           
 م.103ص م،2008 السودان، اخلرطوم، فهرست املكتبة الوطنية، ،1ط  أحكام جرائم األموال، د. طارق حسن بت عوف، 13
 .19ص م،2018 سوريا، السورية، االفرتاضيةمنشورات اجلامعة  ،1ط اجلرائم املعلوماتية، د. طارق اخلن، 14
 وما بعدها. 7ص م،2016 مكتبة االلوكة، ،1ط الفعال، تاالمهارات اال ،د. حممد فتوح حممد سعدات 15
م، غري 2019 جامعة الزعيم األزهري، ،رسالة دكتوراة ،إلجراءات واإلثباتأميمة حممود حممد بشري، أثر تقنية املعلومات علي قواعد ا 16

 .36ص ،منشورة
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 تتصاالاالمفهوم التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و  :اوالا 
النص  وباستقراء ،تتااالاال ينص املشرع السوداين على تعريف جرمية التملك عرب شبكة املعلومات أو مل     

 تتااالاالالدال على جرمية التملك اجلنائي التقليدية ميكننا تعريف التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات أو 
 تتااالاالأو أي من وسائل املعلومات إو  تتااالاالان يعثر اجلاين عن طريق شبكة املعلومات أو : "بأنه هو

مث ٌيحد ذلك املال أو  ،مملوك للغري أو يأخذه أو يستعريه أو حيوزه عن طريق اخلطأ أو التطبيقات على مال
 قاد ". ءبسو يتارف فيه 

 : عناصر جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات :ثانياا 
ذلك  باستعارةان يوجد مال قد وصل إىل يد اجلاين عن طريق األخذ أو العثور عليه أو : ( العنصر األول1)

 املال من آخر أو يدخل يف حيازته خطأ.
 .ان يتملك الجاني المال محا الجريمة المعلوماتية بغير وجه حق :العنصر الثاني( 2)

أي ان يقوم اجلاين الذي وصل إليه ذلك املال دون وجه حق وحيوله ملنفعته الشخاية أو ٌيحده على      
 وحيت إذا مل يعرفه ٌيب أن يسعي لتعريف هذا املال الضائع قبل التارف فيه. ،دون ان يرده له 17صاحبه

أو  ،مشروع لنفسه أو لغريهأي يقاد احلاول على كسب غري  ،القاد سوء( ان يفعل اجلاين ذلك مع 3)
يف جرمية التملك عرب شبكة املعلومات أو  ويتوفر القاد اجلنائي ،تسبيب خسارة غري مشروعة لشخص أخر

كأن  ،اما إذا كان يعتقد ان املال ملك له ،بأن يعلم اجلاين أن هذا املال حمل اجلرمية مملوك لغريه تتااالاال
وكذلك ٌيب لتوفر القاد اجلنائي يف  ،ال يتوفر لديه القاد اجلنائي فأنه ،يظن ان صاحب املال قد منحه إياه

اما اذا كان  ،جرمية التملك اجلنائي )املعلوماتية ( ان تتجه نية اجلاين وإرادته إيل جحد املال وحجزه عن مالكه
 الس و مون حينئذ تارف اجلاين يف املال أو متلكه خطأ أو كان ناسياً أو مكرهاً فال يتوفر القاد اجلنائي وال يك

 18جنائياً.
 
 

                                                           
 .523ص م،2008 منشورات جامعة السودان املفتوحة، ،1ط ( القسم اخلاص،2القانون اجلنائي ) أ.د. حممد الفاتح إمساعيل، 17
 .109ص مرجع سابق، د. طارق حسن بن عوف، 18
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  تتصاالاالمثلة لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و أ
وكان عمرو يعتقد حُبسن نية ان  ،(" )عمرو( وجد رصيداً يف هاتفه مملوكًا )لزيد ( الذي قام بتحويله بالغلط1)

هذا اخلطأ مث أبقي ذلك  اكتشفيف هذه احلالة مل يرتكب )عمرو ( جرمية إال انه إذا  ،هذا الرصيد مملوكًا له
 فإنه يعد مرتكباً جرمية التملك اجلنائي املعلوماتية ".  ،قاد  ت يده ملنفعته اخلاصة سوءاملال )الرصيد ( ب

جين عليه بإرسال مبلغ نقدي لشخص أخر عرب خدمة )بنكك ( 2)
ُ
 ،عن طريق اخلطأمثاًل 19( ان يقوم امل

 .فيقوم ذلك الشخص جبحد ذلك املال والتارف فيه ملنفعته اخلاصة
ويقوم  ،مملوكة لشخص أخر20( كذلك من أمناط جرمية التملك اجلنائي أن يعثر اجلاين على بطاقة مارفية 3)

قة باورة من اخلدمات اليت تقدمها تلك البطا االنتفاعأو  ،ختااصعليها على سبيل امللك واال ستيالءباال
 فهذا الشخص يعد مرتكباً جرمية التملك اجلنائي. ،م قته

 
في  االتصاالتو المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات : المبحث الثالث
 القانون السودان

نتطرق من خالل هذا املبحث ملعرفة جهود املشرع السوداين من أجل حماربة جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة  
 .ومدي كفاية الناوص اليت اوردها املشرع حملاربة هذه اجلرمية ،تتااالاالاملعلومات أو 

 م2020م تعديا 1991(جريمة التملك الجنائي وفقاا للقانون الجنائي لسنة 1)
يعثر على مال مملوك للغري أو يستعريه  أو يأخذ يعد مرتكبًا جرمية التملك اجلنائي من (1( )180املادة )     

  .أو حيوزه عن طريق اخلطأ مث ٌيحد ذلك املال أو يتارف فيه بسوء قاد

                                                           
عميل أخر تتوفر لديه نفس اخلدمة عن طريق  ألييستطيع من خالهلا العميل إرسال املبالغ املالية  خدمة يوفرها بنك اخلرطوم لعمالئه، هي 19

 ت.تااالشبكة املعلومات واال
ماطلح "البطاقة " بأنه ولكن معجم لسان العرب عرف  ماطلح حديث، باعتبارهمل تعّرف املعاجم العربية البطاقات املارفية باملعين احلريف  20

فقد عرف جانب من الفقه  االصطالحويف  وان كان متاعًا فقيمته "، ان كان عينًا فوزنه وعدده، يعين " رقعة صغرية فيها مقدار ما جتعل فيه،
، 8-8اوز طوهلا عن وال يتج أو من الورق املقوي، مانوعة من البالستيك الرخيص الثمن، البطاقه املارفية بأهنا " قطعة مستطيلة الشكل،

 سنتيمرت يتم تغليفها ِبادة كيميائية وتثبت عليها البيانات واملعلومات واألشكال.5
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ني من يرتكب جرمية التملك اجلنائي يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبت (2)
 .معاً 

أن أركان جرمية التملك  21 حكومة السودان //ضد//عوض محمد عمر همداحملكمة العليا يف سابقة      
 ،م هي أن يكون هنالك مال منقول لشخص1991( من القانون اجلنائي لسنة 180اجلنائي حسب املادة )

فاملالك للمال هو  ،قاد ذلك املال وحيوله ملنفعته اخلاصة سوءوان ميتلك شخص آخر بدون وجه حق وب
 الشخص الذي له حق قانوين يف ذلك املال أو لديه حيازة فعلية عليه.

  م2020 ( محاربة جريمة التملك الجنائي وفقاا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديا2) 
وهو ما يتعرب قاوراً  ،تتااالاالبكة املعلومات أو مل ينص هذا القانون على جرمية التملك اجلنائي عرب ش     

نأمل ان يفطن املشرع هلذا القاور بالنص على جترمي فعل التملك اجلنائي )املعلومايت(  ،من املشرع يف هذا األمر
قانون ذو طابع خاص حملاربة هذا النوع من اجلرائم اليت  ألنهضمن ناوص قوانني مكافحة جرائم املعلوماتية 

 .ا بالاورة التقليديةارتكاهبأكثر من  تتااالاالترتكب عرب شبكة املعلومات و  أصبحت
" ان يعثر اجلاين : وهو تتااالاالتعريف جلرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و  اقرتحناسبق ان      

 أو التطبيقات على مال تتااالاال وأأو أي من وسائل املعلومات  تتااالاالعن طريق شبكة املعلومات أو 
 ،"قاد سوءمملوك للغري أو يأخذه أو يستعريه أو حيوزه عن طريق اخلطأ مث ٌيحد ذلك املال أو يتارف فيه ب

تتمثل يف  تتااالاالجرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و  من خالل هذا التعريف جند ان عناصر
أي يكون املال  ت يد  ،أو العثور عليه أو حيازته خطأ رةاالستعاحاول اجلاين على مال عن طريق األخذ أو 

والعلة من جترمي التملك اجلنائي  ،القاد سوءوالبد من توفر  ،ان حيول ذلك املال ملنفعته بدون وجه حق ،اجلاين
وأثري ذمته بغري وجه حق  ،أن اجلاين أنشأ لنفسه يداً مالكة على ما ال ميلك تتااالاالعرب شبكة املعلومات و 

 .22على غري وجه حق  افتقرتخاماً على ذمة أخري 
خالصة األمر ميكن القول أن أي معلومات أو مبالغ أو أرقام أو شيكات أو معامالت ٌيدها املتلقي يف      

أي  ،اإللكرتوين صفحته اإللكرتونية أو هاتفه أو شرحيته مل يقم بالتبليغ عنها يعترب مرتكباً جرمية التملك اجلنائي

                                                           
 م ( احملكمة القومية العليا دائرة واليات البحر األمحر وكسال.145/2018قضية رقم ) م ع/ ف ج /ج ح / 21
 .331ص م،2013 ،10ط م،1991شرح القانون اجلنائي لسنة  بدرية عبداملنعم حسونة، د، 22
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اجلنائية يف حالة جحود ذلك املال وعدم اإلبالغ  ليةس و املان املتلقي هلذه املبالغ أو األرقام أو األموال تطوله 
وحيت يطوله العقاب وقبله التجرمي ألبد من وجود نص يف قانون مكافحة جرائم املعلوماتية ينص على  ،عنه

 .شرعالتجرمي وهو األمر الذي يقع على عاتق امل
 : بين جريمتي التملك الجنائي المعلوماتي واإلحتيال المعلوماتي االختالة( أوجه 3)
 ،واضح اختالفولكن بينهما  ،املعلومايت واالحتيالهنالك مثة خلط لدي الكثريين بني التملك اجلنائي       

اخلداع إذ يكفي فيه تغيري النية  أما التملك اجلنائي فال يقوم على ،قائم على تغيري احلقيقة واخلداع فاالحتيال
والتملك اجلنائي مما ٌيوز فيه الالح خبالف  ،وبالتايل ال يشرتط ان يتارف اجلاين يف الشئ ،بالنسبة للمال

 .23 االحتيال
حيث  ،بني جرمية خيانة األمانة املعلوماتية والتملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات اشرتاككذلك هنالك مثة      

أي ليس معاصر للركن املادي للجرمية الن الشخص 24ان القاد اجلنائي يف كال اجلرميتني مرتاخي  يشرتكان يف
فلو أن  ،وإمنا يأيت القاد فيما بعد ،عليه ستيالءقاد اال استالمهالذي أؤمتن على مال ال يكون له حلظة 

)خالد( مثاًل سّلم )حممود ( مال معلومايت )كتاب مطبوع يف فالش مثاًل ( ليسلمها )يوسف( فإن حممود حلظة 
عليه سولت له نفسه  اطلعولكنه عندما  ،ذلك املال املعلومايت كان يود تسليم تلك األمانة ليوسف استالم

وكذلك يف جرمية التملك  ،أي فيما بعد ،رتاخياً أي ان القاد اجلنائي هنا جاء م ،ملك ذلك املال املعلومايت
ولكنه  ،اجلنائي املعلومايت فإن من حيال على مال مملوك للغري أو حيوزه أو يستعريه فإنه حياول معرفة صاحبه

 .على املال يأيت فيما بعد ستيالءأي أن القاد اجلنائي لال ،عليه ستيالءبعد حلة يفكر يف اال
ألمانة املعلوماتية عن جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلوماتية يف أن املال يف جرمية ختتلف جرمية خيانة ا     

جين عليه إىل اجلاين برضاه الاحيح
ُ
أما يف التملك اجلنائي أن املال حيوزه اجلاين أما  ،خيانة األمانة ينتقل من امل

 مث ٌيحده.  خطأ أو يعثر عليه أو يستعريه أو يأخذه خطأ
 
 

                                                           
 .674ص مرجع سابق، د. حممد حمي الدين عوض، 23
 .528ص م،2009 القسم اخلاص، م،1991شرح القانون اجلنائي السوداين  أ.د. يس عمر يوسف، 24
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 .تتصاالاالسبا محاربة جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و : الرابعالمبحث 
عن  ما كانمن خالل هذه الدراسة يتضح ان التملك اجلائز يف التشريع اإلسالمي والقانون السوداين هو      

عليها عن طرق العقود  ستيالءطريق الكسب املباح املشروع والذي يكون عن طريق إحراز األموال املباحة واال
أما  ،من بيع وصدقة وهبة أو عن طريق خالفة اإلنسان لغريه يف امللك وذلك كاملرياث والوصية الناقلة للملكية

احملرمة فإن ذلك يعد  األخرىما يتم بغري مسوغ شرعي وذلك كأكل أموال الناس بالباطل وغريها من التارفات 
وكذلك تستدعي البحث عن أهم السبل  ،جناية تستدعي عقوبة رادعة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

 : ملكافحة هذه اجلرمية واليت نورد منها ما يأيت
 ألنه( النص على جترمي فعل التملك اجلنائي )املعلومايت( ضمن ناوص قوانني مكافحة جرائم املعلوماتية 1)

 تتااالاالترتكب عرب شبكة املعلومات و  بحتأصقانون ذو طابع خاص حملاربة هذا النوع من اجلرائم اليت 
 .ا بالاورة التقليديةارتكاهبأكثر من 

 استخدام ري الدقة عند إرسال املبالغ املالية أو عند  تتااالاال( ٌيب على مستخدمي شبكة املعلومات و 2)
واحلذر من رسائل الربيد اإللكرتوين اليت يرسلها الغرباء وعدم اإلنسياق وراء  ،االئتمانالبيانات اخلاصة ببطاقات 

حيت ال يكونوا ضحية لربامج القرصنة  ،وٌيب عدم فتحها اال بعد فحص حمتوياهتا ،الكالم املعسول الذي  تويه
  .واهلكرز

حيث ان هذه السلبيات ال ميكن القضاء عليها بشكل ُكلي لتنوع ماادرها  ،(  جيم سلبيات اإلنرتنت3)
 .األدىنلكن ميكن تقليل هذه السلبيات وختفيف أثارها لتكون يف حدها  ،وتعدد أشكاهلا25
الن معظم  ،تتااالاال( بث الوعي بني أفراد اجملتمع بأخطار جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و 4)

وان غياب الوعي الكايف هو السبب  ،م املعلوماتية ميكن جماهبتها بالوعي السليم والتارف املدروسخماطر اجلرائ
 .الرئيسي ملعظم السلبيات لشبكة األنرتنت

فال يكفي  ،تكون قوية وقادرة على فرض النظام يف هذه الشبكة ،( إنشاء جهات خمتاة بأمن اإلنرتنت5)
 .املقدمة للخدمة فقط تتااالاالهي شركة  لةس و املجعل اجلهة 

                                                           
 ،رياضال ،1ط  ،األثار األمنية إلستخدام الشباب لألنرتنت، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،د. علي بن عبداهلل عسريي 25

 .118ص م،2004 ،اململكة العربية السعودية
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على التبليغ الفوري عن جرائم  تتااالاال( حث ضحايا جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و 6)
مما ُيساعد على كشفها يف  ،التملك اجلنائي اليت ترتكب ضدهم للجهات املختاة لتسجيلها وتويل متابعتها

 .مهدها قبل إخفاء معاملها
حيث قامت أقسام مكافحة جرائم اإلنرتنت يف الدول املتقدمة بتأسيس : ونية( تأسيس دوريات إلكرت 7)

وهي مثل الدوريات  ،دوريات إلكرتونية على الشبكة مهمتها متابعة جمرمي األنرتنت أثناء جتوهلم على الشبكة
 ،عن القانونتقوم بالسري على خطوط الشبكة لتتابع اخلارجني  ،لكن بداًل من ان تسري على الطرقات ،الواقعية

ومن اخلطوات اجليدة يف هذا اجملال ما قامت به وزارة الداخلية املارية من تسيري دوريات أمنية على الشبكة 
وكان من مثار هذه الدوريات ضبط العديد ممن حياولون إستخدام  ،مهمتها منع اجلرمية اإللكرتونية قبل وقوعها

 .26بطاقات إئتمان مسروقة 
اخلدمات الوسيطة بالتعاون مع اجلهات املختاة بالتحقيق )نيابة جرائم املعلوماتية( فيما ( إلزام مقدمي 8)

وذلك نسبة لبجعد  ،27إىل اجلناة يتعلق بالبيانات الشخاية اخلاصة بالعمالء املشرتكني لديهم مما يسهل الوصول
بني اجلاين  تاالوشبكات اال خطوط باستخدامحيث تتم اجلرمية املعلوماتية عن بعد  ،اجلناة عن مسرح اجلرمية

 28حيث يتم نقل املعلومات بواسطة النبضات اإللكرتونية  ،وتُرتكب اجلرمية يف اخلفاء ،ومكان اجلرمية
 ،واملقاود بالتدريب هنا إكساب رجال العدالة اجلنائية )نيابة :( التدريب يف جمال مكافحة اجلرائم املعلوماتية9)

وهذه اخلربة الفنية ال تأيت دون تدريب ختااي يُراعي فيه  ،اجلرمية املعلوماتيةقضاء( خربة فنية يف جمال  ،شرطة
 ،من حيث توافر الاالحية العلمية والقدرات الذهنية والنفسية لتلقي التدريب ،29العناصر الشخاية للمتدرب 

ي هلا البد وان ترتكز فكفاءة رجال العدالة اجلنائية ملواجهة اجلرائم املعلوماتية بافة عامة وقدرهتم يف التاد
  :وفيما يتعلق ِبنهج التدريب البد ان حيتوي على ،على كيفية تطوير العملية التدريبية

  .والتخطيط له ،)أ(إجراءات التحقيق
                                                           

 .137ص مرجع سابق، على بن عبداهلل عسريي، 26
 .133ص ت(،  :)بدون ،1ط  احلماية اجلنائية حلق امل لف عرب اإلنرتنت، د. حسن إبراهيم، 27
 .136ص مرجع سابق، د. مهند عبداهلل العبيد العازمي، 28
مجهورية مار  اسيوط، مكتبة اآلالت احلديثة، ،1اإلجرائية للجرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة ( ط اجلوانب  د. هشام حممد فريد رستم، 29

 .496ص م،1994 العربية،
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 .)ب( جتميع املعلومات و ليلها
 .واالستجواب)ج( أساليب املواجهة 

 .)د( مراجعة النظم الفنية للبيانات
 .اجلنائي)ه( أساليب املعمل 

نأمل ان يفطن املشرع  ،تتااالاالهذه أهم سبل مواجهة جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و 
م فيما يتعلق بالنص على جرمية التملك 2020السوداين للقاور الوارد يف قانون جرائم املعلوماتية تعديل 

  .اجلنائي )املعلوماتية (
 الخاتمة 

حيث  ،تتااالاالاملواجهة التشريعية جلرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات و تناولت الدراسة       
مع بيان أهم  ،واجلهود التشريعية حملاربته يف القانون السوداين ،فالت الدراسة مفهوم التملك اجلنائي وعناصره

 : يف االيتخرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات اليت تتمثل  ،سبل حماربة هذه اجلرمية
 أهم النتائج : اوالا 
ّرم التملك اجلنائي عرب 2020( ان قانون مكافحة جرائم املعلوماتية تعديل 1) م جاء خاليًا من أي نص ٌيج

 .مما يعد قاوراً يف ذلك القانون ٌيب سده ،شبكة املعلوماتية
جبرمية التملك هي  م اخلاصة2020م تعديل 1991( إن العقوبات الواردة يف القانون اجلنائي لسنة 2)

مما  ،تتااالاالعقوبات طفيفة ال تكبح مجاح مرتكيب هذه اجلرمية عندما ترتكب عرب شبكة املعلومات و 
 .يستدعي تشديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم املعلوماتية

قائم على تغيري  فاالحتيال  ،املعلومايت واالحتيالبني جرمية التملك اجلنائي املعلوماتية  اختالفهنالك مثة  (3)
 .أما التملك اجلنائي فال يقوم على اخلداع إذ يكفي فيه تغيري النية بالنسبة للمال ،احلقيقة واخلداع

ختتلف جرمية خيانة األمانة املعلوماتية عن جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلوماتية يف أن املال يف جرمية ( 4)
جين عليه إىل اجلاين برضاه الاحيحخيانة األمانة ينتقل من 

ُ
أما يف التملك اجلنائي أن املال حيوزه اجلاين أما  ،امل

 .مث ٌيحده خطأ أو يعثر عليه أو يستعريه أو يأخذه خطأ
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لتوفر القاد اجلنائي يف جرمية التملك اجلنائي )املعلوماتية ( ان تتجه نية  :( توصلت الدراسة كذلك إىل أنه5)
اما اذا كان تارف اجلاين يف املال أو متلكه خطأ أو كان  ،إيل جحد املال وحجزه عن مالكهاجلاين وإرادته 

 جنائياً  الس و مناسياً أو مكرهاً فال يتوفر القاد اجلنائي وال يكون حينئذ 
 .أهم التوصيات: ثانياا 

املشرع السوداين بالنص على جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلوماتية ضمن ناوص قانون  ( نوصي1)
 خلطورة هذه اجلرمية وتعديها على أموال الناس دون وجه حق. ،مكافحة جرائم املعلوماتية

ن هي السج تتااالاال( نوصي املشرع بأن تكون عقوبة جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات أو 2)
خالفًا جلرمية  ،نسبة خلطورة هذه اجلرمية وُسبل تطورها ،مدة ال جتاوز مخس سنوات أو الغرامة أو العقوبتني معاً 

 التملك اجلنائي التقليدية. 
على التبليغ الفوري عن جرائم  االتااالت أو( نوصي ضحايا جرمية التملك اجلنائي عرب شبكة املعلومات 3)

مما ُيساعد على كشفها يف  ،ضدهم للجهات املختاة لتسجيلها وتويل متابعتهاالتملك اجلنائي اليت ترتكب 
 مهدها قبل إخفاء معاملها.

قضاء  ،شرطة ،( نوصي اجلهات التنفيذية ذات الالة بضرورة تدريب العاملني يف جمال العدالة اجلنائية )نيابة4)
 ( وإكساهبم اخلربة الفنية الكافية ملواجهة اجلرائم املعلوماتية والقدرة على التادي هلا 

 المصادر والمراجع 
   القرأن الكريم :اوالا 
 كتب الفقه واللغة : ثانياا 

الفكر  دار ،2ط ،روناحممد ه قيق عبدالسالم  ،( معجم مقاييس اللغة1968)، احلسن امحد بن فارس بن زكريا (أبو1)
 لبنان.، بريوت، العريب

  .لبنان، بريوت  ،1ط  ،م( لسان العرب1969)، بن منظور ( أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم2)
 .7ج، دار الفكر اجلامعي ،بريوت ،االسالمي الفقهاجلرمية والعقوبة يف  ،م (1984) ،حممد ابو زهرة اإلمام( 3)

 كتب القانون  :ثالثاا 
 .4ط، م معلقاً عليه1991م (القانون اجلنائي السوداين 2014)، امحد علي إبراهيم محو ( أ.د.1)
 .م2013 ،10ط ،م1991شرح القانون اجلنائي لسنة  ،املنعم حسونة بدرية عبد ،( د2)
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 ،احلديثةمكتبة اآلالت  ،1اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة ( ط  ،( د. هشام حممد فريد رستم3)
 .م1994 ،مجهورية مار العربية ،اسيوط

 .ت( :)بدون ،1ط  ،احلماية اجلنائية حلق امل لف عرب اإلنرتنت ،( د. حسن إبراهيم4)
 .1ط، االسكندرية، املكتب احلديث، علم االجتماع اجلنائي، م(2005)، حسني عبد احلميد أمحد رشوان (د.5)
 .م2008 ،السودان ،اخلرطوم ،فهرست املكتبة الوطنية ،1ط  ،األموالأحكام جرائم  ،( د. طارق حسن بت عوف6)
 .م2018 ،سوريا ،السورية االفرتاضيةمنشورات اجلامعة  ،1ط ،اجلرائم املعلوماتية ،( د. طارق اخلن7)
 م 2009 ،القسم اخلاص ،م1991شرح القانون اجلنائي السوداين  ،(أ.د. يس عمر يوسف8)
 .1ط، الكتب العلمية دار ،لبنان ،م( حاشية الدسوقي علي الشرح الكبري" بريوت1995)، ( حممد بن أمحد الدسوقي9)
 .م2008 ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،1ط ،( القسم اخلاص2القانون اجلنائي ) ،( أ.د. حممد الفاتح إمساعيل10)
 م 2016 ،مكتبة االلوكة ،1ط ،الفعال تاالمهارات اال ،( د. حممد فتوح حممد سعدات11)
 .1ط ،مار ،القاهرة ،دار النهضة العربية، القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،م (1977)، ( حممود جنيب حسين12)
 ،1القانون اجلنائي ) مبادؤة األساسية ونظرياته العامة يف التشريعني املاري والسوداين ( ط ،(د. حممد حمي الدين عوض13)

 .م1963 ،مار ،القاهرة ،املطبعة العاملية
 ،املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر ،1ط ،قانون العقوبات السوداين معلقًا عليه ،( د. حممد حمي الدين عوض14)

 .مار ،اإلسكندرية
 .)بدون طبعة ( ،م1991شرح القانون اجلنائي لسنة  ،(د. عبداهلل الفاضل عيسي15)
 ،مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الشباب لألنرتنت الستخداماألثار األمنية  ،(د. علي بن عبداهلل عسريي16)

 .م2004 ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،1ط 
 القوانين :رابعاا 

 .م2020م تعديل 1991(القانون اجلنائي لسنة 1)
 م.2020( قانون مكافحة جرائم املعلوماتية تعديل 2)

 : الرسائا العلمية :خامساا 
 ،جامعة الزعيم األزهري ،رسالة دكتوراة ،جراءات واإلثباتأثر تقنية املعلومات علي قواعد اإل ،حممود حممد بشريأميمة 
 .غري منشورة ،م2019
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 المجلس الدستوري الموريتاني واختصاص البت في المنازعات االنتخابية
The Mauritanian Constitutional Council and the competence to 

decide on electoral disputes. 

 
 د/ محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

 موريتانيا ميةالسالجامعة العلوم ا
  

 ملخص 
الذي عرفه اجمللس الدستوري يف موريتانيا، مع استقراء  أهم مراحل التطور حتاول هذه الدراسة استقراء 

إليها خمتلف الدساتري املتعاقبة يف موريتانيا  أسندتخمتلف مسارات التغيريات اهليكلية والبنيوية للهيئات اليت 
لى ( اختصاص الرقابة ع2017-2012-2006ث مرات )سنوات الإىل الدستور احلايل املراجع ث الوصو 

قا من حتليل النصوص الدستورية والقانونية الوذلك انط نتخابية.الدستورية القوانني والبت يف املنازعات ا
 . ت اختصاصهالوجما الدستوري لية تشكيل اجمللسالالناظمة 
مت رصد أهم التقنيات واملناهج اليت يستخدمها اجمللس الدستوري عند نظره يف الطعون املتعلقة كما  

؛ ل استنطاق أبرز قرارات اجمللس يف هذا الصددالستفتائية، وذلك من خالات الربملانية والرئاسية وانتخابالبا
نتخابية اليت يعتربها اجمللس تدخل ضمن اختصاصاته، الت العملية االجماله تتحدد المن خمر الذي الا

تؤثر يف صحة درج اجمللس على اعتبارها عن حتديد املسائل اليت  الفض يطاهلا سلطان اختصاصه، الوتلك 
 نتخابية.التأثري هلا على نزاهة العملية ا النتخابات وتلك اليت الا

 نتخابات الربملانيةالا –نتخابية الاملنازعات ا - اجمللس الدستوري: الكلمات المفتاحية
 

 

Abstract : 

 This study aims to examine the most important evolutions witnessed by the 

Constitutional Council in Mauritania, with a focus on analyzing the institutional and 

structural changes of the bodies that oversee the constitutionality of laws and decide 

on electoral disputes in accordance with the provisions of the successive constitutions 

in Mauritania up to the current constitution revised three times (years 2006-2012 -

2017). This is based on an analysis of the constitutional and legal texts governing the 

mechanism for forming the Constitutional Council and its areas of competence. 

This study also examined the most important techniques and methods used by 

the Constitutional Council when deciding on appeals against the results of 
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parliamentary, presidential and referendum elections, by analyzing the most 

prominent decisions of the Council. Through this analysis we can define the areas of 

the electoral process that the council considers to fall within the scope of its 

competence, and those that are not within its jurisdiction, and it allows also to 

distinguish issues that the council classifies as affecting the validity of the elections 

from other issues that do not affect the integrity of the electoral process.. 

 

key words: The Constitutional Council - Electoral Disputes - Parliamentary 

Elections. 

 مقدمة
نظمة الدميقراطية على خمتلف باقي أشكال النصوص القانونية يف الخمتلف ايسمو الدستور يف  

مر الوصمت بعدم الدستورية؛ ا الوإ حكامهألالدولة، حبيث يلزم أن تكون خمتلف القواعد القانونية مطابقة 
على منها يف اهلرم الدىن للقاعدة االيتطلب وجود رقابة على تلك القواعد يضمن خضوع القاعدة االذي 

. وقد حاول الفقيه "هانس كلسن" التشريعي للدولة، وهو ما تعارف الفقه على تسميته بالقضاء الدستوري
(Hans Kelsen ) بأنه يعين "الضمان  أن يقدم تعريفا خمتصرا حيدد ماهيته بشكل جممل، حيث عرفه

 .حرتام الدستور"الالقضائي 
 دستورية القوانني يف صورتني أساسيتني:  الرقابة علىوتتجلى 

ذا ختصاص ذات طبيعة سياسية، ورقابة قضائية إالرقابة سياسية إذا كانت اجلهة اليت عهد إليها هبذا ا
قضائية( فإن  أسند اختصاص هذه الرقابة على هيئة قضائية. ومهما كانت طبيعة هذه اجلهة ) سياسية أو

الدستور بل درجت العديد من  حكامألبة مطابقة النصوص القانونية مراق عند يتوقف السلطان اختصاصها 
نتخابات الربملانية الاختصاص البت يف املنازعات املتعلقة با على أن تسند هلا-ومن بينها موريتانيا-الدول

 ستفتاءات.الوالرئاسية وتلك املتعلقة با
ستعمار الفريقية اليت خضعت لالكما هو حال معظم دساتري الدول ا-ويعد الدستور املوريتاين

أحد الدساتري اليت تأثرت يف هندسة تنظيم مؤسساهتا الدستورية بالدستور الفرنسي الصادر  -الفرنسي
، ومن ذلك تبنيه للرقابة على دستورية القوانني، حيث سار على نفس النمط املعتمد يف فرنسا، ومت 1958

وحىت  1961مرورا بدستور  1959يتانيا بدءا بدستور جتسيد ذلك عرب خمتلف الدساتري اليت عرفتها مور 
عتبار عدم اتفاق الدساتري املذكورة على اجلهة الخذ يف االث، مع االمبختلف مراجعاته الث 1991دستور 

نتخابية الربملانية الاليت يسند إليها اختصاص الرقابة على دستورية القوانني واختصاص البت يف املنازعات ا
 ستفتاءات.الاملتعلقة باوالرئاسية وتلك 
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بدءا يف الرقابة على دستورية القوانني، فإن  تتحدد مهمة إنشائها وإذا كانت هيئات القضاء الدستوري
نتخابية. لذلك المنا يف هذه الدراسة، بالتفصيل، هو جمال اختصاصها املتعلق بالبت يف املنازعات االذي يه

 ستحاول هذه الدر
هيكلة واختصاصات اجمللس  اجلها هذه الدراسة يف معرفةاليت ستع شكالية احملوريةالوتتحدد ا

لبت يف املنازعات اليت يستخدمها القاضي الدستوري املوريتاين لناهج املتقنيات و الدستوري املوريتاين وطبيعة ال
 نتخابية.الا

حتديد الطبيعة اهليكلية للقضاء الدستوري يف موريتانيا  الشكالية يتطلب أو الوهكذا فإن معاجلة هذه ا 
ت اختصاصه الساس الدستوري الضابط جملاالأهم مسارات التغيريات اليت حلقت به وال تتبع المن خ

، على أن )احملور الثاين( الطعون لدى اجمللس يداعإلزم اتباعها الجرائية الالتناول الضوابط اول( مث ال)احملور ا
 نتخابيةالخري لتقنيات اجمللس الدستوري يف البت يف مضمون عرائض الطعون االاحملور اص يصيتم خت

 املستوفية للجوانب الشكلية.
 تطور القضاء الدستوري في موريتانيال نولوجيو : المسار الكر ولالالمحور ا

إىل  الوصو ل هذا احملور سنتناول أهم مسارات التطور التارخيي للقضاء الدستوري يف موريتانيا المن خ
ختصاصات اليت ميارسها طبقا ملا تنص عليه املقتضيات الول( وكذا أهم اال) املطلب اوضعيته احلالية

 )املطلب الثاين( الدستورية الضابطة جملال سلطة اختصاصه.
 الموريتاني المسار التاريخي للقضاء الدستوري ول: الالمطلب ا
مل تتفق الدساتري املوريتانية املتعاقبة على حتديد جهة واحدة حمددة الرتكيبة واهليكلة يعهد إليها  

اجلهة املكلفة بالقضاء الدستوري يف  اللذلك سنتناول أو  باختصاص القضاء الدستوري مبفهومه العام.
النافذ  1991تناول بعد ذلك طبيعة هذه اجلهة يف ظل دستور على أن ن 1961و 1959دستوري 

 حاليا.
 1961و 1959ظل دستور : القضاء الدستوري في ولالالفرع ا

"اللجنة  لـ اختصاص القضاء الدستوري 1959أول دستور عرفته موريتانيا سنة  أسند 
 : 1هم  ( أعضاء5من مخسة )، حيث كانت تشكيلتها تتكون (1)الدستورية"

                                                           

مايو  13، عدد خاص، بتاريخ 1، اجلريدة الرمسية، السنة1959مارس  22 الصادر بتاريخ 1959من دستور  42و 41انظر املادتني  1
1959. 



 المجلس الدستوري الموريتاني واختصاص البت في المنازعات االنتخابية                     محمد عبد الجليل الشيخ القاضي      

175 
 

  ؛رفع رتبة يف نظام السلك القضائي( ال) يتعني أن يكون القاضي االرئيس 
 يعينان أستاذ من كليات القانون إىل  ضافةإلبا داريالعضو من هيئات القضاء ا

 مبرسوم صادر عن جملس الوزراء؛
 ول؛العضو معني من طرف الوزير ا 
 عني من طرف رئيس اجلمعية الوطنية.عضو م 

) بناء على طلب من الوزير وتتحدد اختصاصات اللجنة أساسا يف الرقابة على دستورية القوانني 
، والنزاعات اليت قد حتدث بسبب تداخل جمال القانون والتنظيم، والبت يف النزاعات املتعلقة ول(الا

 .2ستفتاءالاب، ويف صحة عمليات ابانتخاب النو 
لـ "الغرفة الدستورية"  يف املادة الدستورية ختصاصالفقد أوكل املشرع  19613دستور أما بالنسبة ل 

 باحملكمة العليا. 
على أن احملكمة العليا متارس  منه تنص 51املادة  دة إىل مضامني هذا الدستور جندوبالعو 

، استفتاء وتعلن نتائجهالاختصاصاهتا املسندة إليها يف مواد الدستور، كما تسهر على شرعية عمليات ا
. وحيدد القانون ن نتائجهاالنتخابات الرئاسية وإعالعن اختصاصاهتا يف البت يف شرعية ا الفض

 جراءات املتبعة أمامها.الخرى وآلية تأليف تشكيلتها وقواعد سريها واالاختصاصاهتا ا
هذه يت هتمنا هنا( فإن ال وهي وفيما خيص تشكيلة احملكمة العليا اليت تنظر يف املادة الدستورية )

 يت:الالتشكيلة تتألف من مخسة أعضاء وفقا ل
 الرئيس : رئيس احملكمة العليا ؛-
 عضوان: مها نائبا رئيس احملكمة العليا؛-
خر من لدن رئيس اجلمعية المستشاران يعينان ملدة سنتني، أحدمها من قبل رئيس اجلمهورية وا-
 الوطنية.

