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 :قواعد النشر في املجلة

بنشر البحوث الجادة وألاصيلة، " الصدى للدراسات القانونية والسياسية"ترحب مجلة 

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية 
ً
والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 .يعدها الباحث

 :هيئة التحرير

ولوةة في النشر للبحوث والعرو  والتقارةر حسب ألاسبقية الزمنية في تعطى ألا  

ورودها لهيئة تحرةر الدورةة، وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا 

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرةر

للتأكد  تقوم هيئة التحرةر بالقراءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة 

من توافر مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك 

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوةة

 :الشروط الشكلية واملنهجية

03
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ترسل البحوث والدراسات عبر البريد الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد 

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل
ً
ملخص، : املتعارف عليها عامليا

، الهوامش، املراجع (ألاشكال والجداول إن وجدت)مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق 

 .املعتمدة

على الباحث أن يرفق بحثه بنبذة تعرةفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن 

إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في 

 .مجلة أخرى 

 :عنوان البحث

كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، ( 02)يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث  

 .يتضمن الاستنتاج الرئيس ي وةدل عليه، أو

 .نبذة عن الباحث صاحب املقال 

 :ملخص البحث

 .كلمة( 022)يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية واللغة الانجليزية في حدود  

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرنسية أو الانجليزية ملخص باللغة العربية  

 .كلمة( 022إلى  052)في حدود 

 :احيةالكلمات املفت

كلمات، يختارها الباحث بما ( 02)الكلمات التي تستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة 

يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم ذكرها، تقوم هيئة التحرةر باختيارها عند 

 .فهرسة املقال وإدراجه في قواعد البيانات بغر  ظهور البحث أثناء عملية البحث

 :الهوامش

، مع مراعاة أن يذكر املقالفي شكل أرقام متسلسلة في نهاية يجب إدراج الهوامش 

اسم املصدر أو املرجع كامال عند إلاشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم املختصر، 

 من املصادر واملراجع والهوامش
ً
 .وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 :عروض الكتب

حديثة النشر، أما ( العربية وألاجنبية)ب تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكت 

 .مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو املجاالت العلمية املتعددة، ويشتمل على  

 .إضافة علمية جديدة



 ملحتوةات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوج 
ً
 وافيا

ً
ه يعر  الكاتب ملخصا

اسم املؤلف، املحقق، )القصور، وإبراز بيانات الكاتب كاملة في أول العر  

 (.املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد الصفحات

 .صفحة( 55)أال تزةد عدد الصفحات عن  

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

أطارةح دكتوراه، ومذكرات ) تنشر الدورةة عرو  ألاطارةح واملذكرات الجامعية 

التي تم إجازتها بالفعل، وةراعى في موضوع العر  أن تكون حديثة، ( املاجستير

 .وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية، )إبراز بيانات ألاطروحة كاملة في أول العر ،  

 (.إلاجازة الجامعة، الدولة، سنة

أن يشمل العر  على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة  

 .املوضوع وكيفية تحديدها

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث  

 .من نتائج

 .صفحة( 55)أال تزةد عدد صفحات العر  عن  

 تنبيه هام

عما يقدمه للنشر في املجلة، وعن توافر ألامانة  املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة 

العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي إلاشارة إلى املراجع 

 .ومصادر املعلومات

جميع آلاراء وألافكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى  

وليس للمجلة أو هيئة التحرةر مسؤوليته هو وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، 

 .أي مسؤولية في ذلك

ترسل الدورةة لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور  

، علما (في حالة طبع املجلة ورقيا)به البحث على البريد إلالكتروني ونسخة ورقية 

 .بأن املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها



بطبع أو نسخ أو إعادة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال  ال يسمح 

بإذن خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية املتابعة 

 .القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة العدد السادس

شتى مستلزمات االنتماء احلقيقي للوطن، والعمل على خدمته ورفعته وازدهاره ب
الوسائل والسبل املتاحة، وكذلك التضحية من أجله ومحايته، تتحقق بسبل وأساليب شتى 
متنوعة وخمتلفة فيما بينها، وينتج عن ذلك أثار إجيابية تنعكس على البالد والعباد، يف 

 .املقابل يرتتب على عدم خدمته أثار سلبية تنعكس بالسلب هي األخرى على الكل
دد السادس من جملة الصدى للدراسات القانونية من هنا يطل علينا الع

والسياسية اليت تصدر عن خمرب النظام القانوني للعقود والتصرفات جبامعة اجلياللي 
بونعامة خبميس مليانة، كأحد السبل والطرق املتاحة للباحثني عن احللول املمكنة 

الدراسات القانونية اليت تواجه البالد والعباد يف جمال  والناجعة لألزمات والتحديات
 .والسياسية

وحري بنا يف هذا اجملال أن نتقدم بالشكر اجلزيل للباحثني املساهمني يف هذا العدد 
من داخل الوطن ومن خارجه، بأحباث علمية قّيمة وجديرة، متمنيني املساهمة برفعة 

 .أقالمهم يف أعداد اجمللة القادمة بإذن اهلل عّز وجل
الشكر الوايف ألعضاء اللجنة العلمية للمجلة الذين سهروا كما وجيدر بنا التقدم ب

على حتكيم مقاالت هذا العدد، والعمل املضين يف سبيل إصدار العدد يف أمسى قيمة علمية 
 .ممكنة
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 : امللخــص

تناولت هذه الدراسة أخالقيات املحامي مع موكليه وفق الئحة مهنة املحاماة لسنة 

من منظور شرعي، هادفة إلى التعرف على فلسفة مهنة املحاماة وواجبات املحامي  6102

ألاخالقية في املفهوم الشرعي من خالل تحديد أهمية مهنة املحاماة والواجبات املرتبطة بها 

الناظمة لذلك في املفهوم الشرعي، ومن ثم بيان القيم وأثرها في بناء والقواعد ألاخالقية 

أخالقيات مهنة املحاماة، وقد بين الباحث طبيعة املنهج الشرعي في تنظيم القيم وأخالقيات 

مهنة املحاماة وكذلك أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة من منظور 

ناك عدة مظاهر قيمية وأخالقية تؤثر في مزاولة مهنة املحاماة في شرعي، حيث ظهر أن ه

وأن عالقة املحامي بموكليه .. املفهوم الشرعي تتمثل باألمانة، والكفاءة، والنزاهة والعدالة

وفق الئحة آداب مهنة املحاماة تنقسم إلى عالقة أخالقية وأخرى موضوعية وفق مظاهر 

 .وتفصيالت عالجتها هذه الدراسة

 .، املهنة، املحاماة، املحامي، املنظور الشرعيأخالقيات :الكلمات املفتاحية

ABSTRACT: 

 This study deals with the ethics of the lawyer with his clients 

according to the legal profession of the law for the year 2016 from a 

legal perspective. And then explaining the values and their impact on 

building the ethics of the legal profession, and the researcher 

demonstrated the nature of the legal approach in organizing values and 



 سهيل ألاحمد. د من منظور شرعي 6102أخالقيات املحامي مع موكليه وفق الئحة مهنة املحاماة لسنة 
 

2 
ISSN : 2710-8783 

 

the ethics of the legal profession as well as the types of professional 

ethical values affecting building the legal profession from a legal 

perspective, as it appeared that there are several value and ethical 

aspects that affect the practice of the legal profession. In the legal 

concept, it is represented by honesty, competence, integrity and fairness 

.. The lawyer’s relationship with his clients according to the list of legal 

ethics is divided into an ethical and objective relationship according to 

the aspects and details dealt with in this study. 

 

Key Words: Ethics, profession, attorney, attorney, legal perspective. 

 

 مقدمة

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه 

 ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛

فإن املحاماة مهنة ورسالة أخالقية بطبيعتها ومكوناتها، اهتمت بها التشريعات 

ونية وكذلك الشريعة إلاسالمية، حيث حرصت هذه التشريعات على تنظيم هذه املهنة القان

وإعطائها الصفة املؤثرة في تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الشرع والقانون وإعمال 

قواعد النزاهة والشفافية واملساءلة، وذلك ألهمية هذه املظاهر القانونية وفاعليتها في الواقع 

 .اشإلانساني املع

فالعدل أساس نجاح املجتمعات ومظهر من مظاهر تقدمها واستمرارها، ومن 

ألامور التي تعين على تقرير هذه القيم واملعاني السامية مهنة املحاماة، وطبيعة تكوينها 

 .ومزاولتها في املجتمعات إلانسانية

الل والذي ينظر في التشريعات إلاسالمية وفلسفة صالحيتها لكل زمان ومكان من خ

النصوص واملباديء والقواعد؛ يجد أنها تدور حول فلسفة ألاخالق وأهميتها في نشر الرسالة 

َم َصاِلَح : "وأساس وجودها في العاملين، حيث يقول النبي صلى هللا عليه وسلم مَّ
َ
َما ُبَعثُت ألت إنَّ

الِق 
ْ
خ
َ
 1".ألا

معنى، وألاخالق فالتشريع إلاسالمي رسالة أخالقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من 

الدين كله هو : "من خصائصه العامة، وُروًحا تسري في جميع جوانبه، يقول ابن القيم
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، وهذا إلظهار أهمية املهنة (2)"الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في الدين

ولهذا جاءت  وأخالقياتها في جميع الجوانب الحياتية ومنها جانب املحاماة ومزاولة املهنة،

أخالقيات املحامي مع موكليه وفق الئحة مهنة : "معالجة هذا املوضوع تحت عنوان

حيث ركزت الدراسة على النظرة  "من منظور شرعي 6102املحاماة الفلسطينية لسنة 

م في التشريع 6102الشرعية ألخالقيات مهنة املحاماة وفق الئحة مهنة املحاماة لسنة 

 .الفلسطيني

  :وضوع وأسباب اختيارهأهمية امل

 : وتبرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي

تعلق هذا املوضوع بمسألة أخالقيات املهنة من حيث املاهية والطبيعة وأهمية ذلك في  .0

 .مزاولة مهنة املحاماة وفق املنظور الشرعي

القيمي املؤثر في إظهار أهمية الوقوف على تحديد طبيعة مهنة املحاماة واملعيار ألاخالقي و  .6

 . من املنظور الشرعي 6102اعتبار ذلك من خالل الئحة مهنة املحاماة لسنة 

 .بيان القواعد الناظمة لواجبات املحامي ألاخالقية في املفهوم الشرعي .3

 .تحديد طبيعة املنهج الشرعي في تنظيم القيم وأخالقيات مهنة املحاماة .4

 .على أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة من منظور شرعي الوقوف .5

بيان أن معرفة العالقة بين املحامي وموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة من جوانبها  .2

 .  ألاخالقية واملوضوعية من املسائل املهمة للباحثين واملختصين

وأهمية ما يرتبط به من ارتباكات موضوعية توجب  مساس هذا املوضوع بالواقع املعاصر، .7

 . على الدراسات الشرعية والقانونية أن تقف على هذه املسائل بهدف املعالجة العلمية

تناول جزئيات التشريع إلاسالمي بطريقة مقارنة مع غيره من القوانين والتشريعات وخاصة  .8

 .الفلسطينية

  :أهداف البحث

 :وهي متمثلة بما يأتي

 .د ماهية فلسفة مهنة املحاماة في املفهوم الشرعيتحدي .0

 .بيان القواعد الناظمة لواجبات املحامي ألاخالقية في املفهوم الشرعي .6
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دراسة طبيعة املنهج الشرعي في تنظيم القيم وأخالقيات مهنة املحاماة واملظاهر التي تؤثر في  .3

 .فهوم الشرعيتحقق أسس مزاولة املهنة على الوجه املقبول واملطلوب في امل

الوقوف على أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة بقصد التعرف على  .4

 .ذلك بدقة ووضوح

   :أسئلة البحث/ مشكلة

 :وهي متمثلة بأمور هي

 ما حقيقة فلسفة مهنة املحاماة في املفهوم الشرعي؟ .0

 للمحامي في املفهوم الشرعي؟ هل يوجد أي واجبات أخالقية .6

 كيف تظهر أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة؟ .3

ما هي مظاهر العالقة بين املحامي وموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة لسنة  .4

 من الجوانب ألاخالقية واملوضوعية؟ 6102

 : منهجية البحث

 :ولقد كان منهج البحث كاآلتي

الاعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك ببيان فلسفة مهنة املحاماة وواجبات  .0

املحامي ألاخالقية والقواعد الناظمة لذلك وكذلك تحديد طبيعة املنهج الشرعي في تنظيم 

القيم وأخالقيات مهنة املحاماة، ومن ثم تحليل طبيعة العالقة بين املحامي وموكليه ومظاهر 

 .وقوف على متعلقات البحث بدقة ووضوحذلك بهدف ال

 .الرجوع إلى املراجع املتخصصة في موضوعات البحث .6

في ثالثة  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة : محتوى البحث

 : مباحث، وذلك على النحو آلاتي

 عيفلسفة مهنة املحاماة وواجبات املحامي ألاخالقية في املفهوم الشر : املبحث ألاول 

 فلسفة مهنة املحاماة في املفهوم الشرعي: املطلب ألاول 

 .واجبات املحامي ألاخالقية في املفهوم الشرعي: املطلب الثاني

 القيم وأثرها في بناء أخالقيات مهنة املحاماة من منظور شرعي: املبحث الثاني

 ماةطبيعة املنهج الشرعي في تنظيم القيم وأخالقيات مهنة املحا: املطلب ألاول 
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 أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة من منظور شرعي: املطلب الثاني

من  6102عالقة املحامي بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة لسنة  :املبحث الثالث

 منظور شرعي

ة من منظور عالقة املحامي ألاخالقية بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاما: املطلب ألاول 

 شرعي

عالقة املحامي املوضوعية بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة من منظور : املطلب الثاني

 شرعي

 
ً
فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت : وأخيرا

 .ألاخرى فمن عجز وتقصير واستغفر هللا العظيم

 فلسفة مهنة املحاماة وواجبات املحامي ألاخالقية :املبحث ألاول 

 في املفهوم الشرعي 

 فلسفة مهنة املحاماة في املفهوم الشرعي :املطلب ألاول 

املحاماة، رسالة لنصرة الحّق، والدفاع عن املظلوم واستقصاء العدل، وهي مهنة 

وفي كفالة حق  حّرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون،

الدفاع عن حقوق املواطنين وحرياتهم، وتسعى من خالل تعاونها مع أركان العدالة إلى تحقيق 

 . ذلك

ويزاول املحامون وحدهم مهنة املحاماة، وال سلطان عليهم في مزاولتهم لهذه الرسالة 

العامة إال ضمائرهم وأحكام الشرع والقانون، فهم حماة الحقوق، واملدافعون عن الحريات 

 .(3)وسيادة القانون 

واملحاماة ترجع إلى حمى، والقيام بحماية املّتهم وحفظ حقوقه الشرعّية، وهذا في 

 .صلب مهنة املحامي وطبيعة أعمالها ومهامها وقواعد القيام بها

واملحامي يعتمد في ممارسته املهنة على تنمية مهارات متعددة، كسرعة البديهة 

وقائع ومن ثم التكييف القانوني لها، من خالل عرض الحجج وألادلة والقدرة على إلاحاطة بال

وبعث روح إلاقناع وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج املمكنة لصالح املوكلين دون غش 
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أو تضليل أو تزوير للحقائق، وال يتأتى ذلك إال بالدراسات القانونية وإلاطالع على آلاراء 

 مهمة القاض ي؛  ،الالزمة لذلكالفقهية والاجتهادات القضائية 
ً
فمهمة املحامي كما هي أيضا

التعامل مع القاعدة القانونية من حيث تفسيرها ومعرفة كيفية تطبيقها، حيث إن مهنة 

املحاماة تتشارك مع السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، العتبار أنها 

 . (4)تشكل مع القضاء سلطة العدل

السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء ال يتجزأ من سلطة العدل  إن الفهم

 ال يتجزأ من 
ً
بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن املحامي أصبح جزءا

والقاض ي يعطي حكمه ويعتمد في قراره على حقائق القضية التي قدمها املحامون . املحكمة

 .(5)نونية ذات الصلة بالقضية موضوع البحث والحكمحسب ألادلة واملراجع الفقهية والقا

وتعمل املحاماة على تعزيز الحقوق الفردية والجماعية واملساهمة في حل املشكالت 

 .(6)لكل من الفرد واملجتمع، وبالتالي تنظيم املصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

كل ذلك أن يكون املحامي قد بذل أقص ى جهده في الدفاع عن موكله  ويوجب

 . وضمان مصالحه املشروعة وحقوقه القانونية أو وضعه في مركز أفضل مما هو فيه

 واجبات املحامي ألاخالقية في املفهوم الشرعي :املطلب الثاني

املحاماة  ةيتعلق بواجبات املحامي وطبيعة عمله جانب منهي؛ يتطلب دقة الفهم ملهن

وقواعدها وأصولها، التي يجب على املحامي أن يحققها في علمه وسلوكه وتصرفاته مع 

الناس، وجانب آخر أخالقي؛ يرتبط بما يجب مراعاته من القيم وألاخالق وآلاداب العامة في 

تعامله مع زمالئه من املحامين والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة واملوكلين وذلك من 

ل مظاهر اللين والبشاشة وحسن الخلق والتعامل الحضاري الذي تتبناه هذه املهنة خال

العظيمة في قواعدها وقوانينها ولوائحها الناظمة لعملها، ولبيان ذلك فإن واجبات املحامي 

 :(7)ألاخالقية تتمثل بأمور منها ما يأتي

 ن النظم القدرة على إرساء قواعد العدل للجميع من خالل العمل على تحسي

القانونية املتعددة، وتعزيز املهارات املهنية التي تمكنه من فهم فلسفة العدالة 

وإيصالها للناس من خالل عرض مشكالتهم على القضاء وبالتالي تمكينهم من فهم 

 . أهمية دور القانون للفرد واملجتمع
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الشرع  وفي إطار ذلك فإن دور املحامي دور نزيه من حيث أن واجبه يتفق مع منهج

والقانون في تحصيل حقوق الناس وحمايتها وكذلك الدفاع عنها وبالتالي إقامة العدل 

 .والصواب، وتحقيق املحاكمة العادلة مع الالتزام بكل ذلك بقواعد الشرع والقانون 

  التقّيد بمبادئ ألامانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير

ة، وكذلك احترام واجبات الزمالة وفق منظور الشرع املنهي، والنزاهة، والكفاء

 .والقانون 

  املحافظة على الواجبات املفروضة عليه بمقتض ى القانون ومبادئ املحاماة

 .وتقاليدها املتعارف عليها

  الالتزام بقواعد الاحترام في اللفظ واملظهر، وأن يكون ذلك واقًعا ملموًسا في

ي ينظمها، وذلك في مكتبه كما في املحاكم، وفي املذكرات واللوائح واملرافعات الت

 .التعاطي مع زمالئه وغيرهم

  تجنب كل ما يس يء إلى مهنة املحاماة أو إلى زمالئه من قول أو فعل أو سلوك ظاهر

 . أم خفي

  ألعراف مهنة املحاماة وتقاليدها، وأنظمة 
ً
التقيد باللباس الرسمي املحدد وفقا

 .مول بهانقابة املحامين وألانظمة املع

  املحافظة على أسرار املوكل وأسرار العمل بدقة وأمانة ومسؤولية شرعية

 . وقانونية

  املحافظة على مبدأ السرية في بعض القضايا ومنها مسائل ألاحوال الشخصية

 لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة 
ً
وألاسرة التي يتوكل بها، وذلك نظرا

 .املجتمعات الخاصة

 القيم وأثرها في بناء أخالقيات مهنة املحاماة من منظور شرعي: الثانياملبحث 

إن مراعاة أخالقيات املهنة مسألة جوهرية حال مزاولة مهنة املحاماة، وهي نظام 

إنساني قائم بذاته باإلضافة إلى كونها عالقة إنسان مع مهنة من مقتضياتها تحقق هذه 

لتزم مراقبة هللا في عمله، وأراد تحقيق مقاصد ألاخالق، ولهذا كان من الواجب على من ا
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الشريعة إلاسالمية في سلوكه وتصرفاته أن يحرص على مراعاة هذه ألاخالق والقيم إلظهار 

عظمة مهنة املحاماة وأهميتها في إرساء قواعد تحقيق العدالة وتحصيلها وذلك النبثاقها من 

ع إلانساني املعاش، وبيان ذلك فيما يأتي من تعاليم إلاسالم السامية وقواعده املؤثرة في الواق

 :مطالب

 طبيعة املنهج الشرعي في تنظيم القيم وأخالقيات مهنة املحاماة: املطلب ألاول 

حيث يقوم املنهج الشرعي القانوني على تقويم السلوك البشري وتهذيبه وتوجيهه 

وبخصوص ذلك مدح هللا تعالى خلق نبيه صلى هللا عليه  بما يحقق مصلحة الفرد واملجتمع،

، وجعل الخلق ومكارمه من أسس رسالة (8)"لعلى خلق عظيم وإنك" :سبحانه وسلم بقوله

، (9)"إنما بعثت ألتمم مكارم ألاخالق: "النبي صلى هللا عليه وسلم ومهمته الدعوية لحديث

ْم : "ولقوله صلى هللا عليه وسلم
ُ
َحاِسَنك

َ
ي َمْجِلًسا َيْوَم الِقَياَمِة أ ْم ِمّنِ

ُ
َرِبك

ْ
ق
َ
يَّ َوأ

َ
ْم ِإل

ُ
ك َحّبِ

َ
ِإنَّ ِمْن أ

ا
ً
ق
َ
ال

ْ
خ
َ
    (10)"أ

 إن ألاخالق نوعان، غريزية ِطبع عليها إلانسان ومكتسبة تطبع لها،: يقول املاوردي

وقال بعض الحكماء إن قواعد ألاخالق الفاضلة أربع يتفرع عنها ما سواها من الفضائل، وهي 

العقل والنجدة والعفة والعدل، وعرف الفضائل بأنها توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين 

، فالعقل واسطة بين الدهاء والغباء، والحكمة 
ً
 أو زيادة تكون سرفا

ً
من نقصان يكون تقصيرا

ن الشر والجهالة، والسخاء واسطة بين التقتير والتبذير والشجاعة واسطة بين واسطة بي

الجبن والتهور، والعفة واسطة بين الشره وضعف الشهوات، والتواضع واسطة بين الكبر 

 .(11) ودناءة النفس

ولقد ضبطت التشريعات القانونية وإلاسالمية من خالل قواعدها ومبادئها العامة 

ة املحاماة، وحددت الوسائل الشرعية والقانونية ملمارستها، حيث والخاصة طبيعة مهن

اعتبرت ذلك من قبيل الوسائل وألاسباب التي تعبدنا هللا تعالى بها كما تعبدنا باملقاصد 

ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفض ي : "والغايات؛ حيث يقول ابن القيم

بعة لها معتبرة بها، فوسائل املحرمات واملعاص ي في كراهتها واملنع إليها، كانت طرقها وأسبابها تا

منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها وإلاذن 

 . (12)"فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكلهما مقصود
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ا بتغيير سـلوكها  ولذلك جعل هللا تعالى تغيير
ً
أحـــوال الناس إلى ألاصلح مرتبط

إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما : "وحسن أخالقها حيث يقول سبحانه وتعالى

 .(13)"بأنفسهم

 أنواع القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة : املطلب الثاني

 من منظور شرعي

 يتوافق مع مهنة املحاماة عمل يتطلب من 
ً
املنتسبين لها والعاملين فيها سلوكا

قواعد ألاخالق ومبادئها املعتبرة واملتفق عليها في مزاولة املهنة التي نص عليها في القوانين 

واللوائح الناظمة ملزاولة هذه املهنة واملؤثرة في تنظيم أعمالها، مع التزامها القواعد واملبادئ 

ؤثرة في فلسفة العمل في جميع صوره وجوانبه من حيث الشرعية وألاخالقية الفاضلة امل

 .ألاصل وذلك العتبار أن العمل عبادة ومقياس للتأثير إلانساني في العالم أجمع

حيث تقتض ي طبيعة العمل الذي يقوم به املحامي أن تظهر لديه هذه القيم، وأن 

يحقق ذلك من تحسين  يكون تحليه بذلك من قبيل الضرورة املهنية والحقيقة املنهجية، ملا

بيئة العالقات بين الناس وتساعدهم على بناء الثقة وسهولة إلاقبال على املختصين بجلب 

وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم : "الحقوق وحفظها بأمانة ومسؤولية حيث يقول تعالى

 : "، ويقول سبحانه(14)"ورسوله واملؤمنون 
ً

وال
ُ
ل
َ
ْرَض ذ

َ ْ
ُم ألا

ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
وا ِفي َمَناِكِبَها ُهَو ال

ُ
اْمش

َ
 ف

وُر 
ُ
ش

ُّ
ْيِه الن

َ
وا ِمْن ِرْزِقِه َوِإل

ُ
ل
ُ
 من ذكر أو أنثى وهو مؤمن : "، ويقول (15)"َوك

ً
من عمل صالحا

ْرَض " :، ويقول كذلك(16)"فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
َ ْ
َوألا

ْيٍء َمْوُزوٍن 
َ

ّلِ ش 
ُ
َنا ِفيَها ِمْن ك

ْ
َبت
ْ
ن
َ
َي َوأ ْيَنا ِفيَها َرَواس ِ

َ
ق
ْ
ل
َ
اَها َوأ

َ
ْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن . َمَدْدن

ُ
ك
َ
َنا ل

ْ
َوَجَعل

ُه ِبَراِزِقيَن 
َ
ْسُتْم ل

َ
 .(17)"ل

 وذلك ألنه ال بد من ألاعمال إلانسانية في كل مكسوب ومتمول، ألنه إن كان عمال

بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان مقتنًى من الحيوان أو النبات أو املعدن فال بد فيه من 

، وتظهر هذه القيم ألاخالقيات املهنية (18)العمل إلانساني، وإال لم يحصل ولم يقع به انتفاع

 : (19)الناظمة لعمل املحامي من خالل أنواع بيانها فيما يأتي

ى إلاحسان والتفاني في قيام املحامي بمهنته وأداء التقوى، وهي معيار القدرة عل .0

َيا : "ألاعمال املوكلة إليه على أحسن وجه فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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، وَ  ى َعَجِمّيٍ
َ
ْضَل ِلَعَرِبّيٍ َعل

َ
 ف

َ
 ال

َ
ال
َ
ْم َواِحٌد، أ

ُ
َباك

َ
ْم َواِحٌد، َوِإنَّ أ

ُ
ك  ِإنَّ َربَّ

َ
ال
َ
اُس، أ َها النَّ يُّ

َ
 أ

َ
ال

ْقَوى لِ   ِبالتَّ
َّ

ْحَمَر، ِإال
َ
ى أ

َ
ْسَوَد َعل

َ
 أ

َ
ْسَوَد، َوال

َ
ى أ

َ
ْحَمَر َعل

َ
 أ

َ
، َوال ى َعَرِبّيٍ

َ
التي . (20)"َعَجِمّيٍ َعل

: " اقترنت بحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس الجنة لقوله صلى هللا عليه وسلم

 ".  أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى هللا وحسن الخلق

ُقوَن : "قول هللا تعالىالصدق، ل .6 تَّ
ُ ْ
ِئَك ُهُم امل

َ
ول
ُ
َق ِبِه أ ْدِق َوَصدَّ ِذي َجاَء ِبالّصِ

َّ
، (21)"َوال

، َوِإنَّ الِبرَّ : "ولقوله صلى هللا عليه وسلم ى الِبّرِ
َ
ْدَق َيْهِدي ِإل ِإنَّ الّصِ

َ
ْدِق، ف ْم ِبالّصِ

ُ
ْيك

َ
َعل

ُجُل َيصْ  ِة، َوَما َيَزاُل الرَّ ى الَجنَّ
َ
َتَب ِعْنَد هللِا َيْهِدي ِإل

ْ
ى ُيك ْدَق َحتَّ ُدُق َوَيَتَحرَّى الّصِ

يًقا والصدق أحد أركان بقاء العالم وهو أصل املحمودات، وركن . (22)"ِصّدِ

جاء في مدارج . (23)"النبوات، ونتيجة التقوى، ولواله لبطلت أحكام الشرائع

استواء اللسان على ألاقوال كاستواء السنبلة  :فالصدق في ألاقوال: "(24)السالكين

استواء ألافعال على ألامر واملتابعة كاستواء : على ساقها، والصدق في ألاعمال

استواء أعمال القلب والجوارح على : الرأس على الجسد، والصدق في ألاحوال

إلاخالص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة؛ فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا 

 ". تكون صديقيته: دق، وبحسب كمال هذه ألامور فيه وقيامها بهبالص

ألامانة، وهي مفتاح إلايمان وخلق جوهري وأساس لعمل املحامي وبيان مدى جودة  .3

ِذيَن ُهْم : "هذا العمل والقدرة على قبول وكالة ذلك عن الناس، لقول هللا تعالى
َّ
َوال

اِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 
َ
َمان

َ
إن خير من استأجرت القوي : "ولقوله سبحانه، (25)"أِل

ْن َمْن : "،  ولقوله صلى هللا عليه وسلم(26)"ألامين
ُ
خ

َ
 ت

َ
َتَمَنَك، َوال

ْ
ى َمِن ائ

َ
 ِإل

َ
ة
َ
َمان

َ ْ
ّدِ ألا

َ
أ

َك 
َ
ان
َ
َبَنا َرُسوُل هللِا : "، وعن أنس بن مالك رض ي هللا عنه قال(27)"خ

َ
ط

َ
َما خ

َّ
ل
َ
  ق

َّ
ِإال

اَل 
َ
 : ق

َ
 ِإيَماَن مِل

َ
هُ ال

َ
 َعْهَد ل

َ
ْن ال

َ
 ِديَن مِل

َ
ُه، َوال

َ
 ل
َ
ة
َ
َمان

َ
 أ

َ
 .(28)"ْن ال

التعفف والنزاهة، العتبار ذلك من مباديء املروءة وقواعدها العادلة، حيث يكون  .4

ذلك بالتعفف عن املحارم، وذلك بضبط الفرج عن الحرام، وكف اللسان عن 

ملجاهرة ألاعراض، وحصول التعفف كذلك عن املآثم من خالل الكف عن ا

: لقول النبي صلى هللا عليه وسلم.  (29)"بالظلم، وزجر النفس عن إلاسرار بخيانة
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" 
ٌ
ة
َ
ث
َ
ال
َ
ِة ث ّلِ ذي : أهُل الَجنَّ

ُ
ِب لك

ْ
ل
َ
ٌق، َوَرُجٌل َرحيٌم َرِقيُق الق

َّ
 ُمَوف

ٌ
و ُسلطاٍن ُمْقِسط

ُ
ذ

 ذو ِعياٍل 
ٌ
ف  ُمَتَعّفِ

ٌ
ْرَبى وُمْسِلٍم، وَعِفيف

ُ
 .(30)"ق

وحسن التعامل مع الناس، حيث يقول أنس بن مالك رض ي هللا  البشاشة والاحترام .5

ِبيَّ : "عنه َدْمُت النَّ
َ
  خ

َ
 ِلَم َصَنْعَت؟ َوال

َ
ٍ َوال

ّ
ف

ُ
اَل ِلي أ

َ
َما ق

َ
َر ِسِنيَن ف

ْ
 : َعش

َّ
ال
َ
أ

ِبَما َرْحَمٍة : "ويقول هللا تعالى إلظهار أهمية حسن التعامل مع آلاخرين. (31)"َصَنْعَت 
َ
ف

ِ ِلنْ 
َّ

وا ِمْن َحْوِلَك ِمَن اَّلل َفضُّ
ْ
ن
َ

ِب ال
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
ِليظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
ْنَت ف

ُ
ْو ك

َ
ُهْم َول

َ
، ويقول (32)"َت ل

 : "الرسول صلى هللا عليه وسلم بشأن ذلك
َ
ُه َوال

َ
 َزان

َّ
ْيٍء ِإال

َ
وُن ِفي ش 

ُ
 َيك

َ
َق ال

ْ
 الّرِف

ِإنَّ

هُ 
َ
ان

َ
 ش

َّ
ْيٍء ِإال

َ
َزُع ِمْن ش 

ْ
املؤثرة في املفهوم  ، وذلك ألن من القواعد ألاخالقية( 33)"ُين

الشرعي أنه؛ ال فضل لعربي على عجمي أو أبيض على أسود إال بالتقوى لقوله صلى 

ْضَل " :هللا عليه وسلم
َ
 ف

َ
 ال

َ
ال
َ
ْم َواِحٌد، أ

ُ
َباك

َ
ْم َواِحٌد، َوِإنَّ أ

ُ
ك  ِإنَّ َربَّ

َ
ال
َ
اُس، أ َها النَّ يُّ

َ
َيا أ

 ِلَعَجِمّيٍ عَ 
َ

، َوال ى َعَجِمّيٍ
َ
ْحَمَر، ِلَعَرِبّيٍ َعل

َ
ى أ

َ
ْسَوَد َعل

َ
 أ

َ
ْسَوَد، َوال

َ
ى أ

َ
ْحَمَر َعل

َ
 أ

َ
، َوال ى َعَرِبّيٍ

َ
ل

ْقَوى   ِبالتَّ
َّ

اَس ": ، وعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(34)"ِإال َسُعوَن النَّ
َ
 ت

َ
ْم ال

ُ
ك ِإنَّ

ِق 
ُ
ل
ُ
خ

ْ
َوْجِه َوُحْسُن ال

ْ
 ال

ُ
ْم َبْسط

ُ
ِكْن لَيَسُعُهْم ِمْنك

َ
ْم، َول

ُ
ْمَواِلك

َ
  (35)"ِبأ

ألن مهنة املحاماة تعمل على تحقيق مقصد مهم من مقاصد وذلك : إلاخالص .2

التشريع إلاسالمي من خالل جلب املنفعة ودفع املفسدة، وهذا أمر يحتاج إلى 

ِ َرّبِ : "إخالص النية هلل تعالى لآلية
َّ

ُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي َّلِل
ُ
ِتي َون

َ
ْل ِإنَّ َصال

ُ
ق

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
اِت : "صلى هللا عليه وسلمحديث النبي ، ول(36)"ال يَّ ْعَماُل ِبالّنِ

َ ْ
َما ألا ، وذلك (37)"ِإنَّ

ألن النية رأس ألامر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، وهي روح العمل 

وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها 

ن، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذال 

ى : "وقد مدح هللا تعالى املخلصين بقوله سبحانه. (38)"وآلاخرة ِكَتاِب ُموس َ
ْ
ْر ِفي ال

ُ
ك
ْ
َواذ

ا ِبيًّ
َ
 ن

ً
اَن َرُسوال

َ
ًصا َوك

َ
ل
ْ
اَن ُمخ

َ
ُه ك : ، وقال عز وجل في حق يوسف عليه السالم(39)"ِإنَّ

وَء َوا"  َعْنُه السُّ
َ
ِلَك ِلَنْصِرف

َ
ذ
َ
ِصيَن ك

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا امل

َ
ُه ِمْن ِعَباِدن اَء ِإنَّ

َ
َفْحش

ْ
، ويقول َرُسوُل (40)"ل

ِ صلى هللا عليه وسلم
َّ

اَل : "اَّلل
َ
ِقَياَمِة، َمْن ق

ْ
َفاَعِتي َيْوَم ال

َ
اِس ِبش ْسَعُد النَّ

َ
 : أ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ال

ْفِسِه 
َ
ْو ن

َ
ِبِه أ

ْ
ل
َ
اِلًصا ِمْن ق

َ
ُ خ

َّ
 (41)"اَّلل
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َ : " لقول هللا تعالى: املفهوم الشرعي وضوابطهتحقيق العدل واملساواة وفق  .7
ّ

ِإنَّ اَّلل

ِي 
ْ
َبغ

ْ
ِر َوال

َ
نك

ُ ْ
اء َوامل

َ
َفْحش

ْ
ُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن ال

ْ
َعْدِل َوإلِاْحَساِن َوِإيَتاء ِذي ال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َيأ

ُروَن 
َّ
ك
َ
ذ
َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك
ُ
ْن : "، ولقوله تعالى(42)"َيِعظ

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ

َّ
ى ِإنَّ اَّلل

َ
اِت ِإل

َ
َمان

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ؤ
ُ
ت

 َ
َّ

ْم ِبِه ِإنَّ اَّلل
ُ
ك
ُ
ا َيِعظ َ ِنِعمَّ

َّ
َعْدِل ِإنَّ اَّلل

ْ
ُموا ِبال

ُ
ْحك

َ
ْن ت

َ
اِس أ ْمُتْم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
اَن  أ

َ
ك

 : "، ولقوله سبحانه(43)"َسِميًعا َبِصيًرا
ْ
اِميَن ِبال وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
ِقْسِط َيا أ

 ُ
َّ

اَّلل
َ
ِقيًرا ف

َ
ْو ف

َ
ا أ ِنيًّ

َ
ْن غ

ُ
َرِبيَن ِإْن َيك

ْ
ق
َ ْ
َواِلَدْيِن َوألا

ْ
ِو ال

َ
ْم أ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
ى أ

َ
ْو َعل

َ
ِ َول

َّ
َهَداَء َّلِل

ُ
ى  ش

َ
ْول
َ
أ

وا
ُ
ْعِدل

َ
ْن ت

َ
َهَوى أ

ْ
ِبُعوا ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
ال

َ
 .(44)"ِبِهَما ف

،  ولقوله (45)"ألامينإن خير من استأجرت القوي : "الكفاءة، لقوله سبحانه وتعالى .8

ّرٍ : "صلى هللا عليه وسلم
َ
ِبي ذ

َ
ْصَدَق ِمْن أ

َ
ْبَراُء أ

َ
غ
ْ
ْت ال

َّ
ل
َ
ق
َ
ْضَراُء َوال أ

َ
خ

ْ
ْت ال

َّ
ل
َ
ظ
َ
،  (46)"َما أ

ى : "وقوله
َ
 َعل

َرنَّ مَّ
َ
أ
َ
ي، ال ت ِحبُّ ِلَنْفس ِ

ُ
َك َما أ

َ
ِحبُّ ل

ُ
ي أ ِ

ّ
َراَك َضِعيًفا، َوِإن

َ
ي أ ِ

ّ
ّرٍ ِإن

َ
َبا ذ

َ
َيا أ

َنْيِن، وَ 
ْ
َينَّ َماَل َيِتيٍم اث

َّ
َول

َ
، وهذا يدل على أهمية الكفاءة التي هي من املتطلبات (47)"ال ت

ألاساس للمهنة ومدى قدرة املحامي على ضبط أخالقياتها، وذلك من خالل اطالعه 

على القضايا املطلوب توكيله فيها وإلامكانيات التي يتحلى بها هذا املحامي للقيام 

 .متعلقاتها املهنية واملوضوعيةبمقتضيات هذه الوكالة و 

الاتقان، وهي من لوازم الكفاءة والقدرة على القيام بمهمة املحاماة وقواعدها،  .9

وهذه القيمة ألاخالقية تعد من ألاسس والقواعد املؤثرة في أخالقيات املهنة ومجال 

َ ُيِحبُّ : "واضح في أسباب نجاحها وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم
َّ

ا َعِمَل ِإنَّ اَّلل
َ
ِإذ

ْن ُيْتِقَنهُ 
َ
 أ

َ
ْم َعَمال

ُ
َحُدك

َ
 .(48)"أ

ْقَوى : "التعاون، لقوله تعالى .01 ِبّرِ َوالتَّ
ْ
ى ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
: ، وقوله صلى هللا عليه وسلم(49)"َوت

دُّ َبْعُضُه َبْعًضا"
ُ
َياِن َيش

ْ
ُبن
ْ
ال
َ
ِمِن ك

ْ
ُمؤ

ْ
ِمَن ِلل

ْ
ؤ
ُ ْ
َحبُّ : "، وقوله صلى هللا عليه وسلم(50)"امل

َ
أ

ى ُمْسِلٍم، ا
َ
ُه َعل

ُ
ْدِخل

ُ
ى هللِا ُسُروٌر ت

َ
ْعَماِل ِإل

َ
َحبُّ ألا

َ
اِس، َوأ َفُعُهْم ِللنَّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
َعال

َ
ِ ت

َّ
ى اَّلل

َ
اِس ِإل لنَّ

ٍخ ِلي 
َ
ي َمَع أ ْمش ِ

َ
ِئْن أ

َ
ُرُد َعْنُه ُجوًعا، َول

ْ
ط

َ
ْو ت

َ
ي َعْنُه َدْيًنا، أ ْقض ِ

َ
ْو ت

َ
، أ

ً
ْرَبة

ُ
 َعْنُه ك

ُ
ِشف

ْ
ك
َ
ْو ت

َ
أ

ِديَنِة ِفي َحاَجٍة 
َ ْ
ْهًرا ِفي َمْسِجِد امل

َ
ْسِجِد ش

َ ْ
ا امل

َ
 ِفي َهذ

َ
ْعَتِكف

َ
ْن أ

َ
يَّ ِمْن أ

َ
َحبُّ ِإل

َ
 .(51) "أ
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 عالقة املحامي بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة :املبحث الثالث            

 من منظور شرعي 6102لسنة  

، 40، 41، 39، 38، 37، 32)في املواد  6102 املحاماة لسنةنظمت الئحة آداب مهنة 

طبيعة العالقة بين املحامي وموكليه وذلك بتركيزها على أهمية ( 47، 42، 45، 44، 43، 46

، ..التوكيل من حيث ألاصل وحدوده وطبيعته من القيام بذلك وفق قواعد إلاخالص وألامانة

وغير ذلك من  وكذلك أهمية النزاهة واملسؤولية والتعفف وماهية ألاتعاب وفلسفة تنظيمها

 .ألاخالقيات املرتبطة بهذه العالقة

والناظر فيما سبق ذكره من املطلب الثاني من املبحث الثاني السابق بعنوان أنواع 

القيم ألاخالقية املهنية املؤثرة في بناء مهنة املحاماة من منظور شرعي؛ يرى أن طبيعة العالقة 

جع بمجملها إلى هذه القيم ألاخالقية من املنظور بين املحامي واملوكل وفق الالئحة املذكورة تر 

الشرعي التي اهتمت بأن يكون الخلق الحسن املرتبط باملهنة ومسؤولياتها من قواعد تنظيمها 

 :وبالتالي تطبيقها وفيما يأتي من مطالب بيان نصوص الالئحة املنظمة لطبيعة هذه العالقة

 يه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة عالقة املحامي ألاخالقية بموكل :املطلب ألاول 

 من منظور شرعي

حيث جاءت مواد الئحة آداب املهنة بتنظيم طبيعة العالقة ألاخالقية بموكلي 

 :املحامي من خالل النصوص آلاتية

على املحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخالص وتفان، وأن ( 32)نصت املادة 

 في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكل
ً
ه، ويكون مسؤوال

وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه املشورة القانونية . خطئه املنهي الجسيم

إن خير من استأجرت : "بمهنية، وهذا من مقتض ى قيمة خلق ألامانة في قوله سبحانه وتعالى

 : "،  وقوله صلى هللا عليه وسلم(52)"القوي ألامين
َ
ْن َمْن أ

ُ
خ

َ
 ت

َ
َتَمَنَك، َوال

ْ
ى َمِن ائ

َ
 ِإل

َ
ة
َ
َمان

َ ْ
ّدِ ألا

َك 
َ
ان
َ
 .(53)"خ

يحظر على املحامي اتباع الوسائل غير املشروعة، كالترغيب أو ( 37)وجاء في املادة 

إلايحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية أو مزعومة، بأي جهة كانت، بقصد جلب املوكلين أو 

اء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة املتقاضين أو السجناء كسب القضايا، أو استخدام الوسط
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أو املوقوفين أو املقبوض عليهم من تلقاء نفسه، أو الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة ميسرين 

 لتوكيلهم إياه
ً
ويحظر اقتسام أتعاب بين محام وأشخاص ليسوا . أو سماسرة سعيا

تضيات التعفف والنزاهة، في قول النبي بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير، وهذا من مق

 : "صلى هللا عليه وسلم
ٌ
ة
َ
ث
َ
ال
َ
ِة ث ِب : أهُل الَجنَّ

ْ
ل
َ
ٌق، َوَرُجٌل َرحيٌم َرِقيُق الق

َّ
 ُمَوف

ٌ
و ُسلطاٍن ُمْقِسط

ُ
ذ

 ذو ِعياٍل 
ٌ
ف  ُمَتَعّفِ

ٌ
ْرَبى وُمْسِلٍم، وَعِفيف

ُ
ّلِ ذي ق

ُ
 .(54)"لك

 بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها  يجب على املحامي إبالغ موكله( 38)وفي املادة 
ً
فورا

نيابة عنه، وعليه أال يتصرف بها، وأن يحافظ عليها محافظته على ماله لحين تسليمها ملوكله 

أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب عنه، أو القيام بإيداعها 

ألاحوال ال يقع على  باسم موكله في أحد املصارف، واحتفاظه بسندات إلايداع، وفي جميع

املحامي عبء الانتقال إلى موطن املوكل لتسليمه املبالغ املوجودة في حوزته إال إذا وجد اتفاق 

 بواجبه مجرد إبالغ املوكل بوجود 
ً
على خالف ذلك، وفي جميع ألاحوال يعتبر املحامي قائما

 .هذه املبالغ وتبليغه الستالمها

للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير  ال يجوز : على أنه( 39)ونصت املادة 

 بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في 
ً
مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطيا

 للدفاع عن مصالح املوكل، وال 
ً
إجراءات الدعوى ملدة شهر على ألاقل متى كان ذلك الزما

 
ً
في وقت غير مناسب إذا لم يتعاون يعتبر تنازل املحامي في مرحلة تقديم بينات موكله تنازال

 .موكله معه بخصوصها

 عالقة املحامي املوضوعية بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة  :املطلب الثاني

 من منظور شرعي

وقد تناولت مواد الئحة آداب مهنة املحاماة طبيعة العالقة املوضوعية بين املحامي 

 :  يما يأتيوموكليه وفق تنظيم ذلك في نصوص بيانها ف

 :ال يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحاالت آلاتية: أنه( 41)ما ذكرته املادة 

 .عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. 0

 .ضد موكله بمقتض ى وكالة عامة. 6
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 عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى املتفرعة عنها، ولو بعد انتهاء . 3
ً
ضد شخص كان وكيال

 .وكالته

ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها . 4

، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب
ً
 .منها سلفا

أية دعوى ضد أي من املؤسسات العامة أو الخاصة قبل مض ي سنة من تاريخ تركه العمل . 5

 .فيها

أية دعوى ضد أي من املجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها املجالس . 2

التشريعية والبلدية وإلادارية، أو ضد أي من املصالح التابعة لها، خالل مدة عضويته فيها 

 .وملدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها

 فيها بصفته  أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق. 7
ً
عرضها عليه أو أبدى رأيا

 
ً
 أو خبيرا

ً
ما

ّ
 أو ُمحك

ً
 .قاضيا

عن أكثر من متهم واحد في دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة، إذا . 8

 .كانت مصالح املدعى عليهم متعارضة

 للنزاهة والشفافية وإقرار خلق ألامانة لقوله صلى هللا عليه وسلم
ً

ّدِ " :وذلك امتثاال
َ
أ

َك 
َ
ان
َ
ْن َمْن خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
َتَمَنَك، َوال

ْ
ى َمِن ائ

َ
 ِإل

َ
ة
َ
َمان

َ ْ
َما : "، وعن أنس بن مالك رض ي هللا عنه قال(55)"ألا

َّ
ل
َ
ق

َبَنا َرُسوُل هللِا 
َ
ط

َ
اَل  خ

َ
 ق

َّ
هُ : ِإال

َ
 َعْهَد ل

َ
ْن ال

َ
 ِديَن مِل

َ
ُه، َوال

َ
 ل
َ
ة
َ
َمان

َ
 أ

َ
ْن ال

َ
 ِإيَماَن مِل

َ
 .(56)"ال

ال يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم : على أنه( 40)وقد نصت املادة 

موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات عالقة بها، حتى لو بعد انتهاء 

 .وكالته

ال يجوز للمحامي الذي يتقاض ى أتعاب محاماة : كذلك أنه( 46)وجاء في املادة 

ت، أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارا

 .لخصم موكله ترتبط بذات موضوع النزاع

يجب على املحامي عند تحريره للعقود وألانظمة وسائر : أنه( 43)وذكرت املادة 

املحررات القانونية أن يحررها بلغة قانونية واضحة، كما يمنع عليه تحرير العقود املخالفة 

 .للقانون والنظام العام
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وهذه من مقتضيات الكفاءة والقدرة على إلاتقان املطلوب للقيام بالعمل على 

أكمل وجه، وقد اهتم التشريع إلاسالمي بإظهار أهمية الكفاءة ودورها في تنظيم ألاعمال 

العلمية والحياتية بشكل متقن متخصص من خالل بيان اشتهار بعض الصحابة والعلماء في 

: ته وكفاءته ومن ذلك ما جاء في كتاب سير أعالم النبالء أنأمر يتقدم فيه على غيره لقدر 

أقرأ ألامة أبي بن كعب، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالتأويل ابن عباس، وأمينهم 

أبو عبيدة، وعابرهم دمحم بن سيرين، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وفقيه ألامة مالك، ومحدثهم 

عرهم أبو تمام، وعابدهم الفضيل، وحافظهم أحمد بن حنبل، ولغويهم أبو عبيد، وشا

سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، ونحويهم سيبويه، 

وعروضيهم الخليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاض ي الفاضل، وفارسهم خالد بن 

 . ، حيث كان ذلك في معرض الحديث عن الكفاءات العلمية(57)الوليد

يحظر على املحامي تنظيم السندات بأنواعها، وعقود الشركات (: 44)وفي املادة 

وأنظمتها، وكافة العقود املنصوص عليها في نظام السندات العدلية النافذ، ما لم تكن 

 .ممهورة بخاتمه وتوقيعه، ومصادق عليها من قبل النقابة

 .على املحامي الجمع ما بين الشهادة والوكالة( 45)وحظرت املادة 

يقدر املحامي أتعابه باعتدال، بعيًدا عن البخس . 0: أنه( 42)رت املادة وذك

وإلاسفاف، ويتقاضاها وفًقا لالتفاق املبرم بينه وبين موكله، ويدخل في تقديرها نوعية 

الدعوى، وأهمية النزاع، والجهد املبذول، والحلول القانونية التي وجدها املحامي أو بحث 

 .ونتيجة النزاع، مع مراعاة القيود الواردة في القانون عنها أو دل موكله عليها، 

يحظر على املحامي القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحمة زمالئه واستقطاب . 6

املوكلين، ما لم يتوفر سبب جدي يبرر تدني ألاتعاب كعالقة قرابة حتى الدرجة الثانية أو 

حامي التوكل عن شخص معدم صداقة بينه وبين موكله اشتهرت بين الناس، وإذا أراد امل

، على أن يبلغ مجلس النقابة 
ً
 فال يقبل ألاتعاب املتدنية، وإنما يعمل بهذه الدعوى مجانا

ً
ماديا

بذلك، ليصار إلى تسجيلها في سجل ألاعمال التي يجوز للنقيب تكليفه بها، وإعفاءه من 

 
ً
 .التكليف الحقا
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وال تتجاوز %( 5)عاب املحاماة عن في جميع ألاحوال وفي القضايا املدنية ال تقل أت.3

من القيمة الحقيقية للمال املنقول أو غير املنقول املتنازع عليه، أو إذا كان باإلمكان %( 65)

 .تقدير قيمة النزاع نقًدا

تقدير قيمة ألاتعاب في القضايا الجزائية يتحدد بمدى أهمية القضية وتبعاتها .4

 .على املوكل

 :حامي في حال عدم وجود اتفاق على ألاتعابعلى امل( 47)وحظرت املادة 

 .أن يستوفي أتعابه وفًقا لتقديره من املبالغ املحصلة لحساب موكله. 0

 .حجز ألاوراق واملستندات املتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في ألاتعاب. 6

أن والناظر في طبيعة العالقات التي تفرضها أخالقيات املهنة على املحامي وموكليه يجد 

ا وثيًقا باملهنة وهو املحدد ألاساس لنجاحها، وفي إرساء مبدأ 
ً
املنهج ألاخالقي يرتبط ارتباط

سيادة القانون ودولة املؤسسات فيها، حيث إنه يؤثر تأثيًرا واضًحا على الوكالة ذاتها من حيث 

وضة ماهيتها وشروطها وتكييفها الفقهي والقانوني، وهو يراعي كذلك مقدار ألاتعاب املفر 

على طبيعة العمل ومحدداته املوضوعية والشكلية وإلاجرائية، فال يمكن للمحامي أن ينظم 

الئحة دعوى أو يعمد إلى متابعة القضايا املوكلة إليه إال بمعرفته بدقة ماهية أخالقيات 

املهنة وواقعيتها وما هي الفلسفة الحقيقة ملمارسة املهنة كذلك بصورة علمية موضوعية، 

حاولت توضيحه هذه الدراسة من خالل بيانها للموضوعات ومعالجة ذلك وفق وهو ما 

 . منظور الشرع إلاسالمي

 : خاتمة

أخالقيات املحامي مع موكليه وفق الئحة مهنة وبعد هذه املحطة في تناول موضوع 

فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا  من منظور شرعي 6102املحاماة الفلسطينية لسنة 

 :البحث من نتائج وذلك فيما يأتي

  أن هناك عدة مظاهر قيمية وأخالقية تؤثر في مزاولة مهنة املحاماة في املفهوم

 .. الشرعي تتمثل باألمانة، والكفاءة، والنزاهة والعدالة

  عالقة  املحامي بموكليه وفق الئحة آداب مهنة املحاماة تنقسم إلىأن عالقة

 .وفق مظاهر وتفصيالت عالجتها هذه الدراسة أخالقية وأخرى موضوعية
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  املحاماة رسالة لنصرة الحّق، والدفاع عن املظلوم واستقصاء العدل، وهي مهنة

حّرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة 

تسعى من خالل تعاونها مع أركان حق الدفاع عن حقوق املواطنين وحرياتهم، و 

 . العدالة إلى تحقيق ذلك

  إن مراعاة أخالقيات املهنة مسألة جوهرية حال مزاولة مهنة املحاماة، وهي نظام

إنساني قائم بذاته باإلضافة إلى كونها عالقة إنسان مع مهنة من مقتضياتها تحقق 

 .هذه ألاخالق

 راد تحقيق مقاصد الشريعة إلاسالمية في يجب على من التزم مراقبة هللا في عمله، وأ

سلوكه وتصرفاته أن يحرص على مراعاة أخالقيات إلظهار أهمية مهنة املحاماة في 

إرساء قواعد تحقيق العدالة وتحصيلها وذلك النبثاق هذه ألاخالق من تعاليم 

 .إلاسالم السامية وقواعده املؤثرة في الواقع إلانساني

 يتوافق مع قواعد ألاخالق املتفق مهنة املحاماة تتطلب من ا 
ً
لعاملين فيها سلوكا

عليها في مزاولة املهنة التي نص عليها في القوانين واللوائح الناظمة ملزاولة هذه املهنة 

 .واملؤثرة في تنظيم أعمالها

  التزام املبادئ الشرعية وألاخالقية املؤثرة في عمل املحامي بجميع صوره وجوانبه

العمل عبادة ومقياس للتأثير إلانساني في العالم أجمع، حيث  من قبيل اعتبار أن

تقتض ي طبيعة العمل أن يكون تحليه بذلك من قبيل الضرورة املهنية واملنهجية 

بقصد تحسين بيئة العالقات بين الناس واملساعدة على بناء الثقة وسهولة إلاقبال 

 .على املختصين بجلب الحقوق وحفظها بأمانة ومسؤولية

 التشريعات إلاسالمية من خالل قواعدها ومبادئها العامة والخاصة طبيعة  ضبطت

مهنة املحاماة، وحددت الوسائل الشرعية والقانونية ملمارستها، حيث اعتبرت ذلك 

من قبيل الوسائل وألاسباب التي تعبدنا هللا تعالى بها كما تعبدنا باملقاصد 

 .والغايات
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 طبيعة العالقة بين املحامي وموكليه  6102نة نظمت الئحة آداب مهنة املحاماة  لس

وذلك بتركيزها على أهمية التوكيل من حيث ألاصل وحدوده وطبيعته من القيام 

 ...بذلك وفق قواعد إلاخالص وألامانة

 

؛ فإنني أتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم، وأن 
ً
وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاءيعلمني ما ينفعني، وأن ينفعني ب
ً
 .ما علمني، وأن يزدني علما

 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر: أوال

 القرآن الكريم 

 املراجع: ثانيا

  ،6114أحمد بن حنبل، مسند إلامام أحمد، بيت ألافكار الدولية، عمان، الرياض. 