 

                                                                                                                                                                                                 
 .058/59وىل من القانون رقم الواملادة ا 1959من دستور  41 انظر املادة 1
 .1959من دستور  42و 33، 31، 27، 22 راجع املواد 2
 .1961يونيو  03، الصادر بتاريخ 59، اجلريدة الرمسية، عدد 61-95صدر مبوجب القانون الدستوري رقم  1961دستور  3
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 1991ظل دستور  : القضاء الدستوري فيالفرع الثاني
نتخابية اللبت يف املنازعات امل تعد مهمة ا 1991يوليو  20املوريتاين الصادر دستور المع اعتماد 

لرقابة على دستورية القوانني من اختصاص الغرفة الدستورية، بل مت إنشاء هيئة مستقلة متخصصة هي وا
ستفتائية النتخابية الربملانية والرئاسية واالالبت يف املنازعات ا"اجمللس الدستوري". وعهد إليه باختصاص 

 .1958مراقبة على دستورية القوانني، على غرار ما هو معتمد يف فرنسا يف ظل دستور وكذلك 
تشكيلته حظ أن اجمللس يف المن حيث التشكيلة أو الرتكيبة الشخصية للمجلس الدستوري املوريتاين ن

يتألف من ستة أعضاء، يعني رئيس كان  1991يوليو  20لدستور صلية الة عن الصيغة اقاملنبثوىل الا
(، يف حني يعني رئيس 2ثة منهم )من بينهم الرئيس(، ويعني رئيس اجلمعية الوطنية عضوين)الاجلمهورية ث

 .(1)جملس الشيوخ عضوا واحدا
أضيفت تغيريات على هيكلة وتشكيلة اجمللس  2012 مبوجب املراجعة الدستورية اليت مت إقرارها سنةو 

موزعني على النحو التايل: يعني رئيس اجلمهورية  (2))9(الدستوري بزيادة أعضائه ليصبح عددهم تسعة 
ويعني رئيس جملس الشيوخ  (3)ثة الأعضاء )من بينهم الرئيس(، ويعني رئيس اجلمعية الوطنية ث (4)أربعة 

 (.2عضوين )
)  واليت ترتب عنها إلغاء غرفة جملس الشيوخ 2017خرية اليت أقّرت سنة الالدستورية اأما املراجعة 

اجمللس  عضاءع سلطة اقرتاح أحات مهمة على طريقة توزيال، فقد أضافت إصالغرفة العليا يف الربملان(
عضاء كما الء االليصبح توزيع هؤ  حزاب السياسية املمثلة يف الربملانالالدستوري بني املؤسسات الدستورية وا

 :يتالهو ظاهر يف اجلدول ا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2012راجعة الدستورية من الدستور، قبل تعديلها مبوجب امل 81انظر املادة  1
 , 2012من الدستور يف صيغتها املعدلة مبوجب املراجعة الدستورية  81انظر املادة  2
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 طريقة توزيع أعضاء المجلس الدستوري الموريتاني
مدة مأمورية 

 عضاء المعينينالا
رئيس الجمعية  ولالالوزير ا رئيس الجمهورية

 الوطنية

 اجملموع
 أعضاء. 9

 (1عضو واحد ) - (2عضوين) سنوات 3
 (2عضوين) - (1عضو واحد) سنوات 6
 - 1 (2عضوين) سنوات 9

عضو  (5مخسة أعضاء) اجملموع
 (1واحد)

 أعضاء 3

 
سنوات،  9أعضاء، اثنان منهم ملدة  )5(رئيس اجلمهورية يعني مخسة  يتضح من بيانات اجلدول أن

ملدة ست سنوات  . كما يعني أيضا عضوا(1)أحدمها بناء على اقرتاح من زعيم مؤسسة املعارضة الدميقراطية
سنوات. يف حني يعني رئيس  9ملدة ) 1(ول عضوا واحدا الث سنوات. ويعني الوزير االوعضوين ملدة ث

( سنوات، ويقرتح أحدمها من حزب املعارضة 6أعضاء: اثنان منهم ملدة ست ) )3(ثة الاجلمعية الوطنية ث
املعارضة احلاصلة على أكرب عدد من النواب يف حزاب اليت، حسب الرتتيب، يف املرتبة الثانية من بني االا

يت، حسب السنوات بناء على اقرتاح من حزب املعارضة ا 3اجلمعية الوطنية. أما العضو الثالث فيعني ملدة 
حزاب املعارضة احلاصلة على أكرب عدد من النواب يف اجلمعية الالرتتيب، يف املرتبة الثالثة من بني ا

 .(2)الوطنية

                                                           
يتم تعيني زعيم املعارضة من احلزب املعارض الذي حصل على أكرب عدد من املقاعد الربملانية يف آخر انتخابات تشريعية عامة من بني  (1)

 2008 -019املعدل لبعض أحكام القانون رقم  2012 -047من القانون رقم  8انظر املادة أحزاب املعارضة الدميقراطية. )
 .578، ص 1268، اجلريدة الرمسية، عدد 2012يوليو  22املتضمن نظام املعارضة الدميقراطية، الصادر بتاريخ 

فرباير  28إعادة تشكيلة اجمللس الدستوري، اجلريدة الرمسية بتاريخ  جراءاتإلاحملدد  2018-013من القانون النظامي  3انظر املادة  (2)
 .1407، عدد 2018

ت اليت طرأت على طريقة توزيع أعضاء اجمللس الدستوري ستجعل املعارضة، باعتبار نسبة متثيلها يف تشكيلة الوميكن القول إن التعدي 
يصدره اجمللس الدستوري املوريتاين من قرارات، حيث مت التنصيص على  اجمللس، أكثر قدرة، من ذي قبل، على القيام بدور فاعل فيما

يف  الكثر متثيال وىل االثة االحزاب املعارضة الثالثة من أعضائه من طرف االل اقرتاح ثالإشراكها يف تشكيلة اجمللس الدستوري من خ
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يف  الكثر متثيال حزاب املعارضة االيقرتح أحدمها ثاين حزب معارض من حيث ترتيب ااثنان منهم 
اجلمعية الوطنية، ويقرتح الثاين ثالث حزب معارض حسب نفس الرتتيب. يعني رئيس اجلمهورية رئيس 

 .(1)عضاء املعينني من لدنهالاجمللس الدستوري من بني ا
قيد فيما يتعلق بشروط التعيني ضمن تشكيلة اجمللس حظ أن املشرع الدستوري مل يبوب على أي الوي

( 35ثني )الالدستوري باستثناء شرط السن، حيث يتعني أن يكون العضو املقرتح بلغ من العمر مخسا وث
ت ال، حبيث مل يشرتط ضوابط أخرى فيما يتعلق بشروط اكتساب العضوية يف اجمللس، من قبيل املؤه(2)سنة

 ستاذية يف القانون.البامليدان القضائي أو احلقوقي أو ا شتغالالالعلمية، وباخلصوص 
 الدستوري المجلس اتاختصاصالمطلب الثاني: 

 ختصاص:الحظ أنه أسند للمجلس الدستوري نوعني من االع على الدستور املوريتاين نالطالبا 
 .(3)اختصاصات قضائية وأخرى استشارية

والطلبات املتعلقة  4ت مطابقة الدستورالختصاصات القضائية يف البت يف إحاالتتلخص ا -1
، وكذلك التوصية بتعميق التحقيق بشأن قضية معروضة على  ستفتائيةالنتخابية التشريعية أو االباملنازعات ا

 .(1)وإن كان من خارج اجمللس الاجمللس، وإسناد رئاسة التحقيق إىل أي شخص يراه اجمللس مؤه
                                                                                                                                                                                                 

ل جر النظام الأن حتصل عليه من خ 2016ار حزاب والكتل املعارضة اليت شاركت يف حو الالربملان، وهو مكسب مهم استطاعت ا
إىل املوافقة عليه والتنصيص عليه دستوريا، على عكس ما كان موجودا يف السابق، حيث مل يكن الدستور يبوب على إشراك املعارضة 

 .يف تشكيلة أعضاء اجمللس الدستوري
-013وىل من القانون النظامي رقم ال. وكذا املادة ا2017 خريالح الدستوري االصالمن الدستور املعدلة مبوجب ا 81انظر املادة  (1)

 .1407، عدد 2018فرباير  28إعادة تشكيلة اجمللس الدستوري، اجلريدة الرمسية بتاريخ  جراءاتإلاحملدد  2018
  املعدل، والنافذ حاليا. 1991من دستور  81الفقرة الثانية من املادة  (2)
نتخايب يف بلدان املغرب العريب وضماناته، مرجع الالدستوري يف موريتانيا، ضمن أعمال ندوة: النظام اانظر: حممد دده، هيكلة اجمللس  (3)

 .304سابق، ص 
يعة عندما ينظر اجمللس الدستوري يف الرقابة على دستورية القوانني والنظام الداخلي للربملان ميكنه استخدام جمموعة من التقنيات تبعا لطب4-

 النص موضوع الرقابة:ما سيقرره بشأن 
تقنية املطابقة ، وهذه يستخدمها اجمللس الدستوري خاصة عند النظر يف النظام الداخلي للربملان، حيث يستعمل عبارة "مطابق -

 للدستور"؛
يت حتتمل خبصوص املقتضيات ال أو موجها أو بناء،. ويستخدم اجمللس هذه التقنية الالتحفظ التأويلي، وهو إما أن يكون مفسرا معط -

 لغاء الذي سيرتتب عنه إعادة املسطرة التشريعية؛النقاذ النص من االول الالتصريح بالدستورية وعدمها، حيث يلجأ إىل اخليار ا
تقنية عدم املخالفة: وهذه يستخدمها اجمللس عندما يكون هناك هامش من احلرية للجهة اليت أحالت النص على اجمللس للتوسع فيه دون -

 ية النص الدستوري؛تقيد حبرف
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إضافة مقتضى دستوري جديد يتعلق  2017ة الدستورية وة على ذلك، فقد ترتب عن املراجعالع
 .(2)ل تقرير مبدأ الدفع بعدم الدستوريةالبتوسع جمال رقابة اجمللس، من خ

تقدمي الرأي حول حالة ستشارية للمجلس الدستوري فتتلخص يف الختصاصات االأما بالنسبة ل-2
ستشارة الرمسية اليتخذ بعد ا اجلمهوريةعلى رئيس  1991من دستور  39املادة ستثناء، حيث تنص الا

، التدابري اليت تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر (3) رئيس اجلمعية الوطنية واجمللس الدستوريو ول الللوزير ا
د، وكذلك حينما يتعرقل السري الل الوطنيني وحوزة البالستقالمن واالوشيك الوقوع، مؤسسات الدولة وا

 مة على احلالة عن طريق خطاب.الالدستورية، ويطلع ااملنتظم للسلطات العمومية 
هنا، وذلك فور زوال الظروف اليت الستثناء بنفس الطريقة اليت مت هبا إعالوينتهي العمل حبالة ا 

 .(4)ن عنهاالعالاستدعت ا
طبقا ملقتضيات املواد لرئيس اجلمهورية أن يستشري اجمللس الدستوري حول مسائل أخرى  كما ميكن

 املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري. 92-04مر القانوين المن ا 54و 53، 52
                                                                                                                                                                                                 

 تقنية عدم املطابقة، وهذه يعتمدها اجمللس عندما تكون خمالفة النص للدستور خمالفة كلية؛-
 نسبية أوجزئية. تقنية ليست مطابقة متام املطابقة، وذلك عندما تكون املخالفة-

 للتوسع يف املوضوع يراجع: 
عرج، رقابة اجمللس ال(، وكذلك حممد ا12و 11داء املؤسسات الدستورية ) ص رشيد املدور، دور القضاء الدستوري املغريب يف انتظام أ-

(، يف مؤلف مجاعي حول "القضاء الدستوري يف سياق مابعد 44و 43الدستوري وتقنيات الرقابة على دستورية قوانني املالية ) ص 
 .2019"، منشورات جملة السياسات العمومية، السنة 2011

 ، مرجع سابق.92-04القانوين رقم مر المن ا 43املادة  (1)
يعرف الدفع بعدم الدستورية بأنه إجراء يتقدم به املدعي يف دعوى معروضة أمام إحدى احملاكم املوضوعية، ويطعن مبقتضاه يف دستورية (2)

مول هبا، حسب كل نص أو نصوص قانونية هلا ارتباط بالدعوى الرائجة أمام احملاكم املذكورة وفقا للمسطرة يعرف القانونية املع
 تشريع. انظر هبذا الصدد:

قتصاد، عدد الملاين، جملة مسالك يف الفكر والسياسة واالالذهيب بدر، حق الدفع بعدم الدستورية بني الدستور املغريب والنموذج ا 
 .88، ص 2016 -37/38

ن كانت إجراء إلزاميا من الناحية الدستورية، فإن ستشارة اليت تنص عليها الدساتري، فهي وإالأن هذه ا ستاذ عمر حلمي فهمياليرى ا(3)
ة عنها. النتيجة املرتتبة عنها غري ملزمة لرئيس الدولة؛ فهي استشارة إجبارية من حيث طلبها واختيارية من حيث العمل بالنتيجة املرتتب

 :ملزيد من التفصيل، انظر
 .327، ص 1980وىل، دار الفكر العريب اللرئاسي والربملاين، الطبعة اعمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني ا

 .1991من الدستور املوريتاين  39الفقرة الثالثة من املادة  (4)
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 الطعون لدى المجلس الدستوري إليداعجرائية الالمحور الثاني: الضوابط ا
مث العناصر اليت  ،من ذوي الصفة الذين حيق هلم تقدمي طعون وتتعلق هذه الضوابط بتقدمي الطعن

البحث دعاءات والوقائع مث مرحلة إجراء الوكذلك آجال الطعون وثبوتية جيب أن تتضمنها عريضة الطعن 
 .التحقيقو 

 في تقديم الطعون  ذوي الصفة ول:الالمطلب ا
نتخابية مث عناصر عريضة الذوي الصفة يف الطعن أمام اجمللس الدستوري يف املادة ا السنتناول أو  
 اليت تودع لدى اجمللس.الطعن 
 ول: أصحاب الصفة في الطعنالالفرع ا
املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس  92-04مر القانوين رقم المن ا 33حددت املادة  

 نتخابات يف :الأصحاب الصفة الذين حيق هلم الطعن يف ا ،املوريتاين املعدل الدستوري
نتخابات النتخاب فيما خيص االلدائرة اليت مت فيها انتخابية لالشخاص املسجلني على اللوائح االا-
نتخابية املتنازع على مقعدها أن يطعنوا الللناخبني املسجلني خارج الدائرة ا نميك الما يعين أنه  الربملانية؛

 نتخايب املخصص لتلك الدائرة؛اللدى اجمللس الدستوري يف انتخاب املرشح الفائز باملقعد ا
 نتخابات دائرة معينة ميكن لكل واحد منهم أن يطعن يف نتيجة املرتشح الفائز.الاملرتشحون -

جراءات الاملتضمن ا 94-001وىل من النظام رقم الاملادة ا كذلك  هذه املقتضيات أكدت عليها
 املتبعة أمام اجمللس الدستوري بالنسبة للنواب.

 عناصر عريضة الطعن الفرع الثاني:
يف الطلبات املكتوبة املوجهة إىل أمانته العامة أو إىل  الاجمللس الدستوري إ رينظ ال من حيث املبدأ 

 :1نتخابية. ويتعني أن يتضمن طلب الطعن البيانات التاليةالحاكم الدائرة ا
 الطاعن ولقبه وصفته؛ اسم-
 املنتخب ) أو أمساء املنتخبني( املطعون يف انتخابه؛ اسم-
 أوجه النقض املتخذة ذريعة؛-

                                                           

، 1992فرباير  18املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري الصادر بتاريخ  92-04 مر القانوينالمن ا 35و 34املادتني  1
 .1992فرباير  29، بتاريخ 177اجلريدة الرمسية، عدد املعدل، 

. 
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) وميكن للمجلس بصفة استثنائية أن يعطيه مهلة ، بالوثاق اليت تدعم إثبات أدلته إرفاق الطلب-
 لتقدمي جزء من تلك الوثائق.

عنصرين آخرين مها: عنوان الطاعن وتوقيعه على  94-001من النظام رقم  3ت املادة وأضاف
 العريضة. 

 والتحقيق فيها لطعوندراسة اإجراءات : المطلب الثاني
يسند رئيس اجمللس دراسة مانة العامة للمجلس الدستوري البعد تسجيل عريضة الطعن لدى ا 
قسام املكونة داخل اجمللس ) يتألف كل واحد منها من عضوين معينني عن طريق القرعة( الحد االالطلب 

ئحة من أربعة الكن أن خيتار من بني أعضاء القسم أو من بني املقررين املساعدين ضمن ويتم تعيني مقرر مي
 مقررين مساعدين تصدر سنويا عن اجمللس الدستوري.

 :1التالية جراءاتإلبابعد إسناد دراسة الطلب للقسم يقوم 
بالطعن  قرتاع يف الدائرة املعنيةالالذين انتخبوا يف نفس ا م بإشعار العضو أو أعضاء الربملانيأمر القس-
ء أن يعينوا الشخص الذي خيتارونه لتمثيلهم أو الهلؤ  ، وميكنقتضاء إىل من ينوب عنه أو عنهمالوعند ا

 جراءات؛المساعدهتم مجاعيا أو فرديا يف خمتلف ا
حظاهتم الم يداعإلع على العريضة ووثائق امللف وكذا الطإلجل املمنوح هلم لالحيدد القسم ا-
 إضافيا؛ الاخلصوص أج بناء على الطلب الذي يقدم إليه هبذا . وميكنه بصورة استثنائية أن مينحالكتابية 

للرد وميكنه أن يأمر بأي  الحظات ويعطيه أجالع على املالطالإىل الطالب لبوجه القسم الدعوة 
 تقرير يراه مناسبا؛

أية تقارير ضرورية دارية الحظات الدفاعية، من السلطات االميكن للقسم أن يطلب ،دون انتظار امل-
 ؛وخاصة حماضر العمليات وملحقاهتانتخاب الحلل املشكلة وأية وثائق تتعلق با

كما ميكن للقسم أن يقرتح على اجمللس أن يرفض دون حتقيق حضوري مسبق العرائض املرفوضة أو -
 نتخاب.الميكن أن تؤثر يف نتيجة ا التشمل بوضوح سوى مآخذ الاليت 

                                                           
من النظام رقم  17إىل  8املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري واملواد  92-04مر القانوين المن ا 42 إىل 37املواد  1

 بالنسبة للنواب. املتبعة أمام اجمللس الدستوري جراءاتإلبااملتعلق  001-94
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خري يف الهذا استماع إىل املقرر، وبعرض اليقوم اجمللس عندما تكون القضية جاهزة للبت فيها با-
ثبات املادي والقانوين يف امللف ويتقدم مبشروع قرار، ويشري إىل املربرات إذا كان يرى فائدة التقريره عناصر ا

 بتحّر أو بإجراءات حتقيق أخرى. يف القيام
 صل. الغية إصدار حكم يف ابوحييل القضية إىل اجمللس  يتداول القسم حول اقرتاحات املقرر-
اء نفسه بالبحث أو إجراء حتقيق قللقسم إذا كان يرى فائدة يف ذلك أن يأمر من تلغري أنه ميكن  

جراء وعند الءمة هذا االآخر أو أن حييل هلذا الغرض القضية إىل اجمللس الدستوري الذي يبت يف م
 مر بالتحقيق مبوجب قرار صادر عن القسم أو اجمللس:اليف حالة او  قتضاء يصدر حكما يف املوضوع.الا

مر القانوين املتعلق باجمللس الدستوري( جيب أن يشري المن ا 42املادة  حكامأل هذه احلالة ) وطبقا يف
 :1هذا القرار إىل البيانات التالية

 الوقائع اليت يتعني إثباهتا؛-
 ستماع لتصرحيات الشهود بعد تأدية اليمني؛الاسم املقررِّ الذي مت اختياره ل-
حيات هبذا الإذا كان القسم قد أعطى املقرر كامل الص الستماع إليهم إالذكر الشهود الذين يتعني -
 الشأن؛

 ستماع إىل الشهود يف غياب الطاعن واملطعون يف انتخابه ومن ينوب عنهم؛اليتم ا-
 ءالدإللثة أيام الشخاص، ومينحون أجل ثالء االستماع للشهود إىل هؤ الغ حمضر االيتم إب-

 مانة العامة للمجلس أو يف مقر القاطعة أو بني يدي املقرر.الا حظاهتم الكتابية إما إىلالمب
حيق  التكون جلسات اجمللس علنية و  المث تصل مرحلة برجمة القضايا يف جدول أعمال اجمللس، و 

 ستماع إليهم فيها.المن ينوب عنهم ان يطلبوا  الللطاعن واملطعون يف انتخابه و 
 المجلس الدستوريالقالب الشكلي لقرارات المطلب الثالث: 

حظ أهنا من الناحية الباستقراء الشكل املتبع يف القرارات الصادرة عن اجمللس الدستوري املوريتاين ن 
 تكون كالتايل:الشكلية 
سانيد أو ما يسمى بالبناءات، أي النصوص املطبقة ذات الصلة بالقضية موضوع الإىل ابداية يشار -

 سباب اليت تقوم عليها.الاو  النزاع وباختصاصات اجمللس الدستوري
 منطوق القرار؛-

                                                           
 املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري. 92-04مر القانوين المن ا 42راجع املادة  1
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 شخاص الذين شاركوا يف اجللسة اليت أِقّر فيها القرار؛الأمساء ا-
 مني العام واملقرر ؛التوقيعات الرئيس وا-

 يبلغ القرار إىل املعين أو إىل اجلمعية الوطنية حسب احلالة؛
 ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية.-

الطعن بأي حال  نميك الفإنه ، النافذ حاليا، 1991املوريتاين من الدستور  87املادة  حكامألوطبقا 
ومجيع  ةالعموميحوال يف قرارات اجمللس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية ومجيع السلطات المن ا

 دارية والقضائية. الالسلطات ا
 نتخابيةاللبت في عرائض الطعون االدستوري في اتقنيات المجلس المحور الثالث: 

نتخابية درسنا آخر مناذج الاعرائض الطعون ملعرفة تقنيات أو مناهج اجمللس الدستوري يف البت يف  
نتخابية اليت خيتص بالبت الاعلى كيفية تعامل اجمللس مع الطعون ع الطالمن قراراته يف هذا اجملال، وذلك ل

طبيعة املوضوعات اليت تدخل يف على حتديد حظنا أن اجمللس يركز يف قراراته املشار إليها ال، حيث فيها
 املطلبك اليت ليست من ضمن جمال اختصاصه )وتل، ول(الا املطلب) نتخابيةالختصاصه يف املادة اا

 املطلب) يف صحة النتائج تؤثر القرتاع وتلك اليت الوكذلك املسائل اليت هلا صلة مباشرة بنتيجة ا الثاين(
  الثالث(.

 تدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري  الالمواضيع التي  :ول: الالمطلب ا
نتخابات الاملتعلق يف البت يف صحة نتائج ا 2019-012رقم  هقرار يف  الدستوري أوضح اجمللس

 القرتاع الصلة باملراحل التحضريية لهلا املسائل اليت  أن 2019الرئاسية اليت نظمت أواخر شهر يونيو 
 تدخل ضمن اختصاصه مثل:

 ؛عملياِت طرد املمثلني غرِي املربَّرة 
 ؛اختياِر رؤساَء وأعضاَء مكاتٍب غرِي مستقلني 
 تفاق املربم بينها وبني ممثلي املرتشحني، واملتضمَّن النتخابية مبا تضمنه االعدِم تَقّيد اللجنة ا

 .( الصادرتني عنها36/2019و  35يف املداولتني: )
نة املستقلة هذه املآخذ وتدارَكها هو من اختصاص اللج أن النظر يفالدستوري اعترب اجمللس  

نتخابية، وتتمتع يف أداء وظائفها العلى جمموع العمليات ا شرافإلبامؤسسًة مكلفًة نتخابات، بوصفها "الل
كما يف   –وىل والرابعة من قانوهنا النظامي ؛ ومأمورًة ال، كما هو منصوٌص يف املادة اية"لالستقالبكامل ا
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من قانوهنا  22كما يف املادة   –؛ وملَزمًة "قرتاع وصحِته وشفافيتهالعلى حسن سري ا بالسهر" –نفس املادة 
احملددة لذلك. وليس للمجلس ِمن  جالآلاعرتاضات والردِّ عليها ضمن البالتعاطي مع الطعون وا -املذكور

 نتخابية "الا خيص حصرا النتائَج ايف م السلطاٍن على قراراهتا إ
م
فة رمسية من طرف جلنتها حالَة إليه بصامل

، الصادر 027/2012من القانون النظامي رقم  22خرية من املادة ال. كما هو نص الفقرة ااملركزي"
 .1نتخاباتال، املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة ل2012أبريل  12بتاريخ: 

 المجلس الدستوري  الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص: المطلب الثاني
هلا  املآخذ اليتجند أنه اعترب  2019-012 اجمللس الدستوري املوريتاين رقم ع على قرارالطالبا 

مِتها جزئيا أو كليا املدرجة يف الطعن الذي تقدم هبا الطاعن الوسنتخابات القة وصلة مباشرة بصحة االع
 :تيانالذان ااجمللس الدستوري. وهي حتديدا املأخ تدخل يف صميم اختصاص

 ؛جتاوز عدد املصوتني يف بعض املكاتب لعدد املسجلني 
  نابةإلباالتصويت غري القانوين 

إن الطاعن مل يقدم أمام اجمللس الدليَل الصحيح املثبت هلذه التجاوزات،  ولكن المجلس اعتبر
الوطنية املستقلة ، ممثلو اللجنة قرتاعالدَّدين )هم: أعضاء مكتب احم شخاصألوحيث إن القانون يسمح "
، ممثلو املرتشحني املعيَّنني يف مكتب التصويت املعين، أفرادم املعينون يف مكتب التصويت املعيننتخابات الل

صويت ء بالتالالقوات املسلحة الذين يتولون مهمة تأمني مكتب التصويت( ؛ حيث إن القانون قد مَسح هلؤ 
 ".خارج املكاتب املسجلني فيها

يكفي وحده للتأكد من وجود تزوير  ال"... كما أن افرتاض موت أو تغيب بعض الناخبني باملكتب 
قرتاع أو تغيبه و التصويت عنه القرتاع، ما مل يتم تقدمي دليل قاطع على موت أحد الناخبني قبل االيف ا
فراد املسموِح هلم البعدد افإن عدد املصوتني قد يزيد بطريقة مشروعة عن عدد املسجلني . بالتايل 2بامسه

 .قانونا بالتصويت يف هذا املكتب

                                                           
 .2012إبريل  30، الصادر بتاريخ 1262منشور يف اجلريدة الرمسية، عدد  1
 البريام الداه اعبيد شك والقاضي بقبول طعن السيد نتخابات الرئاسيةالاملتعلق بنتائج ا 2019-011انظر قرار اجمللس الدستوري رقم  2

 لعدم تأسيسه. الورفضه أص
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تشكل حجة كافية وصاحلًة  النه يمستنتج مما سبق أن املآخذ املثارة فإ حيث إن ذلك كذلك،و "
مرم الوا يونيو الرئاسية مجلة، 22لرتتيب ما طلَب الطاعنم ترتيَبه عليها من آثار، وهو إلغاء نتائج انتخابات 

 ."1قرتاع من جديدالبإعادة ا
قة مباشرة هلا الع الالوقائع اليت أن  أكد على 20192-012رقم  ه ) أي اجمللس(قرار ويف  

ومن  يطاهلا سلطان اختصاصه. النتخابات الدلة ما يثبت تأثريها السليب على االيتوفر من ا ال، وقرتاعالبا
 :أمثلتها ما تضمنته عريضة الطاعن من مآخذ تتعلق بـ

 مجيع أجهزة الدولة وإمكاناهتا لصاحل مرشح بعينهتوظيِف  .1
نتخابية فيما يتصل بإجراءات تعيني أعضاء العدِم التقيد بالقانون املنشئ للجنة ا .2

 .جلنة احلكماء
 .حد املوالني للمرشح املنافسالمنِح صفقة طباعة بطاقة التصويت  .3

 قبولةمنهج القاضي الدستوري في التعامل مع الطعون المالثالث:  المطلب
طبقا  الالقانونية، فإنه يتعني قبوله شك شكالأللوفقا بالطعن ممن له احلق يف تقدميه و إذا مت تقدم  

املتضمن  1992فرباير  18بتاريخ  004/92مر القانوين رقم المن ا 35و  34و  33 ملقتضيات املواد
/ا.ا/م.د بتاريخ 001النظام رقم من  4 3 – 2 – 1القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري، و املواد 

 .جراءات املتبعة أمام اجمللس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النوابالاملتضمن ا 1994مارس  10
لقيام مبا ختوله قسام مهمة االحد االاجمللس الدستوري جلسة يعهد مبوجبها  ويف هذه احلال يعقد

تنري  ت و تقارير و معاينات إىل غري ذلك من إجراءاتالالنصوص القانونية من حتريات و تبليغات و مراس
 .اجمللس و جتعله على بينة من اختاذ قراره

تقريبا(  ثةالثحمددا )يومني أو  المنحه أجوبعد شروع القسم يف القيام مبهامه ميكن للطاعن أو وكيله  
تقدمي حل موكله، وكذلك ع على وثائق الطعون املقدمة إىل اجمللس اليت ميكن أن تتعارض مع مصاالطالل
 الطعن. سبابألذكرة توضيح م

 للرد عليها. الوعلى اجمللس عندما يتوصل بعريضة أن يبلغ هبا املطعون ضده ومينحه أج

                                                           
نتخابات الرئاسية الاملتعلق بالرد على الطعن املقدم من طرف املرتشح حممد سيدي مولود يف صحة نتائج ا 2019-012القرار رقم  1

 .2019يونيو  22اليت نظمت يف 
 نفس املرجع. 2
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الرئاسية والربملانية نتخابية الااملتعلقة باملنازعات  ل استقراء مناذج من قرارات اجمللسالحظ من خالن 
القرار رقم مثل فقط ) الأو شك (047/20181القرار رقم: ) مثل  الوأص الواليت مت قبوهلا شك

د وعنان اجمللس عندما يبحث يف الطعون املقدمة إليه  (038/20183والقرار رقم:  011/2019/2
ذه احلالة إما أن تكون عريضة الطاعن تشككك يف صحة ما نني وردودمها ففي هالطاع صولألدراسته 

مل نتخابات الينفي صحتها ولكنه يدعي أن اللجنة املستقلة ل الاحتوت عليه حماضر مكاتب التصويت، أو 
حتتسب له يف مرحلة ختزين النتائج نتائجه احلقيقية و أهنا احتسبت للمطعون ضده نتائج أكثر من نتائجه 

 . احلقيقية
للتأكد من صحتها  خري )صحة نتائج املكاتب(، فإنهالحتمال االكان الطاعن يدعي هذا اوإذا   

 :ين اثنني مهاجراءرج اجمللس الدستوري على القيام بإوحقيقتها د
هذه املكاتب واملوجودة عند اجمللس عن طريق القضاة املمثلني له يف  ع على أصول حماضرالطال: االأو 

نتخابية و تدقيق ما حصل عليه الطاعن و املطعون ضده يف هذه املكاتب الا نتخابات يف مجيع الدوائرالا
 .مكتبا مكتبا

 النتخابات مبوافاة اجمللس بالنتائج احملتسبة فعالثانيا: كتابة رسالة إىل رئيس اللجنة الوطنية املستقلة ل
 .و املطعون ضده يف هذه املكاتب للطاعن
شارة إىل أن املرجع المقارنتهما ستظهر النتيجة للمجلس، مع او تني النتيجتني اباحلصول على هو  

جراء هذه املقارنة وبإ ليست النتائج املخزنة.قرتاع و الصلية لالضر االوحيد املعترب لدى اجمللس هو نتيجة احملا
  بشأن قبول الطعن أو رفضه. سيتوصل اجمللس إىل النتيجة الصحيحة ويعلن قرارهو هذا التدقيق و التمحيص 

 اتمةخ
دة تطورات وتغيريات على شهد عالقضاء الدستوري يف موريتانيا يستخلص من هذه الدراسة أن  

وذلك ابتداء من أول جتربة دستورية عرفتها موريتانيا أوان متتعها  ،مية والطبيعة اهليكلية والبنيويةمستوى التس
                                                           

و  الو أص الاملتعلق بقبول الطعن املقدم من طرف السيد حممد صاحل ارزيزمي، شك 2018-087رقم  راجع قرار اجمللس الدستوري 1
 ئحة اجلهوية لدائرة نواكشوط النيابية.التعديل نتائج ال

 الورفضه أص الوالقاضي بقبول طعن السيد بريام الداه اعبيد شك نتخابات الرئاسيةالاملتعلق بنتائج ا 2019-011انظر القرار رقم  2
 لعدم تأسيسه.

املتعلق بنتائج االنتخابات النيابية والقاضي بقبول الطعن املقدم من طرف السيد املختار ولد الشيخ  2018-038انظر القرار رقم  3
 ورفضه أصال. السيديا ا) املرشح عن حزب تكتل القوى الدميقراطية( شك
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الدستوري إىل هيئة مساها " اللجنة اختصاص جمال القضاء  1959ل الذايت، حيث أسند دستور الستقالبا
، 1960نوفمرب  28ل التام يف الـالستقالد باالنظرا لتمتع الب الالدستورية". لكن هذه التجربة مل تعمر طوي

 .1961واعتماد ستور جديد سنة  1959وهو ما ترتب عنه إلغاء العمل بدستور 
القضايا ذات الصلة بالقضاء ( اختصاص البت يف 1961وهكذا فقد أسند هذا الدستور )دستور  

ختصاص هيئة الالدستوري للغرفة الدستورية باحملكمة العليا، وبالتايل مل تكن اجلهة اليت متارس هذا ا
عضاء املكونني لرتكيبتها وإمنا كانت فقط إحدى الغرف التابعة للمحكمة المتخصصة مستقلة بكياهنا وا

 العليا.
ستصبح مهمة القضاء الدستوري مسندة  1991ريتانيا سنة نه باعتماد ثالث دستور عرفته مو غري أ 

ختصاص يف خمتلف الهذا اجمللس بسلطة ا هليئة متخصصة مستقلة تسمى "اجمللس الدستوري"، ويتمتع
نتخابية الربملانية الت ذات الصلة بالقضاء الدستوري )الرقابة علة دستورية القوانني، البت يف املنازعات االاجملا

 ،(لنص مقرتح  ستفتائية، البت يف أي نزاع بني الربملان واحلكومة حول الطبيعة التشريعيةالوالرئاسية وا
ويتألف أعضاء اجمللس يف الوقت احلايل من تسعة أعضاء يتم اقرتاحهم من طرف رؤساء أهم املؤسسات 

ذات طبيعة  د، وهو ما حيمل على القول بأن اجمللس هو هيئة سياسية متارس اختصاصاتالالسياسية يف الب
 قضائية.
 جراءاتإللواملستوفية  ليهللبت الطعون احملالة إعلى اتباعها اجمللس  خبصوص التقنيات اليت درجأما  

أن املسائل اليت هلا صلة باملراحل يف أكثر من قرار على  كدحظ أن اجمللس يؤ النالشكلية لتقدمي الطعون، 
شخاص لرئاسة طرد ممثلي املرتشحني، واختياِر أمثل ) تدخل ضمن اختصاصه القرتاع الالتحضريية ل

 لية(. الستقاليتمتعون با المكاتب التصويت  وعضوية
ل نظره يف حيثيات الطعون ومقارنتها باحملاضر اليت الخاجمللس الدستوري ومن ناحية أخرى فإن  
النتائج اليت يتوصل هبا يف حماضر أصلية من طرف القاضي الذي ميثله يف  اليف النهاية إ ديعتم الحبوزته 
لنص املادتني غري املصدقة أدلة إثباتية  نسخ احملاضر أو صورها الفوتوغرافية يعترب ال. كما أن اجمللس املقاطعة
القانونية اليت تكون هلا القيمة  الالصور و العقود اليت تصرح بأن النسخ و  لتزاماتالمن قانون ا 438، 437

 ذا مت تصديقها من اجلهات املختصة.إ الإ صوهلاأل
عمل اجمللس الدستوري املوريتاين سواء منها ما يتعلق بالرقابة على حظ أن حصيلة الغري أننا ن 

حظ أن ال، كما ننتخابية مازالت ضعيفة ودون املتوقعالدستورية القوانني أو تلك املتعلقة مبجال املنازعات ا
من دور اجمللس ميكن التنكر ملا يقوم به  الذلك ن سيس. لكن وبالرغم ممن قراراته يعوزه بعض التأالكثري 
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عن دوره يف ضبط التوازن بني الربملان واحلكومة، بواسطة الرقابة  النتخابية، فضالاالنزعات  حسم أساسي يف
ختيارية الة الرقابة الدستورية االدستورية اليت ميارسها على جمال اختصاص كل منهما، سواء كان ذلك بواسط

ف بني احلكومة والربملان حول الطبيعة التشريعية الل البت يف اخلالاليت ختضع هلا القوانني العادية أو من خ
نظمة الداخلية للربملان الالرقابة الوجوبية اليت ميارسها على القوانني التنظيمية واأو عن طريق للنص املقرتح 

 صدار والتنفيذ.الولوجهما مرحلة اقبل 
 المراجعقائمة 
 الكتب

"، منشورات جملة السياسات 2011 ما بعدالقضاء الدستوري يف سياق حسن طارق وآخرون، -
 .2019العمومية، السنة 

وىل، الة اعمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرئاسي والربملاين، الطبع-
 .1980دار الفكر العريب 

منشورات املركز  ،يف بلدان املغرب العريب وضماناتهنتخايب الالنظام احممد الداه عبد القادر وآخرون، -
جتماعية واجمللة املوريتانية للعلوم السياسية، الطبعة القتصادية واالاملوريتاين للدراسات والبحوث القانونية وا

 .2017وىل الا
 العلمية تالالمقا

ملاين، جملة مسالك يف البعدم الدستورية بني الدستور املغريب والنموذج االذهيب بدر، حق الدفع  
 .2016 -37/38قتصاد، عدد الالفكر والسياسة وا
 النصوص القانونية

  املتضمن دستور  91-022مر القانوين رقم الالصادر مبوجب ا 1991يوليو  20دستور
، واملراجع 1991يوليو  30، بتاريخ 763املوريتانية، عدد مية املوريتانية، اجلريدة الرمسية السالاجلمهورية ا

 مبوجب القوانني الدستورية التالية:
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 15، بتاريخ 1393اجلريدة الرمسية، عدد  -2017-021ستفتائي رقم الالقانون الدستوري ا /
، مكرر 1393، اجلريدة الرمسية، عدد 2017-022ستفتائي رقم ال. والقانون الدستوري ا2017/ 08
 .2017/  08/ 15يخ بتار 

  اجلريدة الرمسية 2012مارس  20الصادر بتاريخ  015-2012القانون الدستوري رقم ،
 .2012إبريل  30، بتاريخ 1226مية املوريتانية، عدد السالللجمهورية ا
  املتضمن تعديل بعض  2006يوليو  12بتاريخ  الصادر 2006 -014القانون الدستوري رقم

 .2006يوليو  15، بتاريخ 1122، اجلريدة الرمسية، عدد 1991يوليو  20أحكام دستور 
  59، اجلريدة الرمسية، عدد 61-95الصادر مبوجب القانون الدستوري رقم  1961دستور ،

 .1961يونيو  03الصادر بتاريخ 
  1959مايو  13، عدد خاص، بتاريخ 1ة، السنة ، اجلريدة الرمسي1959مارس  22دستور. 
  إعادة تشكيلة اجمللس الدستوري، اجلريدة  جراءاتإلاحملدد  2018-013القانون النظامي

 .1407، عدد 2018فرباير  28الرمسية بتاريخ 
املتضمن القانون النظامي املتعلق باجمللس الدستوري، الصادر بتاريخ  92-04مر القانوين رقم الا -

 .1992فرباير  29، بتاريخ 177، املعدل، اجلريدة الرمسية، عدد 1992فرباير  18
املتضمن نظام  2008 -019املعدل لبعض أحكام القانون رقم  2012 -047القانون رقم -

 .1268، اجلريدة الرمسية، عدد 2012يوليو  22املعارضة الدميقراطية، الصادر بتاريخ 
 القرارات

والقاضي بقبول طعن  نتخابات الرئاسيةالاملتعلق بنتائج ا 2019-011رقم قرار اجمللس الدستوري -
 .الورفضه أص الالسيد بريام الداه اعبيد شك

املتعلق بالرد على الطعن املقدم من طرف املرتشح حممد  2019-012قرار اجمللس الدستوري رقم -
 .2019يو يون 22نتخابات الرئاسية اليت نظمت يف السيدي مولود يف صحة نتائج ا
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نتخابات النيابية والقاضي بقبول الطعن الاملتعلق بنتائج ا 2018-038قرار اجمللس الدستوري رقم -
 الاملقدم من طرف السيد املختار ولد الشيخ سيديا ا) املرشح عن حزب تكتل القوى الدميقراطية( شك

 .الورفضه أص
املتعلق بقبول الطعن املقدم من طرف السيد حممد صاحل 2018-087رقم  قرار اجمللس الدستوري-

 .ئحة اجلهوية لدائرة نواكشوط النيابيةالتعديل نتائج الو  الأصو  الارزيزمي، شك
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على  في مجال الضرائبالحصيلة الضريبية على  واثرهاالضريبية  اداة لإل التقديريةالسلطة 
 الدخل

The discretionary authority of the tax administration, And its impact on the tax 

proceeds, in the field of taxes on income 

 

 عبد العال خيري عثمان فريز فرجاد/ 
 -مصر  – جامعة حلوان كلية الحقوق

 ملخصال
الضريبية  وجهرع مرايل ال الد بر  لرل ال رىت ات كر  نرتنفل لرل نانةرا اليرجا ا الضريبية  ا فىتنر   اداة حتتاج اإل    

ت الرري بيرر ل ا قررياةاوتانةررا،او نلررل نىتررط ال ررىت ات قررىت   اليقاورر  نالتمليررم لررل بررمل  ا دىتجلررات ناليةا ررات ناإل
مىترر   ا دابارر  ن ىترري اإلبضرراكاتو ناررا ةبضررا قررىت   نجقةرر  ودرر  الديجورراتا نررج و لررل حررا  كررم ا  ررا  ن 

ا نررجلا  تة رر  تررالنت ا لىتيررجا ا الضرريبية و ناررا ةبضررا قررىت   التيرر بي م كررا  مرر يل ندرران  ا نررج  نمرر يل ني  ررع 
اةي ا ااقريو وأر   الضريبية  م ااراا اليرياة اإلاد اداة اإل التي بيبر نعو نن رام  ال رىت   اقياةاا  تا ات الي نؤب  

ناانلترع ال ةاقر  لرل ا ةوط نحتصةل الضيبي و نل  الط فا  نىتط ال ىت   اا كر ناد نضرنل يابر  ا نرجلا ن،رج لر
ة  ال ررىت    -ننقررا ل ا ر  لا راو ننجبررىتا ال ةاقر  ال  ترا ا لررل ة  را   التي بيبر حرا  وةرا  لن ررجيل ال رىت   

الضرريبية  م اليةررايل وا  ررايل ا فىتنرر  يررا م نانةررا اليررجا ا  اداة ام   اإلالضرريبية  وررينة   مللرر    رر اداة لررإ التي بيبرر 
 اداة لرررإ التي بيبررر كنرررا ا  ال رررىت    الضررريبية و اداة   ا نرررج  لررر  اإلم كرررا ت مررر يل ندررران  الضررريبية و نحصجبرررا  

مارر  الضرريبية   اداة اإلمىترر   ة  نورر  قةررجادن ا و يبيرر  ماادلرر و  ررالضرريبية  ن ررا،ا م ملبررااد  ا صررةىت  الضرريبية  نحتيةي
م ن يةم اليجا ا الضيبية  مىتةعو نة   ظرايل  اداة ل ا  ناب  ا نج  لل ند ف اإل التي بيب ل ىت ت ا  اقتخ ال ا

ا تجقررر   نالصررر     لىتناأررر تو نامتنرررااد ا ظنررر  ضاقررري  وررريبية  لي ررر   النملرررل الضررريبي والدةاررر  نالررريوط الرررااي
 قررتخ ايل الجقررا ل التفاجلجهةررر  ا  بطرر  م ةوررط نحتصررةل الضررريبي وو نان ظررايل اليرررياةات ا  رريي  نلتاا،ةرر  الصرر يو

و نن ررا،ا م ملبررااد  الضرريبية  ننرر ما ا لترلايل الضرريبي لرر ي ا نرجلا اداة لرإ التي بيبرر ن را،ا م ا رر  لرل ال ررىت   
 ااا لا مت ن يةم نىتط األ ظن  و يبي  قىتةن . ا صةىت  الضيبية ؛
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ا   لل  والضيبية و ا صةىت  الضيبية و ويا ي ال حررررررررررل اداة   اإلب  التي بي ال ىت   الكلمات المفتاحية: 

 . التي بيب  ال ىت   
 

Abstract 

    The tax administration, in general, needs many authorities to be able to implement the 

tax laws in charge of their implementation, and among those authorities is the authority 

to monitor and verify the validity of information, data and declarations submitted by the 

taxpayer, through the right to view, inspect and request clarifications, and it also has the 

power to impose some penalties on the tax payers as a result of Their violation of tax 

laws, and it also has the authority to assess in the event that the taxpayer does not 

cooperate and does not provide documents that support his returns, and the discretionary 

authority assists the tax administration in making the appropriate administrative decision 

regarding the assessment and collection of the tax. However, that authority has limits 

that guarantee the protction of the taxpayers, which is dealt with by explaining the 

concept of discretion and means to reduce it, The study found results, the most important 

of which are: - The discretionary authority of the tax administration is necessary to assist 

the tax administration in carrying out the tasks assigned to it in implementing tax laws, 

especially in cases where the taxpayer does not cooperate with the tax administration, 

and the discretionary authority of the tax administration contributes to increase the tax 

proceeds and achieving them In a fair manner, and that placing restrictions on the tax 

administration when using its discretionary power is important to protect the taxpayer 

from the administration’s arbitrariness in applying tax laws to him, and that the tax 

examination by sample and self-linking system, the adoption of simplified tax 

accounting systems for medium, small and micro enterprises, the prior decision system, 

and the use of means Modern technology in linking and collecting the tax, Contributes 

to reducing the discretionary power of the tax administration, supports tax liability of 

taxpayers, and contributes to increase the tax collection; If these systems are properly 

implemente 

Key Words: Tax administration, Tax proceeds, Income Taxes, Reducing discretion. 

 مقدمه 
الضيبية  وجهع مايل ال الد ب  لل ال ىت ات ك  نتنفل لل نانةا اليجا ا الضيبية  ا فىتن   اداة حتتاج اإل    

ت الي قياةاوتانةا،او نلل نىتط ال ىت ات قىت   اليقاو  الضيبية  نالتمليم لل بمل  ا دىتجلات ناليةا ات ناإل
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 اإلبضاكاتو ناا ةبضا  قىت   نجقة  ود  الديجوات بي ل ا ا نج و لل حا  كم ا  ا  نا دابا  ن ىتي
ا نجلا  تة   تالنت ا لىتيجا ا الضيبية و ناا ةبضا قىت   التي بي م كا  م يل ندان  ا نج  نم يل مىت  

 نع.اقياةاني  ع ا  تا ات الي نؤب  
اداء ل ال ا وأيط م يل التد ف الضيبية  م ة اداة الي ن ام  اإل التي بيب نلل ة،ا نىتط ال ىت ات ال ىت       

الضيبية  م قةال ا واااا اليياة اإلاداةي  اداة الي متاح لإ التي بيب م اقتخ ال ا, كةث ن ام  ال ىت   
 ا ااقيو وأ   ةوط نحتصةل الضيبي .

لية ه م  و نامنا ،يالتي بيب  الضيبية  ا يب  ا  ىتي  م اقتخ ايل قىت ت ا  اداة ن  بدين الط ا  نرتك لإ    
 اداة ا نجلا لل اإلمىت   الاي ق  بي التد ف الط واصجص اليا ج  حتيةيا  لىتد ال  وا ا نجلا, نلادا لل 

 الضيبية .
 :بحثأهداف ال

نىتط مىت   م لصيو نوةا  اليةجاد الضيبية  اداة لإ التي بيب ال ىت   مىت   ال ن ىتةط الضجء يملثب  ف ال    
ا صةىت  الضيبية  نبج  ال الاتا ا الي ن ا،ا م مىت   م اقتخ ال او ناثي،ا ال ىت   الي حت  لل التجق 

 ن يةم اليجا ا الضيبية  و يبي  ماادل   ن اهله  نادقةي .
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 :بحثمشكلة ال
الضيبية , نالي ق  ب اء اقتخ ال ا م ود  األكةا  لل  اداة لإ التي بيب لجوج  ال ىت    يملثبداجل ال    
و نا   لل اقاء  التي بيب نبجوح اليةجاد الي نود ا ا أي  لىتمل  لل اقتخ ايل ال ىت   ة , الضيبي اداة اإل

 مبا ب ا،ا م الت يةم نالتانةا الصملةح لىتيجا ا الضيبية .اقتخ ال ا؛ 
 :بحثال أهمية
الصملةح  م الن ا يملثلىت الدنىتة  األ ة منىتة  نمىتنةع ه بي  وا متياةو ننتنطل  ة ة  يملثلحيتل ،اا ا    

مبا ب ا،ا م  ,الضيبية  ناليةجاد ا نينو  مىتة ا م جما  ويا ي ال حل م لصي اداة لإ التي بيب لىت ىت   
 نانةا،ا و يبي  بملةمل  لتني  نلا بييةه اليا ج .مىت   ختصا وت يةم اليجا ا الضيبية ل ام   ا 

ننة  الياكطا  , نليا ,و ة   ناشاة د  بد  ل ا   لتجاو يملثالالدىتنة  فتتنطل م ا   األ ة  ةلا    
نلنا  ظي،ا كج  ة ة  ،اا  ,الضيبية  اداة لإ التي بيب ال ىت    وأ   ؛نا تخصصا م اجملا  الضيبي

 ا جوج .
 .بحثالأسباب اختياة موضوع  -
الضيبية   اداة يب  لإا ناةق  الدنىتة  ة ة  نهجاد قىت   ني ب لع لل   الياكث بدنل م اجملا  الضيبي ننياة    

نكالط ة ة  نهجاد ود  اليةجاد الي حت  لل ا صةىت  الضيبية و مىت   ناثي،اك  ن ت ة  اليةايل وتانةا ل ال او 
 الياكث ة كيجق ا نجلاو نبدتي  مىت   مبا ب ا،ا م حتيةم الد ال  نا ناظ اداة قىت ات نىتط اإلاقتخ ايل 
مبا ب ا،ا م ماج ود   اننقا ل ا   لا  التي بيب ال ىت   بد  ل ا   م ادةاق  لجوج   يملث،اا ال

 الضيبية  م اقتخ ال ا. اداة ا أاكل الاامج  مل ند ف اإل
 :بحثالمنهج 
ا لانه  وا لا  ي ا قتيياء نا قتاياط كةث ةهننا ا ا  ا  ا ااقيا  م جما  مىت   اليملثبيجيل ،اا     
 .يملثال،اا 

 :بحثالخطة 
 الاملج اآلي مىت   لتتاودا ليملطا ال ا يملثوتي ةا اكث قايل الي
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 .ا صةىت  الضيبية مىت   و ناثي،االضيبية  اداة لإ التي بيب ال ىت    لا،ة  -األول المبحث
 الضيبية . اداة لإ التي بيب نقا ل ا   لل ال ىت   ة،ا  -الثاني المبحث
 الحصيلة الضريبيةعلى  واثرها الضريبية اداة لإل التقديريةالسلطة  اهيةم: األول المبحث

ا صةىت  الضيبية  نالط م ل ىتيا مىت   ناثي،ا التي بيب لن جيل ال ىت    حت ب  ا يملثنتاان  ال ةاق  م ،اا 
  الاملج التال مىت   لتتالا

 الضريبية اداة لإل التقديريةمفهوم السلطة : المطلب االول
 .م التي بي اداة ا رتنك  لإ مىت  ل ى ا يب  التي بيب ففي  ال ىت    نيجيل    

 وحدوادها التقديريةالمقصواد بالسلطة : الفرع األول
و نااراا اليرياة اإلاداةي ا ااقريو (1)م التير بي اداة مىت  ل ى ا يب  ا رتنكر  لرإ التي بيب ففي  ال ىت    نيجيل    

ق ةا  لل ا يب  م التصيف  اداة ك لإبيص  يا  ة  برت  اداة لإ التي بيب و فال ىت   (2)وأ   ةوط نحتصةل الضيبي 
 بفج  اا ا م م ة  نيية مبمل  اةاادهتا ل ى قال  ن حىت ا حبثن،  نياشي احتصاباهتاو 

و ةن الجقررا ل ا ااقرري  لررعو نالجقررا ا ا ررا لررالطو فىت ررا كيبرر  اارراا اليررياة نالدنررل اليررا ج  3 ناةقرر  منررل لدررا 
 .(4)اليا ج ة  إلب اةهالاي نياه لااقيا ااا نجافيت الأينط 

                                                 

 ( ةاه  م ،اا ا دين  1)
- De laubadère, "C ‘est le pouvoir discrétionnaire, C’est à dire la marge de liberté que les sources 

de la légalité peuvent laisser à l’administrateur dans son activité." Voir André De laubadère, Yves 

Gaudemet, Traité droit administratif. Tome 01, Libraire général de droit de jurisprudence, 16e édition, 

Paris, 1999, P.578. 

لسنة  57الطعن في قراة تقدير ضريبة الدخل في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل االةادنى ةقم ي ي قىتةنا  الييةاتو  .ا ظي  اد (2)
 -ه  1429ةوة  األن   -32ل ا   -1و جمىت  ا يجق الفجبتة و جمىتس الاأي الدىتنيو الد اد ة تحليلية وتطبيقية"وتعديالته " ادةاس 1985
 .417يلو ص  2008لاةس 

 ( ةاه   3)
- Jacqueline Morand-Devili, Cours de droit administratif. Montchrestien, 6e édition, Paris, 1999, 

P.278. 

جمىت  ا يجق الصاادة  مل جمىتس الاأي  ،اداة   ومفهوم المالئمة كامتياز من امتيازات اإلالتقديريةالسلطة أجيو ا ظي  اد. لةا ه ب (4)
 .293يلو ص 2010بج ةج  -ه1431مجاادي اآلحي  -34ال ا  -2الدىتنيو هالد  الفجباو الد اد 
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كي متاةق ا والا، و نلجوجمة و و يض حتيةم الا بياك  ان وناا و   اداة بيية،ا اليا ج  لإ التي بيب نال ىت       
الصرراا الدررايلو ادن  ة  بفررج  ااررجى الأخصرريو ةن التداررا اهررا ي لىتنجوررف ،ررج اليامررث ةن ا رريك ارراو نلررل   

 .(5)احنياف ياه ال ىت  و ةن جتانمل   ناد،اف ي اض  ليقاو  اليضاء لتصملةح اى 
الري كا را  نلألغرياضو ة  متاةقر ا حب رل  ةر و التي بيبر  الضيبية  مار  ااةقرت ا ل رىت ت ا  اداة اإلمىت   نجيي   

نفيررا  لىتيررا ج  نقجامرر  الد الرر و نمىترري لرر لجة الضرريا ي ة  الضرريبية  و ن،رري ةوررط نحتصررةل (6)ااجكرر  اررا لررل اهىت ررا
لل اهل حتيةم التجامل  وا ا اه  ال ة  بفج  ن يةي ا مااد  و  التي بيب ا  ما  ااةق  ال ىت   بفج  ةكطي كيب

جتارري ا ناةقررات ا  ررة  و ةن مىترر   نوررا ا اهرر  أل  بفررج  ةكطرري كنرراء  نفدالةرر و نجيرري ة  بفررج  ةكطرري كيبررا  
ج   ظررريهتا غررر  قرررة   حنررررج التد رررنة  نالرررط كررر  نترررجفي فررريص لتفاف ررر  لىتننرررجلا كرررر  بأررردينا والد الررر و ننفررر

 اا بلب  لل التلال ا الضيبي. ( 7)الضيا ي
 :التقديرية حدواد السلطة 

كيبرر  التصرريف م الدنررل مبيتضرر  لررا اررا لررل قررىت   ني بيبرر و فررت  كيبت ررا م الررط لة رررا  اداة ااا كررا  لررإ    
مبدىن ة ع ااا كا  , مة  ا ختىتن   نتنت  و ىت   حتفنة و ول و ىت   حت ،ا ك ناد ا أين  اداة ل ىتي و الط ة  اإل

ا يب  م لياشي   أا  او فت  مىتة ا ة  متاةس ،راا الاأراط اداحرل   راق نك ناد لدةا     فرل جتانمل،را  اداة لإ
امنا نتنطل م ةنهع ا أينمة  ا ختىتن  الري جيري مىترر   التي بيب ن ك ناد نىتط ال ىت   , نا  م ت ةمنااا وا ىت 

يررراا اقرررتيي النيرررع ناليضررراء اإلاداةبرررا  مىتررر  ة  مجةررر  ةةكرررا  اليرررياة ا ن ررر و و ن 8 را نمررر يل جتانمل،رررااكرتال ررر اداة اإل
الأفل نا حتصراص نا رل نال ريي نال ابر  ندر  جمرا  لىتتيةةر  نالتير بي حب ري لجقرف ا أري  لا راو نة  قرىت   

 .(9)اتىتف لل ةكل ألحي لل ةةكا  اليياة التي بيب  اداة اإل

                                                 

 .163و ص 2006ليا،ي , , اداة الا ض  الديوة , ا2طالضريبية الحديثة،  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .اد (5)
(
6
) Rodneng Fisher and Cynthia Coleman, "The Hardship Discretion-Building Bridges with the 

Community", e Journal of Tax Research, vol8, no 2, December 2010, p159. 

(
7
) D, Ascenzo M, "Sustaining good practice Tax administration " (2009) 38 at Rev 76 at 85. 

 .96 ص ول يد  التج و اإلقفا ةب  مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء اإلاداةي,ض ل حىتةلو  ةاه   ) 8)
الوسةةةيي فةةةي واد. اورريا،ةا ميرررر  الدلبررل شررةملاو 148و.ص1995و. ب.  واداة الرقابةةةة علةةى أعمةةةال اإلقررالي مجرررا  الرر بلو ( ا ظرري  اد.  9)

 .415ص 1999واداة ا  يجمات اهالدة و اإلقفا ةب و. مباادئ وأحكام القانون اإلاداةي
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متاح  2005( ل ا  91جص قجا ا الضيا ي مىت  ال حل م لصي قيل ب نة اليا ج  ةقا )نق  كا ا  ص    
لصرررىتمل  الضررريا ي قرررىت   ني بيبررر  ناقرررد  م الد بررر  لرررل  صجبررر او نمىتررر  الررريغا لرررل ة  قرررا ج  الضررريا ي مىتررر  

؛ ير ف ا ر  لرل التي بيبر  لرل   راق ،راه ال رىت   (10)ق  ك  نوةم 2005( ل ا  91ال حل ا صيي ةقا )
الضريبية  لرل  اداة اء  اقتخ ال او فت ع  ملالا ،اه ال ىت   ليرية  قا ج را و نلجهرجاد  م الجاقر  كر  نرتنفل اإلاق

ةوط نحتصةل الضيبية  م كا ت م يل ندان  ا نج و ةن احالع وا لتلالات الي بنيور ا مىتةرع اليرا ج  كتحالرع 
 ا لتلايل وتي مي ا  تا ات الي نؤب  اقياةه.وا لتلايل وتي مي اإلقياة الضيبيو نكالط ما  اإلحا  و

 الضريبية اداة لإل التقديريةاالعتباةات التي تقوم عليها منح السلطة : الفرع الثاني
  (11)امتياةات ل ن  لا ا لا بىتيمىت   الضيبية  اداة لإ التي بيب يل لاح ال ىت   يقو

 مبدأ المشروعية. -االعتباة األول
الداقات ناليناوط اليا ج ة  الي باظن ا ال قتجة ان اليا ج  ان الىتجا ح ان الفتي حيفا لي ة ا أينمة      

ال نةب  نالتدىتةناتو نندين ا أينمة  ا  اوي  ان ا جافي  ل  اليا ج  نم يل ا ينج نلل   فا  ال ىت   ا ية   
  ندين ا ينج مل كفا  التي بيب ل ىت ت ا  اداة و ا  ا ع م ا ياول فا  ااةق  اإلبجةه ةن  تا  ع ،ي اك ي 

وي ة لل كيب  التصيف ن،ي متاةس  اداة اليام   اليا ج ة  ول ،ي ن يةم ااا ا فا لل حا  متت  اإل
ن تا مل الط قياةا ااداةبا مَ  تالنا  التي بيب حنياف م اقتدنا  ال ىت   نا  ك ث ا احتصاباهتا اليا ج ة و

لة ا ل ىتي و نامنا ،ي ضفجل  مب نجم   التي بيب  اداة ين الط ا  قىت   اإللىتيا ج  نبصيح اليياة لدةياو نبد
         .التي بيب  ل ىت ت ا نباكةاهتا  اإلاداة حت اد ااةق  الضجاوط لل 
 

                                                 

ة  لأين  قا ج  الضيا ي الدال  مىت   2005( ل ا  91نضناا ا اكي  اإلبضاكة   أين  قا ج  الضيا ي مىت  ال حل ا صيي ةقا ) (10)
الضيبية  لفي نؤادى ادنة،ا وفناء   اداة  جبي اإلال حل بي   حتيةم ا لب  لل ا جياوةات ا تنم مىتة ا نلل وةا ا م ال  نجملب  الديء الضيبيو نن

ادما ا الطي  ا تياادل  وةا ا نوا ا نجلاو نالط كىتع لل حا  مجىت  لل األكفايل ا جوجمة و ناإلهيا ة  الي اقتمل ث ا  نفدالة و ل  اةقاء
صةل الضيبي و نحتصةىت ا مبا حي  لل اقاء  اقتدنا  الضيبية  م اااا اهياءات ةوط نحت اداة حت ب  التلالات اإل -8ا أين و نلل وةا ا   ...

   م ،اا اجملا و و ة  ادما الطي  وةا ا نوا ا نج و مبا حييم كناء  نانةا اليا ج  م ا اة لل ا ة   نالالا،  ا  ىتجوا.التي بيب قىت ت ا 
و جمىترر  اليافرر بل 1982ل ررا   113لدياقرري الاافررا ةقررا   م قررا ج  الرر حل االتي بيبرر ا ظرري  اد. قرريس ك ررل مررجااد اليرر ةا و لن ررجيل ال ررىت   -11

 .217,217(و ص 16(و ال ا  )51(و الد اد )14لىتمليجقو اجملىت  )
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 .تحقيق المصلحة العامة -االعتباة الثاني
ر نمىتي اليغا لل ي بيب  الت،ج حتيةم ا صىتمل  الدال  ما  اقتخ ال ا ل ىت ت ا  اداة جيي ا  بفج  ، ف اإل    

ال ىت    اداة ا  اليام   الضيبية  نتنةل والجوجح نالتمل ب  ا  ا  الاصجص اليا ج ة  الضيبية    اىتج لل لاح اإل
مىت     ةل كصج  ال نل ي  م اليجا ا الضيبية  ،ي نحاب  نا  ا صىتمل  الدال  ا  ة   ااا اليياة التي بيب 
ا نا فىتنا ا اودا لىتضيبي و اا بؤادي ال ونا  اقتنياةب  متجبل ا لا   الدال  الامليل ال لل ا نجلالتنجبل ا 

 لتنجبل ا  ناق الدايل.
نا  ليتضةات ا صىتمل  الدال   ونااا ا متياة ا ة  وال   كةث ا  الداق  ،اا نفج  وا ال نل  نا فيااد    

الضيبية    ال ا  اداة ية  و ففا ا  مليل لضنا  ااةق  اإلب  ال ها ي ال ىت   ا نجهي نهجاد ال ىت   التي 
الضيبية   اداة م ود  ا كةا  ليةايل اإل وينة  التي بيب ا أي و فال ىت    نةةاداهوأفل حييم ا صىتمل  الدال  

بةاغ  بتنفل ا أي  لل نو   مب ال ا لاا  امل ا اليا ج  نىتط ال ىت   لتي ة كةنة  الت يةم م ا ا ت الي  
ادن   اداة مبديف  اإل ا ين  مىت   كاكن  لا د  م ود  ا لجةو نالي بفج  فة ا امتنااد ا داب  ا جوجمة  اليا ن 

   صجص اليا ج .مىت   ا ينج
 الحصيلة الضريبيةعلى  الضريبية اداة لإل التقديريةاثر منح السلطة : طلب الثانيمال

قر  ا ادنةا ل نرا الضريبية  الضريبية  م ةورط نحتصرةل  اداة كا ا ااجك  لرإا  ىتي  الي   التي بيب كا  لىت ىت       
م ملبااد  ا صةىت  الضيبية  نالط  ظيا ليىت  الجمي الضيبي لر ي ا نرج  نقرج  لرةىت ا ال مر يل ااداء الضريبية  نمر يل 

ةوررط  هررياءإلكافةرر  قررىت    الضرريبية   اداة الضرريبية و اررا ام رري ا ةرر  كرر ي    بفررج  لرر ي اإل اداة ندررانهنا لرر  اإل
 لجاه ت االط ند ن ا م مىت   نا  نينيك  الضيبية  نحتصةل 

لفرررل لررر  الت رررجة ا   رررا  نالررراي  رررتا مارررع ن رررجة م النفررري ا   رررا  نملبرررااد  الرررجمي الضررريبي لررر ي مج رررجة     
قةرال ا وتير مي  اانةرا لرل حرا الضريبية  ا نجلا ل  ا ،تنايل والجمي الضيبي لىتننرجلا نام را  ا النيبر  لريوط 

ارا اادي ال الضريبية  جلجهةر  ا  بطر  م ةورط نحتصرةل تفاهتا نقيجاا كا  برملت او لر  اقرتخ يل الجقرا ل الاقياةا
 يل اليقاور انيىتةل ن حل الداصي اليأيي م منىتة  ةوط نحتصةل الضيبية  ناادي ال نيىتةل ا ااملمات الضيبية  ناكفر

 هة  .يةم كصةىت  ويبية  حتملبااد  م التملصةل ن ا نج  نبج  مىت  
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ن رررا،ا م ملبرررااد  ا صرررةىت  م ليكىتررر  النملرررل الضررريبي نقررر  لررراملل ،ررراه ال رررىت   يررر ف  التي بيبررر فال رررىت       
الجبررج  ال الررر حل ا يةيرري لىتننرررج و نحيرر ث الرررط مارر  كنابررر  اليةا ررات نا دىتجلرررات ا ي لرر  لرررل ا نررج  مرررل 

نق ات ا نج  نارا ا  ن ىتري مىت  ادفاني ة  كم ا  ا  الضيبي اداة بد ي لإ حبث أا   ا او  لىتضيبي و 
الر حل ا يةيري ادن  مىتر   الضريبية لاع ان لل غ   نفيا لىتيا ج  ني مي اليةا ات نا دىتجلات الي ن رام  م ةورط 

الرري كا ررا قتضررة  لررج  لامل ررا الضرريبية  الضرريبية  وتملصررةل  اداة ملبررااد  ان  يصررا و نكررل ،رراا ب ررام  م قةررايل اإل
 .التي بيب  ال ىت ات نىتط 
الضرريبية  لررل منىت ررا  اداة نالرري حتيي ررا اإل األحرريىن طررل التملصررةل الاتة رر  اات ا  ةرر  ا كرر  وررا الاتررا ا     

لضررنا  حتيةررم  الامللرر ا أرري  وا نابرر   ةكا ررعالضرريبية  فيرر   اداة التملصررةل ك رر ف لررل ا،رر اف اإلأل ةرر  ن ظرريا 
الضررريبية   اداة ن ياشررري  اإلمبجهررري  صرررجص اليرررا ج .  الامللررر  لتي بيبررر اا لرررجا  نام ا،رررا ال رررىت   مىتررر   ا صرررج 

 مياوة  ونيض غيالات ن ح اكا ا فتهنا نتنت  و ىت ات نضنل اا التملصةل قجاء الضيبية  ل ال ا م حتصةل 
و ان كا رررا (13ان وتجقةررر  ا  رررجمل مىترررة ا م كرررا   فرررجاا مرررل ال ررر ااد) (12ا نرررجلا نفيرررا لرررال اليرررا ج )مىتررر  
مارر  ان اقرريا  ا ماررع  (14)مارر  مرر يل متفاررع لررل قرر ااد،ا والفالررلالضرريبية   ا نررج  وال ررنا  لررع وتي ررةط لصرراا

 .ن،اا حييم الد ال  م حتصةل الضيبي  (15)م له كىتةا مل ال  ااد م ك ناد لا ن نح وع  صجص اليا ج 
 الضريبية اداة لإل التقديريةوسائل الحد من السلطة أهم : الثاني المبحث

و نا ر  لرل ح ري اقراء  اقرتدنااا مىتر  لاررا  التي بيبرر  ما نقرا ل نأريبدة  نااداةبر  لىتملر  لرل ال رىت   اوتر     
ة،ررا لىتيررا ج و نلررل  ة و نالررط ادن  التنرريبط م ناهرري اإلامررا الضرريبي اداة الطيرر  الجاهرري نررجافيه وررا ا نررج  ناإل

                                                 
 وأ   لياول الت ح . 2005ل ا   91ال حل ا صيي الصاادة واليا ج  ةقا مىت   ( لل قا ج  الضيبية 110ةاه   لااد  ) -12
وأ   نجقة  ا  ل  و2005ل ا   91ال حل ا صيي الصاادة واليا ج  ةقا مىت   بية ( لل قا ج  الضي 107نلااد  ) و(104 ظي  لااد  ) -13

 التانةاي نا  ل التملنظي.
 .الضيبية  وأ   ني ةط  2005ل ا   91ال حل ا صيي الصاادة واليا ج  ةقا مىت   ( لل قا ج  الضيبية 105ةاه   لااد  ) -14
 وأ   اقياط كل ان ود  الضيبي . 2005ل ا   91ا صيي الصاادة واليا ج  ةقا ال حل مىت   ( لل قا ج  الضيبية 114ا ظي  لااد  ) -15
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و ن،رررج لرررا نتاانلرررع (16)اةات ا  ررريي ،ررراه الجقرررا ل  النملرررل والدةاررر و ن ظرررايل الررريوط الضررريبي الررراايو ن ظرررايل اليررري 
 الاملج التال مىت   ال ةاق  م ثاث  ل الي لتتاود 

 و ن ظايل لي ط لىتنملاقي  الضيبية . ظايل اليوط الضيبي الااين  النملل والدةا  األول: مطلبال
 الضيبي .اقتخ ايل الجقا ل ا لفرتن ة  ا  بط  م ةوط نحتصةل و ن  ظايل اليياةات ا  يي  :المطلب الثاني

 ، ونظام مبسي للمحاسبة الضريبيةالذاتيالضريبية ، وةبي الفحص بالعينة: األول مطلبال
 التي بيب  تاان  م ،اا ا  ىتي النملل الضيبي والدةا  ناليوط الضيبي الااي كجقةىتتا لىتمل  لل ال ىت   

 الاملج التال مىت   نالط م فيما لتتالا والضيبية  اداة لإ
 الفحص الضريبي بالعينة: لالفرع االو 

الضيبية  لل ة،را األمنرا  الري نرؤثي م الداقر  ورا ا نرج   اداة ندت  ةمنا  النملل ناليوط الي نيجيل يا اإل    
 تا   را مىتر   ا  تملي  ادن  او اءو وةانرا برتنريالضيبية  الضيبية و نالي نؤي مثاة،ا ا جياوة  م حتصةل  اداة ناإل

ورريبية و نملبررااد  م لدرر  ت جتارري الضرريبي و ةن الت رريبو لررالط ةن ،ررا ا أرري  ةمابرر  حابرر و  ال ررىتية  لترر حيات
نند ررر هتا ةكفرررايل اليضررراء واليقاوررر  ال قةيررر و الررري نفنرررل الترررجامل  ورررا كرررم ا نرررج  م الت يةرررم الصرررملةحو نالدرررااد  

 .(17)و ةن ن ح ا  تملي  ادن  نيص الضيبية  ليا ج  الضيبي و نوا كم ا لا   الدال  م حتصةل 