  ،البخــــــــاري، دمحم بــــــــن إســــــــماعيل، صــــــــحيح البخــــــــاري، بيــــــــت ألافكــــــــار الدوليــــــــة، عمــــــــان

 .6114الرياض، 

  البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، شــعب إلايمــان، بــاب فــي ألامانــات ومــا يجــب مــن

 .م6113، 0أدائها إلى أهلها، مكتبة الرشد، الرياض، ط

  ،6114الترمذي، سنن الترمذي، بيت ألافكار الدولية، عمان، الرياض. 

  ،أخالقيـــات املهنـــة، جامعـــة امللـــك ســـعود،  كليـــة التربيـــة، قســـم الدراســـات إلاســـالمية

 .ه، اململكة العربية السعودية0432-ه0435سلم، الفصل الثاني،  017برقم 

 4087: الحاكم، املستدرك، كتاب تواريخ املتقدمين من ألانبياء واملرسلين، ح برقم. 

 ،علـــي عبـــد الواحـــد وافـــي، دار  نهضـــة مصـــر، : تحقيـــق ودراســـةاملقدمـــة،  ابـــن خلـــدون

 .ت.، د3ط

  ،ســنن أبـــي داود، بيــت ألافكـــار بـــن ألاشــعث أبـــو داود السجســتاني ســليمانأبــو داود ،

 .ط.، د6114الدولية، عمان، الرياض، 
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  ـــة ـــالم النــــبالء، مؤسســ ـــير أعــ ـــذهبي، شــــمس الـــــدين أبــــو عبــــد هللا دمحم بـــــن أحمــــد، سـ الـ

 . م0985، 3الرسالة، بيروت، ط

 عة، دار ، الحســين بــن دمحم بــن املفضــل، الذريعــة إلــى مكــارم الشــريالراغــب ألاصــفهاني

 .م0981، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

  ،ابـــن القـــيم، دمحم بـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي، إعـــالم املـــوقعين عـــن رب العـــاملين، دار الجيـــل

 . 0973بيروت، 

  ،مــدارج الســالكين بــين دمحم بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين، ابــن القــيم

 .م0992، 3وت، طمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الكتاب العربي، بير

  فلسطين6102الئحة آداب مهنة املحاماة، لسنة ،. 

 ،أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  أبو الحسن علي بن دمحم، املاوردي

 .هـ0417، 0ط

  ،أبــو الحســن علــي بــن دمحم، تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر فــي أخــالق امللــك، املــاوردي

 .0980 دار النهضة العربية،  بيروت، 

  ،مســـــلم، بـــــن الحجـــــاج النيســـــابوري، صـــــحيح مســـــلم، بيـــــت ألافكـــــار الدوليـــــة، عمـــــان

 .6114الرياض، 

  ،موقع محامين أردنيين، حماة الحق للمحاماةhttps://jordan-lawyer.com. / 

  ــــطينية ــــات الفلســ ــــاء واملعلومــ ـــة ألانبــ ــ ـــــا)وكالـ ــــوان(وفـ ـــــاة، : ، بعنــ ـــــة املحامـ ـــــتقالل مهنـ اسـ

 ./https://info.wafa.ps: برابط
                                                           

1
، بيت ألافكار الدولية، عمان، 8939أحمد بن حنبل، مسند إلامام أحمد، مسند أبي هريرة، ح برقم . 

 .4087: ، الحاكم، املستدرك، كتاب تواريخ املتقدمين من ألانبياء واملرسلين، ح برقم6114الرياض، 
السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك  مدارجدمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن القيم،   - 2

 .6/317م، 0992، 3نستعين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 (. 6)، املادة 6102الئحة آداب مهنة املحاماة، لسنة   - 3

https://info.wafa.ps/
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، الئحـة آداب مهنـة / https://jordan-lawyer.comموقـع محـامين أردنيـين، حمـاة الحـق للمحامـاة، : انظـر  - 4

 . وما بعدها( 6)، املادة 6102املحاماة، لسنة 
: اســــــــــــــتقالل مهنـــــــــــــــة املحامـــــــــــــــاة، بـــــــــــــــرابط: ، بعنـــــــــــــــوان(وفـــــــــــــــا)وكالــــــــــــــة ألانبـــــــــــــــاء واملعلومـــــــــــــــات الفلســــــــــــــطينية   - 5

https://info.wafa.ps/موقــــــــــــع محــــــــــــامين أردنيــــــــــــين، حمــــــــــــاة الحــــــــــــق للمحامــــــــــــاة، : ، وانظــــــــــــر-https://jordan

lawyer.com / وما بعدها( 6)، املادة 6102آداب مهنة املحاماة، لسنة ، الئحة . 
: اســـــــــتقالل مهنــــــــــة املحامـــــــــاة، بــــــــــرابط: ، بعنـــــــــوان(وفــــــــــا)وكالـــــــــة ألانبــــــــــاء واملعلومـــــــــات الفلســـــــــطينية : انظـــــــــر  - 6

https://info.wafa.ps/ ،وموقع محامين أردنيين، حماة الحق للمحاماة ،lawyer.com-ordanhttps://j . / 
، (2)، (4)، (3: )، الفصـــل الثــاني، واجبـــات املحــامي، املـــواد6102الئحـــة آداب مهنــة املحامـــاة، لســنة : انظــر  - 7

: اســـــــــــــــــتقالل مهنـــــــــــــــــة املحامـــــــــــــــــاة، بـــــــــــــــــرابط: ، بعنـــــــــــــــــوان(وفـــــــــــــــــا)وكالـــــــــــــــــة ألانبـــــــــــــــــاء واملعلومـــــــــــــــــات الفلســـــــــــــــــطينية 

.pshttps://info.wafa/. 
 .4سورة القلم، آية   - 8
، الحـاكم، املسـتدرك، كتـاب تـواريخ 8939أحمد بن حنبل، مسند إلامام أحمد، مسـند أبـي هريـرة، ح بـرقم  - 9

 .صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: ، وقال4087املتقدمين من ألانبياء واملرسلين، ح برقم 
هــذا : ، وقــال6108بــاب مــا جــاء فــي معــالي ألاخــالق، ح بــرقم  الترمــذي، ســنن الترمــذي، كتــاب البــر والصــلة،  - 10

 حسٌن غريب من هذا الوجه، بيت ألافكار الدولية، عمان، الرياض، 
ٌ
 .6114حديث

دار النهضـة العربيـة،   أبو الحسن علي بـن دمحم، تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر فـي أخـالق امللـك، املاوردي،   - 11

 .07، ص0980بيروت، 
 . 3/018، 0973م، دمحم بن أبي بكر الزرعي، إعالم املوقعين عن رب العاملين، دار الجيل، بيروت، ابن القي  - 12
 .00سورة الرعد، آية   - 13
 .015ورة التوبة، آية س - 14
 .01سورة امللك، آية   - 15
 . 97سورة النحل، آية  - 16
 .61، 09سورة الِحْجر، آية   - 17
 .0/380 ت،.، د3علي عبد الواحد وافي، دار  نهضة مصر، ط: اسةتحقيق ودر املقدمة،  ابن خلدون،  - 18
سـلم،  017جامعة امللك سعود،  كلية التربية، قسم الدراسات إلاسالمية، أخالقيـات املهنـة، بـرقم : انظر  - 19

 .وما بعدها 33ه، اململكة العربية السعودية، ص 0432-ه0435الفصل الثاني، 
، ح بــــرقم مســــند إلامــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، مســــند حــــديث رجــــل مــــن أصــــحاب النبــــي  أحمــــد بــــن حنبــــل،  - 20

63489. 

https://info.wafa.ps/
https://info.wafa.ps/
https://info.wafa.ps/
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 .33سورة الزمر، آية  - 21
يا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا "البخاري، دمحم بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب ألادب، باب قول هللا تعالى   - 22

بيــــت ألافكــــار الدوليــــة، عمــــان، الريــــاض،  ،2194ومــــا ينهــــى عــــن الكــــذب، ح بــــرقم " هللا وكونــــوا مــــع الصــــادقين

، مســــلم، بــــن الحجــــاج النيســــابوري، صــــحيح مســــلم، كتــــاب البــــر والصــــلة وآلاداب، بــــاب قــــبح الكــــذب 6114

 .6114، بيت ألافكار الدولية، عمان، الرياض، 6217وحسن الصدق وفضله، ح برقم 
ارم الشــــريعة، دار الكتــــب العلميــــة، ، الحســــين بــــن دمحم بــــن املفضــــل، الذريعــــة إلــــى مكــــالراغــــب ألاصــــفهاني  - 23

 .670م، ص0981، 0بيروت، ط
 .6/671ابن القيم، مدارج السالكين،   - 24
 .8سورة املؤمنون، آية   - 25
 .62سورة القصص، آية  - 26
، سـنن أبـي داود، كتـاب إلاجـارة، بـاب فـي الرجـل يأخـذ سـليمان بـن ألاشـعث أبـو داود السجسـتانيأبـو داود،  - 27

ط، الترمــــذي، ســــنن .، د6114، بيــــت ألافكــــار الدوليــــة، عمــــان، الريــــاض، 3535يــــده، ح بــــرقم حقــــه َمــــْن تحــــت 

قال . 0624الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، ح برقم 

 .6114هذا حديث حسن غريب، بيت ألافكار الدولية، عمان، الرياض، : الترمذي

، بيــــت ألافكــــار 06527بــــن حنبــــل، مســــند إلامــــام أحمــــد حنبــــل، مســــند أنــــس بــــن مالــــك، ح بــــرقم  أحمــــد  - 28

 . 6114الدولية، عمان، الرياض، 
هــ، ص 0417، 0أدب الـدنيا والـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط أبـو الحسـن علـي بـن دمحم، املـاوردي،  - 29

412 ،401. 

ا وأهلهــا، بــاب الصــفات التــي يعــرف بهــا فــي الــدنيا أهــل مســلم، صــحيح مســلم، كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــ - 30

 .6825الجنة وأهل النار، ح برقم 
حســــن الخلــــق والســــخاء ومــــا يكــــره مــــن البخــــل، ح بــــرقم : البخـــاري، صــــحيح البخــــاري، كتــــاب ألادب، بــــاب  - 31

أحســــن النــــاس صــــلى هللا عليــــه وســــلم ، مســــلم، صــــحيح مســــلم، كتــــاب الفضــــائل، بــــاب كــــان رســــول هللا 2138

 .6319خلًقا، ح برقم 
 .056سورة آل عمران، آية   - 32
 .6594مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة وآلاداب، باب فضل الرفق، ح برقم   - 33
، ح صــلى هللا عليـــه وســـلمأحمــد، مســـند إلامــام أحمـــد بـــن حنبــل، مســـند حــديث رجـــل مـــن أصــحاب النبـــي   - 34

 . 63489برقم 

 .468لعلم، ح برقم ا: الحاكم، املستدرك، كتاب  - 35
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 : ملخص

تعتبر روندا من أهم الدول إلافريقية     

تحقيق نهضة رائدة  التي إستطاعت

وواعدة في مسارها التنموي، وذلك رغم 

ما عرفته من عديد ألازمات السياسية 

وإلاقتصادية وإلاجتماعية، التي غيبت 

عنها التنمية وإلازدهار، مع اعتبار ما 

تمتلكه من من ثروات وموارد طبيعية 

وغير طبيعية، بالتالي فكان البد من 

إستغالل عقالني ملا تزخر به من 

إمكانيات وفرص لتقليص الفجوة 

التنوية وتحقيق نهضة حقيقية في كافة 

 .املجاالت والقطاعات

Abstract: 

         Rwanda is considered one of the 

most important African countries, 

achieving a great renaissance toward 

development after facing numerous 

political, economic and social crises 

which had hindered the country’s 

prosperity for decades, despite its natural 

and wealth resources. Therefore, it was 

necessary for its leaders to rationally 

exploit Rwanda resources in order to 

amend the gaps in development and 

achieve a real renaissance in all fields 

and sectors. 

        Rwanda represents a pioneering 

model in the art of resources and crisis 

management in Africa. For that, we try 

in this research paper to focus on the 

main reasons that impeded Rwanda 

development’s path, and their impact on 

the country’s international position. 
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نظرا ملا تمثله هذه الدولة من نموذج    

رائد في مجال حوكمة التنمية في 

إفريقيا، نحاول من خالل هذه الورقة 

البحثية التركيز على أهم ألاسباب 

الرئيسة التي أعاقت املسار التنموي في 

ندا وتأثير ذلك على مكانتها رو 

الدولية،ثم التنويه إلى أهم املبادرات 

وإلاستراتجيات التي تبنتها روندا في 

تحقيق النهوض التنموي وتجاوز كافة 

 .العراقيل و التحديات

تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد  

أهم العوامل التي جعلت روندا نموذج 

رائد وواعد في إحداث نهضة تنموية 

ية في كافة املجاالت والقطاعات، حقيق

وتجاوز كافة مشاكلها الداخلية 

والخارجية، وبالتالي محاولة الكشف 

عن أسباب ذلك وتبيان مدى امكانية 

تعميم النموذج الروندي على باقي 

 .الدولة إلافريقية في تحقيق التنمية

إفريقيا، : الكلمات املفتاحية

روندا،التنمية، التحديات، 

 ..إلاسترايجيات

Then we point out the most important 

initiatives and strategies adopted by 

Rwanda in achieving development and 

overcoming all obstacles and challenges. 

       The importance of this study lies in 

identifying the most important factors 

that made Rwanda a pioneering and 

promising model in bringing about a real 

development renaissance in all fields and 

sectors, and overcoming all its internal 

and external problems. Thus, we try to 

uncover the reasons for that growth and 

showing the possibility of generalizing 

the Rwandan model for the rest of the 

African countries to follow in order to 

achieve growth and prosperity. 

Key words: Africa, Rwanda, 

Development, Challenges, Strategies. 
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 ةمقدمـــــــ

تعتبر مسألة حوكمة التنمية في إفريقيا مسألة قابلها الكثير من املخططات 

في سبيل النهوض التنموي وتجاوز كافة العراقيل والتحديات، وقد شكلت  وإلاستراتيجات،

والواعد، مقارنة مع باقي الدول إلافريقية  الاستثنائيدولة رواندا النموذج التنموي إلافريقي 

 .التي تشابهها أو تشاركها نفس الثروات الطبيعية وغير الطبيعة

التي جعلت روندا نموذج رائد تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد أهم العوامل 

وواعد في إحداث نهضة تنموية حقيقية في كافة املجاالت والقطاعات، وتجاوز كافة مشاكلها 

الداخلية والخارجية، وبالتالي محاولة الكشف عن أسباب ذلك وتبيان مدى امكانية تعميم 

 .النموذج الرواندي على باقي الدول إلافريقية في تحقيق التنمية

  :إلاشكالية التاليةء ما تقدم يمكن طرح وعلى ضو

كيف يمكن تحديد املسارات العامة املتحكمة في نجاح أو فشل مخططات  -

 . التنمية التي تبنتها دولة رواندا ، سبيال للخروج من عجزها وتخلفها؟

 : ولفهم وتفسير الظاهرة املدروسة سينطلق البحث من الفرضية التالية

التوظيف العقالني للموارد الدولة في تبني إستراتيجيات فعالة في مجاالت  إن  

 .                       التنمية، يقود حتما نحو الرخاء ونهضة تنموية حقيقية

تقوم منهجية هذا البحث على املنهج إلاحصائي، بالتركيز على ألارقام ومستويات 

د على مقاربة املقارنة، في دراسة حالة أوضاع في رواندا، وكذلك إلاعتما الاقتصاديالنمو 

 .رواندا بين حالتي التخلف والنهضة التنموية

لقد جاءت تقسيمات الدراسة وفق محورين أساسين، حيث نركز في املحور ألاول 

ندرس أهم العوامل  على دراسة العوامل التي أعاقت تقدم ونهضة رواندا، أم في املحور الثاني

  .والقطاعاتت إلى تبلور مسار النهضة الرواندية في كافة املجاالت الرئيسية التي أفض

 العوامل الرئيسية التي أعاقت املسار التنموي في رواندا/ املحور ألاول 

ولكن بداية  نتطرق في هذا املحور ألهم ألاسباب التي أعاقت التنمية في دولة رواندا،

 .من الضرورة املنهجية تقديم بطاقة فنية عن هذه الدولة وموقعها في القارة إلافريقية
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يمكن تقديم ملحة تاريخية في تعريف دولة : بطاقة فنية عن دولة رواندا /أوال

 :رواندا، ضمن مجموعة العناصر التالية

  :املوقع الجغرافي -1

حيث تحدها  ،(1) وسط القارة إلافريقية إلى جنوب خط إلاستواء تقع رواندا في 

، وتنزانيا (الزئير سابقا)أوغندا شماال، وبورندي جنوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 .(2)شرقا
 

 .خريطة توضيحية للموقع الجغرافي والفلكي للدولة رواندا

 

 arab-ency.com.sy/ املوسوعة العربية : املصدر

، ويمتاز موقعها أنه يقع في أعلى املساحات 8ألف كلم83.662مساحة رواندا تبلغ 

 .املرتفعة بالقارة إلافريقية

قدم  822، وترتفع معظم أراضيها على ألاقل  (6(وسطها أقل من ألفي مم ارتفاعيبلغ 

عاصمة رواندا تقع في وسطها، وتقدر مساحتها " كيغالي" ، وتمثل مدينة (4)فوق سطح البحر

 .(5)8كلم 422و بنح

بالبحر أو املحيط، تمتاز مظاهرها الجغرافية  الاتصالرواندا دولة داخلية عديمة 

بالتنوع الكبير، حيث ألاودية النهرية املتعرجة، إلى جانب السهول والبحيرات، والهضاب 

وتسود  والجبال البركانية، وتغطي الجبال املرتفعة وألاراض ي الوعرة معظم أرجاء رواندا،

إلى  ارتفاعهاالتي يصل " فيرونجا"ألاجزاء الشمالية الغربية املرتفعات البركانية، وأهمها جبال 
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جزءا مهما من  Rusizi" روسيري "ونهر Kivu " كيفو"م فوق سطح البحر، وتمثل بحيرة 4512

يغطي  م، بينما8022إلى " كيفو"الحدود الغربية للبالد، ويصل إرتفاع الجبال املحيطة ببحيرة 

أجزاء من حدود رواندا الجنوبية، وتغطي ألاجزاء الشرقية من  Akanyaru" أكانيارو "نهر 

على سلسلة من الهضاب العليا، تعرف ،وملوقعها (3)البالد سلسلة من الهضاب املرتفعة

درجة، ونسبة  12مناسب لإلقامة البشرية، بمتوسط حرارة سنوية  استوائيرواندا مناخ 

 .(0)ملل في العام تبعا إلرتفاع ألارض  1322 إلى 022أمطار من 

 : يتشكل إلاطار السكاني لرواندا من ثالث مجموعات عرقية، وهي/ التركيبة السكانية -2

وهم مجموعة من الصياديين التقلديين، وهي ألاقلية ألاقل عددا وتشكل : قبائل ألتوا 

ولديهم تنظيم إداري  مبني على املقايضة، واقتصادهم، (2)من مجموع سكان رواندا  %1

 .(0)محكم اقتصاديونمط 

عرفت بالحياة الزراعية باإلضافة إلى الصيد وهي تشكل ألاغلبية املطلقة  :قبائل الهوتو 

 .(12)تنظيماتهم الاجتماعية بالالمركزية واتسمت، %24في رواندا 

والتي قدمت من  في رواندا، ثراءتعني رعاة املاشية وهي الطبقة ألاكثر  :قبائل التوتس ي 

تقاليد حربية صارمة، باإلضافة إلى ، يمتلكون (14)إثيوبيا في القرن الرابع عشر 

فقط  %15تطويرهم ملؤسسات وتنظيمات مركزية قوية، ويشكلون أقلية ، إذ يمثلون  

 .(11)من مجموع سكان رواندا

 الاجتماعيةلقد كشفت عدة دراسات أنه على مدى ألفي سنة عرفت هذه الطبقات 

سياس ي وتماسك إجتماعي، حيث إشتركوا في  استقراراملشكلة للتركيبة السكانية للرواندا، 

لغة واحدة وهي اللغة الكينيارواندية، وخلقوا ألنفسهم ثفافة ودين ومعتقدات موحدة، بين 

 .(18)قبائل الهوتو وقبائل التوتس ي

وانية، إلى جانب الثروة النباتية فيها، رواندا منطقة غنية بالثروة الحي :املوارد و الثروات -3

ومن أهم محاصيلها الزراعية ،الذرى، حيث تنتج سنويا إلى جانب البطاطا الحلوة 

بزراعة  اهتماماطن، كما شهدت رواندا في آلاونة ألاخيرة  0.222طن، القمح  110.222

ي القطن والبن، ومن املعادن التي تمتلكها رواندا نجد النحاس والقصدير الذ

املاس والذهب، كما : ، باإلضافة إلى ألاحجار الكريمة"كيفو" تستخرجه من شرقي بحيرة 
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تمتلك رواندا خزان مائي ضخم، وبيئة متنوعة، وتتمتع بمرتفعات وغابات طبيعية كانت 

حاجزا طبيعيا ضد العديد من التهديدات ألامنية، كما تعتبر رواندا بلد زراعي أساسا، 

والرعي، باإلضافة إلى أن الدول الغربية تستورد منها  ةعالزرارفتي مبني على ح اقتصادها

من الدخل القومي، ويأتي  %12البن، حيث يعد أول سلعة تصديرية فهو يساهم ب

 . (16)الشاي في املرتبة الثانية، إضافة إلى الخشب واملاشية،

 :ألاسباب الرئيسية التي أعاقت التنمية في رواندا/ ثانيا

عديد التحديات الداخلية والخارجية التي أعاقت خطط التنمية عرفت رواندا 

 :(14)فيها

 .العوامل الداخلية في تخلف رواندا -(أ

حدثت إلابادة الجماعية في رواندا في سياق  :4991مخلفات الحرب ألاهلية عام  -

يا ، وبلغ عدد ضحا(15)عبر الزمن ( والثروة)من الحرب ألاهلية، نتيجة الصراع على السلطة 

، (13)شخص، وشارك في املأساة أكثر من ربع مليون شخص  222.222هذا الصراع أكثر من 

وكنتيجة محتملة لهذا الصراع ذكر صندوق النقد الدولي أنه بعد إلابادة الجماعية مباشرة 

وحصل شلل تام  للقدرة إلادارية على مستوى الحكومة املركزية واملحلية، انهيارحصل هناك 

 .  (10)واملالية  الاجتماعيةفي تقديم الخدمات 

من  %02تشغل الزراعة أكثر من  :إنتاجية القطاع الفالحي في تراجع مستمر -

العائلي، وألاراض ي  لالستهالكالقوى العاملة، لكنها كانت قطاعا بدائيا مكتفيا باإلنتاج 

معدالت  ارتفاعلكل الروانديين، بسب  الصالحة للزراعة ال تكفي لكي تكون مصدر رزق قار

ألف هكتار ومعظمها من نوعية رديئة، 652الوالدة، واملساحة املخصصة للمراعي ال تتجاوز 

املفرط  الاستخدامغير العقالني ألراضيهم، من خالل  الاستغاللوهو ما يجبر الفالحين على 

 .ي الفالحيةلألسمدة، وما لهذه الطريقة من آثار سيئة على إنتاجية ألاراض 

تعتمد رواندا أساسا على إنتاج وتصدير القهوة  :الاقتصاديةضعف القاعدة  -

قوي، مما يستوجب بذل الجهود لتوسيع القاعدة  اقتصادوالشاي، وهذا ال يكفي لبناء 

وخاصة من حيث املواد املصدرة، ويبقى الغاز الطبيعي املتوفر في بحيرة كيفو،  الاقتصادية
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مليار متر  32الهام، الذي تمتلك منه البالد، إحتياطات كبيرة تقدر بحوالي املورد الطبيعي 

 .والاستغاللالالزمة من حيث إلاستكشاف  الاستثماراتمكعب، إال أنها لم تستقطب 

 الاقتصادتعتبر ألامية العائق ألاهم في تحديث  :تراجع جودة رأس املال البشري  -

ون القراءة والكتابة، عالوة على سوء التغذية من الروانديين ال يعرف %42الرواندي، ف 

، وهو ما يعيق تطور القطاعات (إلايدز ) ألامراض الخطيرة، كاملالريا، وفيروس  وانتشار

 .الهامة التي تحتاج إلى موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة الاقتصادية

 .العوامل الخارجية في تخلف رواندا -(أ

، وبعد 1225ألاملاني على رواندا في عام  الانتدابكان بداية  :الاستعماري الدور  - 

البلجيكي سنة  الانتدابأملانيا، في الحرب العاملية ألاولى، وضعتها ألامم املتحدة تحت  انهزام

، ولقد كانت سياسة بلجيكا تشبه سياسة أملانيا املبنية على التفريق والتقسيم من 1013

جديدة  واقتصاديةعاصمة إدارية  داثباستحأجل إحكام السيطرة منذ البداية قامت 

، وإلادارة الثانية غير مباشرة عاصمتها في بوروندي تعمل مع قادة (bujumbura)مقرها 

ستعمارية هناك وجهاء محليين في ظل النظام البلجيكي، وعليه كان نمط إلادارة البلجيكية إلا 

ما سمح للتوتس ي بفرض  مشايخ ورؤساء التوتس ي الحكام التقليديين، امباستخدغير مباشر 

 .(12)إدارتهم على الهوتو

عانت رواندا من مشاكل حادة، منها معدالت عالية من املالريا  :املديونية الخارجية -

 الاعتمادوإلايدز، وعدم الحصول على املياه الصالحة للشرب والكهرباء، وهو ما نتج عنه 

من ميزانية الحكومة وتصل إلى  %42املفرط على الديون واملساعدات الخارجية، والتي تغطي 

من الناتج املحلي إلاجمالي، كما أنتجت املوازنة والعجز التجاري % (12-82)

 .(10)املتكرران،مستويات عالية من الديون الحكومية والخارجية 

معظم التجارة الخارجية لرواندا تتم  :حواجز عديدة ال تسهل التجارة الخارجية -

عن طريق البر وهو ما يتطلب تكاليف باهضة للتصدير أو التوريد، نظرا للبعد املوانئ 

البالد شبكات السكك الحديدية التي تربط  افتقارالبحرية للبلدان املجاورة، عالوة على 

ا تعتبر كلفة إضافية ال رواندا بجيرانها، فحالة الطرقات السيئة التي تربط رواندا بتنزاني

 .(82)تشجع على تصدير املواد املصنعة في رواندا، وال على توريد املواد ألاولية
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نستنج أن حالة التخلف التي عرفتها رواندا في كافة مناحي الحياة، كانت نتيجة عوامل 

وقبائل داخلية وخارجية، منها الصراع العرقي على الثروة والسلطة، بين قبائل أقلية التوتس ي 

ألاغلبية الهوتو، وجر البالد إلى حرب أهلية نتج عنها جرائم إلابادة الجماعية،التي كان لها 

املدمر للحياة في رواندا، ما جعلها  تعتمد على الديون  والاجتماعي الاقتصاديألاثر 

واملساعدات الخارجية، لكن سرعان ما أدركت أن الخروج من حالة التخلف، والتخلص من 

سياسات ومخططات تنموية عقالنية تسهم  باعتمادرب إلابادة الجماعية يكون فقط آثار ح

وتحقيق إزدهارها، فما هي أهم املخططات التنموية وإلاستراتيجيات التي  اقتصادهافي نمو 

 .تبنتها رواندا في بناء مسارها التنموي؟، ذلك ما نحاول إلاجابة عنه من خالل املحور الثاني

 العوامل الرئيسية في نهضة رواندا /املحور الثاني

 املساراتنتطرق في هذا املحور ألهم العوامل الداخلية والخارجية، التي حددت 

 .العامة في نهضة رواندا، والفرص املتاحة التي على أساسها تحتكم إليها مخططات التنمية

، هناك عناصر مهمة يمكن أن تعيد بناء الدولة وفقا العوامل الداخلية -(أ

، إلانعاش والاستقرارألامن : لنظريات السياسية املتعلقة بالنزاعات والحروب ألاهلية، وهيل

، بناء الدولة ديمقراطيا، وعودة الالجئين والاستقرار، واملقصود باألمن الاقتصادي

واملواطنين النازحين داخليا إلى وطنهم، ونزع سالح املليشيات، ودمجها ضمن عناصر قوات 

لتحقيق  الاقتصادإعادة بناء وتحويل  الاقتصاديواملقصود باإلنعاش  ألامن والشرطة،

عمل مؤسسات  استعادةوالحد من الفقر ومنع نشوب النزاعات من خالل  الاقتصاديالنمو 

 :(81)الدولة وتطبيق القانون 

بمحاكمة جميع املتهمين بالتخطيط : وتعزيز املصالحة الوطنية الانتقاليةالعدالة  -

الجماعية، وقد تضمنت عملية املحاكمة جبر الضرر لكل شخص وقع عليه أذى من لإلبادة 

الجرائم املرتكبة والعمل على إعادة بناء الجيش الرواندي وقوات ألامن، من خالل دمج 

القوات العسكرية غير النظامية وتسريح بعضها، فتم العمل على زيادة حجم الجيش الجديد 

تحويل عقيدة الجيش، من عقيدة الوالء العرقي والعصبية، إلى وميزانيته، وذلك بالتوازي مع 

 .(88)عقيدة الوالء الخاص للدولة الرواندية ككل
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أهمية قصوى للتعليم، وفرض " بول كاجامي"أولى رئيس رواندا   :بالتعليم الاهتمام -

 نظام تقديم املدرسيين من واستبدلسنة من التعليم املجاني،  18مدة إلزامية حددت في 

ألاقدمية نحو معيار نسبة النجاح وأقر زيادة مستمرة في ميزانية التعليم، فبعد أن كانت 

،، وقد ورد في تقرير جودة التعليم لعام (86) 8212في سنة  %88، أصبحت 8216سنة  10%

دول في تجربة النهوض بالتعليم، ( 6)الصادر عن اليونسكو أن رواندا من أفضل ثالث  8214

على مجانية التعليم ألاساس ي، ووضع خطة ملحاربة ظاهرة التسرب املدرس ي، وتعتمد الدولة 

من أجل  والاتصالتكنولوجيا املعلومات "وملحو ألامية الرقمية، أسست حكومة رواندا نظام 

وقد  ،الكترونية، وهو نظام يستبدل وسائل التعليم والكتب التقليدية بمنصات "التعليم

تعزز هذا النظام بإطالق قمر صناعي يضمن الخدمات التكنولوجية الفعالة والسريعة في 

 .(84)التعليم

الحكم، " بول كاجامي"بعد تسلم الرئيس : دور القيادة السياسية في نهضة رواندا -

املختلفة، فالهدف  الاقتصاديةتغطي آلاجال (  8282رؤية ) أطلقت الحكومة خطة قومية 

على املعونات والديون الخارجية عبر  الاعتماددى القريب هو تكوين الثروات وتقليل على امل

في البالد، وأعاد بناء البنية  الاستثمارسن مجموعة من إلاجراءات الضريبية وتشجيع 

 اقتصادزراعي إلى  اقتصادالتحتية، أم الهدف الثاني، متوسط ألاجل، فيتمثل في التحول من 

، وعلى املدى والاتصاالتن خالل تطوير التعليم وتكنولوجيا املعلومات قائم على املعرفة م

البعيد، فتهدف الرؤية إلى تعزيز روح املبادرة الخاصة، وخلق طبقة وسطى من املستثمرين 

 .(85) البالد اقتصاداملحليين قادرة على خلق الثروة واملساهمة في تطوير 

بالد  رواندا :مخططات إلانعاش وإلانجازات التنموية الرواندي، الاقتصادي -

 %65زراعي، وتمثل ألاراض ي الصالحة للزراعة  اقتصادهامن  %25زراعية باألساس، حوالي

من هذه ألاراض ي، وهي تحتل املرتبة  %81.5من إجمالي املساحة، وتحتل الفاصوليا وحدها 

من ألاراض ي  %15ة الذرة البيضاء ب الثانية من إنتاجها في إفريقيا، ثم تأتي بعدها زراع

الصالحة للزراعة، كما تعد البلد الحادي عشر في العالم من حيث إنتاج البطاطا الحلوة، 

من الدخل القومي ويأتي الشاي في املرتبة الثانية من  %6أما زراعة البن فال تشغل سوى 

 .(83)املواد املصدرة 
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، إذ تميز 1004إلى قبل وبعد سنة  الرواندي يجب النظر الاقتصادإن الحديث عن 

 اقتصاديا وانهياراالوضع في السابق بالديكتاتورية وشدة املذابح، فقد عرفت رواندا دمارا 

كليا، أما بعد ذلك فقد تميز الوضع باملصالحة وعودة الثقة تدريجيا أي إرتفاع نسب النمو 

حققت (  8225و 1004ن بي) نوعا ما، وفق إلاحصائيات املقدمة، فخالل إحدى عشرة سنة 

رواندا الكثير مقارنة مع العديد من الدول إلافريقية وبفترة ألازمة،حيث وصل إنتاجها 

مليار دوالر في  2.05مليار دوالر والذي كان يقدر ب  1.28حوالي  8224الداخلي الخام في عام 

رنة بفترة ، وحسب التقارير إلاستراتيجية حققت الدولة نمو جميع القطاعات مقا1004عام 

مليار فرنك رواندي إلى 11من  8225إلى  1005ألازمة، إذ عرف قطاع تربية املاشية تزايد من 

التقنيات الحديثة، أما الصناعة والتي  استخداممليار، ويعود ذلك إلى  62أكثر من 

 8225وصلت حسب تقرير البنك الدولي في جوان  من إلانتاج الداخلي الخام، %82تحتل

 .    (80)%0نسبة النمو املتوسطة إلى

قصد الخروج من حالة التخلف وتحقيق نهضتها تبنت رواندا عديد املخططات 

وإلاستراتيجيات التنموية، إذ تم وضع خطة لتطوير الزراعة، وجلب خبراء أجانب ألجل 

راعية ومكتبا للتصدير ونقل املحاصيل، ووفرت ذلك، ونشأت شبكة هاتفية للمعلومات الز 

ألاسمدة، واملعدات الزراعية بأسعار مشجعة، وقدمت قروضا ميسرة للمزارعيين، لتظهر 

سنوات فقط، فعلى سبيل املثال إرتفع إنتاج القهوة من ( 25)نتيجة ذلك خالل خمسة

الحرب، وأصيح مليون طن بعد ألاعوام الخمسة التي تلت  15ألف طن بعد الحرب إلى 62

من سكان رواندا في القطاع الزراعي، ولذلك إنخفظت مستويات الفقر  %02يعمل أكثر من 

إرتفعت قيمة إنتاج الغذاء  8214إلى عام  8212إنتاجية ألاغذية، فمن عام  ارتفعتعندما 

 .(82)،%32مليون دوالر، بزيادة  8مليون دوالر إلى  1.8من

بنتها الحكومة الرواندية، برنامج الفرص إلاستراتيجية من أهم البرامج التنموية التي ت

تنمية املناطق، بما في ذلك إلادارة ( 1: )ثالث مجاالت استهدفالقطرية الجديد، الذي 

( 8)املتكاملة ملستجمعات املياه وري وألانهار و التالل وتكثيف إلانتاج املحصولي الحيواني، 

لى التكيف مع تغير املناخ، وأنشطة ما بعد سالسل القيمة الخاصة بالصادرات القادرة ع

تغذية ( 6)الحصاد القادرة على التكيف مع تغير املناخ، وتنمية أنشطة ألاعمال الزراعية، 
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، بما في ذلك تمكين املرأة من كافة واقتصاديا اجتماعياالسكان ألاكثر ضعفا وإدماجهم 

حيث تحدد هذه الرؤية أهداف  ،8282، باإلضافة لذلك تم تبني برنامج رؤية عام...حقوقها

رواندا إلانمائية طويلة ألاجل، وتقوم هذه الرؤية على التسير العقالني الرشيد، وتنمية املوارد 

الذي يقوده القطاع الخاص، وتطوير البنية ألاساسية، والزراعة التي  والاقتصادالبشرية، 

لحكومة إلى تحويل البالد إلاقليمي، وتسعى ا الاقتصادييقودها السوق إلى جانب التكامل 

موجه نحو الخدمات بحلول عام  اقتصادمحدود الدخل وقائم على الزراعة إلى  اقتصادمن 

8282 (80). 

، يمكن القول أنه بفضل النمو بالنسبة للعوامل الخارجية في نهضة رواندا -(ب

ين في للمستثمر  استقطاباتحولت رواندا إلى واحدة من الدول العشر ألاكثر  الاقتصادي

املركز  احتلت، أن رواندا 8215إفريقيا، وأعلن بنك أفريقيا الجنوبية في تقرير له نهاية عام 

ية، وبحسب التقرير فإن للمستثمرين في القارة إلافريق استقطاباالتاسع بقائمة أكثر الدول 

واعتمد البنك إلافريقي في  ثيوبيا وردتا ألول مرة ضمن قائمة الدول العشر ألاوائل،رواندا وإ

 الاقتصاديحجم السوق، والناتج القومي الخام، النمو : تقريره على معايير مختلفة، مثل

مليون  422،إضافة إلى إرتفاع إيرادات السياحة حيث بلغت أكثر من الاستثماروجودة مناخ 

الدخل  من %46فقط، وفق تقرير حكومي رسمي، تحتل السياحة حاليا 8213دوالر في عام 

 .(62)إلاجمالي للبالد 

الخارجية، من خالل وضع قانون  الاستثماراتعملت الحكومة الرواندية على تشجيع 

الذي يمكن املستثمر من إنهاء جميع " الشباك الواحد"جديد لإلستثمار، ونشأت ما يعرف 

 استشارياإلاجراءات في مكان واحد وخالل بضع ساعات، كما عملت على تأسيس مجلسا 

والتطوير، كان أعضاؤه من الروانديين ذوي الكفاءات العليا واملنتشرين في  الستثمارل

دول العالم، وألغت رواندا التأشيرة للجميع ألاجانب، سواء كانوا أفارقة أم  مختلف

للسياح ألاجانب،  استقباالأوروبيين، وهذا ما جعل العاصمة كيغالي أكثر العواصم إلافريقية 

مارسات والخطط في تطور إلانتاج الداخلي الخام عشرة أضعاف في وقد ساهمت هذه امل

 0.14، أصبح يناهز 1004مليون دوالر سنة  022سنة، فبعدما كان ال يتعدى  16غضون 

في العالم،  الاقتصاديات، وتحولت رواندا إلى واحدة من أهم 8210مليار دوالر سنة 
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لسنة " الكوميسا" مة دول ، وصنفت وفق تقرير ملنظ8210عام  %0.5بمتوسط معدل

 .(61)جذبا للمستثمرين ورجال ألاعمال  إفريقية، كأول دولة 8213

بالتالي حققت رواندا العديد من إلانجازات التنموية، فقد حافظت على معدالت نمو 

مرتفعة خالل العقد املاض ي، متفوقة على بعض الدول الكبرى مثل الصين والهند، حيث بلغ 

، كما أن رواندا تخطط 8210في عام  %3، بعد أن كان8212العام خالل  %2.3املعدل 

، ومن دول العالم التي 8265لتصيح واحدة من الدول ذات الدخل فوق املتوسط خالل عام 

 .(68)8252تتمتع بدخل عال خالل عام 

 :خاتمة

ترتبط املسارات العامة املتحكمة في تخلف أو نهضة رواندا في الخيارات التنموية 

، وباملقارنة فإن الاجتماعيوالرفاه  الاقتصادينجاعتها في تحقيق مستويات النمو ومدى 

رواندا كانت تقع بين حالتين، حالة التخلف والدكتاتورية وحالة النهوض التنموي التي 

 .تكشفها مختلف إلاحصائيات وإلاستراتيجيات املتبعة في التوظيف العقالني للموارد املتاحة

 :توصلنا للنتائج والتصويات التاليةيمكن القول أننا   

في سياسات التقسيم العرقي للمجتمع الرواندي، نتج عنها بعد  الاستعمارمخلفات  -1

 .الداخلي وجرائم إلابادة الجماعية، وتخلف رواندا الالاقتت الاستعمار انسحاب

العدالة واملصالحة التي أسست لوضع خطط  ترتبط عوامل نهضة رواندا في تفعيل -8

 .العقالني للفرص املتاحة وتجاوز تحديات تخلف الاستغاللإستراتيجية تنموية في 

ضرورة إنشاء مرصد وطني في دراسة تجربة رواندا في النهوض التنموي، لتعميم  -6

التجربة إفريقيا، من منطلق القول أن جل دول إفريقيا تعرف نفس ظروف تخلف 

 (. ، الحرب ألاهلية، املوارد والثروات الاستعماري سياسات التقسيم العرقي ) ا رواند

 :الهوامش
(1)

 -Jan Vansinan,anteced ents to Moden Rwaanda the Yiginya Kindom,unversity 

of wiscomsin,press,library of Congress,united States of Amirca,2004, p35. 
، 8216 نزاعات إقليم البحيرات الكبرى في إفريقيا،آفاق املستقبل -إستراتيجياالبطاحني،عطا الحسن  -(8)

 .48ص 
(3)-

 David Newbury, Defeat is the only Bad Nous, Rwaanda  under Musing, 1896-

1991, university of wisconsin press, library of congress, united States of  
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America, 2011,p42. 
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 الديمقراطية وتغير املناخ
Democracy and Climate Change 

 وافي مريم. د

 كلية الحقوق 

 1 جامعة الجزائر

docteurouafi.22@gmail.com 

 

 :امللخص

يعتبر تغير املناخ ظاهرة عاملية  من اكبر ألاخطار التي تهدد البشرية وهي شاملة حيث 

بها في املقابل من منطلق فكرة حقوق إلانسان  تتأثرتساهم النشاطات البشرية في املشكلة و 

إذا سلمنا بوجود عالقة سببية  بين تغير املناخ وعدم التمتع الفعلي بحقوق إلانسان كان 

 .فعيل الديمقراطية املناخيةالبد من ت

, مبدأ الحصول على املعلومة :تتحقق ديمقراطية البيئة من خالل مبادئ عامة مثل

 .وحق اللجوء إلى القضاء مبدأ املشاركة

فإذا كان لرؤساء الدول ,لذلك يمكن اعتبار ديمقراطية البيئة حال ملشكلة تغير املناخ 

ياسات لظاهرة تغير املناخ فان ألاولوية واملنظمات الدولية سلطة وضع الحلول و الس

للمواطن ، حتى لو كان يقطن في بلد فقير في ان يكون فاعال  ويحدث فارقا في النظام القانوني 

 لتغير املناخ ، وهو أمر تجسد من خالل املادة السادسة من اتفاقية تغير املناخ 

 :الكلمات املفتاحية

 .املعلومة، مبدأ املشاركةالديمقراطية، البيئة، مبدأ الحصول على 
Résumé 

Le changement climatique est un phénomène mondial des plus 

dangereux, qui menace l’humanité, pourtant l’activité humaine et leur 

émissions de gaz a effet de serre a un rôle principal dans les 

changement climatique. 

On se basant sur l’idée des droits de l’homme, il y’a un rapport 

de cause entre le changement climatique et la non jouissance des droit 

mailto:docteurouafi.22@gmail.com
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de l’homme, donc  il faut l’activation de la démocratie climatique.                                                                   

La démocratie environnemental se réalise a travers des principes 

généraux :le principe d’information et de participation ,selon lesquels 

toute personne a le droit d’être informe de l’état de l’environnement et 

participer  a la prise  de décisions ,en plus le droit d’agir devant les 

juridictions  .  

On peut considérer la démocratie environnemental comme 

solution du problème du changement climatique ,car le citoyen qui est 

influence de ce problème peut être une partie prenante a travers l’article 

6 de la convention du changement climatique, et participer dans cet 

ordre juridique. 

Mots clés : 

 La démocratie, l’environnement, principe de l’accès de 

l’information, le principe de la participation.  