                                                 
إنهاء المنازعة الضريبية و نةبضا  ا ظي لؤلف قةاادنعو 166ليه  قاومو ص  الضريبية الحديثة، اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد -16

 .46الا ض  الديوة , اليا،ي , اد.ت, ص  ادةاق  لياة  , اداة الناشئة عن تطبيق القوانين واالتفاقيات الدولية،
الدخل الصاادة الضريبية على ضوء أحكام قانون على  أعمال الفحص والربيعلى  الرقابة القضائيةةاه   اد. ةلضا  ب بم ضن و  (17)

و 2007ادب ن   16-15ا ؤمتي الضيبي ال اجي ا الس مأي ا ادي  م بجلي  والئحته التنفيذية، 2005( لسنة 91بالقانون ةقم )
و ص 2005( ل ا  91وفىتة  الت اة  هالد  ما مشسو وداجا  النملل الضيبي م وجء لداب  ا اقي  ا صيب  نقا ج  ويبي  ال حل ةقا )

2. 
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ت الضيبية  ا ي ل  لل ا نرجلاو لنملرل قياةانبيص  و قىتجب النملل والدةا  ة  اض    ي  ض اد  لل اإل    
ت وا الرررر  الرررري ةمرررر ت مىتة ررررا ورررر ن  قررررياةاادقةررررم م وررررجء ضرررر ادات نلؤشرررريات لدةارررر و م كررررا ندتنرررر  ورررراقي اإل

 .(18)فملل
 اداة ةلةاررا  نييىتررع اإل اقررياةا اناكرر  النيبرر  لىتننررج  ا ىتتررليل لةيرر يل و هنررا جتنرر  وررا وتمتةةاز يريقةةة الفحةةص بالعينةةة    

ت اقررياةاالضرريبية  م لاكيرر  ا نررجلا ا ت رريوا الررابل بيرر لج   اداة الضرريبية  ادن  فملررلو نوررا كصرري ه رر  اإل
  ااداة حا   و ةن غ  بملةمل و ا  ة  ،اه ال يبير  نت ىتري لا اك را اقرتخ ايل نياةر  ك بطر  )كاقريات الةر (و ن 

 .(19)الفناء  لتمل ب  الدةا و نفملص ا و ق  لة  ويبية  م
 ويحقق الفحص بالعينة فوائد للممول من أهمها: 

 انةف ميء ا لتلايل وتكضاة ا  تا ات ا  ىتجو و ةلا  م م يل مشج  لىتنع مةا  النملل الدأجا ي. -1
 و نوالترال اةرف الدريء نلداه  ةقىتجب النملرل الأراللو ننيىتةرل   ري  ا ااملمرات الضريبية  لر  ا نرج   -2

 الان ي مىتةعو نيابتع لل نياكا الضيبي .
لل حا  اقىتجب النملل والدةا  بت ك  ة  لفل اج  لل ا نجلا فيب  ناك   م اكتنا  حضجم ا  -3

لىتنمللو نلل   نتجافي لفل لا ا ةقرياب حتيةرم الد الر و ننانةرا اليرا ج و ورانس ال ةهر و ارا بلبر  لرل 
 .(20)الضيبية  اداة  الداق  وا ا نج  ناإلادما الطي و نحت ا

 الضريبية من أهمها: اداة كما يحقق الفحص بالعينة فوائد لإل
 مفس النملل الأالل.مىت   الضيبية  اداة نجف  الجقاو ناه   نا ا  الاي نيالع اإل -1
 فملل ا ىتنات ا  ن  الي ن حل ونل مةا  النملل. مىت   نبؤادي ال الرتكةل -2

                                                 

اجملىت  ال اادس مأيو اداة ال يام  ا ي و اإلقفا ةب و  معايير المراجعة المصرية والفحص الضريبي،ا ظي  اد. ضن  كال  م او  (18)
 - 494ليه  قاومو ص الضريبية،  اداة العالقة بين الممول واإلعلى  وأثرهالضريبية ةبي و اد. اادناةاد  أ ت  اش و 375و ص 2006
495. 
تفعيل ادوة و اد.  اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو 167ليه  قاومو ص  الضريبية الحديثة، اداة اإلةاه   اد. ةلضا  ب بم ضن و (19) 

 .127ص .2009اداة الا ض  الديوة  اليا،ي ,  ظل األزمة االقتصاادية، الضريبية في اداة اإل
 .162و ليه  قاومو ص 2005و ط الضريبية الحديثة اداة اإلا ظي  اد. ةلضا  ب بم ضن و (20) 



 الدخلعلى  الحصيلة الضريبية في مجال الضرائبعلى  الضريبية واثرها اداة لإل التقديريةلطة الس    عبد العال خيري عثمان فريز فرج
 

202 

 

الضررريبية و نبرررؤادي ال هرررجاد  ةمنرررا  النملرررل  اداة كا،رررل لرررجوني اإلمىتررر    اإلاداةي لرررلخينرررف الدررريء   -3
الفةفو نلةس الفا نب  ل ل ايل ا ياهدر و نقةراس كنراء  األاداءو نةمابر  كيرجق ا نرجلاو مىت   والرتكةل
 . (21)ك  قجاءمىت   الضيبية  اداة ناإل

 م تالنر  اليرا ج  الضريبيو اا بفنر  حييم اقىتجب النملل والدةا  الرياد  الراي  ار  ا نرج  لرل التنفر  -4
ة  بأدي ا نج  ا ع لديض لىتنملل م كل قا و نلا ق  بي  مىتةع لرل ميجورات  تة ر  اكتأراف تالنر  

 ت الضيبية . قياةااقياةه لىتمليةي  ك  بتمليى الص ق نال ق  م ني مي اإل
يب لررل الضرريبي و نن ررجبي ب ررام  اقررىتجب النملررل والدةارر  مىترر  التدرريف مىترر  ا ةررل ا  ررتمل ث  م الت رر -5

 الضيبية   جاةاد،ا. اداة اقىتجب النملل مبا بضنل نيشة  اقتخ ايل اإل
 :(22)ويجد إسلوب الفحص بالعينة مبرةاته فيما يلي

ت الضرريبية  ا ي لرر  قرراجبا  وفنرراء  نادقرر و حيترراج ا  ةمرر ااد كطرر   لررل الناكصررا الررابل قررياةاا  فملررل مجةرر  اإل -1
 قي.بصدي نجافي،ا م الجقا ا اا

الضرريبية  مررااد  ه رر ا  اكرر  مارر  النملررلو مررل ا ىتنررات األحرريىو اررا  اداة بت ىترري فملررل ا ىتنررات ا  نرر  لررل اإل -2
بت ىترري الرتكةررلو نالداابرر  يرراو ن،رراا   بتمليررم و يةدرر  ا ررا  م وررل  ظررايل النملررل الضرريبي الأرراللو نالرراي لررل 

 ب ا.الضيبية  ونملل مجة  لىتنات ا نجلا ل  اداة ليتضاه ة  نيجيل اإل
الضرررريبية و بررررؤادى ا   اداة ا  الرتكةررررل مىترررر  فملررررل ا ىتنررررات ااالرررر و ناقررررتخ ايل كافرررر  اإللفا ةررررات نا رررر ات ورررراإل -3

 ا اود  لىتضيبي و نوالتال ملبااد  ا صةىت  الضيبية . ا اأ تالتجبل  يةي  ةةواح 
اء النملررل الأررالل الضرريبية  لررل هرري  اداة اقررىتجب النملررل والدةارر  بررؤادى ال انةررف الدرريء الرراي بيرر  مىترر  اإل -4

هنةرر  لىتنررات ا نررجلا لرر ب او األلرري الرراي بررؤادى ورر نةه ا  م ررل م نانةررا ح رر  النملررلو نمرر يل نررجافي الجقررا 
الفررام لىتناكصررا لت نةرر  اليةا ررات نفملررل ا ررا ت ا فىتنررا يرراو اررا برتنرري مىتةررع نررياكا قرراجات التملاقرري 

                                                 

ة  و ةقال  ادةاق  ليا الضريبية، اداة العالقة بين الممول واإلعلى  الدخل وأثرهالضريبية على ةبي ةاه   اد.  أ ت اادناةاد  اش و  (21)
 .515 - 511, ص 2008,  أيت و اة الا ض  الديوة , اليا،ي , 2007ادكتجةاه, كيجق وين قجبف,

 .375ليه  قاومو ص  معايير المراجعة المصرية والفحص الضريبي،ا ظي  اد. ضن  كال  م او  (22)
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ية و كنرا ة   ظرايل النملرل الأرالل   برتاءيل لر  الت رجة الضيبيو نا  رتمليات الضريبية و نكطري  ا ااملمرات الضريب
 الضخا م ك ا الاأاط ا قتصااديو نلا برتني مىتةع لل ملبااد  م اد ا نجلاو نك ا لدالاهتا.

كأررف  جمةرر  األح راء ا ختىتنرر و نالرري  فرل الررتخىتل لا ررا مرل  يبررم ابرر اة قجامرر  مىتر    ن رام  ادقرر  النملررل -5
  اءو نبيامي ة  نفج  ض اد  واليا ج .نلجا ح ه ب  ؛ لىتمل  لل ،اه األح

الضرريبية  جيدىتررع بنفرري كطرر ا  قيررل انيررا   اداة نررع قررتفج  لجورر  ماابرر  نادقرر و لررل ها رري اإلاقياةاشرردجة ا نررج  ورر    -6
 اكتأاف ا.مىت   الضيبية  قاادة  اداة ةقالةي الت يبو نالي نفج  اإل

  (23)الاملج التالن،  مىت   ومع ذلك ال يخل نظام الفحص بالعينة من العيوب    
ة   ظررايل النملررل والدةارر   طررل فيبرر  لىتننررجلا ا خررالنا لىتيررا ج  م الت رريب لررل ةاداء التلالرراهتا الضرريبية و ااا    -1

نصي ا منىتة  الدةا و نوالتال ندت  منىتة  النملل والدةا  الدأجا ة  مبطاو  نفىتن  بتملنىت ا الاظايل الضيبيو نتنطل 
الضرريبية  وررالنملل الندىترري  اداة الرري كررا   فررل ا صررج  مىتة ررا فةنررا لررج قالررا اإل م  يررل اإلبررياادات الضرريبية و

 لفل اقياة.
حيتاج ن يةم  ظايل النملل والدةا  ا  نر ةبي الدرالىتا مىتر  األقرالةي ا ختىتنر  لىتنملرل الدأرجا ي وفنراء و ارا  -2

 بفىتف ا ةلا ة  الدال  ةمياء اوافة و ق    ن ت ة  حتنىت ا ود  ال ن .
 ظرايل النملرل والدةار و نوةرا  لر ى اقرتنااد  اجملتنر  لارع؛ ا  ودر  لضر  نقرا  الةر فدا فا مىت  ل ى     فل -3

الضريبية  حتترراج ا  مرر اد لرل ال رراجات كر  بأررنل النملرل كافرر و ةن لدظررا  اداة غر  قصرر  لرل ن يةيررع؛ أل  اإل
 لتلايل. ت الضيبية و نوالتال بتجافي ماصي الياد و ةن بدتااد اجملتن  مىت  ا قياةااإل
نبدتنرر  حرراح اقررىتجب النملررل والدةارر  م حتيةررم ال رريض لاررع ن،ررج اوررداف لةررل ا نررج  حنررج الت رريب مىترر      

ك ررا ،رراه الدةارر  كىتنررا كررا  ةثرري النملررل الدأررجا ي اجيررا و نلررل    ملاادك ررا الدةارر  ا يشررمل  لىتنملررلو ففىتنررا 
 اك  ك ا افل لا ا.حيتاج حاح ،اا األقىتجب لل النملل ا  م اد كي  لل ا جونا؛ لنملل 

                                                 

الضريبية على ةبي  أ ت اادناةاد  اش و  و اد.169ليه  قاومو ص  الضريبية الحديثة، اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد (23)
 نلا ود ،ا. 511ليه  قاومو ص الضريبية، اداة العالقة بين الممول واإلعلى  الدخل وأثره
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واظايل النملل والدةا و كةث  صا ا ااد   2005( ل ا  91نق  احا قا ج  ويا ي ال حل ا صيي ةقا )    
( لاع مىت  ة ع  "مىت  لصىتمل  الضيا ي فملرل لىتنرات ا نرجلا قراجبا  لرل حرا  مةار  بصر ة ويجامر  94ةقا )

  صىتمل ".نلداب  حت ب ،ا قياة لل الجملبي وااءا  مىت  ميض ة ةس ا
( قرالن  الراكي لألحرا واظرايل الدةار  ة  بصر ة 94الضيبي ا صيي نفيا  لرال ا رااد  ةقرا ) نق  اشرتط ا أي     

لرا بديورع ة رةس ا صرىتمل و نة  نأرنل قجامر  نلدراب  ضر اد و مىتر   وتمل ب  ،اه الدةا و وااء   الة ا قياة لل نملبي 
 نة  نت   ،اه ا داب  قاجبا .

الاي با،ي ال وينة  قةايل ا أي  وتمل بر  لةدرااد لدرا كرل مرايل إلبر اة نملبري (24)ياكث ل  اليةينبتنم ال    
قياةه وتمل ب  ،اه الدةا و نا  ا جم  ا ااقي لالط ،ج ش ي لابج لرل كرل مرايلو ن،رج الأر ي الترال  جمر   الة ا 

ء لرل منىتةر  النملرل والدةار  قيرل و ابر  الضيبية  لل ا  ت را اداة ت الضيبية و نالط ك  نتنفل اإلقياةاني مي اإل
 نبفررج  لرر ي الناكصررا لت رر  لررل الجقررا إلهررياء النملررل وصررجةه ادقةيرر و نهةرر   نلتنيرر  ت الدررايل التررالاقررياةا

جبرج  ا  الجمراء ا يةيري ناليا ج و نوالط بتمليم ال يض األقاقري لرل األحرا واظرايل النملرل والدةار و ن،رج ال
التمليم لرل برمل  وةا رات اإلقرياةو نن يةرم ةكفرايل اليرا ج و نحت بر  نمراء  نب  ف النملل والدةا  ال ولىتضيبي 

و نمررر يل ا  رررا   ماررر  حت بررر  نمررراء (25)لىتضررريبي  لتنرررم مىتةرررع و يبيررر  ماادلررر  ادن  اإلحرررا   رررجاد  ن لا،ررر  النملرررل
 .(26)الضيبي 

ةقررس و وأررا  قجامرر  ن 2009/ 2/7و وترراةب  (27)2009( ل ررا  414ةقررا ) الةرر نقرر  برر ة قررياة نملبرري ا     
مل ةةواك اونهاء وا رااد  التاقرد  لارع ا رع ب يرم الضيبية  ا اقي  الضيبية  لىتناأات الص   و ناهياءات حتصةل 

مىترر   2005( ل ررا  91مىترر  الرر حل ةقررا )الضرريبية  ( لررل قررا ج  94 ظررايل النملررل والدةارر  نفيررا  فررا ا ررااد  )

                                                 

 .490ليه  قاومو ص  الضريبية، اداة العالقة بين الممول واإلعلى  الدخل وأثرهالضريبية على ةبي ةاه   اد.  أ ت اادناةاد  اش و  (24)
 20/1الصاادة  م  2005( ل ا  91وأا  اإل اة الدايل لىتنملل م ول ةكفايل اليا ج  ةقا ) 2009ل ا   9ا ندىتةنات مال  ةق (25)
 و نهاء يا ةبضا  ة ع  "نجاد ا صىتمل  ة  نىتنا الاظي ا  لا بىتي 2009/

أ   نل اادة  اليااد ل اادة  هنا ة   ييا ......... نيتصي ا  لجةب  مىت  فملل لىتنات الدةا  واإلواف  ا  لىتنات التجقف الا ا ي نالتاامل  مل ا ا
 لل اليا ج  نالط وانس اليجام  ا أاة الة ا". 81و 80و 79ألكفايل ا جااد 

 .2008/  8/  19و الصاادة  وتاةب  2008ل ا   28ندىتةنات مال  لىتنملل ةقا  (26)
 .2/7/2009ناو  ) ة ( الصاادة وتاةب   153الد اد  –الجقا   ا صيب  (27) 
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لرررا ودررر  الرررط اليرررياةات الجملاةبررر  وأررر   النملرررل ,   نجاالررري برررتا ضاقررريت ا نفيرررا ألكفرررايل ،ررراا اليرررياة ا اأررر ت
 .الضيبي والدةا  حا  ال اجات التالة 

ن  ملتررع التانةابرر  ( 28)2005( ل ررا  91الرر حل ا صرريي ةقررا )مىترر   الضرريبية نجترر ة اإلشرراة  ال ة  قررا ج      
الدةا و نلرا بت ىتيرع ق  كان  ة  باظنا قجام  النملل و (29)2005( ل ا  991ةقا ) الة الصاادة  ويياة نملبي ا 

 و نالط و   قية لا بىتي (30)لل حتيباتو مىت  حنج بصج  كيجق ا لا   الدال  ن  بنت ا مىت  كيجق ا نج 
ةللايل ل لجةب  الضيا ي ا ختص  ما  ملل ا اليةايل ودنىتةر  النملرل وتح راة ا نرج  وفتراب لجبر  مىتةرع  -1

 31لرع مىتر  الانرجاج ةقرا ) التي بيبر نا ر   لصملجوا  ودىتا الجبج و والتاةب  ا ر اد لىتنملرلو نلفا رعو 
 .(31)فملل( قيل مأي  ةبايل مىت  األقل لل ناةب  اقتايل ا نج  ااا اإلح اة

ةللايل ا نج  واقتييا  لجوني لصىتمل  الضيا ي ال اا بن  الضي ة  اليضرا ة و نةلللرع وتنفةرا ا لرل  -2
 .(32)نل تا ات نضيةاتمىت  ادفاني اإل ا  مىت  لا ل بع لل 

اا  لررل نملبررري مىترر    رري  ررجوني لصررىتمل  الضرريا ي اررل اررا برررن  الضرري ة  اليضررا ة  ودرر  ا صررج ةم -3
و كرررم ادحرررج  ليررراة منرررل ا نرررج  حرررا  قرررامات منىترررع ادن  اح ررراة ل ررريم نالرررط ااا نرررجافيت الةررر ا 

 .(33)هتيب ا نج  لل الضيبي مىت   لىتنصىتمل  ةقياب ه ب 
 جيرجمل  صرىتمل  الضريا ي امرااد  فملرل ماابري قريم ( لل الا مل  التانةاب و  119 ييا  لال ا ااد  ) -4

ا نررررررج و لررررررا   نتفأررررررف كيررررررا م هج،يبرررررر  ن ررررررتجهي امررررررااد  مىترررررر  ادفرررررراني فملصرررررر ا م ك رررررراوات ن 
و نمىت  لصرىتمل  الضريا ي وةرا  األقرياب ال امةر  ال امرااد  النملرلو نبىترليل ا أري  ا نرج  (34)النملل

                                                 

 .2005/  6/  9ناو  م  23و اهيب   اليمسة  الد اد 2005/ 6/  8ةب  ب ة وتا (28)
 .2005/  12/ 27و اهيب   اليمسة و وتاةب  2005/  12/  27ب ة وتاةب   (29)
اداة الا ض  ، 2005( لسنة 91على الدخل ةقم )الضريبية المنازعات الضريبية وفقا ألحكام قانون مي  الياقط نفا ضن و .ا ظي  اد (30)
 .11و ص 2006/2007ديوة  اليا،ي , ال

 ( لل الا مل  التانةاب .118و نا ااد  ةقا )2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 2فيي   94 ل ا ااد  (31) 
 .2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 2فيي   95 ل ا ااد   (32)
 .2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 3فيي   95 ل ا ااد  (33) 
 .2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 4ي  في 95 ل ا ااد  (34) 
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ا م الرط قرجا ا الدنراء نا رجةادبل الري ن ىتي را وتجف  اليةا اتو نبجة ال فانيو نا  تا اتو نا يةات مب
 فملل( حا  مخ   مأي بجلا  لل ناةب   ىتي ا. 32لصىتمل  الضيا ي كتاو  مىت  الانجاج ةقا )

الصرردجوات مىترر   ةم رري لىتننررج  ا ررم م ة  ب ىترري لرر  ا  ىترر  ا ناجكرر  لررع م كالرر  ني  ررع ادلررةا  كافةررا   -5
 ىتيرررات(و نلررري ةس  26الانرررجاج ةقرررا )مىتررر   نالصرررجة ا  ىتجوررر الررري ناه  رررا م امررر ااد ننيررر مي اليةا رررات 

فملرررل( لررر  اوررر اء  33الانرررجاج )مىتررر   ا صرررىتمل  ةن لرررل بنجورررع لررر  نىترررط ا  ىتررر  ةن ة  بررريف   ىتيرررع
 .(35)األقياب م كال  اليف 

م بجة  نتنرم نا يةير  نالجاقر و الضيبية  نو يض متفا لجوني لصىتمل  الضيا ي لل اليةايل وتهياءات ةوط     
 اداة قية ا أي  الضيبي ة  مىت  مجةر  اه رات ا فجلةر  مبرا م الرط ه رامل الف ري غر  ا أرين و ننكر ات اإل

ا ىتةررر  نااة ررررات الدالررر  نشرررريكات الي رررا  الدررررايل نالاياورررات ا ررررا  لرررجوني ا صررررىتمل  ارررل اررررا قرررىت   الضرررري ة  
ا يررية  مبجهرري ،رراا الضرريبية  يض ةوررط اليضررا ة  مىترر  لررا بيبرر ن  اإل ررا  مىتةررع لرر ب ا لررل الجثرراقو ناألنةاق و رر

قي ا  ا و نبتدا مىت  اه ات قرالن  الراكي مىت   اليا ج  ن  جيجمل اا ة  متتا  مل ا ام ا نلج حب   ا افظ 
 .(36)ليوط الضيبي  الاملل لجافا  ا صىتمل  وفاف  لا ن ىتيع لل اليةا ات 

لىتنررات ةبرر  مىترر    أررين  ة  ن ىترر  لصررىتمل  الضرريا ينقررية ة ررع مىترر  الاةاورر  الدالرر  ةن ه ررامل الف رري غرر  ا    
ادمرررجى ل  ةرررر و ةن هاا ةرررر و نتدىترررم مبررررا جتيبررررع ا صررررىتمل  لرررل فملررررلو ةن ةوررررطو ةن حتصرررةل الضرررريا ي ا يررررية  يرررراا 

ة  ب ىترررري لررررل ة ررررةس ضفنرررر  اقررررت ااف اليررررا،ي  األلرررري وررررت ا  لررررجوني لصررررىتمل   الةرررر و نلررررجملبي ا (37)اليررررا ج 
 34الانجاج )مىت   لتدىتي  حب اوات الدناءو ننادا د ا نحلا ا ا م الياجكالضيا يو ةن كصجاا مىت  وةا ات 

 .(38)وةا ات(
ةلررجا  لرراو نكررل لررل بفررج  لررل ل اررت ا ادفرر  ابررياادات اليررةا ا ايجلرر و  تاداة نبىتررليل قررا ج  الضرريا ي ا فىتنررج  ورر    

،ا لررل ا نررجلا ورر   و نةبررملاب ا  ررل الت اةبرر  نغرر  الت اةبرر و نغرر  ا اأرر ت نكررالط الأرريكاتو نااة رراتو ن 

                                                 

 لل الا مل  التانةاب . 120نا ااد   و2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 96 ا ااد  (35)
 .2005( ل ا  91( لل اليا ج  ةقا )97ا ااد  ) (36)
 .2005( ل ا  91( لل اليا ج  ةقا )98ا ااد  ) (37)
 ( لل الا مل  التانةاب  لاات اليا ج .121  )؛ نا ااد2005( ل ا  91( لل ق ةقا )99ا ااد  )(38) 
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الري بنريض دىتر  ادفراني بي لجا ال لجوني لصىتمل  الضيا ي ارل ارل برن  الضري ة  اليضرا ة  مار  كرل  ىتريو ال
نالجثرا م ا ىتملير  دىتر  ادفراني مىتة ا قا ج  الت اة و ةن غ ه لل اليجا ا ال اك او نكالط غ ،را لرل ا ريةاتو نال

بررتنفل ا جونررج  ا رراكجةن  لررل التطيررا لررل نانةررا مجةرر  األكفررايل الرري يررا نةنةاق اإلبررياادات نا صررينفاتو لفرري 
بيية،ررا ،رراا اليررا ج و قررجاء والا رري  اررا ةن ل رر ،ا لررل ا نررجلاو ن  جيررجمل ا لتاررا  مررل متفررا لررجوني ا صررىتمل  

امات الدنل نالجثا م نا يةاتو نغ ،ا ةثااء قدىت  ادفاني ا أاة ةلة ا لل اإل ا و مىت  ة  بتا مبفا  نهجاد ال
 . (39)الداادب و نادن  كاه  ال اح اة ل يم

ا اصررررجص مىتة ررررا م ،رررراا الضرررريبية  ا دنررررا  لررررل  ا اأرررر تنا ؤق ررررات التدىتةنةرررر  نااة ررررات ن  ا اأرررر تننىتتررررليل     
نالأرريكات ا يالرر  واظررايل ا اررا م ا رري  ة  نيرر يل ال لررجوني ا صررىتمل  اررل اررا بررن   ا اأرر تاليررا ج و مبررا فة ررا 

 .(40)ك اواهتا نكل لا ن الي وتي  ع لل ل تا اتمىت  ادفاني اليضا ة  ما  كل  ىتيو  الضي ة 
نكناوا  مىت  ةقياة ا نجلا نبةا   اا؛ في  ةلليل اليا ج  كل شخل بفج  لع حبفا نوةنتعو ةن احتصابع     

الر حل ةقررا مىترر   ةن منىترع شرر   م ةورط ةن حتصررةل الضريا ي ا اصررجص مىتة را م ،رراا اليرا ج  )قررا ج  الضريا ي
(و ةن م النصرررل فةنرررا بتدىترررم يرررا لرررل لااملمررراتو مبيامرررا  قررريب  ا  اررر و ن  جيرررجمل ألي لرررل 2009( ل رررا  91)

ةب  مىت   الدالىتا مبصىتمل  الضيا ي ال بتصل منىت ا ويوط نحتصةل الضيبي و ام اء اى وةا ات ةن ا ا  ال  
يا قا ج ا و ن  جيجمل ام اء وةا ات لل ا ىتنرات الضريبية  ا  نةق  ةن وةا  ةن لىتف ةن غ ه ا  م األكجا  ا صيح 

 ىترري كترررا  لررل ا نرررج و ةن وارراء مىتررر   ررل م قرررا ج  ةحرريو ن  بدتررر  افأرراء  لىت ررريب  ام رراء وةا رررات مىتررر   وارراء
نفيرا  لىتتاظرةا و الةر لىتنتاامل  الةع مل ا اأا و ةن نيااد  ا دىتجلاتو ناليةا ات وا اه ات ا بياادب  التاود  لرجملاة  ا 

 .(41)الة الاي بص ة وع قياة لل نملبي ا 
الضرررجاوط الررري جيررري لياماهترررا ماررر  (42)2008( ل رررا  28نقررر  كررر ادت التدىتةنرررات الدالررر  لىتنملرررل ةقرررا )    

 اداة لفرل لرل ق را  النملرل الضريبي مبصرىتمل  الضريا يو ناإل(43)النمللو نك ادت ا حتصابات نا  ؤنلةات

                                                 

 .2005( ل ا  91لل اليا ج  ةقا ) 3و نفيي  2( فيي  99ا ااد  )(39) 
 .2005( ل ا  91( لل اليا ج  ةقا )100( لل الا مل و نا ااد  )122ا ااد  )(40) 
 . 2005( ل ا  91( لل اليا ج  ةقا )101ا ااد  )(41) 
 .2008/  8/ 19ا صيب  وتاةب  باادة  مل لصىتمل  الضيا ي  (42)
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ارررا م الضررريبية و نا  لجةبررراتو نلضرررنا  هرررجاد  نادقررر  النملرررل الضررريبي ةبررر ةت ا يكلبررر  لىتنملرررل الضررريبيو نا 
وت أراء هرا   ياقير  هرجاد  النملرلو ننأرفل ،راه الىت را  لرل لر بي مرايل (44)لصىتمل  الضريا ي ا صريب  ندىتةناهترا

 ا  لجةب  نل بي مايل النملل ةن ل بي ش ج  النملل وا  لجةب و نةق يل لياه  فملل وا  لجةب و نلنتش النملرل
ا خرتل وا ا ير و نلنرتش التجهةرع ناليقاورر و نارتل ،راه الىت را  مبياهدر  نلياقيرر  اهرجاد  لدةار  لرل النملرل قيررل 

برتا اهنا  را وا ننراق  حبرثا الر و مىتر   اإلح اة والانااج اليا ج ة و نالت ك  لل ل ي ا  ياق ةقالةي النملل
 وا ا نج  نا  لجةب .

الصغير  والمتوسطة ومتناهية  المنشآتونظام مبسي لمحاسبة ، تيالربي الضريبي الذا: الفرع الثاني
 الصغر
ةادت اليغيررر  ا تلابررر   لررر ي اغىتررري اإلاداةات الضررريبية  م لدظرررا ادن  الدرررا  م ني رررةط  ظرررايل ةورررط الضررريبي ؛     

ىتضريبي و  ي ف نأر ة  ا لترلايل ال رجمي لر ي ا نرجلاو ال نيرين الد بر  لرل الر ن  لاظرايل الريوط الضريبي الرااي ل
و ن ظررريا  أل ةرر  الررريوط (45)كملررل لااقرري لتي رررةط  ظررايل ةورررط الضرريبي و ننأررر ة  ا لتررلايل ال ررجمي لررر ي ا نررجلا

 الاملج التال مىت   الضيبي الااي؛ نتاانلع ال ةاق 
 تعريف الربي الضريبي الذاتي للضريبة:

ا  ررررتملي  مىتةرررع وصررررجة  الضررريبية   بدرررىن  ظرررايل الرررريوط الضررريبي الررررااي ة  بيرررجيل ا نررررج  وان رررع وتمل بررر  نادفرررر     
الضرررريبية  ا داةررررج  وتيرررر بي  اداة و لرررر  نرررر حل ضرررر ناد لررررل ها رررري لررررجوني اإل(46)نىف الجقررررا ا ااقرررري بررررملةمل 

                                                                                                                                                                        

 8/ 19الصاادة  مل لصىتمل  الضيا ي ا صيب  م  2008( ل ا  28ا ظي ننصةل الط م  اليا  ثالطا  لل التدىتةنات الدال  ةقا )(43) 
/2008. 

 .19/8/2008الصاادة  مل لصىتمل  الضيا ي ا صيب  وتاةب   2008( ل ا  28ةاه   اليا  ةاودا  لل التدىتةنات الدال  ةقا ) (44)
 ا ظي   (45)

Tapan K. SARKER, Improving Tax Compliance in Developing Countries Via 
Self-Assessment Systems - What Could Bangladesh learn From Japan?, AISA-
PACIFIC TAX BULLETIN VOL.9,NO.6, JUNE 2003, P1. 

 .181ليه  قاومو ص  ة الحديثة،الضريبي اداة اإل ةلضا  ب بم ضن و .ةاه   اد(46) 
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الضريبية و بتضرنل قرا ي التنصرةات ا تدىتير  و حىترع  اداة بيجيل ا نج  وتي مي اقياة ويبي لرإ حبثو (47)اإلبياادات
و كةررث ا  ا نررج  لىتتررليل وتيرر مي اقررياة ورريبي (48)مىتةررع مررل ال ررا  ال رراوي ا  ررتملي  الضرريبية  ا اورر  لىتضرريبي  ن 

 .(49)الضيبية و نا  اد نفيا لىتيا ج  اداة قاجي مل ادحىت  م الأفل نمىتي الانجاج الاي نص ةه اإل
 التلالانع الضيبية ؛ نب تا  ،اا الاظايل مىت  كيةي  لؤادا،ا ة  ا نج  ،ج نك   الاي ب ت ة  ة  حي اد نو قع    

أل ع بدىتا لي اة ادحىتع و ق  ةكطي لل غ هو نل لجة الضيا ي   بيةا ل  ا نج   رج  الجقرا نىف مجةر  األلراكل 
و كنررا (50)ا  رتملي  مىتر  مجةر  ا نرجلا وال قر  التالر الضريبية  نوالترال فرا  فارع حت بر  لير اة  ل اقري ةمنالرعو

نيرررر بي ابياادانررررعو نبررررجفي مىتةررررع الفطرررر  لررررل اإلهررررياءات الضرررريبية  م  اداة حينرررر  ،رررراا الاظررررايل ا نررررج  لررررل حتفررررا اإل
 .(51)نالجقا
الضريبية  مرل قةنر  الجمراء الضريبيو  اداة لرإ اقرياةان ظايل اليوط الضيبي الااي بدتن  مىت  قةايل ا نج  وتي مي      

جقا ل لىتجبرج  نبىتليل ة  بت ا اإلقياة الضيبي ا ي يل لل ا نج  الص ق ناأللا  و فتاا انصف ينا كا  ةفضل ال
برردجو و نامنررا بيتصرري األلرري الضرريبية  ا  الر حل ا يةيرري لىتننررج  لررل لصرراادةه ا ختىتنرر و ن  بطرر  ناهرري الجفرراء و

و فاإلقياة الضيبي كنا بأ  الةع اليد   ،ج الاي ناص ي فةرع (52)مىت  ن يةم ال دي الضيبي الاي ةمسع اليا ج 
اليجام  نا ياادئ ا اقية  ل  ةكفايل التأيب  الضيبي؛ لتخريج الجمراء الضريبي الراي بفرج  ةقراس حت بر  ا ير ة  

 .(53)التفىتةنة  لىتننج و نلل   حت ب  الديء الضيبي لع

                                                 

 .143ليه  قاومو ص  الضريبية في ظل األزمة االقتصاادية، اداة تفعيل ادوة اإل  اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو.ا ظي  اد(47) 
 نسي،ضريبة الدخل وأحكامها والجرائم الواقعة عليها، ادةاسة تحليلية للقانون األةادني الفر  ا ل مي  الييل بااو  .ةاه   اد(48) 
 .34ص  -33و ص 1986األةاد و  -منا 
 ا ظي (49) 

 Amended at 3 III. Reg. 44, P. 198, effective October 19, 1979. 
 .181ليه  قاومو ص الضريبية الحديثة،  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ةاه   اد (50)
 .223و ص 1984اإلقفا ةب و لؤق   شياب اهالد و  العامة،مالية الكال  مي  اجملة  ادةاملو  .ةاه   اد(51) 
 113ادةاسة تحليلية لنصوص قانون ضريبة الدخل ةقم  ل كا مياس ةلاو ويبي  ال حل م التأيب  الضيبي الدياقيو. ا ظي  اد(52) 
 .149اد. تو  .  و ص المعدل النافذ، ادةاسة مقاةنة،  1982لسنة 
 318جمىت  التأيب  ا ال نالضيبيو الد اد  الجة الضريبية والمعاملة الضريبية،اإلقراة الضريبي بين المعةاه   ضن  ضنجاد مي  الياادةو  (53)
 .52و ص 1998ادب ن   - جفن  -
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وط الضريبي الرااي؛ كةرث امتر  ا أري  ا صريي ة  اإلقرياة ا ير يل نق  احا الاظرايل الضريبي ا صريي واظرايل الري     
لل ا نج  ةو ا  لىتضيبي و نلةس  صىتمل  الضيا ي ة  ند   ،راا الريوط ا  مبجهري وةا رات ناةاد  وراإلقياة نؤبر ،ا 

اإلقرياة ل تا ات االن او كنرا   جيرجمل  صرىتمل  الضريا ي مر يل ا متر ااد والر فانيو نال ر ات ا اتظنر  ا  رتا  
مىتة رراو ا  ااا ةثيتررا ا صررىتمل  مرر يل بررملت ا مبجهرري ل ررتا ات نيرر ل او نهدررل قررا ج  الضرريا ي مىترر  الرر حل 

نا  ررتا ات الرري بيية،ررا اليررا ج  ك رر  مىترر  لصررىتمل  دىترر  ادفرراني المىترر   ل ررتا ا   اقررياةاا صرريي جمررياد نيرر مي ا نررج  
الاي ادما،را ا  ند بىترع ةن نصرملةملع ةن مر يل الضيا يو نبي  مىتة ا نك ،ا ميء اثيات لا بااق  ،اا اإلقياة 

 ا مت ااد وع.
 مزايا الربي الضريبي الذاتي للضريبة:

 اداة مبديفر  اإل مرل الريوط ا يرىن مىتر  التير بي اإلاداةي ن تامل اليوط الضيبي الرااي الراي برتا لرل حرا  ا نرج     
 الضيبية  مبا بىتي  

الضرريبية  هنةر  لىتنرات ا نرجلا نةورط الضريبية   اداة اإلبيىترل لرل التفىتنر  اإلاداةبر  الري نرا ا مرل فملرل  
 مىتة ا.

الضريبية  ة  حتصرل مىتة را ادن  نفىتنر   اداة لىتريوط؛ كرا  بصردي مىتر  اإل الامللر بجفي ق ةا  لرل ا دىتجلرات  
 لل الجقا ناه   نا ا .

يكرررل الضررريبي الضررريبية  كةرررث بدتررر ه اليرررا ج  برررملةملا و نلدررر ا  مرررل ا  اداة حيظررر  حب ةررر  م لجاه ررر  اإل  
 الضيبية . اداة لىتننج و نوالتال بايل ميء اإلثيات لل مىت  كا،ل ا نج  ا  كا،ل اإل

 حبرثالضريبية   اداة بيىتل لل ك ا الن ااد اإلاداةي؛ أل  الريوط الضريبي الرااي بتضرنل نيةةر ا  ل رىت   اإل 
 .(54)  بفج    لجة الضيا ي ش   كي  م ني بي الضيبي 

الضيبية    اب التلالات كل ارج و   اح راةه يراو ارا  فا را لرل الرتكةرل مىتر   اة ادبيىتل لل كاه  اإل 
األقىتة  لل ا نجلا الري ندتر  لصر ة ح ريو  ظريا  لدر يل التلال را مب ر جلةاهتا الضريبية و نبرؤادى ا  حنر  

                                                 

 .184و ليه  قاومو ص 2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد(54) 
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 .(55)نا نرجلا الضريبية  اداة نفالةف اإلاما  الضيبيو  تة ر  نيىترل ا اهر  ا  التنامرل الر ا ا ورا اإل
ت ها ي لل ا نجلاو ننيكرل ا،تنال را واها ري اآلحري اقياةاالضيبية   فا ا ة  ندتن   اداة كةث ا  اإل

لل ا نجلا الابل بنتي ن  الأنافة  م اإلفصاح مل ةةوراك او نالرابل متطرل لىتنراهتا ترا ي ةكر  ااا لرا 
 .56نيكا ادن  فملل

  والتي من أهمها ما يلي: (57)بي الذاتي من عيوبومع ذلك لم يخل نظام الربي الضري    
الضيبية و ناقت ا  ة  بتاي  ل تييا وا  اإلقرياة  اداة ااا نديف ا نج  مىت   يبي  الدةا  الي ن حا يا اإل 

الضريبية  لدةا  لل خيض  لىتنملرلو نوالترال نتراح لرع النيبر  لفري بت ريب لرل  لالة الاي بي لع م قا  
ة غررر  قرررىتةا؛ نلت اررري الرررط بتدرررا نهرررجب اةنيررراط  ظرررايل الررريوط الضررريبي الرررااي مرررل  يبرررم نيررر مي اقررريا

و قررىتجب فدررا  لت يةررم النملررل والدةارر     فررل ا نررج  لررل التدرريف مىترر   يبيرر  الدةارر  الرري ن حررا يرررا 
 الضيبية . اداة اإل

تيررر بي نجهررر  ترررا ي قررر  نتدررريض ارررا لصرررىتمل  الضررريا ي  تة ررر  امتنرررااد  ظرررايل الررريوط الضررريبي الرررااي ةن ال 
ا  ر اد  الضريبية  لصرىتمل  الضريا يو نبدتر  مىتر   اإلثيراتالاايو ننتنطل م ا  ،اا الاظايل بىتيري مريء 

الا ا ةرر و لررا   نطيررا لصررىتمل  الضرريا ي مفررس لررا نةاد وررعو كنررا ا  الرريوط الضرريبية  ،رري  اإلقررياةلررل ناقرر  
ة لااقررري م لصرررىتمل  غررر  لترررجفي ويررر  األلررريالضررريبي الرررااي حيتررراج ال  ظرررايل لدىتجلرررات كرررفءو ن،ررراا 

 الضيا ي ا صيب  م الجقا ا ال. 
بت ىتي حاح  ظايل اليوط الضيبي الااي نجف  قر ةا  كير ا  لرل ا دىتجلرات مرل ا نرجلا لرل لصراادة تتىتنر و  

الضريبية  ليرالك كير  ؛  اداة الضريبية  م الجقرا ا ااقريو ارا بفىترف اإل اداة نا  نتجافي ،راه ا دىتجلرات لرإ
 إللفا ةات ا اادب  لىتملصج  مىت  نىتط ا دىتجلات.لتجف  ا

                                                 

 .144ليه  قاومو ص  ظل األزمة االقتصاادية،الضريبية في  اداة تفعيل ادوة اإل اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو . ةاه   اد(55) 
 ( ا ظي 56)

 Jonathan Leigh Pemberton & Alicja Majdanska, Changing the dynamics of the relationship 

between Tax Administrations and Taxpayers, op cit, p.11.  

 .185ليه  قاومو ص  و2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد (57)
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بت ىتررري حررراح ،ررراا الاظرررايل ةبضرررا  ة  بفرررج  لررر ى ا نرررجلا الرررجمي الفرررام والضررريا يو نوا دررراب  ا اقرررية   
الررط لررل وررينة  ال رراك ادفررانيو نا قررتدا   وا اقرريا مىترر   لتمل برر  نمرراء الضرريبي و نلررا برتنرري الامللرر 

ا نرررجلاو ن،رررا األغىتيةررر   ةبررر ا با ررراالضررريبي الرررااي الصرررملةحو نالرررط    نا ررر اءو لتيررر مي اقرررياة الررريوط
لد يل ح هتا الفافةر  يراو مىت  ادفاني والا ي  ألمجال م اد ا نجلا م ال ن  الاالة و ن  ب د ا ال اك 

 مىت  ا قتدا   مبملاقي ةن حي . الة ا نم يل لي ة  اغىتي ا 
 ومتناهية الصغر:وسطة والصغير  المت المنشآتنظام مبسي لمحاسبة تقرير 
الصررر    نلتاا،ةررر  الصررر ي ونررريض ا تجقررر   ن  نحابررر  لىتناأررر ت لىتنملاقررري بدررر  اقرررتخ ايل  ظرررايل لي رررط     

ويبي  لي جم  ك ي ةقا ا منا  ان نييبي لدالىت  ويبية  لي    حب ي ا كجا   ظالا هة ا حييرم للابرا 
الضرريبية   اداة لررإ التي بيبرر ب ررا،ا م ا رر  لررل ال ررىت    كرر  قررجاء كةررث ا ررعمىترر   الضرريبية  نا نررجلا اداة لررإ

ا نجلا مااء النملل مىت   الضيبية  نا نجلاو نبجفي اداة نبيىتل لل  نيات التملصةل نحي ل الداق  وا اإل
الضررريبية   اداة الضرريبي نا لتلالرررا الضرريبية  ا حررريي نا قرررتدا   مبملررالا ان ضاقررريا نبيىترررل ندررالىت ا لررر  اإل

 .(58)ا ي جم  ا يية  نفيا ليقا ا منا  ا  اد قا ج االضيبية  ادف  مىت   تصي ادنة،ابي حبث
نظام القراةات المسبقة، واستخدام الوسائل االلكترونية الحديثة في ةبي وتحصيل : مطلب الثانيال

 الضريبة
ن ة  ا  بط  م ةوط نتاان  ال ةاق  م ،اا ا  ىتي  ظايل اليياةات ا  يي  ناقتخ ايل الجقا ل ا لفرت     

 الضيبية  نملبااد  ا لتلايل الضيبي ل ي ا نجلةا اداة لإ التي بيب كجقةىتتا  لىتمل  لل ال ىت   الضيبية   نحتصةل 
 نظام القراةات المسبقة: الفرع االول

 تعريف القراةات المسبقة:
 ىتررري ا نرررج و لتمل بررر  ا دالىتررر   الضررريبية  واررراء  مىتررر  اداة اليرررياةات ا  ررريي   ،ررري اليرررياةات الررري نصررر ة،ا اإل    

الضيبية  الي ن يرم مىتر  ا نرج  براكي ال ىتري م ا  رتييلو مار  اويالرع برني  ضر اد و ةن احرامله لدالىتر  لدةار  

                                                 

بجلةج  15ا تجق   نالص    نلتاا،ة  الص يو لاأجة واهيب   اليمسة  وتاةب  ا اأ ت وأ   نانة   2020ل ا   152ا ظي  قا ج  ةقا  (58)
2020. 
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الضيبية و ن  جيجمل اا ن ة ه ةن الد ن  ماعو  اداة بفج  ،اا اليياة لىتليل لإ حبثوااهتاو ةن للانلتع لاأاط لداو 
 .(59) هج،يي م لجوج  اليياةو ةن م اليا ج  ا تدىتم وع ا ا   حي ث ن ة 

 سمات نظام القراةات المسبقة:
 بت ا  ظايل اليياةات ا  يي  مبا بىتي     

ا ررع ب رر ف ال ل ررام   ا نررج  مىترر  ا ديفرر  ا  رريي  لىتندالىترر  الضرريبية  نالررط لتمليةررم الأررنافة  نادمررا  -1
 لداق  وةا نا.الضيبية  نحت ا ا اداة الطي  وا ا نج  ناإل

ا ع بت ا خبصا ل لل ة  ا ة  اليياةات ا  يي  قرياةات فيادبر  نصر ة لفرل ارج  مىتر  كر  و واراء  مىتر   -2
 ىتيررع لررل كةررث األبررلو نجيررجمل اقررتطااءا  برر نة قررياة ل رريم لدرر اد لررل ا نررجلا وارراء  مىترر   ىترري مجررامي 

ا اررجلا رحررين    بفج ررجا  يفررا  لررا ا؛ لتأرراوع وررينف ا ةن اشرررتاك ا م لدالىترر  ناكرر  و ن  ب ررتنة  لا رر
 فة او ن  نىتتليل لصىتمل  الضيا ي وت يةي ا مىت  اجلا   بأنىت ا اليياة ا  يم.

ة  اليياة ا  يم بداجل لجوجما  ض ادا و نبتاان  وال ةاق  لدالىت  ةن بني  ةن  أاط ض ادو نة ع جيري ة   -3
ي م ل رررا ل  ظيبررر و ةن كرررا ت افرتاورررة و ةن بتدىترررم مبدرررالات نرررتا م ا  رررتييلو ن  نتدىترررم وتوررر اء الرررية

 وتن    صجص قا ج ة  لةس لصاكي ال ىتي لصىتمل  لدةا  وأ هنا.
الضرريبية و ن  جيررجمل اررا ة  االن رراو ةن ارريج ما رراو ةن نيررجيل  اداة نت ررا اليررياةات ا  رريي  و هنررا لىتللرر  لررإ -4

و ةن اليررا ج  ا تدىتررم يرراو ةن ة  والدرر ن  ما رراو  ا ررا   حيرر ث ن ةرر  هررج،يي م لجوررج  نىتررط اليررياةات
 .(60)بيية اليضاء لدالىت  تتىتن  م كال  ا نج  لي يل ال ىتي اا بؤادى ا  التملىتل لل ا لتلايل

 عيوب نظام القراةات المسبقة:
بداب مىت   ظايل اليياةات ا  يي  مىت  ةقاس ةهنرا نرؤادى ا  كأرف الط ريات اليا ج ةر  الري  فرل ة  ب رتنة      

نج و نبنتح جما  الن ااد لل حا  ا أاء ماقات غ  لأينم  ورا ا نرج و نا داةرا وتبر اة اليرياةات لا ا ا 

                                                 

 .186و ليه  قاومو ص 2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد (59)
 . 187و ليه  قاومو ص 2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلن و ةلضا  ب بم ض .ةاه   اد (60)



 الدخلعلى  الحصيلة الضريبية في مجال الضرائبعلى  الضريبية واثرها اداة لإل التقديريةلطة الس    عبد العال خيري عثمان فريز فرج
 

214 

 

ا  ررريي ؛  بررر اا  لدالىتررر  وررريبية  غررر  ماادلررر  ةن غررر  برررملةمل و كنرررا ا رررع برررؤادى ال نفرررياة اإلهرررياءات وتفرررياة 
 .(61) ىتيات ا نجلا اب اة اليياةات ا  يي 

ةجب و هنا لة ا مةجوا  حاب  واليياةات ا  يي  نك ،او نامنا ال الاظايل الضريبي ن فل الياد مىت  ،اه الد    
وصررن  مالرر و نخبصررجص نفررياة اإلهررياءات ف ررج ةلرري غرر  ناقدرريو كةررث  فررل ا قرتشررااد ورراليياةات ا  رريي  الرري 

 .(62)قيم ب نة،ا ما  اب اة قياةات ه ب   مبا بتناادى ،اا التفياة
 سبقة:مزايا نظام القراةات الم

لرررل ة  رررا  ة  كصرررج  ا نرررج  مىتررر  قرررياة ل ررريم وأررر   ا دالىتررر  الضررريبية  (63)لاظرررايل اليرررياةات ا  ررريي  للابرررا    
الضريبية و جتدىترع قراادةا  مىتر   اداة لىتصني  ةن الدنىتةر  الري بيرجيل يرا م ا  رتييلو برجفي لرع ةحبر  ناورمل  مرل ةةى اإل

و نلا ااا كا  لل األفضل ة  ب رتني فة راو ةن ة  بتجقرف اااا اليياة الصملةح وأ   ادةاق  ه نى ،اه الدنىتة 
 ما ا.
الضرريبية و جتدرررل ن يةرررم اليرررا ج   اداة ناأررا اليرررياةات ا  ررريي  ماقرر  لياشررري و نةكطررري ا نتاكررا  ورررا ا نرررج  ناإل    

يوط ناوررملا و نبيةاةررا  اررا بأرر   مىترر  للبرر  لررل ا قررتطناةاتو نن ررام  اليررياةات ا  رريي  ا نررج  مىترر  ة  بيررجيل ورر
الضررريبية و كنرررا ة  ،ررراا الاظرررايل جيدرررل  اداة اانةرررا  وصرررجة  برررملةمل و نلة رررا ضرررا لىتنااملمررر  وةارررع نورررا اإلالضررريبية  
 لىتيا ج  الضيبي ةكطي شنافة و ن ا  لل اااا،ا اليياةات لصاا ةن و  اك  ا نجلا. اداة ن يةم اإل

واظررايل اليررياةات ا  رريي و كةررث  2005( ل ررا  91نقرر  ةحررا قررا ج  الضرريا ي مىترر  الرر حل ا صرريي ةقررا )    
( لاع ة  لىتننرج  ا رم م ة  ب ىتري لرل ة رةس لصرىتمل  الضريا ي وةرا  لجقرف ا صرىتمل  127قيةت ا ااد  ةقا )

الر حل مىتر  لدالىتر و بفرج  ارا رثراة وريبية  لرؤثي و قرجاء لرل كةرث قةنر  مىتر   م كةنة  ن يةرم قرا ج  الضريا ي
تو ةن لررررل كةررررث التلالانررررع جترررراه الدررررالىتا نا تدررررالىتا لدررررع م نىتررررط الرررري نرتنرررري مىترررر  ،رررراه ا دررررالاالضرررريبية  

                                                 

 .164ليه  قاومو ص  الضريبية في ظل األزمة االقتصاادية، اداة تفعيل ادوة اإل اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو ا ظي  اد.  (61)
 .164ليه  قاومو ص  تصاادية،الضريبية في ظل األزمة االق اداة تفعيل ادوة اإل  اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو. ةاه   اد (62)
 .188و ليه  قاومو ص 2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .ا ظي  اد(63) 
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و ننىتترليل لصرىتمل  الضريا ي (64)ا دالاتو نبيغي م امتال را نالرط ودر  ني  رع لىتجثرا م ال الر  مىتر  ،راه ا دالىتر 
لىتللرا   وا  نص ة قياة،ا وأ   ،اه ا دالىت  حا  قتا بجلا  لل ناةب  ني مي ال ىتيو مىت  ة  بفرج  ،راا اليرياة

م ،راه  يملرثاللىتنصىتمل  لرا   نظ ري ودر  ابر اة،ا اراا اليرياة ماابري لىتندالىتر    ندريض مىتر  ا صرىتمل  ةثاراء 
 ا دالىت .

نمىت  اليغا لل ة  لا قايل ورع ا أري  الضريبي ا صريي لرل األحرا واظرايل اليرياةات ا  ريي ؛ بدتر  نقرةىت  ،الر      
الضرررريبية و ا  ة  الررررال  اداة نررررجلاو نادمررررا الطيرررر  وةررررا ا نوررررا اإللررررل نقررررا ل حىتررررم الأررررنافة  م الداقرررر  لرررر  ا 

 لألقياب التالة  (65)التأيبدي وجودع ا ال ق  نديض لىتاي 
ة  اليررياة ا  رريم الرراي نصرر ةه لصررىتمل  الضرريا ي م شرر   ا دالىترر  بىتلل ررا نكرر ،او ادن  الررال مىترر   -1

قياة،راو وةانررا نفرج  برر  ا نرج   ىتةيرر  م ة   الترلايل ا نرج  وررعو ارا بيةرر  بر  لصررىتمل  الضريا ي م اليهرج  مررل
بىتتليل ةن   بىتتليل ياا اليرياةو نوالترال   متتار  ا ااملمر  الضريبية  ةغرا ابر اة اليرياة ا  ريمو اا ة  لىتننرج  ة  

 ب دل مىتةع ااداةبا ةن قضا ةا.
نفرج  قصر   ة  ا    ا  اد  إلب اة اليياة ن،  قتج  بجلا  لل نراةب  نير مي ال ىتريو ،ري لر   قر   -2

ة ج و نحاب  ااا كا ا  حبثم لدالات ل تمل ث  ةن حتتاج ا   يملثلىتم ود  ا ا ت ةن غ  كافة  
،اه ا دالىت  نا جي مىت  ل ا ل فاة و ةن نت ىتي ابضاكات لل ا نج و ةن اقتأاة  ه ات لتد اد و نكرا  

 م كا ت لدةا . باي ي مىت  ا أي  لاح لصىتمل  الضيا ي ا م م هجامل ا ال  ل   الياد
ة  لىتننج  ا م م  ىتي اب اة قياةات ل يي  م مجة  ة جا  التدالاتو و   الاظي مل ة ةت او  -3

ةن ل ى قيم اةنيا رع م لدرالات ااثىتر  حضردا لىتضريبي  لرل قيرلو ةن نيرا لدالىتت را وريبيةاو ارا بدرىن ة  
قرررررا ا صرررررىتمل و ةن حتجبىترررررع ا  لفتررررري  ىتررررري ابررررر اة اليرررررياة ا  ررررريم  طرررررل ،ررررراه ا رررررا ت مبطاوررررر  اورررررام  لج 

 لاقتأاةات الضيبية و مىت  حاف لا هيى مىتةع  ظايل اليياةات ا  يي  م ال ن  األحيى.

                                                 

ق ا   -لصىتمل  الضيا ي ا صيب   ،2005( لسنة 91على الدخل ةقم )الضريبية شرح قانون قة  ضنجاد ةي  لدجضو ة. ا ظي  (64) 
 .596و ص 2007الت ةبيو اليا،ي و 

 .198 - 197و ليه  قاومو ص 2الضريبية الحديثة، ط  اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  .  ادةاه  (65)
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نبريى الياكرث ة  مىترر  ا أري  ا صريي ة  بترر حل  داهر  ةنهرع الايرر  الري ندريض اررا  ظرايل اليرياةات ا  رريي      
 اداة الضررريبية و نا  بد ررر  اإل اداة لىتللررر  لىت ررريفا ا نرررج  ناإل قرررالن  الررراكيو نالرررط ورررا  جيدرررل اليرررياةات ا  ررريي 

الضيبية  )لصىتمل  الضريا ي( ا رم م هرجامل ا الر  لر   الرياد ك ري ة ةر  ا الر و نلرا حتتاهرع لرل نقرا لااقري 
 ااو نا  حي اد ا ا ت الي ب نح فة ا و ىتي اب اة قياةات ل يي .

والتعامل مع الضريبية الحديثة في عمليات ةبي وتحصيل  استخدام الوسائل االلكترونية: ثانيالفرع ال
 الممولين

خ ايل الجقا ل ا لفرتن ة  ا  بط  ال نيىتةل ادنة الداصي اليأيي م ةوط نحتصةل الضيبية  نوالتال ادي اقتبؤ     
بااد  ا صةىت  ا نجلا نمل مىت   الضيبية  لل  اكة و نب ا،ا م اكفايل اليقاو  اداة لإ التي بيب بيىتل لل ال ىت   

ن  بت ثي  والضيبية  لل  اكة  احيي كةث ا  الاظايل ا لفرتن  م اليوط نالتملصةل اكطي ادق  لل الدنل الة ني
 وا ح اء اليأيب  ليصجاد  كا ا ان غ  ليصجاد .

اظايل الضيبىب ةف  كناء  ال ثاث  ضانة ة ة ة  ن ام  ىفمىت   الضيبية  ا صيب  فاهنا ندتن  اداة والاظي ال اإلن     
ن،  امااد  ،ا ق  ا هياءات الضيبية و نق  مت ا  ت اء لا ا والندلو واإلواف  ا  اكا  ،ةفل ناظةن  

واإلواف   وفناء لت جة  صىتمل  الضيا ي و با مل ااةفل الي مي لتجاكي التأيبدات نا هياءات ننانةا،ا 
ا نجلاو نحتصةل ا  تمليات مىت   ؛ لىتتة  (66)الضيبية  الضيبية  ننجكة  ا هياءات اداة لاظجل  اإل ا  لةفا 
الدايل نحت ا ل تجي لدةأ  ا جا ااو نا ةنياء  ا  ناقالاملج الاي  فل ال نل  لل ندلبل انهع مىت   الضيبية 

اهياءات الدنل الضيبي و اب  لل الت  ةل نلفافمل  الت يب  جاد  ا  لات ا ي ل  الة او كنا ا  لةفا  
وا واف  ال  الضيبية . نبج  ال حتصةل ا خا يو... ااداة و نالنملل نال دج  ناليضابا الضيبية  ن يبيالض

نانةا لاظجل  النانجة  ا لفرتن ة  الي ن ا،ا م كصي اجملتن  الضيبي وأفل اكطي ادق و نحتيم الد ال  
 ي ال ا قتصااد اليمسيالضيبية و نحت  لل الت يب الضيبي نن ا،ا م وا ا قتصااد غ  اليمس

 خاتمة

                                                 

اكتجوي  19لفية )ج( وتاةب   42و لاأجة واهيب   اليمسة  والد اد ةقا 2020ل ا   206ا ظي  قا ج  ا هياءات الضيبية  ا جك  ةقا  (66)
2020. 
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 والتي بيبرر  ال ررىت    الضرريبية  لررل حررا  التدرريض  ن ررجيل اداة لررإ التي بيبرر ناانلررا ال ةاقرر  لجوررج  ال ررىت       
و األن  ا يملررررثم ا صررررةىت  الضررريبية  مىتررر   ناثي،ررررالرررر  وةرررا  للابا،ررررا نمةجيرررا  والررري نرررر مجا لجهجاد،رررا ناألقرررياب
ن،رري  ظررايل النملررل الضرريبي والدةارر  الضرريبية   اداة لررإ التي بيبرر   لررل ال ررىت   نقررا ل ا ررال ةاقرر  ة،ررا نناانلررا 

ن ظرررايل  ا تجقررر   نالصررر    نلتاا،ةررر  الصررر يو ا اأررر تالرررااي نالاظرررايل ا ي رررط  اقررري  ناألحرررا وررراليوط الضررريبي 
لرل  الطرا  ا يملرثم نالرط الضريبية  و ناقتخ ايل الجقرا ل ا لفرتن ةر  ا  بطر  م ةورط نحتصرةل اليياةات ا  يي 

 .ال ةاق 
 نتائج الدةاسة:

 .ة  اال ةاق  مل م    تا ا لل  ةقنيت
الضرريبية  م اليةررايل وا  ررايل ا فىتنرر  يررا م  اداة اإلالضرريبية  وررينة   مللرر    ررام    اداة لررإ التي بيبرر ال ررىت    ة  -

 الضيبية . اداة اإلنانةا اليجا ا الضيبية و نحصجبا م كا ت م يل ندان  ا نج  ل  
 اداة اإلل ا  ناب  ا نج  لل ند رف  التي بيب ل ىت ت ا  ما  اقتخ ال االضيبية   اداة اإلمىت   نو  قةجاد ة  -

الضريبية  برج ا ارا لرل  اداة لرإ التي بيبر ال رىت   مىتر   و ل  امنا  اليضاء ليقاوتعم ن يةم اليجا ا الضيبية  مىتةع
 .ا حنياف

 نحتصةل ويبي  ماادل . والضيبية  ن ا،ا و نة ل ا م حتيةم ا صةىت  الضيبي   اداة لإ التي بيب ا  ال ىت    -
ن اقتخ ايل الجقا ل  و ظايل النملل الضيبي والدةا  ناليوط الااي لىتضيبي  ن ظايل اليياةات ا  يي  ة  -

ال ىت    ن ا،ا م ا   للنالتدالل ل  ا نجلا؛ الضيبية  ا لفرتن ة  ا  بط  م منىتةات ةوط نحتصةل 
 لا مت ن يةم نىتط األ ظن  و يبي  قىتةن . اااالضيبية  نن ما ا لتلايل الضيبي ل ي ا نجلا  اداة لإ التي بيب 

 التوصيات:
  يملثلل ا ا التجبةات م جما  ،اا ال

نلتاا،ةررر  الصررر يو نقررريم  اهنررراء  الصررر   ا تجقررر   ن  ا اأررر تي رررط لنملرررل نضاقررري  ا اظرررايل نندةرررل الورررينة   -
الضرريبية  نبي ررط اإلهررياءات  اداة مبررا ب ررا،ا م ا رر  لررل اإل ياءات لةفارر  لاظجلرر  الدنررل الضرريبية  م لصررياهرر

 الضيبية  نا نجلا. اداة الضيبية  نبيىتل لل  نيات التملصةلو نب ا،ا م حت ا الداق  وا اإل
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بضرنل ا لترلايل الضريبي ال رىتةا وينة  نو  وجاوط لىتنملل الضيبي والدةار  ن ظرايل الريوط الضريبية  الرااي مبرا  -
لىتننرررج و نوررر  قجامررر  لجكررر   لىتيرررياةات ا  ررريي  حصجبرررا والا ررري  لىتيرررياةات الررري نصررر ة لىتننرررجلا م كرررا ت 

و نا  نفرج  نىترط اليرياةات لىتللر  لىتننرج  لتناثىت  كر    بفرج  ،اراك نضراةب متةةرل مار  ابر اة نىترط اليرياةات
الضريبية  برج ا  اداة لرإ التي بيبر ال رىت   مىتر   م ةقاوترع قرىت   اليضراء نندةرلمىت   و ل  الت كة الضيبية  اداة ناإل

 اا لل ا حنياف.
 المراجعوقائمة المصاادة 

 . 1999. اداة ا  يجمات اهالدة و اإلقفا ةب والوسيي في مباادئ وأحكام القانون اإلاداةياويا،ةا مير  الدلبل شةملاو  -
الدخل الصاادة بالقانون ةقم على  الضريبيةضوء أحكام قانون على  بيأعمال الفحص والر على  الرقابة القضائية - 

و 2007ادب ن   16-15ا ؤمتي الضيبي ال اجي ا الس مأي ا ادي  م بجلي  والئحته التنفيذية، 2005( لسنة 91)
( 91ي  ال حل ةقا )ويب وفىتة  الت اة  هالد  ما مشسو وداجا  النملل الضيبي م وجء لداب  ا اقي  ا صيب  نقا ج 

2005ل ا    
 .223و ص 1984لؤق   شياب اهالد و اإلقفا ةب و  العامة، ماليةالكال  مي  اجملة  ادةاملو  -
 57الطعن في قراة تقدير ضريبة الدخل في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل األةادني ةقم ي ي قىتةنا  الييةاتو  -

 -32ل ا   -1و جمىت  ا يجق الفجبتة و جمىتس الاأي الدىتنيو الد اد قية"وتعديالته " ادةاسة تحليلية وتطبي 1985لسنة 
 يل. 2008لاةس  -ه  1429ةوة  األن  

 .2006و اداة الا ض  الديوة , اليا،ي , 2ط  الضريبية الحديثة, اداة اإلةلضا  ب بم ضن و  -
 -صىتمل  الضيا ي ا صيب  ل ،2005( لسنة 91على الدخل ةقم )الضريبية شرح قانون قة  ضنجاد ةي  لدجضو  -

 .2007ق ا  الت ةبيو اليا،ي و 
اداة الا ض  الديوة , اليا،ي ,  الضريبية في ظل األزمة االقتصاادية، اداة تفعيل ادوة اإل اةق ضنجاد مي  ال ايل ال الجسو  -

2009. 
اداة ، 2005( لسنة 91على الدخل ةقم )الضريبية المنازعات الضريبية وفقا ألحكام قانون مي  الياقط نفا ضن و  -

 .2006/2007الا ض  الديوة  اليا،ي , 
جمىت   ،1982لسنة  113في قانون الدخل العراقي النافذ ةقم  التقديريةمفهوم السلة  قيس ك ل مجااد الي ةا و -

 (.16(و ال ا  )51(و الد اد )14الياف بل لىتمليجقو اجملىت  )
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جمىت  ا يجق الصاادة  مل جمىتس الاأي  ،اداة كامتياز من امتيازات اإلومفهوم المالئمة   التقديريةالسلطة لةا ه بأجيو  -
 يل.2010بج ةج  -ه1431مجاادي اآلحي  -34ال ا  -2الدىتنيو هالد  الفجباو الد اد 

 .96 ص ول يد  التج و اإلقفا ةب و مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء اإلاداةي,ض ل حىتةلو  -
اجملىت  ال اادس مأيو اداة ال يام  ا ي و اإلقفا ةب و  رية والفحص الضريبي،معايير المراجعة المصضن  كال  م او  -

2006. 
جمىت  التأيب  ا ال نالضيبيو  اإلقراة الضريبي بين المعالجة الضريبية والمعاملة الضريبية،ضن  ضنجاد مي  الياادةو  -

 .1998ادب ن   - جفن  - 318الد اد 
 113ادةاسة تحليلية لنصوص قانون ضريبة الدخل ةقم  لتأيب  الضيبي الدياقيول كا مياس ةلاو ويبي  ال حل م ا -

 اد. تو  .  .المعدل النافذ، ادةاسة مقاةنة،  1982لسنة 
 ضريبة الدخل وأحكامها والجرائم الواقعة عليها، ادةاسة تحليلية للقانون األةادني الفرنسي، ا ل مي  الييل بااو  - 

 .1986األةاد و  -منا 
الضريبية، ادةاسة مقاةنة, ةسالة ادكتوةاه  اداة العالقة بين الممول واإلعلى  وأثرهالضريبية ةبي ت اادناةاد  اش و  أ  -

 .2008, نشرت بداة النهضة العربية, القاهر , 2007حقوق بني سويف, 
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 األجنبيةالمراجع 
 

- Jonathan Leigh Pemberton & Alicja Majdanska, Changing the dynamics of the relationship 

between Tax Administrations and Taxpayers, op cit. 

- Tapan K. SARKER, Improving Tax Compliance in Developing Countries Via Self-Assessment 

Systems - What Could Bangladesh learn From Japan?, AISA-PACIFIC TAX BULLETIN 

VOL.9,NO.6, JUNE 2003. 

- Rodneng Fisher and Cynthia Coleman, "The Hardship Discretion-Building Bridges with the 

Community", e Journal of Tax Research, vol8, no 2, December 2010. 

- D, Ascenzo M, " Sustaining good practice Tax administration " (2009) 38 at Rev 76. 

- Amended at 3 III. Reg. 44, effective October 19, 1979. 

- Jacqueline Morand-Devili, Cours de droit administratif. Montchrestien, 6e édition, Paris, 1999, 

P.278. 

- De laubadère, "C ‘est le pouvoir discrétionnaire, C’est à dire la marge de liberté que les sources 

de la légalité peuvent laisser à l’administrateur dans son activité." Voir André De laubadère, Yves 

Gaudemet, Traité droit administratif. Tome 01, Libraire général de droit de jurisprudence, 16e édition, 

Paris, 1999, P.578. 

 



 الحق في ممارسة الرياضة في التشريع الجزائري                                                          عشاش حمزة /حمزة خضري

220 
 

 الحق في ممارسة الرياضة في التشريع الجزائري
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 سرة والتنمية االداريةي القانون واألمخبر البحوث ف 
  ، الجزائرجامعة محمد بوضياف المسيلة     

 الملخص: 
البحث تعترب الرياضة من احلاجات األساسية داخل اجملتمع، الشيء الذي دفع العديد من الدول اىل  

 عن إطار قانوين ينظمها، واجلزائر وعلى غرار باقي الدول سعت اىل تنظي

م هذا اجملال 
 05-13من خالل اصدار ترسانة من القوانني منذ االستقالل اىل غاية يومنا هذا، وكان اخرها القانون رقم 

 ها.واملتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطوير  2013يوليو سنة  23املؤرخ يف 
وهتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على جمموعة القوانني اليت تنظم احلق يف ممارسة الرياضة يف التشريع 

 اجلزائري.
 القانون–الرياضة -: احلق الكلمات المفتاحية  -
 

Abstract   
 Sport is considired as one of the basic needs within society. This prompted many 
countries to search for a legal framework to regulate it. Algeria , like other countries, 
has sought  to regulate this field by issuing an arsenal of laws from independence to the 
present days. The latest one was law N° 13-05 dated on july 23rd, 2013 related to 
regulating and developing sports  and physical activities  .  
 This study aims at shedding light on a set  of laws which regulate the right to 
practise sport in the Algerian legislation. 
Keywords:   right- sport - law  

 
 

 العر    ا د/ م  ف 
  -1    لية العلو  ا نسانية والعلو  ا س مية. جامعة و ران-  د ب  بلة
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 مقدمة:
منذ ظهور االنسان وعيشه يف جتمعات، برزت معه أنشطة متعددة وخمتلفة ومن بينها النشاط 
الرياضي الذي عرفته خمتلف احلضارات وان تفاوتت درجة االهتمام به من حضارة اىل أخرى وكذلك احلاجة 

العتبارات عسكرية وأخرى ل استعملتها لشغل أوقات الفراغ، اليه، فهناك حضارات استعملت الرياضة 
 وكذلك من احلضارات من استعانت هبا يف البعد الرتبوي لتكوين االنسان.

ولكن يف عصرنا احلديث أصبح لرياضة اهتمام اشد، مما أهلها لتصبح ذات بعد وطين ودويل، 
اإلنسانية مبختلف أنواعها، ومل يتوقف االمر  وتتميز بتأثري بالغ لدى مجيع الشعوب من بني مجيع النشاطات

على تطويرها من اجلانب التقين والعلمي فقط، بل تعدى االمر ذلك اىل وضع التشريعات املختلفة نظاما 
قانونيا يضبطها ويبني احكامها وشروط ممارستها يف كل دولة، باإلضافة اىل ضبطها أيضا على السعيد 

 الدويل.
اسة اىل تسليط الضوء على احلق يف ممارسة الرياضة من اجلانب القانوين هندف من خالل هذه الدر 

عرب عرض خمتلف القوانني والتشريعات الوطنية اليت تنظم هذا النشاط، باإلضافة اىل حماولة إعطاء حملة موجزة 
م الرتكيز على كيفية معاجلة اجلانب الرياضي عرب خمتلف املراحل واحلقبات الزمنية يف اجلزائر، يف حني سيت

 على القوانني السارية املفعول.
تربز أمهية موضوع الدراسة من خالل عدة مستويات، يتمثل املستوى األول يف كون موضوع  

الرياضة من املواضيع األكثر اهتماما على املستوى العملي ويف الوسط االجتماعي، حيث حيظى باهتمام 
ليه كون الرياضة ظاهرة اجتماعية تستوجب الدراسة، اما مجيع الفئات العمرية داخله، لذا وجب التنويه ا

املستوى الثاين هو كون اجملال الرياضي واجب التنظيم عري النص القانوين يف كل دولة وجيب على مجيع 
املواطنني فيها العلم به زيادة على املستوى الثالث الذي يظهر من خالل األمهية العملية للموضوع فهو مرآة 

مارسني يف هذا اجملال حيث يسمح مهم بالتعرف على النصو  القانونية اليت كحكم جمال للداخلني وامل
 اهتمامهم وممارستهم.