 :مقدمة

نجد أن أغلب املجاعات ناتجة عن  بتأمل تاريخ البشرية عبر العصور املختلفة،

عوامل الطقس، فالجفاف الذي يصيب بعض الدول أو الفيضانات والسيول تؤدي إلى شح 

الغذاء وبالتالي حدوث املجاعات ،إذ تعتبر عوامل الطقس واملناخ ذات تأثير كبير على 

امل البيئية التي الزراعات وإلانتاج الغذائي ، وعليه فإن املناخ العالمي يتأثر بكثير من العو 

 .يتسبب فيها إلانسان ويؤثر أيضا في البيئة ويكون تأثيره أشد على البشر

ظهر تقرير علمي عن العالم جورج كالندز جاء فيه أن انبعاث ثاني  1391في عام 

أكسيد الكربون بكثرة إلى الغالف الجوي قد يؤدي إلى تغيير في املناخ العالمي وتأكد ذلك من 

يقة لدرجات حرارة الجو وربطها بالزيادة في تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون القياسات الدق

وبعد الكثير 1 1391في الجو والتي تم رصدها بواسطة العالم كالندز في جزر هاواي في العام 

من ألابحاث العلمية تأكد التنبؤ القائل بزيادة سقوط ألامطار في بعض املناطق وقلتها في 

 .مناطق أخرى 

تم إبرام اتفاقية إطار بشأن تغير املناخ التي جاء فيها أن تغير املناخ   1331ة في سن

يمثل أي تغير يحدث في املناخ ويرجع بشكل مباشر أو غير مباشر لألنشطة البشرية وينتج "

 ".عنه تغير في تركيب الغالف الجوي 
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أن يالحظ أن التعـريف قد ركز على ألانشطة البشرية كمصدر للظاهرة في حين 

التقلبات الطبيعية أيضا تتسبب في تغير املناخ، وتعليل ذلك أن اتفاقية تغير املناخ هي نظام 

قانوني دولي وضع لحماية املناخ من التغير وتفادي ألاثار الضارة لذلك، فهي موجهة لتنظيم 

ية نشاط إلانسان الضار بالبيئة واملناخ أما التغيرات املناخية الناتجة عن العوامل الطبيع

 .يمكن فعل ش يء حيالها فهي خارجة عن نطاق إلانسان وال

إن تغير املناخ باعتباره مشكال تسبب في مجموعة من آلاثار السلبية كانتشار موجات 

، وانخفاض نسب مردود املحاصيل الزراعية العاملية من 1009الحر التي عرفتها اروبا سنة 

، تم البحث 10012إلى  1310تدة من سنة في الفترة املم%3,8 و %9, 9القمح والذرى بنسب 

إن رؤساء الدول ......عن العديد من الحلول له سواء كانت سياسية ، إدارية، اقتصادية،

املتفاوضين في اتفاقية تغير املناخ هم من يقرر مسألة معالجة تغير املناخ وكيفية القيام 

إلاتاحة للفرد بصفته مواطنا بذلك ، لكن ثمة ما يؤثر على التوجهات السياسية ، إن عملية 

بأن يكون فاعال في عملية اتخاذ القرار البيئي بصفة عامة والقرارات املتعلقة بتغير املناخ 

بصفة خاصة، يعتبر تكريسا للديمقراطية، حيث تكفل الديمقراطية الحقوق والحريات 

سية مع وضع الفردية وحماية ممارسة ألافراد ملختلف الحريات، وعلى ألاخص الحرية السيا

حد لتدخل الدولة في ممارسة هذه الحقوق والحريات، بحيث تقوم بتنظيمها دون املساس 

 .3بمضمونها وتقرير ضمانات معينة لحمايتها ضد أي تعسف أو انتهاك من جانب الحكام

هل تم تكريس الديمقراطية في النظام  :من هذا املنطلق نطرح إلاشكالية التالية

 القانوني لتغير املناخ؟

وملعالجة هذه إلاشكالية فإن املبحث ألاول سيبين ممارسة الديمقراطية البيئية أما في 

 .املبحث الثاني ستتم معالجة مسألة تكريس الديمقراطية املناخية

 مظاهر ممارسة الديمقراطية البيئية: املبحث ألاول 

ممارسة الديمقراطية البيئية في مجموعة مبادئ لتطبيق هذه  تتجسد مظاهر

كما يعتبر تدخل الجمعيات في حماية البيئة ونظام دراسة التأثير ( املطلب ألاول )املمارسة 

 (.املطلب الثاني)نماذج قانونية للديمقراطية البيئية 
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 مبادئ تطبيق املمارسة الديمقراطية البيئية: املطلب ألاول 

ئ تطبيق املمارسة الديمقراطية البيئية في مبدأي الحصول على تتمثل مباد

 .املعلومة واملشاركة

 :مبدأ الحصول على املعلومة:الفرع ألاول 

فقد نص قرار  :هو حق أساس ي من حقوق إلانسان، أكدت عليه املواثيق الدولية

على أن حرية الوصول إلى  1391الصادر في ديسمبر  93الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

املعلومات حق أساس ي لإلنسان والوصول إلى املعلومات يشمل جمع،نقل، ونشر املعلومات 

 .4في كل مكان دون عقبات

ث يعتبر نقص أما ألاستاذ ماجد راغب الحلو فقد أطلق عليه مبدأ حق املعرفة، حي

املعلومات الصحيحة املتصلة بالشؤون البيئية من املظاهر السلبية السائدة في البالد 

العربية، وكثيرا ما يتم التعامل مع هذه املعلومات على أنها سرية إلخفاء أثارها السيئة على 

تصلة البيئة، دون اعتداد كاف بحق املواطن في املعرفة أو املشاركة في اتخاذ القرارات امل

 .باملسائل البيئية، خاصة تلك التي تفرض عليه تحمل أثارها السلبية

ومن أهم ألامثلة التي تساق على إخفاء املعلومات البيئية الخطيرة عن أصحاب 

الشأن الذين يمكن أن يضاروا من أثار التلوث املتصل بها، ما حدث في السودان عندما وافق 

كمية من النفايات الخطيرة الواردة من الدول الرئيس السابق جعفر نميري على دفن 

وذلك بعد أن تراجع . في ألاراض ي السودانية بالقرب من الحدود املصرية-سرا-املتقدمة

الرئيس أنور السادات عن قبول دفنها في الصحراء املصرية، بعد أن تسربت بعض املعلومات 

كثير من املفكرين عنها إلى صحف املعارضة، فأحدثت ضجة كبيرة ورفضا حاسما من 

 .5والسياسيين

وقد عالجت املادة العاشرة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي اعتمده مؤتمر 

الخلفية وألاساس املنطقي لحق املواطن في  1331ألامم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية لسنة 

 .الحصول على املعلومة البيئية

على أفضل وجه ال يتم إال بمشاركة جميع  حيث اعتبرت أن معالجة قضايا البيئة

املواطنين املعنيين على املستوى املناسب، ومن املفروض أن يتم توفير لكل فرد فرصة 
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مناسبة على الصعيد الوطني للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة 

ة في املجتمع، وتكفل الدول بالبيئة بما في ذلك املعلومات املتعلقة باملواد وألانشطة الخطر 

 .6ألفرادها فرص الوصول بفعالية إلى إلاجراءات القضائية وإلادارية بما في ذلك التعويض

على الصعيد إلاقليمي في اتفاقية لجنة ألامم املتحدة  10لقد تم تقنين وتفصيل املبدأ 

الاقتصادية ألوربا بشأن فرص الحصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في 

، يمكن 1331لعام ( اتفاقية أرهوس)صنع القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية 

تفاقية لم تكتفي بالنص على حق الحصول على املعلومة بل حددت أنوا  القول أن هذه الا

الهواء )ختلف عناصر البيئةاملعلومات البيئية التي يمكن الحصول عليها وهي متعلقة بم

، إضافة إلى حالة صحة ...(والطاقة والضوضاء وإلاشعا  كاملواد)والعوامل ....( ، التربةاملياه

 .لحياة البشريةإلانسان وسالمته وأوضا  ا

أما عن طرق وأدوات الحصول على املعلومات البيئية فإنها تتم من خالل املقابالت مع 

املسؤولين واملختصين وحضور ورشات العمل واملؤتمرات، إضافة إلى الاطال  على التقارير 

 .7الرسمية والبحث عبر الانترنت مع تحليل لألوضا  السابقة

وربي قد وضع نظام قانوني دقيق إلتاحة حصول نالحظ مما سبق أن إلاتحاد ألا 

املتعلق بحماية  10-09أما بالنسبة للجزائر نجد أن القانون . املواطن على املعلومة البيئية

البيئة في إطار التنمية املستدامة، نصت املادة الثالثة على مبدأ إلاعالم واملشاركة، الذي 

الة البيئة، كما أشار في املادة الثانية بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بح

 .بعنوان أحكام عامة إلى تدعيم إلاعالم في تدابير حماية البيئة

حيث أشارت املادة   .وتوسع في الفصل ألاول من الباب الثاني بعنوان إلاعالم البيئي

السادسة إلى إنشاء نظام لإلعالم البيئي يشمل شبكات جمع املعلومات البيئية مع وضع 

حيث يحق لكل شخص سواء كان طبيعي . جراءات التكفل بطلبات الحصول على املعلوماتإ

 .8أو معنوي الطلب من الهيئات املعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة

وباملقابل يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة 

ر مباشرة على الصحة العمومية، بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غي

 . 9تبليغ هذه املعلومات إلى السلطات املحلية املكلفة بالبيئة
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هذا وتعتبر الصحافة من أهم وسائل الحصول على املعلومة والتي تعبر من خاللها 

املعارضة عن أرائها ومواقفها لتصل إلى كل من الجمهور وسلطات الدولة، سواء تمثلت هذه 

ومن املالحظ أن الصحافة .10ادات ألعمال أو مشاريع الدولة أو في تزكيتهاآلاراء في انتق

 11"كتاب الصحافة "الجزائرية قد عالجت مسألة تغير املناخ بكثافة فمن خالل الاطال  على 

الخاص بمشاركة الجزائر في املؤتمر الواحد والعشرون لألطراف فإننا نجد أن معظم 

ه كمرجعية لها، حيث يحتوي مجموعة تصريحات املقاالت الصحفية التي نشرت تعتمد

، وركزت بعض 1019للوزير ألاول السابق إضافة إلى عرض تطورات وأحداث مؤتمر باريس 

: املقاالت على جانب التثقيف والتوعية بشأن موضو  تغير املناخ ، حيث وردت عناوين مثل

اتفاق عالمي "نوان آخر ، وع12"املحيط إرث إلانسانية واملحافظة عليه مسؤولية متقاسمة" 

 .13درجة 1,5للحد من الاحتباس الحراري بـ

 :بينما هناك توجه آخر نقدي تجسد في مقاالت مثل

Pourquoi n’a-t-on pas voulu du projet Desertec ?14 

الذي انتقد عدم قبول الجزائر ملشرو  ضخم للطاقة الشمسية في الجزائر، ومقال 

بشأن املظاهرات التي عرفتها منطقة  la mobilisation s’étend dans le Sud15:آخر بعنوان

 .الجنوب بشان استخراج غاز الشيست

ومنه نالحظ أن الصحافة الجزائرية قد قامت بتغطية جوانب موضو  تغير املناخ من 

 ، الجانب التثقيفي والتوعوي الذي يهم املواطن،1019حيث فعاليات وأحداث قمة باريس 

 .وألاهم من ذلك الجانب النقدي لعملية اتخاذ القرارات

 مبدأ املشاركة :الفرع الثاني

يقصد بمبدأ املشاركة مساهمة كل من يهمه ألامر في تحقيق الهدف املشترك، ويعتبر 

مبدأ املشاركة من املبادئ ألاساسية الالزمة لحماية البيئة، وبدونه تصعب هذه الحماية إن 

لة ، ذلك ألن هيئات الدولة وإدارتها املعنية بحماية البيئة، سواء كانت لم تصبح شبه مستحي

تلك . متخصصة في ذلك أم لم تكن، ال تستطيع وحدها حماية البيئة في إقليمها حماية كاملة

ومن سكان الدولة من املواطنين، . الحماية التي تستلزم املساعدة من جتهي الخارج والداخل
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تنع عن القيام باألعمال امللوثة للبيئة من ناحية، وأن يساهم فيجب على كل إنسان أن يم

 .قدر طاقته في إزالة التلوث إن وجد من ناحية أخرى 

ومن دواعي نجاح وتطبيق مبدأ ديمقراطية إلادارة، بل ومن مقومات عملية املشاركة 

ن معلومات بصفة عامة الشفافية إلادارية التي تسمح لألفراد باإلطال  على ما لدى إلادارة م

 .16متصلة بشؤون البيئة ومشاكلها حتى يتمكنوا على ضوئها من املساهمة في حمايتها

يمكن القول أن مبدأ املشاركة قد اقترن بمبدأ إلاعالم في املادة الثالثة من القانون 

، حيث نصت املادة الثالثة على مبدأ إلاعالم واملشاركة الذي، يكون بمقتضاه لكل 10-09رقم 

ق في أن يكون على علم بحالة البيئة، واملشاركة في إلاجراءات املسبقة عند اتخاذ شخص الح

القرارات التي قد تضر بالبيئة، وهذا معناه أنه ال يمكن أن تتم املشاركة من دون إعالم 

 . 17مسبق

يمكن القول أن مبدأ املشاركة طبقا للتعريف املنصوص عليه في املادة الثالثة أعاله 

املعنيين بصفة مباشرة وغير مباشرة في املراحل السابقة التخاذ القرارات  يتضمن مشاركة

 .ذات الصلة بحماية البيئة

كما أقر املشر  الجزائري تدخل املواطنين ومشاركتهم في إعداد السياسة الوطنية 

املتعلق بتهيئة إلاقليم  10-01لتهيئة إلاقليم، حيث نصت املادة الثانية من القانون رقم 

يساهم املواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا "ته املستدامة على أن وتنمي

 ".للتشريع  والتنظيم املعمول بهما

في القانون املقارن تتخذ هذه املشاركة عدة صور، فقد تتحقق عن طريق املناقشات 

والجلسات العامة، أو رفع دعاوى قضائية، أو حتى في صور غير رسمية كتنظيم 

 .18اتالاحتجاج

مبدأ املشاركة تكريسا للديمقراطية املباشرة في إطار السياسة البيئية املعتمدة  يعتبر

. التي تهدف إلى تمكين املواطن من الحق في بيئة سليمة وفي املقابل إلزامه بحماية بيئته

انطالقا من هذه الفكرة فإن مبدأ املشاركة يهدف إلى تقسيم مسؤولية حماية البيئة بين 

أو في شكل جمعيات وهيئات منتخبة ( مباشر)ن، سواء كان بشكل فردي إلادارة واملواطني

 .19(مشاركة غير مباشرة)
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وهذا متطابق مع نظرة املشر  الجزائري الذي عنون الفصل السادس من القانون 

ورغم أن الفصل ذكر ". تدخل ألاشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة : "بـ 10-09رقم 

إال أن مواده لم تتناول ألاشخاص بل تناولت الجمعيات  الشخص الطبيعي والجمعيات

 .فقط

 نماذج قانونية عن الديمقراطية البيئية: املطلب ثاني

 .سيتم التركيز على تدخل الجمعيات في حماية البيئة والطابع إلاعالمي لدراسة التأثير

 تدخل الجمعيات في حماية البيئة:الفرع ألاول 

فضال عن الحق املمنوح للجمعيات بالتقاض ي عند وجود انتهاكات ماسة بالبيئة، فإنه 

يمكنها املساهمة في صنع القرار البيئي من خالل عضويتها في بعض الهيئات العمومية، خاصة 

تلك التي تصدر قراراتها بصفة تداولية وفي هذه الحالة تتوقف فعالية الجمعية في أداء 

، على النسبة التمثيلية التي تحوزها مقارنة مع إلادارة واملؤسسات دورها في املشاركة

الاقتصادية أي كل ما كانت عضويتها متساوية ومتقاربة مع باقي الفاعلين، كلما سمح لها 

 .بفرض مقترحاتها والتأثير في القرارات التي تصدرها إلادارة

اركة الجمعيات من خالل تفحص أحكام قانون البيئة في الجزائر نالحظ ضعف مش

البيئية عن طريق عضويتها في الهيئات إلادارية، حيث ال تتعدى إلى جانب عضويتها في اللجنة 

القانونية والاقتصادية للمجلس ألاعلى للتنمية املستدامة، بعض املؤسسات ذات الطابع 

لرغم من الصناعي والتجاري منها الديوان الوطني للتطهير واملؤسسة الجزائرية للمياه، فعلى ا

إقرار املشر  الجزائري بعضوية الجمعيات البيئية في هذه الهيئات إال أن دورها يبقى ضعيفا 

للجمعيات في مواجهة  الضعيفة وال يرقى إلى التأثير في القرارات، ويعزى ذلك إلى نسبة التمثيل

 .20إلادارة، حسب ما تضمنه ألاحكام القانونية املنظمة لتلك الهيئات

 الطابع إلاعالمي لدراسة التأثير: الفرع الثاني

يقصد بدراسة التأثير، أنها دراسة آلاثار إلايجابية والسلبية واملحتملة للمشرو  على 

البيئة من كافة جوانبها الطبيعية، الحيوية ، الاقتصادية والاجتماعية، وتقدير هذه آلاثار 

 .21يار بين البدائل املطروحةبالنفقات والعوائد الاقتصادية والتبعات البيئية كمعيار لالخت
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من أجل تفعيل شراكة كل ألاطراف املعنية في تصور واقتراح التدابير وإلاجراءات 

الاحتياطية املالئمة في إطار نظام دراسة التأثير، يتخذ الوالي أو الوالة املعنيون قرارا 

إبداء رأيهم في يوضحون فيه تدابير إلاشهار لدعوة الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ب

 .ألاشغال وأعمال التهيئة أو املنشآت املزمع انجازها

ويتم إعالم الجمهور بقرار إشهار دراسة التأثير في البيئة بالتعليق في مقر الوالية 

ومقرات البلديات املعنية، وفي ألاماكن املجاورة للموقع الذي يتم فيه إنجاز ألاشغال أو 

 .22املنشآت وفي جريدتين يوميتين على ألاقلأعمال التهيئة، أو مكان إقامة 

لذا يمكن اعتبار أن املشر  الجزائري قد كرس حق ألافراد في إلاطال  على مضمون 

دراسة التأثير، باعتبارها تمثل وسيلة إلعالم الجمهور بنو  املشرو  وأثاره السلبية على البيئة 

 .23يحدثه هذا املشرو والطرق والكيفيات التي يتم بها التدخل ملجابهة أي خطر 

إن هدف إلاشهار هو ضمان مساهمة جدية للجمهور في إتخاذ القرارات التي يمكن أن 

يكون لها أثر مهم على حياة املواطنين وبالتالي يشكل هذا إلاجراء صورة الديمقراطية 

 .24إلايكولوجية

لواقع في بالدنا ورغم وجود نصوص قانونية تنص على إشهار دراسة التأثير إال أن ا

الذي تعرفه إلادارة الجزائرية وهو حبس املعلومات الهامة والعجز الحقيقي لدى الهيئات 

املركزية فيما يتعلق بالبيانات املوجهة للجمهور مما ينتج عنه النقص الفادح في املعلومات 

 .25املقدمة للمواطن

أما بالنسبة للفقه فإنه ينتقد إجراء إعالم دراسة التأثير بأنه إجراء متأخر ألنه ال 

يعرض الطال  الجمهور إال بعد نهاية إلاجراءات، أي بمناسبة استشارة امللف الكامل للمنشأة 

والذي تدرج ضمنه دراسة التأثير، ألامر الذي ال يمنح للجمهور مدة زمنية كافية للقيام 

تحري مما ال يمكن من اقتراح مشاريع دراسات مضادة تستند إلى أسس قوية ألن بالبحث وال

القيام بذلك يحتاج إلى مدة زمنية طويلة وخبرة مالئمة، كما ال يتحمس في ذات الوقت 

 .26صاحب املشرو  باألخذ باملالحظات التي تقدم له ألنه يعتبر بأن مشروعه أصبح منتهيا
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 قراطية املناخيةتكريس الديم: املبحث الثاني

املطلب )سيتم من خالل هذا املبحث ربط العالقة بين الديمقراطية وتغير املناخ 

املتعلقة ( املطلب الثاني)إضافة إلى تطبيق املادة السادسة من اتفاقية تغير املناخ ( ألاول 

 .بمبدأي إلاعالم واملشاركة

 ربط العالقة بين الديمقراطية وتغير املناخ: املطلب ألاول 

تعود البوادر ألاولى لتبلور إلاقرار القانوني لحق إلانسان في التمتع والعيش في بيئة 

، وما انبثق عنه من إعالن املبادئ 1391سليمة إلى مؤتمر استوكهولم حول البيئة لسنة 

استوكهولم حيث جاء في ديباجته أن البيئة بعنصريها الطبيعي والاصطناعي هي الفضاء 

تع إلانسان بكامل حقوقه املقررة له، ومنها باألخص الحق في الحياة، الضروري والحيوي لتم

لإلنسان حق أساس ي في الحرية "أما املبدأ ألاول من إعالن استوكهولم فقد نص على أنه 

 ".واملساواة وفي ظروف حياة مرضية، في بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية

كحق املشاركة في في إتخاذ القرارات : لذلك يمكن اعتبار إقرار مجموعة من الحقوق 

املتعلقة بالبيئة، والحق في إلاعالم البيئي والحق في التقاض ي، وهي بمجملها حقوق يمكن 

القول أنها امتداد وتحقيق فعلي لحق إلانسان في بيئة سليمة، وكذلك لحقه في ممارسة 

باعتباره فاعل في عملية صنع القرارات البيئية والتوجهات املتعلقة الديمقراطية البيئية 

هل يؤثر تغير املناخ على الديمقراطية؟ يساهم : بحماية البيئة، غير أن التساؤل املطروح هو

تغير املناخ في حدة الصراعات ويخلق الهجرات الجماعية، فعشرات املاليين من السكان 

إن موجات الحر والجفاف في . ا لتقديرات ألامم املتحدةينزحون بسبب التغير املناخي وفق

سوريا والشرق ألاوسط كانت عامل مسبب للحرب في هذه املنطقة، غير أن هذه املوجة غير 

املسبوقة من الالجئين لإلتحاد ألاوروبي أدت مثال إلى تراجع شعبية املستشارة ألاملانية أنجيال 

جناح اليميني بسبب سياستها املتعلقة باستقبال ميركل بشكل كبيرا بعد دعم الناخبين لل

 .27إلاتحاد ألاوروبي الالجئين خاصة أن أملانيا كانت وال زالت العمود الفقري القتصاد

ويرى حمزة حموشان أن أزمة املناخ هي مثال قوي لالستغالل الرأسمالي وألامبريالي 

ملناخية ديمقراطيا بشدة، بينما يجب أن يكون النضال من أجل العدالة ا. للناس والكوكب
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يجب إشراك املجتمعات املحلية ألاكثر تأثرا، ويجب أن يكون موجها نحو توفير احتياجات 

 .الجميع

ودليل ذلك أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والوكالة ألاملانية للتعاون الدولي 

العربية، وينادون ووكاالت إلاتحاد الدولي ينظمون املناسبات وينشرون التقارير باللغة 

بخطط عمل عاجلة إال أن هذه املؤسسات منحازة سياسيا لألقوياء ذوي السلطة، لذلك ال 

 .تشمل تحليالتها لتغير املناخ املسألة الطبقية والعدالة والتاريخ الاستعماري 

حيث الديمقراطية غائبة نتيجة  أفريقيافي ظل ذلك تستمر معاناة شعوب شمال 

ا النخب السلطوية والشركات متعددة الجنسيات مستمرة في العمل استمرار القهر بينم

 .28كاملعتاد

 تطبيق املادة السادسة من اتفاقية تغير املناخ: املطلب الثاني

والعمل على ( أوال)سيتم معالجة هذا املطلب من خالل مضمون املادة السادسة 

 (.ثانيا)تنفيذ هذه املادة 

 ة من اتفاقية تغير املناخمضمون املادة السادس: الفرع ألاول 

لقد جاء نص املادة السادسة بعنوان التعليم والتدريب والتوعية العامة بأن يقوم 

ألاطراف بالعمل على الصعيد الوطني ووفقا للقوانين وألانظمة الوطنية، وفي حدود قدرات 

 :كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي

 شأن تغير املناخ وأثاره،وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة ب 

  إتاحة إمكانية حصول الجمهور على املعلومات املتعلقة بتغير املناخ

 وأثاره،

  الاستجاباتمشاركة الجمهور في تناول تغير املناخ وأثاره وإعداد 

 املناسبة،

 تدريب املوظفين العلميين والفنيين وإلاداريين. 

القول أن املادة السادسة من اتفاقية تغير املناخ هي تجسيد لحق املواطن مهما  يمكن

كان في الحصول على املعلومة حول تغير املناخ والتأثير في قرارات حكومته عند التفاوض في 

 .ألاطراف اجتماعات
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لقد تجاوز تغير املناخ كونه رهانا سياسيا وأصبح شاغال واقعيا وشخصيا لسكان 

 Pewفي املائة من ألاشخاص الذين استطلع مركز بيو  91إذ أشار . ي الوقت الراهنالعالم ف

لألبحاث أراءهم أنهم يشعرون بأنهم معنيين شخصيا بتغير املناخ، الذي يخشون من 

تداعياته العملية مثل انتشار فترات الجفاف، والظواهر املناخية الشديدة وارتفا  مستوى 

تعتبر أكثر الشعوب وعيا باملشكل أمريكا الالتينية، تليها املحيطات، وحسب نفس املركز 

إفريقيا، أوروبا ، آسيا، الشرق ألاوسط، الواليات املتحدة ألامريكية ثم الصين، فعلى سبيل 

الشديد  بقضية املناخ على املستوى  باالهتمامفي املائة من الصينين  19املثال ال يشعر سوى 

م فقط إلى أنهم قلقون جدا، إال أن ذلك ال يزعز  الرغبة في في املائة منه 11الشخص ي، ويشير 

في املائة من السكان في الصين عن تأييدهم  91إبرام اتفاق دولي بشأن املناخ، إذ أعرب 

 .29دولي اتفاقلتوقيع 

 العمل على تنفيذ املادة السادسة: الثانيالفرع 

إن مشاركة الجمهور الفعالة واملفيدة تتوقف على معالجة سائر عناصر املادة 

السادسة، أي التعليم والتدريب والتوعية العامة ووصول الجمهور إلى املعلومات، وإدراج 

 .الفئات الضعيفة واملهمشة

ولتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية، قد تم اعتماد برنامج عمل نيودلهي، بشأن 

دة السادسة من الاتفاقية، واتفقت ألاطراف، في هذا إلاطار، على قائمة من ألانشطة التي املا

من أجل تحسين فهم عامة  –يمكن إلاطال  بها، في غضون العمل ملدة خمس سنوات 

 .30الجمهور لقضايا تغير املناخ ومشاركتهم فيها

ابطة أولها يركز برنامج عمل نيودلهي على ستة مجاالت عمل مختلفة لكنها متر 

التثقيف الذي يرمي إلى إحداث تغيرات عميقة وطويلة املدى في العادات عن طريق تحسيس 

 .الشباب وتشجيع التوعية في سن مبكرة بالعمل املتعلق بتغير املناخ

ثانيها التدريب، وهو موجه إلى جمهور مستهدف من املهنيين ويرمي إلى تعليم مهارات 

 .محددة لها تطبيق عملي فوري

املنافذ إلاعالمية  استخدامثالثها توعية الجمهور وهي غالبا ما تتحقق عن طريق 

 .للوصول إلى الجمهور 



 وافي مريم. د الديمقراطية وتغير املناخ
 

51 
ISSN : 2710-8783 

 

على أبعاد املوضو  وتطوراته  الاطال رابعا حصول الجمهور على املعلومات، إذ أن  

 .يحفز على املشاركة في صنع القرار وتيسيرها 

الجمهور في عملية صنع القرار  وخامسها مشاركة الجمهور، وهو يشير إلى إشراك

ويرمي إلى كفالة شفافية السياسات وإشراك جميع أصحاب املصلحة وتشجيع الحوار 

وآخر مجاالت العمل هو التعاون الدولي، الذي يسعى إلى تعزيز بناء القدرات من  .والشراكة

الخبرات خالل الدعم املالي والتقني عن طريق تطوير أنشطة الربط الشبكي وتشجيع تبادل 

 .31وأفضل املمارسات

على ألامور  32لقد ركز الحوار الثاني املتعلق باملادة السادسة من اتفاقية تغير املناخ

 :التالية

  أهمية مراعاة الاختالف الثقافي من أجل التواصل الفعال بشأن تغير

 املناخ والعمل مع جميع أصحاب املصلحة بصورة شفافة وشاملة،

 مشاركة النساء ألنهن من أكثر الفئات تعرضا ألثار تغير املناخ  ضمان

 الضارة،

  تنظيم دورات تدريبية بشأن الحكومة وتغير املناخ بهدف تعزيز قدرات

 .الشعوب ألاصلية على املشاركة الفعالة

 الخاتمة 

نجد أن مسألة الديمقراطية تدخل في صميم موضو  تغير املناخ، إذ من الناحية 

عالجت اتفاقية تغير املناخ مسائل مثل دعم التعليم والتوعية العامة، وإتاحة النظرية 

إمكانية حصول الجمهور على املعلومات املتعلقة بتغير املناخ وأثاره، غير أنه من الناحية 

الواقعية نجد أن مؤسسات دولية كبرى تفرض توجهاتها ومصالحها في عملية وضع 

آخذة بعين الاعتبار التفاوتات الطبقية بين الدول الحلول ملشكل تغير املناخ، غير 

 .والعدالة والتاريخ الاستعماري 

إن تأثير املواطن في قرارات الحكومة عند التفاوض في اجتماعات ألاطراف 

يتطلب وعيا شخصيا لسكان العالم باعتبار املواطن في النهاية هو من يتأثر سلبا بتغير 
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كل متفاوتة من بلد آلخر ومن قارة ألخرى، مع مالحظة املناخ، يبقى أن نسبة الوعي باملش

 .أن أكثر الشعوب تلويثا للبيئة وتسببا في تغير املناخ هي أقلها اهتماما بهذا املشكل
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قّرها أالحقوق التي و مدى تقار بها مع  إلاسالمية حقوق إلانسان في الشريعة

   وما بعده 8491املجتمع الدولي عام 

 غوطي خليدة. د

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 1جامعة إلاخوة منتوري، قسنطينة 

 :ملخص

 أواخر العصور  الاهتماملم تعرف القوانين الوضعية 
ّ
الحقيقي بحقوق إلانسان إال

الوسطى، حيث فقدت الشعوب ألاوربية معظم ما يتمتع به إلانسان على يد الكنيسة 

، فاندفعت بعد ذلك لتعلن ثورتها عليهم وأطاحت بهم، ثم آنذاكالظاملة وعلى يد إلاقطاعيين 

عالنات عن حقوق إلانسان وما يجب لإلنسان لحفظ عيشه تالها بعد ذلك صدور عّدة إ

لت املجهودات بصدور امليثاق العالمي لحقوق إلانسان الصادر عن هيئة ألامم 
ّ
بكرامة، فكل

 .1491املتحدة أواسط القرن العشرين تحديدا سنة 

أما عن الشريعة إلاسالمية فقد كانت سابقة وملزمة لحقوق إلانسان، فهي حقوق 

، فمصدرها هللا -حقوق ملزمة-ية ال تقبل حذفا وال تعديال وال نسخا وال تعطيالأصلية أبد

 .الخالق عز وجل وليست مّنة من البشر

كرم بها هللا تعالى بني آدم على حد سواء، املسلم وغير املسلم، منذ أن تبث فيه 

لة هذه الحقوق الشام إلاسالمالروح، وهو جنين في بطن أمه، لحفظ كرامته، فكفل له 

 .والدقيقة لكل معطيات حياته

امليثاق العالمي لحقوق  –الشريعة إلاسالمية  –حقوق إلانسان : الكلمات املفتاحية

 القانون الوضعي -إلانسان

Summary :  
The positive laws did not know the real concern for human rights 

until the end of the middle ages, when European peoples lost most of 

what people enjoyed at the hands of the unjust church and at the hands 

of the feudal lords at that time, then they rushed to announce their 
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revolution and overthrew them, and after that were issued several 

announcements on human rights What a person must do to preserve his 

life in dignity, as efforts were crowned with the issuance of the 

International Charter for Human Rights issued by the United Nations in 

the mid-twentieth century, specifically in 1948.. 

As for Islamic law, it was a precedent and binding to human 

rights, as they are eternal, original rights that do not accept omission, 

amendment, copying, or obstruction - binding rights - as they come 

from God the Creator, the Exalted, the Majestic, and not from us. 

Allah the Most High honored both the sons of Adam, both 

Muslim and non-Muslim, since the soul was breathed into him, and he 

is a fetus in his mother's womb, to preserve his dignity, so Islam 

guaranteed him these comprehensive and accurate rights to all aspects 

of his life. 

Key Words : 

Human rights- islamic low- the universal charter of human rights-

positive low. 

 :مقدمة

الحديث على مستوى الشعوب  تظفر قضية حقوق إلانسان، بأهمية كبرى في العصر

والدول واملنظمات الدولية، ويعد امليثاق العالمي لحقوق إلانسان الذي أصدرته الجمعية 

، تتويجا لحضارة الغرب، ولجهود املفكرين واملصلحين 11/11/1491العامة لألمم املتحدة في 

وات قليلة، تعبيرا فيه في العصر الحديث، والذي صدر بعد نهاية الحرب العاملية الثانية بسن

من  ىعن الرغبة في وحدة البشرية، ووحدة حقوق إلانسان في املجتمع الدولي، الذي قاس 

 .ويالت الحرب

من املوضوعات الهامة في العصور القديمة  -حقوق إلانسان-فباتت هذه القضية 

وخاصة في هذه ألايام التي نرى فيها حقوق  والعصر الحديث، والحديث عنها، قديم وحديث،

إلانسان منتهكة، وأّن إلانسان فيها أشبه ما يكون في غابة ينتهك القوي فيها حق الضعيف، 

وتنتهك الدول القوية حقوق أفراد الدول الضعيفة، وتنتهج سياسة الكيل بمكيالين، وهذا ال 

فلسطين املحتلة والعراق  يخفى على كل ذي بصيرة، وخير شاهد على ذلك ما يحدث في
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وأّن الدول القوية تستعمل حقوق  ،والشيشان وغيرها من انتهاك صريح لحقوق إلانسان

يها إلانسان شعارات لها من أجل قهر الشعوب والتدخل في ثروتها الداخلية والسيطرة عل

 .1خالقهاأونهب ثرواتها وإفساد دينها و 

 أّن حقوق إلانسان لم تكن وليدة النظر 
ّ
يات فحسب، بل كانت قائمة منذ خلق إال

إلانسان على ألارض، حيث أقرتها ألاديان السماوية وسنن الرسل وألانبياء، كما شغلت 

الفالسفة واملفكرين فدعوا إليها كسلوك وطرق تعامل بين الحكام والبشر، وبين البشر 

 .بعضهم البعض

ن أّنها جزأ ال يتجزأ من فكان إلاسالم أكبر مرجع لحقوق إلانسان وخير حافظ لها، وبيّ 

الشريعة إلاسالمية، ونظامها الخالد الذي يصلح إلسعاد البشرية كافة والوصول بها إلى ألامن 

 .القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فيوألامان، كما بين ذلك 

ونظرة إلاسالم في تقرير حقوق إلانسان وفي حمايتها، تقوم على أساس إلايمان باهلل 

ل إلاسالم العقل كاشفا لهذه القدرة، وجعل القلب مستودعا ملعانيها، فاإليمان هو وقد جع

الحصن ألامين لحقوق إلانسان وبه يتساوى الحاكم واملحكوم في الخضوع للخالق فيتقيد كل 

منهما بحقوقه ويلتزم القيام بواجباته، وبذلك تزول فوارق القوة بجميع مظاهرها املادية 

 لحماية حق أو للقيام بواجبهاواملعنوية، وال تس
ّ
 .2تخدم إال

وال شك أّن هذه العقيدة هي التي تحقق عند الناس التوازن النفس ي والعقلي 

والاجتماعي، فعن طريق العقيدة يعرف إلانسان مركزه في الكون الذي خلقه هللا وسخره 

التي تكفل له بأمره لصالح العباد، فاإلنسان عبد هللا يخضع له دون سواه، ويتبع أحكامه 

التوازن املطلوب من الناحية النفسية والعقلية، كما أّن العقيدة هي التي تحدث التوازن 

 .3الاجتماعي عند الناس

فما الحقوق التي قّررها إلاسالم للناس؟ وهل تعادل أو تزيد أو تقل عن الحقوق التي 

 وما بعده؟ 1491قّررها املجتمع الدولي عام 

ن خالل التعرض لحقوق إلانسان التي قررها القرآن الكريم هذا ما سنحاول عرضه م

 .ونظمتها السنة النبوية املطّهرة
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 حق إلانسان في الحياة وسالمة الجسم والعرض: أوال

من الكليات الخمس التي أمرت بحفظها كل ألاديان وعلى رأسها إلاسالم هي حفظ 

الحياة قاعدة أساسية بنى عليها الحياة وهي أثمن ما يمتلكه إلانسان وقد جعل إلاسالم حق 

كثيرا من ألاحكام ومحافظة على هذا الحق اعتبر الاعتداء عليها جريمة بالقتل وكذلك 

 .4الاعتداء على جزء منها وجعل له العقوبة املناسبة

زهاق الروح التي بها الحياة جريمة ضد إلانسانية كلها وفي املقابل إ جعلإّن إلاسالم ي

ه من قتل نفسا بغير نفس ...): الك نعمة على إلانسانية كلها قال تعالىيعد تنجيتها من اله
ّ
أن

ما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
ّ
أو فساد في ألارض فكأن

 . 5"(23..."جميعا

قتل باملدينة قتيل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه )وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما 

يا أّيها الناس يقتل )): فصعد النبي عليه صالة والسالم املنبر فقال وسلم لم يعلم من قتله،

قتيل وأنا فيكم وال يعلم من قتله؟ لو اجتمع أهل السماء وألارض على قتل امرئ لعذبهم 

 أن يفعل ما يشاء –هللا 
ّ
 .6(6/36الهندي، )(( إال

(( جل مسلملزوال الدنيا أهون على هللا من قتل ر )): عليه الصالة والسالمويقول 

 .7(8241، رقم 9/86الترمذي، )

واملسلم وغير املسلم في نظر إلاسالم سواء في حرمة الدم واستحقاق الحياة، ولذلك 

جعل الاعتداء على املساملين من أهل الكتاب هو في نكره وفحشه كاالعتداء على املسلمين وله 

من قتل معاهدا لم )): سالمعليه الصالة والسوء الجزاء في الدنيا وآلاخرة وفي ذلك يقول 

من قتل قتيال من أهل الذمة حّرم هللا )) وقوله (3129، 6/3122، 8211البخاري، )(( يرح رائحة الجنة

 .8(1/32النسائي، )(( عليه الجنة

ومن أجل الاحتياط والوقاية من شيوع الاعتداء على الحياة إلانسانية، كان حكم 

 باألنِف وكتبنا عليهم ف)): القصاص، قال تعالى
َ
 بالعيِن وألانف

َ
 النفَس بالنفِس والعين

ّ
يها أن

 باألذِن والسنَّ بالسّنِ والجروَح قصاص  
َ
 ..9((وألاذن
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 بالحّرِ : ))قال تعالى
يا أّيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ

أداء إليه و باملعروف  والعبُد بالعبِد وألانثى باألنثى فمن ُعِفَى له من أخيه ش يء فاتباع

 . 10((بإحساٍن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

 .11وكل ذلك بشروطه وضماناته املفصلة في الفقه إلاسالمي

لم تكتف الشريعة إلاسالمية بتحريم قتل النفس أو املساس بالسالمة الجسدية و 

، فقال للناس،
ً
 أم هزال

ً
رسول هللا صلى هللا  بل نهى مجرد ترويع إنسان ألخيه إلانسان جّدا

ه ال يدري لعل الشيطان ينزع في يده : )عليه وسلم
ّ
ال يشر أحدكم إلى أخيه بالسيف، فإن

12(فيقع في حفرة من النار
إلانسان  الرسول صلى هللا عليه وسلم، ففي هذا الحديث نهى  

مسلوال،  كما أنكر إلاسالم استخدام السالح في غير موضعه، وبغير وجه أن يتعاط السيف 

حق، ويروى عن الحسن أّن رجال  شهر سيفه على رجل فجعل يفرقعه، فبلغ ذلك أبا موس ى 

 .13ما زالت املالئكة تلعنه حتى غمده أو أغمده: ألاشعري فقال

 أو يعزره سواء كان
ً
مسلما أو غير مسلم  كما ال يجوز للحاكم املسلم أن يعذب أحدا

الرسول صلى ، ملا ثبت أّن 14في غير حد شرعي أو تعزيز على القول الراجح عند بعض الفقهاء

 هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)): قالهللا عليه وسلم 
ّ
15((إن

. 

وال تقتلوا )): هذا وحرم إلاجهاض وقتل ألابناء مخافة من قلة الرزق، قال تعالى

، ، كما حرم الاعتداء عليه بالضرب لغير حق 16((مالق نحن نرزقكم وإياهمأوالدكم من إ

 بحقه: ))رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ّ
صلى هللا  وقال، 17((ظهر املسلم حمى إال

18((من جلد ظهر مسلم بغير حق، لقي هللا وهو عليه غضبان: ))عليه وسلم
. 

نفسه بنفسه، فمن مات سقطت هذا وحرم الانتحار حيث ال يحق لإلنسان أن يقتل 

العقوبة الدنيوية وبقي إلاثم يحمله املنتحر ليحاسب عليه في آلاخرة، وإذا لم يمت املنتحر 

 .19فيعاقب على محاولته الانتحار تعزيرا

بحكم كون إلاسالم دين الطهر والعفاف، فقد صان ألاعراض كما صان النفس 

حرم كل ما يمس العرض، وعله حرمة ال يجوز واملال، ودعا إلى حماية العرض والدفاع عنه، و 

 دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم )): انتهاكها
ّ
إن
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وحماية ألاعراض كفل لها إلاسالم أول ما كفل  ،(من خطبة حجة الوداع) 20((هذا في بلدكم هذا

والاستقرار وتصون إلانسان حقوقا شرعية طاهرة نقية كالزواج، وهي عالقة تتميز بالثبوت 

 .21من الوقوع في الرذائل

وبعد أن شرع هللا الزواج لحماية الحياة الخاصة، حرم الزنا لذات السبب، والزنا 

جريمة خلقية اجتماعية خطيرة تهدم استقرار الحياة الخاصة، لهذا جعل هللا حد عقوبة 

 .22حتى يفكر كل إنسان جيدا قبل إلاقدام على تلك الجريمة الزنا حّدا شديدا،

صلوات هللا ة النبوية املطهرة عدم اتباع عورات الغير، فقال نالسفي وقد جاء 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض إلايمان إلى قلبه، ال تؤذوا املسلمين، : ))وسالمه عليه

 من اتبع عورة أخيه يتبع
ّ
هللا عورته، ومن يتبع هللا عورته  وال تتبعوا عوراتهم، فإن

 .رواه الترمذي 23((يفضحه ولو في جوف رحله

: في هذا الصدد هللا تعالىكما حرم محاولة النيل من شخصيته، وكيانه ألادبي فقال 

وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا : ))وقال، 24((وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا))

25((باأللقاب
عن ترديد كل ما يسمع دمحم صلى هللا عليه وسلم وقد نهى رسولنا الكريم ، 

 ((.كفى باملرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع: ))فقال

 الحق في الحرية وألامن: ثانيا

وهي الصفة الطبيعية ألاولى التي بها يولد -كحياته سواء–حرية إلانسان مقدسة 

 ويولد على الفط)): إلانسان
ّ
وهي مستصحبة ومستمرة، ، (رواه الشيخان)(( رةما من مولود إال

 ): ليس ألحد أن يتعدى عليها
 
كلمة لعمر رض ي )( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية ألافراد، وال يجوز تقييدها أو الحد منها ، (هللا عنه

 بسلطان الشريعة، وباإلجراءات الت
ّ
 .26ي تقّرهاإال

ولقد كفل إلاسالم لإلنسان الحرية الكاملة فيما يعتقد سواء اعتنق عقيدة إلاسالم 

فمن شآء فليؤمن : ))قال تعالى، 27أم اعتنق العقائد ألاخرى كالعقيدة اليهودية أو املسيحية

ا اعتدنا للظاملين نارا
ّ
28((ومن شآء فليكفر إن

. 
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في القرآن الكريم ّن إلاسالم ال يجبر أحدا على اعتناقه، فال توجد أونقصد من ذلك 

ة النبوية رواية تدل على جواز حمل أصحاب ألاديان ألاخرى على تركها نآية وال في الس

ال إكراه في : ))قوله تعالىوالدخول في إلاسالم بالجبر والقهر، وفرض العقيدة الحق بالقوة، لـ

لغّي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الدين قد تبّين الّرشد من ا

29((الوثقى
. 

نا نجد أّن هللا تعالى جعل إلايمان الصحيح مبني على الاقتناع العقلي وإعمال 
ّ
 أن

ّ
إال

قد )) :وقال أيضا، 30((أفال يتدّبرون القرءان أم على قلوٍب أقفالها: ))حين قالالفكر، 

 :في فضل إعمال العقلعليه الصالة والسالم وقال ، 31((يات لعلكم تعقلون بّينا لكم لا 

 (.8009حديث رقم )(( تفكر ساعة خير من عبادة سنة))

إّن إلاسالم زيادة على املحافظة على الحياة حريص على ترقية الحياة إلانسانية وال 

 باألمن بكل صوره، سواء كان أمن الفرد في نفسه وذلك ما يتحقق باالعتقا
ّ
د يكون ذلك إال

 .الصحيح أو مع الجماعة ويكون بالسلوك املرتكز على العقيدة

 باملحافظة على الكليات الخمس التي نزلت بها ألاديان وعلى 
ّ
وال يكون العيش بأمان إال

رأسها إلاسالم، وهو ما يسمى بمقاصد الشريعة وهي حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ 

 جلب املنفعة ودفع املضار، ): لغزاليالعقل، وحفظ العرض، وحفظ املال، يقول إلامام ا
ّ
إن

مقاصد الحق وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني باملصلحة املحافظة على 

مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم 

وعقلهم ونسلهم ومالهم، كل ما تضمن هذه ألاصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 

 .32(صول فهو مفسدةألا 

دعا إلى رعاية هذا الحق إلانساني العام وقال في النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم و

 ريحها ليوجد من مسيرة أربعين )): هذا السياق
ّ
ة، وإن

ّ
من قتل معاهدا لم ير رائحة الجن

 ((.عاما

فحذر من إرهاب  ويهتم إلاسالم باألمن حتى وقت الحرب، فيقر ألامن لغير املحاربين،

 .33أو قتال من ال يشارك وال يعاون في الحرب ضد املسلمين كالنساء والصبيان وكبار السن
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 الحق في املساواة والقضاء على التمييز العنصري : ثالثا

قرر إلاسالم مبدأ املساواة بين الناس في أكمل صورة، وأمثل أوضاعه، واتخذه دعامة 

فراد بعضهم مع بعض، وطبقه في جميع النوايي التي لجميع ما سنه من نظام لعالقات ألا 

يا أيها الناس : ))، قال تعالىتقض ي العدالة الاجتماعية وكرامة إلانسان أن يطبق في شؤونها

 أكرمكم عند هللا 
ّ
 خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن

ّ
إن

 .تبرهم جميعا مخلوقات هلل تعالى، فقض ى بذلك على عبودية البشر للبشر، واع34((أتقاكم

فالناس في نظر إلاسالم سواسية في القيمة إلانسانية، وهو بهذا املبدأ الرفيع قض ى 

على الطائفية ووسائل التفرقة بين الطبقات، وهو بهذا املبدأ الرفيع قض ى على الطائفية 

اب واختالفهم ووسائل التفرقة بين الطبقات، ولم يجعل لتفاوت الناس في ألاحساب وألانس

 .35في ألالوان وألاديان والجنسية أي أثر في املفاضلة بينهم

وجد شعورا باملساواة بين الحاكم واملحكوم، والغني والفقير، وبين القوي أوبذلك 

 .التقوى والعمل الصالح: والضعيف، وأصبح مقياس الكرامة والفضل

 :حق العدالة: رابعا

ّد منه لقيام العدل الذي جعله القرآن الكريم إّن الاعتقاد بمساواة البشر شرط الب

لقد أرسلنا رسلنا : ))غاية النبوات، فالقسط شعار الديانات السماوية كلها فقد قال تعالى

بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 

 هللا قوي عزيزشديد ومنافع للناس وليعلم هللا من ينصره ورسله بالغي
ّ
 .36((ب إن

وبذلك، فالقسط بمقتض ى هذا النص العام الشامل شريعة النبيين أجمعين وحيث 

إّن إلاسالم هو الدين عند هللا وهو دين الرسل ودعوتهم جميعا فإّن سمة إلاسالم العدالة 

وكل تنسيق اجتماعي ال يقوم  وهي ميزان الاجتماع في إلاسالم وهي التي يقوم بها بناء الجماعة،

على العدالة منهار مهما تكن قوة التنظيم فيه، ألّن العدالة هي الدعامة وهي النظام 

ولذلك كانت أجمع آية ملعاني القرآن الكريم هي  37الحقيقي، وهي التنسيق السليم لكل بناء

 هللا يأمر بالعدل وإلاحسان وايتاء ذي القربى وينهى ع: ))قوله تعالى
ّ
ن الفحشاء واملنكر إن

رون
ّ
 .38((والبغي يعظكم لعلكم تذك
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 حق الكرامة : خامسا

ولقد كرمنا بني آدم )): لإلنسان حق الكرامة فهو مكرم من عند ربه قال تعالى

وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطّيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 

إلاسالم بإذالل إلانسان دون تمييز بين مسلم وغير مسلم، فنبذ  ى، فال يرض 39((تفضيال

ه موضع كرامة 
ّ
الذل والقهر وإلاهانة، وقد نهى صلى هللا عليه وسلم عن ضرب الوجه ألن

 .إلانسان

إّن دعوة إلاسالم إلى الكرامة إلانسانية هي دعوة التمسك بالحق والوقوف بجانبه 

الترابط والتوادد ويدعو إلى إلايمان باهلل يدعو إلى ومناصرة من يناصره، والذي يدعو إلى 

الحق والذي يناصر الترابط وإلايمان باهلل يناصر الحق، ولم تكن دعوة مفرغة من مضمونها 

 .40بل كانت قوال وعمال

فال يجوز  فيراد بالكرامة هنا امتالك إلانسان بما هو إنسان للشرف والعّزة والتوقير،

  .  انتهاك حرمته وامتهان كرامته لكونه مخلوق مكّرم قما سبق إلاشارة في آلاية الكريمة

م وحق العمل: سادسا
ّ
 حق التعليم والتعل

ال يعتبر التعليم امتيازا بل هو حق من حقوق إلانسان في إلاسالم، حيث رغب إلاسالم 

كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من وما : ))فقال تعالىفي التعليم في القرآن والسّنة، 

كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 

محّددة للتعليم وهذا كما قال  امأي صلى هللا عليه وسلم، وقد خص الرسول 41((يحذرون

وحّرم إلاسالم كتم العلم فمن يعرف وجب عليه أن يعلم  مخافة أن يصاب املسلمون بامللل،

 الذين يكتمون ما أنزلنا من )): من علمه من ال يعرف وهذا واضح في آلاية الكريمة
ّ
إن

اه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون 
ّ
((البّينات والهدى من بعد ما بّين

42
. 

م في
ّ
إلاسالم ما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم  ومما يؤكد كذلك حق التعليم والتعل

 .بأسرى بدر، إذ جعل فدية ألاسير تعليم عشرة من أبناء املسلمين

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن ))أما عن حق العمل فقد عّززه إلاسالم 

ه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
ّ
فعمل ألانبياء في . 43((فلنحيين
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 مخ
 
ل آدم في الزراعة، ونوح في التجارة، وداوود في الحدادة، وموس ى في الرعي، عم  تلف املهن ف

لنا الكريم عليه و  رسدمحموهذه املهنة بالذات كانت مهنة كل ألانبياء في وقت من الـأوقات، و

أفضل الصالة والسالم عمل في التجارة والرعي، بل أن إلاسالم أمر بعدم جواز ترك العمل 

 .فرغ للعبادة، ألّن العمل في حّد ذاته عبادةوالت

 حرية التفكير والتعبير: سابعا

ال يخفى بأّن إلاسالم جعل التفكير فريضة إسالمية، ومن يتدبر القرآن الكريم، يجد 

فلم يضع إلاسالم  آيات قد بلغت العشرات، تأمر بالتفكر والتعقل في ألانفس وآلافاق،

القيود أمام حركة الفكر السليم الذي ينشد الحقيقة، ويثير الشك كمقدمة للوصول إلى 

 .44اليقين

أولم : ))، وقال45((قل هل يستوي ألاعمى والبصير أفال تتفكرون: ))فقال تعالى

 بالحق وأجل مسّمى
ّ
روا في أنفسهم ما خلق هللا السماوات وألارض وما بينهما إال

ّ
46((يتفك

. 

وقد أطلق النبي ألاكرم صلى هللا عليه وسلم الفكر من عقال الجاهلية وجعله يتجاوز 

 .47املحسوس بانطالقه إلى عوالم الغيب إلى مال ال عين رأت وال خطر على قلب بشر

والدعوة إلى التفكير هو بداية الطريق للدعوة إلى التعبير عنه، ودعوة إبداء الرأي 

  48..ضمن الوجهة السديدة بهدف تحقيق الخير والرشاد

أما عن حرية التعبير فلقد كفل إلاسالم ذلك لكل فرد يعيش في املجتمع إلاسالمي، 

 :ومما يدل على ذلك

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باملعروف وينهون عن )): قوله تعالى

والذي نفس ي بيده لتأمرون )): ، وقوله عليه الصالة والسالم(809: سورة آل عمران، لاية)(( املنكر

باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه، 

 .49((فال يستجاب لكم

لكن حرية الرأي والتعبير في إلاسالم ليست على إلاطالق بل مقيدة بقيدين أساسيين 

أن ال يؤدي رأي الفرد أو الجماعة إلى تهديد  :يتعلقان بمصلحة الدولة إلاسالمية، أولهما

 . 50سالمة النظام العام أي الدولة، ثانيهما أن ال يؤدي إلى إشعال نار الفتنة في املجتمع



حقوق إلانسان في الشريعة إلاسالمية ومدى تقاربها مع 

 وما بعده 8491الحقوق التي أقّرها املجتمع الدولي عام 
 غوطي خليدة. د

 

64 
ISSN : 2710-8783 

 

 حق التملك والتصرف: ثامنا

أعطى إلاسالم للفرد حق التملك في حيازة ألاشياء، والانتفاع بها على وجه الاختصاص 

يات الفطرة، ومن خصائص الحرية، بل من خصائص والتعيين، ألّن ذلك من مقتض

إلانسانية، وأيضا ألّن ذلك أقوى دافع لزيادة إلانتاج وتحسينه، وجعل إلاسالم هذا الحق 

قاعدة أساسية لالقتصاد إلاسالمي، ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه، 

ت رادعة ملن اعتدى عليه، وصيانته له عن النهب والسرقة والاختالس، ونحوه، ووضع عقوبا

 .51ضمانا لهذا الحق

ا خلقنا لهم مّما : ))وقد نصت آلاية الكريمة على ذلك الحق صريحا
ّ
أولم يروا أن

من أحيا أرضا : ))عليه الصالة والسالم وقوله، 52((عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 

 .53((مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق

كانت هذه أهم الحقوق التي منحها إلاسالم لإلنسان، لكن ليست كلها فضيق مجال 

البحث حال دون شرحها حقا حقا، فلذلك تناولنا أهم الحقوق إلانسانية فيتبقى بذلك 

الحقوق املدنية ألاخرى كالحق في بناء أسرة، الحق التنقل والسفر، حرية املسكن، والحقوق 

ر املصير، وحقوق بعض ألاشخاص نظرا لوضعهم، كحقوق السياسية كالحق في تقري

 .الوالدين، وحقوق الزوجة، حق املتهم، وحق املسجونين في إلاسالم

كما أّن من السمات العامة لهذه الحقوق أّنها ال يمكن العدول عنها وال انتزاعها من 

ه يمكن إضافة حقوق جديد
ّ
ة تشتق من الفرد، كما أّنها غير محّددة على سبيل الحصر ألن

 . 54الحقوق ألاساسية

 :خاتمة

اختلف الفقهاء في تحديد مصادر هذه الحقوق فمنهم من قال القانون الطبيعي 

، ومنهم من يرى أنها لصيقة (اليهودية واملسيحية)ومنهم من يرجعها إلى الديانات القديمة 

 .باإلنسان منذ والدته

ه إذا سمينا ألاشياء بأسمائها الصحيحة نجد أن أول من أقّر هذه الحقوق 
ّ
 أن

ّ
إال

بصيغة أحكام تنظم حياة إلانسان وعالقته بأخيه إلانسان هي الشريعة إلاسالمية، فهي 
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أحكام مستّمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية املطّهرة، فبمجيء إلاسالم تم إلاعالن عن 

 الوحدة إلانسانية، 
ّ
ه ال فضل لعربي على أعجمي إال

ّ
 وأّن الفضيلة هي التي تحكم، وأن

 .تراب نبالتقوى، وكل الناس آلدم وآدم م

وقد أدرك املجتمع الدولي أهمية حقوق إلانسان البالغة للبشرية جمعاء خالل فترة 

ر لم الحربين العامليتين وما أعقبهما من دمار، وأقّر بأّن التمييز ألي سبب كان يعد وصمة عا

يعد العالم يطيقها، فتم إصدار امليثاق العالمي لحقوق إلانسان عن الجمعية العامة لألمم 

، الذي لم يخرج في تحديد حقوق إلانسان عن ما جاء في التعاليم 11/11/1491املتحدة في 

ه بدون ضمان هذه 
ّ
إلاسالمية، واشتراكه مع إلاسالم في الهدف من سن هذه الحقوق وهو أن

نسانية ال يمكن ضمان كرامة إلانسان وال يمكن تحقيق إنسانية إلانسان، لذلك الحقوق إلا

فإّن حرمان إلانسان من التمتع بكرامته وإنسانيته، وانتهاك حرياته، وحقوقه الطبيعية هي 

 .لدين إلاسالمي ومخالفة للمواثيق والعهود الدولية ثانيالممارسات مخالفة أوال 

لكن بالرجوع للواقع نجد أّن هذه الحقوق سواًء املنصوص عليها شرعا أو قانونا غير 

مطبقة على أرض الواقع، وأّن ما يجري في معظم دول العالم يتعارض مع نص وروح الدين 

إلاسالمي، كما يتعارض مع بنود املواثيق الدولية، فما تشهده البشرية مؤخرا يعد انتهاكا 

ن في العيش الكريم، لتعّرضه لشتى أنواع التعذيب والتمييز والحرمان مجحفا في حق إلانسا

والاضطهاد والاستغالل، حيث تقوم الدول تحت ستار ألامن القومي بانتهاكات صارخة ضد 

 . إلانسان ومصادرة حرياته وإهدار أدميته

ها وفي ألاخير نضع جملة من التوصيات العاجلة التي نرجو أن تلقى صدا، ويتم ألاخذ ب

 :محليا ودوليا

  على الهيئات املشرفة على حقوق إلانسان تبني وإبراز حقوق إلانسان بالصيغة التي

جاء بها الدين إلاسالمي، ألّنها تتفق مع تطلعات إلانسان في سائر أنحاء العالم، 

وإبراز مدى قابلتها للتطبيق على املستوى العالمي لحقوق إلانسان، ألّن تطلعات 

ن ال تختلف عن تطلعات ورغبات سائر الشعوب ألاخرى، وألّن ورغبات املسلمي

الشريعة إلاسالمية في طليعة الشرائع الدينية والنظم القانونية التي تعترف بكرامة 
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إلانسان وحقوقه املتساوية لكل فرد بغض النظر لدينه، واملطالبة بتطبيقها ضمن 

 .الئحة حقوق إلانسان العاملية

  ي في التعليم باسم حقوق إلانسان، لكي يعرف الجيل ضرورة إدخال مساق إجبار

 .الناش ئ ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات

 على الحكومات العمل بها محليا، واملطالبة بتفعيلها دوليا. 
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Abstract: 

Commercial arbitration is one of the methods adopted in the 

settlement of disputes that may be encountered in the international 

trade contract for its advantages. The international contract is rarely 

devoid of the arbitration clause, and this is due to the satisfaction of the 

contracting parties to the integrity of the arbitral decisions as they are 

issued by independent and impartial entities that are not subject to any 

pressure. This has made the issue of regulating international 

commercial arbitration under national laws one of the main pillars on 

which it depends in assessing a country's commercial climate. On this 

basis, the Algerian legislator hastened to regulate it through the Civil 

and Administrative Procedures Act for its effectiveness as a special 

judiciary unlike other methods adopted in resolving international trade 

disputes. 