 ومن املنطلق السابق ذكره أعاله، نطرح اإلشكالية التالية:
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_ فيما تتمثل مختلف االحكا  والقواعد القانونية المنظمة لحق ممارسة النشاط الرياضي في 
 الجزائر؟

لى هذه اإلشكالية قسمنا موضوع الدراسة اىل حمورين اساسني يتمثل احملور األول يف ولإلجابة ع
دراسة اإلطار املفاهيمي للحق يف ممارسة الرياضة، يف حني تناولنا يف احملور الثاين اإلطار القانوين ملمارسة 

 هذا احلق يف التشريع اجلزائري.
عطاء خمتلف املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة، واعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي، وذلك إل

 مع االستعانة باملنهج التحليلي وذلك لتحليل بعض املواد والنصو  القانونية املدرجة يف موضوع الدراسة.
 المحور االول: مفهو  الحق في الرياضة

املميزة للنشاط  سنتطرق يف هذا احملور اىل تبيان املقصود د حبق ممارسة الرياضة )أوال(، مث اخلصائص
 الرياض )ثانيا(، ويف األخري التنويه اىل االبعاد املختلفة للنشاط الرياضي )ثالثا(.

 اوال: تعريف الحق في الرياضة
وسنركز يف هذا العنصر على معىن كلمة احلق والرياضة لغة واصطالحا، مث سنقوم بدمج التعريفني 

 للحصو  على تعريف احلق ممارسة الرياضة.
سنتطرق يف هذه اجلزئية اىل ابراز مدلول كلمة احلق من الناحيتني اللغوية _ تعريف  لمة الحق: 1

 واالصطالحية كما يلي: 
   _ المعن  اللغوي لكلمة الحق:

كلمة احلق يف اللغة تعين الثابت الذي ال يسوغ انكاره وله معان متعددة يف اللغة العربية، فيهي اسم 
 .1سبحانه وتعاىل ونقيضها الباطلمن أمساء اهلل احلسىن 

وينصرف معىن كلمة احلق تارة اىل معىن الوجوب والثبوت، فنقول حق االمر أي وجب وثبت 
 وصدق وصح، وهذا نقيض الباطل الذي ال يثبت وال يصح.

والثاين هو االثبات واالجياب وهو املصدر املتعدي لكلمة: حق، أي اثبت وأحق فصار عنده ال   
 .2ريه حقا واوجبه وأثبتهشك فيه أي ص

                                                           
 .143،  1996عبد الرؤوف بن املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل الكتب، مصر،  1
 .15-09،   2003أمحد حممود اخلويل، نظرية احلق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار السالم، مصر،  2
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، وهي نفس الكلمة اليت تطلق على القانون droitويعرب عن احلق يف اللغة الفرنسية بكلمة 
 droits، وعلى احلق عبارة droit objectifsواالستقامة، ومهذا أطلق الفرنسيون على القانون الوضعي 

subjectifs3 . 
 ب_ المعن  االص  حي لكلمة الحق:  

 فقهية متعددة يف تعريف احلق ولعل أمهها ما يلي: توجد مذاهب
ويتزعم هذا املذهب كل من سافيين وفينشر، وينظر هذا املذهب  *المذ ب الشخ ي في تعريف الحق:

" يف تعريف احلق اىل صاحب احلق، مهذا مسي باملذهب الشخصي، ويعرف أنصار هذا املذهب احلق بانه: 
 .4  ن لشخص معي  في ن اق محدد"قدرة او سل ة ارادية يخولها القانو 

نقد املذهب: تعرض املذهب الشخصي النتقادات شديدة من جانب غالبية الفقهاء وميكن امجامها فيما 
 يلي:

_ ان هذا املذهب ربط وجود احلق باإلرادة، رغم ان معظم القوانني تثبت احلق للشخص حىت ولو مل تكن 
 املميز واجملنون.له إرادة كما هو احلال بالنسبة للصيب غسر 

_ ان هذا املذهب خلط بني وجود احلق ومباشرة استعماله، فاحلق موجود دون وجود اإلرادة رغم كون هذه 
 .5األخرية الزمة ملباشرة احلق يف بعض التصرفات القانونية كالبيع وامهبة وغريها من التصرفات

تزعم هذا املذهب الفقيه األملاين الشهري اهرنج حيث ال ينظر يف  *المذ ب الموضوعي في تعريف الحق:
 .6تعريفه للحق اىل صاحب احلق بل ينظر ملوضوعه وامهدف منه فذهب اىل ان احلق مصلحة حيميها القانون

" الحق م لحة   يحميها وهو نفس التعريف الذي ذهب اليه السنهوري حيث عرف احلق انه: 
 .7القانون لشخص معي "

 د املذهب: من االنتقادات املوجهة مهذا املذهب ما يلي:نق
 _ تعترب املصلحة النتيجة او الغاية من احلق وليست احلق بذاته.

                                                           
لسنة األوىل جذع مشرتك، كلية احلقوق والعلوم ايت شاوش دليلة، حماضرات يف مادة املدخل للعلوم القانونية، ملقاة على طلبة ا 3

 .02،  2015-2014السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، 
 .19-18،  2016عبد االه كرمي رجب، املدخل للعلوم القانونية، اجلزء الثاين، نظرية احلق، دار الكتب املصرية، مصر،  4
 املرجع نفسه. 5
 املرجع نفسه. 6
 .223،  1936وري، علم أصول القانون، مطبعة فتح اهلل الياس نوري وأوالده، مصر، عبد الرزاق امحد السنه 7
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_ جعل احلماية القانونية للحق عرب الدعوى القضائية، وهذا غري منطقي الن الدعوى تالية لوجود احلق 
 وتعترب نتيجة للتسليم به.

حاب هذا املذهب جوهر احلق ال تصلح معيارا له، فعلى سبيل املثال إذا  _ ان املصلحة اليت جعلها أص
كانت الدولة تفرض رسم على األجانب لتشجسع الصناعات احمللية فان املنتجني الوطنيني تكون مهم 

  .8املصلحة، لكن ال ميكن القول ان مهم احلق يف ذلك
اىل اجلمع بني املذهبني السابقني، وذهب أنصار هذا املذهب  *المذ ب المختلط فبي تعريف الحق:

" مال او م لحة وذلك من خالل النظر اىل احلق نظرة موضوعية وشخصية يف نفس الوقت فعرفوه انه: 
 يحميها القانون ع  طريق االعتراف بقدرة  رادة صاحبها".

واملوضوعي فقد ونظرا ان هذا املذهب ميثل اجتاها مستقال يف تعريف احلق، بل مجع بني املذهبني الشخصي 
 .9تعرض لنفس االنتقادات اليت تعرض مها املذهبني السابقني

من خالل ما سبق عرضه من أفكار وانتقادات حول تعريف احلق مت  ج_ التعريف المختار للحق:
االعتماد على التعريف األكثر موائمة للحق وهو كااليت: "استئثار بقيمة معينة، مادية كانت او أدبية، يقره 

 .10القانون ويشماه حبمايته"
و اصطالحي كما لكلمة رياضة معاين عدية منها ما هو لغوي ومنها ما ه _ تعريف  لمة الرياضة:2

 سنبينه على النحو التايل:
وتقابلها يف اللغتني  disportكلمة رياضة مشتقة من الكلمة الالتينية   المعن  اللغوي لكلمة رياضة: _ 

أي عندما حيول الناس اهتمامهم وانشغامهم  ومعناها التحويل والتغيري، sportالفرنسية واالجنليزية كلمة 
 .11للتسلية والرتويج من خالل الرياض

" نشاط ذو الرياضة باهنا:  matveyevيعرف ماتفيف  ب_ المعن  االص  حي لكلمة الرياضة:
وبالتايل ما   كل خاص جو ره المنافسة المنظمة م  اجل قياس القدرات وضمان اق   تحديد لها"،

 منظوره هو فكرة النشاط التنافسي. مييز الرياضة من

                                                           
 عبد االه كرمي رجب، املرجع السابق،  . 8
 .25-24،   1989علي سيد حسن، املدخل اىل علم القانون، الكتاب الثاين، نظرية احلق، مصر دار النهضة العربية، 9

 .34املرجع نفسه،    10
 .43،  1998، أصول الرتبية البدنية والرياضية: املدخل، التاري،، الفلسفة، الفكر العر،ي، مصر، امري أنور اخلويل 11
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" التدريب البدني بهدف تحقيق  فضل نتيجة ممكنة الرياضة باهنا:  kosolaوتعرف كوسوال 
. حيث تعترب ان في المنافسة ال م  اجل الفرد الرياضي فقط، وانما م  اجل الرياضة في حد ذاتها"

اجتماعيا ضروريا، ذلك ألهنا نتاج ثقايف للطبيعة التنافس هو السمة األساسية تضفي على الرياضة طابعا 
 .12التنافسية لإلنسان من حيث هو كائن اجتماعي ثقايف

ومن خالل ما سبق التطرق اليه من تعريف كلمة احلق والرياضة سنتطرق اىل دمج التعريفني 
 والوصول اىل تعريف احلق يف الرياضة.

احلق والرياضة ميكن تعريف احلق يف الرياضة من من خالل دمج تعريفي _ تعريف الحق في الرياضة: 3
" و االستئثار بالقدرة عل  ممارسة الرياضة وفق الشروط والكيفيات التي حدد ا وجهة نظرنا على انه: 

 القانون والحماية التي اقر ا لهذا النشاط".
 ثانيا: خ ائص الرياضة

 يلي: تتميز الرياضة بعدة خصائص نذكر منها ما
 ة العادلة، بقصد كحديد املستوى ومعرفة الفائز او الفائزين فيها.تتصف باملنافس 
  ختتص بإظهار الغالب واملغلوب بصورة قاطعة، املر الذي يرتتب عليه معاناة وخربات مفيدة ال ميكن

 توافرها بالوضوح ذاته يف أي نشاط انساين آخر.
 عالية من التدريب والرتكيز  تتطلب الرياضة جهودا نفسية وعقلية وبدنية كبرية كحتاج اىل درجة

 واالنتباه.
 .تعرب الرياضة عن ظاهرة حضارية، ومتارس طيقا ملبادئ علمية وخلقية 
 13الرياضة اختيارية ميارسها الفرد مبحض ارادته ورغبته دون أي ضغط او اكراه. 

 ثالثا: ابعاد الرياضة
 يلي:اخذت الرياضة يف جمتمعنا املعاصر ابعاد عدة، حيث نوجزها فيما 

 _ البعد االجتماعي:1

                                                           
 .25،  1990امري أنور اخلويل، الرياضة واجملتمع، عامل املعرفة، مصر،  12
بية البدنية، جامعة عويسي اميان، تنظيم الرياضة والرتبية البدنية من منظور التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، معهد الرت  13

 .14،  2009-2008اجلزائر،
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اكدت جل التشريعات يف مجيع الدول هذا البعد، وجعلته من األهداف األساسية للرياضة، حيث 
أضحت هذه األخرية كحمل يف طياهتا قيما ثقافية واخالقية جتعل اجملتمع متماسكا، وبالتايل أضحت ظاهرة 

 اجتماعية بامتياز.
  _ البعد السياسي للرياضة:2

لسلطة العمومية احلاكمة يف كل دولة هي من كحدد شكل الرياضة مبا يتناسب وتوجهاهتا حيث ان ا
واشكال تسيريها، لتصبح وسلة خلدمة الدولة، سواء على املستوى الوطين او الدويل، فنجاح الرياضيني حيول 

 .14ريقيا األخريةاو الفوز بكاس اف 2014اىل جناح سياسي كما هو احلال بتأهل اجلزائر اىل املونديال عام 
 _ البعد االقت ادي التجاري:3

اخذت الرياضة املعاصرة تدرجييا بعد اقتصادي وجتاري، حيث أصبحت لدى العديد من الدول 
طريقة إلنعاش االقتصاد وطللك عرب جلب املستثمرين يف هذا اجملال، وكذا السياح واملتابعني والرياضيني عند 

 يساهم يف زيادة الدخل القومي وارتفاع امليزان التجاري.تنظيم التظاهرات الرياضية مما 
 المحور الثاني: ا طار التشريعي للممارسة الرياضة في الجزائر

املصدر هو وسيلة اخراج القاعدة القانونية اىل النفاذ داخل اجملتمع، حيث ان كل دواة تورد مصادر 
ى حنو مرتب وحمصور، وهذا ما ذهب اليه القانون داخلها، ليس هذا وفقط وامنا تضع هذه املصادر عل

املشرع اجلزائري فيب مادته األوىل من القانون املدين، حيث انه وباستقراء نص هذه املادة جند انه )املشرع 
بأول مصدر وهو التشريع املكتوب بأنواعه، بعده تأيت الشريعة  فبدأ اجلزائري( رتب مصادر القانون وحصرها

 .15ف ويف األخري مبادئ القانون الطبيعي وقواعداإلسالمية مث يليها العر 
ومبا اننا بصدد احلديث عن مصادر التشريع الرياضي، فإننا سنحصر جمال الدراسة يف التشريع 
 املكتوب مبختلف انواعه سوار األساسي )الدستور(، والتشريع العضوي والعادي ويف األخري التشريع الفرعي.

  وال: الدستور
ع األعلى يف الدولة وأمسى وثيقة فيها، حيث حيدد شكل الدولة ونظام احلكم الدستور هو التشري

فيها، وسلطاهتا السياسة، ووظيفة كل سلطة والعالقة فيما بني هذه السلطات، كما يبني احلقوق واحلريات 
 .16األساسية

                                                           
 .14عويسي اميان املرجع السابق،   14
 ، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم.1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75االمر رقم  15
 .137،  1998، دار هومة، اجلزائر، 3حممد السعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية )الوجيز يف نظرية القانون(، ط  16
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حول  ومبا ان الدستور هو الوثيقة املرجعية يف إقرار احلقوق داخل الدولة، فوجب علينا البحث
 التكريس القانوين للحق يف الرياضة يف هذه الوثيقة عرب الدساتري اجلزائرية املتعاقبة.

وفقا اخر  1996، 1989، 1976، 1963عرب استقراء الدساتري اجلزائرية املتعاقبة )دستور  
(، جند ان املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص صراحة على احلق يف ممارسة 2020و 2016تعديلني له 
 الرياضة.

جند انه مل يتطرق بتاتا للحق يف الرياضة ال مباشرة او ضمنيا يف فحوى  1963فبداية بدستور 
منه حق ممارسة الرياضة من  39ميكن ان نستنتج من نص املادة  1976، يف حني ان دستور 17مواده

يف اإلعالن العاملي ، وكذا حقوق االنسان، هذه األخرية املبينة 18خالل اقراره احرتام احلريات األساسية
واليت من بينها حق االنسان يف ممارسة الرياضة، وهو نفس االمر الذي أكده  1948حلقوق االنسان لسنة 

 .20منه 32يف املادة  1996، وكذا دستور 3119يف مادته  1889دستور 
-20والصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2020وقد عزز هذا الطرح التعديل الدستوري لسنة 

منه على توفري الدولة الوسائل  73، والذي أكد يف املادة 2020ديسمرب سنة  30املؤرخ يف  442
املؤسساتية واملادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وكحفيزها، وبطبيعة احلال دعم الشباب يف اجملال 

 .21الرياضي
لكن فيما خيص االعرتاف الصريح باحلق يف ممارسة الرياضة جنده قد جسد من خالل امليثاق الوطين 

" وذلل يف الباب السابع الذي حيمل عنوان " األهداف الكربى للتنمية" والذي ينص على:  1976لسنة 
 وتعزيز تحسينها،و  ال حة ل يانة ضروريا  رطا تعتبر عامة، ب فة وللشعب للشبيبة البدنية التربية إن  

 . 22األمر..." ايةھن في الدفاعية لألمة، القدرة مستوى ورفع العمل، عل  القدرة
وبالتايل يعترب امليثاق الوطين الوثيقة العليا داخل الدولة اجلزائرية واليت اعرتفت صراحة باحلق مبمارسة 

 الرياضة.

                                                           
 . 1963الدستور اجلزائري لسنة  17
 .1976الدستور اجلزائري لسنة  18
 .1989الدستور اجلزائري لسنة 19
 املعدل واملتمم. 1996الدستور اجلزائري لسنة  20
 .2020التعديل الدستوري لسنة  21
 .37عويسي اميان املرجع السابق،    22
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 ثانيا: التشريع العادي
النصو  القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية يف الدولة، حيث ويقصد بالتشريع العادي جمموعة 

 .140و 139حدد التعديل الدستوري جماالت اختصا  السلطة التشريعية مبوجب املادتني 
-76ويعترب اول قانون أصدرته الدولة اجلزائرية لتنظيم اجملال الرياضي بعد االستقالل هو االمر رقم 

املتضمن قانون الرتبية البدنية والرياضية، حيث عاجل مجيع املسائل  1976أكتوبر  23املؤرخ يف  81
مادة مقسمة على ستة أبواب، وكل  86واحلكام املتعلقة مبمارسة النشاط الرياضي، وحيتوي هذا االمر على 

 .197123 باب بدوره مقسم اىل فصول
يم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية املتعلق بتنظ 1989فرباير  14املؤرخ يف  03-89ليليه بعد ذلك القانون 

 84السابق الذكر، وذلك مبوجب املادة  81-76والرياضية وتطويريها، هذا القانون الذي ألغي االمر رقم 
 .24مادة موزعة على سبعة أبواب 85منه، حيث يتكون هذا القانون من 

لسابق الذكر، اال وهو ا 81-76حيث جاء هذا القانون مبفهوم جديد مل يكن متناوال يف االمر   
السابق  03-89من القانون  02مصطلح املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية، الذي عرفته املادة 

الذكر على انه جمموعة من املمارسات املدرجة يف سياق دائم التطور واالنسجام مندرج يف احمليط السياسي 
 . واالقتصادي واالجتماعي ويراعي القيم اإلسالمية

املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية  1995فرباير  25املؤرخ يف  09-95صدر بعد ذلك االمر رقم 
السابق الذكر مبوجب املادة  03-89للرتبية البدنية وتطويرها، هذا األخري الذي ألغي احكام القانون رقم 

 .25منه كمحاولة لسد الثغرات اليت كانت موجودة يف القانون السابق 131

                                                           
، الصادرة 90، املتضمن قانون الرتبية البدنية والرياضية، اجلريدة الرمسية العدد 1976أكتوبر سنة  23املؤرخ يف  81-76االمر رقم  23

 .1976نوفمرب  10بتاري، 
، اجلريدة الرمسية ، املتعلق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية وتطويرها1989فيفري  14املؤرخ يف  03-89القانون رقم  24

 .1989فيفري  15، الصادرة بتاري، 07العدد 
املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية الرتبية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، اجلريدة  1995فيفري  25املؤرخ يف  09-95االمر رقم 25

 . 1995مارس  29الصادرة بتاري،  17الرمسية العدد 



 الحق في ممارسة الرياضة في التشريع الجزائري                                                          عشاش حمزة /حمزة خضري

229 
 

، واملتعلق بالرتبية 200426غشت  14املؤرخ يف  10-04خول االلفية الثانية صدر القانون رقم وبعد د
مادة  113السابق الذكر، ويتكون هذا القانون من  09-95البدنية والرياضة ليلغي احكام االمر رقم 

سمية فصل، وما يالحظ عليه االستغناء على مصطلح التطوير الذي كان مندرجا ضمن ت 15موزعة على 
  امللغى. 09-95االمر رقم 

 2013يوليو سنة  23املؤرخ يف  05-13ويعترب آخر قانون صدر يف هذا اجملال هو القانون رقم 
عشر  14مادة مقسمة على  253املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية كذا تطويرها، ويتكون من 

ن املبادئ واالهداف والقواعد العامة اليت تنظم باب، وهو القانون الساري املفعول، حيث حيدد هذا القانو 
 وتسري األنشطة البدنية والرياضية وكذا تطويرها والوسائل املعتمدة يف ذلك.

 ثالثا: التشريع الفرعي
ويقصد به جمموعة النصو  القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتسمى اللوائح وتأيت اما لتنظيم 
جمال معني غري خمصص للربملان مثل اللوائح الصادرة ن رئيس اجلمهورية واليت تسمى املراسيم الرئاسية، وكذا 

ن طرف الوزير األول واليت يطلق عليها املراسيم اليت تأيت تطبيقا للنصو  القانونية الصادرة عن الربملان م
 اسم املراسيم التنفيذية، والقرارات الصادرة عن طريق الوزراء. 

-63ومن قبيل املراسيم الصادرة لتنظيم اجملال الرياضي املرسوم الصادر بعد االستقالل كحت رقم 
رسوم صادر بعد املنظم للرياضة واجلمعيات الرياضية، وهو اول م 1963جويلية 10املؤرخ يف  254

 .االستقالل لتنظيم اجملال الرياضي
السابق الذكر، نذكر على سبيل املثال املرسوم  05-13وكذا املراسيم الصادرة تطبيقا للقانون احلال 

والذي حيدد كيفيات تنظيم االكحاديات  2014نوفمرب سنة  27املؤرخ يف  330-14التنفيذي رقم 
 05، وكذا القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 27 هنا األساسي النموذجيالرياضية الوطنية وسريها وكذا قانو 

 .28الذي حيدد معايري تأسيس االكحادية الرياضية الوطنية 2016مارس سنة 

                                                           
 18، الصادرة بتاري، 52، املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية، اجلريدة الرمسية العدد 2004غشت  14خ يف املؤر  10-04القانون رقم  26

 .2004غشت 
، حيدد كيفيات تنظيم االكحاديات الرياضية الوطنية وسريها وكذا قانوهنا 2014نوفمرب  27املؤرخ يف  303-14مرسوم تنفيذي رقم  27

 .2014ديسمرب  03، الصادرة بتاري، 69ية العدد األساسي النموذجي، اجلريدة الرمس
، الصادرة 17، حيدد معايري تأسيس االكحاديات الرياضية الوطنية، اجلريدة الرمسية العدد 2016مارس  05قرار وزاري مشرتك، مؤرخ يف  28

 .2016مارس  16بتاري، 
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 اخلامتة:
يف ختام هذه الدراسة، جيدر التنويه اىل املكانة اليت حيتلها احلق يف ممارسة األنشطة الرياضة داخل   

ث يعترب هذا احلق وليد االهتمام اجملتمعي اجلزائري هبذا النشاط مما جعله ظاهرة الدولة اجلزائرية، حي
اجتماعية تستوجب التنظيم، كوهنا ذات ابعاد متعددة اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، وهذا ما كحقق من 

األنشطة املتعلق بتنظيم   05-13خالل اصدار الدولة اجلزائرية لرتسانة من القوانني كان آخرها القانون 
البدنية والرياضية وتطويرها السابق الذكر، وهو القانون الساري املفعول حاليا، ومن خالل دراستنا ملوضوع 

 احلق يف ممارسة الرياضة يف التشريع اجلزائري خلصنا اىل النتائج التالية:
 _ عدم وجود تعريف واضح ودقيق للحق يف الرياضة سواء على الصعيد الفقهي او القانوين.

_ عدم وجود نص دستوري صريح يكرس احلق يف ممارسة الرياضة يف الدساتري اجلزائرية املتعاقبة اىل غاية منذ 
 االستقالل اىل يومنا هذا.

_ التكريس القانوين للحق يف ممارسة األنشطة الرياضة عرب القوانني العادية، وآخر نص يف هذا الصدد هو 
 السابق الذكر. 05-13القانون رقم 
 ن خالل النتائج السابقة نقدم االقرتاحات التالية:وم 

_ ضرورة وضع نص دستوري ينص على احلق يف الرياضة، على اعتبار ان هذا احلق هو من احلقوق 
األساسية داخل اجملتمع اجلزائري، ولكون الوثيقة الدستورية اعلى وثيقة ميكن ان جتسد احلماية الالزمة مهذا 

 احلق.
اجملتمع املدين وكذا الرياضيني والناشطني يف اجملال الرياضي مبجموعة النصو  القانونية اليت _ضرورة توعية 
 تشري هذا اجملال.

 قائمة الم ادر والمراجع:
  وال: الم ادر

 _ المواثيق والدساتير:1
 .1976_ امليثاق الوطين لسنة 

 .1963_ الدستور اجلزائري لسنة 
 .1976_ الدستور اجلزائري لسنة 

 .1989الدستور اجلزائري لسنة _ 
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 املعدل واملتمم. 1996_ الدستور اجلزائري لسنة 
 _ القواني :2

 ، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم.1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75_ االمر رقم 
ة، اجلريدة ، املتضمن قانون الرتبية البدنية والرياضي1976أكتوبر سنة  23املؤرخ يف  81-76_ االمر رقم 
 .1976نوفمرب  10، الصادرة بتاري، 90الرمسية العدد 

، املتعلق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية 1989فيفري  14املؤرخ يف  03-89_ القانون رقم 
 .1989فيفري  15، الصادرة بتاري، 07والرياضية وتطويرها، اجلريدة الرمسية العدد 

املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية الرتبية البدنية والرياضية  1995فيفري  25 املؤرخ يف 09-95_ االمر رقم 
 .1995مارس  29الصادرة بتاري،  17وتنظيمها وتطويرها، اجلريدة الرمسية العدد 

، املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية، اجلريدة الرمسية 2004غشت  14املؤرخ يف  10-04_ القانون رقم 
 .2004غشت  18رة بتاري، ، الصاد52العدد 

 _ المراسيم التنفيذية:3
، حيدد كيفيات تنظيم االكحاديات الرياضية 2014نوفمرب  27املؤرخ يف  303-14_ مرسوم تنفيذي رقم 

ديسمرب  03، الصادرة بتاري، 69الوطنية وسريها وكذا قانوهنا األساسي النموذجي، اجلريدة الرمسية العدد 
2014. 

 رية:_ القرارات الوزا4
، حيدد معايري تأسيس االكحاديات الرياضية الوطنية، 2016مارس  05قرار وزاري مشرتك، مؤرخ يف _ 

 .2016مارس  16، الصادرة بتاري، 17اجلريدة الرمسية العدد 
 

 ثانيا: املؤلفات والكتب
 .2003 _أمحد حممود اخلويل، نظرية احلق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار السالم، مصر،

 .1990_ امري أنور اخلويل، الرياضة واجملتمع، عامل املعرفة، مصر، 
_ امري أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية والرياضية: املدخل، التاري،، الفلسفة، الفكر العر،ي، مصر، 

1998. 
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ملصرية، مصر، _ عبد االه كرمي رجب، املدخل للعلوم القانونية، اجلزء الثاين، نظرية احلق، دار الكتب ا
2016. 

 .1996_ عبد الرؤوف بن املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل الكتب، مصر، 
 .1936_ عبد الرزاق امحد السنهوري، علم أصول القانون، مطبعة فتح اهلل الياس نوري وأوالده، مصر، 
دار النهضة  _ علي سيد حسن، املدخل اىل علم القانون، الكتاب الثاين، نظرية احلق، مصر

 .1989العربية،
، دار هومة، اجلزائر، 3_ حممد السعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية )الوجيز يف نظرية القانون(، ط 

1998. 
 ثالثا: رسائل الماجستير

_ عويسي اميان، تنظيم الرياضة والرتبية البدنية من منظور التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، معهد الرتبية 
 .2009-2008ة، جامعة اجلزائر،البدني

 رابعا: المحاضرات
_ايت شاوش دليلة، حماضرات يف مادة املدخل للعلوم القانونية، ملقاة على طلبة السنة األوىل جذع 

 .2015-2014مشرتك، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، 
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 وآليات عمله في إطار مكافحة الجريمة.األنتربول 
 د/ بومعزة مروة

 ، اجلزائر.سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 

 ملخص:

 يف الشرطة أجهزة بني التعاون وتشجيع تأكيد إىل اإلنرتبول اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة هتدف 
، واجملرم باجلرمية املتعلقة واملعلومات البيانات جتميع من اجلرمية مكافحة يف فعال حنو على األعضاء الدول
 فيما تتبادهلا األعضاء الدول أقاليم يف املوجودة الدولية للشرطة الوطنية املركزية املكاتب طريق عن وذلك
 باملعلومات ومدها األعضاء الدول يف الشرطة أجهزة مبساعدة اجملرمني ضبط يف التعاون إىل باإلضافة ،بينها

 .املعلومات وتبادل الشرطي العمل تنسيق على يعمل فاإلنرتبول ،إقليمها على لديها املتوفرة

 للجرائم الواسع اإلنتشار ظل هذه الدراسة تتجلى فيما يلي: يف املطروحة من خاللواإلشكالية  
 من املعتمدة اآلليات هي ما هلا التصدي يف للدول الفردية اجلهود وفشل الوطنية للحدود العابرة املنظمة
 األعضاء؟ الدول بني اجلهود تنسيق يف إجيابية نتائج وحتقيق اجلرمية مكافحة سبيل يف االنرتبول طرف

 ليها من خالل هذا البحث هي:ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إ 

 يف املباشر التدخل عمليات إىل إضافة اجلرمية مكافحة جمال يف اإلنرتبول أجهزة عمل آليات تتمثل *
 .األعضاء الدول خمتلف بني املشرتكة املعلومات شبكة طريق عن املعلومايت التبادل

 قاعدة طريق عن األعضاء الدول خمتلف مع وتبادهلا وحتليلها البيانات بتجميع يقوم * اإلنرتبول
 .الدول خمتلف من منها اإلستفادة ميكن اليت الضرورية املعلومات من جمموعة تتضمن بيانات

 دولية تنبيه منظومة إىل إضافة اجلرمية البيانات وحتليل املعلومات تبادل تسهيل على االنرتبول * يعمل
 القدرات. وبناء والتدريب

 التبادل.، التحليل، التجميع، البيانات املعلومات، ،نرتبولاأل :المفتاحية الكلمات
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Résumé: 
 Lorganisation internationale de la police criminelle vise à confirer et 

àencourager la coopération entre les organes de la police dans les états memberes 

combattant efficacement la criminalité de la collecte de données et d’informations qui 

leur sont liées, à travers des bureaux centraux situés dans les régions des tats 

membres échangez les parmi eux ainsi que la coopération dans le contrôle des 

criminels à laide de services de police dans les états mmembres, il leur fournit des 

informations disponibles sur son territoire donc l’interpol travaille sur la coordination 

du policier et le partage des informations. 

 La question à travers cette étude est la suivante : 

 A la lumière de la large prolifération des crimes organisés transforntières et les 

efforts individuels nont pas réssi à leur traiter quels mécanismes sont approuvés par 

interpol pour lutter contre la criminalité et atteindre des résultats positifs dans la 

coordination des efforts entre les états members? 

 Lun des résultats les plus importations grace à cette recherche est le suivant : 

- les mécanismes INTERPOL sont de lutter contre la criminalité, ainsi que des 

interventions directes dans les échanges d’inforations grace au réseau d’inforation 

comun des états embres ; 

- interpol collecte etvpartage et échange de données avec divers tats membres 

via une base de données contenant une game d’informations nécessaires pouvant etre 

utilisées à partir de divers pays. 

- INTERPOL facilite léchange d’informations et de greffes de données 

criminelles ainsi qu’un système d’alerte international, de la foration et du 

renforcement des capacités. 

Les mots clés: Interpol, informations, données, analyse, echange, assemblé. 

 :مقدمة 

 لىع سليب تأثري من هلا ملا الدولية التشريعات شغلت اليت املواضيع أكثر من اجلرمية موضوع يعد 
 تساهم أن شأهنا من اليت الكفيلة احللول إجياد املشرع على وجب ولذلك ،األصعدة خمتلف وعلى اجملتمعات

 ،اجلرمية مبكافحة تعىن مستواها على أجهزة الدول كل وضعت ذلك على وبناء اإلجرام، ظاهرة من احلد يف
 اجلرمية تفشي لظ يف خاصة وجه أكمل على مهامها آداء ميكنها ال األحيان أغلب يف األجهزة هذه أن غري
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 مساعدة على تعمل دولية منظمات إلنشاء اجلهود تكاثف ستدعىا مما الوطنية للحدود العابرة املنظمة
 ."اإلنرتبول اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة" األجهزة هذه أهم ومن ،املكافحة يف اجلهود تنسيقو  الدول

 سنة باريس إىل مقرها نقل مت مث فيينا يف 1923 سنة اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة أنشئت وقد 
 تعمل عضو دولة 186 من أكثر املنظمة هذه وتضم ،الفرنسية ليون مدينة يف احلايل مقرها ويقع ،1946

 .أشكاهلا مبختلف اجلرمية ومكافحة اجملرمني تعقب على

 ما على بناء مستقل دويل قانوين كيان هلا اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة أن إىل اإلشارة وجتدر 
 بل أخرى منظمة أو دولة ألي ختضع ال فهي وبالتايل ،للمنظمة األساسي القانون من 49 املادة تضمنته

 مساعدة أي األمين الدويل التعاون وتشجيع لتعزيز هتدف وهي واملنظمات، الدول تلك مع بالتعاون تعمل
 وقد للدول، والعسكرية والدينية السياسية اجملاالت يف التدخل دون األعضاء الدول يف الشرطة أجهزة

 املساعدة وتشجيع تأكيد يف وتتمثل طرفها من املوضوعة األهداف املنظمة ميثاق من الثانية املادة حددت
 الدول يف هبا املعمول القوانني حدود يف اجلنائية الشرطة سلطات بني ممكن نطاق أوسع وعلى املتبادلة

 .مالعا القانون جرائم ومكافحة منع يف فعال حنو على تسهم اليت النظم وتطوير إقامة إىل إضافة املختلفة،

 موضوع جلةفلمعا مستواها، على األجهزة خمتلف املنظمة إستحدثت األهداف هذه حتقيق أجل ومن 
 نتشاراإل ظل يف :يف تتمثل أساسية إشكالية طرح مت اجلرمية مكافحة إطار يف أجهزته عمل وآليات اإلنرتبول

 اآلليات هي ما هلا التصدي يف للدول الفردية وداجله وفشل الوطنية للحدود العابرة املنظمة للجرائم الواسع
 الدول بني اجلهود تنسيق يف ابيةجيإ نتائج وحتقيق اجلرمية مكافحة سبيل يف االنرتبول طرف من ةداملعتم

 األعضاء؟

 : ما يليفي أمهها تتمل فرعية إشكاليات منها تتفرع اإلشكالية هذه

 وجه؟ أكمل على مهامها آداء إطار يف االنرتبول ألجهزة وحةاملمن صالحياتال هي وما -

 تطبيقها؟ نطاق هو وما ؟اإلجراءات هذه تطبيق يتم كيفو  -

قواعد  إىل أوال التطرق مت حيث ثنائية عمل خطة على اإلعتماد مت اإلشكاليات هذه على لإلجابة 
 تبادل املعلومات عن طريق أجهزة األنرتبول.ل ثانيا تطرقنامث  وأحكام معاملة البيانات
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 1عاملة البياناتوأحكام م قواعد :أوال

أن دورها  كيفية عمل أجهزة االنرتبول يف إطار مكافحة اجلرمية بإعتبار  ومعرفةل توصمن أجل ال 
ن عمل خاصة وأ عة من األحكام اليت تعترب ضروريةجيب التطرق إىل جممو يكون على املستوى الدويل 

االنرتبول مرتبط ارتباطا وثيقا بالبيانات اليت يتم تسجيلها يف منظومته، لذلك جيب التطرق إىل شروط 
 .استخدام هذه البيانات مث التطرق بعدها ألغراض استخدام هذه البيانات

 شروط استخدام البيانات : 1

 ،شروط إستخدام البيانات من طرف أجهزة األنرتبول حيث أهنا ال تتعلق بالبيانات فحسب ختتلف 
 ، تبعاالبيانات يف حد ذاهتا اليت تتواجد وحتمل عليها هذه قواعدالوإمنا متتد لتشمل أيضا شروط تتعلق ب

 مث نتطرق بعدها لدراسة املتعلقة بقواعد البياناتوط ذلك سنتطرق من خالل هذه الدراسة إىل الشر ل
 .الشروط املتعلقة بالبيانات

 شروط متعلقة بقواعد البيانات  :أ-1

 :فيما يلي تتمثل، اعد البيانات واليت جيب توافرهاهناك جمموعة من الشروط املتعلقة بقو  

 وجود قاعدة بيانات :1-أ-1

جمموعة من البيانات اليت تفرتض هي األخرى وجود قواعد إن عمل أجهزة االنرتبول يفرتض وجود  
نص نظام معاملة البيانات الصادر عن منظمة االنرتبول أن األمانة العامة  لذلك ،حتمل عليها هذه البيانات

وجيب آن ترفق طلبها مبا  تعرض على اللجنة التنفيذية أي مشروع يتعلق باستحداث قاعدة بيانات شرطية،
 :يلي

 اليت دفعت األمانة العامة إىل إعداد هذا املشروع وتبعاته املالية؛ األسباب -

                                                           

معاملة البيانات: " املعاملة هي أي عملية أو جمموعة عمليات تطبق على البيانات وتنجز بطريقة مؤمتة أو يدوية مثل مجع البيانات أو  -1
رها تتعلق بوقائع مكونة جلرمية تسجيلها أو إحالتها أو إستخدامها أو تعميمها أو حذفها أما املقصود بالبيانات أي معلومة أيا كان مصد
أو بإختفاء أشخاص أو حتديد  جزائية يسري عليها القانون العام أو بالتحقيقات بشأهنا أو مبنعها أو مبالحقة مرتكبيها أو باملعاقبة عليها

 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 5، 4فقرة  1هويات "، املادة 
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قائمة تتضمن اخلصائص العامة هلذه القاعدة توضع بالتشاور مع املكاتب املركزية الوطنية أو مع  -
 ممثليها يف اهليئات االستشارية املشكلة هلذه الغاية؛

 ختيارات اليت جتريها األمانة العامة؛نتيجة اإل -

 ** أو كانتهذه القاعدة على بيانات شخصية  * إذا إحتوتنرتبول أي حلنة رقابة حمفوظات األر  -
 ؛على صلة هبذا النوع من البيانات

إبالغ املكاتب املركزية والكيانات الدولية باستحداث هذه القاعدة وفقا حلقوق الوصول إىل  -
تنطبق يف حالة تعديل أو إلغاء قاعدة بيانات ، ونفس الشروط 1منظومة االنرتبول للمعلومات املمنوحة هلا
 2موجودة مسبقا من طرف األمانة العامة.

يقع على عاتق فباإلضافة إىل وجوب احتواء هذه القواعد على سجل لقواعد البيانات املوجودة، 
خلصائص العامة لكل ثه بشكل منتظم، حيث حيدد هذا السجل اياألمانة العامة وضع هذا السجل وحتد

أما الكيانات طالع على هذا السجل يف أي وقت، كن للمكاتب املركزية الوطنية اإلومي ،بيانات قاعدة
طالع على قسم منه حسب حقوق الوصول إىل منظومة االنرتبول للمعلومات املمنوحة الدولية فيمكنها اإل

 .3هلا

اخل أي قاعدة معلومات ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن عملية معاملة البيانات اليت ختزن د
 4، التصفية واستخالص النتائج.التثبيت، التحليل متر باملراحل التالية :

 

                                                           

هي هيئة مستقلة حترص على أن تكون معاملة املنظمة للمعلومات ذات الطابع الشخصي موافقة  جلنة رقابة حمفوظات اإلنرتبول: " -*
 من القانون األساسي للمنظمة  36لألنشطة اليت وضعتها املنظمة لنفسها يف هذا اخلصوص " املادة 

ئل ميكن اللجوء إليها بشكل معقول ** البيانات الشخصية: " أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي حددت هويته آو ميكن أن حتدد عرب وسا
  من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات". 3فقرة  1" املادة 

.من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات سالف الذكر 29املادة  - 1 
من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 31و 30ملزيد من التفاصيل أنظر املادتني  - 2  
ملعاملة البيانات.من نظام اإلنرتبول  33املادة - 3  

4 - Nicol Tertello,PasCal Lointier , Internet pour les Juriste, Dalloz,Paris, 1996, PP181-183. 
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 خصائص قواعد البيانات  :2-أ-1

عاملة حصرها نظام االنرتبول مل واليت ،جيب أن تتضمن كل قاعدة بيانات على جمموعة من اخلصائص 
 ما يلي:فيلبيانات ا

السيما إذا تعلق األمر ببيانات شخصية أو بيانات  ،البيانات اليت تتضمنها هذه القاعدة طبيعة -
 ، إذ جيب مراعاة نوعية البيانات اليت سيتم حتميلها على القاعدة؛بالغة احلساسية

كما  ،بالبيانات هااملصادر اليت من شأهنا تزويدمن خصائص قاعدة البيانات أيضا أن يكون هلا  -
 تفرضعلى قيود ، إضافة إىل إحتوائها ية املطبقةمستويات السر على ما حيفظ ه القواعد ذه فرتو نن جيب أ

 ؛نرتبول ملعاملة البياناتفة نظام األليف حالة خما والتدابري األمنية املتبعةعلى إستخدام البيانات 

املكاتب املركزية الوطنية أو الكيانات الوطنية أو  ن حتتوي كل فاعدة بيانات على قائمةكما جيب أ  - 
كورة يف والشروط الدنيا لتسجيل البيانات املذ  ،تسجل البيانات على مستواها الكيانات الدولية اليت ميكن أن

 نرتبول ملعاملة البيانات؛من نظام األ 37نص املادة 

ومدة  ،ل البيانات أو حتديثهاتسجيبتتعلق أحكام وشروط  ن تتضمن كل قاعدة بيانات علىجيب أ -
  احلفظ األولية للبيانات والشروط احملددة لتمديد فرتة حفظها أو حذفها؛

إجراءات وآليات التحقق من نطاق البيانات واملكاتب ن حتتوي كل قاعدة بيانات على جيب أ -
وأحكام وشروط  ،البياناتاملركزية الوطنية والكيانات الوطنية والدولية اليت ميكن أن تطلع على قاعدة 

 61طالع عامة الناس عليها املذكورة يف املادة إضافة إىل البيانات اليت ميكن إ ،الوصول إليها واستخدامها
 .1من نفس النظام

 تشغيل المنظومة  :3-أ-1

وفقا لنص املادة اخلامسة من هذا النظام وقبل تسجيل أي بيانات يف قاعدة بيانات شرطية يتعني  
من  2من تقيد هذه البيانات باملادة على املكتب املركزي الوطين أو الكيان الدويل أو الكيان الوطين التأكد 

مبوجب القوانني الوطنية خاصة من أنه خمول له تسجيل مثل هذه البيانات ، القانون األساسي للمنظمة

                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 36املادة  - 1  
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تفاقيات الدولية السارية يف هذا اخلصوص وباحلقوق األساسية لألفراد وفقا لإلعالن العاملي حلقوق واإل
اإلنسان الذي حتيل إليه هذه املادة، كما يتعني على املكاتب املركزية الوطنية أو الكيانات الدولية أو الوطنية 

من القانون األساسي للمنظمة اليت نصت على  3هذه البيانات باملادة  أيضا التأكد من تقيد 5وفقا للمادة 
 .1حظر نشاط املنظمة أو التدخل يف أي شأن ذو طابع سياسي أو عسكري أو ديين أو عنصري

من القانون األساسي للمنظمة ينظر يف مجيع  3ولتحديد مدى امتثال بيانات معينة لنص املادة  
يعة اجلرم أي التهم والوقائع اليت يستند إليها، ووضع األشخاص إضافة إىل العناصر ذات الصلة السيما طب

 2.هوية مصدر البيانات وااللتزامات اليت يعرفها القانون الدويل والسياق العام للقضية

 متعلقة بالبيانات الشروط ال: ب-1

تتعلق بالبيانات يف املتعلقة بقواعد البيانات هناك شروط أخرى و باإلضافة إىل الشروط سالفة الذكر  
 : ط فيها وتتضمن هذه الشروط ما يليحد ذاهتا، إذ جيب توافر جمموعة من الشرو 

  : دقة البيانات ومالئمتها1-ب-1

، وإذا سجلت هذه متهابالتحقق من دقة البيانات ومالءأن يقوم املكتب املركزي الوطين جيب على  
املركزي الوطين الذي يتبعه هذا الكيان للتحقق من دقة إىل املكتب  البيانات من طرف كيان وطين يتوجه

نات ومالئمتها مع البيانات، أما إذا سجلت من كيان دويل فيتحقق املكتب املركزي الوطين من دقة البيا
كما يتحقق الكيان الوطين من دقة البيانات ومالئمتها من خالل املكتب املركزي الوطين األمانة العامة،

طالع على العامة حصريا إال إذا منح حق اإل منها بواسطة األمانةفيتحقق الكيان الدويل الذي يتبعه، أما 
ن التأكد من دقة البيانات ومالئمتها حمصور يف القيام به على املكاتب املركزية أو ، وبالتايل فإ3البيانات

 األمانة العامة حسب احلالة.

 

 

                                                           

من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 34املادة  - 1  
ملعاملة البيانات.من نظام االنرتبول  3فقرة  34املادة  -  - 2  

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 63املادة  - 3  
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 تكون للبيانات فائدة بالنسبة للتعاون الشرطي  : أن2-ب-1

قبل تسجيل أي بيانات يف ملعاملة البيانات، فإنه  نرتبولمن نظام األ 3فقرة  5لنص املادة  وفقا 
قاعدة بيانات شرطية يتعني على املكتب املركزي أو الكيان الوطين أو الكيان الدويل التأكد من أن هلذه 

 :اة شرط التسجيل وفقا ملا يليوتقييم مراع ،للتعاون الشرطيالبيانات فائدة بالنسبة 

 من هذا النظام؛ 10غراض اخلاصة بالتعاون الشرطي الدويل املبينة يف املادة األ - 

الطابع الدويل للبيانات والسيما إمكانية استخدامها من قبل املكاتب املركزية الوطنية أو الكيانات  -
 1.ة أو الكيانات الدوليةالوطني

 مدة حفظ البيانات  :3-ب-1

على مدة حفظ أولية للبيانات يف  49نرتبول ملعاملة البيانات من خالل نص املادة لقد نص نظام األ 
حقيق الغاية من تسجيلها، وتسجل قواعد البيانات الشرطية للمنظمة، حيث يتم حفظها للمدة الالزمة لت

إال إذا حدد القانون الوطين مدة أقل حلفظها أو حتققت  ،سنوات أولية كحد أقصى 5ه البيانات ملدة هذ
 .الغاية من تسجيلها

شار تنبيه املالتعاون أو العتبارا من تاريخ تسجيلها، وال تؤثر عملية تعليق طلب تبدأ مدة احلفظ إو  
انات ، وإذا مل حتتو إحدى قواعد البيهذا النظام يف مدة احلفظ األولية* من 81و 100إليها يف املادتني 

، دة احلفظ األولية احملددة سابقاالشرطية للمنظمة على بيانات شخصية جيوز للجنة التنفيذية عدم التقيد مب
و الكيان الوطين أو الكيان تعني على املكتب املركزي الوطين أشريطة أن يكون عدم التقيد باملدة ضروريا وي

، وعند النظر يف ضرورة حفظ هذه البيانات هلا نتهاء مدة احلفظ األوليةانات عند إالدويل الذي سجل البي
 .انت شروط تسجيلها ال تزال متوفرةقتضاء التأكد مما إذا كاإل

ر يف ضرورة وتلتمس األمانة العامة من املكتب املركزي الوطين أو الكيان الوطين أو الكيان الدويل النظ
 2نتهاء مدة احلفظ األولية كحد أقصى.أشهر من إ 6احلفظ قبل 

                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 35املادة  - 1 
نصت على تعليق تعميم أو سحبه . 100ها ، أما املادة ئعلى تعليق نشرة أو سحبها أو إلغانصت  81املادة  -* -   

من نظام معاملة البيانات. 50املادة  - 2  
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فاظ بالبيانات يتم حذفها حتسواء كان دوليا أو وطنيا عدم اإل قرر املكتب املركزي أو الكيان أما إذا 
و الكيان عن احلاجة إىل األويل ومل يعرب املكتب الوطين أ ستحق موعد حفظهاتلقائيا، كما حتذف إذا أ

حتديد غرض جديد حتذف أيضا إذا حتقق الغرض الذي سجلت ألجله إال إذا تقرر و  ،حتفاظ هبااإل
عتبار أن عامة عناصر مالئمة وملموسة تتيح إوعندما تتوفر لألمانة ال ،لتسجيلها وشرح أسباب هذا التغيري

 ن هذه البيانات مل تعد تستويف الشروط الدنيا للتسجيلوأالغرض الذي سجلت البيانات ألجله قد حتقق 
ي الوطين أو الكيان الوطين أو الدويل الذي سجل األمانة العامة يف أسرع ما ميكن من املكتب املركز  تطلب

 1البيانات ضرورة حذفها.

 أغراض استخدام البيانات  -2

يقها جمموعة من األغراض اليت يتم استخدام البيانات لتحق نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات علىنص  
 :تتمثل هذه األغراض فيما يلي

 ية: استخدام المعلومات ألغراض شرطأ-2

وز معاملة البيانات يف منظومة اإلنرتبول نه ال جتملعاملة البيانات على أ نرتبولحيث نص نظام األ 
  2* إال لتحقيق غرض حمدد وصريح يتماشى مع أهداف املنظمة وأنشطتها.للمعلومات

 :رض على األقل من األغراض التاليةنرتبول للمعلومات لتحقيق غالبيانات يف منظومة األوتعامل 

 و اعتقاله آو تقييد حريته؛لبحث عن شخص مطلوب بغرض إحتجازه أا -

 و شيء ذي أمهية بالنسبة للشرطة؛حتديد مكان وجود شخص أ -

توفري معلومات أو احلصول على معلومات تتعلق بتحقيق جنائي أو بالسوابق أو باألنشطة  -
 اإلجرامية لشخص ما؛

                                                           

من نظام معاملة البيانات. 51املادة  -  1  
ات نظام االنرتبول ملعاملة البيانات:" هي جمموعة الوسائل املادية والربجمية احملكمة التنظيم اليت يستخدمها االنرتبول أي قواعد البيان -*

من نظام االنرتبول ملعاملة  4فقرة  1الدويل "، املادة والبنية التحتية اليت تتيح معاملة البيانات عرب قنوات املنظمة يف إطار التعاون الشرطي 
 البيانات.

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 1فقرة  10املادة  - 2  
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 امي ذي صلة بأنشطة إجرامية؛ التنبيه إىل شخص أو حدث أو شيء أو أسلوب إجر  -

 حتديد هوية شخص أو جثة؛ -

 إجراء حتليالت ألغراض األدلة اجلنائية؛ -

 إجراء حتقيقات أمنية؛ -

 1تبيان التهديدات والتوجهات اإلجرامية وشبكات اجملرمني. -

املركزية ن مسؤولية حتديد غرض معاملة البيانات وإعادة تقييمها تقع على عاتق املكاتب ولإلشارة فإ 
الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات الدولية، حيث تتوىل األمانة العامة مسؤولية وضع آليات وأدوات 

 .2تضمن التقيد هبذا الغرض على الدوام

بالذكر أيضا أن هذه البيانات ميكن استخدامها لغرض شرطي غري الغرض األساسي وفقا  واجلدير 
ظام، حيث جيب على كل مكتب مركزي وطين أو كيان وطين أو كيان من نفس الن 6فقرة  10لنص املادة 

لت دويل يرغب يف استخدام البيانات لغرض شرطي مغاير لغرض التعاون الشرطي الدويل احملدد الذي سج
جله يف قواعد البيانات الشرطية التحقق من أن هذا الغرض يتماشى مع أهداف املنظمة البيانات أل

، كما يتعني إبالغ اجلهة اليت ألجله مع الغرض األساسي الذي سجلت البياناتوال يتعارض  ،وأنشطتها
سجلت البيانات سواء كانت مكتب مركزي وطين أو كيان وطين أو دويل أو األمانة العامة، وابتداء من 

عرتاض على أيام لإل 10ى مصدر البيانات مهلة تاريخ اإلشعار الذي ترسله األمانة العامة يكون لد
  3وميكن لألمانة العامة تقليص هذه املدة يف حالة الطوارئ. ،م البيانات لألغراض املنشودةاستخدا

  : استخدام البيانات كأدلة جنائية في المحاكمات الجنائية  ب-2

ام تربز األمانة من هذا النظ 45: " وفقا لنص املادة نهنرتبول ملعاملة البيانات على أنص نظام األ 
طالع على أي بيانات استخدام هذه البيانات اليت جرى حتديدها وتوضيحها عندما قام العامة أثناء اإل

مكتب مركزي أو كيان وطين أو كيان دويل بتسجيلها، والسيما الشروط املتعلقة باستخدامها كأدلة يف إطار 
                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات 2فقرة  10املادة  -  1  
من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات 2،3فقرة  10املادة  -  2  
االنرتبول ملعاملة البيانات.من نظام  64املادة  -  3  
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هة مصدر حماكمة جنائية، وتلتزم كل جهة تريد استخدام هذه البيانات بالشروط احملددة كما وضعتها اجل
طالع كيان وطين أو كيان دويل يقوم باإلالبيانات، وتتحقق األمانة العامة أن كل مكتب مركزي وطين آو  

اذ ، األمر الذي يتيح له اختعلى هذه البيانات على دراية بالشروط احملددة الستخدام هذه البيانات
 1."ات الضرورية للتقيد هبذه الشروطاإلجراء

 ق أجهزة االنتربوليمعلومات عن طر : تبادل الاثاني

ها يبدأ دور ها ليتم حتويلها إىل معلومات، حيننرتبول على حتليل البيانات وتثبيتيعتمد نظام األ 
جرام عن طريق ما يعرف بالتبادل املعلومايت يف إطار التعاون الدويل بني الدول األنرتبول يف مكافحة اإل

، وملعرفة كيفية تبادل املعلومات عن طريق أجهزة األنرتبول جيب التطرق أوال ملفهوم التبادل 2األعضاء فيه
 املعلومايت.

 مفهوم التبادل المعلوماتي  :1

 : تعريف المعلوماتأ-1

كن أو أي " احلقائق عن أي موضوع أو األفكار واحلقائق عن الناس واألما تعرف املعلومات بأهنا:  
 3".أو البحث أو التعليم أو املالحظةتصال معرفة تكتسب من خالل اإل

وختتلف املعلومات عن البيانات إذ أن هذه األخرية عبارة عن املادة اخلام املسجلة كرموز أو أرقام أو  
ثل النقل أو جتهيز البيانات م أما املعلومات فهي نتيجة ،تفسريها أو تعليليهامجل أو عبارات ميكن لإلنسان 

 4".هي نتائج التفسريات أو التعليالتأو  ،ختيار أو التحليلاإل

 

 
                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 66املادة  - 1  
، املوقع اإللكرتوين:2019مارس  25االنرتبول صحيفة وقائع، إدارة احلدود، تاريخ التصفح  - 2  

www.interpol.int  

.478، ص 2012، 1العدد  ،28أمحد علي، مفهوم املعلومات وإدارة املعرفة، جملة جامعة دمشق، اجمللد  - 3  
االنرتبول صحيفة وقائع، منظومة النشرات الدولية، املوقع اإللكرتوين: - 4 

 www.interpol.int  :2019مارس  15تاريخ التصفح   

http://www.interpol.int/
http://www.interpol.int/
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: األساس القانوني للتبادل ألمعلوماتيب-1  

  رائم وإسرتدادعلى وجوب تبادل املعلومات يف إطار مكافحة اجلنصت خمتلف االتفاقيات الدولية  
اتفاقية األمم املتحدة للمؤثرات العقلية لسنة  د هذا اإلجراء أساسه القانوين من خاللكل ما يتعلق هبا، وجي

، حيث نصت على أنه جيب على الدول األطراف أن تقدم كل املعلومات املتعلقة بالتعديالت 1971
وأيضا التطورات اهلامة اليت وقعت يف  ،’اهلامة اليت أدخلت على قوانينها وأنظمتها املتعلقة باملؤثرات العقلية

جتار غري املشروع هبا، كما جيب على األمني العام ءة استعمال املؤثرات العقلية واإلإقليمها فيما يتعلق بإسا
 1أن يضع تلك املعلومات حتت تصرف مجيع الدول األطراف.

 2000ملنظمة لسنة ونفس الشيء نصت عليه كل من اتفاقييت األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا 
  2وذلك يف إطار مكافحة غسيل األموال. ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

من القانون األساسي  2جراء يف القانون األساسي لإلنرتبول، فنجد أن املادة أما فيما خيص هذا اإل 
دل على أوسع نطاق بني كافة للمنظمة نصت على أهداف املنظمة واليت من بينها تأمني وتنمية التعاون املتبا

  سلطات الشرطة اجلنائية يف إطار القوانني القائمة يف خمتلف البلدان وروح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

وتسعى البلدان  –3ى هذا اإلجراء حيث جاء فيه: "نرتبول ملعاملة البيانات علكما نص نظام األ 
ن املعلومات اليت تصب يف مصلحة التعاون الشرطي الدويل األعضاء يف املنظمة إىل تبادل احلد األقصى م

مع مراعاة احلياد السياسي للمنظمة واستقالليتها وواليتها والتشريعات الوطنية السارية يف هذه البلدان 
 .3"التفاقيات الدولية اليت هي طرف فيهاوا

 نتربول تبادل المعلومات وفقا لمنظمة األ : نطاقج-1

التبادل على النطاق الدويل، إذ ميتد التبادل  نرتبول يفوفقا لقانون منظمة األ أملعلومايتيعتمد التبادل  
سواء كانت اجتارا  ،أملعلومايت إىل اهليئات النظرية وغريها من اجلهات املختصة مبكافحة خمتلف أنواع اجلرائم

                                                           

سالفة الذكر. 1971من إتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  1،2فقرة  16املادة  - 1  
ية األمم املتحدة ملكافحةفقرة ب من إتفاق 14فقرة ب من إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، واملادة  7املادة  - 2  

 الفساد.
من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 3فقرة  5املادة  - 3  
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حيث جيب أن يتم التعاون  ، أو جرائم التهرب الضرييب1بالبشر ما بني بلدان املنشأ والعبور و املقصد
، باإلضافة إىل جرائم الفساد حيث جيوز إمداد السلطات 2والتبادل أملعلومايت يف نطاق اجلرائم الضريبية

، وهذا النوع من اجلرائم خيتص به 3املختلفة باملعلومات املالية املتوفرة بغرض املطالبة بعائدات جرائم الفساد
حيث يقومون مبساعدة املنظمات الدولية بإمدادها باملعلومات حول هذه اجلرائم  ،ضباط الشرطة القضائية

 4إلنرتبول.ملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية اومن هذه املنظمات ا

 طرق ووسائل التبادل المعلوماتي  -2

 لمعلوماتي طرق التبادل ا :أ-2

، ويتعلق األمر ملعاملة البيانات على ثالث طرق يتم من خالهلا تبادل املعلومات نرتبولنص نظام األ 
نرتبول، واملقصود ر للمعلومات يف منظومة األلكرتوين أو تنزيل البيانات أو عن طريق الوصول املباشبالربط اإل

  هبذه الوسائل ما يلي:

 نتربول األ اشر إلى المعلومات في منظومةالوصول المب :1-أ-2

نرتبول ملعاملة البيانات على أنه: " ميكن للمكاتب املركزية الوطنية من نظام األ 54نصت املادة  
ددها مصدر ع مراعاة القيود والقواعد اليت حيقاعدة بيانات شرطية للمنظمة ملالوصول بشكل مباشر 

قاعدة البيانات مع مراعاة طالع مباشرة على وميكن أيضا للكيانات الدولية اإل البيانات فيما يتعلق بالسرية،
 5قيود وقواعد السرية املذكورة ووفقا حلقوق الوصول املمنوحة هلا".

                                                           

بالبشر،مداخلة بعنوان االجتار بالبشر نظرة عامةاإلجتار ملكافحة  حمي الدين مطر وجمموعة من اخلرباء ، اجلهود الدولية يف - إجتاهات  1
.23، ص 2010قانونية عامة ملكافحة االجتار باألشخاص منظور دويل مقارن ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،   

ون، جامعة قاصدي مرباح ،اآلليات القانونية ملكافحة التهرب الضرييب ، جملة دفاتر السياسة والقان ،مهداوي عبد القادر -  2 ، 12العدد  
. 23، ص  2015 ،ورقلة  
  3 .2013/2014اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، حاحة عبد العايل  -
.304ص   

4- Georges Levasseur et autres ,Droit Pénal général et procédure pénal ,Dalloz ,Paris ,13 édetion 

,1999,p 165.  

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 54املادة  - 5  
جبزء من منظومة معلومات أخرى املقصود بالربط اإللكرتوين:" أي وصلة إلكرتونية تتمثل يف ربط جزء من منظومة االنرتبول للمعلومات  -*

من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 19فقرة  1"، املادة   
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 *لكترونيالربط اإل :2-أ-2

لكن جيب أن تستويف كل عملية ربط  ،لكرتوين أيضا طريق من طرق التبادل أملعلومايتيعترب الربط اإل 
كن إجراء عملية الربط من هذه الشروط ال مي لكرتوين الشروط التالية جمتمعة، أي أنه إذا ختلف شرطإ

 :لكرتويناإل

مع أهداف املنظمة  جمومنس يكون غرض وطبيعة ونطاق الربط اإللكرتوين حمدد وواضح أن -
 وأنشطته؛ 

 لكرتوين فائدة بالنسبة للتعاون الشرطي الدويل؛أن يكون للربط اإل -

ألقل ملستوى ربطها إلكرتونيا مساويا على اأن يكون مستوى السرية يف منظومة املعلومات املراد  -
 نرتبول للمعلومات؛ السرية يف منظومة األ

نرتبول ر البيانات املدرجة يف منظومة األلكرتوين شروط املعاملة اليت حددهتا مصادأن يتيح الربط اإل -
يانات يف منظومة ليت أدخلت البنرتبول املراد ربطها، إضافة إىل إخطار اجلهة اويف منظومة األ للمعلومات

 .1نرتبول للمعلومات واألمانة العامة بشكل فورياأل

 * ألغراض التعاون الشرطي تنزيل البيانات :3-أ-2

ملعلومايت اليت تعتمدها إحدى طرق التبادل ا تنزيل البيانات ألغراض التعاون الشرطي عد عمليةت 
 :جيب توافر الشروط التالية جمتمعة سلوبعلى هذا األ ه لإلعتمادنرتبول ملكافحد اجلرمية، إال أنأجهزة األ

أن يكون الغرض من التنزيل حمددا وواضحا ومنسجما مع أهداف املنظمة وأنشطتها، وأن يكون  -
 لطلب التنزيل فائدة بالنسبة للتعاون الشرطي الدويل؛

لكرتوين غري قابلة لإلجناز نظرا لكلفتها وللخصائص التشغيلية أو الفنية أن تكون عملية الربط اإل -
 لكرتونيا؛ ملنظومة املعلومات املراد ربطها إ

                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 55املادة  - 1 
املقصود بتنزيل البيانات: " أي عملية معلوماتية تتمثل يف تصدير بيانات موجودة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات إىل منظومة  -*

مات أخرى".معلو   
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أن يكون مستوى السرية يف املكتب أو الكيان الوطين أو الكيان الدويل مساويا على األقل ملستوى  -
 ؛نرتبول للمعلوماتة يف منظومة األالسري

املصدر مستوفاة بالكامل، وأن عاملة واستخدام البيانات املنزلة اليت حددها أن تكون شروط م -
أي جتري حتديث البيانات املنزلة مرة واحدة يف  ،أشهر 6عملية التنزيل ضمن مدة حمددة ال تتجاوز  جترى

 األسبوع على األقل، مبا يف ذلك عندما يستدعي حتديثها حذف بعض املعلومات؛

 لبيانات املنزلة يف إطار منظومة املعلومات اليت نزلت فيها؛ ستنساخ اأال يعاد إ -

أن حتذف البيانات املنزلة بصورة منتظمة عندما يتحقق الغرض الذي نزلت ألجله وكحد أقصى يف  -
 هناية فرتة األشهر الستة املذكورة سابقا؛

إبالغ كل بان دويل( مكتب مركزي وطين أو كيان وطين أو كي أن تقوم اجلهة اليت تنزل البيانات ) -
نرتبول دخل البيانات يف منظومة األي أمن املكتب املركزي الوطين أو الكيان الوطين أو الكيان الدويل الذ

وميكن أن تكون ذا فائدة ملموسة  ،للمعلومات واألمانة العامة على الفور بأي أمر ينجم عن البيانات املنزلة
 .1بالنسبة ألجهزة الشرطة على الصعيد الدويل

 لمعلوماتي ا: وسائل التبادل ب-2 

تصاالت السلكية مؤمنة تغطي كافة أحناء العامل، حيث تربط الدول األعضاء تشغل األنرتبول شبكة إ 
 نرتبول يف ليون بفرنسا، وتسهل هذهومع سكرتارية األ م الوطنية الرئيسية بعضها مع بعضمن خالل مكاتبه

ور الفوتوغرافية والبصمات الصو  كرتونية واليت تشمل رسائل مكتوبةلالشبكة النقل السريع للرسائل اإل
وهي توفر التسهيالت األساسية لتنفيذ عمل  ،مليون رسالة كل عام 2، وتنقل الشبكة أكثر من وغريها
 : للمعلومات بإحدى الوسائل التاليةنرتبول نم تبادل املعلومات يف منظومة األ، وي2املنظمة

 

 

                                                           

من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات. 56املادة  - 1  
.112، ص 2001، 1نتربول في التعاون الدولي الشرطي، مصر، الدار المصرية اللبنانية، طاألسراج الدين الرويب،  - 2  
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 x 400من خالل جهاز  تصالاإل :1-ب-2 

هذه الوسيلة توفر تناقل وتبادل املعلومات بني األمانة العامة واملكاتب املركزية الوطنية أو بني املكاتب  
الت بني شبكة املعلومات هليئة اإلتصاالت الدولية تصاوطنية وبعضها البعض، ويتم ربط اإلاملركزية ال

أو بني الدولتني اللتني  تصاالت الدولية لفرنسا،عها املكتب املركزي وبني شبكة اإلونية للدولة اليت يتبالتليف
 .1تصال بني مكتبهماجيري اإل

فاض قيمة املكاملات عرب شبكة اإلتصاالت، حيث أن تصال مع اخناإلوتوفر هذه الوسيلة سهولة  
 شبكة املعلومات، ويتطلب تصال عربقد تصل إىل أكثر من ستة أضعاف اإلتصاالت التليفونية تكلفة اإل

وال يتم تشغيل هذه  ،تشغيل هذه األجهزة خربة فنية عالية من املوظف املختص الذي يتوىل عملية التشغيل
 يقوم خرباء األمانة على عملية التشغيل الفنية، يف حنياألجهزة قبل سفره إىل مقر املنظمة الدولية للتدريب 

كتب الوطين املركزي، وتكلفة هذا اجلهاز تكون على عاتق الدولة اليت العامة برتكيب هذا اجلهاز يف مقر امل
ويف بعض احلاالت اليت ترى فيها األمانة العامة تزويد املكتب املركزي هبذا ، يتبعها املكتب املركزي الوطين

الرتكيب  اجلهاز كنوع من أنواع الدعم فإهنا تتحمل قيمة هذا اجلهاز، كما تتحمل األمانة العامة قيمة نفقات
  2والتشغيل يف املكتب املركزي.

 تصال من خالل التيليفون الدولي وأجهزة الفاكساإل :2-ب-2

تصاالت مع املكتب املركزي الوطين يتم تبادل اإل x 400تصال من خالل جهاز اإل إلضافة إىلبا 
ومن الطبيعي أن تكون كلفة هذا تصاالت بالتليفون الدويل بني رؤساء املكاتب املركزية معه، عرب اإلأيضا 

تصال، كما يتم تبادل الرسائل بني املكتب املركزي الوطين من اإلتصال الدويل على حساب القائم باإل
من مزاياها السرعة اليت يتم فيها نقل ، فخالل إرسال رسائل جبهاز الفاكس، وهلذه الوسيلة مزايا وعيوب

 3خل.ومن عيوهبا التكلفة املالية العالية ...إ ،اكس إىل تليفون آخرالرسالة عرب الف الرسالة فورا وتأكيد وصول

 

                                                           

.173، ص نفسهسراج الدين الرويب، املرجع  - 1  
.173، ص السابقسراج الدين الرويب، املرجع  - 2  
.175-173سراج الدين الرويب، املرجع نفسه، ص ص - 3  
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 نتربول للمعلومات لى تبادل المعلومات في منظومة األالقيود الواردة ع -3

قد طالبت مجيع الدول األعضاء بوجوب  نرتبولنظمة الدولية للشرطة اجلنائية األعلى الرغم من أن امل 
تبادل املعلومات على أوسع نطاق وهذا من أجل مكافحة أجنع للجرائم، وحتصيل أفضل لكل ما يتعلق هبا، 

القيود املفروضة  إذ ال ميكن أن يكون بطريقة عشوائية أو مطلقة، ومن  أن هذا التبادل تفرض عليه قيودإال
 : عليه ما يلي

 سرية المعلومات واستخدامها ألغراض التي طلبت ألجلها  حترامإ: أ-3

يانات جرت مكتب وطين أو كيان وطين أو كيان دويل يرغب يف استخدام بأي إذ جيب على  
، 1نرتبول للمعلومات التأكد من الغرض الذي تستخدم من أجله هذه البياناتمعاملتها يف منظومة األ

واليت سبق التطرق إليها تفصيال من خالل هذه  ظام سالف الذكروأغراض استخدام البيانات نص عليها الن
نرتبول ة األفال جيوز معاملة البيانات يف منظوم ،، إذ جيب أن تكون إلغراض التعاون الشرطيالدراسة

للمعلومات إال لتحقيق غرض حمدد وصريح يتماشى مع أهداف املنظمة وأنشطتها، وتعامل البيانات يف 
من نظام  10ص عليها يف املادة املنصو و ق غرض على األقل من األغراض سالفة الذكر هذه املنظومة لتحقي

ضة أيضا يف جمال تبادل نرتبول ملعاملة البيانات، كما يعترب احلفاظ على سرية املعلومات من القيود املفرو األ
انات من دون إذن ة بتعميم البي، وحتدد كمستويات من السرية تعكس املخاطر املتنامية املرتبطاملعلومات

، أما املستوى الثالث فهو مستوى 3نرتبول حصري، أو مستوى أ2ستخدام الرمسي فقطاألنرتبول وهي إما لإل
 .4نرتبول سريأ

 

 

 

                                                           

من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 62املادة  -  1  
أ من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 2فقرة  112املادة  - 2  
ب من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 2فقرة  112املادة  -  3  
بول ملعاملة البيانات.ج من نظام اإلنرت  2فقرة  112املادة  -  4  
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 : عدم مساس المعلومات المتبادلة بالحياة الخاصة لألفرادب-3

" كل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون وجه حق  :نون األمركي احلياة اخلاصة بأهناعرف معهد القا 
، تكون صورته عرضة ألنظار اجلمهور حق شخص آخر، يف أال تصل أموره وشؤونه إىل علم الغري وأال

 .1ويعترب مسؤوال أمام املعتدى عليه"

 فظ لإلنسانوحرمة احلياة اخلاصة من احلقوق املكرسة قانونا وشريعة قبله، ومن اآليات القرآنية اليت حت
:"َ واَل جَتَسَُّسوا َواَل يَغَتب بَعُضُكم بَعَضا َأحيُُِب َأَحدُُكم َأن يَأُكَل حَلَم َأِخيِه َميًِّتا هذا احلق قوله عز وجل

 .3، وقوله تعاىل:" ِإنَّ الظََّن الَ يُغيَن ِمَن احَلقِّ َشيَئا..."2َفَكرِهُتُموُه"

ياة اخلاصة لألفراد، حيث نص حلحرمة اعلى ملعاملة البيانات مبدأ احملافظة  بولوقد كرس نظام األنرت  
أي سياسة تقرر اعتمادها وفقا ة الرقابة على احملفوظات بشأن على أنه:" تلتمس األمانة العامة رأي جلن

نرتبول ة يف منظومة األأدناه، لكي يكشف للعموم عن البيانات املعامل 2للشروط احملدد يف الفقرة 
  4يانات شخصية".للمعلومات عندما تتعلق املعاملة بب

فوظات نرتبول يف سبيل احملافظة على هذه احلقوق جلنة تعرف بلجنة الرقابة على حموقد أنشأ األ 
ظمة للمعلومات ذات الطابع اليت تقوم بدور التدقيق يف كون قواعد وعمليات معاملة املنو ، نرتبولاأل

من النظام األساسي  2وق األساسية لألفراد املنصوص عليها يف املادة ويف عدم مساسها باحلق الشخصي
 5للمنظمة.