Keywords: Commercial Arbitration - Settlement - Disputes - 

Special judiciary 

 مقدمة

التحكيم بوجه عام قديم قدم البشرية، فقد وجد مع وجود لانسان وظهر قبل 

غير أّن انتشاره في مجال التجارة الدولية  ،(1)ظهور القضاء ولم يقتصر على حضارة معينة

يعتبر التحكيم  ي، كما مالت التجارية على املستوى الدوللم يظهر إال حديثا نتيجة زيادة املعا

التجاري الوسيلة لاكثر تفضيال لحل نزاعات التجارة الدولية ، بل وأكثر من ذلك يعّد 

توأمان "، فعلى حّد تعبير بعض الفقه ضرورة ثابتة من ضرورات ومستلزمات التجارة الدولية

ال يمكن فصلها أو بمثابة الروح من الجسد، فإذا كانت التجارة الدولية جسدا فإّن التحكيم 

  . (2) "عقله املفكر

لاخرى،  يحتلها من بين طرق حل النزاعاتنظرا ألهمية التحكيم واملكانة البارزة التي 

في مجال التجارة الدولية والقانون  لتسويةالدول إلى تنظيمه كطريق بديل ل تسارعت
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لتوفير نوع من الحرية لألطراف املتعاقدة في حل منازعاتهم التجارية  الجزائري من ضمنها،

بعيدا عن القوانين الوطنية من جهة، أما من جهة أخرى فالهدف منه الخروج عن السيادة و 

ف، و بالتالي تقبل نتيجة القرارات القيود التي تفرضها القوانين الداخلية على حرية لاطرا

 .لنزاهتها و حيادها التحكيمية

هذا وال تتوقف أهمية التحكيم على النزاهة والحياد فقط، وإنما هناك ميزات أخرى 

في مقدمها إدماج التقنية في قطاع التحكيم التجاري الدولي نتيجة التطورات الحاصلة في 

د الدول ما يسمى بالتحكيم لالكتروني، والذي ميدان الاتصال التكنولوجي من خالل اعتما

كان له بالغ لاهمية من حيث إستمرار الفصل في املنازعات التحكيمية خالل انتشار جائحة 

كورونا مما يتناسب ومميزات التجارة من حيث السرعة في أداء املعامالت العادية 

  . ولالكترونية منها على وجه الخصوص 

ماهية التحكيم التجاري : و الاشكالية التي يطرحها موضوع الدراسة تتمثل في 

 الدولي باعتباره بديل فعال لحل النزاعات املرتبطة بعقود التجارة الدولية؟

سيتم الاعتماد عل املنهج الوصفي موضوع لتماشيه  ،لإلجابة على هذه لاشكالية

وطبيعة املوضوع محل البحث باإلضافة للمنهج التحليلي في ما تعلق بتحليل النصوص 

التحكيم في مجال عقود التجارة الدولية القانونية املنظمة للتحكيم، وذلك بدراسة مفهوم 

، مع حصر العملية التحكيميةلتنظيم فتم تخصيصه  املبحث الثانيأما في املبحث لاول، 

  .الدراسة في القانون الجزائري 

 مفهوم التحكيم التجاري الدولي :املبحث ألاول 

النزاعات والخالفات بين أطراف عقود التجارة الدولية أمر طبيعي، ذلك أن الخالف 

فض مآله التنازع، ولهذا حاول أطراف عقود التجارة الدولية منذ القدم إيجاد وسائل بديلة ل

يعتبر أهم هذه   الذي.ملتفاوض، الصلح، الوساطة  والتحكينزاعاتهم بطرق ودية عديدة كا

الوسائل البديلة؛ بحيث أصبح سمة بارزة في مجال التجارة الدولية، حتى أنه ال يكاد يخلو 

تحل عن طريق ه عقد من عقودها من النص على أن النزاعات التي قد تنشأ  بخصوص

  .التحكيم
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ولإلملام أكثر بالتحكيم باعتباره الوسيلة الودية املفضلة من قبل فئة التجار على 

تمييزه  تعريفه والخصائص التي ينفرد بها في املطلب لاول، ثم  يستم تحديداملستوى الدولي، 

 إضافة الى تبيان أنواعه في     غيره من لانظمة القانونية القريبة منه في املطلب الثاني،عن 

  .لب الثالثاملط

 تعريف وخصائص التحكيم التجاري الدولي :املطلب ألاول 

مصطلح التحكيم التجاري الدولي مصطلح حديث النشأة تم استعماله ألول مرة في 

بتوقيع اتفاقية  نتهىإ، الذي 8591مؤتمر لامم املتحدة املنعقد في نيويورك خالل جوان 

 . (3)نيويورك بشأن اعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم لاجنبية

وعلى الرغم من وجود التحكيم التجاري الدولي كمفهوم منذ زمن بعيد، إال أنه كان 

كثر فعالية ونجاعة وبإعتباره الوسيلة لا( الفرع لاول )من الصعب إيجاد تعريف خاص به  

يزه عن غيره من لانظمة القانونية ، ينفرد بخصائص بارزة تمالدولية ت التجارةفي حل نزاعا

 (.الفرع الثاني)التي تشتبه به

 تعريف التحكيم التجاري الدولي: الفرع ألاول 

سواء من ، يتعين وضع تعريف دقيق له التحكيمف على تحديد املقصود للوقو 

   (..ثانيا)أو الفقهية( أوال)الناحية اللغوية

 اللغوي  التعريف: أوال

ٌم، يقال حكمت فالنا في 
ْ
التحكيم في اللغة هو بمعنى التفويض في الحكم ومصدره ُحك

  .( 4)كليه الحكم فيه، فاحتكم علي في ذلمالي تحكيما، إذا فوضت إ

 التعريف الفقهي: ثانيا

 معنيين أشخاص على النزاع طرح على اتفاق بأنه التحكيم الفقه من جانب عرف

 و بتحقيقه أصال املختصة املحكمة دون  املحكمة دون  فيه ليفصلوا محكمين يسمون 

 سمي و نشأته بعد معين نزاع في التحكيم على الاتفاق يكون  قد و موضوعه، في الفصل

 املنازعات عرض على النزاع قبل و مقدما الشأن ذو يتفق قد و التحكيم، مشارطة عندئذ

 الاتفاق يسمى و املحكمين على معين عقد بتنفيذ خاصة املستقبل في بينهم تنشأ قد التي

  5التحكيم شرط عندئذ
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أطراف عقود التجارة الدولية على إحالة النزاع إلى  اتفاق  كما عرف أيضا على أنه 

 .( 6)أو عدد من لاشخاص ليقوموا بإيجاد حل لهذا النزاع، يلزم أطرفه جميعا ،شخص واحد

و وسيلة تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلق بالعالقات بأنه آلية في حين يرى  البعض 

القائمة بين طرفين أو عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص والذين يستمدون 

، دون أن يكونوا الاتفاقسلطتهم من إتفاق خاص، ويفصلون في املنازعة بناء على هذا 

   (.7)ةمخولين بهذه املهمة من قبل الدول

في تعريفه للتحكيم على عنصر الاتفاق باعتباره ألاساس املالحظ أن الفقه يركز 

 .الذي يستمد منه التحكيم وجوده وقوته امللزمة ألطرافه واملبني على رضاهم 

 :للتحكيم القانوني التعريف

 إلاجراءات قانون  من 7001 املادة في التحكيم شرط الجزائري  القانون  عرف

 متاحة بحقوق  متصل عقد في ألاطراف بموجبه يلتزم اتفاق"  على أنه8 إلادارية و املدنية

 ."  التحكيم على العقد هذا بشان تثار التي النزاعات لعرض 7001 املادة بمفهوم

هذا وقد نص املشرع الجزائري على اعتماد التحكيم كطريق لفض النزاعات املحتملة 

 على ستثمارلا  بترقية املتعلق81/95 رقم لامر من 42 املادة ستثمار حيث نصتفي مجال لا 

أو  املستثمر فيه بتسبب الجزائرية الدولة و جنبيلا  املستثمر بين خالف كل يخضع "أنه 

 املختصة  الجزائرية القضائية للجهات. حقه في الجزائرية الدولة اتخذته إجراء  بسبب يكون 

  الجزائرية الدولة أبرمتها لاطراف متعددة أو ثنائية إتفاقيات وجود حالة في إال ،إقليميا

 أو تسوية بند على ينص املستثمر مع اتفاق وجود حالة في أو و التحكيم باملصالحة تتعلق

 (.9) " خاص تحكيم على باالتفاق للطرفين يسمح بند

 :للتحكيم القضائي التعريف

 عرض:  بأنه ذهب القضاء املصري من خالل املحكمة الدستورية الى تعريف الحكيم

 قاطعا ، نهائيا يكون  بقرار النزاع ذلك في باختيارهما يعين محكم على طرفين بين معين نزاع

 نظره بوجهة منهما كل يدلي أن بعد إليه الطرفان أحالها التي جوانبها في الخصومة دابرا

 .(10" )الرئيسية التقاض ي ضمانات خالل من تفصيال
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 التي القرار اتخاذ سلطة في يتمثل: " التحكيمفعرف  الفرنس ي الدولة مجلس أما

 (.11) املحكم لقرار قضائية بصفة التسليم و ثالث لطرف بها يعترف

الواضح أن عدم الاتفاق في إعطاء التحكيم تعريف موحد لم يقتصر على الجانب 

 لم القضائية الاجتهادات الفقهي فقط، بل طغى على الجانب القضائي أيضا حيث أن

 .للتحكيم  موحد مفهوم إعطاء نأبش تتفق

 خصائص التحكيم التجاري الدولي:الثانيالفرع 

يتسم التحكيم في مجال عقود التجارة الدولية بخصائص هامة ومميزة، يمكن 

 :إجمالها فيما يلي

  سرعة الفصل في القضايا: أوال

حيث يستغرق وقتا أقل  يتميز التحكيم التجاري الدولي بسرعة الفصل في النزاع؛   

 ءمقارنة ينظر الدعوى لدى املحاكم القضائية، هذه لاخيرة أيا كانت درجتها تعاني من البط

التراخي في الفصل في الدعاوى املعروضة أمامها ما أدى إلى عزوف الكثير من  ،في لاجراءات 

حيث سرعة  املتقاضين عن القضاء العادي واللجوء إلى قضاء التحكيم كبديل مضمون من

    (.12)هالفصل في املنازعات املعروضة عليفي 

  سرية قضاء التحكيم: ثانيا

على خالف مبدأ علنية الجلسات والذي يعتبر من الضمانات لاساسية للتقاض ي في 

فالتجار على الصعيد الدولي يرغبون في  القضاء العادي، تعّد السرية ميزة خاصة ينفرد بها؛

عدم معرفة النزاعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها، نظرا ملا تؤدي إليه هذه املعرفة من 

 (.13)رقتصادية لهؤالء املتعاملين التجااملساس باملراكز املالية والا

م والتي ال فميزة السرية في التحكيم تعّد أحد العناصر الطبيعية املكونة لهذا النظا

يقوم بدونها، كما أنها تعد الدافع لاساس ي الختياره من قبل لافراد كوسيلة النزاعات التي 

 .(14)تقوم بينهم

نه عمل قضائي يجري خارج نطاق املحاكم يقوم يقصد به أ: صخاقضاء : ثالثا

أو باألحرى هو تصرف قانوني يتمثل  أساسا على تراض ي طرفي النزاع وقبولها لحكم املحكمين،
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في عقد التحكيم والذي يلتزم فيه الخصوم بطرح النزاع أمام املحكمين إلصدار الحكم 

 (.15)فيه

  حرية ألاطراف في قضاء التحكيم: رابعا

على املستوى الدولي إلى اختيار التحكيم أبرز دافع للتجار  تعتبر هذه الخاصية

حرية لاطراف في قضاء التحكيم في اختيار وتتجلى   .أ بينهمكوسيلة لحل النزاعات التي تنش

، اختيار مكان انعقاد التحكيم وإجراءاته (تحكيم منظم أو تحكيم الحر)نوع التحكيم 

التحكيم، تحديد املدة التي يجب أّن يفصل خاللها املحكمين في      وموضوع املنازعة محل

  (.16)وهي حريات تفقدها لاطراف في إطار القضاء العام املنازعة املطروحة   أمامهم،

 تمييز التحكيم عن بعض ألانظمة القانونية املشابهة له :املطلب الثاني

تعتبر الوساطة والصلح وسائل ودية لحل املنازعات التي تنشأ بين لافراد، فكالهما   

مهمة حل مشكل أو نزاع  باإلضافة إلى الخبرة تتطلب تدخل طرف من الغير يعهد إليه بأداء

وهو ما يدفع   لضرورة قائم، ويطلق على هذا الغير املختار لفظ الوسيط ، املصلح، الخبير، 

  .ما بين هذه لانظمة القانونية والتحكيم التفرقة

 التحكيم والخبرة :الفرع ألاول 

الخبرة هي طلب رأي فني من شخص مختص وذلك في شكل تقرير يجيب على مختلف 

، لذلك  يشابه النظامان في كونهما يتطلبان تدخل الغير (17) الجوانب املتعلقة بهذا الطلب

ألداء مهمة معينة تتمثل بالنسبة للخبير في إعطاء رأي استشاري أما املحكم فتتمثل مهمته في 

  :عدة ، نذكر منها غير أنهما يختلفان في نقاط(. 18) حل املنازعة املعروضة أمامه

يمكن للجهة التي ذات   طالع استشاري،  ة لرأي الخبير التي تعتبرنونيلقيمة القاا -

طلبته أن تأخذ به كما يمكن أن ال تأخذ به، على عكس التحكيم الذي تكون 

  . فيهفيه وملزم لألطراف أحكامه حائزة لحجية الش يء املقض ي 

 .التحكيم ال يثبت وال ينعقد إال بالكتابة وال يشترط ذلك في الخبرة -

 .مختصجرد إبداء الرأي واملشورة من برة ال تعتبر طريقة لحل النزاع، بل هي مالخ -

الخبير يتطرق إلى املسائل الفنية فقط، في حين أّن املحكم يتطرق إلى املسائل   -

 .( 19)القانونية والواقعية املتعلقة بالنزاع



 بويزري سامية. د.ط/ هجيرة تومي. د التحكيم كطريق بديل لحل نزاعات عقود التجارة الدولية
 

78 
ISSN : 2710-8783 

 

 التحكيم والصلح:الثانيالفرع 

أطراف النزاع أو من يمثلونهم الخالف الحاصل  يعرف الصلح على أنه عقد يحسم به

الصلح  يتفق ، لذلك(20)بينهم، وذلك عن طريق تنازل متبادل من قبل الخصوم عن حقوقهم

غير أنهما يختلفان في عدة جوانب . في حسم الخصومة دون إصدار حكم قضائي مع التحكيم

 :منها

يتم بشرط أن يتنازل طرفاه عن جزء من حقوقهم، وذلك ذكره  الصلح كما سبق  -

على وجه التقابل فال يقع الصلح ما لم يتم تنازل متقابل من طرف الخصوم، بينما 

ال يكون ذلك في التحكيم الذي يضع حدا للنزاع حتى ولو لم يتم تنازل متبادل من 

 (.21)قبل الخصوم

ما بإنهاء املحكم ملهمته وإصداره النزاع ال يحل بمجرد إبرام اتفاق التحكيم، وإن  -

حكما  يتمتع بحجية الش يء املقض ي فيه، على عكس الصلح الذي ينهي النزاع 

 .بمجرد إبرامه، كما أنه ال يكون قابال للتنفيذ بذاته ما لم يتم في صورة عقد رسمي

  (.22)تحكيمي قابل للطعن على خالف الصلح الذي ال يقبل أّي طعنالالحكم   -

 التحكيم والوساطة:الثالثالفرع 

الوساطة تعرف بأنها عمل تطوعي واختياري، وهي طريق بديل لحل النزاع؛ حيث يقوم 

لاطراف بواسطة الغير باالجتماع والتشاور للوصول إلى حل ينهي النزاع ويرض ي  

، وتتشابه مع التحكيم في كونهما من الطرق البديلة لحل النزعات التي تنشأ بين (23)لاطراف

لافراد، وذلك بتدخل طرف من الغير يسمى الوسيط، الذي يعهد إليه مهمة الفصل في 

الحكم الصادر عن  :غير أن الوساطة تختلف عن نظام التحكيم من حيث أّن . النزاع

الوسيط ال يتمتع بأية حجية بمعنى؛ أن ما يصدر عن الوسيط هو مجرد حل للمسألة 

الحل، بمساعدة أطراف النزاع، ن قد توصل إلى هذا بعض لاحيااملعروضة أمامه، ويكون في 

وال يعّد هذا الحل ملزما لهم إال إذا قبلوه، على عكس الحكم الصادر عن املحكم الذي يكون 

 (.24)ملزما لألطراف ويتمتع بالحجية منذ صدوره؛ أي يكون قابال للتنفيذ جبرا أو طواعية
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 أنواع التحكيم :املطلب الثالث

أنواع التحكيم تبعا للمعيار املتخذ في التفرقة، فمن حيث التنظيم ينقسم إلى  تتحدد

، ومن حيث النزاعات ينقسم إلى نزاعات مستقبلية (فرع أول )تحكيم حر وتحكيم مؤسساتي

 (فرع ثالث)مع الاشارة للتحكيم لإللكتروني  .(فرع ثاني) ونزاعات قائمة 

 طريقة تنظيمه أنواع التحكيم اعتمادا على :الفرع ألاول 

( أوال)ينقسم التحكيم التجاري الدولي من حيث التنظيم إلى نوعين؛ تحكيم حر

 .(ثانيا)وتحكيم مؤسساتي

 )تحكيم الحاالت الخاصة) تحكيم حر  : أوال

يقصد بالتحكيم الحر  ذلك الذي يتولى الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معين للفصل 

جراءات املحكمين، كما يتولون في الوقت ذاته تحديد لا فيه، فيختارون بأنفسهم املحكم أو 

 (.25)هوالقواعد التي تطبق بشأن

 تحكيم مؤسساتي: ثانيا

يكون التحكيم مؤسسيا، متى أحال أطراف العقد التجاري الدولي النزاع إلى إحدى 

مؤسسات التحكيم التي تتولى تنظيم العملية التحكيمية، بدءا من تعيين هيئة التحكيم، 

 .را بإجراءاته، وانتهاء بصدور قرار التحكيم وتبليغه لألطراف النزاعمرو 

املحكمة الدولية محكمة التحكيم الدولي في لندن،  :ومن أهم هذه املؤسسات 

 . .(26 )للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس

 (قائمة أو مستقبلية) أنواع التحكيم اعتمادا على نوع املنازعة :الفرع الثاني

التحكيم وفق هذا املعيار إلى تحكيم منصوص عليه فيما يسمى بشرط  ينقسم

 (.ثانيا)، وتحكيم منصوص عليه فيما يسمى بمشارطة التحكيم(أوال)التحكيم

 شرط التحكيم: أوال

والذي يقض ي بأّن كل نزاع  يقصد به الشرط الوارد ضمن شروط العقد لاصلي،      

 .( 27)ينشأ في املستقبل عن هذا العقد بمناسبة تنفيذه أو تفسيره يحال إلى التحكيم
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 مشارطة التحكيم: ثانيا

تفاق الذي يبرمه طرفا العقد لاصلي بعد وقوع النزاع فعال، التحكيم، الا يقصد بمشارطة     

التحكيم تفترض مبدئيا عدم وجود شرط فمشارطة . عهما إلى التحكيمايحيالن بمقتضاه نز 

التحكيم في العقد لاصلي، ويقع النزاع بين طرفيه، فبدال من اللجوء للقضاء يتفقان على 

  .إحالته للتحكيم

الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم يكمن في أّن لاول؛ يتعلق بنزاع مستقبلي     

فعال، لذلك يفترض في هذا لاخير أن ينظم كل ما محتمل في حين أّن الثاني يتعلق بنزاع وقع 

يتعلق بالتحكيم كطبيعة النزاع، هيئة التحكيم، لاجراءات املتبعة في التحكيم، القواعد 

 . (28)املوضوعية الواجبة التطبيق عليه

 إلالكتروني التجاري  التحكيم:الثالثالفرع 

ما يعرف بالتحكيم  من مميزات العصرنة في مجال التحكيم التجاري الدولي ظهور 

 نظام يعد الذي و التقليدي، بمعناه التحكيم هو و التحكيم لفظ بين يجمعالالكتروني الذي 

 إلى فيها ويعهد ، العادي القضاء اختصاص عن معينة خصومة فيه تقض ي الخاص للقضاء

 على الاعتماد يعني و لالكتروني وهو الثاني واملصطلح.  فيها للفصل يختارون أشخاص

 الفقه من و.الخصومة فض في لانترنت شبكات و لالكترونية الوسائط استخدام تقنيات

 التحكيم" بأنه لانترنت شبكة استغالل أساس على لالكتروني التحكيم عرف من القانوني

 أطراف إلتقاء إلى الحاجة دون  خاصة قواعد وفق لانترنت شبكة عبر إجراءاته تتم الذي

 . املحكمين و النزاع

 التجارية القضايا مجال في العادي التحكيم عن يختلف ال لالكتروني فالتحكيم

أي التقنية املستخدمة في العملية التحكيمية ومادام  ،(29) الطريقة حيث من إال الدولية

املشرع الجزائري اعتمد برنامج الادارة الالكترونية فما عليه سوى اعتماد هذا التحكيم الذي 

تماشيه ومختلف الظروف باعتباره يتم عن بعد دون حاجة للتنقل ، أضحى ميزة العصر ل

 .كما هو الحال في ظل انشار فيروس كورونا
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 ملبحث الثاني تنظيم التحكيم التجاري الدوليا

عموما وفي مجال املعامالت التجارية خصوصا تبدأ  تنظيم العملية التحكيمية

 ومن ثم،  (املطلب لاول ) بتشكيل هيئة التحكيم التي تخضع في لاصل ملبدأ سلطان لارادة

  الذي يعتبر من لاسس تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع 

سيعتمد عليه إلصدار  الحكم و الذي ،(املطلب الثاني)الهامة في العملية التحكمية 

  (.املطلب الثالث)  التحكيمي الحاسم للنزاع واملنهي له

 الهيئة التحكيمية :املطلب ألاول 

تعين الهيئة التحكيمية يختلف باختالف نوع التحكيم، وحتى يستطيع املحكم القيام 

رده  تخلفها باملهام املخولة له البد من توفر شروط محددة في شخصه، وإال ترتب عن

فرع )هذا املطلب إلى كيفية تعين الهيئة التحكمية  ضتعر يلذلك س .واستبداله بمحكم أخر

، رد واستبدال املحكم (فرع ثان) والشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئة التحكمية(. أول 

 (فرع ثالث)

 ن الهيئة التحكيميةيكيفية تعي :الفرع ألاول 

يمكن : "على أنه 30)) من قانون لاجراءات املدنية ولادارية  8928تنص املادة 

لألطراف مباشرة، أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين املحكم أو املحكمين أو تحديد 

 ... شروط تعيينهم

، يجوز للطرف الذي ...وفي غياب التحكيم وفي حالة صعوبة تعيين املحكمين يجوز 

 :يهمه التعجيل القيام بما يأتي

رفع لامر إلى رئيس محكمة الجزائر التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان  _

 .التحكيم يجري في الجزائر

رفع لامر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار لاطراف  _

 " .تطبيق قواعد لاجراءات املعمول بها في الجزائر

( أوال)أّن تعين املحكم أو املحكمين يكون من قبل لاطراف يستنتج ي ،من خالل هذه املادة     

 (.ثالثا)أو من قبل القاض ي ( ثانيا)أو من قبل نظام تحكمي 
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  ن الهيئة التحكمية من قبل ألاطرافيتعي: أوال

فاألصل أن يتم  يعتبر مبدأ سلطان لارادة مبدأ هام في تشكيل الهيئة التحكمية،

التعين أو الاختيار طبقا إلرادة الطرفين، وهذا كنتيجة حتمية على مبدأ الرضائية، الذي 

  .يقوم عليه التحكيم

  ن الهيئة التحكيمية من قبل نظام تحكيمييتعي: ثانيا

ن اعتماد أطراف النزاع على النظام التحكيمي لحل النزاع املتعلق بالتجارة الدولية إ

تدخل هيئة دائمة للتحكيم من أجل تعيين املحكمين، وبذلك تكون طرق تعيين  فإنه يفترض

 .املحكمين املحددة في النظام التحكيمي مقبولة من لاطراف

  ن املحكمين من قبل القاض ييتعي: ثالثا

من قانون لاجراءات املدنية  8928يتم تعين املحكمين من قبل القاض ي وفقا للمادة 

جوز للطرف الذي ، فإنه يغياب الهيئة التحكميةعند  إذا كانت هناك صعوبة، أو  ،والادارية

  (.31)نحكمة املختصة ألجل تعيين املحكمييهمه التعجيل أن يلجأ إلى امل

  الهيئة التحكيمية شروط تعيين أعضاء :الفرع الثاني

وقيمة التحكيم كنظام لتسوية النزاعات من  أّن نجاعة" ال يختلف اثنان عن القاعدة

فهذه لاخيرة ال تتحقق إال بتوفر صفات معينة إلزامية بحرص " نجاعة وكفاءة املحكين

ه يحق للخصوم حسب سلطتهم التقديرية أّن  ،(أوال)الفقه على ضرورة توافرها 
ّ
كما أن

  (.ثانيا)يضيفوا شروط أخرى يرونها ضرورية 

 الشروط الضرورية الواجب توفرها في هيئة التحكيم :أوال

نص املشرع الجزائري على هذا الشرط من  :أن يكون املحكم شخصا طبيعيا_ أ 

إلى شخص طبيعي يتمتع فاألصل أن تستند مهمة التحكيم  إ .م.إ.ق 8989و 8982خالل م 

هذا لاخير يقوم لشخص معنوي بل و ال يمكن أن توكل هذه املهمة   .بكافة حقوقه املدنية

فقط بتنظيم  أو توجيه عملية التحكيم؛ فعند إختيار لاطراف للتحكيم املؤسساتي فهذه 

وهذه ،ّن تقوم بدور املحكم إال عن طريق تمثيلها من قبل شخص طبيعيألاخيرة ال يمكنها 

  .املؤسسة تقوم فقط بإدارة وتنظيم التحكيم فقط
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 يكون املحكم كامل ألاهلية_ ب
 
املحكم بالغا سن الرشد ولم جب أن يكون ي  :أن

يحجر عليه وأّن يكون متمتعا بحقوقه املدنية ويعتبر شرط لاهلية متفق عليه فقها 

  .( 32)وقضاء

غير أّن املشرع الجزائري لم يتطرق إليه ال في التحكيم الداخلي وال  في التحكيم 

ليه يمكن إخضاع هذا الشرط التجاري الدولي في قانون لاجراءات املدنية ولادارية، وع

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا :" والتي تنص على أن( 33) من القانون املدني  29للمادة 

 85بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل لاهلية ملباشرة حقوقه املدنية، وسن الرشد 

من 89/98 للمادة تطبيقا جنسيته لقانون  تخضع الشخص هليةأ نأ و خاصة ،"سنة كاملة

يسري على الحالة املدنية لألشخاص وأهليتهم :"لتي تنص بدورها على أن القانون املدني ، وا

 .(  34)قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم

موقف ذهني بحت يقتض ي عدم ميل املحكم إلى أحد الخصوم وأّن وهو   :الحياد_ جـ

فال يجوز أّن يكون املحكم خصما وحكما في أن واحد كما أنه  يحكم بينهم بالعدل ولانصاف؛

  (.35)ال يجوز أن تكون  له صلة بالنزاع املعروض عليه

يقصد بهذا الشرط أن املحكم ال يجوز أن       : إنتفاء املصلحة للمحكم في النزاع_ د

حال إلى تكون له مصلحة في النزاع املعروض عليه، ألن وجود املصلحة سيؤدي حتما وال م

  (.36)انحياز املحكم للطرف الذي توجد مصلحته معه

 الشروط املتروكة لتقدير الطرفين: ثانيا

، فرها في املحكميناالفقه ضرورية ويستوجب تو ي يعتبرها إضافة إلى الصفات الت

ن على صفات أخرى يرونها ضرورية وهذه الصفات هي الجنسية، ايتفق الطرف فإنه قد

  .الجنس والخبرة

إذا كان شرط الجنسية عند تعدد املحكمين ال يثير أي إشكال، فإن  :الجنسية_ أ

إشكال نظرا ألهميته، فجنسية هذا لاخير ال يجب أن س يثير جنسية املحكم الفرد أو الرئي

، وضمانا لحياده وعدم تفاديا ألي شك قد يحيط باملحكمتكون من جنسية الخصوم، 

  .انحيازه ألي طرف في النزاع
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إن لانظمة الوضعية سواء كانت عربية أو غربية لم تتعرض لهذه : جنسال_ ب

املسألة ال بالجواز وال بالرفض، لذلك ليس هناك ما يمنع من أّن يكون املحكم إمرأة، 

ت عارفة بأمور محكما بينهم؛ فاملرأة إذا كانيرغبون فيه فاألطراف أحرار في اختيار من 

  .حكمةمن أّن تكون ُم مانع القضاء ال يوجد 

يمكن ألطراف النزاع أّن يتفقوا على أّن يكون املحكمين من ذوي الخبرة في  :الخبرة_ جـ

الاستعانة بالخبراء وهو ما يحقق مصلحة ببعدهم عن مجال املنازعة املعروضة عليهم، مما 

هذا الشرط في  وافر تيوإذا لم . مؤكدة للخصوم، ويؤدي أيضا إلى سرعة الفصل في النزاع

ين يجب على لاقل أّن يكونوا ملمين بقواعد الكتابة والقراءة، ألن املحكم يجب أن املحكم

  (.37)يكون قادرا على قراءة مستندات الخصوم وكتابة الحكم وتوقيعه

الجدير باإلشارة أن توفر هذه الصفات أو الشروط سواء كانت إلزامية أو تقديرية ال 

التحكمية بل البد من قبول هذا لاخير مهمة تكفي وحدها ملباشرة املحكم لوظيفته 

 .التحكيم

كما أن الشروط السالف ذكرها يستوجب توافرها مهما كان نوع التحكيم املختار 

والتشكيل املعتمد للمحكمة التحكمية، لذا أقرت التشريعات الخاصة بالتحكيم التجاري 

  .م هذه الصفاتالدولي حق أطراف النزاع في رّد املحكمين الذي ال تتوافر فيه

 رد  وإستبدال املحكمين :الفرع الثالث

يقصد برد املحكمين ذلك لاجراء الذي يهدف إلى منع املحكمين من النظر في النزاع 

ال تسمح ظروف املعروض عليهم، كعدم توفرهم على شروط معينة أو طرأت على وضعيتهم 

  .مية واستبدالهم بآخرينباستمرارهم كمحكمين، مما يستوجب إبعادهم من الهيئة التحك

حاالت التي يجوز على ال من قانون لاجراءات املدنية 8981نص املشرع الجزائري في املادة       

 :م، واملتمثلة فيفيها رّد املحك

  .عندما ال تتوفر فيه املؤهالت املتفق عليها بين لاطراف -

يوجد سبب رّد منصوص عليه في نظام التحكيم املوافق عليه من قبل  عندما  -

  .لاطراف
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عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقالليته، السيما بسبب وجود   -

مصلحة أو عالقة اقتصادية أو عائلية مع أحد لاطراف مباشرة أو عن طريق 

  .وسيط

عين املحكم أو ساهم في تعينه ال يجوز للطرف الذي  :كما نصت املادة ذاتها على أنه

إال إذا كان سبب الرد علم به بعد هذا التعين، ويتعين عليه في هذه الحالة اطالع محكمة ، رده

لاطراف بتسوية  ولم يقم وإذا حصلت منازعة  ،سبب الردبالتحكيم و الطرف لاخر 

ابل ألي طعن بناء على طلب الطرف ذلك بأمر غير قالرد فإن القاض ي سيفصل في إجراءات 

 . (38)املعني بالتسجيل

 التطبيق للفصل في املنازعة التحكيمية القانون الواجب :املطلب الثاني 

يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي يلتزم املحكم بتطبيقها سواء على 

 (.الفرع الثاني)أو على موضوع النزاع ( الفرع لاول )إجراءات النزاع 

 الفرع ألاول القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع

فإن القانون الواجب من قانون لاجراءات املدنية ولادارية،  8921 وفقا لنص املادة 

التطبيق على إجراءات التحكيم يتحدد إما بناء على اختيار لاطراف أو يكون من طرف الهيئة 

 . التحكيمية

 إجراءات النزاع  ألاطرافعلى من  تطبيق القانون املختار: أوال

قد يتفق أطراف الخصومة التحكمية في اتفاق التحكيم على تحديد القانون الواجب 

  .التطبيق على إجراءات التحكيم

 خضوع إلاجراءات للقانون املعين من طرف هيئة التحكيم: ثانيا

على إجراءات في حالة عدم اتفاق أطراف النزاع على تحديد القانون الواجب التطبيق 

التحكيم تتولى الهيئة التحكمية ذلك ويكون إما بإخضاعها إلى قانون معين أو إلى نظام 

  .(39)تحكيمي معين

 الفرع الثاني القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

أن تحديد القانون  من قانون لاجراءات املدنية ولادارية،   8999يستفاد من املادة 

و في حالة عدم /على موضوع النزاع قد يكون بناء على إرادة الخصوم أوالواجب التطبيق 
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على قواعد القانون الجزائري ولاعراف التي  هذا التحديد فإن الفصل يكون بناءوجود مثل 

  ( .40)تراها محكمة التحكيم مالئمة

 الفاصل في املنازعة التحكيمية الحكم :املطلب الثالث 

يعد الحكم التحكيمي ثمرة العملية التحكمية، به ينتهي موضوع النزاع املطروح، 

بإجراء املداولة تأتي مرحلة صدور الحكم التحكيمي مهماها فبعد استكمال هيئة التحكيم 

 (.فرع ثاني)، والذي تترتب عنه آثار معينة(فرع أول )

 الفرع ألاول صدور الحكم التحكيمي

وأن يتضمن ( أوال)أن يكون الحكم التحكيمي في شكل معيناشترط املشرع الجزائري 

 (.ثانيا)بيانات معينة

 الكتابة: أوال

شرط الكتابة أمر بديهي لتنفيذ الحكم التحكيمي، لهذا تنص غالبية القوانين على 

ضرورة إصدار الحكم التحكيمي في شكل كتابي وهو ما نص عليه املشرع الجزائري أيضا في 

يصدر قرار التحكيم :" على أن UCITRAL( 42) من قواعد 12كذلك املادة و ( 41) 8929املادة 

 .وذلك تحت طائلة البطالن ."...كتابة

  البيانات الواجب توافرها في الحكم التحكيمي: ثانيا

وقد  ،يتشابه الحكم التحكيمي مع الحكم القضائي من حيث البيانات التي يتضمنها

من قانون لاجراءات  8941 و8941نص املشرع الجزائري على هذه البيانات في املادتين 

 :وهي كما يلياملدنية والادارية، 

  .اسم ولقب املحكم أو املحكمين  -

 . تاريخ صدور الحكم ومكان إصداره  -

أسماء وألقاب لاطراف وموظف كل منهم وتسمية لاشخاص املعنوية ومقرها   -

  .الاجتماعي

 .أسماء وألقاب املحامين أو من مثل أو ساعد لاطراف عند الاقتضاء -

  .عرض موجز الدعاءات لاطراف  -

  .عرض موجز ألوجه دفاع لاطراف  -
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  .تسبيب حكم التحكيم ضمانة لحقوق لاطراف  -

 الفرع الثاني أثار صدور الحكم التحكيمي

بعدما يصدر القرار التحكيمي ويكون مستوفيا لشروطه الشكلية واملوضوعية، ينتج 

أو في مواجهة أطراف النزاع ( أوال)أثارا هامة سواء في مواجهة الهيئة التحكمية التي أصدرته

 (.ثانيا)

  أثار الحكم التحكيمي اتجاه الهيئة التحكمية: أوال

ه الهيئة املصدرة له، هو انتهاء مهمة هذه أول وأهم أثار يرتبه الحكم التحكيمي اتجا

لاخيرة أو باألحرى رفع يد املحكم عن املساس بالحكم التحكيمي، فال يجوز الرجوع ثانية 

، وهذا املنع ال يقتصر على الهيئة ( 43)للنظر في الحكم الذي أصدره املحكم أو املحكمين

 . إ.م.إ.ق 8919ت عليه املادة املصدرة له، وإنما يشمل أيضا الجهات القضائية هذا ما نص

لكن هذا لاثر يثير عّدة إشكاالت في حالة إذا ما شاب هذا القرار خطأ مادي فلمن تكون 

  سلطة تصحيح وتعديل القرار التحكيمي؟

هذا من  8919التساؤل ضمن الفقرة الثانية من املادة أجاب املشرع الجزائري على 

غير أنه يمكن للمحكم تفسير " ... :أنه على والتي تنص  ، ولادارية املدنية الاجراءات قانون 

 فاالت التي تشوبه طبقا لألحكام الواردة في هذاغلا  أو تصحيح لاخطاء املادية و  الحكم

بمعنى يمكن القيام بلك التعديالت والتصحيحات باالعتماد على الاجراءات املحددة " القانون 

 .في قانون الاجراءات املدنية ولادارية 

  أثار القرار التحكيمي اتجاه أطراف النزاع: ثانيا

أثار القرار التحكيمي ال تقتصر على الهيئة املصدرة له بل تمتد أيضا إلى طرفي النزاع، 

حيث يترتب عليه أوال فتح مجال الطعن فيه، ذلك أن حجية القرار ال تعني عدم إمكانية 

وفي حالة استنفاذ إجراءات الطعن أو عدم الطعن فيه يترتب على ذلك تنفيذ  الطعن فيه،

  .القرار التحكيمي وهو لاثر الثاني

  الطعن في قرار التحكيم -7

الطعن في القرار التحكيمي بكافة طرق الطعن في لاحكام  أجاز املشرع الجزائري 

 :وتتمثل تلك الطرق في .مةالقضائية، ما عدا املعارضة، اعتراض الغير الخارج عن الخصو 
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يجوز الطعن باالستئناف في ، فإنه  إ.م.إ.ق 8999وفقا لنص املادة : الطعن باالستئناف_أ

القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ ، أما القرار القاض ي باالعتراف وتنفيذ الحكم 

 :كما يليإ وهي .م.إ.ق 8991التحكيمي ال يجوز استئنافه إال في حاالت حددتها املادة 

 بعدإذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناء على إتفاقية باطلة أو  -

  .إنقضاء مدة لاتفاقية

  .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعين املحكم الواحد مخالفا للقانون   -

  .مبدأ الوجاهية إذا لم يراع  -

  .فصلت محكمة التحكيم بما يخالف املهمة املستندة إليها إذا  -

  .إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في لاسباب  -

  .إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي  -

ويحسب هذا لاجل من  ،يرفع الاستئناف إلى املجلس القضائي خالل أجل شهر واحد

 . 44رسميتاريخ التبليغ ال

وتجدر لاشارة بهذا الصدد أن لاستئناف املشار إليه في املادتين املذكورتين أعاله، 

يخص لاحكام التحكيمية الصادرة في الخارج، كما أن الطعن باإلستئناف موجه ضد القرار 

التنفيذ، وليس ضد  الذي يرفض لاعتراف أو التنفيذ، والقرار الذي يسمح باإلعتراف أو

 .(45)يحكيمالحكم الت

تكون القرارات الصادرة عن الهيئة التحكمية في الجزائر في  :الطعن بالبطالن_ب 

مجال التجارة الدولية موضوع طعن بالبطالن، وذلك في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

من قانون  8991بدورها إلى املادة  تحيل  والتي ولاداريةمن قانون لاجراءات املدنية  8991

لاجراءات املدنية ولاداري، وهي الحاالت نفسها املحددة سابقا والتي تسمح بالطعن 

 .باالستئناف

يرفع الطعن بالبطالن إلى املجلس القضائي الذي صدر الحكم التحكيمي في دائرة 

ويكون الطعن بالبطالن موقف ، (46)اختصاصه وذلك خالل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي

 .باالستئنافآلثار الحكم التحكيمي خالل سريان مهلة رفعه وهو ما ينطبق أيضا على الطعن 
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كل القرارات الصادرة عن الطعن باالستئناف والطعن  :الطعن بالنقض_ جـ

 (.  47)بالبطالن قابلة للطعن بالنقض أمام املحكمة العليا خالل شهرين 

 كيميتنفيذ الحكم التح  -4

التحكيمي أية قيمة إذا كان مجرد وثيقة مكتوبة غير قابلة للتنفيذ،  ال تكون للقرار

هذا التنفيذ بمثابة اللحظة الحقيقية  أن لذلك يجب تنفيذه ليولد آثاره، ويرى البعض منهم

 .لنظام التحكيم حيث تظهر قيمة وأثر ما تم اتخاذه في عملية التحكيم

أو لارادي، والتنفيذ التنفيذ لاختياري  : صورتين هماوتنفيذ القرار التحكيمي يتخذ 

 .(48)الجبري ويكون عندما يرفض املحكوم عليه التنفيذ الاختياري 

 خاتمة

الدولية،   وبارزة في مجال التجارة ةهامالتحكيم في الوقت الراهن يحتل مكانة أصبح 

رط يقض ي بموجبه إلى إتباع التحكيم لحل النزاعات فال يكاد يخلو عقد من عقودها  من ش

ويعود هذا باألساس إلى . تنشأ بين أطرافه بخصوص تفسير أو تنفيذ هذا العقد قد التي

املزايا التي يتمتع بها مقارنة بالقضاء العادي خاصة من حيث سرعته في الفصل في القضايا 

سلطان لارادة في اختيار لاشخاص  وسريته، ناهيك عن حرية لاطراف التي تستند إلى مبدأ

تطبيق على إجراءات وموضوع الذين يتولون مهمة التحكيم، واختيار القانون الواجب ال

فكل هذه لامور تجعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعهما سوف يتم تسويته   ع،النزا

 .واعيةبشكل عادل وقانوني، لامر الذي يجعل تنفيذ الحكم التحكيمي في الغالب ط

وهذا ما دفع باملشرع الجزائري الى تنظيم أحكام التحكيم من خالل قانون الاجراءات 

املدنية و لادارية رغبة منه في مواكبة التطورات السريعة على الساحة التجارية الدولية، 

والتي تقتض ي إعتماد التحكيم كآلية لتسوية ما قد ينشأ من منازعات في مجال مختلف 

 . رية الدولية و ما أكثرهاالعقود التجا

وعليه نرى بضرورة الاهتمام أكثر بالتحكيم التجاري الدولي في الجزائر ألهميته 

 باعتباره ضمانة قانونية للراغبين في الاستثمار في الجزائر أمام الحاجة املاسة لذلك،

ائي لتطبيق عليه في تقييم مدى نزاهة و تقبل الدول لفتح مجالها القض معيار يرتكزالعتباره و 

 . أحكام التحكيم الدولية
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فضال عن ذلك البد و ان ننوه لقلة املراكز املعتمدة للتحكيم في الجزائر كما هو 

الحال في باقي الدول العربية، و لذا البد من التركيز عليها ألهميتها في تكوين و تدريب املهتمين 

 .بالتحكيم التجاري الدولي

كيم التجاري الدولي لم يعد ذلك التحكيم الذي عالوة على ماسبق نذكر بأن التح

يلزم لاطراف أو ممثليهم ضرورة لانتقال ملباشرة إجراءات التسوية و تحمل التكاليف 

املرتفعة التي تقتضيها ظروف الحال، بل تطور هو آلاخر مع انتشار التحكيم الالكتروني 

ى املعامالت الالكترونية كأجراء أو طريق بديل و فعال خاصة في ظل تنامي لاقبال عل

، ودليل ذلك ما أصاب 85وانتشار التجارة في البيئة الرقمية وانتعاشها في ظل جائحة كوفيد

العالم بأسره من كساد وركود في مختلف املجالت فلم تسلم إال القطاعات املبنية على 

ساليب التقنية التقنية التكنولوجية الحديثة، وهذا ما يدفعنا لضرورة التفكير في اعتماد لا 

 . في أداء املهام التحكيمية في الجزائر

 قائمة املراجع

 الكتب: أوال

فيظة السيد الحداد ، املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،  .8

 .4992منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

الدار العلمية الدولية  طالب حسن موس ى، املوجز في قانون التجارة الدولية،  .4

 .4998ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، لاردن، 

عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان  .1

 .4999املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 عمر سعد هللا، قانون التجارة الدولية، النظرية املعاصرة، الطبعة الثانية، دار .2

 .4995هومة، الجزائر، 

فوزي دمحم سامي، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة لاولى، دار الثقافة للنشر  .9

 .4991والتوزيع، عمان، لاردن، 

لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون لاجراءات املدنية ولادارية  .1

  .4984والقوانين املقارنة، دار هومة، الجزائر،
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بي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث، مصر، تاريخ النشر غير دمحم بن أ .1

 .مذكور 

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون لاجراءات املدنية ولادارية، دار الهدى  .1

 .4998للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلي،التحكيم في القوانين العربية، املكتب الجامعي  .5

 .4991ديث، لاسكندرية، مصر، الح

 املذكرات الجامعي: انياث

نادية تياب ، التحكيم كآلية لتسوية نزعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل   -

شهادة املاجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة 

 . مولود معمري، تيزى وزو، سنة  املناقشة غير مذكورة

 النصوص القانونية :ثالثا 

تضمن القانون املدني، ج ر امل، 8519سبتمبر 41، املؤرخ في 91_19مر رقم لا  .8

 .تمماملعدل و امل، 19/95/8519، صادر في 11عدد

ضمن قانون لاجراءات املدنية املت، 4991فبراير  49، مؤرخ في 95_91قانون رقم ال .4

 .41/92/4991، مؤرخة في 48رسمية رقم الجريدة الولادارية، 

 وثائق أخرى : رابعا 
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 في القانون الدوليعليه إلاكراه منع  الزواج والرضا في  حماية

 بن تغري موس ى: الدكتور 
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 والعلوم السياسية كلية الحقوق  

يحي فارس املديةالدكتور جامعة 
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 :ملخص

أن الواجب تعزيز كيان ألاسرة باعتبارها الوحدة ألاساسية في كل تدرك الدول جميعا 

ج وتكوين أسرة، وأن لهم حقوقا ازو حق في الالمجتمع، وأن للبالغين من الذكور وإلاناث 

الزواج، وأن الزواج ال ينعقد إال برضا الطرفين املزمع زواجهما رضاء صعيد  ىمتساوية عل

، غير أن الواقع يشير إلى حاالت زواج كثيرة تتم بغير رضا أو تحت إلاكراه كامال ال إكراه فيه

، وهي يسر نحو البطالن في القانون الوطني أو الدولي يجعل عقد الزواج في وضع قانوني مام

، الضروريةالقيام بالخطوات و الزمة، تشريعية وغير تشريعية،  ابيرتداتخاذ حاالت تتطلب 

عاداتها التقليدية والدينية، إلقرار ما يناسب من للدول ووفق  الدستوري نظاملوفقا ل

املتعلقة بحماية الرضا وعدم إلاكراه في الزواج  التدابير التشريعية أو غيرها إلعمال املبادئ

 .وحماية ألطراف العالقة الزوجيةي تطبيقا للقانون الدولي والوطن

 .الزواج ، الرضا، إلاكراه، اتفاقية الرضا في الزواج: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

All states realize that the duty to reinforce the family entity as the 

basic unit in every society, and that adult males and females have the 

right to marry and form a family, and that they have equal rights in 

terms of marriage, and that marriage does not take place without the 

full consent of the two parties to whom they are to be married is 

completely and not coerced. Reality refers to many cases of marriages 

that take place without consent or under coercion, which makes the 

marriage contract in a legal situation easy towards nullity in national or 

mailto:bentegri.moussa@yahoo.com
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international law, which are cases that require taking necessary 

measures, legislative and non-legislative, and taking the necessary 

steps, in accordance with the constitutional system of states and 

according to their customs Traditional and religious, to approve the 

appropriate legislative or other measures to implement the principles 

relating to the protection of consent and non-coercion in marriage in 

application of international and national law and protection for the 

parties to the marital relationship. 

Key words: marriage, consent, coercion, consent in marriage. 