جند أهنا نصت على أهداف املنظمة اليت  ساسي للمنظمةمن النظام األ 2وبالرجوع إىل نص املادة  
تأمني وتنمية التعاون  -1"  ، وقد جاء فيها مايلي:حتقيقها إحرتام خصوصيات األشخاص جيب من أجل

ادل على أوسع نطاق بني كافة سلطات الشرطة اجلنائية يف إطار القوانني القائمة يف خمتلف البلدان املتب
 وبروح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان".

                                                           

صفية بشاتن ، محاية احلياة اخلاصة )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي - 1  
سورة احلجرات. 12اآلية  - 2  
سورة يونس. 36اآلية  - 3  
من نظام االنرتبول ملعاملة البيانات سالف الذكر. 61املادة  - 4  
من النظام اخلاص بالرقابة على املعلومات والوصول إىل حمفوظات اإلنرتبول. 01 املادة - 5  
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نرتبول من خالل ختلف  متس صخصوصيات األفراد كرسها األوبالتايل فإن إحرتام سرية املعلومات اليت 
 اليت تنظم أجهزته. واألنظمة القوانني 

  :خاتمةال

 أن ستخلصناا اجلرمية مكافحة إطار يف أجهزته عمل وآليات نرتبولاأل ملوضوع دراستنا خالل من 
 وأ هاربني متهمني كانوا سواء اجملرمني وتسليم املعلومات تبادل جمال يف هام بدور تضطلع املنظمة هذه

 حيث ،األخرى األمنية االجهزة خمتلف معيف سبيل حتقيق ذلك  نرتبولاأل ويتعاون هاربني، عليهم حمكوم
 .األجهزة هذه لضباط املناسب التدريب وتوفري املعلومات تدفق حتسني على يعمل

 :النتائج

 :يلي فيما أمهها تتمثل اإلقرتاحات من وجمموعة النتائج من جلملة التوصل مت من خالل هذه الدراسة 

 سبيل يف ودقيقة حمددة مبهام منها واحد كل يضطلع خمتلفة أجهزة اجلنائية للشرطة الدولية منظمةلل -
 املهام آداء أجل من املختصني الضباط من جمموعة منها جهاز كل ويظم ،أنواعها مبختلف اجلرمية مكافحة
 .هبم املنوطة

 كما ،الدويل املستوى على القانون تنفيذ جهات بني تربط اليت املنظمات أهم من نرتبولاأل منظمة -
 ممكن نطاق أوسع على املعلومات تبادل تعزيز مهامها وأبرز والدولية اإلقليمية اهليئات من بالعديد ترتبط أهنا
 .اجلنائية بالشرطة املعنية السلطات كافة بني

 يف املباشر التدخل عمليات إىل إضافة اجلرمية مكافحة جمال يف نرتبولاأل أجهزة عمل آليات تتمثل -
 .األعضاء الدول خمتلف بني املشرتكة املعلومات شبكة طريق عن املعلومايت التبادل

 قاعدة طريق عن األعضاء الدول خمتلف مع وتبادهلا وحتليلها البيانات بتجميع يقوم نرتبولاأل -
 .الدول خمتلف من منها اإلستفادة ميكن اليت الضرورية املعلومات من جمموعة تتضمن بيانات

 تنبيه منظومة إىل إضافة، اجلرمية البيانات وحتليل املعلومات تبادل تسهيل على نرتبولاأل يعمل -
 .القدرات وبناء والتدريب دولية
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 :اإلقتراحات

 :ما يليفي أمهها تتمثل اإلقرتاحات من جلملة املوضوع هلذا دراستنا خالل من التوصل مت 

 خمتلف عنو  اجلرائم عن اإلبالغ يف السرعة على األعضاء الدول يلزم أن نرتبولاأل على جيب -
 املتهمني على والقبض اجلرمية مكافحة عمليات يعيق أن شأنه من ألنه ،إبطاء دون لديها املتوفرة املعلومات

 .اجملرمني أو

 حتصيل أجل من نرتبولاأل يف العضو غري الدول يف الوطنية املركزية املكاتب عن بديل إجياد جيب -
 من هبا أضرت اليت أو إقليمها داخل ترتكب اليت اجلرائم عن بالغاإل يتم وحىت ،لديها رةفاملتو  املعلومات

 .اجلرمية مكافحة جمال يف الدويل للتعاون أحسن تفعيل أجل

 جيب مهامها آداء يف وختاذهلا األعضاء الدول أحد يف الشرطية األجهزة أحد فاعلية عدم حالة يف -
 الفرصة تضيع ال حىت احملصلة املعلومات على بناء اجلرائم لقمع الالزمة اإلجراءات يتخذ نأ نرتبولاأل على

 .اجلرائم مرتكيب قمع يف

 من للمزيد مفتاحا هذا حبثي يكون وأن العمل هذا إجناز يف وفقت قد أكون أن أرجو وأخريا 
 .اجلرائم مكافحة التعاون الشرطي الدويل جمال يف األحباث

 المصادر والمراجع:
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Abstract 

 

Libya obtained its independence in December 24, 1951 as the Kingdom of 

Libya. Before the discovery of oil in 1958, Libya was a poor country that relied on 

agriculture and leasing military bases to the United Kingdom and the United States. 

Furthermore, the majority of the lands estimated at 1,759, 000 is a desert. These 

challenges hindered poverty eradication and development strategies in Libya. This 

soon changed with the export of oil by the end of 1960 that, in turn, unshared in 

effective implementation of development policies with renaissance of rural- urban 

migration, the establishment of Libyan University and related modernization policies 

like in areas of medicine and public administration programs. 

  Every modernization clashed with a traditional society that led to the 

acceptance of the political change that brought Colonel Gaddafi to power, which in 

turn emptied the state of its institutions in the system of overwhelming chaos and led 

to the revolution that occurred on 02/17/2011 AD and brought the country back into 

chaos. 

Key Words: Libya, development, public policy, modernization. 

Introduction 

 ملخص

 النفط اكتشاف قبل .الليبية اململكة باسم م 1951 ديسمرب 24 يف استقالهلا على ليبيا حصلت 
 املتحدة للمملكة العسكرية القواعد وتأجري الزراعة على تعتمد فقرية ليبيا دولة كانت ، 1958عام

 أعاقت، وقد صحراء يه 1759000 ب املقدرة االراضي غالبية فإن ،لكذ على عالوة .املتحدة والواليات
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 النفط تصدير مع هذا تغري ما سرعان، و ليبيا يف التنمية واسرتاتيجيات الفقر على القضاء التحديات هذه
 من اهلجرة هنضة مع التنمية لسياسات الفعال التنفيذ يف يشارك مل بدوره والذي م، 1960 عام هناية حبلول
 العامة واإلدارة الطب جماالت مثل الصلة ذات التحديث وسياسات الليبيةة اجلامع وإنشاء املدينة، إىل الريف

  .والربامج

 السياسي بالتغيري يقبل أن احملصلة يف أفضى تقليدي مبجتمع اصطدمت هذه التحديث برامج كل 
 الفوضى من نظام تبين خالل من مؤسساهتا من الدولة أفرغ بدوره والذي للحكم القذايف العقيد أوصل الذي

 .أخرى فوضى يف جديد من البالد جعلت مواد 17/02/2011 يف حدثت اليت الثورة إىل قادت العارمة

 .التحديث العامة، السياسة التنمية، ليبيا، :المفتاحية الكلمات
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Introduction 

Libyan society acquires a peculiarity that may distinguish it from its Arab and 

African surroundings; in spite of the apparent homogeneity, that we lack that Libya 

is 100% Muslim in it. Not to mention that the minorities present within society and 

that constitute the Libyan demographic did not create the social sensitivities that 

affected the social, political and economic conditions, especially in the first and 

second stages of the life of the Libyan state to the period 1951-1969 and the period 

from 1969-2011. Nevertheless, the ruling authority in the two phases was not able to 

benefit from the important basis that directly contributes to drawing effective and 

successful public policies. However, every political phase that the Libyan state lived 

through has its own peculiarities. In addition, unable to achieve development. Which 

targets the social, political and economic structure, and achieve stability and 

prosperity in a society that has always lived on the hopes and aspirations of 

achieving comprehensive development. 

 
In fact, the age of the Libyan state is now seventy, and it is supposed to have mature 

and conscious institutions. It helps in drawing real public policies that move the 

country from a state of backwardness and traditionalism to modernity and 

modernity. The public policies after independence, i.e. from the period (1951 - 

1969AD), was his ambition in the importance of modernizing a traditional society 

living in a state of poverty in resources and capabilities. Consequently, the policies 

aimed at building the material basis for building policies, which is the production of 

a human being who can think, analyze and predict what plans can be drawn And 

programs that help development events. 

This aspiration was the goals of planning policies and at the same time the 

establishment of institutions to ensure this. However, the scarcity of resources and 

capabilities has always been an obstacle to achieving clear development visions, so 

the programs are ambiguous. Not to mention that adhering to loyalty to the tribe, the 

region and the region, acting as obstacles in the way of modernizing Libyan society, 

all of this led to the political change that took place in 1969 through the coup of 

military leaders headed by Colonel Gaddafi. All hopes were high that the country 

would enter an important stage in development and modernization. However, it soon 

became clear that the military wanted the revolutionary state to remain, which lives 

without clear institutions that shape policies. It was replaced by a state that is in a 

state of continuous and permanent change that does not naturally help in formulating 

public policies and achieving the desired development. This change and 

exaggeration was not in the administrative 
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structures of the institutions, but rather to the behaviors in foreign policy. 

Commander who made Libya a country involved in international conflicts. It made 

the international community impose state sanctions on it and prohibit dealing. 

Consequently, the internal situation was reflected in the state’s inability to adopt 

general policies that achieve development and create priority in planning and 

organization. The state lived in a state of overwhelming chaos. It led to a 

floundering in development plans despite the financial abundance achieved by oil 

revenues. However, the absence of management and good planning required this 

stage, not to mention that Colonel Gaddafi employed the tribes' social structure to 

establish wisdom. The regime fell into a crisis of legitimacy, which was entrenched 

in the spread of the phenomenon of corruption that ravages all institutions and made 

them unable and unwilling to draw up development policies. 

All these circumstances were an important basis for the eruption of the revolution on 

02-17-2011. This revolution came in a country that lacks real institutionalization that 

is made, implemented and evaluated, and lacks a culture of dialogue that establishes 

a democratic society capable of producing an appropriate environment for 

development. 

For all this, this chapter starts from a specific problem based on the following 

question: - How were public policies the cause of the loss of development in Libya? 

In accordance with the above question, we consider the basic assumption as follows: 

((Public policies in Libya have lived through different scenes between the three 

authorities that took turns ruling the country. They ranged between 

enthusiasm, ambiguity of vision, ambition, lack of priority, and finally, the 

absence of the institution and the absence of authority, which created a failure 

in drawing up public policies and thus the loss of real opportunities for the 

country. In achieving development)). 

Based on that, we develop a systematic approach that compares public policies in 

the three policy stages in order to understand and analyze the reasons behind the 

state of failure that accompanied development in Libya by setting three stations that 

include understanding and analysis within the following context: 

 The problematic of enthusiasm and the ambiguity of the vision 1951-1969. 

 The problem of ambition and lack of prioritization, 1969-2011. 

 The problem of the absence of the institution and the absence of authority 2011-

2020. 

First: the problem of enthusiasm and ambiguity of vision. 
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Libya's independence came in 1951 AD after the throes of the recession, 

because of international political quarrels. In response to the struggle and aspirations 

of the Libyans for the independence of their country from the Italian occupation in 

1911 until 1951 AD. The state gained its independence in very difficult 

circumstances. The state did not have any resources, neither natural nor human, as 

its per capita income reached 35 dollars annually. During those days, there were 

only sixteen graduates from the university, There were no secondary 

schools and the illiteracy rate was 90%. 
1 

Thus, in order to confront this difficult situation, the state turned towards leasing 

military bases to the United States and the United Kingdom through insurance, and 

it was with Britain on July 29, 1951 AD for a period of twenty years in exchange for 

economic aid and service programs. With regard to the United States, Wheeliuss 

airbase was established near Tripoli in exchange for economic knowledge that was 

signed on this agreement September 9, 1951 AD.
2 

The geographical reality of Libya in its geographical and demographic 

dimensions gives a scene of scenery with which it is difficult to talk about the 

existence of policies that achieve development. In addition, 60 thousand in the 

Fezzan region.
3 

Not to mention the social reality that bears political differences that existed 

between the regions of the country regarding how to organize independence. The 

fears of the control of the Tripoli region, which represents two-thirds of the 

population. The differences over the federal system of the Kingdom were between 

supporters and non-supporters, and the same was true with regard to the country's 

capital. That is why King Idris proposed to overcome the dispute by establishing 

two capitals, with the government rotating annually over the two capitals.
4 

In front of this realistic scene in the external and internal environments, which 

were very complex and difficult. The birth of the Libyan state came. To 
 

 
 

(1) A, Hamida, Libya That We Do Not Know 1830-2011, First Class, Press Encouragement 

and Support Authority,2013, P.177. 

(2) M, khadouri, modern: Asutdy IN POLITFCAN, Development Baltimore, the john 

Hopkins, press,1963, P.220. 

(3) I,R, Khalidi,Constitutional Development in Libya, Beirut, Lebanon, khoyyats, college Books , 

1970. PP 62 – 63 

(4) A, Zarm, Memoirs of the Libyan people's struggle with colonial ambitions, first edition, 

Arab Book House ,1988, PP. 80 - 82. 
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express the Libyan community's passion for being the state that brings together the 

three geographical regions of Libya (Tripoli - Cyrenaica - Fezzan) under the name 

and economic constraints that have always been present in the Libyan self, and the 

state was formed with its legal, political requirements, and the Libyan identity, and 

personality, which establish for real development did not exist. In addition, the 

values of loyalty to the tribe, the region remained higher than loyalty to the state. 

Not to mention the deteriorating and difficult economic situation of making the state 

a hostage in its behavior to the major countries. Therefore, agreements were 

concluded to lease military bases. Simply because it does not have the financial 

resources that would enable it to build the infrastructure of the state that was 

destroyed during World War II. 
5 

A miracle was achieved with the discovery of petroleum in 1958 in a country that is 

considered the poorest country in the world, where per capita income did not exceed 

35 dollars in 1951. The first shipment of Libyan petroleum began in 1961 Thus, the 

country became the fourth largest oil exporter in the world. 
6 

Afterwards, the government began implementing development programs that 

included the sectors of education, health, transportation, and housing. So the Libyan 

University was founded and two branches 

were established for it in Tripoli and Benghazi. Indeed, the new educational policies 

of the government in the late 1960s resulted in the emergence of the middle class, 

which relied on the events of constructive social movement, which created a student 

movement, trade unions, and modernist intellectuals. All this contributed to a 

tangible and noticeable development in society. Student numbers jumped from 33 

thousand in 1952. To 300 thousand in 1970 and the Libyan Women's Union was 

established in 1965 AD. The rates of those who know how to write and read have 

increased significantly, and aspects of development and modernity are noticeable. 

The population increased dramatically because of free health programs and 

policies that made the population of the capital Tripoli jump from 130,000 in 1951 o 

213,000 in 1964 and to 400,000 in 1970, and the population of Benghazi in the same 

years increased from 70,000 to 137,000. To 300 thousand. 
7 

 

(5) M, Bin Halim, Libya, Resurgence of a Nation and Fall of a State, First Class, Al-Jamal 

Publications, 2003, P.170. 

(6) D, vadewelle, A History of Modern Libya, Cambridge: the university press, 2006, PP: 53 – 61. 
 

(7) Yassin, Al-Kabeer, Al-Muhajiroun in Western Tripoli, First Class, Arab Development 

Institute, 1982, PP:125 - 168. 
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Indeed, many development indicators have been achieved, which included an 

increase in the incomes of individuals. Health policies have also contributed to an 

increase in the life expectancy of Libyans, as well as for educational policies that 

have produced elites that have become in the leadership of the state. However, 

educational policies did not serve the monarchy and the continuity of its rule, which 

is why it resulted in many nationalist currents and movements found in Libya a 

fertile ground to spread their ideas. The realism that King Idris Al-Senussi was 

shaping politically and thus the legitimacy crisis that led to the 1969 coup by 

Colonel Muammar Gaddafi began. 

Simultaneously, important indicators have been achieved in transforming the 

production of an agricultural policy that achieves self-sufficiency in agricultural 

products and provides for the development of water resources. Moreover, the 

implementation of plans for owning agricultural lands and reclaiming them. 
8 

At the same time, the policy of the industry produced by the government was to 

encourage the Libyan industry in both the public and private 

sectors, by establishing small industrial start-ups and taking special measures to 

protect local industries through tax exemptions and other incentives. 
9 

However, the reality is being exerted and changed after the discovery of oil. 

Therefore, the movement took place from the countryside to the cities and the 

agricultural sector suffered from neglect, and then the trend towards service activity 

that flourished and was generating financial returns that motivated many workers to 

migrate from the countryside to the cities. 

The attempts to build development policies in the monarchy of Libya actually 

collided with the fragility of the social structure of Libyan society, in that it was 

difficult to define the Libyan identity and personality, and there were difficulties in 

creating loyalties for the state, which were replaced by tribal and regional loyalties. 

Despite the achievement of many developmental achievements and the building of 

structuring state institutions. 

Finally, enthusiasm dominated this stage, but there is ambiguity in the 

development vision. Simultaneously, the difficulty of achieving real development 

aimed at the person in his affiliation and degree of loyalty to the nascent state not to 

mention the spread of the phenomenon of corruption among members of the 
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ruling elite despite the growing oil revenues that led to the fall of the state and the 

1969 coup occurred. 

 The problem of ambition and lack of priority, 1969-2011 

This station brought hopes that the Libyans had made of the military leaders who 

carried out the coup, led by Colonel Gaddafi. In creating real development, that 

meets their aspirations for a decent life. 

In fact, the military inherited a developing country that has already begun to 

establish its institutions and build itself in spite of the negatives that we referred to 

previously. 

The military regime began its political stage with a struggle between its 

various wings in order to define a path for the new state. It led to Colonel Gaddafi 

singling out the ruling and excluding his opponents in 

various ways, including killing, exclusion or containment. He became the sole 

leader, the only thinker, which was reflected in the overall political, economic and 

social life in Libya. Libya lived under the colonel, a unique system that was not 

previously known. He relied on the ideology that dominated the aspects of life 

through his three books that he wrote in succession to discuss the problematic of 

democracy in his first book, and analyze the economic problem in his second book 

and find social solutions in his third book. For all this Libya remained captive to the 

colonel's vision. 

On the political level, independent political parties and trade unions were 

banned in 1970, the constitution was suspended, all constitutional institutions were 

abolished, all powers were collected in Colonel Gaddafi, and military courts were 

established.
 10 The train of the revolutionary state wanted by the colonel was 

launched through stations that changed the course of political, economic and social 

life. Zuwara’s speech on April 15, 1973 was an event that brought the country into 

chaos, as the laws in force under the slogans of the popular revolution, popular 

power and the Cultural Revolution were canceled as wellas control and supervision 

of all media outlets. Campaigns targeting freedoms and restricting the press began; 

all of this coinciding with the prevention of private sector activity, and considering it 

as a sector run by the traditional bourgeoisie, which is hostile to the revolution. In 

addition, it ideologically differs with the views of the commanding colonel, which 

led to the state controlling all economic activity and becoming the sponsor and 

provider taking advantage of the growing oil income to play this role. 
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The other stage was in March 1977, when Colonel Gaddafi issued a charter 

declaring the authority of the people, where he changed the name of Libya to 

the Jamahiriya, and the colonel claimed that according to this charter, he had 

handed 

over power to the people and the Libyans collectively became possessing power, 

wealth and weapons. These changes have affected the reality of development in 

Libya in several aspects, including: 

-Development during the Gaddafi era depended on what is known as meta 

development, which refers to the pattern of development that comes from the ruler 

as a gift to the people. 

- There was no fairness in the distribution of development between the various 

regions and cities of Libya. 

- Large economic and social gaps occur between the people, and this is due to 

cooperation in the distribution of wealth among the various spectrums of the people, 

as the phenomenon of corruption has grown. The clientelism, in parallel with the 

high unemployment rates, reached 30% in a country whose population does not 

exceed 6 million people. 
11 and the percentage of the population who are below the 

poverty line reached 15% to 22%. 
12

 

- Despite the openness to the West and the influx of investment projects since 

2003, there has not been a major change in the power equation, wealth and 

corruption, but rather an exacerbation of the situation. 

- The deterioration of the level of services provided by the state in all areas, 

especially in education and health, which led to Libyans leaving to travel outside 

Libya to obtain these services. 

- The colonel's political aspirations for leadership in his African surroundings 

made him carry out many political adventures, such as interfering in Uganda, Chad, 

and many African countries, as well as his many failed attempts at unity in the Arab 

field. All of this cost Libya, the small country, billions of dollars, which would have 

been more appropriate for the development needed by the country. 

Actually, the Libyan problem in the era of the colonel lies in the political 

system and its ideological references that Gaddafi outlined in the Green Book, 
 

(11) Ali Khudairو Mazraa, Libya Missed Opportunities and Renewed Hopes, First Class, Arab 

Foundation for Studies for Publishing, 2012 , P: 129. 
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Development economies, Routledge Studies Development, 2009, P: 181. 
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which relies on theoretical assumptions that lack real implementation and activation 

mechanisms. 
13 The continuity of the behaviors decided by the 

colonel over four Decades of missed real opportunities for development were 

possible in a country characterized by financial abundance and demographic 

scarcity. Which created large economic and social gaps, due to the personal 

judgment that relied on the 

Qadhafi family and a narrow circle of close associates and followers deprived the 

people of the returns to wealth. Not to mention that the openness to the West and the 

influx of foreign investments and companies since 2003 to participate in 

infrastructure projects did not bring about a major change in the power, wealth and 

corruption equation, but rather exacerbated the situation. 
14 

At the same time, the social and cultural blockage deepened due to 

stereotyping and cultural unilateralism, as the colonel imposed the inflexibility of 

Libyan society and created a state of improvisation, emotionality, volatility and 

instability for the institutions. Therefore, all of this created a failed state that was 

unable to achieve development at various levels and thus Libya transformed this 

reality has resulted in a vast geography of hostilities and postponed revenge projects.
 

15 
Consequently, Libya became waiting for the unknown until the political change 

came in 2011 AD. In a country in which institutions are absent  and depend on the 

individual, who was absent from death on 10-23 2011 AD; to start a new phase in 

which he aspires to build the foundations for a country suffering from many serious 

problems that threaten the demise of this state's entity. 

 The problem of the absence of institutions and the absence of 

authority 2011-2020 
The failure and decline of economic and human development indicators in Libya, 

the weakness of the infrastructure of a country whose income exceeds $ 180 billion, 

the widespread phenomenon of corruption and bribery, and the increase in class 

inequality, which in turn deepened the phenomenon of poverty in a country that 

lives on an oil lake. 

This atmosphere made the issue of political change in Libya only a matter of time, 

which will be longer or shorter, but it will happen. This coincided with the Libyans 

’conviction that the political structure of the system no longer met the Libyans’ 
 
 

(13) Z, Aql, Internal Failure and External Intervention in the Libyan Jamahiriya, Al-Ahram, 
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(14) Khaled, Bin Amor, Problems of Spatial Development in Libya, Journal of Applied and 
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aspirations for reform and change. Even the attempts that the colonel claimed to 

undertake in the interest of reform were nothing but political tactics aimed at passing 

on power to the children and continuing in power whatever the results. Not to 

mention 

that the international community became convinced of the difficulty and continuity 

of dealing with a system that did not meet the orientations of democratic values and 

promote human rights. In addition, it did not abide by the changes and undertakings 

at the internal and external levels. Therefore, its unacceptable and unfamiliar 

behaviors continued, for example, Colonel Gaddafi's speech at the 64th session of 

the United Nations General Assembly on September 23, 2001. His act of tearing up 

and throwing of the United Nations Charter indicates the absurdity and the 

underestimation of the Colonel's regime with the rules of international law and 

its lack of seriousness in changing its behavior). 
16 

 
In fact, the internal and external environments were driving change in a society 

suffering from a lack of institutions and a basic social defect that lies in the fact that 

modernization programs over the past years have not been able to bring about real 

and sustainable development. Furthermore, they failed to create a societal balance, 

conducive to achieving stability, which stems from trust between the social forces 

rather than out of fear of authority, which is what embodied In Libya during the 

seventy years of the political life of the state. 

The absence of a constitution that regulates relations within society, the 

absence of a true professional institutionalization, and the emergence of an armed 

revolution in Libya. He created a chaotic reality that made it impossible to move 

from the state of revolution to the state of the state in Libya, and from the state of 

ambition to the state of reality and practice. Not to mention external interference that 

does not want stability for Libya. All this constitutes a political challenge in a 

country that is not familiar with the culture of dialogue, and is living in a special 

state of economic misery that has been perpetuated for decades by the failure of 

development events despite the presence of data that, if employed in professional 

ways, would produce a more developed country more lively. 

In fact, the difficulty of democratic transformation and building a state in 

which there is a peaceful transfer of power, respect for human rights, and social 

justice. Creating a conscious developmental reality that targets the human being and 

the place establishes a developmental relationship with the future that is 
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planned with an open mind that is not captive to the painful past. I ran into the 

reality of a socially disrupted, administratively and economically unstable society, 

and therefore unable to produce positivity that creates a favorable climate for 

development. 

The transformation of the Libyan revolution in February 2011 from a 

revolution calling for peaceful change to an armed one was a result of the brutal 

mechanisms that the Colonel Gaddafi's regime dealt with against those who departed 

from its regime, which allowed major and regional powers to intervene in the 

Libyan affairs. Moreover, it deepened the structural disagreements about the Libyan 

factions and created a political blockage. With Qaddafi, there will be no 

opportunities for development and modernization and the ability to produce policies, 

which contribute to raising the standard of living for Libyans today and in the future. 

Realistically, political and security instability and division in the post- 

revolution period greatly affected the existence of effective policies and plans for 

spatial development, especially with groups without the state controlling resources 

and capabilities and employing them in order to obtain personal interests, regional 

interests, or tribal interests. 

Libya was ranked 55 out of 58 countries in the Resource Management Index 

(RGI) in 2013 from the (Revenue Watch) Institute, which measures the performance 

of these countries in facilitating their resources in the oil, gas and mining sectors.
17 

The report emphasized the failure of the Libyan  state  to manage its resources, the 

reason being the lack of vision, the lack of effective government policies, the lack of 

transparency in dealing with the oil sector, in addition to the absence of legal 

frameworks for the processes of extracting resources from the state. Therefore, 

multi-affiliated groups controlled the resources. This explains the existence of the 

informal or parallel economy at a rate of not less than two-thirds of almost all 

government economic activities. 
18 

This poses a major challenge facing comprehensive national development 

policies. It disrupts it and creates an irresponsible private sector that is 
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not concerned with development. Every effort is limited to making the most of the 

chaos that the country is experiencing through the weakness and fragility of the 

government. Rather, the conversation in Libya today reached a primitive idea that 

aims to distribute wealth to the population directly instead of distributing spatial 

development throughout the country and social justice events and working to correct 

differences to an acceptable extent. 

 

In light of this deteriorating reality in Libya, there are real problems that are 

reflected in the lives of individuals in the constant shortage of cash coffers, and 

therefore commercial banks. Not to mention the problems of high prices, inflation, 

the collapse of the Libyan dinar against other currencies, and the flight of Libyan 

funds from Libyan banks, as 70% of the cash withdrawn does not return to the 

banks. 

The economy and development have become dependent on the end of the inter-

war between the parties, as well as the end of the war on terror and the restoration of 

stability, The situation directly and profoundly contributes to facilitating the 

democratic transition and then providing climates that are appropriate for the 

approval of development policies. 

As the Libyan scene gives us examples of this when Ibrahim Jadhran tribal and 

regional militia seized the oil facilities in the Oil Crescent; He was able to paralyze 

the will of the state to the point that it went to negotiate with him in order to raise his 

hand over state facilities, which cost the state an amount of $ 140 billion over three 

years. 

In the same context, General Haftar used the disruption of oil production in 

order to force his opponents to submit to his aspirations to restore military rule 

again, using the support of tribal, regional and religious forces at the local level. 

Furthermore, some countries at the international level such as (Russia, France, 

Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates). All this created this 

overwhelming chaos and the country was involved in polarization policies that 

created real restrictions on thinking about the reality of development and adopting 

policies that alleviate the suffering of the people and achieve stability and prosperity 

for them. 

This complex reality of Libya has made the last 10 years a continuation of violence 

and futility and made the ambition of Libyans in the welfare state deferred. In 

addition, creating a state of confusion and improvisation, therefore, government 

policies, which made them useless in the events of positive change, and rebuilding 

society on two basic dimensions: 

The first is fast and superficial, targeting the requirements of the infrastructure and 

the necessary equipment, while the second is concerned with profound change that 
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targets the mental, cultural, social, economic and political structures, which did not 

happen in Libya after 2011 CE. 
19 

Libya is living today in a complex state of conflict between its social components. 

As there is a state of mistrust, the absence of a culture of dialogue, and the absence 

of a caring civil society that is aware of the seriousness of the stage. All this 

coincides with great difficulties in determining the national identity and the political 

and economic personality of the state. Not to mention that it is difficult to define 

religious identity despite the fact that Muslims represent about 100% of the 

population. However, the difference between the religious schools of thought in the 

curriculum and the reference made there are intersections that deepened the 

differences very deeply and affected the stability of society, especially in light of the 

wide spread of weapons of all kinds. 

In fact, after the February 2011 revolution, Libya had many bilateral conflicts, 

not all of which were about power and access to financial resources. Rather, it went 

beyond the struggles between binaries, Arabs and Berbers, urbanites and Bedouins, 

central and decentralization, East and West, all of these conflicts heralded the 

demise of the sovereignty and prestige of the state. Moreover, even the fading out of 

the independence state. Not to mention, external interference has become employing 

national parties to serve its own agenda. 

The national interest was lost and a comprehensive national program to rebuild 

society first, then the trend to build a state of institutions that can achieve economic 

reforms and achieve stability that provide a suitable ground and climate for 

development events that the Libyan community needs. 

The future of public policy-making that achieves promising development 

in Libya depends on the ability and will of Libyans to overcome their differences, 

In addition, agreement on the constitution organizes the country and achieves a 

democratic system that guarantees a peaceful transfer of power and prevents the 

encroachment of one spectrum over another within society and achieves an 

integrated system that guarantees rights, sets duties and professionally defines the 

priorities for construction and establishment. 
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Conclusion 

 

 
During this chapter, we tried to reach conclusions and recommendations 

about public policy in Libya and its impact on the loss of development 

opportunities, based on tracking, analysis and interpretation of three stations from 

the life of the Libyan state, which is about seventy years. In conclusion, we reach 

the following conclusions: 

 

 

 The continued dominance of the oil sector, as the oil and gas sector still represents 

more than 96% of Libyan exports and represents the main source of foreign 

exchange. Inefficiency and effectiveness of the investments implemented in the 

industrial and agricultural sectors, and the low levels of production in all non-oil 

sectors. 

 The low level and quality of health and educational services, the persistence of 

housing, transportation and infrastructure problems, and the failure of these 

services to keep pace with the rapid population and urban growth. 

 The defect in the financing and administrative structures of the public sector 

institutions, the failure and faltering of the privatization programs, and the 

suspension of many industrial, agricultural and service projects, which caused an 

increase in the waste of resources, accumulation of losses and increased costs. 

 The ongoing structural change, which was coupled with the nature of the system, 

especially during the colonel's time, led to the spread of the phenomenon of 

administrative laxity, instability and mismanagement in most public institutions. 

 The inflation of the administrative and service apparatus and the emergence of the 

unemployment problem among many groups of Libyan society. 

 The rise in poverty rates in the community and showed an escalation, as the 

percentage of the population below the poverty rate from 15% to 22% between 

1993 and 2003 AD. Libya suffered from the absence of an impartial and 

independent judiciary, which has directly affected the spread of corruption, 

clientelism and nepotism. As there is no development, no modernization, no 

development, no reform, and no exit from crises, except by law, order and 

institutions. 

 The choice of leaders and administrative positions in the Libyan state is based on 

the reasons for political loyalty and tribal affiliations, and this matter formed one of 

the dilemmas that faced development policies. 

 Development issues and experiences are by their nature cumulative matters in 

which to benefit from previous experiences, whether locally or internationally. This 

was not achieved in Libya, as the country did not open up to the outside and benefit 
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from international experiences and adapt them to suit the Libyan environment. 

 The unbalanced development plans caused them to concentrate in certain areas. The 

leader who created his presence 80% of the Libyans over an area that does not 

exceed a quarter of the size of Libya. At the same time, the centrally design of the 

plans led to the centralization of services in major cities. 

 The lack of a clear policy defining the relationship between the public and private 

sectors in Libya has significantly affected the contribution of the private sector to 

development, but the matter came to abolish the private sector at the time of the 

colonel that led to the accumulation of employees in the government apparatus. 
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 The weak political participation has led to the fact that the established policies do 

not gain legitimacy, and consequently there is a wide gap between policy makers 

and those who implement it, which has negatively affected many policies. 

 Paying attention to quantitative rather than qualitative products for public policies in 

Libya. For example, the education policies that led to the spread of education 

horizontally and thus the quality of education decreased compared to neighboring 

countries. 

 The ideology’s control over the course of drawing up public policies, thus it has 

been emptied of its professional, objective and logical content and has become 

captive to desires, whims and tendencies, especially at the time of the colonel. 

 The sovereignty of security and informal institutions at the expense of official 

institutions, and the absence of a national constitution and personal cult led to the 

spread of the phenomenon of corruption and favoritism, which directly affected the 

development of reform plans. 

 The limited contribution of the elite technocrats in setting public policies. 

Consequently, politics was characterized by improvisation, lack of objectivity, and 

ability to achieve. 

 The absence of public policies concerned with the smelting of tribal loyalties and the 

independent determination of the Libyan political identity and personality. 

 The lack of priorities in the policy-making process of the successive governments 

’work paths, which has negatively affected the effectiveness and efficiency of 

development plans. 

 The lack of transparency in the management of economic reform and the complexity 

of administrative procedures contributed directly to the existence of an inappropriate 

structure for the development process. 

 Development plans in Libya in the 1990s, were negatively affected by the 

international sanctions that prevailed for nearly ten years. 

 The reality of the development process has become captive to the state of instability, 

security, and political and institutional division of Libya after the 2-17 revolution 

2011. 

 The lack of civil society institutions to participate, monitor and evaluate 

development plans. This matter continued in the three stages of the state. 
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Recommendations 

 Establishing centers for studies, research and consultations concerned with public 

policies. 

 Focusing on education issues in its various stages, as it is the tool that prepares 

leaders for tomorrow. This matter requires attention to pre-university education as it 

represents the main rule. 

 Activating the role of the private (private) sector and making it an important 

tributary of the national economy. 

 Adopting a frankness and disclosure approach in all levels and institutions of 

administration, economics and politics. 

 Adopting the principle of transparency and accountability and creating a national 

project that fights corruption and informs citizens of facts and information. 

 Spreading the philosophy of enabling civil society institutions to exercise their role 

in participating in setting and evaluating public policies. 

 Realizing the concept of spreading and distributing development instead of the 

concept of distributing wealth between various Libyan cities and regions. 

 Adopting a comprehensive cultural project that defines the dimensions of the Libyan 

personality and specifies the options and development priorities. Because the 

contribution of culture to development is a very important outcome, and it is not of 

societal feasibility without the support of a strategic, civilizational, cultural, socio- 

economic and political project that leads to balanced plans that complement some of 

them. It responds to a comprehensive and sustainable demand. 

 Work to create sectorial pluralism that would contribute to removing the domination 

of the oil and gas sector over the country's national product. This plurality lies in the 

field of investments and foreign trade, as well as in tourism and support for small 

and medium industries, all of which are supposed to be priorities for public policies 

in Libya in the future. 

 Supporting democratic transformation, which of course will lead to the provision of 

political and social stability in a sustainable manner by building knowledge, skills, 

developing expertise, and capabilities. 

 To stop haphazard planning for the state's development policies and meta plans, and 

to rely on flexible plans that meet the needs of citizens. 

 Moving towards effective administrative and financial decentralization that 

guarantees participation in administration and implementation in formulating public 

policies. 

 The trend towards institutional stability and an end to the continuous structural 

changes in the administrative system. 
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- Reports. 
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