 :مقدمة

و لهذا كانت حاجة  ،بها إلانسان في حياتهالزواج من أهم التصرفات التي يقوم يعتبر 

العالقة الزوجية للعقد ملحة و ضرورية من أجل ضمان سالمة ألاسرة و بناءها عن طريق 

بق إرادة اطتن و هما الزوج و الزوجة على أن تفال يعقد الزواج إال بوجود طرفي ،إلارادة الحرة

ه الاتفاقيات أولت ،لتي يكتسيها الرضا في عقد الزواجكل منهما مع آلاخر، و نظرا لألهمية ا

و نصت هذه الاتفاقيات ، الدولية اهتماما بالغا بتأكيدها على حق الزواج بالنسبة للجنسين

كما نص قانون ألاسرة  ،الكاملاملرأة في الزواج برضاها الحر و  بصفة خاصة على حق

 تحكمه، الجزائري على التراض ي في عقد الزواج إال أن رضا املرأة في الزواج في قانون ألاسرة

  .ضوابط تجعل رضا املرأة غير حر وغير كامل من منظور الاتفاقيات الدولية

فقد  ،الرضا قوام العقود بشكل عام وعقد الزواج بشكل خاصواعتبارا من كون 

إرساء مبادئه من خالل جملة ما أقرته من قواعد  إلى أحكام الشريعة إلاسالميةسعت 

ر الشريعة إلاسالمية ود الرضا؛ والزواج من منظو كاألصل في ألاشياء إلاباحة، وألاصل في العق

متياز كغيره من العقود، ال ينعقد صحيحا إال إذا تم على أساس التراض ي التام اعقد رضائي ب

إلاجبار على  الوطنية والدولية، إال أن بقاءلوضعية بين طرفيه وهو ما وافقته القوانين ا

ة تختلف من منطقة ألخرى ومن طبقة بكثرة لعدة أسباب وبأشكال متنوعووجوده الزواج 

اجتماعية ألخرى، أصبحت هذه الحماية للزواج ال تقتصر على القانون الوطني بل تمتد إلى 

القانون الدولي على أساس أن هناك حق الزواج وحق الرضا في هذا العقد وعدم إلاكراه 
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وهنا وجب توضيح  برمت ألامم املتحدة اتفاقية تتعلق بالرضا في عقد الزواج،أ، وقد عليه

هذه الحماية للرضا وعدم إلاكراه في القانون الدولي لحقوق إلانسان، موضحين ألاصول 

العامة لهذه الحماية بما يكفل حقوق ألاطراف وبما ال يتعارض مع القوانين الوطنية وديانات 

 .الدول في العالم

يكون الزواج بدون رضا أو في  اأوضاعهناك أن  في توضيح أهمية الدراسةوتظهر 

حالة زواج إلاكراه فهو ما يعرف بالزواج القسري أو إلاجبار على الزواج، فنكون أمام حالة 

عدم القبول بالزواج أو الرضا بأحد أطرافه أو شروطه وهو ما يعدم حقيقة الرضا فيه، 

ما هو موجود في  وهنا وجب توضيح الحماية املمنوحة للرضا في القانون الدولي تأكيدا على

القانون الوطني، حيث أن عدم كفاية القانون الوطني في تحقيق هذه الحماية عّجل بتدخل 

القانون الدولي يتدخل مباشرة لتحقيق حق الرضا في الزواج وعدم إلاكراه عليه، وهو ما 

د ال : من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على أنه 61تضمنته الفقرة الثانية من املادة 
َ
ُيعق

 ال إكراَه فيه
ً
 برضا الطرفين املزمع زواجهما رضاًء كامال

َّ
  ."الزواُج إال

في توضيح تأصل هذا الحق وعدم املساس به من جهة أخرى  أهمية الدراسةوتظهر 

في كل ألاحوال، وأنه في حال نقص التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق تتدخل القواعد 

ما ينجر عن هذا الحق من حقوق فة لضمان التمتع به خاصة الدولية املختل والاتفاقيات

 ى،أخر 

إلى أن الحماية املزدوجة للحق في الرضا وعدم  الانتباهفهو لفت  هدف الدراسةأما 

إلاكراه في الزواج وفق القانون الدولي والوطني هي أكبر دليل على اعتبار هذا الحق حقا 

 .متأصال من حقوق إلانسان وفي كل الظروف ووفق كل تشريعات العالم

قد الدراسة تتمثل في ما هي طبيعة الحق في عدم الرضا وإلاكراه في ع إشكاليةو

 .انتهاكا لحقوق إلانسان الثابتة؟املساس به  الزواج وفق القانون الدولي، وكيف يشكل

ولدراسة هذا املوضوع اعتمدنا املنهج الوصفي من أجل توصيف الحماية القانونية 

للرضا في عقد الزواج في القانون الدولي، من خالل التطرق إلى مختلف إلاتفاقيات الدولية 

ملتحدة و أجهزتها الفرعية املعنية بحقوق املرأة في القانون الدولي لحقوق وعمل أجهزة ألامم ا

 :إلانسان، وتبعا لذلك قمنا بتقسيم املوضوع إلى املحاور التالية
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 في القانون الدولي الحق في عقد الزواج بموافقة حرة وتامة: أوال

إمكانية التناسل والعيش معا،  ىفي تكوين أسرة، من حيث املبدأ علينطوي الحق 

وعندما تعتمد الدول سياسات لتنظيم ألاسرة فينبغي أن تكون هذه السياسات متوافقة مع 

وينبغي خاصة أال تكون تمييزية وال قهرية، وباملثل، فإن الدولي لحقوق إلانسان، أحكام العهد 

اء على الصعيد الداخلي إمكانية تواجد أفراد ألاسرة معا تقتض ي اعتماد تدابير مناسبة، سو 

أو جمع بشكل رضائي لتأمين وحدة ألاسرة  ى قتض ي الحال، بالتعاون مع دول أخر أو عندما ي

 .وفق ما يتطلبه القانون  شملها

معنى عالمي تأسس بشكل خاص بعد ما القته البشرية من  عقد الزواجوللحق في 

تتلخص أهدافها في تخليص  ويالت الحربين العامليتين ووالدة منظمة ألامم املتحدة التي

إلانسانية من ويالت الحرب التي دمرت الشعوب وسحقت الناس، وبدأت منذ أربعينيات 

القرن املاض ي مسيرة التأسيس لقواعد قانونية ضامنة لحقوق إلانسان ومنها الحق في تكوين 

 الذي نال الاهتمام ألاوفى وسنعرض لبعضبشكل يضمن حقوق أطراف عقد الزواج ألاسرة 

 :وكاآلتي من جعل الزواج عقدا مدنيا وفق قواعد القانون النصوص التي أسست لهذا املعنى 

ما نصه ( 61)الذي أورد في املادة  1948إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لسنة  -

التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو  للرجل واملرأة متى أدركا سن البلوغ حق)

ن ألاسرة هي أالثالث من املادة السادسة عشرة  واعتبر إلاعالن في البند ،...(الجنسية أو الدين

ملجتمع والدولة، وهذا يدل الخلية الطبيعية وألاساسية في املجتمع ولها حق التمتع بحماية ا

ن الحماية من مهام املجتمع ذاته في الدفاع عن ألاسرة التي تعد املكون ألاول له وعلى أبجالء 

 .1فسادها يتقرر مصيرهصالحها أو 

وأكد العهدان الدوليان للحقوق املدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية  -

من ( 32)على الحق في تكوين ألاسرة إذ وردت باملادة 6611والاجتماعية والثقافية للعام 

العهد ألاول نصوص بذات املعنى الذي أشرنا إليه في إلاعالن العالمي أعاله أما العهد الخاص 

 ذاته بعبارات مختلفة، حيث ورد فيبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تضمن املعنى 

وجوب منح ألاسرة التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية في املجتمع، )ما نصه  61املادة 

 لتكوين هذه ألاسرة وطوال نهوضها 
ً
أكبر قدر ممكن من الحماية واملساعدة، وخصوصا
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من العهد الخاص  61، كما اهتمت املادة 2(ألاوالد الذين تعيلهمبمسؤولية تعهد وتربية 

بالحقوق املدنية بـضرورة حظر التدخل التعسفي أو غير املشروع في شؤون ألاسرة، واملادة 

 وعضوا في ألاسرة( 32)
ً
 .من العهد ركزت على حماية حقوق الطفل بصفته صغيرا

التأكيد على حق تكوين ألاسرة في  6651وورد في الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان  -

 )والتي تنص على أنه ( 63)مادتها 
ً
للرجل واملرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقا

 .3(للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق

الصادر بالقرار  6621كما تضمن إلاعالن ألامريكي لحقوق وواجبات إلانسان لسنة -

لكل )التي قضت بأن ( 1)اتخذه املؤتمر الدولي التاسع للدول ألامريكية املادة ، الذي (21)رقم 

 .4(شخص الحق في تكوين أسرة، العنصر ألاساس ي للمجتمع والحصول على الحماية لها

الذي أنشأ املحكمة الجنائية الدولية في  6661لعام  يواعتبر نظام روما ألاساس  -

يعد من جرائم الحرب كونه يمس الحق في " القسري  التعقيم"أن منع إلانجاب ( 1)املادة 

 .5تكوين ألاسرة

وتكفل املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان حق جميع ألافراد في عقد الزواج بموافقة 

وينص على هذا الحق العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية . كال الطرفين موافقة حرة وتامة

منه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق  32من املادة  2والسياسية في الفقرة 

وتنص اتفاقية الرضا . منه 61من املادة  6الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفقرة 

منها على وجوب أن  6بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج في املادة 

 على هذه املوافقة بحضور سلطة مختصة
ً
 .6يعرب الطرفان شخصيا

لِزم املادة  
ُ
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة الدول بأن  61وت

تضمن، على أساس املساواة بين الرجال والنساء، من جملة أمور، الحق نفسه في حرية 

وقد شددت اللجنة املعنية  ،اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إال بموافقة حرة وتامة

 على أهمية وضع ضمانات قانونية  بالقضاء على التمييز ضد
ً
املرأة ولجنة حقوق الطفل معا

إضافية لحماية حق جميع ألافراد في حرية عقد الزواج، حتى في حال تعدد النظم القانونية 

 
ً
 عدد من الصكوك إلاقليمية على  ،التي تشمل القوانين العرفية والتشريعية معا

ً
وينص أيضا

 .7ة كال الطرفين موافقة حرة وتامةأن عقد الزواج ال يجوز إال بموافق
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لِزم الاتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق وألاعراف واملمارسات الشبيهة 
ُ
وت

التدابير التشريعية وغير "الدول بأن تتخذ جميع  6651لعام  (الاتفاقية التكميلية)بالرق 

ألاعراف واملمارسات املختلفة إلبطال أو هجر " التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية

 الوعد بتزويج امرأة أو تزويجها، دون أن تملك 
ً
التي ترقى إلى حد الزواج القسري، ومنها مثال

حق الرفض، بعد دفع مال لوالديها أو لألوصياء عليها أو ألسرتها أو لشخص آخر أو ملجموعة 

ه لشخص آخر لقاء ثمن أشخاص آخرين؛ وحق زوج أو أسرته أو قبيلته في التنازل عن زوجت

ن في  أو ألي سبب آخر؛ وجعل امرأة، عند وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلى شخص آخر ومثلما يبيَّ

قد يصل الزواج القسري في ظروف معينة إلى حد الرق و ، من ذات إلاتفاقية الفصل الخامس

كوين أسرة ، وهنا يكون القانون الدولي قد كفل حق الزواج وت8أو املمارسات الشبيهة بالرق 

وإبرام عقد الزواج في أوضاع قانونية تجعل هذا الحق محميا بشكل واسع وأن الخروج عما 

 .هو مرسوم في هذه الاتفاقيات يشكل في كثير من ألاحيان جرائم وفق القانون الدولي

 الرضا في عقد الزواج في القانون الوطني و القانون الدولي: ثانيا

والقانون على ركنية الرضا في الزواج على  إلاسالمية اتفق كل من فقهاء الشريعة

خالف في التسمية بينهم، وملا كان وجوده يستلزم وجود العاقدين واملعقود عليه؛ اقتصر أكثر 

، وال يمكن تصور أي زواج إلايجابالفقهاء في بيان أركان الزواج على قولهم أركان الزواج 

 ادتيهما بنية الارتباط بينهما ارتباطا شرعياسعيد وناجح بدون تراض ي طرفيه، وتالقي إر 

الدولية، ومن بينها التشريع  والاتفاقياتوهو أكدت عليه جميع التشريعات العربية  ،وقانونيا

على من قانون ألاسرة  04في املادة الجزائري الذي أكد على رضائية عقد الزواج ؛حيث نصت 

 يدا أو تحديدا لكون الزواج رضائي،فأضاف عبارة رضائي تقي"الزواج عقد رضائي: "أن 

والقبول،وأكدته أيضا  إلايجابيقوم على تقابل إرادتي الزوجين عن طريق اقتران و  باألساس،

أضافت  10، واملادة "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين: "من ذات القانون بالقول  09املادة 

وقبول من الطرف آلاخر بكل  يكون الرضا بإيجاب وقبول من أحد الطرفين:" بقولها إلى ذلك

حيث 1الفقرة  قانون ألاسرةمن  22املادة ، كما أكدته أيضا "لفظ يفيد معنى النكاح شرعا

 .9رتبت البطالن على تخلفه
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 املادة من ألاولى الفقرة في فقط كتفىا وإنما الرضا ركن ألاسرة قانون  يعرف لمو 

 إلايجاب عن التعبير به وز يج الذي عامة بصفة واللفظ الرضا قسمي  بتحديد العاشرة

 وضعه الذي التعريف إلى نذهب تركناي الرضا لركن الجزائري  املشرع تعريف وعدم والقبول،

 في الطرفين إرادة توافق بأنه  يعّرفهالذي  سابق السيد نجد التعريفات تلك بين ومن الفقه له

 من صدر ما وأنه وإيجاده، الارتباط إنشاء على التصميم على الدال التعبير بواسطة الارتباط

 بأنه بدران العينين أبو الدكتور  ويعّرفه،  قبوال يعتبر الثاني من صدر وما إيجابا يعتبر ألاول 

 تحقق فيفيدان باآلخر أحدهما يرتبط الذين تعاقدينامل من الصادرين والقبول  إلايجاب

 .10صدورهما من املراد

أما في مجال القانون الدولي فإن اتفاقية الرضا بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج،  

ال ينعقد الزواج قانونا إال )نصت في املادة ألاولى على أنه ، 6612لعام وتسجيل عقود الزواج 

برضا الطرفين رضاء كامال ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العالنية 

، (بحضور السلطة املختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا ألحكام القانون الالزمة و 

الرضا بالزواج وعدم إلاكراه أحد أوجه عدم انعقاد الزواج  الاتفاقيةوهنا وضعت هذه 

تطبيقا لقاعدة  الاتفاقيةقانونا، واعتبرته غير ذي أثر قانوني إذا كانت الدول طرفا في هذه 

الرضا في مجال حماية  الاتفاقيةلقانون الوطني، كما وضعت هذه سمو القانون الدولي على ا

 الاتفاقيةركنا للزواج وحقا من حقوق إلانسان، لذا فقد وضعت  إياه حقوق إلانسان معتبرة

 .11قاعدة رضائية عقد الزواج وال يتم بغير رضا أو باإلكراه مهما كانت الظروف

الزواج، ومنع باملقابل إلاكراه في وهنا يكون القانون الدولي حّدد وفرض الرضا في 

الزواج، فجعل الرضا ركنا للزواج وإلاكراه من مبطالته، وهي حماية للمتعاقد وحماية 

لحقوق إلانسان، لكن عدم تحديد الاتفاقية لطبيعة الرضا أو تعريفه يجعل ذلك واسعا غير 

مة للنص، خاصة محدد يمكن التحايل عليه ويكون عرضة للتفسيرات والتأويالت غير السلي

ض ألاعراف والقوانين والعادات القديمة املتصلة عندما اعترفت الاتفاقية في ديباجتها أن بع

بالزواج وألاسرة تتنافى مع املبادئ املنصوص عليها في ميثاق ألامم املتحدة وفي إلاعالن العالمي 

 .كراه في عديد الدول ، وهو تأكيد على حاالت الرواج بغير رضا كامل أو باإللحقوق إلانسان
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تأمين الحرية التامة في اختيار على أن الواضح في هذه الاتفاقية أنها وضعت  قاعدة 

غ، ما يجعل الرضا الزوج وباإللغاء التام لزيجات ألاطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلو 

ها أو حق واختيار الزوج أو الزوجة يكون بكل حرية فجعلت الرضا حقا وحرية ال يمكن إنكار 

تعطيل ممارستها، وأشارت إلى أنه يمكن للدول تقرير عقوبات مالئمة عند اللزوم ردعا ملثل 

 .هذه الحاالت غير القانونية التي تمس بأطراف عقد الزواج وفق القانون الوطني أو الدولي

 بالزواج في القانون الدولي مجال حماية الرضا :ثالثا

تنص على الزواج وتسجيل عقود الزواج  لسن اتفاقية الرضا بالزواج والحد ألادنى

حق املرأة والرجل في تأسيس أسرة دون قيود عرقية أو دينية، وأن الزواج ال ينعقد إال برضا 

الطرفين رضاء كامال، مشددة على دور السلطة في حماية وتنفيذ التشريعات املتعلقة 

للحماية، فالضابط هنا هو تدخل فوضعت ضابطا ومجاال  بالزواج، وتنفيذ التزاماتها بشأنه،

السلطة املختصة لوقف أي حاالت زواج باإلكراه أو دون رضا، أما مجال الحماية فوسعته 

 .إلى الرضا وعدم إلاكراه ومنحت للرجل واملرأة حق الاختيار بكل حرية

رمي مقتضيات الاتفاقية إلى حماية املرأة عند الزواج وإلى ضمان حرية الزواج التي وت

 ر من الحريات الشخصية املتصلة اتصاال وثيقا بحقوق إلانسان، فقد نصت املادة ألاولىتعتب

على أنه ال يمكن إبرام عقد الزواج بصفة قانونية من غير كامل حرية  من ذات الاتفاقية

موافقة الطرفين عليه على أن هذه املوافقة يلزم أن يقع التصريح بها من شخصها بمحضر 

شهار الزواج والشهود عليه وذلك بعد إعالنه الكفاية طبقا ألحكام السلطة ذات النظر إل 

 ".القانون 

كما حددت هذه الاتفاقية شروط حرية الزواج املتمثلة في ضرورة صدور املوافقة 

الكاملة من كال الزوجين على مبدأ الارتباط بالزواج بينهما، وضرورة التصريح بهذه املوافقة 

العمومية املختصة في إبرام الزواج، وأخيرا ضرورة التصريح  من كال الزوجين أمام السلطة

من كال الزوجين باملوافقة بصفة شخصية ودون وسيط، كما تعلقت هذه الاتفاقية بفرض 

تحديد سن دنيا للزواج على الدول املصادقة عليها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج 

ج كافة بهدف حماية الزوجة وألاسرة ألاطفال، كما اقتضت الاتفاقية تسجيل عقود الزوا
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وألاطفال حتى ال تتالش ى آثار الالتزام الناتج عن الزواج ويكون مآل جميع املعنيين الضرر 

 .12والضياع

صدار توصية بشأن الرضا بالزواج والحد ألادنى لسن الزواج وتسجيل عقود إوتم 

لى اتفاقية املوافقة على من منظمة ألامم املتحدة مؤكدة ع 6615نوفمبر  6الزواج بتاريخ 

الزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيل عقود الزواج، وأكدت على املسألة بمقتض ى توصية 

، وتتضمن هذه 6615نوفمبر  6بتاريخ  ( 21-د) 3161وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 

عاما كحد أدنى ال  65التوصية بعض إلاضافات مقارنة باالتفاقية، من ذلك فرض سن 

وء استعمال النزول دونه بالنسبة إلى كل الزيجات، مع تنبيه الدول إلى إمكانية س يمكن

 .13لى ضرورة سن تشريعات آمرة لتنظيم تسجيل عقود الزواجإالوكالة في الزواج، و 

التوصية امللحقة بها هو محاولة التطرق إلى أهم ركن و  الاتفاقيةومالحظ على هذه 

من زاوية أنه يشكل انتهاكا للحق في التعبير عن املوافقة و في املرحلة  وهو الرضا في الزواج،

د أو من خالل التمتع بحق الرفض التي تتطلب ذلك سواء من حيث اعتبار الزواج عق

القانونية التي تنجر عن هذا الزواج  وآلاثارالتعبير عن الرأي، أو من خالل معالجة املشاكل و 

الذي هو الزوجة في كل الحاالت تقريبا، لضعيف و الطرف ا غير املكتمل ألاركان خاصة على

تحمي حق الزواج وركن الرضا وحق وحرية التعبير بكل  الاتفاقيةوهو ما يجعل هذه 

ل أول توجه من القانون الدولي لحقوق  الاتفاقيةشفافية، على أن الرضا في هذه 
ّ
شك

 .إلانسان في حماية هذا الحق

 11في املادة أيضا ذلك  6611لعام  لتمييز ضد املرأةا ىعالن القضاء علكما حدد إ 

 : بقوله

يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج -

 إال بمحض رضاها الحر التام،

ويكون ملصلحة . الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله تتساوى املرأة مع الرجل في -

ن التمييز ضد وبالتالي يكون هذا النص قد اعتبر أ ،14ألاوالد في جميع الحاالت الاعتبار ألاول 

املرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة 

 .الخاصة في هذا املج للكرامة إلانسانية
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فريقيا امللحق بامليثاق ألافريقي لحقوق إلانسان إاملرأة في  حقوق أما بروتوكول 

 : بقولهعلى حق الرضا  11، فقد نص في املادة 3112والشعوب لعام 

يتعين على الدول ألاطراف أن تضمن تمتع املرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما 

تدابير التشريعية الوطنية املناسبة، لكفالة ما وتقوم باتخاذ ال. شريكين متساوين في الزواج

 : يلي

 .15عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية -

 6663الدورة الثالثة عشرة، في لجنة القضاء علي التمييز ضد املرأة كما أشارت 

 : إلى أنه 61في املادة في الزواج والعالقات ألاسرية  املساواة 36التوصية العامة بشأن 

تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في كافة 

 :ألامور املتعلقة بالزواج والعالقات ألاسرية، وتضمن بوجه

 نفس الحق في التزوج؛ -

 .16نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل -

هذا النوع من الزواج  فقد جعل أما القانون الدولي الجنائي ونظام روما ألاساس ي 

العنف الجنس ي فهو يشكل جريمة إذا كان في الحرب وذلك بأن يقترف مرتكب تحت باب 

الجريمة فعال ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن ُيرغم ذلك الشخص أو أولئك 

ألاشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو 

عرض ذلك الشخص أو أولئك ألاشخاص أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من ت

الغير للعنف أو إلاكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفس ي أو إساءة استعمال السلطة، أو 

باستغالل بيئة قسرية أو عجز الشخص أو ألاشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم 

 نتهاكاتالا بشكل سليم ووفق القانون، وأن يكون السلوك بدرجة يعتبر معها انتهاكا من 

املشتركة بين اتفاقيات جنيف، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم  12الجسيمة للمادة 

بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك، وأن يصدر السلوك في سياق نزاع 

مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف 

 .17وجود نزاع مسلح الواقعية التي تثبت
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وبخصوص العنف الجنس ي والزواج دون رضا الذي قد تتعرض له الفتيات       

املحاربات، فربما يظهر للوهلة ألاولى، في الكثير من البنود الواردة بالفقرة ألاولى من املادة 

السابعة من نظام روما ألاساس ي املتعلقة بالجرائم ضد إلانسانية، أنهن يخضعن للحماية 

الجنائية  لتي يفرضها هذا النظام، لكن ذلك ليس صحيحا؛ ألن النظام ألاساس ي للمحكمةا

قد اشترط العتبار الاستعباد والعنف الجنس ي جريمة ضد إلانسانية أن يتم ارتكابهما  الدولية

كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان املدنيين، وبالتالي فإن هذه الجريمة 

سانية، التي قد ترتكب ضدهن عندما يتطوعن، أو تختطفهن القوات البشعة والالإن

ى إل الانضماموالجماعات املسلحة، ال تعد جريمة ضد إلانسانية لكون حصول الرضا على 

 .18دون رضا أو باإلكراه ثاره بما في ذلك الزواجآأطراف النزاع تعتبر رضا عن كل 

فإن املسؤولية الجنائية الفردية قد تثار عندما يتم هذا  وبمفهوم املخالفة؛     

الاستعباد والعنف الجنس ي والزواج دون رضا للفتيات غير املحاربات، أما إذا ارتكبت هذه 

الجريمة بعد انضمامهن إلى القوات والجماعات املسلحة، فإنهن يفقدن هذه الحماية، لكن 

هذا النوع من املمارسات يشكل جريمة من  هناك إمكانية أن تتم املحاكمة على أساس أن

، وليس على أساس أنها ألاساس ي من نظام روما 11من املادة  33جرائم الحرب طبقا للبند 

 19.جريمة ضد إلانسانية

 الزواج باإلكراه في القانون الدولي الحماية من: ثالثا

الذي يتم على الرغم من رفض أحد أو  الارتباطهو أحد أشكال   هذا النوع من الزواج

كال الطرفين لهذه الِزيجة أو لهذا الزوج، بل وإبرام الِقَراُن باإلكراه، ويتمحور الاختالف بين 

ر في كون ألاخير يعتمد بشكل كبير على حرية طرفي العالقة في  َدبَّ
ُ
الزواج إلاجباري والزواج امل

مد بشكل كبير على التوفيق بين الطرفين بناًء قبول إتمام الزواج من عدمه، فهذا النوع يعت

بة كمكاتب الزواج الحديثة أو الخاط)على مساعدة ألاهل أو عن طريق وجود طرف ثالث 

خر، لكن الزواج إلاجباري القسري يتم غالًبا بعد سلسلة دون إجبار أحد على آلا ( قديًما

ى الزواج، بل وقد يصل ألامر إلى طويلة ومتصلة من إلاكراه؛ إلجبار أحد ألاطراف أو كليهما عل

استخدام العنف الجسدي الصريح أو الضغط النفس ي املستتر، وال يزال الزواج القسري أو 
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زواج إلاكراه ُيمارس من قبل العديد من الثقافات بجميع أنحاء العالم حتى آلان، والسيما في 

 .أجزاء من جنوب آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص

ألنه يدفعنا   الباحثين على ِاستخدام مصطلح الزواج القسري و يعترض بعض 

على تجربة ( الزوجة/ كالزوج )الستخدام بعض املصطلحات التي لها عالقة بالحياة الزوجية 

ال تمت للزواج بصلة من ألاساس، حيث هناك مجموعة متنوعة من املصطلحات البديلة 

ستخدم عوًضا عن مصطلح الزواج با
ُ
إلكراه، كاستخدام مصطلح الرق التي يمكن أن ت

على سبيل املثال؛ وذلك من أجل التعبير عن الوضع بصورة صحيحة، وترى منظمة  الزوجي

ِتهاُك صريح لحقوق إلانسان، ألنه يتعدى على 
ْ
ألامم املتحدة أن الزواج القسري ما هو إال ِان

على  6621ان لعام أبسط حقوق ألافراد واستقالليتهم، وينص إلاعالن العالمي لحقوق إلانس

أن للمرأة مطلق الحرية في اختيار الزوج املناسب، دون قهر أو إجبار، وأن هذا ألامر جوهري 

 .20مستقبلها، وكرامتها ال يمكن التهاون فيه؛ نظًرا الرتباطه بصورة مباشرة بحياتها الخاصة، 

حكمة الخاصة أما في القانون الدولي الجنائي فقد أشارت دائرة الاستئناف التابعة للم

إلى أن اختطاف النساء  ، 6265مجلس ألامن رقم  قرار ب 3111املنشأة عام بسيراليون 

وحبسهن أثناء الحروب من أجل إخضاعهن للزواج القسري، هي جريمة من جرائم الحرب، 

 هوهو أمر ترفضه إلانسانية بكل صور ليس هذا فحسب بل هي جريمة كبرى مكتملة ألاركان 

ما يجعل ذلك انتهاكا لحقوق إلانسان زمن النزاعات املسلحة التي تستوجب  وأطواره،

 .املسائلة

وقد وجدت الدائرة الابتدائية التي أقيمت من أجل ُمحاكمة تشارلز تايلور رئيس دولة 

هو مصطلح يجب الابتعاد عنه وتجنبه في " الزواج القسري "ليبيريا السابق، أن مصطلح 

نها رق أوصفت املحكمة تلك املمارسات التي تتم في الحروب على  وصف مثل هذه ألامور، كما

، تم اعتماد أول قرار خاص بمكافحة 3162زوجي ونوع من أنواع العبودية املستترة، وفي عام 

ِبَل مجلس حقوق إلانسان التابع لألمم 
َ
زواج الُقّصر، والزواج املبكر، والزواج باإلكراه من ق

خاذ هذا 
ّ
ر، والزواج املتحدة، وتم ِاِت القرار بناًء على العديد من الجوانب، كانطواء زواج الُقصَّ

باإلكراه على انتهاكات صريحة لحقوق إلانسان، وقد تصل تلك الانتهاكات إلى حرمان ألافراد 

من الحياة بصورة سليمة خالية من جميع أشكال العنف، باإلضافة إلى حرمانهم من بعض 
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عليم، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة بما في ذلك حقوقهم ألاساسية كحقهم في الت

 .21الصحة الجنسية وإلانجابية

أما عن الحماية من هذا الزواج أي زواج إلاكراه فقد كفلته الاتفاقية التكميلية 

إلبطال الرق، حيث تقوم الاتفاقية التكميلية إلبطال الرق واملعروفة أيًضا باالتفاقية 

بوضع  6651ة الرقيق وألاعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام التكميلية إلبطال الرق وتجار 

ة بتلك املستخدمة في استعباد هتعريف خاص للمؤسسات التي تقوم ببعض املمارسات الشبي

 :البشر، واملمارسات التي تشبه الرق والعبودية ليشمل في طياته هذه النقاط الواردة فيه

دون أن يكون لها الحق في إبداء رأيها، أو حتى  الوعد بتزويج امرأة أو تزويجها بالفعل -

الاعتراض على هذه الزيجة، وذلك في مبلغ من املال أو ما شابه ألبويها، أو للوص ي عليها أو 

 .ألسرتها

إذا كان للزوج، أسرته أو عشيرته الحق في التنازل عن زوجته لشخص آخر في  -

خر يتلقاه
َ
 .مقابل مبلغ من املال أو عرض ا

ر إلى مجرد ميراث ينتقل من شخص املرأة من كائن واعي، له الحق في الاختيا تحويل -

 .22خر بعد وفاة الزوجآل 

لحقوق إلانسان ومساس بحقوق أخرى ذات ومنها نجد زواج إلاكراه انتهاك مخزي 

لذا وجب  غير املرغوب فيه، الارتباطالصلة، كما أنه يمنع التمتع بحقوق أخرى جراء هذا 

ق الحياة حو  عبير تالتعامل معه على أنه غير قانوني وأنه يشكل تعطيال ملمارسة الحق في ال

 .الخاصة وفق مقتضيات القانون و الحرية

 الوضع القانوني لحالتي عدم الرضا وإلاكراه في مواجهة حقوق إلانسان: رابعا

هو ال ينتهك إلانسان، ف الزواج مع انعدام الرضا أو باإلكراه هو انتهاك جسيم لحقوق 

، بل قد يعرض الضحايا أيًضا ألشكال مختلفة من العنف وألاذى، الحق في الزواج فحسب

بما في ذلك انتهاك الحق في السالمة الشخصية والحرمان من الحرية، وهنا نكون أمام منع 

فإنه في هذه الحالة يصبح  الشخص من ممارسة الحرية والتعبير عن حقوقه والتمتع بها، لذا

الوضع غير قانوني في حالة زواج دون رضا أو باإلكراه سواء كان هذا الزواج مسموح أو غير 

منظور إليه من القانون الوطني، أم كان في حالة تعارض مع القانون الدولي، حيث أن هذه 



 بن تغري موس ى. د حماية الرضا في الزواج ومنع إلاكراه عليه في القانون الدولي
 

108 
ISSN : 2710-8783 

 

ر سمو القانون الحماية الدولية لهذا الحق محمية بالقانون الدولي كما ٍرأينا، حيث يعتب

الدولي على القانون الوطني هو القوة امللزمة في حماية هذا الحق، وحتى عندما تتوافق 

التشريعات مع املعايير الدولية، فإن هناك في الغالب، عقبات تحول دون تنفيذ القانون 

عدم "بفعالية بسبب وجود ظروف دفينة منها، مثلما ذكر صندوق ألامم املتحدة للسكان، 

اواة بين الجنسين، وعدم حماية حقوق الفتيات إلانسانية، واستمرار التقاليد التي املس

 .تشجع الزواج املبكر، والفقر، وألازمات إلانسانية، وقسوة الواقع الاقتصادي

قد تكون آثار ممارسة الزواج القسري على إعمال حقوق الفتيات والنساء كما 

 واسعة النطاق
ً
د تنطوي على فوارق كبيرة في السن والسلطة بين وق ،وتمتعهن بحقوقهن آثارا

. وزوجها، مما يقوض قدرات الفتيات والشابات على معالجة ألامور واستقالليتهن الزوجة

 ما تتعرض الفتيات والشابات للعنف البدني والنفس ي والاقتصادي 
ً
وفي هذا السياق، غالبا

  وقد تعاني النساء والفتيات ،والجنس ي، وقيود على حركتهن
ً
في حاالت الزواج القسري ظروفا

بما فيها " التعاريف القانونية الدولية للرق واملمارسات الشبيهة بالرق "زوجية تنطبق عليها 

 .والّسخرةالزواج الاستعبادي، والاسترقاق الجنس ي، واسترقاق ألاطفال، 

وتقترن ممارسة الزواج القسري بمجموعة من الحصائل الصحية والاجتماعية 

وعلى وجه التحديد، من الشائع في حاالت حدوث الحمل  ،وغيرها من النتائج السلبيةالسيئة 

 بارتفاع معدالت وهذه أمور ترتبط ارتبا. املبكر واملتكرر وإلارغام على إبقاء الحمل
ً
 وثيقا

ً
طا

 في صحة الفتيات الجنسية مر 
ً
 ضارا

ً
ض ووفيات ألامهات والرضع، ويمكن أن تؤثر تأثيرا

املضاعفات املرتبطة بالحمل السبب الرئيس ي للوفاة بين "ي الواقع، تشكل وف ،وإلانجابية

الشابات، مع احتمال وفاة الفتيات املتزوجات بدون رضا أو باإلكراه بِضعف نسبة وفاة 

ن الفتيات والنساء  ،النساء اللواتي بلغن العشرينات من عمرهن
َّ
َمك

ُ
وفي أغلب ألاحيان ال ت

زواج القسري من اتخاذ قرارات بشأن صحتهن الجنسية اللواتي يتعرضن ملمارسة ال

وإلانجابية، أو ال يمتلكن معلومات في هذا الصدد، مما يقوض قدرتهن على التصّدي لجملة 

أمور منها اتخاذ قرارات بشأن عدد أطفالهن والفترات الفاصلة بين الوالدات والتفاوض 

إلاصابة باألمراض املنقولة بشأن استخدام موانع الحمل، ويعرضهن بشكل كبير لخطر 

 وبفيروس نقص املناعة البشري 
ً
 .جنسيا



 بن تغري موس ى. د حماية الرضا في الزواج ومنع إلاكراه عليه في القانون الدولي
 

109 
ISSN : 2710-8783 

 

أنه في مجال القانون الدولي فإن  كما أنه وبالرغم مما ذكر من هذه الانتهاكات إال

لية آي حق من حقوق إلانسان، فال توجد حماية هذا الحق هي نفسها فيما يتعلق بحماية أ

الرتباطه بالحق في القبول أو قد الحماية، خاصة بهذا الحق رغم أن هذا الحق هو حق مع

ليات ألامم املتحدة ليست في متناول الجميع، آفض والحق في تعادل أطراف العقد، إال أن الر 

فليس كل من لم ترض بالزواج أو تكره عليه يمكنها اللجوء إلى مجلس حقوق إلانسان أو 

هو ما يجب مراجعته قانون و اللجنة املعنية بحقوق املرأة على مستوى ألامم املتحدة، و 

 .ذي جدوى حقيقية إجراء

تكون في فروع متداخلة  الوطني ملثل هذه املمارسات إضافة إلى أن حماية هذا القانون 

من القانون الوطني فحق الرضا وعدم إلاكراه حق محمي بقانون ألاسرة من زاوية اعتباره 

وكذا بقانون العقود على اعتبار القبول و إلايجاب من مكونات العقود  ركنا من أركان الزواج،

املحمية بالقانون املدني، كما يحمي القانون الدولي لحقوق إلانسان حق إلانسان في التعبير 

عن رضاه في كل ما يخص حياته الخاصة، ويأتي القانون الدولي الجنائي ليضفي على الوضع 

من نظام  روما ألاساس ي وصف جريمة الحرب، وهنا  11ادة الذي يكون في الحرب وفق امل

 .نكون أمام حماية مكثفة فرضتها طبيعة العالقة بين أطراف عقد الزواج

إال أن تعليقنا لن ينصب على القانون الوطني بل على القانون الدولي، إذ املالحظ أن 

ة إلاقليمية بشكل موسع الجنائي ألانظمةكورة لم تتعامل مع كل الديانات واملذ الاتفاقيات

في الفترة التي وضعت فيها قواعد القانون الدولي ذات الصلة، إذ يفترض تحقيق توافق دولي و

حول الظاهرة وإدراج كل أوجه القصور فيها للمحاولة ضبط مجال الحماية بالشكل املالئم 

دولي، ما يجعنا من الناحية العرفية إذا كان العرف يصل إلى القواعد امللزمة في القانون ال

 .نالحظ القصور الواضح في تحقيق هذه الحماية على املستوى الدولي

إضافة إلى أنه لم يتم توحيد معايير حماية حقوق إلانسان دوليا في هذا املجال، حيث 

تركت لكل دولة تحديد طبيعة وأركان الزواج وفق تقاليد املجتمع وقواعد العرف دون النظر 

واج دون رضا أو تحت إلاكراه من طالق أو انتحار أو الهروب أو فيما تخلفه حاالت الز 

بعصابات الجريمة املنظمة، حيث أن عدم حماية هذا الحق يستتبع عنه جرائم  الالتحاق

القانون الدولي تحت وظواهر اجتماعية، وهو ما يجب النظر إليه وفق القانون الوطني و 
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حساب حقوق إلانسان، خاصة أن الدين لة حماية الحق ككل وليس حماية املعتقد على ظم

إلاسالمي هو الدين الوحيد الذي كفل حماية حق الرضا في الزواج في كل أطوار الزواج أو 

 .الطالق وغيرها من العالقات ألاسرية

لذا فإن حل هذا إلاشكال يبدو أنه يجب أن يكون في حماية الحق في الرضا كحق من 

كحق املعتقد أو حقوق املرأة، وأن ينظر إلى حماية حقوق إلانسان ومستقل عن أي حق أخر 

هذا الحق وليس إلى حماية املرأة في القانون الدولي، إذ أن الحماية الشخصية لم تعد تكفي ال 

للمرأة و ال للطفل، وإنما يجب التعامل مع موضوع الحق و ليس مع صاحب الحق، فيحمى 

رضا وعدم إلاكراه واضحا ال يقبل حق الطرف املتعاقد في عقد الزواج، بحيث يكون ال

الشك، خاصة أن فك الرابطة في أغلب الحاالت يكون بيد الزوج الذي قد يتعسف وبالتالي ال 

 .تجد املرأة حال أمام هذا الوضع وهو ما يجب كفالته

 خاتمة

راد تدابير تشريعية للتصدي 
ّ
. الزواج القسري  وللزواج دون رضا أتتخذ الدول باط

سنة بالنسبة  61ومن هذه التدابير تعديل القوانين من أجل رفع الحد ألادنى للزواج إلى 

للفتيات والفتيان على حد سواء، وحظر تزويج ألاطفال والزواج القسري، وإنزال عقوبات 

مي بمقترفي ممارسة تزويج ألاطفال والزواج املبكر والزواج القسري، وتنفيذ التسجيل إلالزا

كما سنت بلدان عديدة قوانين تفرض عقوبة جنائية على من ُيرغم ، لجميع حاالت الزواج

 دون سن الثامنة عشرة
ً
ج أشخاصا  ما على الزواج أو من يزّوِ

ً
وعلى سبيل املثال، في . شخصا

، اعتمد البرملان ألاسترالي قانون الرق، الذي يعترف بأن الزواج القسري شكل 3162 فيفري 

 ،كال الاستغالل وجريمة من الجرائم، شأنه شأن ممارسة شبيهة بالرق خطير من أش

ب على جرائم الزواج القسري بعقوبة قصوى بالسجن ألربع 
َ
وبموجب هذا القانون، يعاق

 .سنوات

إال أنه في الواقع نجد حاالت كثيرة في كل املجتمعات للزواج دون رضا أو تحت إلاكراه 

امل مع حقوق إلانسان وفق كل الشرائع الدينية بسبب غياب رؤية جدية وحقيقة للتع

واملنظومات القانونية بشكل موحد، خاصة أن كل اتفاقيات الحماية كانت في ستينيات 

 :القرن املاض ي ولم يتم تطوريها أو مراجعتها، على أنه وفقا لذلك قدمنا اقتراحات تتمثل في
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حقوق إلانسان، بما في ذلك توفير إطار قانوني وطني يتماش ى مع املعايير الدولية ل-

بشأن سن الرشد والسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان، وحظر الزواج القسري، 

بشكل إجباري تحت طائلة املتابعة الجزائية لكل املتورطين  وتسجيل املواليد وحاالت الزواج

 .فيها

ان تحسين جمع البيانات وإجراء البحوث ونشر املمارسات الجيدة القائمة وضم-

إجراء تحليل وتقييم واضحين آلثار السياسات والبرامج القائمة كوسيلة لتعزيزها وضمان 

، وليس إبقائها طي النسيان وانتظار ما تمليه الدول الكبرى في هذا فعاليتها ورصد تنفيذها

 .املجال

تعديل القوانين بداية ولكن ليس كفاية، ومن الّضروري الاستمرار في الوعي -

لحمالت التوعوّية، وتثقيف الرأي العام بالقضايا الحقوقّية قد يساعد على والتثقيف، ا

الحمالت  .تغيير القوانين واملفاهيم والحّد من هذه املمارسات؛ فالوعي خير مفتاح للتغيير

 .املوّجهة للمجتمعات التي تبّرر أو يكثر فيها أشكال من الزواج إلاجباري خطوة يجب دراستها

على املشّرع أن يكون مواكبا للتغّيرات التي تطرأ على الواقع، في الوقت نفسه،  -

ويجّدد نصوصه بما يتواءم معها، ويسّد الثغرات القانونّية التي قد تستخدم لتبرير 

 .بالرابطة ألاسرية املمارسات الضاّرة

 :الهوامش
                                                           

الشرنباص ي رمضان علي السيد ،أحكام ألاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق ألاوالد في الفقه  - 1

، الطبعة الثانية، )دراسة لقوانين ألاحوال الشخصية في مصر ولبنان (إلاسالمي والقانون والقضاء 

 .16، ص2011منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  -2

كانون  61املؤرخ في ( 36-د)ف أل 3311والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة، لألمم املتحدة 

.                                    ، الرابط إلالكتروني 31، وفقا للمادة 6611يناير /كانون الثاني 2: تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر /ألاول 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 

 2اتفاقية حماية حقوق إلانسان في نطاق مجلس أوروبا، روما في  الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان، -3

.                                                                                  ، الرابط إلالكتروني6651نوفمبر 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 
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الذي اتخذه املؤتمر  21، منظمة الدول ألامريكية، القرار رقم إلاعالن ألامريكي لحقوق وواجبات إلانسان -4

 .      ، الرابط إلالكتروني(6621)الدولي التاسع للدول ألامريكية 

                                                 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html 
ألانترنت، دون تاريخ نشر، اطلع عليه بتاريخ الحق في الزواج وتأسيس أسرة، مقال منشور على  -5

 .       ، الرابط إلالكتروني63/13/3136

                                                             https://www.hrw.org/legacy/arabic/mena/list/text/bidun7.htm 

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، عرضت للتوقيع والتصديق -1

تشرين  1املؤرخ في ( 61-د)ألف  6112وإلانضمام بموجب قرار الجمعية العامة، لألمم املتحدة 

، الرابط 1، وفقا ألحكام املادة 6612ديسمبر /كانون ألاول  6تاريخ بدء النفاذ ،6612نوفمبر /الثاني

 .إلالكتروني

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx 

؛ (أ)1املادة  ،(3112)بروتوكول امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في أفريقيا  -1

، 1، املادة (3111)وبروتوكول الجماعة إلانمائية للجنوب ألافريقي بشأن الشؤون الجنسانية والتنمية 

؛ والاتفاقية 66، املادة (3163)؛ وإعالن حقوق إلانسان في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ب)3 الفقرة

 .    ونيالرابط إلالكتر(.2)61، املادة (6616)ألامريكية لحقوق إلانسان 

                                                  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html 

الاتفاقية التكميلية إلبطال الرق،  وتجارة الرقيق وألاعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، اعتمدت من قبل  -1

 21املؤرخ في ( 36-د) 111صادي والاجتماعي مؤتمر مفوضين دعي لالنعقاد بقرار  املجلس الاقت

، 6651أبريل /نيسان 21: ، تاريخ بدء النفاذ6651سبتمبر /أيلول  1،  حررت في جنيف في 6651أبريل /نيسان

 .، الرابط إلالكتروني6،  املادة 62وفقا ألحكام املادة 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b030.html 

 .، املعدل و املتمم16/11/6612املؤرخ في  12/66سرة الجزائري، القانون من قانون ألا  22/16املادة  -9

دليلة بلعربي خالدية، آثار عيوب الرضا على عقد الزواج،رسالة ماجيستير، تخصص قانون أسرة، كلية  -10

 .612، ص1،3162/3165الحقوق،جامعة الجزائر

 .السابق اتفاقية الرضا بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج، املرجع -11
، مقال 6612نوفمبر  1إتفاقية الرضا بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج بتاريخ  -12

.                                                                   . إلكتروني، دون تاريخ، الرابط إلالكتروني

https://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&law=87  

https://www.hrw.org/legacy/arabic/mena/list/text/bidun7.htm
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، 6615نوفمبر  6توصية بشأن الرضا بالزواج والحد ألادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج بتاريخ  -13

 .الرابط إلالكتروني

https://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&law=98 
ألمم إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة ، اعتمد ونشر علي املأل بموجب قرار الجمعية العامة ل - 14

.                             ، الرابط إلالكتروني6611نوفمبر /تشرين الثاني 1املؤرخ في ( 33-د) 2263املتحدة ، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html 
الجمعية بروتوكول حقوق املرأة في أفريقيا امللحق بامليثاق ألافريقي لحقوق إلانسان والشعوب، اعتمدته  - 15

وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة ، العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ألافريقي

 .    ، الرابط إلالكتروني3112يوليو /تموز  66في   املوزمبيقية، مابوتو

                                                  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html 
،  36بشأن التوصية العامة  6663لجنة القضاء علي التمييز ضد املرأة  في الدورة الثالثة عشرة،  - 16

 .     املساواة في الزواج والعالقات ألاسرية، الرابط إلالكتروني

                                              http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.html 
17 - Sandesh SIVAKUMARAN, Sexual Violence Against Men in Armed Conflict EJIL, Vol:18 

,No:02 ,2007, p262. 

 GLORIA GAGGIOLI, L'influence mutuelle entre les droits de l'homme et le droit ـ 18

international humanitaire à la lumière du droit à la vie,  Edition Pedone , 2013, p62. 

غالم هللا زهيرة، تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون ألاسرة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  -  19

 .33، ص 3161/3166الحقوق جامعة تيارت، الجزائر، 

حلقة نقاش واسعة في مجلس حقوق إلانسان، مقال إلكتروني، منشور بتاريخ  املبكر والقسري،الزواج  - 20

 .    ، الرابط إلالكتروني61/13/3136، اطلع عليه بتاريخ 32/11/3162

                          https://news.un.org/ar/audio/2014/06/308942 
منع ممارسة تزويج ألاطفال والزواج املبكر  تقرير مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان،  - 21

والزواج القسري والقضاء على هذه املمارسة، التقرير السنوي ملفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق 

إلانسان، وتقارير املفوضية السامية وألامين العام، تعزيز وحماية جميع حقوق إلانسان، املدنية 

لثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، الدورة السادسة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وا

، 66/13/3136، اطلع عليه بتاريخ 13/12/3162من جدول ألاعمال، مؤرخ في  2و 3والعشرون، البندان 

 .الرابط إلالكتروني

https://www.decitre.fr/editeur/Pedone
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_

26_22_ARA.DOC 
 .الاتفاقية التكميلية إلبطال الرق، املرجع السابق - 22
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 الحماية القانونية للطفل من العنف في التشريع الجزائري 

Legal protection of children from violence in Algerian legislation 

أستاذةأحمايديأنسرينألاأ

أوالعلومأالسياسيةبكليةأالحقوقأأمؤقتةأةستاذأ

 2البليدةأجامعةألونيس يأعليأ

 : ملخص

أالعنفأضدألاطفالأمنأأخطرأالظواهرأالتيأتقفأفيأتقدمأاملجتمعأوتهددأأأأأأ تعتبرأظاهرة

تماسكه،ألكونهاأتنشئةأاجتماعيةأخاطئة،ألذلكأتوجهتألانظارأمنأأجلأالعملأعلىأإيجادأ

أقروأ أمنذ أمظلما أيعتبر أالطفولة أتاريخ أوإن أخاصة ألاطفال ألحماية أسادتأنظام أحيث ن،

أ.أأأأمختلفأأشكالأتعذيبألاطفالأخاللأتلكأالعصورأ

أ  .الطفل،أالحمايةأالقانونية،أالعنف: الكلمات املفتاحية
Abstract 

The phenomenon of physical abuse of children is considered one of the 

most dangerous phenomena that stand in the progress of society and 

threaten its cohesion, because it is a wrong social upbringing. 

Key words: child, legal protection, violence. 

 :مقدمة

إنأأشكالأإلايذاءأالبدنيأالتيأكانتأتلحقألاطفالأفيأالعصورأاملاضيةأحتىأعصرناأأأأأأ

أأج أعلى أبجحيمها أالزالتأتلقي أفإنها أوإنأخّفتأحّدتها أوقدأأوضحتأالحاضر سادألاطفال،

أكلأاملجتمعاتأإلانسانية،أ أتعانيأمنها أالبدنيأظاهرة مختلفأالدراساتأالعلميةأبأنأإلايذاء

أ.قتصاديأأوأالثقافيكماأتعرفهاأمختلفأالفئاتأالاجتماعيةأكيفماأكانأمستواهاأالا

أترتبطأأوالأبطبيعةأ       أالتي أبسياجأمنأالقوانينأالخاصة أأحاطتأالتشريعاتأالطفولة لذا

الطفلأالجسديةأوالعقلية،أفالطفلأالأيستطيعأالدفاعأعنأنفسهأإذاأتعرضألألذى،أكماأالأ

يمكنهأردأالاعتبارألذاتهأوالأيستطيعأأيضاأتقييمأخطوطأاملؤامراتأالتيأتحاكأضده،أوترتبطأ

صفةأالخاصةألفئةأمنأاملجرمينأالذينأيقدمونأعلىأاستغاللأالضعفأمنأناحيةأثانيةأبال
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الطبيعيأللطفلأوإلحاقأإلايذاءأبهأولذلكأنصأالقانونأالجنائيأعلىأحمايةأالطفلأوذلكأعنأ

أفيأذاتهأأوأفيأنفسه أطريقأتجريمأكلأأفعالأإلايذاءأالتيأقدأيتعرضألها أأنأ. وإزاءأذلكأوبما

ألاطفال أعلى أكبرى أأخطارا أالجزائريألالعتداء أاملشرع أيقررها أالتي أالحماية أأوجه أهي أفما ،

لضمانأحقأالطفلأفيأسالمتهأالبدنيةأوكذاأسالمةأصحتهأالنفسية؟أولإلجابةأعلىأالاشكاليةأ

أالتعرضأللنصوصأ أخالل أمن أوالتحليلي أالوصفي أاملنهج أاتباع أارتأينا أاملطروحة القانونية

أ.أأالقانونيةأوتحليلها

 ي سالمته البدنية والنفسيةحق الطفل ف: املبحث ألاول 

ألهأمعاناةأجسيمةأونفسيةأأأأأأ أفيأصغرهأمسببا قدأيتعرضأالطفلأللعنفأالبدنيأوالنفس ي

أتعتبرأ أ ألذا أوآماله، أمستقبله أعلى أوتقض ي أحياته، أعلى أاملدمرة أبحيثأتتركأبصماتها بالغة،

أالط أحقوق أاتفاقية أمع أيتماش ى أال أاملدارسأأمرا أفي أوالنفسية ألذلكأالعقوباتأالبدنية فل،

تحثأالدولأبانتظامأعلىأمنعأهذهأالعقوبة،أليسأفيأاملدارسأوغيرهاأمنأاملؤسساتأفحسبأ

أككل أواملجتمع أالعائلة، أفي أأيضا أسوءأ.)وإنما أللطفلأضحية أالجنائية أالحماية دمحمأعزوزي،

أ أاملعمقة أالعليا أالدراسات أدبلوم ألنيل أبحث ألاسرةأاملعاملة، أقانون أالخاص أالقانون في

أ(.00،أصأ2002/2002فاس،أأالطفولة،وأ

أاملطلبأأأأأأ أفي أالبدني أإلايذاء أمن أالطفل ألحماية أاملبحث أهذا أخالل أمن أسأتناوله أما وهذا

أ .لاول،أوإلىأحقأالطفلأفيأالسالمةأالنفسيةأفيأاملطلبأالثاني

   حماية الطفل من إلايذاء البدني: املطلب ألاول 

اءأالبدني،أوالذيأقدأيرتكبأألفعالأإنأأكثرأأنواعأإلايذاءأشيوعاأضدألاطفال،أإلايذ

أيمكنأأنأ دنيئة،أكالضربأوالجرحأاملرتكبأضدأالطفلأبهدفأتأليمهأوالانتقامأمنهأوهوأما

أألهدافأتربويةأوتأديبيةأوالذيأ أقدأيرتكبأأيضا أالبدنيأالعادي،أكما نصطلحأعليهأباإليذاء

أوقانونا أشرعا أله أاملرسومة أالحدود أفي أيمارس أأن أد)يجب أفريجة،/ أقانونأأحسين شرح

أالجامعية،أ أاملطبوعات أديوان ألاموال، أجرائم ألاشخاص، أجرائم أالجزائري، العقوبات

 (.101،أص2002الطبعةأالثانية،أالجزائر،

يذاءأالبدنيأللطفل،أوفيأالفرعأالثانيأإلىأالفرعألاولأإلىأإلاأأنتعرضأفي ففيأهذاأاملطلب

 .إلايذاءأالبدنيأبقصدأالتأديب
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   البدني للطفلإلايذاء : الفرع ألاول 

يقصدأباإليذاءأالبدنيأجرائمأالضربأوالجرحأالتيأتحدثأمنأالجانيأدونأأيأقصدأ   

أالبدنيأ أإلايذاء أمن أالنوع أوهذا أالطفل أعلى أسلطة أيملكون أال أممن أالجاني أيكون أما وغالبا

َبأضدأالبالغأأيضا
َ
ك
َ
أ                            .الواقعأعلىأالطفلأيتماثلأمعأذلكأالذيأيتصورأأنأُيْرت

منأقانونأالعقوباتأأ222قدأتطرقأاملشرعأالجزائريألهذهأالجريمةأبموجبأأحكامأاملادةأأأأأأأأأ

كلأمنأجرحأأوأضربأعمداأقاصراأالأيتجاوزأسنهأالسادسةأعشرأأوأ"أالجزائريأالتيأتنصأ

أوأارتكبأضدهأعمداأأيأأمنعأعمداأالطعامأأوأالعنايةأإلىأالحدأالذيأيعرضأصحتهأللضرر،

عملأأخرأمنأأعمالأالعنفأفيماأعداأإلايذاءأالخفيفأيعاقبأبالحبسأمنأسنةأإلىأخمسأ

أ أمن أوبغرامة أ) ."دجأ100.000الى20.000سنوات أأ22/122لامر أفي أأ8املؤرخ أ1222يونيو

أ(.2002فبرايرأأ22املؤرخأفيأأ02/01املتضمنأقانونأالعقوباتأاملعدلأواملتممأبالقانونأرقمأ

أوذلكأنظراأأأأأأأ حيثأجرمألافعالأاملاسةأبسالمةأجسمأالقاصرأوشددأالعقوبةأاملقررةألها

أوقدأساوىأاملشرعأبينأاملساسأ أعليهأولخطورةألافعالأاملاسةأبجسده، لصغرأسنأاملجني

بسالمةأجسمأالقاصرأبأفعالأالضربأوالجرح،أومنعأالطعامأوحجبأالعنايةأعنه،أباالمتناعأ

أف أعليه أإلاشراف أواشترطأعن أالجسدية، أسالمته أوتصون أبحياته أتتعلق أالتي أالشؤون ي

أالأ للعقابأفيأهذهأالحالةألاخيرةأأنأيفض يأالفعلأإلىأتعريضأصحةأالقاصرأللضرر،أوهنا

أأنأيحدثألدىأ أبصحته ألتوافرأإلاضرار أفيكفي أعليه يشترطأحصولأاملرضألجسمأاملجني

أالذيأي أاملستوىأالصحي أأيأقدرأمنأإلاخاللأفي أد)عيشهالقاصر أنقلأ/ أالدينأمروك، نصر

أهومهأ أدار أمقارنة، أدراسة أإلاسالمية، أوالشريعة أاملقارن أالقانون أفي أالبشرية ألاعضاء وزرع

أ(.22،أصأ2002للطباعةأوالنشرأوالتوزيع،أالجزءألاول،أالجزائر،أ

أاملادأأأأأأأأ أفي أإليه أالحرمانأاملشار أالتعديأأو أالعنفأأو أالجرحأأو أنتجأعنأالضربأأو ةأوإذا

السابقةأمرضأأوأعدمأالقدرةأعلىأالحركةأأوأعجزأكليأألكثرأمنأخمسةأعشرةأيوماأأوأإذاأ

وجدأسبقأإصرارأأوأترصدأفانأالعقوبةأتشددألتصبحأهيأالحبسأمنأثالثأسنواتأإلىأعشرأ

دج،أمعأإمكانيةأالحكمأعلىأمرتكبأهذهأالجرائمأأ100.000الىأأ20.000سنواتأوالغرامةأمنأ

أ أالحقوق أمن أبالحرمان أاملادة أفي أإليها أمنأأ10املشار أوباملنع أالجزائري أالعقوبات أقانون من
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ألاكثر أعلى أسنوات أخمس أإلى ألاقل أعلى أسنة أمن أإلاقامة أ) أاملادة أنفسأأ270حسب من

أ(القانونأ

أماأإذاأنتجأعنألافعالأالسابقةأالذكر،أفقدأأوأبترأأحدألاعضاءأأوأالحرمانأمنأ   

ةأمستديمةأأخرى،أفتكونأالعقوبةأهيأالسجنأمنأعشرأاستعمالهأأوأفقدأالبصرأأوأأيةأعاه

سنواتأإلىأعشرينأسنة،أأماأإذاأنتجأعنأالضربأالوفاةأبدونأقصدأإحداثها،أفتكونأنفسأ

فيأ.أالعقوبةأالسابقة،أوإذاأنتجتأالوفاةأبسببأأعمالأمعتادةأفانأالعقوبةأهيأالسجنأاملؤبد

،أ(منأنفسأالقانونأأ271املادةأ)عدامأحينأإذاأقصدأالجانيأإحداثأاملوتأفانأالعقوبةأهيأإلاأ

وتضاعفأالعقوباتأالسالفةأالذكرأإذاأكانأمرتكبأالجريمةأاحدأأصولأالطفلأاملجنيأعليهأ

أوأشخصاألهأسلطةأعليهأأوأمنأيتولىأرعايته،أفالعقوبةأتتراوحأبينأالسجنأوبينأإلاعدامأكماأ

سين،أمذكراتأفيأالقانونأابنأالشيخألح/أ) منأقانونأالعقوباتأالجزائريأأ272هوأفيأاملادةأ

أهومهأ أدار أأعمالأتطبيقية، أجرائمأضدألاموال، أجرائمأضدألاشخاص، أالخاص، الجزائي

أ.(88وأأ87،أصأ2002للطباعةأوالنشرأوالتوزيع،أالطبعةأالثالثة،أالجزائر،أ

أأنأاملشرعأالجزائريأقدأخصأالطفلأبحمايةأخاصةأمنأأأأأ أتقدمأيتبينألنا أما وازاء

أإذأوضعأنصوصأخاصةأتشددأالعقوباتأعلىأجرائمأجرائمأإلايذاءأال بدنيأالتيأقدأتطوله،

أفيأ أردعا أتحقق أأن أشأنها أمن أالطفل أيتعرضألها أأن أيمكن أالتي أوالضرب، العنفأوالجرح

أالحرمانأمنأ أأو أوليسأمنأالضروريأأنأيرتكبأالضربأأوأالجرحأالعمدي، نفوسأالجناة،

أ.أدألتكوينأالجريمةالطعامأأوأالعنايةأملدةأمعينة،أبلأيكفيأفعلأواح

   إلايذاء البدني بقصد التأديب: الفرع الثاني

أقدأ أالتأديبأكلأأشكالأالضربأوالجرحأالتي أالبدنيأالذيأيهدفأإلى يقصدأباإليذاء

يقعأالطفلأضحيتها،أسواءأكانتأصادرةأمنأقبلأوالديأالطفلأأوأممنألهمأسلطةأعليهأمثلأ

يمهأأوأتقويمه،أفإذاأكانأمنأواجبأالوالدينأاملدرسأأوأربأالعملأوذلكأبهدفأتأديبهأأوأتعل

أوأمنأيشرفونأعلىألاطفالأأنأيحسنواأتربيتهمأوأنأيسهرواأعلىأتنشئتهمأتنشئةأسليمةأملاأفيأ

أيلحقأ أقد أالتأديب أحدود أتجاوز أفإن أأنفسهم، أولاطفال أواملجتمع ألألسرة أفائدة أمن ذلك

 (.02مرجعأسابق،أصدمحمأعزوزي،أ)لاذىأبالطفلأومنأثمأفهوأعملأمجّرمأقانونا
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وقدأاهتمتأاملواثيقأالدوليةأبتجريمأإلايذاءأالبدنيأبقصدأالتأديبأفقدأنصتأاملادةأ

أ أعام أاملتحدة أعنألامم أالصادرة أالدولية أمنأالاتفاقية أتعذيبأأ1222السابعة أتجريم على

أ12كماأنصتأاملادةأ.أالطفلأمنأقبلأالوالدين،أوكذلكأمنأقبلأأيأشخصألهأدورأفيألاسرة

علىأأنأتلتزمأجميعأالدولأاملوقعةأعلىأأ20/11/1282تفاقيةأحقوقأالطفلأالصادرةأفيأمنأا

الاتفاقيةأبحمايةأالطفلأمنأكلأصورأإلايذاءأالبدنيأوسوءأاملعاملةأإذاأمارسهأالوالدانأأوأ

أالصحية أبرعايته أيتعهد أشخص أأي أأو أالقانوني أد)الحارس أالحمايةأ/ أطه، أأحمد محمود

 (.20،أص1222ليه،أالطبعةألاولى،أالرياض،أالجنائيةأللطفلأاملجنيأع

أ أاملادة أنص أأحكام أبموجب أالجزائري أاملشرع أاليه أذهب أما أقانونأأ272وهذا من

العقوباتأالجزائريأحيثأنجدهأقدأشددأالعقابأفيأحالةأماأاذاأكانأالجانيأهوألابأأوألامأ

  .أوأأحدألاصولأأوأأحدألاشخاصأالذينألهمأسلطةأعلىأالطفل

العقوبةأليصلأإلىأضعفأالحدألاقص ىأللحبسأإذأيصبحأمنأثالثأإلىأوقدأضاعفأ

عشرأسنواتأبدالأمنأالحبسأمنأسنةأإلىأخمسأسنوات،أفيأحالةأتعريضأصحةأالقاصرأ

للضرر،ألتصبحأالعقوبةأالسجنأاملؤقتأمنأخمسأسنواتأإلىأعشرأسنواتأبدالأمنأثالثأ

أنجمأعنأالضربأأوأالجرأ أما حأمرضأأوأعجزأيزيدأعلىأسنواتأإلىأعشرأسنواتأوذلكأإذا

خمسةأعشرأيوما،أويصبحأالعقابأبالسجنأاملؤبدأإذاأنجمأعنأالاعتداءأعاهةأمستديمةأأوأ

قتلأغيرأعمدي،أوذلكأبدالأمنأعشرأسنواتأإلىأعشرينأسنةأفيأحالةأالاعتداءأعلىأالطفلأ

أليسأبغرضأالتأديب أقبلأشخصأعادي أمن أالسجنأ. أمن أبدال أباإلعدام، أالعقوبة لتشدد

ألكنأتمتأأاملؤبد أإحداثها أدونأقصد أأو أإحداثها أقصد أالوفاة أترتبأعنأالاعتداء وذلكأإذا

 . نتيجةألطرقأعالجيةأمعتادة

أيحملهأالضربأمنأاهانةألكرامةأأوإزاء ماأسبقأقدأترجعأالعلةأفيأتشديدأالعقابأملا

ألالمأ أمن أالنفور أعن أفضال أشخصه، أنحو أتوافره أالواجب أالاحترام أمع أويتنافى إلانسان،

أالعنفأأوأالبد أظل أفي أتنمو أأن أيمكن أال أوالتربوية أالتعليمية أالعملية أوأن أعامة، أبصفة ني

التهديدأبهأبصفةأخاصة،أفالضربأهوأفيأالواقعأسياسةأالفاشلينأفيأالبيتأوفيأاملدرسة،أوالأ

أفيأ أوالعداوة أالكراهية أوبثأروح أالطفولة أبراءة أعلى أوالقضاء أالعقل أتعطيل أإال أعنه ينتج

 (أ.22محمودأأحمدأطه،أمرجعأسابق،أص/أد)لاجيالأالناشئة
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 حق الطفل في السالمة النفسية:  املطلب الثاني

إلبرازأمدىأالحمايةأالتيأيقرهاأالقانونأالجنائيأالجزائريأللطفلأمنأإلايذاءأالنفس يأ

أإدعائه أأو أنسبأالطفل أإنكار أتجريم أسأتناول ألاولأ) أالفرع أعلىأ( أمدمرة أآثار ألذلكأمن ملا

يأقدأتالحقهأطوالأحياته،أوقدأأشرتأإلىأجريمةأعدمأإلابالغأعنأامليالدأنفسيةأالطفلأوالت

ضمنأإنكارأالنسبأباعتبارهاأصورةأمنأصوره،أوسأتطرقأإلىأحمايةأالطفلأمنأإلاهمالأفيأ

 (.الفرعأالثاني)

 تجريم إنكار النسب وادعائه: الفرع ألاول 

أأأأأأأأأأ أقدأشملتأالنسبأبحماية أكانتأالشريعةأإلاسالمية أفإنأاملشرعأالجزائري،أإذا كبرى،

مّتعهأبحمايةأجنائيةأموازية،أإذأجرمأكلأعالقةأجنسيةأخارجأالزواج،ألذلكأعاقبأعلىأالزناأ

باعتبارهاأأهمأجريمةأتقفأضدألاخالقأواستقرارأالزواجأولانساب،أولمأيسمحأبالتوالدأفيأ

أب أأو أالشرعية أتمسأباألسرة أالتي أالتصرفات أكل أويعاقب أالزواج أإطار أفيأغير أالطفل حق

أ.(27دمحمأعزوزي،أمرجعأسابق،أص)النسبأعنأطريقأادعائهأأوأإنكارهأدونأوجهأحق

فعلىأكلأشخصأوجدأمولوداأحديثاأأنأيصرحأبهأإلىأضابطأالحالةأاملدنيةأالتابعأملكانأأأأأأأأأأأ 

العثورأعليه،أويعدأعدمأإلابالغأعلىأطفلأحديثأالعهدأبالوالدةأمخالفةأيعاقبأعليهاأالقانونأ

أ أأنهأ002/02الجزائريأبموجبأاملادة أتنصأعلى أالتي كلأمنأحضرأوالدةأطفلأولمأيقدمأ:"

أيعاقبأبالحبسأمنأ أ أالقانونأفيأاملواعيدأاملحددة، أيامأأ10عنهاأإلاقرارأاملنصوصأعليهأفي

أ أمن أوبغرامة ألاكثر أعلى أشهرين أإلى ألاقل أهاتينأأ12000الىأ8000على أبإحدى أأو دج

أ. "العقوبتين أ) أأ22/122لامر أفي أأ8املؤرخ أاملعدلأأ1222يونيو أالعقوبات أقانون املتضمن

أ(.2002فبرايرأأ22املؤرخأفيأأ02/01واملتممأبالقانونأرقمأ

أأأأأ أنصتأاملادة أأنهأأ21كما أمنأقانونأالحالةأاملدنيةأالجزائريأعلى يصرحأباملواليدأخاللأ"

أإلىأضابطأالحالةأاملدنيةأللمكانأوإالأفرأ ضتأالعقوباتأاملنصوصأخمسةأأيامأمنأالوالدة

 ".أمنأقانونأالعقوباتأ002عليهاأفيأاملادةأ

أ      أاملادة ألاشخاصأامللزمينأأ22وحسب أالجزائري أاملشرع أحدد أاملدنية أالحالة أقانون من

أإلىأضابطأالحالةأاملدنيةأخاللأاملهلةأاملحددةأحسبأالترتيبأالتالي :أبالتصريحأعنأالوالدة

أ أوالقابالت ألاطباء ألام، أفيألاب، ألام أتلد ألم أإذا أأما ألام، أومرض أالوالد أغياب أحالة في
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)أ.املستشفىأفعلىأمنأحضرأالوالدةأالتصريحأبذلكأفإذاأامتنعواأعنأالتبليغأتعرضواأللعقوبة

ينايرأأ10املوافقأأ1028ربيعأالثانيأعامأأ11املتعلقأبالحالةأاملدنيةأاملؤرخأفيأأ17/02لامرأرقمأ

أ(.2017أ/02الجريدةأالرسميةأأ2017عامأ

بحيثأيعاقبأالجانيأمتىأوجدأطفلأحديثأالعهدأبالوالدةأولمأيقمأبتسليمهأإلىأرئيسأأأأأأأأأأأ

البلديةأباعتبارهأضابطأالحالةأاملدنية،أغيرأأنهأإذاأقبلأأنأيتكفلأالطفلأبموجبأإقرارأأمامأ

أ أيعفىأمنأالعقابأإلى أالطفلأفإنه أعلى أباملكانأالذيأتمأالعثور أاملدنية غايةأضابطأالحالة

أأوأ أملجأ أإلى أطفالأوقدمه أمنأوجد أيسأل أال أأيأأنه أالاجتماعية، أإجراءاتأاملساعدة اتخاذ

أبرعايةأ أالشخصأغيرأملزمأقانونا أأنأهذا أكما مؤسسةأخيريةأدونأأنأيكونأملزمأبرعايته،

منأقانونأالعقوباتأأأ002هذاأالصغيرأالذيأعثرأعليه،أوذلكأبموجبأنفسأاملادةأالسابقةأ

أالجزائريأبقوله أا أإلىأضابطأالحالةأ" أولمأيسلمه وكلأمنأوجدأطفالأحديثأالعهدأبالوالدة

املدنيةأكماأيوجبأذلكأالقانونأماألمأيوافقأعلىأأنأيتكفلأبهأويقرأبذلكأأمامأجهةأالبلديةأ

التيأعثرأعلىأطفلأفيأدائرتها،أوكلأمنأقدمأطفالأتقلأسنهأعنأسبعأسنواتأكاملةأإلىأملجأأأوأ

نأقدأسلمأإليهألرعايتهأأوأأليأسببأأخرأماألمأأيكنأغيرأمكلفأأوأإلىأمؤسسةأخيريةأمتىأكا

أذلك أأحد أله أيوفر أولم أوبرعايته أمجانا أله أالطعام أبتوفير أملزم أغير أ) أ." أرقم أ17/02لامر

أ أفي أاملؤرخ أاملدنية أبالحالة أأ11املتعلق أعام أالثاني أأ1028ربيع أأ10املوافق أعام أ2017يناير

أ(.02/2017الجريدةأالرسميةأ

وماأيالحظأمنأنصأاملادةأأعالهأأنأاملشرعأالجزائريأقدأمنحأللقاض يأسلطةأتقديريةأفيأأأأأأأأ

تقريرأالعقوبةأبينأالحبسأوالغرامة،أولضمانأحمايةأأكبرألحقأالطفلأفيأالنسبأتنصأاملادةأ

سنواتأأ10سنواتأإلىأأ02يعاقبأبالسجنأمنأ:أ"منأقانونأالعقوباتأالجزائريأعلىأأنهأ221

طفالأأوأأخفاهأأوأاستبدلأطفالأآخرأبهأأوأقدمهأعلىأأنهأولدأالمرأةألمأكلأمنأنقلأعمداأ

أ .تضعأوذلكأفيأظروفأمنأشأنهاأأنأيتعذرأالتحققأمنأشخصيته

وإذاألمأيثبتأأنأالطفلأقدأولدأحياأفتكونأالعقوبةأهيأالحبسأمنأسنةأإلىأخمسأسنواتأ

دأحياأفيعاقبأبالحبسأوإذاأثبتأأنأالطفلألمأيول أ.دجأ200000دجأإلىأ100000بغرامةأمنأ

غيرأأنهأإذاأقدمأفعالأالولدأعلىأأ.دجأ20000دجأإلىأأ10000منأشهرأإلىأشهرينأوبغرامةأمنأ

أنهأولدأالمرأةألمأتضعأحمالأبعدأتسليمأاختياريأأوأإهمالأمنأوالديهأفإنأاملجرمأيتعرضأ
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أ100000لعقوبةأالحبسأمنأسنةأإلىأخمسأسنواتأوبغرامةأمنأ أ"أ)دجأأ200000دجأإلىأأ

ينايرأأ10املوافقأأ1028ربيعأالثانيأعامأأ11املتعلقأبحالةأاملدنيةأاملؤرخأفيأأ17/02لامرأرقمأ

أ(.02/2017الجريدةأالرسميةأأ2017عامأ

  حماية الطفل من إلاهمال: الفرع الثاني

لقدأجرمأاملشرعأالجزائريأكغيرهأمنأالتشريعاتأالعديدأمنأالجرائمأالتيأمنأشأنهاأ

واستقرارها،أومنأبينأهذهأالجرائمأنجدأجريمةأالامتناعأعنأالحضانةأأأنأتقوضأأمنألاسرة

 (.ثانيا)أوللثانيةأفيأ(أأوال)لذاأسأتطرقألألولىأفيأأ .والنفقة

 تجريم الامتناع عن تسليم الطفل ملن له الحق في حضانته: أوال

حددأاملشرعأالجزائريألناأصاحبأالحقأفيأالحضانةأقانونألاسرةأالجزائريأبموجبأ

لامأأولىأبحضانةأولدها،أثمألاب،أثمأالجدةأألم،أثمأ"منهأحيثأتنصأعلىأأنهأأ20كامأاملادةأأح

أكلأ أثمألاقربونأدرجةأمعأمراعاةأمصلحةأاملحضونأفي أثمأالعمة، أثمأالخالة، الجدةألاب،

أذلك أثمأرتبأ" أأقوىأمنأعاطفةألابوة، ألألمأألنأعاطفةألامومة أفالقانونأأعطىألاولوية ،

أمبا ألشؤونأالطفلأمنأالرجالبعدها أألنهنأأرعى أوالخالة أكالجدة أالنساء كمالألدرع،أ)شرة

مدىأالحمايةأالقانونيةأللطفلأفيأقانونألاسرةأالجزائري،أاملجلةأالجزائريةأللعلومأالقانونيةأ

أ أوالسياسية، أأ22والاقتصادية أالجزائر،أ01رقم أجامعة أإلادارية، أوالعلوم أالحقوق أكلية ،

 (.22،أص2001

  تجريم الامتناع عن دفع نفقة الطفل: ثانيا

أبالنفقةأهوأتوفيرأاحتياجاتأالصغيرأمنأمأكلأوملبسأومشربأإلاضافةأ واملقصود

إلىأدفعأأجورأبعضألامورأالتيأقدأيحتاجأإليهاأفيأشؤونأحياتهأمثلأأجرةأالرضاع،أوالدواءأ

أالدراسة أومصاريف أالعالج، أالاجتم...ومصاريف أالعرف أجرى أالتي ألامور أمن أعلىأالخ اعي

أ. إرسائها أد) أالقانونأ/ أظل أفي أالجنائية، أوحمايته أمعاملته أوالقانون أالطفل أالظفيري، فايز

أ أمحرم أوالعشرون، أالخامسة أالسنة ألاول، أالعدد أالحقوق، أمجلة ،أ1022الكويتي،

  (.128،أصأ2001مارس

ألاسري، أواستقراره أللطفل أالنفس ي أالبناء أفي أالنفقة أتساهم أملا أالالتزامأأونظرا وإن

أعلىأ ألابأبالنفقة أيلتزم أإذ أالغير أوسؤال أواملهانة أاملذلة أمن أيصونه أللطفل أالنفقة بتقديم
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أ أاملادة أأوضحته أما أوهذا أمعسرا، أكان أولو أأنهأأ72الطفل أعلى أالجزائري ألاسرة أقانون من

إلىأأتجبأنفقةأالولدأعلىألابأماألمأيكنألهأمال،أفبالنسبيةأللذكورأإلىأسنأالرشدأوإلاناث"

أللدراسةأ أمزاوال أأو أبدنية أأو أعقلية أآلفة أعاجزا أالولد أكان أإذا أما أحالة أفي الدخولأوتستمر

أبالكسب أعنها أباالستغناء أأحكامأ"وتسقط أمع أمتناغمة أاملادة أهذه أأحكام أجاءت أوقد ،

الشريعةأإلاسالميةأالتيأأوجبتأنفقةأالولدأللذكرأكأصلأعامأماألمأيكنأللولدأمال،أولمأيبلغأ

للذكرأوللدخولألألنثىأأوأكانأعاجزا،أوفيأحالةأعجزأالوالدأتجبأالنفقةأعلىألامأسنأالرشدأ

 (أ.منأقانونألاسرةأالجزائريأأ72حسبأاملادةأ)أ

أالجنائيةأ أالحماية أمدىأإقرار أما أعن أنتساءل أللطفل أبالنسبة أالنفقة أألهمية ونظرا

منأقانونأالعقوباتأأ221للطفلأفيأحالةأامتناعأعنأدفعأالنفقةأاملحكومأبها،أتنصأاملادةأ

أأنه أالجزائريأعلى أ" أمنأ: أثالثأسنواتأوبغرامة أإلى أأشهر أ20000يعاقبأبالحبسأمنأستة

أ أجزائريأإلى أالشهرينأعنأأ200000دينار أتتجاوز أوملدة أعمدا، أجزائريأكلأمنأامتنع دينار

أإ أعليه أاملقررة أالنفقة أقيمة أكامل أأداء أوعن أأسرته، أإلعالة أقضاء أ أاملقررة أاملبالغ لىأتقديم

ويفترضأ.أزوجهأأوأأصولهأأوأفروعه،أوذلكأرغمأصدورأحكمأضدهأبإلزامهأبدفعأالنفقةأإليهم

أنأعدمأالدفعأعمديأماألمأيثبتأالعكس،أوالأيعتبرأإلاعسارأالناتجأعنأالاعتيادأعلىأسوءأ

لامرأرقمأ"أ.)أالسلوكأأوأالكسلأأوأالسكرأعذراأمقبوالأمنأاملدينأفيأأيةأحالةأمنألاحوال

أاأ22/122 أأ8ملؤرخأفي أبالقانونأرقمأأ1222يونيو املتضمنأقانونأالعقوباتأاملعدلأواملتمم

 (.أأأ2002فبرايرأأ22املؤرخأفيأأ02/01

أأوأأأأأأ أللزوجة أالنفقة أالنصأفانأاملشرعأالجزائريأجرمأالامتناعأعنأدفع ألهذا وفقا

ملسؤولأعنأأصولهأأوأفروعهأإذأاشترطأللعقابأفيأهذهأالحالةأعدةأشروطأأولهاأأنأيمتنعأا

 .أأأأأأأأأأأأأأدفعهاأمعأالقدرةأعليهاأمدةأشهرين،أثانياأأنأينبهأبضرورةأدفعأالنفقة

وفيأماأسبقأيتضحأأنأاملشرعأالجزائريألمأيعطيأحكماأخاصاأللطفلأحيثأعاقبأأأأأأأأ

أأوألاصولأاملستحقينأالنفقةأبعقوبةأواحدة .أمنأيمتنعأعنأدفعأالنفقةأللزوجةأأوألابناء

أيعاب أاملمتنعأأوكما أعلى أالحكم أقبل أبالدفع أالتنبيه أضرورة أاشتراطه أمنطقية أعدم عليه

أالن أدفع أعن أالامتناع أبمجرد أارتكبت أقد أفالجريمة أاملحددةأبالحبس، أالفترة أخالل فقة

أ.تشريعيا
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أامتنعأ ألوأأنهأقررأحمايةأجنائيةأخاصةألألطفالأيشّددأفيهاأالعقابأإذا وعليهأحبذا

يمةأاملتعلقةأبالزوجةأضدأالزوجأأوأأحدألاصولأعلىأاعتبارأاملسؤولأعنأالنفقةألذاتأالجرأ

أ.أأأأأأأأأأنأالطفلأيكونأأكثرأحاجةأوأكثرأضعفاأمنأالزوجة

أ:خاتمة

أاملجالأ أفي أبالحماية أالفئة أهذه أخص أالجزائري أاملشرع أأن أالى أتوصلنا ألقد ختاما

بالحمايةأوالرعايةأالجنائي،أوقدأجاءتأالقوانينأالجزائيةأمؤكدةألهذهأالحمايةأفتولتأالطفلأ

أفجّرمأجميعأ أقدأترتكبأضده، ألعدمأقدرتهأعلىأحمايةأنفسهأمنأالجرائمأالتي وذلكأنظرا

صورأإلايذاءأالتيأيتعرضأإليهاأالطفلأوالتيأيكونألهاأتأثيرأعلىأحالتهأالنفسيةأأوأالصحية،أ

أ.وعاقبأأكلأمنأيعّرضأحياةأالطفلأللخطرأوسالمةأجسمه

أ:املراجع املعتمد عليها

أدبلومأ -1 ألنيل أبحث أاملعاملة، أسوء أضحية أللطفل أالجنائية أالحماية أعزوزي، دمحم

أفاس،أ أالطفولة، أو ألاسرة أقانون أالخاص أالقانون أفي أ أاملعمقة أالعليا الدراسات

2002/2002. 

أد -2 أجرائمأ/ ألاشخاص، أجرائم أالجزائري، أالعقوبات أقانون أشرح أفريجة، حسين

 .2002ةأالثانية،أالجزائر،لاموال،أديوانأاملطبوعاتأالجامعية،أالطبع

املتضمنأقانونأالعقوباتأاملعدلأواملتممأأ1222يونيوأأ8املؤرخأفيأأ22/122لامرأ -2

 .2002فبرايرأأ22املؤرخأفيأأ02/01بالقانونأرقمأ

أد -0 أوالشريعةأ/ أالقانونأاملقارن أفي أالبشرية أوزرعألاعضاء أنقل أالدينأمروك، نصر

أللطباع أهومه أدار أمقارنة، أدراسة ألاول،أإلاسالمية، أالجزء أوالتوزيع، أوالنشر ة

 .2002الجزائر،أ

أأ -2 أضدأ/ أجرائم أالخاص، أالجزائي أالقانون أفي أمذكرات ألحسين، أالشيخ ابن

أوالنشرأ أللطباعة أهومه أدار أتطبيقية، أأعمال ألاموال، أضد أجرائم لاشخاص،

 .2002والتوزيع،أالطبعةأالثالثة،أالجزائر،أ

أألامر -2 أأ17/02رقم أفي أاملؤرخ أاملدنية أبالحالة أأ11املتعلق أعام أالثاني أ1028ربيع

 .2017/أ02الجريدةأالرسميةأأ2017ينايرأعامأأ10املوافقأ
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أاملجلةأ -7 أالجزائري، ألاسرة أقانون أفي أللطفل أالقانونية أالحماية أمدى ألدرع، كمال

أ أوالسياسية، أالقانونيةأوالاقتصادية أللعلوم أكل01رقمأأ22الجزائرية أالحقوقأ، ية

 .2001والعلومأإلادارية،أجامعةأالجزائر،أ

أد -8 أالقانونأ/ أظل أفي أالجنائية، أوحمايته أمعاملته أوالقانون أالطفل أالظفيري، فايز

،أ1022الكويتي،أمجلةأالحقوق،أالعددألاول،أالسنةأالخامسةأوالعشرون،أمحرمأ

 .2001مارس

أد -2 أا/ أعليه، أاملجني أللطفل أالجنائية أالحماية أطه، أأحمد ألاولى،أمحمود لطبعة

 .1222الرياض،أ

 

أ
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 خطوات البحث العلمي

 شكيرين ديلمي :الدكتور 

 أستاذ  محاضر قسم أ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 خميس مليانةالجياللي بونعامة جامعة 
Dilem0312@gmail.com 

 :ملخص 

، وليس هناك التي يجمع بها الباحث كل بياناتهأدوات البحث العلمي هي الوسيلة 

ع البحث، والتي تستجيب تصنيف موحد لهذه ألادوات، حيث يتم اللجوء إلى التي تخدم نو 

، لذلك فإن الباحث عليه ان يكون متحكما بجميع ألادوات البحث العلمي لتسنى لفرضياته

 وبالتالي إلاجابة على إلاشكالية له اختيار ما يناسب نوع بحثه كي تتم إلاحاطة بالفرضيات ،

فأدوات البحث العلمي هي تلك املرتكزات التي . الوصول إلى نتائج دقيقة وسليمة  املطروحة و 

 . تمكن من توجيه عمل الباحث توجيها صحيحا في كل أطوار بحثه 

 .الحظة ، املقابلة ، البحث العلميالعينة ، الاستبيان ، امل:  الكلمات املفتاحية
ABSTRACT: 

Scientific research tools are the means by which the researcher collects 

all his data, and there is no unified classification for these tools, as 

those that serve the type of research and which respond to his 

hypotheses are resorted to, so the researcher has to be in control of all 

the scientific research tools in order for him to choose what fits his 

research In order to capture the hypotheses, and thus answer the 

problem at hand, and reach accurate and sound results. Scientific 

research tools are those foundations that enable the researcher's work to 

be properly directed in all phases of his research. 

Key words: sample, questionnaire, observation, interview, scientific 

research. 
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  :مقدمة

املمنهجة لطرح العلوم هو تلك الطريقة العلمية و البحث العلمي في كل ميادين 

تساؤوالت حول مشكلة علمية ثم سعى الباحث جاهدا الى إجابات لتلك التساؤالت ومن ثم 

وتعد العلوم الاجتماعية من . الوصول إلى إلاجابة عن إلاشكالية التي يطرحها هذا البحث 

فهي تجمع كل العلوم ذات صلة باملجتمع والسلوك  العلمي،املجاالت الحيوية للبحث 

 .غيرهالقانونية و و العلوم ا السياسية،ومنها علم الاجتماع و العلوم  لإلنسان،الاجتماعي 

ولكي يتمكن الباحث في مجال العلوم الاجتماعية من إلاحاطة بجوانب بحثه ويسير 

املتعارف علميا ، وهي على  وفقا ملنهجية سليمة ، البد عليه ان يستعين بأدوات البحث

العينة و املالحظة و املقابلة و الاستبيان ووسائل القياس ، فهي ادوات تعارفت : الخصوص 

عليها مختلف املدارس الخاصة بمنهجية البحث العلمي ، وكلما تمكن منها الباحث كلما كانت 

 . نتائج بحثه دقيقة وسليمة 

نهجية البحث العلمي لم يجعلوا طريقة والجدير بالذكر إن املتخصصين في مجال م

كيفية صياغة الفرضيات  موحدة يتبعها الباحث ، إنما يخضع اختيار هذه ألادوات إلى

بالتالي يلجأ الباحث إلى ألادوات التي تمكنه من الوصول إلى إجابات على تساؤالته ، إي إن و 

 . واها نوعية البحث هي التي تفرض على الباحث العتماد على أدوات دون س

ما هي أدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و كيف تساهم في : إشكالية البحث

 إنجاح البحث العلمي ؟

 وملحاولة إلاملام باملوضوع نتبع الخطة التالية 

  العينة واملالحظة  :ألاول املبحث 

 العينة : املطلب ألاول 

 املالحظة :املطلب الثاني 

   القابلة والاستبيان  :الثانياملبحث 

 املقابلة : املطلب ألاول 
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 العينة و املالحظة :ألاول املبحث 

ناحي جمهور الواسع للبحث، أي جميع مالالعينة هي فئة تمثل مجتمع البحث أو 

 البحث،و ألاشياء الذي تتكون منها مشكلة أ جميع إلافراد هانأ وأالظاهرة املراد دراستها، 

أما املالحظة فهي تختلف من . واملفردة هي إحدى املشاهدات التي يتم اختيارها ضمن العينة 

مالحظة علمية إلى مالحظة عادية ، فاألولى تقوم على أسس علمية متعارف عليها بإتباع 

خطوات محددة ، وتعني متابعة سلوك معين للوصول إلى تسجيل البيانات بغرض 

 .مسببات ذلك السلوك وأثاره  استخدامها في تفسير

 العينة  :ألاول املطلب 

عندما ينتهي الباحث من تحديد مشكلة البحث ان يقوم بتحديد مجتمع الدراسة 

الذي يكون فيما بعد مصدرا للمعلومات ، ومجتمع البحث هو ذلك املجتمع إلاحصائي الذي 

كاألشخاص ، الشوارع ، تقوم عليه الدراسات و البحث عموما ، ويشتمل على كل املفردات 

 . الفئات إلى غير ذلك ، وتقوم عالقة جد وثيقة بين مشكلة البحث ومجتمع البحث 

 عملية اختيار العينة  :ألاول الفرع 

بعد تعرف الباحث على املجتمع ألاصلي وحصر مفرداته بدقة يحصل على عينة 

 [ 1]:بشروط مضبوطة وفق طريقة معينة ، وخطوات محددة الختيار العينة 

 .يقوم الباحث بتحديد املجتمع ألاصلي بدقة  

 .املجتمعتحديد املفردات بطريقة شامة ودقيقة لهذا - 

  .دراستهايحصل على عينة كافية ليتمثل له املجتمع ألاصلي بالخصائص التي يريد  

إذا كانت الظاهرة املراد دراستها متجانسة فتكفي عينة صغيرة بسيطة أما إذا  

املجتمع املدروس متباين املفردات فال بد أن تكون العينة صغيرة ، وعموما تفضل العينة 

 :الكبيرة في الدراسة على العينة الصغيرة ، و تؤثر بعض العوامل في تحديد حجم العينة منها 

فثقة الباحث تزيد  دقيقة،و ثقة الباحث في الوصول إلى نتائج مستوى درجة الدقة  

هذا يجعل العينة  املختارة،ويجعله يوسع من دائرة العينة  النتائج،من دقة 

 .دقيقةالدقيقة تعطي نتائج 
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كلما كانت خصائص املجتمع ألاصلي متجانسة كان حجم العينة صغيرا ، وكلما كان  

الدراسة ، تكون العينة اكبر لضمان تغطية الاختالف جوهري بين أفراد مجتمع 

 [2. ]اكبر ملجتمع ألاصلي 

  :ألاصليهناك طريقتان يتم من خاللهما التأكد من تمثيل العينة للمجتمع   

، الطبيعية في التوزيع مثل الذكاء تعتمد على الخصائص: طريقة التوزيع الطبيعي  .1

ات ترتكز على منطقة الوسط، العمر ، الطول بمعنى أن أغلبية إلافراد أو املشاهد

 .و ألاقلية توزع على الطرفين 

هي طريقة بديلة عن الطريقة ألاولى ، حيث يكون توزيع : طريقة النزعة املركزية  .2

خصائص مجتمع الدراسة ألاصلي موزعا توزيعا غير طبيعي ، حيث يعتمد الباحث 

ين نتائج الوسط على مقاييس النزعة املركزية ، والانحراف املعياري ، ويقارن ب

الحسابي و الانحراف املعياري لكل مجتمع الدراسة ألاصلي ، وإذا تباينت فإن ذلك 

 [3. ]يعني تحيز في العينة و تكون النتائج غير قابلة للتعميم 

 أنواع العينات  :الثانيالفرع 

  :قسمينالعينة بشكل عام تقسم إلى 

في هذا النوع من العينات يتم اختيار الافراد بشكل  : العينات الاحتمالية: أوال

عشوائي ، وتعطى الفرصة لكل عناصر مجتمع الدراسة للظهور في العينة بطريقة معروفة و 

محددة مسبقا ، ويكون الخطأ في اختيار العينة العشوائية سببا في نقص قدره التنبؤ لدى 

 [4. ]الباحث 

 :نواع أى عدة لإنقم العينات الاحتمالية وبدورها ت

  يتم حصر عناصر مجتمع الدراسة الاصلي : العينة العشوائية البسيطة

وبعدها يتم الاختيار من هذه لعناصر ، ويعطى لكل عنصر من العناصر 

املجتمع ألاصلي للدراسة نفس فرصة الظهور في العينة املختارة ، و تكون 

 .فرصة الظهور لكل عنصر معروفة ومحددة مسبقا 
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 تستعمل حينما يكون في مجتمع الدراسة اختالفات : لطبقية البسيطة العينة ا

منتظمة ، ويضع الباحث شروطا معينة الختيار أفراد العينة حيث تمثل 

العينة جميع فئات املجتمع املدروس ، وبعد تقسيم املجتمع إلى فئات مختلفة 

بقة بناء على خاصيات معينة ، يقوم الباحث باختيار عينة عشوائية لكل ط

 [5. ]تتناسب مع حجمها الحقيق في مجتمعها ألاصلي 

  العينة العنقودية يلجأ فيها الباحث إلى اختيار العينة ضمن عدة مراحل ففي

أول مرحلة يتم تقسيم مجتمع البحث إلى فئات ، بعدها يتم اختيار شريحة أو 

ية يعاد أكثر بطريقة عشوائية ويتم استبعاد الشرائح ألاخرى ، في املرحلة الثان

تقسيم الشرائح املختارة إلى شرائح جزئية أخرى ، ويتم اختيار شريحة أو أكثر 

عشوائيا و هذا حتى يتوصل الباحث إلى الباحث النهائية و التي تكون هي عينة 

 . البحث 

  تقوم على عدة مراحل وذات أهمية إلمكانية الوصول إلى : العينة املساحية

، وهي ال تعتمد على إعداد قوائم بجميع  عينات تمثل املناطق الجغرافية

العناصر داخل منطقة جغرافية معينة ، وتختار املناطق الجغرافية نفسها 

بطريقة عشوائية لكن يجب أن تمثل في كل منطقة مختارة كل الفئات 

 [    6.]الاجتماعية املتمايزة إذا تطلبت نوعية البحث ذلك 

حيث يتم  عشوائي،يتم اختيار العينات بشكل  :الاحتماليةالعينات غير : ثانيا

 :منهااستثناء بعض عناصر مجتمع الدراسة من الظهور في العينة لعدة أسباب 

 .عدم توفر املعلومات املطلوبة في الدراسة  

 .العناصراستحالة وصول هذه  

 .الدراسةكبر حجم مفردات مجتمع  

 : وتنقسم العينات إلى عدة أنواع 

 في املشاركة في الدراسة ر لعناصر مجتمع الدراسة ألاصليتعطى حرية الاختيا ،

حيث ليس هناك تحديد مسبق ملن تشملهم العينة وبالتالي يتم اختيار عناصر 
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العينة من بين أول مجموعة يقابلها الباحث ، ويراعي في ذلك شروط تضمن 

تشمل  تمثيال معقوال ملجتمع الدراسة ، ويعاب على هذا النوع من العينة أنها ال

املجتمع ألاصلي بدقة ، بالتالي  يصعب تعميم النتائج املتحصل عليها على 

 . املجتمع كله 

  تشبه من حيث مراحلها العينات الطبقية ، حيث يتم : العينة الحصصية

تقسيم مجتمع الدراسة ألاصلي إلى فئات وشرائح ضمن معيار معين ثم يتم 

الئم الظروف الباحث ووجه اختيار العدد املطلوب من كل شريحة بشكل ب

الاختالف يكمن في ان الباحث يقدم ألافراد بنفسه وليس بطريقة عشوائية 

 .دون التزام أي شروط 

 املالحظة  :الثانيالطلب 

تعني املالحظة إدراك الباحث و تتبعه لبعد أو أكثر من أبعاد ظاهرة ما بغية الوصول 

كما تعد  معينة،وهي أقدم طرق جمع بيانات و املعلومات الخاصة بظاهرة  معينة،إلى نتائج 

وتكون املالحظة عفوية وتلقائية لظاهرة كثير  .أهمهاالخطوة ألاولى في البحث العلمي ومن 

وعلى الباحث تسجيل املالحظات عن  .منظمةانتباه الباحث ثم تتطور إلى مالحظة علمية 

لك الظاهرة أو املشكلة مثل حضوره في عملية اقتراع الصوت والصورة و ألارقام حول ت

 [ 8. ]شعبي او في جلسات مجلس نيابي أو نشاط سياس ي او اجتماعي 

 املالحظة العلمية  :ألاول الفرع 

 : تتميز املالحظة بالدقة و بما يلي 

 . املوضوعية التي تتحقق باالنتباه و عدم التحيز و إعمال الذاتية  

 .وضرورة الاستعانة باآلالت املالحظة  سالمة حاسة البصر، 

 .التفسير السليم لإلحساس باالستعانة بالخبرة و املقوالت العقلية واملنطقية  

وقد تواجه املالحظة  معوقات تؤدي إلى أخطاء في إلادراك الذي هو اكبر من مجرد 

خر، إحساس ، فقد يرى شخصان ظاهر ما فيفسرانها كل واحد منهما بطريقة تختلف عن لا 

 .لذلك وجب توخي الدقة الشديدة في عملية املالحظة 
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  :يليويمكن تلخيص أسس املالحظة العلمية الدقيقة فيما 

 .مالحظتهعلى الباحث جمع البيانات ألاساسية للموضوع املراد  

 .تحديد أهداف املالحظة بدقة  

 .اختيار وسائل املالحظة والتدرب عليها  

 [9].البسيطة املتعلقة بالظاهرة إهمال بعض ألامور  العناية بعملية املالحظة،وعدم 

 أنواع املالحظة  :الثانيالفرع  

تختلف باختالف ألاساس الذي تقوم عليه ، فاملالحظة العلمية الدقيقة تقوم على 

وتتبع خطوات محددة وتعني متابعة سلوك معين بهدف  أسس عملية محددة متعارف عليه ،

 .تسجيل البيانات بغرض استخدمها في تفسير وتحليل مسببات واثار ذلك السلوك 

هي املالحظة عفوية غير مقصودة ، وهي تشكل بداية في :  املالحظة البسيطة: أوال 

دقيق ومعمق ، ومثال لى بحث إالبا ما تترتب عنها فرضية تحتاج املالحظة العلمية والتي غ

 . ذلك بمالحظة بسيطة لسلوك شخص دون ترتيب او تخطيط لذلك 

هي مالحظة غير مباشر وعملية توجهها :  املالحظة املقصودة و املنظمة: ثانيا 

فرضية معينة او نظرية محددة ويكون الباحث يقصدها ويخطط لها مسبقا ، فهو يقصد 

 . ة للظاهرة التي قصد دراستها من ورائها جميع بيانات و معلومات محدد

فيها يالحظ الباحث كل التحوالت تخضع للتجريب و :  املالحظة املخبرية: ثالثا

التغيرات و التي تطرأ ، وتكون تحت مراقبة و متابعة دقيقة له ، أما املالحظة العادية فهي و 

ن التربويون وتجري جزء من دراسة الحالة غالبا ما يلجأ إليها ألاطباء النفسانيون و املشرفو 

 . على العموم هذي املالحظات في العيادات 

هي مالحظة يتقمص فيها الباحث دور احد ألاشخاص  :املشاركةاملالحظة  :رابعا

دوره ألاصلي كباحث ودور  بدورين،وفي هذه لحالة يقوم الباحث ’ الذين تتم مالحظتهم 

ن املهتمين ليخلص إلى اخذ البيانات وبالتالي يقوم بكافة ما يترتب ع املالحظة،الشخص محل 

  .الالزمة
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هي املالحظة التي ال يقوم فيها الباحث بالنشاطات  :املشاركةاملالحظة غير  :خامسا

حيث يكتفي الباحث بتسجيل البيانات عن سلوك  للمالحظة،التي يقوم بها الخاضعون 

 [11] .سلفاألاشخاص وتصرفاهم حسب ما تقتضيه الدراسة وأهدافها التي يتم تحديدها 

 مزايا و عيوب املالحظة  :الثالثالفرع 

إن الستعمال أداة املالحظة في البحث العلمي عدة مزايا كما يثير استخدامها كذلك 

 . لومات والبيانات التي يسعى الباحث إلى الوصول إليها عيوبا قد تؤثر في دقة املع

 : يمكن ايجا مزايا استخدام املالحظة في البحث العلمي فيما يلي   :مزايا املالحظة : أوال 

  يؤدي استخدام املالحظة في دراسة الظواهر الاجتماعية ودراسة تحليل

خاصة إذا حدث املضمون والوثائق إلى الحصول على معلومات غاية في الدقة 

 .ذلك في الظواهر الطبيعية 

  تعد املالحظة من أكثر وسائل جمع املعلومات أهمية وشيوعا للتعرف على

 .الظاهرة أو الحادثة املراد دراستها 

  دقة التسجيل بسبب مع في فترة املالحظة. 

  املالحظة يمكن أن تحل محل املقابلة والاستبيان بجمع املعلومات في دراسة

 .الطبيعية الظواهر 

  تستعمل املالحظة في البحوث او الظواهر التي يفيد معها الاستبيان او

 .املالحظة 

  [11.]تتميز بإمكانية استخدامها مع عدد قيل من مجتمعات البحث 

 عيوب املالحظة :ثانيا

  :كاآلتيكما يمكن ذكر بعض عيوب املالحظة 

  املالحظ نظرا لتعقده صعوبة القدرة على التمييز بين مختلف جوانب السلوك

 .او تشابك جوانبه أو تسارع إيقاع حدوثه 

  قد تخلو النتائج من املوضوعية نتيجة تحيز املالحظ أو عدم نزاهته واتسامه

 . بالذاتية
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  قد يعتري بعض املالحظين . وجود املالحظ قد يؤثر ف سلوك املفحوصين

مع بعضها  تدني مستوى ثبات مالحظاتهم أي تعارض املالحظات املتكررة

 . البعض 

  مرور فترة زمنية بين املالحظة وتسجيلها يؤدي إلى عدم دقة النتائج و التحاليل

 .املتوصل إليها 

  تثير الوسائل التكنولوجية التي يستعين بها املالحظ اعتراضات خلقية لها ما

 [12.]يبررها 

 املقابلة والاستبيان :الثانياملبحث 

فهي محادثة موجهة بين الباحث و الشخص أو عدة  شفهيا،تعتبر املقابلة استبيانا 

ان هو من أدوات الدراسات الوصول إلى حقيقة أو موقف معين بينما الاستبي أشخاص بهدف

 .صحتهاالتأكد من محاولة لسد أي نقص في البيانات و ، فهو املدنية

 املقابلة  :ألاول املطلب 

ى مصدر املعلومات من خالل املقابلة أداة هامة تمكن الباحث من الوصول إل

مصادرها البشرية ، وتستخدم في شتى محاالت البحث العلمي كالتربية و الطب وتستعمل 

 . الختيار املوظفين ، كما أنها تستغل ملعرفة أراء ألافراد و ميولهم نحو موضوع ما 

 ماهية املقابلة  :ألاول الفرع 

  تعريف املقابلة :أوال

الشخص القائم بها أن  يحاول فيهاتفاعل لفظي يتم عن طريق مواجهة  املقابلة

يستقي معلومات أو أراء أو معتقدات شخص أو أشخاص آخرين بغرض الحصول على بعض 

 [ 13] .املوضوعيةالبيانات 

شخص الباحث الذي يسعى وراء الحصول على املعلومات  :شخصينفاملقابلة تحدث ين    

والذي تنتقي منه تلك املعلومات وشخص املبحوث الذي يقع عليه البحث  والبيانات،

 .الباحثالبيانات التي يحتاجها و 

  خصائص املقابلة :ثانيا

 :التاليةتتميز املقابلة بعدة مميزات يمكن إيجازها في النقاط 
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  تسمح لألول  ،(املبحوث)و املقاَبل  (الباحث)املقابل هي مواجهة شفهية بين

 [14] .وبحثهبجمع معلومات وبيانات تخدم دراسته 

 لحصول على مجموعة من املعلومات طرف يسعى إلى ا: تجمع بين طرفين

 .البحثطرف ثان يقوم بتقديم تلك املعلومات بشكل يخدم و 

  تمتاز املقابلة بالدقة و بتحديد الهدف الذي يسعى إليه الباحث ، فهي محادثة

 [15. ]هادفة و ممنهجة 

 أسس املقابلة :ثالثا

 : م املقابلة على أسس علمية أبرزهاتقو 

  يعد الباحث مخططا مفصال للمقابلة يحدد فيه الهدف ويركز على النقاط

 .منظماويكون في ذلك موضوعيا و  عنها،التي يجب الكشف 

  ، تحديد زمان ومكان املقابلة ، وتمكين املبحوث من معرفة موضوع البحث

 .ث جوا هادئا للمقابلة وييهئ الباح

  طرح ألاسئلة الواضحة والدقيقة وتفادي الغموض ، وكذا حسن الاستماع

 .لإلجابة باهتمام وتقدير للمبحوث املقابل 

  حرص الباحث على حسن هندامه و لباقته و معرفته املسبقة لعقلية

 [16. ]ألاشخاص املبحوثين 

 أهمية املقابلة وشروطها :رابعا

  :التاليةتكمن أهميتها في النقاط  :املقابلةـ أهمية 1 

  عندما يكون ألاشخاص املفحوصين أطفاال أو ال يعرفون الكتابة أو القراءة 

  تفيد كبار السن من املفحوصين  و العجزة و املرض ى عموما. 

  تلبية لرغبة املفحوصين و رفضهم إلعطاء املعلومات كتابة. 

 احث شخصيا على الظاهرة و على حينما يتطلب موضوع الدراسة وقوف الب

 .البحثمجتمع 

  املفحوصينعندما يتطلب املوضوع استجماع املعلومات مباشرة من عند. 
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  حينما يدرك الباحث أن أفراد مجتمع البحث يرغبون في أن يشعرهم الباحث

 [ 11] .قدراتهمبقيمتهم و 

  :يليوتتمثل شروط إجراء املقابلة فيما  :املقابلةـ شروط 2

ـــ    يشترط الوجاهة في املقابلة حتى يتسنى للباحث الوقوف على عدة  :املواجهةــ

 .البحثتفاصيل تخص 

ـــــ   الوضعية   .املقابلةتحدد مكان وزمان إجراء  :الاجتماعيةـ

قوة البداهة : يزات هي احترافية الباحث هي تميزه بجملة من امل: ــــــ الباحث املحترف 

 .كرة ، اللياقة ، املستوى الثقافي ، املظهر الخارجي ، قوة الذاوالفراسة

تكمن في استعمال للغة البسيطة و مراعاة املستوى الثقافي : ــــــ تواضع الباحث 

 [18. ]للمبحوث ومحيطه 

 .طرق إجراء املقابلة وأنواعها : الفرع الثاني 

 أنواع املقابلة  :أوال 

أي يهدف من خاللها الباحث مقابلة شخص  فردي، تكون بشكلإن اغلب املقابالت 

 .البحثأو ممثال ملجتمع  بعينه،واحد 

هناك مقابالت حرة كما هنالك مقابالت مقيدة ، ففي املقابلة املقيدة توجه ألاسئلة  

بطريقة مقيدة و مقننة وبشكل ترتيبي ، وتكون إلاجابة فيها بعد اختيار ألاسئلة من 

لنوع من املقابلة بالدقة و لكنه يوصف طرف املبحوث سلفا ، ويتسم هذا ا

 .بالجمود فهو ال بغوص في مكنونات املبحوث الستخراج مجموعات أكثر

، هي تتسم باملرونة ، فهي تزداد وتنقص تبعا ( املقابلة الحرة)أما النوع ألاول  

وقد يلجأ الباحث . للظروف أو أوضاع املبحوثين وهي تشجعهم على إلاجابة بحرية 

ل النوعين معا آو اختيار نوع دون النوع ألاخر تأقلما مع ظروف البحث إلى استعما

 [ 19. ]و املبحوثين 
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ا، وغالبا وهناك مقابالت مبرمجة تكون ألاسئلة فيها مبرمجة سلفا و كذلك تسلسله 

، مع إمكانية طرح أسئلة أخرى لم تكن مبرمجة وقد ما يتقيد الباحث بذلك

 [21].هامةلومات يستدعي ذلك إشارة املبحوث إلى مع

 طرق إجراء املقابلة : ثانيا 

 : التحضير للمقابلة  .1

 :ويكون ذلك وفقا للنقاط التالية 

 تحديد الهدف من املقابلة  

 .اختيار ألاشخاص الذين سيقوم الباحث بمقابلتهم  

 .تحضير ألاسئلة بدقة  

 .املقابلةاختيار زمان و مكان إجراء  

 .التدريب على إجراء املقابلة  

 [21].البحوثموعد مسبق مع اخذ  

  :املقابلةتنفيذ  .2

 ذ املقابلة وفقا للطرق التالية تنفي

 .املبحوث وهي الطريقة أكثر شيوعا الشخصتتم بين الباحث و : املقابلة الشخصية 

 .الهاتفتستعمل فيها أداة  :الهاتفيةاملقابلة  

حضورية أو عن تكون باستعمال التلفاز ، ويمكن أن تكون : املقابلة باالنترنت  

 [22. ]طريق الاتصال باألقمار الصناعية أو وسائط الانترنت 

 :   ويقوم الباحث بإنشاء عالقة ثقة مع الشخص املبحوث من خالل 

  شرح الغرض من البحث ليعطي للمبحوث فكرة عنه. 

  (.عامليةهيئة  مؤسسة،) تعريفه بالجهة الراعية للبحث.. 

 ضمان سرية املعلومات املدلى بها . 
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  [23. ]بيان الهدف من املقابلة 

 مزايا وعيوب املقابلة  :ثالثا

 مزايا املقابلة  -1

 .تسمح بالحصول على معلومات بدقة ومن مصدرها   

 .جديدةتساعد على التوسع من املبحوث و إمكانية استكشاف معلومات  

 .أالميةتساعد على جمع املعلومات من املجتمعات  

 .ات بطرق غيرها عدم إمكانية الوصول إلى معلوم 

 .املعلوماتيمكن الاستعانة بأداة املالحظة للتحقق من صحة  

 عيوب املقابلة  -2

 .تحتاج إلى وقت وجهد النجازها من طرف الباحث  

 صعوبة الوصول الى بعض ألاشخاص ذوي املراكز واملناصب الحساسة  

 .عدم املصداقية من بعض املبحوثين  

 [24.]نجاحها يعتمد على جدية ورغبة املبحوث  

 الاستبيان : املطلب الثاني

الاستبيان يستعمل أساسا في الدراسات امليدانية ويكون من الباحث محاولة    

وهو أداة مفيدة جدا من أدوات البحث  في البيانات والتأكد من صحتها، لتغطية النقص

 ..العلمي التي يتم التحصل من خاللها على املعلومات والبيانات الالزمة الستكمال البحث 

 تعريف الاستبيان وكيفية تصميمه  :ألاول الفرع  

تسمح بجمع املعلومات  العلمي،يعتبر الاستبيان أداة منهجية مباشرة في البحث    

وتساعد الباحث في الاتصال املباشر مع مجتمع البحث وتوفر عليه  بسرعة،والبيانات 

 .والتكاليفالوقت 
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  أوال تعريف الاستبيان  

يعرف الاستبيان بأنه نموذج يضم مجموعة من ألاسئلة توجه إلى إلافراد بغرض 

الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف معين ، ويتم تنفيذ الاستبيان أما 

أو عن طريق الوسائط [ 25]يق مقابلة ألاشخاص املبحوثين أو ترسل عن طريق البريد عن طر 

 . التكنولوجية الحديثة 

كما يعرف الاستبيان انه مجموعة من ألاسئلة املرتبة حول موضوع معين ، ترسل    

لألشخاص املستهدفين عن طريق وسائل الاتصال أو تسلم باليد ، تمهيدا للحصول على 

ألاسئلة الواردة فيها للتوصل إلى حقائق جديدة عن موضوع الدراسة ، أو التأكد  أجوبة على

 [26]من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق 

و العبارات التقريرية حول مسألة أوالاستبيان أداة تتضمن مجموعة من الفقرات   

بحسب أهداف  يحددها الباحث معينة تتطلب من املبحوث إلاجابة عنها بطريقة

 [21.]البحث

ومن املميزات التي البد ان تكون في الاستبيان هي الحاد واملوضوعية ، ويسمى 

 باالستمارة إذا كان ضمن املقابلة ، ويسمى استمارة الاستبيان كذلك اذا كان ضمن املالحظة 

  كيفية تصميم الاستبيان :ثانيا

 :إعداد استمارته الخطوات التالية الاستبيان تقنية من تقنيات البحث ويراعي في 

 .البد أن يكون الباحث ملما بالجانب النظري للتخصص املبحوث فيه  

 .الاستبيانصياغة جيدة إلاشكالية البحث الرئيسية والتي على ضوئها يكون  

 .فرعيةيصاغ سؤل رئيس ي تتفرع منه عدة أسئلة  

جانب من جوانب ويكون كل سؤال حول  وضوحها،العناية باألسئلة ودقتها و  

 .البحث

 .الاستبيانوتقديم توضيحات في ذلك في استمارة  للمبحوثين،تحيد طريقة إلاجابة  

 [28] .استخدامهاضرورة اخذ إلاذن الرسمي من الجهات املختصة قبل  
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تجريب الاستمارة على عينة تجريبية بقصد تحديد ثباتها واتساقها ومدى قابلية  

 .بعدنجاحها فيما 

  :جلأعلى ذوي الاختصاص من  عرض استبيان 

  تفادي ألاخطاء املوجودة 

  العباراتتصحيح. 

  املناسبةحذف الكلمات غير. 

 أنواع الاستبيان وتقديره  :الثانيالفرع 

 أنواع الاستبيان  :أوال  

 املغلق  .1

يطلب فيه من املستجوب اختيار احدها بوضع  يتضمن مجموعة من الخيارات ،

، ومن مزايا هذا النوع من الاستبيان انه يتيح الحصول  (x)عالمة معينة غالبا ما تكون عالمة 

 .على معلومات كمية ، وبأنه يتميز بالسهولة و الفعالية في تحليل النتائج 

أما عيوبه فأهمها انه يجبر املستجوب على اختيار إجابة ربما ال يقتنع بها كونها 

الخيارات املطروحة في الاستبيان كلها ال تتالءم مع ميوله او تفكيره ، اي انه لو ترك له املجال 

 [31.]ألجاب بإجابة مغايرة تماما

 املفتوح أو الحر .2

إلاجابة بعبارات في مساحة محددة يترك هذا النوع من الاستبيان للمستجوب حرية 

بعد كل سؤال ، ومن مزاياه انه يتيح للمستجوب حرية إبداء رأيه في املسألة املروحة عليه ، 

مم يتيح اكتشاف جوانب جديدة مهمة في الدراسة يظهرها الشخص املستجوب ولم تكن 

وأبرز . كشافية تخطر فب بال الباحث ، ويستعمل هذا النوع من الاستبيان في البحوث الاست

 .عيوبه انه يجعل يتعب في عملية جمع املعلومات وجعلها في مجموعات 
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 املفتوح  –املغلق  .3

بجمع بين ألاول و الثاني ، فيتضمن إجابات محددة ويترك  –هو استبيان مختلط 

فراغا للمستجوب ليجيب  اجابة غير واردة في الاختيارات املقترحة مما يجعل الباحث 

 [31].مزايا النوعين السابقين لالستبيان وان يتجنب عيوبهما يحصل على 

 مزايا وعيوب الاستبيان : ثانيا 

 :أهمهايعتبر الاستبيان من أهم أدوات البحث العلمي وله مزايا عديدة  :مزاياه .1

وحرية التفكير  الاستبيان،يمنح املبحوث حرية اختيار الوقت مللء استمارة  

 .والرجوع إلى مصادره التي يحتاجها في إلاجابة 

 .يوفر الجهد على الباحث و الوقت كذلك في جمع البيانات  

 .يقلل من الذاتية فيما يخص الباحث آو املستوجب  

 [ 32.]يساعد الباحث على جمع معلومات كبيرة حول املسألة املدروسة  

 :نوجزها فيما يلي  لالستبيان عيوب كذلك و التي:  عيوبه .2

 .ال يمكن استدام الاستبيان في مجتمع ال يقرأ أو يكتب  

 .انخفاض نسبة الردود يؤدي الى صعوبة تعميم نتائج البحث  

هناك أسئلة يمتنع املبحوثون عن الرد عليها ألسباب شخصية أو لعدم وضوح  

 .الصياغة مما يؤثر على املعلومات 

 .الباحثلرد بالطريقة التي كان يريدها الخشية من عدم جدية املبحوث في ا 

 [  33].ألاسئلةعدم معرفة هوية املبحوثين قد ينقص في جديتهم في الرد على  

  :الخاتمة

تعد البحوث في مجال العلوم الاجتماعية من اهم البحوث التي تعتمد عليها الشعوب 

، ، منها التاريخعديدة، فهي تؤسس للتطور في مجاالت اريخ الشعوب عبر تاريخ إلانسانيةعبر ت

غيرها، فالدولة ال ترقى بالعلوم الدقيقة ، وعلم الاجتماع و ونجال القانون و العلوم السياسية

 . النظام و تؤسس للحضارة جتماعية هي التي تبني الفكر و فحسب الن العلوم الا 
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 يعتمد الباحث العلمي في املجال العلوم الاجتماعية على أدوات بحث يلجأ إليها   

الباحث، وهي أدوات علمية وممنهجة ، تسهل عليه الوصول الى البيانات و املعلومات الالزمة 

وكلما التزام الباحث بهذه ألادوات وأحسن استعمالها كلما كانت نتائج بحثه . إلنجاح بحثه 

 .سليمة قابلة للتعميم 

للبحث ملا لها  تعمل الجامعات عبر كل دول العالم على الاهتمام باملنهجية العلمية   

. من أهمية في التأسيس لفكر سليم ، ونهج واضح متفق على جودته وفعالية نتائجه 

 .والتحكم في أدوات البحث العلمي هي أول خطوة لنجاح أي بحث علمي

 :الهوامش
[1 ]  Dikenson , J.P Science et scien tifiques recherches dans la société moderne , 2 

eme édition ,op.cit . p49  

 .114، ص  2111دمحم عبيدات ، منهجية البحث العلمي ، دار الفكر ، عمان ،[ 2]

[3 ]dikenson , op.cit p 51 . 

 . 119دمحم عبيدات ، مرجع سابق ، ص [ 4]

 . 111نفس املرجع ، ص [ 5]

 . 115نفس املرجع ،  ص[ 6]

 . 121نفس املرجع ، ص [ 1]

 . 111، ص  2111منهجية البحث العلمي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ابراهيم البيومي غانم ،[ 8]

 . 11، ص  2112الشايب عبد الحافظ ، أسس البحث التربوي ، دار وائل للنشر ، عمان ، [ 9]

 . 56، ص  2111رشيد زرواتي ، مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية ، دار الهدى ظن الجزائر ، [ 11]

 . 94، ص  1999بد الفتاح دمحم ، مناهج البحث في علم النفس ، الدار املعرفة الجامعية ، القاهرة ، ع[ 11] 

 .96نفس املرجع ، ص [ 12]

 . 148،ص،  2112رشيد زواوي، منهجية البحث العلمي العلمي الطبعة الاولى ، الجزائر، [ 13]

 . 169، ص  2112الحديث ، القاهرة ،  جمال معتوق ، منهجية العلوم الاجتماعية ، دار الكتاب[ 14]

 . 111نفس املرجع ، ص [ 15]

  112نفس املرجع ، ص [ 16]

  111، ص  2111جودت عزت ، أساليب البحث العلمي ن دار الثقافة للنشر ، عمان ، [ 11]

 .111نفس املرجع ، ص [ 18]

 . 111، ص  1981عربية املتحدة ، فوزي العكش ، البحث العلمي  ، املناهج و الاجرءات ، الامارات ال[ 19]



 شكيرين ديلمي. د خطوات البحث العلمي
 

143 
ISSN : 2710-8783 

 

  121نفس املرجع ، ص [ 21]

 . 113جودت عزت ، مرجع سابق ، [ 21]

 . 118فوزي العكش ، مرجع سابق ، ص [ 22] 

 . 119، ص  2114دمحم برو ، املوجه في منهجية العلوم الاجتماعية ، الامل ، تيزي وزو ، [ 23]

  111نفس املرجع ، ص [ 24] 

 . 339، ص  1981دمحم ، علم الاجتماع و املنهج العلمي ، دار املعرفة الجامعية ، القاهرة ، دمحم علي [ 25]

عمار بوحوش ودمحم محمود ، مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث ، ديوان املطبوعات [ 26]

 . 56، ص  1995الجامعية ، الجزائر ، 

 . 11عبد الحافظ الشايب ، مرجع سابق ، ص [ 21]

 . 115، ص  2116داود بن درويش ، تنظيم و توضيح البحث العلمي ،غزة ، [ 28]

 . 116نفس املرجع ، ص [ 29]

 . 51عمار بوحوش ودمحم محمود ، مرجع سابق ، ص [31]

 . 58نفس املرجع ، ص [ 31]

 . 13دمحم عبيدات ، مرجع سابق ، ص [ 32]

 .  14نفس املرجع ، ص [ 33]

 قائمة املراجع 

  العربية باللغة

 .2111دمحم عبيدات ، منهجية البحث العلمي ، دار الفكر ، عمان ، .1

 .2111ابراهيم البيومي خان ، منهجية البحث العلمي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .2

 .2112الشايب عبد الحافظ ، أسس البحث التربوي ، دار وائل للنشر ، عمان ،  .3

العلوم الاجتماعية ، دار الهدى ظن الجزائر ،  رشيد زرواتي ، مناهج البحث العلمي في .4

2111. 

عبد الفتاح دمحم ، مناهج البحث في علم النفس ، الدار املعرفة الجامعية ، القاهرة ،  .5

1999 

 2112رشيد زواوي، منهجية البحث العلمي العلمي الطبعة الاولى ، الجزائر،  .6

 . 2112لحديث ، القاهرة ، جمال معتوق ، منهجية العلوم الاجتماعية ، دار الكتاب ا .1

 . 2111جودت عزت ، أساليب البحث العلمي ن دار الثقافة للنشر ، عمان ،  .8



 شكيرين ديلمي. د خطوات البحث العلمي
 

144 
ISSN : 2710-8783 

 

 .1981فوزي العكش ، البحث العلمي  ، املناهج و الاجرءات ، الامارات العربية املتحدة ،  .9

 . 2114دمحم برو ، املوجه في منهجية العلوم الاجتماعية ، الامل ، تيزي وزو ،  .11

 .1981ي دمحم ، علم الاجتماع و املنهج العلمي ، دار املعرفة الجامعية ، القاهرة ، دمحم عل .11

عمار بوحوش ودمحم محمود ، مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث ، ديوان  .12

 .1995املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

  جنبيةباللغة ألا 

Dikenson , J.P Science et scien tifiques recherches dans la société 

moderne , 2 eme édition ,op.cit . 

 

   

 



 دريوش فضيلة. د. ط دور هيئات الضبط إلاداري في مجال حماية البيئة
 

145 
ISSN : 2710-8783 
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 ملخص

اكثر الوسائل للمحافظة على البيئة بما يستهدفه من  إلاداري لطاملا كان الضبط 

يحمله نا بصدد معالجة موضوع البيئة وما أنغايات للمحافظة على النظام العام ككل وبما 

ضبط اداري خاص يعنى م أمانكون على وجه الخصوص  فإننامن تحديات في العصر الراهن 

من خالل  إال يتأتىلحماية البيئة ال  كآلية إلاداري ن نجاعة الضبط أغير  بشؤون البيئة،

هيئات تتمتع بامتيازات السلطة العامة اثناء قيامها بمهام الحفاظ على  إلىاسناد مهامه 

و أول اختصاصها لكافة اقليم الدولة هاته الهيئات التي تنقسم حسب معيار شم ،البيئة

هيئات ضبط اداري مركزية مكلفة بحماية البيئة وهيئات ضبط اداري  إلىعدم شموليته 

 .البيئي إلاداري مهام الضبط  ألاخرى محلية اسندت لها هي 

Abstract:  
Administrative control has always been the most effective way to 

preserve the environment 

Always been the most effective means of preserving the 

environment with the objectives that it aims to preserve public order as 

a whole. As we are grappling with the environmental issue and its 

challenges in the present day, we find ourselves in particular before a 

special administrative control which deals with environmental matters. 
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However, the effectiveness of administrative control is a 

protective mechanism. The environment only comes through the 

attribution of its functions to bodies enjoying the privileges of public 

authority while carrying out environmental preservation tasks, these 

bodies which are distributed according to the criterion of the inclusion 

of their competence throughout the region of the State or of its non-

inclusion in the central administrative control bodies responsible for 

environmental protection 

 :مقدمة

لطاملا سعى العالم الغربي في تحديد مفهومه للبيئة على تحقيق التوازن بين حماية 

التنمية ولو على حساب البيئة والتنمية في حين سعت دول العالم الثالث على تحقيق 

تالشت في بعض الدول النامية والتي من بينها الجزائر  أنلبثت و  هذه النظرة ما أنغير ،البيئة

بسبب النتائج الوخيمة التي وقعت للبيئة وازدياد مستوى التلوث البيئي ما جعل الوعي يرتفع 

سياستها الدولة بل وضمن  ليرقى موضوع حماية البيئة ويصبح من صميم انشغاالت

املتعلق  03-38املتعلق بحماية البيئة ثم  صدر القانون  38-38ذ صدر القانون ، إالوطنية

القوانين ذات الصلة بموضوع  إلى باإلضافةبحماية البيئة في اطار التنمية املستدامة 

رد اليات لحماية البيئة فخصصها لهيئات أو ومن خالل هذه القوانين نجد املشرع قد ،البيئة

فالضبط ،إلاداري نجد الضبط  آلالياتبهدف الحفاظ على البيئة ومن بين هذه  ةإداري

ممارسة الحقوق  لألفرادفبمقتضاه يكون  إلاداري هو ذلك الوجه السلبي للنشاط  إلاداري 

في حدود ضمان حماية النظام  إال إلاداري لهم وال يكون تدخل الضبط  ألاساسيةوالحريات 

وفي مجال حماية البيئة يعد  أخرى والحريات من جهة  العام من جهة وممارسة الحقوق 

من افضل الوسائل لحماية البيئة واملحافظة عليها من التلوث وذلك من  إلاداري الضبط 

املركزية والالمركزية للحفاظ على البيئة  إلادارةخالل الدور الوقائي والرقابي الذي تلعبه 

  إلاداري والتي تضطلع بممارسة مهام الضبط 

 إلاداري شكال التالي فيما تتمثل هيئات الضبط وعليه واستنادا على ما سبق يثار إلا 

 مدى تساهم هاته الهيئات في تحقيق حماية فعالة للبيئة؟ أي إلىالبيئي؟و 
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 ألاول املحور 

 البيئي إلاداري دور الهيئات املركزية في مجال الضبط 

ها لم تتبلور في شكلها أنن املتتبع للمسار املؤسساتي املركزي للبيئة يدرك حتما إ

بعد مرورها بمراحل  إالالحالي كوزارة قائمة بذاتها مكلفة بتطبيق السياسة العامة للبيئة 

الحاقها بوزارات  إلىكتابة الدولة   إلىفتنوع شكلها من لجنة ،0791عديدة كانت بدايتها سنة 

ولعل استمرار املشاكل البيئية في  ،وزارة الداخلية وغيرها إلىالغابات  إلىالري مختلفة من 

نجاح  أنالجزائر يكمن في عدم الاستقرار الهيكلي الذي عرفته مؤسسات البيئة ذلك 

يعتمد على نجاعة الهيئات  السياسة البيئية ال يعتمد فقط على قوة النص القانوني بقدر ما

 إلاداري البيئي بدءا من الهيئات املركزية باعتبارها في اعلى الهرم  إلاداري املمارسة للضبط 

املركزي في مجال حماية  إلاداري البيئي وعليه كان لزاما علينا في دراستنا لهيئات الضبط 

 :نستعرض املراحل التي مرت بها كالتالي أنالبيئة 

 التطور املؤسساتي لهيئات حماية البيئة :وال أ

 3891صدور قانون البيئة سنة  للبيئة قبلطار املؤسساتي إلا  - أ

من انعقاد مؤتمر استكهولم  ابتداءظهر اهتمام الجزائر بالبيئة على غرار باقي الدول 

 ألاخطارم أماالذي يشكل منعطفا حقيقيا في مجال حماية البيئة  0791بالسويد سنة 

ملبادئ والتوصيات سانية من خالل نصه على مجموعة من اناملتفاقمة التي تهدد البيئة إلا

بالبيئة والحفاظ عليها من كل اشكال التلوث والتدهور  هتمامالا لحث الشعوب على ضرورة 

سان في الحرية واملساواة نل الذي اكد على حق إلاو البيئي ومن بين هذه املبادئ نذكر املبدأ ألا 

اية وتحسين بيئته من سان واجب حمنه يقع على إلاأنفي ظروف الحياة في ظل الكرامة كما 

 .املقبلة وألاجيالجل الجيل الحاضر أ

ملا جاء به مؤتمر استكهولم في حث الشعوب والحكومات في الحفاظ  وإعماالوعليه  

على البيئة بدأ الاهتمام بالبيئة في الجزائر يظهر وتجلى ذلك في محاولة اقرار اطار مؤسساتي 

 1 051-91لبيئة بموجب املرسوم التنفيذي يكفل شؤون البيئة فأنشئت اللجنة الوطنية ل

تتكفل هذه اللجنة برسم ،2ل جهاز اداري مركزي يعنى بشؤون البيئة في الجزائرأو وهي 

كالتهيئة العمرانية  أخرى الخطوط العامة للسياسة البيئية مع اهتمامها كذلك بمجاالت 
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رأسها وزير الدولة والتنمية الاقتصادية تتكون من لجان متخصصة تتكلف بمهام البيئة وي

الخ ....املالية،الصحة العمومية،وتتكون من عدد ممثلين من مختلف الوزارات الدفاع الوطني

 وحتى اساتذة الجامعة والشخصيات التي يجرى اختيارها نظرا الختصاصهم

لتسند  ،0073-99نشاطاتها بموجب املرسوم  وأنهيت إاللبثت  هاته اللجنة التي ما

وحماية البيئة حيث اسندت مهام حماية  ألاراض يوزارة الري واستصالح  إلىمهام البيئة 

نص اخر يوضح صالحيتها  أيهذا املرسوم لم يلحقه  أنغير ،وزارة إلىل مرة و البيئة ل 

 4واختصاصاتها مما اعطاها الطابع الشكلي املحض

مصالح قبل الحاق  ألاراض يالحاق مصالح البيئة بكتابة الدولة للغابات واستصالح  -

كانت محل الحاق  بكتابة الدولة للغابات  ألاراض يالبيئة بكتابة الدولة للغابات واستصالح 

 0730وبحلول عام ،والتشجير والتي انيطت بها مهام الحفاظ على البيئة والتوازنات البيئية

الغي املرسوم املنشأ لكتابة الدولة للغابات والتشجير واستبدلت بكتابة الدولة للغابات 

 5 17-30من خالل املرسوم  ألاراض ياستصالح و 

 .3891املؤسساتي للبيئة بعد صدور قانون البيئة سنة  إلاطار-ب

تنفيذ السياسة  إلىل قانون يتعلق بالبيئة والذي يسعى أو وهو  38-38صدر القانون 

الوطنية  البيئية من اجل حمايتها والحفاظ على كل املوارد الطبيعية واتقاء كل اشكال 

 إلادارةلسياسة وطنية يؤهله لدى  وإدراجهوتكييف موضوع البيئة  6التلوث ومكافحته

وتم الحاق مصالح البيئة بعدها بوزارة الغابات والبيئة والري وذلك بموجب  7املركزية

لى من نفس املرسوم و وزير الري والبيئة والغابات طبقا للمادة ألا  أن إذ 8 011-31م املرسو 

مهام  وأسندتتتولى تطبيق السياسة الوطنية في مجال كل من الري والبيئة والغابات 

اذف بين الوزارات وبقي موضوع البيئة يتق9نائب وزير مكلف بالبيئة  إلىالحفاظ على البيئة 

والثبات فبعد وزارة الري والغابات الحقت مهام حماية البيئة مرة  رارستقالا ولم يرى نور 

 إذوهذه املرة كانت وزارة البحث والتكنولوجيا هي املكلفة بحماية البيئة  أخرى بوزارة  أخرى 

 10 871-73الوزير املنتدب للبحث والتكنولوجيا وذلك بموجب املرسوم  إلىكلت مهامها أو 

البيئة وبصفة عامة اعداد السياسة الوطنية في مجالي البحث والذي اسند لها مهام حماية 
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ولعل السبب وراء الحاق مهام البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا 11والتنمية التكنولوجية 

 12 .الطابع العلمي والتقني ملواضيع البيئة إلىستاذ وناس يحي يعود حسب ألا 

 ماذا بعد وزارة التكنولوجيا؟

 ما إذالاستقرار الهيكلي لشؤون البيئة في الجزائر لم يعرف الاستقرار بعد  أنيبدو 

وزارة تعد  إلىوهذه املرة  أخرى وزارة  إلى أخرى نقلها مرة  وأعيد إاللبثت شؤون البيئة تستقر 

اكثر قوة من سابقتها من حيث تواجدها على املستويين املركزي واملحلي وهي وزارة الداخلية 

يمارس وزير الداخلية "ه أنمنه على  31تنص املادة  إذ13 119-71رسوم وذلك بموجب امل

 ...تيةإلاداري صالحياته في امليادين آلا وإلاصالحوالجماعات املحلية والبيئة 

من خالل انشاء املديرية العامة ...املركزية للوزارة  إلادارةعن هياكل  أما." ..البيئة-01

 14للبيئة

 ؟أخرى البيئة ملحقة دائما بوزارات  هل تبقى مصالح

تم افراد قطاع البيئة بجهاز اداري  0791بعد اللجنة الوطنية للبيئة سنة  وأخيرا

مستقل يختص فقط بمهام حماية البيئة وذلك من خالل احداث كتابة الدولة للبيئة سنة 

ل و ه ول أن إذوهذه املرة لوحظ بعض الاستقرار الذي ترجم في فعالية مصالح البيئة  15 0771

ولحقه احداث مفتشيات للبيئة على املستوى  0771مرة استحدث مخطط وطني للبيئة عام 

 16 .املحلي

 متى تقتنع السلطة بضرورة الحاق البيئة بوزارة خاصة تعنى بشؤونها ؟

املشاكل التي  بقيت  أناملكانة البارزة للبيئة على املستويين الدولي والوطني كما  إن

ادراك حتمية  إلىتناوب الهيئات والوزارات عليها ادى بالسلطة  إلىتمس البيئة والراجع 

 33-30وحدد املرسوم  17قليم والبيئة بالبيئة تحت مسمى وزارة تهيئة إلااحداث وزارة خاصة 

قليم  ئة إلابقيت تسمية وزارة البيئة في تغير مستمر فبعد تهي18قليم البيئة مهام وزير إلا

ثم عدلت السلطة عن هذه التسمية 19والبيئة اصبحت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة 

اعيد تسميتها من  1303وفي سنة  ،20لتصبح  وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 

وبقيت التسمية سارية 21جديد بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفصلت قطاع السياحة عنها 

تم اعادة  1308وفي سنة  وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واملدينة إلىن غيرت أي 1301غاية  إلى
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لتصاغ تسميتها مرة 22صياغة تسميتها لتصبح من جديد وزارة التهيئة العمرانية والبيئة 

 تحت اسم وزارة البيئة والطاقات املتجددة   أخرى 

 :حماية البيئة  دور وزارة البيئة والطاقات املتجددة في:ثانيا -

يضطلعون بسلطات  إذ إلاداري للوزراء صالحيات ممارسة الضبط  أنقلنا  أنسبق و 

يضطلع وزير البيئة والطاقات  إذكل حسب القطاع الذي يشرف عليه  إلاداري الضبط 

يمكنه من اتخاذ  املتجددة بصالحيات واسعة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث ما

جراءات والصالحيات جاء بها املرسوم الرئاس ي هاته إلا ، للبيئةفعالة  اجراءات تكفل حماية

 :كاآلتي 81123-09رقم 

عناصر السياسة الوطنية في ،يقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها

ميادين البيئة والطاقات املتجددة وتتولى تنفيذ هذه السياسة ومراقبتها وتقديم قرار 

وزير البيئة والطاقات  أنكما  24ل والحكومة ومجلس الوزراء و الوزير ألا  إلىنشاطاته 

املتجددة يمارس صالحياته باالتصال مع القطاعات املعنية في حدود اختصاصات كل منها في 

ميدان البيئة فله بهذه الصفة ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية املتعلقة 

صوص التشريعية والتنظيمية وبسهر على تنفيذها في مجال الن بإعدادبالبيئة كما يبادر 

 811-0من املرسوم  38وطبقا للمادة  25حماية البيئة كما له صالحية في ميادين اختصاصه 

وزير البيئة مكلف بتصور الاستراتيجيات ومخططات العمل في املسائل  إنالسالف الذكر ف

زمام املبادرة  يأخذعلقة بالبيئة كما الشاملة للبيئة ويتولى اعداد ادوات التخطيط املت

نظمة التلوث وحماية ألا والاقتراح للقواعد والتدابير في مجال حماية البيئة من التدهور و 

كل اشكال  إلزالةالبيئية ومكافحة كل التغييرات املناخية كما له صالحية اعداد الدراسات 

لقطاعات املعنية بخصوص يبادر بالتشاور مع ا أنوله كذلك ،التلوث الحضري والصناعي

يبادر بالبرامج ويطور اعمال ،قواعد حماية املوارد  الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها

كما ،في مجال البيئة باالتصال مع القطاعات املعنية وإلاعالمالتوعية والتعبئة والترفيه 

لخاصة بالبيئة ويضمن ظمة وشبكات الرصد واملراقبة ومخابر التحليل واملراقبة انيتصور ألا 

معنوي طبقا للتشريع  والتنظيم  أويمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي ،سيرها
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وغير ذلك من الصالحيات ذات الصلة بقطاع البيئة من حيث حمايته ....املعمول بهما 

 .وتنميته 

من نفس املرسوم السالف  39على املستوى الدولي فلوزير البيئة حسب املادة  أما

السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات ،ه يتولى في اطار التعاون الدولي والجهوي إنالذكر ف

ت املشاركة في نشاطات املنظمات الجهوية والدولية وكذا املفاوضا،بها التي تعهدت الجزائر

طراف املرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه واملتعددة ألا الدولية الثنائية 

حماية البيئة  إلىمن نفس املرسوم على مساهمته للدوائر املعنية الرامية  33كما تنص املادة 

يقدم وزير البيئة والطاقات املتجددة مساهمته للدوائر الوزارية املعنية من اجل تنفيذ "

 ،وألاضرارالتلوث البيئي ....الامراض املتنقلة عن طريق:ياتي الاعمال في مجال مكافحة ما 

التغيرات  ،والتصحر وساط الطبيعيةتدهور ألا  ،السيما الوسط الحضري والصناعي

 ."الكبرى  ألاخطارالاستعمال غير العقالني للطاقة  ،املناخية

ر طبقا جددة تحت سلطة الوزياملركزية لوزارة البيئة والطاقات املت إلادارةوتتكون 

 :املديريات التالية إلى باإلضافةرئيس الديوان وكذا املفتشية العامة  ،مين العاممن ألا 

 املديرية العامة للبيئة والتنمية املستدامة 

 مديرية تطوير العالقات املتجددة وترقيتها وتثمينها 

 مديرية التنظيم والشؤون القانونية واملنازعات 

 مديرية التعاون 

 مديرية املوارد البشرية والتكوين والوثائق

 مديرية التخطيط وامليزانية والوسائل 

 :صالحيات وزير البيئة في القوانين املختلفة

 03-38في القانون  -

يحدد  إذيعد الوزير املكلف بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية املستدامة 

وقد نصت املادة 26لة القيام بها في مجال البيئة شطة التي تعتزم الدو نهذا املخطط مجمل ألا

املنشات املصنفة تخضع حسب   أنعلى  1338يوليو  07املؤرخ في  03-38من القانون  07

 27ترخيص من الوزير املكلف بالبيئة  إلىها نهميتها وحسب ألاخطار واملضار املنجرة عأ
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ملكلف بالبيئة يجوز له الوزير ا إنالسالف الذكر ف 03-38من قانون  58طبقا للمادة 

يقترح  أنيفتح تحقيق عمومي و  أنالبيئي كما له  إلاداري في اطار ممارسة مهام الضبط 

له  أنكما ،بالترميد في البحر أوبالغمر  أويرخص بالصب  أنالتنظيمات وله كذلك 

عمليات شحن وتحميل النفايات املوجهة للغمر في  إلىصالحيات في مجال التراخيص تمتد 

 28 .البحر

مخطط  بإعدادتتكفل الوزارة املكلفة بالبيئة  29 وإزالتهافي قانون النفايات ومراقبتها -

وزير البيئة بصفته  أنوطني لتسيير النفايات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات املعنية كما 

معالجة النفايات  إنمن نفس القانون ف 05للمادة  ه تطبيقاإنف إلاداري مكلف بمهام الضبط 

من  10املادة  .ال تكون في منشات مرخص لها بذلك من قبل الوزير املكلف بالبيئة 30الخاصة 

على البيئة والتي  التأثيره تخضع منشات معالجة النفايات لدراسة مدى إنف 07-30القانون 

 تكون محل ترخيص من الوزير املكلف بالبيئة 

 املحور الثاني

 البيئي إلاداري دور الهيئات املحلية في مجال الضبط 

تلعب الهيئات املحلية دورا هاما في مجال حماية البيئة باعتبارها تمثل هيئات 

الضبط املحلية التي ينحصر اختصاصها في جزء معين من اقليم الدولة كاملحافظة واملدينة 

 إنبالنسبة للجزائر ف أما31في بعض الدول العمدة كما هو الحال  أوويمارسه املحافظ 

وعليه ولبيان ذلك ،هيئات الضبط املحلية تنحصر في الجماعات املحلية من بلدية ووالية

البيئي وقسمناه  إلاداري خصصنا هذا املبحث املعنون بدور الهيئات املحلية في مجال الضبط 

 أماالبيئي  إلاداري ل دور الوالية في مجال الضبط و مطلبين بحيث نتناول في املطلب ألا  إلى

 البيئي إلاداري املطلب الثاني فنخصصه لدور البلدية في مجال الضبط 

 البيئي إلاداري دور الوالية في مجال الضبط :ال أو 

املتعلق  1301فبراير  10املؤرخ في  39-01لى من القانون و تطبيقا لنص املادة ألا 

 ي الجماعة الاقليمية للدولةالوالية ه" إنف32بالوالية 

 وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة 
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وهي الدائرة املركزية غير املمركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات 

 العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الاقليمية والدولة

قليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دارة وتهيئة إلاإوتساهم مع الدولة في 

 ..".طار املعيش ي للمواطنينة وتحسين إلا وحماية البيئة البيئة وكذا حماية وترقي

وعليه فالوالية باعتبارها احدى الجماعات املحلية تعنى بحماية البيئة عن طريق 

 33.هيئتان هما كل من املجلس الشعبي الوالئي وكذا الوالي 

 داري البيئيإلا املجلس الشعبي الوالئي في مجال الضبط  دور -أ 

 34 .يعد املجلس الشعبي الوالئي هيئة منتخبة عن طريق الاقتراع العام

من نفس القانون من لجان دائمة تنشط في مجاالت مختلفة  08ويتكون طبقا للمادة 

 .ها الصحة والنظافة وحماية البيئةمن بين

 كذلك صالحيات في مجال الصحةالئي يمارس املجلس الشعبي الو 

 35.بوجه عام البيئيوحماية البيئة والنظام ،والغابات،العمومية

والجفاف  الفيضاناتيشجع اعمال الوقاية من الكوارث الطبيعية ويحارب مخاطر -

املحافظة على  إلىكما يسعى ،ويتخذ الاجراءات الالزمة في مجال تطهير وتنقية مجاري املياه

في مجال الصحة الحيوانية  وألاوبئةمراض تخاذ التدابير للوقاية من ألا ل االبيئة من خال

 36والنباتية 

املجلس الشعبي الوالئي يبادر  إنوفي اطار الحفاظ على البيئة الطبيعية دائما ف-

مالك الغابية في مجال التشجير وحماية املصالح املعنية من اجل حماية ألا باالتصال مع 

 37. وإصالحهاالتربة 

املجلس  إنبوجع عام ف إلاداري وفي مجال الصحة العمومية احد اغراض الضبط -

وسهر على تطبيق التدابير  العمومية للصحةالشعبي الوالئي يتولى انجاز التجهيزات الالزمة 

 38الوقائية في مجال الحفاظ على الصحة 

جانب  إلىاملجلس الشعبي الوالئي يسعى  إنيخص مجال السكن ف في ما أما-

التنسيق مع البلديات واملصالح التقنية املعنية في  إلىساهمته في انجاز برامج السكن م
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ناهيك عن اعتبار السكن الالئق  39برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته

 .الحديثة واملسماة بجمال الرونق والرواء إلاداري ذي املنظر املتناسق احد اغراض الضبط 

 البيئي  إلاداري ي مجال الضبط دور الوالي ف -ب

 40"الوالي ممثل الدولة وهو مفوض الحكومة"

من الية مسؤول على املحافظة على ألا من قانون الو  001والوالي طبقا للمادة 

جانب مهامه مهام  إلىوالسالمة والسكينة العمومية ومن ثم فالوالي يعد سلطة ضبط يمارس 

نص املادة  أن إاللم ينص قانون الوالية بصفة مباشرة على ذلك  إنالحفاظ على البيئة و 

تجعل مهام البيئة من بين مسؤولياته باعتباره مسؤول عن تنفيذ القوانين والتنظيمات  008

 .والتي من بينها قانون حماية البيئة والتنمية املستدامة

 ملختلفةالبيئي في القوانين ا إلاداري صالحيات الوالية في مجال الضبط  -ج

تتمتع الوالية بصالحيات واسعة في مجال حماية البيئة تتشعب وتتسع ملختلف 

املتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية املستدامة  03-38القانون  إلىالقوانين فبالرجوع 

معنوي  أويحق لكل شخص طبيعي  إذعالم البيئي إلا السالف الذكر نجده ينص على الحق في 

ية معلومات متعلقة بحالة البيئة كما يتعين على كل شخص بحوزته من الهيئات املعن

 أنغير مباشرة على الصحة العمومية  أومعلومات متعلقة بالبيئة وتؤثر عليها بصفة مباشرة 

  41.السلطات املكلفة بالبيئة أو/يبلغ هذه املعلومات للسلطات املحلية و

ملصنفة تخضع حسب اهميتها املنشات ا "أن  على 03-38من القانون  07تنص املادة -

يسبق تسليم  أنعلى  ،...."ترخيص من الوالي إلىالتي قد تنجر عنها  ألاخطاروضرار وحسب ألا 

 طاربالخالرخصة تقديم دراسة مدى التأثير وكذا تحقيق عمومي ودراسة تتعلق 

اعات املحلية الوزارات والجم رأيوالانعكاسات املحتملة للمشروع عند الاقتضاء بعد اخذ 

 42 .املعنية

ه إنالبيئي ف إلاداري الوالي يمارس الضبط  فباعتبارتتسع صالحيات الوالية اكثر -

اعذار املستغل متى نجم عن استغالل املنشأة غير الواردة في قائمة املنشات املصنفة  بإمكانه

 43.تمس البيئة ككل  وأضراراخطار 
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 44املعدل واملتتم 17-73بالنسبة للقانون  أما 03-38ن هذا فيما يخص القانو 

على مواطن تدخل الوالية للحفاظ على البيئة  آلاخرواملتعلق بالتهيئة والتعمير فقد نص هو 

 :كالتالي

الوالي يصادق على املخطط التوجيهي  أنعلى  17-73من القانون  19تنص املادة 

 .الف نسمة 133مجموعة البلديات  أوللتهيئة والتعمير عندما ال يتجاوز عدد سكان البلدية 

للوالي  إنالسالف الذكر ف 17-73الفقرة الثالثة من القانون  15بالرجوع للمادة -

لرخصة  أوصالحية املوافقة على تسليم رئيس املجلس الشعبي البلدي لرخصة البناء 

 .فقط  ألاراض يالتجزئة عند غياب مخطط شغل 

والية البنايات املشيدة لحساب الدولة واله يسلم هذه الرخصة في حالة أنكما 

 .نتاج والنقل وتوزيع الطاقة وتخزينهاوهياكلها العامة ومنشات إلا 

املصادق  ألاراض يوالبنايات التي ال يحكمها مخطط شغل  الراض يالرخص املتعلقة ب

  .عليه

ابي ذات الطابع الغ ألاراض ي.....ت إناملتعلق بالغابات ف 01-31 بخصوص القانون  أما-

في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة املكلفة بالغابات بعد استشارة 

 45.املجموعات املحلية

 البيئي  إلاداري دور البلدية في مجال الضبط  :ثانيا

امتدادا للهيئات املركزية املكلفة بحماية البيئة تضطلع البلدية باعتبارها جماعة 

البيئي  إلاداري جانب الوالية كهيئات المركزية بمهام الضبط  إلىاقليمية قاعدية للدولة 

 .ويتجلى ذلك في دور كل من املجلس الشعبي البلدي وكذا دور رئيس البلدية  في حماية البيئة 

 البيئي  إلاداري دور املجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط -ا

الصحة  مجالفي يشكل املجلس من بين اعضائه لجنة تابعة ملجال اختصاصه تنشط 

 46والنظافة وحماية البيئة 

ه يشارك في اعداد عمليات إناملجلس الشعبي البلدي ف إنفي مجال التهيئة والتنمية ف-

 أيرئيس  املجلس الشعبي البلدي وعند  اقامة   إنف 47تهيئة الاقليم وتنميته املستدامة 

مشروع في  اطار البرامج القطاعية  أي أوتجهيز  على  اقليم  البلدية  أو/مشروع استثماري  و
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الفالحية وكذا حماية  ملسبق للمجلس الخاص في  حماية ألاراض يالرأي ا إلىوالتنموية  

 48.البيئة

املساحات  الخضراء ال سيما  حال الفالحية  و  يسهر املجلس على حماية ألاراض ي-

 49قامة  مشاريع على اقليم  البلدية إ

املجلس يعنى بالسهر على استغالل افضل  إنارد املائية ففي مجال حماية التربة واملو -

   50 .لها

البلدية تعد كل ادوات التهيئة  إنفي مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز ف-

مشروع يحتمل  أياقامة  أنوالتعمير املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املعمول بهما و 

ية يكون محل موافقة املجلس ماعدا املشاريع ذات اضراره بالبيئة والصحة على اقليم البلد

  51.املتعلقة بحماية البيئة لألحكاماملنفعة الوطنية التي تخضع 

البلدية تسهر بمساهمة  إنفي مجال النظافة حفظ الصحة والطرقات البلدية ف

املصالح التقنية للدولة على الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية والتي من بينها جمع 

غذية ،الحفاظ على صحة ألا مراض املتنقلة،مكافحة ألا النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها

 52 .كن واملؤسسات املستقبلة للجمهور ماوألا 

اطنين تكفل الدولة تهيئة املساحات الخضراء طار املعيش ي للمو في مجال تحسين إلا 

 53.وصيانة فضاءات الترفيه والشواطئ

 البيئي إلاداري صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط -ب

العام والذي من بين  إلاداري يمارس رئيس املجلس الشعبي البلدي صالحيات الضبط 

ضرر بالبيئة يؤثر على الصحة  أيالحاق  ناغراضه الحفاظ على الصحة العمومية ول 

 :كل لرئيس البلدية بصفته ممثال للدولة املهام التاليةأو قانون البلدية  إنالعمومية ف

 54السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية -

السهر على  -. "...رئيس املجلس الشعبي البلدي إنمن قانون البلدية ف 71حسب املادة -

السهر  -....الساحات والطرق العموميةوضمان سهولة السير في الشوارع و نظافة العمارات 

 -...الساحات والطرق العموميةعلى نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع و 

 ."..املحيط وحماية البيئة السهر على احترام تعليمات نظافة
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رئيس املجلس  أنة على من قانون البلدية ودائما في اطار حماية البيئ 75تنص املادة -

 .الشعـبي البلدي يسلم رخص البناء والهـدم والتجـزئة 

 البيئي في القوانين املختلفة  إلاداري صالحيات البلدية في مجال الضبط -ج

 إنطار التنمية املستدامة فإاملتعلق بحماية البيئة في  03-38القانون  إلىبالرجوع 

املضار التي  أوخطار هميتها ألا أاملنشات املصنفة تخضع حسب  أنمنه تنص على  07املادة 

تنجر عن استغاللها لترخيص من رئيس املجلس الشعبي البلدي وتخضع لتصريح لدى رئيس 

  .التأثيرموجز  أو التأثيردراسة مدى  إلى....بي البلدي املعني املنشات املجلس الشع

 أناية البيئة السالف الذكر على املتعلق بحم 03-38من القانون  000تنص املادة -

  .قانون البيئة وأحكامرئيس املجلس البلدي يؤهل للقيام بالبحث ومعاينة املخالفات 

 تسيير النفايات املنزلية وما ؤوليةمستق رئيس املجلس الشعبي البلدي تقع على عا -

منشات معالجة النفايات تخضع لدراسة  إنف... 07-30 من قانون  10وطبقا للمادة  55شابهها 

ها تكون محل ترخيص من إنبينا ف أنهذه املنشاة كم سبق و  أنعلى البيئة و  التأثيرمدى 

ها تخضع كذلك لترخيص من رئيس املجلس إنالوزير املكلف بالبيئة ومن الوالي كذلك ف

 .البلدي

الدولة والجماعات املحلية  أنعلى  31تنص املادة ....31-31القانون  إلىوبالرجوع  -

 أوتصنف املواقع ذات الطابع الايكولوجي  أنالتهيئة والتعمير  لدواتتسهر في اعدادها 

كما تشجع على تمويل  ،السياحي كمساحات مصنفة بمنع البناء عليها أوالثقافي  أوالطبيعي 

  .مواقع مالئمة إلىاملنشات الصناعية القائمة التي تعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية 

على مستوى البلديات مخطط التهيئة وتسيير املنطقة الساحلية يسمى  أتنش

  56.بمخطط تهيئة الشاطئ

منه تنص في اطار حماية  17املادة  إناملتعلق بالغابات ف 01-31بالرجوع للقانون -

تخضع لترخيص من  مالك الغابيةداخل ألا ...رةحظي أوكوخ  أوخيمة  أياقامة  أنالبيئة على 

 رئيس املجلس الشعبي البلدي 
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مالك وساخ والردوم في ألا تفريغ ألا  أنمن قانون الغابات كذلك على  11تنص املادة -

قابل لالشتعال وبالتالي يسبب الحرائق البد له من  ش يءوضع  أوالغابية الوطنية وكذا اهمال 

 .رخصة من رئيس املجلس الشعبي البلدي

 خاتمة

وانين وتنظيمات لحماية البيئة واملحافظة عليها من كل اشكال التلوث ن تشريع قإ

باعتباره احد اليات املحافظة على  إلاداري والتدهور البيئي استدعى  اسناد مهام الضبط 

من  إال تتأتىهيئات كفيلة ومضطلعة بمهام حماية البيئة فالحماية الفعالة ال  إلىالبيئة 

، طار مؤسساتي مركزي ومحلي يعنى بشؤون البيئةإخالل وضع النصوص القانونية ووضع 

ه وعلى الرغم من الجهود املبذولة من الدولة في هذا السياق مازال قطاع البيئة يعاني أن إال

من مشاكل عدة ولعل السبب يكمن في تفعيل القوانين و تطبيقها بالشكل الصارم وكذا في 

  .واطنيننقص الوعي لدى امل

تسعى جاهدة من اجل توفير اقص ى حماية للبيئة  أنه ينبغي على الدولة إنومن ثمة ف

 :وذلك من خالل

 تكثيف حمالت التوعية من اجل رفع مستوى الوعي لدى مواطنيها -

 التنسيق الدائم والاتصال املستمر بين مختلف الهيئات على املستويين املركزي الالمركزي -

 .خاصة من اجل تفادي التداخل بين الاختصاصات

 :الهوامش
                                                           

يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة،الجريدة الرسمية،العدد  0791/ 01/39املؤرخ في  051-9 1املرسوم

0791-39-18،املؤرخة في 57 11  

.السالف الذكر 051-91انظر املادة ألاولى من املرسوم    
الجريدة  تتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة، 0799أوت  07املؤرخ في  118-99املرسوم  3

 ( ملغى)0799أوت  10،املؤرخة في 11الرسمية،العدد 
يحدد صالحيات كاتب الدولة للغابات واستصالح  0730-38- 18املؤرخ في  17-30املرسوم 4

 .0730مارس  11،املؤرخة في 01ألاراض ي،الجريدة الرسمية،العدد 
 السالف الذكر  17-30من املرسوم  9/1انظر  املادة  5
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املتعلق بحماية البيئة،الجريدة  0738فيفري  35املؤرخ في -38ألاولى من القانون انظر املادة  

.0738،لسنة 1الرسمية،العدد  6  

آلاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة .وناس يحي

01.، ص1339تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،السنة الدراسية  7  

يحدد صالحيات وزير الري والبيئة والغابات وصالحيات نائب  0731ماي  07املؤرخ في  011-31املرسوم  

. 0731-35-11،املؤرخة في 10الوزير املكلف بالبيئة والغابات،الجريدة الرسمية،العدد 8  

.السالف الذكر011 -31من املرسوم  35انظر املادة  9  

يحدد صالحيات الوزير املنتدب للبحث والتكنولوجيا،الجريدة  0773-01-30املؤرخ في  871-73املرسوم 

.0773-01-01املؤرخة في  51الرسمية،العدد 10  

.السالف الذكر  871-73من املرسوم  31انظر املادة    

.05وناس يحي،املرجع السابق، ص  12  

ماعات املحلية والبيئة ،ايحدد صالحيات وزير الداخلية والج0771-33-03املؤرخ في  119-71املرسوم 

.0771أوت  10املؤرخة في 0771،لسنة 58والاصالح إلاداري لجريدة الرسمية،العدد 13  

،يتضمن تنظيم إلادارة املركزية في وزارة 0771-33-03املؤرخ في  113-71انظر املادة ألاولى من املرسوم 

أوت  10،املؤرخة في 58سمية،العددالداخلية والجماعات املحلية والبيئة والاصالح إلاداري،الجريدة الر 

077114  

يتضمن  تعيين اعضاء الحكومة،الجريدة 0771يناير  35املؤرخ في  30-71املرسوم  

.0771،لسنة 30الرسمية،العدد 15  

05وناس يحي،املرجع السابق،  ص 16  

،يتضمن تنظيم إلادارة املركزية في وزارة تهيئة الاقليم 1330يناير  39املؤرخ في  37-30مرسوم تنفيذي 

. 1330،لسنة 31والبيئة،الجريدة الرسمية،العدد  17  

--30،املؤرخة في01 31،يحدد صالحيات وزير تهيئة الاقليم والبيئة،الجريدة الرسمية العدد 33-30املرسوم 

30-1330 18  

،يتضمن تعيين اعضاء الحكومة،الجريدة 1331جوان  09املؤرخ في   133-31الرئاس ي املرسوم 

.1331يونيو  03،املؤرخة في 11الرسمية،العدد 19  

،املؤرخة في 89،يتضمن تعيين اعضاء الحكومة،الجريدة الرسمية،العدد1339املؤرخ في  جواان 31 39-098

1339يونيو  39 20  
21 1303،لسنة 81يدة الرسمية،العدديتضمن تعيين اعضاء الحكومة،الجر  1303ماي  13،املؤرخ 03-017   
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،املؤرخة 17،يتضمن تعيين اعضاء الحكومة،الجريدة الرسمية،العدد1301سبتمبر  31املؤرخ في  08-871 

1301سبتمبر  37 22  

يحدد صالحيات وزير البيئة والطاقات  1309ديسمبر  15املؤرخ في  811-09املرسوم الرئاس ي 

1309ديسمبر  15،املؤرخة في 91لعدد املتجددة،ا 23  

./السالف الذكر 811-09انظر املادة ألاولى من املرسوم  24  

/السالف الذكر 811-09من املرسوم  31انظر املادة  25  

،املتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية 1338يوليو  07، املؤرخ في 03،-38من القانون  08انظر املادة 

.1338يوليو  13،املؤرخة في 18سمية،العدد املستدامة،الجريدة الر  26  

السالف الذكر 03-38من القانون  03انظر املادة  27  

السالف الذكر  03-38من القانون  55انظر املادة  28  

، 99املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها،الجريدة الرسمية،العدد1330-01-01،املؤرخ في 07-30ق  

  1330لسنة 

.،السالف الذكر 35و  31الفقرة  07-30من القانون  38 انظر املادة 30  

دمحم دمحم عبده امام،املبادئ العامة في الضبط إلاداري،الطبعة ألاولى،الاسكندرية،مصر،مكتبة الوفاء 

. 13،ص 1301القانونية، 31  

1331فبراير  17،املؤرخة في 01الجريدة الرسمية،العدد  32  

املتعلق بالوالية،الجريدة 1301فيفري  10،املؤرخ في 39-01من القانون  31انظر املادة 

1301،لسنة 01الرسمية،العدد 33  

املتعلق بالوالية  39-013من القانون  01انظر املادة  34  

املتعلق بالوالية  39-01من القانون  99انظر املادة  35  

املتعلق بالوالية  39-01من القانون   31-31انظر املواد   36  

املتعلق بالوالية  39-013القانون  من 35انظر املادة  37  

النتعق بالوالية 39-01من القانون  71انظر املادة  38  

املتعلق بالوالية  39-01من القانون  030-033انظر املواد   39  

املتعلق بالوالية 39-01من القانو ن  003انظر املادة  40  

.السالف الذكر 03-38من القانون  33-39انظر املواد  41  

السالف الذكرة 38-03من القانون  10انظر املادة  42  

.السالف الذكر 38-03من القانون  15انظر املادة  43  
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، املتعلق بالتهيئة والتعمير املعدل واملتمم،الجريدة 0773ديسمبر  30املؤرخ في  17-73القانون 

.0773،لسنة51الرسمية،العدد 44  

،يتضمن النظام العام للغابات،الجريدة 0731يونيو  09،املؤرخ في 01-31من القانون  17انظر املادة 

0731،لسنة11الرسمية،العدد 45  

يتعلق بالبلدية،الجريدة 1300يونيو  11املؤرخ في  00-03من القانون  80انظر املادة 

  46 1303،لسنة 89الرسمية،العدد

من قانون البلدية  033انظر املادة  47  

من قانون البلدية  037انظر املادة  48  

من قانونالبلدية  003انظر املادة 49  

من قانون البلدية  001انظر املادة  50  

من قانون البلدية  001- 008انظر املواد  51  

018انظر املادة  من قانون البلدية   52  

011انظر املادة  من قانون البلدية 53  

من قانون البلدية 33انظر املادة  54  

لذكر،،السالف ا07-30من القانون  80انظر املادة  55  
56 . السالف الذكر 07-30من القانون  11انظر املادة   
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 في مكافحة الفسادمساهمة املنظمات غير الحكومية 

Contribution of non-governmental organizations to the flight gains 

corruption 

 ياسمين بنت بني بلعسل

 طالبة دكتوراه 

 العوملةمخبر السيادة و 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 جامعة املدية

Yasmine38yasmine00@gmail.com 

 شربفة يوسف الزين

 طالبة دكتوراه 

 العوملةمخبر السيادة و 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 جامعة املدية

cherifayouce99@gmail.com         

  امللخص 

هو مسألة مشتركة ومواجهته قضية الجميع نظرا للمخاطر الناجمة عنه، الفساد 

وقد عملت مختلف الهيئات الدولية وغير الدولية ملكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل 

خطرا حقيقيا على أمن املجتمعات، وقد   لعبت املنظمات غير الحكومية دورا بارزا في 

أسس دولية ووطنية تعزز مكانتها، وتتعدد  مكافحة الفساد، من خالل اعتمادها على

استراتيجيات املنظمات غير الحكومية على صعيد مكافحة الفساد عبر جمع وتحليل ونشر 

املعلومات لزيادة الوعي العام حول الفساد سواء على املستوى الدولي أو الداخلي والتنسيق 

 . بين مختلف الفروع لتنفيذ مهمتها بكل فعالية

mailto:Yasmine38yasmine00@gmail.com
mailto:cherifayouce99@gmail.com
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الفساد، املجتمع املدني، اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد، منظمة  :ةكلمات مفتاحي

 .الشفافية الدولية
Summary:  

Corruption is a common issue and facing the issue of everyone in 

view of the resulting risks, Various international and non-international 

bodies have worked to combat has become a real threat to the security 

of societies, NGOs have played a prominent role in combating 

corruption, through their adoption on international and national 

foundations, it strengthens its position and multiplies the strategies of 

NGOs in the field of combating corruption across all, analyzing and 

disseminating information to increase public awareness about 

corruption, both internationally and internally and to coordinate 

between the various branches to implement its mission effectively. 

KEY Word: Corruption, Civil Society, the United Nations 

Convention against Corruption, Transparency International. 

 مقدمة 

تنال من قيم العدالة الفساد من الجرائم ألاكثر خطورة من بين الجرائم التي  يعتبر

وسبل تنمية وتطور املجتمعات املعاصرة، وهو العمل ألاكثر تخريبا وتدميرا للمجتمعات 

الفقيرة والنامية وسببا مباشرا في ضياع فرص التقدم والرفاهية الاجتماعية وإحباط خطط 

جد له فيها التنمية وكما أنه يفقد الناس ثقتهم بقادتهم، وكثيرا ما فاد الفساد الدول التي ي

 .مرتعا خصبا، إلى هاوية الانحدار ألاخالقي والاجتماعي والاقتصادي والسياس ي

ظهر الفساد في املاض ي وأصبح ظاهرة متفشية لدرجة أن معالجتها كادت تشكل 

تحديا ال يمكن التغلب عليه، غير أن املجتمع الدولي شهد خالل السنوات القليلة ألاخيرة 

 .ي الكفاح العالمي ضد الفسادتغيرا ملحوظا وايجابيا ف

إن مكافحة هذه آلافة التي ألحقت ضررا جسيما للمجتمعات وبالسلطة 

ومصداقيتها يتطلب فيها العمل الجماعي على بناء منظومة مضادة تعزز قيم النزاهة وأسس 



 املنظمات غير الحكومية في مكافحة الفسادمساهمة 
              ياسمين بنت بني بلعسل: د. ط

 شريفة يوسف الزين :د. ط
 

164 
ISSN : 2710-8783 

 

الشفافية ونظم املسائلة في املجتمع من خالل إستراتيجية وقائية شاملة يشارك فيها جميع 

 . اف الفاعلة في املجتمعألاطر 

يشكل الفساد تهديدا لالستقرار الوطني والدولي، وبالتالي فإن مكافحته ال يمكن أن 

يكتب لها النجاح املنشود، إال من خالل تظافر كافة الجهود الوطنية والدولية، فتكمن 

أهمية هذه الدراسة كون الفساد أصبح خطرا يهدد كيان املجتمعات ونموها وهو أسهل 

ريق النهيارها، ولم يعد الفساد مشكلة خاصة بمجتمع أو دولة معينة بل أصبح ظاهرة ط

إجرامية دولية مشتركة تتضافر من أجل مكافحتها جهود كل الفاعلين في العالم، باإلضافة 

إلى دراسة وتحليل ظاهرة الفساد من قبل املنظمات غير الدولية ممثلة في املجتمع املدني التي 

س قانونية دولية أو وطنية من اجل مكافحة الفساد، باإلضافة إلى أهمية دور تعتمد على أس

 .منظمة الشفافية الدولية

ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي املناسب ملثل هذه الدراسات من خالل 

وصف ظاهرة الفساد وتبيان طرق مكافحته من مختلف الهيئات الدولية والوطنية خاصة 

ت غير الحكومية، باإلضافة الى املنهج التحليلي لتحليل مختلف التشريعات الوطنية املنظما

 .والدولية ذات الصلة بمسالة الفساد

ما مدى مساهمة املنظمات : بناء على ما تقدم ذكره يمكن طرح إلاشكالية التالية

 :غير الحكومية في مكافحة الفساد؟ وعليه نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية

هي ألاسس القانونية الدولية والوطنية التي تركز عليها املجتمع املدني؟ فيما يتمثل دور  ما

 منظمة الشفافية الدولية ملكافحة الفساد؟ 

ولإلجابة على هذه إلاشكالية وتساؤالت أخرى يتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يشمل 

مع إلقاء الضوء على أهم آلية لتمثيل دور املجتمع املدني في مكافحة الفساد، ( املبحث ألاول )

 (.املبحث الثاني)املجتمع املدني املتمثلة في منظمة الشفافية الدولية 
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 املبحث ألاول 

 دور املجتمع املدني في مكافحة الفساد

يعتبر الفساد آفة خطيرة تهدد كيان املجتمعات ونموها وهو أسهل طريق النهيارها، 

تمع أو دولة معينة بل أصبح ظاهرة إجرامية دولية ولم يعد الفساد مشكلة خاصة بمج

مشتركة تتضافر من أجل مكافحتها جهود كل الفاعلين في العالم وعليه فقد ظهرت العديد 

 . من املنظمات والهيئات الدولية املعنية بمكافحة الفساد

القانونية التي يرتكز عليها من خالل هذه الدراسة سنتناول في املبحث ألاول ألاسس 

املجتمع املدني ثم التطرق في املبحث الثاني إلى منظمة الشفافية الدولية وإستراتيجيتها 

ملكافحة الفساد باعتبارها من أهم الهيئات غير الحكومية التي كان لها دور كبير في مكافحة 

 .الفساد

 ع املدنيألاسس القانونية التي يرتكز عليها املجتم: املطلب ألاول 

نظرا لخطورة الفساد والتهديد الناجم عنه، على التنمية املستدامة وعلى 

الاستقرار، فإن مسألة مقاومته هي مسؤولية ال تخص الحكومات وحدها فحسب وإنما 

مسألة تهم املجتمع ككل، وهي مسؤولية تشترك فيها جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية 

فساد هي مصلحة مشتركة لجميع الفواعل في املجتمع وهي ال على السواء كما أن مكافحة ال

تتوقف عند الحكومة فقط بل يجب أن تشترك فيها مؤسسات املجتمع املدني مثل النقابات 

وتدخل املجتمع املدني  1وألاحزاب والجمعيات من أجل إرساء أسس وقواعد الحكم الراشد

 .قانونية وطنيةوأسس  في مكافحة الفساد، له إطار قانوني دولي

  ألاسس القانونية الدولية :الفرع ألاول 

لقد تناولت معظم الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة الفساد في أحكامها نصوصا 

النصوص وألاحكام أساسا ومواد خاصة بدور املجتمع املدني في مكافحة الفساد وتعتبر هذه 

وإطارا قانونيا دوليا تسمح ملنظمات املجتمع املدني القيام بمهامها املتعلقة بمواجهة ظاهرة 

واتفاقية منظمة التعاون ( أوال)الفساد وتتمثل هذه الاتفاقيات في اتفاقية ألامم املتحدة 

 .(ثانيا)والتنمية الاقتصادية 
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 ة الفساداتفاقية ألامم املتحدة ملكافح: أوال

أصبح الفساد ظاهرة عاملية ينتج عنها آثار ضارة على مختلف املجتمعات غنية كانت 

أم فقيرة، فهو يشوه الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي الرتكاب انتهاكات حقوق إلانسان 

وانتشار الجريمة املنظمة وبالتالي تهديد ألامن البشري والقومي ويؤثر سلبا على الحياة 

ية للدول والشعوب ويشكل عقبة كبرى في طريق التنمية وتخفيف حدة الفقر،لذا الاقتصاد

فقد قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خالل سعيها إلى إيجاد 

 13/34/3441بتاريخ  40/85صك دولي فعال ملنع ومكافحة الفساد فأصدرت قرارها رقم 

والتي خرجت إلى حيز النفاذ في 2 تحدة ملكافحة الفسادبشأن اعتماد اتفاقية ألامم امل

مادة موزعة على ثمانية فصول احتوت على  13، وتتكون الاتفاقية من 30/33/3448

مجموعة شاملة من املعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول أن تطبقها من أجل 

ساد تمثل في مجملها تطورا نوعيا هاما تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية ملكافحة ظاهرة الف

سواء على صعيد وسائل وأدوات مكافحة هذه الظاهرة على أرض الواقع أو من خالل 

استحداث بعض املفاهيم وآلاليات القانونية التي تفرضها ظاهرة الفساد التي تتجاوز 

عن جرائم بطبيعتها حدود الدول السيما في الشق الخاص بنقل أو تهريب ألاموال املحصلة 

 .الفساد

وهذا  3وقد أشارت الاتفاقية ألاممية لدور املجتمع املدني في مكافحة ظاهرة الفساد

بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ ألاساسية 

ي لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام، مثل املجتمع ألاهل

واملنظمات غير الحكومية ومنظمات املجتمع املحلي، على املشاركة النشطة في منع الفساد 

ومحاربته، وال ذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من 

 :خطر وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابير مثل

 .سهام الناس فيهاتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إ -

 .ضمان تيسير حصول الناس فعليا على املعلومات -
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القيام بأنشطة إعالمية تساهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة  -

 .تشمل مناهج مدرسية وجامعية

 .احترام وتعزيز وحماية حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها -

اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ملكافحة رشوة املوظفين : ثانيا

 العموميين ألاجانب في املعامالت التجارية الدولية

تعتبر الرشوة ظاهرة واسعة الانتشار في املعامالت التجارية الدولية، بما فيها 

فساد يقوض إلادارة التجارة والاستثمار، ولها أثار وخيمة على الاقتصاد بصفة عامة، وال

والتنمية الاقتصادية ويشوه الظروف التنافسية الدولية، وتعتبر اتفاقية منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية ضد رشوة املوظفين العموميين ألاجانب في املعامالت التجارية الدولية 

د خاصة ، أول اتفاقية ذات بعد دولي تم املصادقة عليها من أجل مكافحة الفسا3991لسنة

ديسمبر  31الفساد الدولي، بإدراج قواعد قانونية ملزمة للدول ألاعضاء، تم التوقيع عليها في 

دولة  10دولة منها  15، تضم إلى يومنا هذا 3999فيفري  38ودخلت حيز التنفيذ في  3991

، حسب اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 5دول غير أعضاء 0، و4عضو دائم

ى جميع الدول أن تتقاسم املسؤولية عن مكافحة الرشوة في املعامالت التجارية يجب عل

الدولية، إذ تضع الاتفاقية في الحسبان إلى اعتماد تدابير فعالة لردع رشوة املوظفين 

العموميين ألاجانب ومنعها ومكافحتها، السيما التجريم السريع لهذه الرشوة بطريقة فعالة 

ال بالتعاون على املستوى الدولي، بما في ذلك إلاجراءات التي اتخذتها ومنسقة وال يمكن ذلك إ

ألامم املتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وكذا منظمة التجارة العاملية، منظمة 

وال يمكن أن يكون ذلك، إلى بالجهود التي . الدول ألامريكية، مجلس أوروبا والاتحاد ألاوروبي

 على املنظمات غير الحكومية تبذلها الشركات وامل
ً
نظمات التجارية ونقابات العمال؛ فضال

 .6ألاخرى ملحاربة الرشوة

لقد أعطت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أهمية كبيرة لدور 

املجتمع املدني ككل في مكافحة الفساد، فال يمكن أن تكون هناك مكافحة فعالة بدون 

دني، في دعوة فريق العمل التابع لهذه املنظمة واملعني بالرشوة في إشراك منظمات املجتمع امل
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املعامالت التجارية الدولية إلى التشاور والتعاون مع املنظمات الدولية واملؤسسات املالية 

الدولية الناشطة في مكافحة رشوة املوظفين العموميين ألاجانب في املعامالت التجارية 

ظام مع املنظمات غير الحكومية وممثلي دوائر ألاعمال الناشطين الدولية، وإلى التشاور بانت

 7في هذا امليدان

إن قيام مؤسسات الدولة وحدها بمكافحة الفساد يعد أمرا صعبا، إذ يمكن 

للمجتمع املدني بيد املساعدة، لذلك ينبغي أال ينظر لهذا النشاط املجتمعي على أنه في 

ح العالقة بين هذين بينهما بعد أمرا ضروريا، إن إصال . وضعية تحدي ملؤسسات الدولة

فمنظمات املجتمع املدني تمتلك مخزونا معتبرا من القيم يمكن الاستعانة بها لتعبئة 

املواطنين بطرق ال تستطيع الحكومات القيام بها، فعلى الدولة أن تهتم بتصميم إطار 

هذا إلاطار إجراءات  مناسب لتسهيل انخراط املجتمع املدني في مكافحة الفساد ليشمل

قانونية وتنظيمية بل وحتى توفير تحفيزات مالية لتفعيل دور هذه املنظمات ملكافحة 

 . 8الفساد

وعليه سنتطرق إلى إلاطار القانوني الجزائري لتفعيل دور املجتمع املدني في مكافحة 

ال يستهان به ، وكذا إلقاء الضوء على بعض ألاسس القانونية التي تعطي دورا (أوال)الفساد 

 (.ثانيا)في القوانين املقارنة 

  إلاطار القانوني الجزائري : أوال

، 10، النقابات9تشمل تنظيمات املجتمع املدني في الجزائر كل من الجمعيات

أي كل املؤسسات غير الحكومية أعطى املشرع الجزائري على سبيل 11 وألاحزاب السياسية

وية وألاهلية املدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها القيام املثال للجمعية املعتمدة الشخصية املعن

بالتقاض ي وكل إلاجراءات أمام الجهات القضائية املختصة بسبب وقائع لها عالقة بهدف 

كما . الجمعية، ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو باملصالح الفردية أو الجماعية ألعضائها

كة مع جمعيات أجنبية أو منظمات يمكن للجمعيات الجزائرية أن تتعاون في إطار الشرا

دولية غير حكومية تنشد نفس ألاهداف في ظل احترام القانون املعمول به، كما يمكن 
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للجمعية في إطار التشريع املعمول به القيام بأنشطة تحسيسية كتنظيم أيام دراسية 

 ... وملتقيات،إصدار ونشر النشريات واملجاالت الخ

ت الجزائري أن املشرع الجزائري أعطى ملمثل نالحظ من خالل قانون الجمعيا

قاعدة تشريعية ينطلق منها من أجل أداء دوره بكل فعالية، تجدر ( الجمعيات)املجتمع املدني

إلاشارة أن املجتمع الجزائري أعطى أهمية لدور املجتمع املدني في مكافحة الفساد على وجه 

 38الفساد ومكافحته إذ تشير املادة  املتعلق بالوقاية من 40-43الخصوص في القانون رقم 

بتدابير 12 منه على ضرورة تشجيع مشاركة املجتمع املدني في الوقاية من الفساد ومكافحته

 :مثل

اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون -

 .العمومية

 .لفساد على املجتمعإعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر ا-

تمكين وسائل إلاعالم والجمهور من الحصول على املعلومات املتعلقة بالفساد مع مراعاة  -

حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة ألاشخاص وكذا مقتضيات ألامن الوطني والنظام العام 

 .وحياد القضاء

ة الفساد البنية ألاساسية إذا، هذا هو إلاطار القانوني الخاص بدور املجتمع املدني في مكافح

 .13لتفعيل عمل املجتمع املدني في مواجهة الفساد والقيام بمهامه املحدد قانونا

 القوانين املقارنة: ثانيا

يوجد العديد من التشريعات الوطنية للدول التي منحت وأعطت إطارا قانونيا لدور 

وأنواعه مثل القانون الفرنس ي املجتمع املدنيالذي ال يمكن الاستغناء عنه في مكافحة الفساد 

املتعلق بمكافحة الفساد والذي يحث على إعطاء منظمات املجتمع  3441الصادر سنة 

املدني استقالليتها من أجل التنديد بكل أفعال الفساد إلى جانب دوره التقليدي املتمثل 

 .بالوقاية وتحسيس املجتمع بمخاطر الفساد

املتعلق بمكافحة SAPAINوع قانون وقد عدل القانون السالف الذكر بمشر 

الفساد الذي يعطي دورا هاما للمجتمع املدني في مكافحة الفساد، ویعتبر نص هذا املشروع 
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قفزة حقيقية وإرادة سياسية جيدة في إعطاء صالحيات عديدة ملنظمات املجتمع املدني من 

ت إلادارية اجل التدخل في مكافحة الفساد وذلك بإخطار ليس فقط وإنما حتى الهيئا

املستقلة املعنية بالجهات القضائية مكافحة الفساد، هذا إن دل على ش يء وإنما يدل على 

الدور الفعال الذي يلعبه املجتمع املدني في تقديم يد املساعدة والعون للدولة بكل 

مؤسساتها دفعا حقيقيا في سبيل تكريس الشفافية والنزاهة، وقام املجلس الاقتصادي 

ألاوروبي بتقديم توصيات متعلقة بمكافحة الفساد باألخذ بعين الاعتبار  والاجتماعي

 .3438سبتمبر  38انشغاالت املجتمع املدني في 

 املبحث الثاني

 منظمة الشفافية الدولية وإستراتيجيتها ملكافحة الفساد

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية ومقرها برلين ويعود الفضل في 

املدير السابق للبنك الدولي، وهي متخصصة في متابعة ممارسات  بيترإيغن انيإلى ألاملإنشائها 

الفساد وكشف صفاته والوقوف على مدى انتشاره وتورط املسؤولين في مختلف دول العالم 

بصفقاته، وقد أنشأت تلك املنظمة من خالل تعاون كبار املسؤولين التنفيذيين السابقين في 

 3991دد من املعنيين بشؤون التنمية وإلاصالح وحقوق إلانسان وذلك عام البنك الدولي وع
، وهي منظمة ال تعمل من أجل الربح ومن أهدافها أنها تكرس جهودها ملكافحة كافة أشكال 14

،وهي ممثلة في أغلب دول العالم حيث  15الرشوة والفساد خصوصا لدى الدول والحكومات

 .  فرع عبر العالم 344 عدد فروعها بأكثر من 3443بلغ سنة 

وهي أكبر املنظمات غير الحكومية في مجال إعداد الدراسات وإلاحصاءات 

أول تقرير  16والجداول الخاصة بترتيب الدول في مجال الالتزام بمكافحة الفساد وقد أصدرت

دولة وفقا لدرجة الفساد فيها،وعقدت عدة  03يتضمن ترتيبا تنازليا في  3998لها عام 

دولية ملكافحة الفساد أهمها املؤتمر التاسع ملكافحة الفساد في دوربان بجنوب مؤتمرات 

 :، ترى املنظمة أنه ال يمكن مكافحة الفساد إال من خالل3999إفريقيا عام 

نشر التقارير املتعلقة بالفساد وفضح الجهات التي تمارسه سرا وعالنية لزيادة الوعي -

 .لمنظمة في الدول املختلفةالعامليين من خالل الفروع القومية ل
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إعداد دراسات ميدانية عن الفساد والتقصير على مستوى قطاعات الصحة والتربية -

 .والتعليم والقضاء والشرطة وعقد ندوات ملناقشة ظاهرة الفساد وسبل مواجهتها

وضع خطط طويلة املدى لتأسيس شعبة من ذوي الاهتمامات بالشأن العام لخلق إرادة -

عة للفساد وقد أكدت املنظمة على عدة مبادئ ملحاربة الفساد ومنها الحاجة إلى سياسية قام

التحالف مع كل من له مصلحة في مقاومة الفساد،ودعم الفروع املحلية للمنظمة لتحقيق 

مهمتها، وتجميع وتحليل ونشر املعلومات وزيادة الوعي العام باألضرار املهلكة للفساد خاصة 

 . 17في الدول النامية

لقياس مدى تفش ي  "CPI مؤشر مدركات الفساد" وتشتهر عامليا بتقريرها السنوي 

الفساد في مختلف دول العالم والذي يقوم بترتيب الدول من حيث انتشار الفساد حول 

العالم باالعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية، ويستند هذا املؤشر إلى دراسات متنوعة 

ليين وألاجانب واملتعاملين مع إلادارة الحكومية املعنية والخبراء ترصد آراء املستثمرين املح

املحللين حول إلاجراءات املتبعة ودرجة املعاناة التي تعترضهم في تنفيذها ونظرتهم إلى مدى 

 18نقاط 34انتشار الفساد والرشوة، وتنحصر قيمة هذا املؤشر بين صفر و

  الدولية الدور الوقائي ملنظمة الشفافية: املطلب ألاول 

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة عاملية غير حكومية تهتم بتكريس جهودها في 

مكافحة الفساد، ومن منطلق قناعتها بأهمية جمع ألاطر العاملية ملعالجة مشكلة الفساد، 

تعمل املنظمة بكل نشاط وفعالية منذ تأسيسها على تشجيع صياغة اتفاقيات دولية 

ا من آلاليات الدولية، وقد لعبت الفروع الوطنية للمنظمة دورا بارزا ملكافحة الفساد وغيره

من هذا املنطلق ولتبيان  19وفاعال في مناهضة الجريمة املنظمة وباألخص جريمة الفساد

الدور الوقائي ملنظمة الشفافية الدولية، سنتطرق إلى أهم مبادئ هذه املنظمة في الفرع 

لدولية التي تعتمد عليها املنظمة لقيامها بدورها الوقائي ألاول ثم محاولة إظهار املؤشرات ا

 (.الفرع الثاني)
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 مبادئ منظمة الشفافية الدولية في الوقاية من الفساد: الفرع ألاول 

ارتكز عمل منظمة الشفافية الدولية من أجل محاربة الفساد على جملة من 

 :املبادئ والقواعد أهمها

املية تتجاوز النظم السياسية والاجتماعية اعتبار الحركة ضد الفساد، حركة ع-

 .والاقتصادية والثقافية داخل الدولة

الهتمام بمبادئ الديمقراطية واملشاركة والالمركزية والشفافية واملساءلة على املستوى 

 .املحلي وتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة في إلادارة والحكم

 .، ومعنوية، تقف وراء ظاهرة الفسادالتسليم بوجود أسباب عملية مادية، أخالقية-

إدراك أن مخاطر الفساد تنطوي على طبيعة عاملية متعدية الحدود إلاقليمية لكل دولة -

 .فيجب مكافحتها بوسائل تأخذ نفس طبيعة تلك الظاهرة

اختراق جدار الصمت الذي يحيط بالفساد والحديث املفصل عن في موضوع الفساد ومن -

 .الوجهة املهنية

راك واقع الفساد إدراكا مشتركا وتعريفه، والكشف عن أوجه النقص في إلاجراءات التي إد-

 .تتخذ ضده على الصعيد القومي والدولي

لفت أنظار وسائل إلاعالم، إلى أخطار الفساد والكشف عن إلاضرار التي تسببها والسيما في  -

 .20البلدان النامية

 الوقاية من الفساد عن طريق اعتماد مؤشرات دولية: الفرع الثاني

تعتمد منظمة الشفافية الدولية في عملها لقياس درجة الفساد على العديد من 

 :املؤشرات أهمها

  مؤشرات مدركات الفساد-3

يسلط هذا املؤشر الضوء على الذين يقبلون الرشوة في القطاع الخاص وليس في 

ستخدم إحصاءات وارده وهو مؤشر مركب مبني على مصادر واملصادر القطاع العام، وي

مبنية على تقييم الخبراء، أو رجال أعمال أجانب ورجال أعمال من البلد، ومن ايجابيات هذا 

املؤشر انه أصبح هناك نوع من التنافس بين الحكومات فكل حكومة تنتظر ما سيكون عليه 
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يعطي نوع من التشجيع، فتقدم الحكومات شيئا مرتبتها باملؤشر عاما بعد عام، وهذا 

 .21لتحسين رتبتها في املؤشر

  مؤشر دافعي الرشاوى -2

يقوم هذا املؤشر بقياس الفساد من وجهة الشركات الصناعية ومتعددة الجنسيات 

التي تدفع رشاوى للمسؤولين الحكوميين في الدول ألاخرى من أجل تسهيل أعمالها ولتصدير 

، ويقيم هذا 3440، 3443، 3999تقارير في سنوات  1لدول وصدر منه منتجاتها لتلك ا

دولة مصدرة بالعالم لدفع الرشاوى خارج بالدها وحصدت  14املؤشر ميول شركات أكبر من 

الشركات من مجموعة دول التصدير الجديدة وهي الصين، الهند، وروسيا على مرتبة من 

فوض الشركات الدافعة للرشاوي الجهود وت 3440أسوء مراتب املؤشر كما جاء في تقریر

املبذولة من حكومات الدول النامية لتحسين الحكم وإلادارة وبذلك تقود هذه الشركات 

 . 22الحلقة املفرغة للفقر

 التقریر العاملي الشامل عن الفساد-3

حتى آلان تقرير عالمي  3443تقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدارها كل عام منذ 

فساد، ويقدم تقرير الفساد العالمي تقييم سنوي عن حالة الفساد في مختلف شامل عن ال

أنحاء العالم، ويجمع املعلومات والتحليالت من مختلف الخبراء والنشطون في املجال إلبراز 

شهر ابتداء من شهر جويلية  33التطورات ألاخيرة عن الفساد، حيث يغطي كل تقرير فترة 

الي، ويستعرض تأثير الفساد في قطاع محدد مع دراسة تفصيلية إلى شهر جوان في العام الت

وقد ركز على كل قطاع مهم من القطاعات العمومية الهامة في الدولة على  23ملختلف البلدان

 :النحو التالي

 .على دراسة وضع الفساد في العالم بصفة عامة 3443ركز التقرير ألاول لسنة -

وركز على الفساد في وسائل الحصول على املعلومات  3441أما التقرير الثاني فصدر سنة -

 .والتعامل معها

 .الفساد السياس ي 3440وتناول التقرير الثالث في سنة -
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كافة أوجه الفساد في قطاع البناء واملقاوالت وأوجه  3448وتناول التقرير الرابع لسنة -

 .الاعمار وإعادة البناء

 .ل الفساد في مجال الرعاية الصحيةفقد تناو  3440أما التقرير الخامس لسنة -

 .الفساد في النظام القضائي 3441في حين تناول التقرير السادس لسنة 

تناول التقرير السابع للفساد مجال قطاع املياه واملوارد املائية والفقر  3441أما سنة 

 .والتنمية بوجه عام

 .الفساد والقطاع الخاص 3449كما ركز التقرير الثامن لسنة -

 .فتناول الفساد حول املتغيرات املناخية 3434أما التقرير العاشر لسنة -

في تعلق التقرير الحادي عشر للفساد حول التربية مطلب أساس ي لحقوق  3433أما سنة -

 .إلانسان وأساس التنمية الاقتصادية

 . 24ويتعلق التقرير الثني عشر حول الفساد في قطاع الرياضة-

باإلضافة إلى ما سبق كان ملنظمة الشفافية الدولية العديد من الانجازات في مجال 

مكافحة الفساد والقضاء على الجرائم املالية، فهي تعمل على زيادة فروعها باستمرار في 

مختلف دول العالم، وهذا ما يوضح ألاهمية التي اكتسبتها قضايا الفساد على املستوى 

 .الدولي

  وسائل الرقابة والضغط: املطلب الثاني

أنشئت منظمة الشفافية الدولية تحت شعار الاتحاد من العالمي ضد الفساد، من 

أجل أن تساعد الدول وألافراد الراغبين في أن يعيشوا في عالم النزاهة، كما تسعى لزيادة من 

 فرص ونسب مساءلة الحكومات وتقييد الفساد املحلي والدولي بعد انتشار الفساد بكل

أنواعه سواء على املستوى الرسمي أو غير الرسمي، وعجز املؤسسات الدولية املعنية 

بمحاربته عن مواجهته سواء كانت جهود التنمية املحلية أو الجهود الدولية، وعليه سنتناول 

في الفرع ألاول رقابة منظمة الشفافية الدولية على مدى فعالية إستراتيجية مكافحة 

 .ضغط في سبيل تحقيق مكافحة فعالة للفساد وهذا في الفرع الثانيالفساد،ثم وسائل ال
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 الرقابة على مدى فعالية إستراتيجية مكافحة الفساد: الفرع ألاول 

تسعى املنظمة جاهدة لضمان نزاهة الحياة الاقتصادية والسياسية، وتلتزم 

فحة املنظمة بالعمل بإصرار وبشكل هادف لكي تضمن تحقيق مكاسب ملموسة حول مكا

 :وال يتحقق هذا ألامر إال 25الفساد

دور منظمة الشفافية الدولية في صياغة ورقابة مدى تنفيذ الاتفاقيات : أوال

 الدولية

تلعب منظمة الشفافية الدولية ومنذ سنوات دورا ال يستهان منه ليس فقط في 

بفحص  مشاركتها واهتمامها بتحرير وصياغة أحكام الاتفاقيات الدولية بل تشارك وتقوم

 . مدى التزام الدول بصياغة أحكام هذه الاتفاقيات بصفة فعالة في القوانين الداخلية للدول 

وقد شاركت املنظمة في أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية املتعلقة 

بمكافحة الفساد قبل التوقيع على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد رشوة 

ميين ألاجانب في املعامالت التجارية الدولية من قبل دول ألاعضاء، فقد املوظفين العمو 

أعطت منظمة دفعا كبيرا في إبرام هذه الاتفاقية وذلك بصفتها عضو مالحظ في جميع 

 .اجتماعات فريق العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الاقتصادية اقتراحات قامت املنظمة بوضع تحت تصرف منظمة التعاون والتنمية 

وتوصيات حول ضرورة إبرام مثل هذا الاتفاق الذي يتسم بالطابع الدولي من أجل ردع 

مشترك للفساد، في هذا إلاطار تجدر إلاشارة إلى نوعية وكفاءة الخبراء الذين قاموا بصياغة 

هذه التوصيات والاقتراحات، فنجحت املنظمة في تعبئة رؤساء املؤسسات والشركات 

عاملية من أجل إشراكها في مكافحة الفساد على ضوء منظمة التعاون والتنمية ال

الاقتصادية، أما فيما يتعلق بمتابعة مدى تطبيق أحكام اتفاقية منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية، فقد لعبت منظمة الشفافية الدولية دورا مهما في إعادة صياغة الدول ألحكام 

نها الداخلية، ومدى ألاخذ الفعلي بتوجهات ومبادئ اتفاقية منظمة هذه الاتفاقية في قواني

 .التعاون الاقتصادي
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 منظمة الشفافية الدولية كخبير دولي ملكافحة الفساد: ثانيا

والذي شهد دعوة سكرتارية منظمة الشفافية الدولية إلى حضور  3998منذ عام 

بكين بالصين، أصبحت هذه املنظمة املؤتمر الدولي السابع ملكافحة الفساد، والذي عقد في 

بمثابة السكرتارية الفنية املكلفة بمهمة التحضير وإلاعداد الفني لهذه املؤتمرات مما أتح لها 

فرصة مهمة للتعرف على ألاوساط النشطة في مجال مكافحة الفساد وإقامة أوسع وأقوى 

عنية بمكافحة صالت ممكنة معها، وكذلك الحضور الدائم داخل ألانشطة الرسمية امل

 . 26الفساد على املستوى العالمي

  وسائل الضغط: الفرع الثاني

يعد بناء استراتيجيات ملكافحة الفساد من وجهة نظر املنظمة يقتض ي خلق بيئة 

النزاهة، بما فيها الشفافية واملسائلة من خالل تعميق أسس النزاهة عبر تجسيد معايير 

 : من خاللاملحاسبة واملسائلة وإلافصاح وهذا 

 تعزيز املحاسبة ألافقية: أوال

 :عن طريق مقومات نظام املسائلة ألافقية الذي يكون ب

بتحديد إلاجراءات وآلاليات واملدد الزمنية لتقديم : تعزيز البناء التنظيمي للمؤسسات-

الخدمة واطالع الجمهور عليها، وإنشاء دواوين الشكاوى ووضع أنظمة ميسرة لعملها، 

مهور من مراقبة أداء املسؤولين للخدمة املدنية عبر توعيتهم بحقوق وواجبات وتمكين الج

 .باإلضافة الى إصالح البرامج واملؤسسات العامة وتعزيز دور املجتمع املدني  27املواطن

 إنشاء التحالفات ضد الفساد املحلي والدولي: ثانيا

وغير الحكومية  من خالل الدعم الواسع النطاق املتوقع من املؤسسات الحكومية

ومنظمات املجتمع املدني املحلية وقطاع ألاعمال فبتعبير رئيس منظمة الشفافية الدولية 

إن الفساد يقض ي على حماية حقوق إلانسان وتطبيق حقوق امللكية، وتطوير  بيتر إیغن

املعايير املهنية وحماية ألاوالد من الاستغالل والحفاظ على البيئة وبالتالي فإن جاذبية 

 .الحركة املناهضة تعكس قدرتها على الجمع بين أطراف غريبة عن بعضها عادة
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وتعد ألاهداف العريضة ملنظمة الشفافية التي تتشاركه أطراف كبيرة اليوم تعمل 

باسم املنظمات غير الحكومية وجمعيات الدعم واملطالبة بتحسين الحكم، هو تشكيل 

ذا املنطلق حرصت منظمة الشفافية على إقامة تحالفات بين الدولة واملجتمع املدني ومن ه

 :في28 صالت وثيقة مع أصحاب املصلحة املمثلين

وتمثلها شركات القطاع الخاص املحلية والعاملية، الذين أبدو : مؤسسات العمل-

استعدادهم التدريجي لالنخراط في حملة مكافحة الفساد، والتأسيس ألخالقيات العمل مع 

 .إلاصدارات والندوات وشبكات العمل في أنحاء العالمانتشار مراكز ألابحاث و

من خالل إدراك العديد من الدول للحاجة إلى إشراك املجتمع املدني في أي جهد : الحكومات-

ملكافحة الفساد، وتعاونهم في البناء مع فروع املنظمة، خاصة في إلاطار إلاقليمي كاالتحاد 

 .ألاوروبي

وهذا من خالل إقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي : املؤسسات املالية الدولية-

 .باعتماد مواقف أكثر قوة حيال الفساد

تؤكد منظمة الشفافية الدولية بأن بناء التحالف ضد الفساد لم يكن ممكنا لوال : ألافراد-

القيادة والالتزام،ومن خالل الاستناد إلى شبكة كبيرة من املتطوعين واملحترفين رفيعي 

ستوى والنفاذ الذي يؤمنونه إلى صانعي القرارات ألاساسيين، مما يجعل منظمة الشفافية امل

بال شك أقوى من عدة مجموعات تقليدية كما يساهم ألاكاديميون بشكل نشيط في أعمال 

 .املنظمة من خالل إجراءات ألابحاث ونشرها

 تعزيز املسائلة ومكافحة الفساد في الحكم املحلي: ثالثا

منظمة الشفافية الدولية حملة من ألادوات وآلاليات التي من خاللها يمكن تقترح 

تمييز بؤر الفساد من جهة، وتحصيل املعرفة واملعلومات املساعدة على زيادة الشفافية في 

الحكم املحلي ومراقبة النشاطات الحكومية وأداء املمثلين املحليين، وتعزيز موقع ودور 

القا من تجربة اتحاد البلديات الكندية القائم على تعزيز العمل منظمات املجتمع املدني انط

الحضري بآليات املسائلة عامة أو داخلية املنتجة لعمليات مراقبة فعالة تساهم في ردع 

الفساد، وتساعد في تحسين أداء الحكومات املحلية من خالل زيادة الفعالية والكفاءة من 
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الرقابة وإجراءات الدراسات والبحوث، التي يضطلع  جهة، وتضمين املجتمع املدني في عملية

 .29بهام مثلوا املنظمات الدولية وغير والباحثون ألاكاديميون 

  :خاتمة

من خالل هذه الدراسة التي تطرقنا فيها إلى مساهمة املنظمات غير الحكومية في 

لتي اعتمدتها مكافحة الفساد، وهذا بإلقاء الضوء على ألاسس القانونية الدولية والوطنية ا

يستهان به في  املنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد، وقد قامت هذه املنظمات بدور ال

سبيل مكافحة الفساد بكل فعالية وكفاءة من خالل الوقاية والتحسيس، وتبنيها أسلوب 

الضغط وفضح قضايا الفساد بالرغم من عدم تمكنها من الوسائل الالزمة من أجل تأدية 

 .كل نجاعةدورها ب

 :ولقد توصلنا إلى مجموعة النتائج أهمها

إن مكافحة الفساد شرط ضروري لسالمة وفعالية مختلف ألانشطة إلادارية والاقتصادية -

 . والتجارية وهو أيضا شرط أساس ي للمنافسة العادلة وخلق بيئة مناسبة للعمل والاستثمار

د لدور املجتمع املدني في مكافحة ظاهرة لقد أشارت الاتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفسا-

الفساد هذا بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ 

 .ألاساسية لقانونها الداخلي

تعتبر اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد رشوة املوظفين العموميين ألاجانب -

، أو التفاقية ذات بعد دولي من أجل مكافحة 3991ية لسنة في املعامالت التجارية الدول

 .الفساد خاصة الفساد الدولي،بإدراج قواعد قانونية ملزمة للدول ألاعضاء

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة عاملية غير حكومية تهتم بتكريس جهودها في مكافحة -

الجة مشكلة الفساد، من خالل الفساد، ومن منطلق قناعتها بأهمية جمع ألاطر العاملية ملع

 . دورها الوقائي وكذا وسائل الضغط التي تعتمد عليها ملكافحة الفساد

 :أما املقترحات فتتمثل في

ضرورة العمل بالشفافية وألاخذ بمعايير النزاهة في مختلف إلادارات والهيئات خاصة -

 الاقتصادية منها 
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جهزة والهيئات الدولية والوطنية ألجل تعزيز التعاون الدولي وإلاقليمي بين مختلف ألا -

 .مكافحة ناجعة للفساد

 . إيجاد آليات فعالة للرقابة واملحاسبة سواء على املستوى الوطني أو الدولي-

 :الهوامش
                                                           

الفساد ومكافحتها، متوفر على  همیس ي رضا، دور املجتمع املدني في الوقاية من جرائم  1

 http://dspace-univ-ouargla.dzاملوقع
 .3441ديسمبر  49/33فتحت بابا لتصديق عليها في املؤتمر رفيع املستوى بميريدا باملكسيكبين  2

  .3441من اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد  31نص املادة  3
أملانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، كوريا، الدانمارك، اسبانيا، الواليات املتحدة ألامريكية، فلندا، 4

ا، اليونان، املجر، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لكسمبورغ، املكسيك، هولندا، زيلندا الجديدة، فرنس

 .النرويج، بولونيا، البرتغال، بريطانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، جمهورية الشيك، تركيا
 .بلغاريا، البرازيل، جنوب إفريقيا وألارجنتين  5

تعاون والتنمية الاقتصادية املتعلقة بمكافحة رشوة املوظفين العموميين ديباجة اتفاقية منظمة ال 6

 .ألاجانب في املعامالت التجارية الدولية، مرجع سابق
توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية املعني بمواصلة مكافحة رشوة املوظفين العموميين  7

منشور على املوقع الرسمي  3449/33/30املعتمدة من املجلس في ألاجانب في املعامالت التجارية الدولية، 

 www.ocde.orgللمنظمة
وإرساء الديمقراطية املشاركاتیة في الجزائر،  زیاني صالح، تفعيل العمل الجمعوي في مكافحة الفساد 8

 www.univ-chelef.dمداخلة متوفر على املوقع
 .3433.ينایر  38، مؤرخ في 11ر عدد .بالجمعيات،ج تعلقي 3433ینایر  33املؤرخ في  33-40قانون رقم   9

املتعلق بإجراءات ممارسة الحق النقابي معدل ومتمم باألمر  3994جوان  43املؤرخ في  94-30قانون رقم  10

 .3990جوان  34املؤرخ في  90-33رقم 
، مؤرخ في 43،عدد ر.باألحزاب السياسية،ج يتعلق 3433ینایر  33املؤرخ في  33-40قانون عضوي رقم   11

 .3433ینایر 38
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يتعلق  3440فبراير  34املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في  43/40من القانون  38املادة  12

،املؤرخ 34-48، متمم بقانون رقم 3440مارس  45املؤرخ في  30عدد . ر. بالوقاية من الفساد ومكافحته،ج

 43املؤرخ في  38-33معدل ومتمم بالقانون رقم  3434سبتمبر  43املؤرخ في  84ر عدد . ،ج3434أوت 30في 

 .34أوت  34املؤرخ في  00ر عدد .،ج3433أوت 
 .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 43/40قانون  13
نحو بناء نموذج تنظيمي، -خالد عبد الرحمان الالشيخ، الفساد إلاداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته 14

 .58، ص 3441اه، كلية الدراسات العليا،جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، أطروحة دكتور 
 .319، ص 3434بودهان موس ى،النظام القانوني ملكافحة الرشوة، دار الهدى، الجزائر،ط  15
 املنظمة العربية ملكافحة الفساد، مؤشر الفساد في ألاقطار العربية إشكاليات القياس واملنهجية، بحوث 16

 .98، ص 3434،بيروت، لبنان، 43ومناقشات،  
صالح حسن كاظم، الجهود الدولية الرامية ملنع الفساد ومكافحته، مؤتمر مكافحة الفساد في  17

 .05،ص 3434العراق،جامعة املنصورة، العراق، 
( أمان)ءلة عبير مصلح، النزاهة والشفافية واملساءلة في مواجهة الفساد،الائتالف من أجل النزاهة واملسا 18

 .55، ص 3441القدس،فلسطين، 
دور املجتمع  -منظمة الشفافية الدولية، اتفاقيات مكافحة الفساد في الشرق ألاوسط وشمال افريقيا19

 41املدني في إنجاح الاتفاقيات، مرجع سابق، ص 
 .املوقع الرسمي ملنظمة الشفافية الدولية، مرجع سابق 20
 .98املنظمة العربية ملكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 21

 www.univ-ملوسخ دمحم، دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، مداخلة منشورة على موقع22 

media.dz5-1، ص 38/41/3434في  ، اطلع عليه 
 .350بودهان موس ى، مرجع سابق، ص  23
دور املجتمع  -يات مكافحة الفساد في الشرق ألاوسط وشمال افريقيامنظمة الشفافية الدولية، اتفاق 24

 .املدني في إنجاح الاتفاقيات
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بكوش مليكة، جريمة الاختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير في القانون  25

 .358،ص 3431الخاص، كلية الحقوق،جامعة وهران،الجزائر، 
املعالجة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، فساد أبرز الجرائم،آلاثار وسبل فاديا قاسم بيضون،ال 26

 .101،ص 3431
خالف وليد، دور املؤسسات الدولية في ترشيد الحكم املحلي ،شهادة ماجستير في العلوم السياسية  27

 .300،ص 3434والعالقات الدولية، كلية الحقوق،جامعة ألاخوة منتوري ، قسنطينة، 
 .308ليد ، مرجع نفسه،ص خالف و  28
 .301خالف وليد، مرجع نفسه،ص  29
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Abstract 

The study aimed at evaluating  the penalty of  injuring  by 

mistake offence  according to Egyptian and Algerian Criminal law  in 

the light of Islamic Law (Shari'a). The  study  used the descriptive  

methodology  to  reach  the targets in question.  To gather the required 

data,  a  review of literature was administered. The study came to the 

conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes  a compensation 

(blood-money) to be given to the victim as a  penalty for those who 

proved committed of  injuring by mistake offence; second,  the 

Egyptian and Algerian Criminal laws  impose imprisonment a fine as  

alternative  penalties for this offence and this contradicts with what 

Islamic Law (Shari'a) necessitates. The  study  recommended  that  the 

Egyptian and  the Algerian Criminal laws ought to  adopt a 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu-Allah 

Gameel 

Penalty of By-Mistake Injuring Offence according to the 

Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study 

from an Islamic Viewpoint 
 

183 
ISSN : 2710-8783 

 

compensation (blood-money) to be given to the victim  as a  penalty for 

this crime in reply to what Islamic Law (Shari'a)  requires. 

Keywords: penalty of by-mistake injuring offence, Islamic Law 

(Shari'a), penal law. 

 ملخص

 عقوبة الجناية خطأ على ما دون النفس في قانون العقوبات املصري والجزائري؛

 دراسة تقويمية في ضوء الشريعة إلاسالمية

عقوبة الجناية خطأ على ما دون النفس في قانون الدراسة الحالية تقييم  استهدفت

. ضوء ما قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوصالعقوبات املصري والجزائري في 

. واعتمدت في إطار ذلك على ألاسلوب التقويمي. واستندت الدراسة إلى املنهج الوصفي

عن وأسفرت الدراسة . ملتعلقة بموضوع الدراسةوتمثلت أداة الدراسة في مسح ألادبيات ا

أنَّ الشريعة إلاسالمية أوجبت الدية كاملة أو بعضها وفقا لجسامة  :العديد من النتائج أهمها

قانون العقوبات املصري والجزائري الحبس والغرامة كعقوبة لهذه الجريمة،  أنَّ  -الخطأ

ن الجنائي  وأوصت الدراسة. شأنهذا ال إلاسالمية فيوهذا يخالف ما قررته الشريعة  ِّ
 
ن
َ
ق
ُ
امل

لحجم  بعضها وفقابالنص على إيجاب الدية كاملة أو  املصري والجزائري إلى ضرورة التدخل

 .بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص لهذه الجريمةكعقوبة  الخطأ

الشريعة إلاسالمية،  عقوبة الجناية خطأ على ما دون النفس،: الكلمات املفتاحية

 .قانون العقوبات
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Introduction 
Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah upon our Prophet 

Muhammad, his family, his companions and all who follow his 

guidance to the Day of Judgment . 

(O, believers, be pious to Allah and care nothing but to die on Islam) 
(1)

. 

(O, people, be pious to Allah Who created all of you from a male  and a 

female and who created the female from the male and created all 

humans from both of them. O, people, be pious to Allah Who you will 

stand  before for Judgment and He will question you about what  you 

have done with your relatives. Remember that Allah observes you 

all)
(2)

. 

(O, believers, fear Allah and say what is right in order that Allah mend 

your deeds and forgive your sins. Whosoever obeys Allah and His 

Messenger shall win a great victory) 
(3)

.  

To proceed 
(4)

: 

Islam accentuates safeguarding souls. That is why, it forbids all forms 

of  hurt to the innocent 
(5)

. The Prophet Muhammad, peace and 

blessings of Allah upon him, emphasizes this meaning  in the Farewell 

Pilgrimage Sermon, saying, " O, people, Allah forbids all kinds of hurt 

to others. Your blood, your wealth, your honor  are sacred to one 

another, as sacred as this day of yours, in this month of yours, in this 

land of yours" 
(6)

. This Hadith intensifies that people's blood is as 

sacred as the Day of Sacrifice, the Month of  Pilgrimage and the 

Sanctuary of  Makkah  
(7)

.  

Islam not only forbids by-mistake injuring, but it also imposes 

particular punishment for those who commit this offence which is 

called the prescribed  penalty of  by-mistake injuring. 

But the quick look at the penal legislations of the Muslim countries, 

one notices that they ignore what Islam decide concerning how to 

punish the injurer  and follow suit of the secular legislations  relating 

this question in the name of modernity and mercy which turn out to be 

false.  

  It is noted  that  both  Egyptian and Algerian legislature follow in the 

footsteps of this convention.. That is why the question has been raised 
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about how the Egyptian and the Algerian Legislations  deal with by-

mistake injuring  and  the extent to which they conform with the 

teachings of Islam. This is the core of the current study. 

 

The Problem of the Study 

The  study  problem  is put in the following main question; 

How do the Egyptian and Algerian Penal Codes  punish for  by-

mistake  injuring  offence and to what extent do both of them 

conform with Islam teachings? 

This main question can be divided into the following subcategories; 

1- What is Islam's  viewpoint of  the penalty of  by-mistake  injuring  

offence? 

2-  How  does  the Egyptian  Penal  Code  punishes for by-mistake  

injuring  offence  and to what extent does it conform with Islam 

teachings? 

3- How does  the Algerian  Penal Code  punishes for by-mistake  

injuring  offence  and to what extent does it conform with Islam 

teachings? 

 

The Objectives of the Study 

Based on the pre-raised questions, the study objectives are as follows; 

1- Investigating  Islam  viewpoint of  penalty of  by-mistake  injuring  

offence. 

2-  Investigating  how the Egyptian  Penal Code  punishes for by-

mistake  injuring  offence  and the extent to which  it conforms with 

Islam teachings. 

3- Investigating  how the Algerian  Penal Code  punishes for by-

mistake  injuring  offence  and the  extent to which it conforms with 

Islam teachings. 

 

The importance of the Study 

The study importance is shown in two aspects; 

First: Theoretically; 
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The study seeks to bridge the gap in this area  to  develop what 

previous studies have come to.    

Second: Practically; 

The study draws the attention of  legislators to adopt the Islamic 

viewpoint concerning the  penalty of  by-mistake  injuring  offence .  .  

 

The Methodology of the Study 

The  study  has used the descriptive  methodology  to reach  the targets 

in question.  To gather the required data,  a  review of literature has 

been administered.  

 

The Main Term of the Study 

By - mistake Injuring: 
Injuring means physical hurting that inflicts the human body 

(8)
. The 

phrase "by mistake" means that this hurt has not been done on 

purpose
(9)

.  

The by – mistake injuring  offence is scholarly named as Al-Jinaya  by 

mistake on the parts of the human body 
(10)

. This offence comprises 

four sub-categories as follows; 

A- Ibanaht Al-Atraf  
(11)

: such as maiming the hand, the leg, the 

finger, the nail, the nose, the tongue, the penis, Al-Onthaian 
(12)

, the ear, 

the lip, Al-Ashfar 
(13)

, the eyelids, gouging out the eyes, extracting or 

breaking teeth or unwilling shaving off the hair, the beard, the 

eyebrows or the moustasche.  

B- Impairing the function of the body limbs: such as impairing the 

function of the hearing, the sight, the smell, the taste, the speech, the 

ability of copulation, the ability of giving birth, the ability of 

retaliating, moving or reasoning or deforming the color of the teeth. 

C- A-Shejaj 
(14)

: such as Al-Kharesa – i. e., an injury that cuts the skin 

but it does not make it bleed, A-Dami'a – i.e., an injury that  cuts the 

skin but it does not make it bleed, A-Damia – i.e., an injury that cuts 

the skin and makes it bleed, Al-Badi'a – an injury that cuts the flesh, 

Al-Motalahema – an injury that cuts the flesh more than  Al-Badi'a, A-

Simhaq 
(15)

 – an injury that that cuts the flesh more than Al-
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Motalahema but does not cut the thin tissue that is around the bone, Al-

Modeha – i.e., an injury that reaches the bones of the body, Al- 

Hashema – that is, an injury in which the bones are broken, Al-

Monnaqela – that is, an injury that breaks  displaces the bones of the 

body or Al-Damegha (Al-Ma'mouma) -  that is, the injury is so severe 

that it cuts the cortex.   

D- Al- Jirah 
(16)

: this category includes two subcategories;  

I. Jaefa – i.e., an injury that is so serious that it penetrates the  chest, the 

backbone, the abdomen, the flanks, what is between the testicles or the 

anus. 

II. Non-Jaefa – i. e., an injury that is so serious that it penetrates the 

hands, the legs, the neck or the throat 
(17)

. 

In the light of this, it is clear that the by-mistake injuring  is 

unintentional hurt that  is inflicted on the human' s body parts. 

 

The Scheme of the Study 

The study has been planned as follows; 

- An introduction.  

- Chapter I.  

- Chapter II. 

- Chapter III. 

- A conclusion. 

- A bibliography. 

The  coming  lines will tackle these  points in further detail. 

 

Chapter I 

The Penalty of  By-mistake Injuring Offence  from the 

Viewpoint of  Islam 
 

Islam criminalizes and penalizes injuring by mistake. It 

prescribes A-Dia 
(18)

 (blood money) on the part of the guilty to 

be awarded to the victim in compensation. There is abundant 

evidence of the penalty of  blood money from the Qur'an, 

Hadith and the unanimity of the Scholars  as follows 
(19)

; 
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I. Evidence from the Holy Book: 

Allah, exalted be He, says, (We have written for them a life for a life, 

an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a 

tooth, and for wounds equal retaliation, but whosoever forgives it as a 

freewill offering, it will be an expiation for him. Whosoever does  not  

judge  according to what Allah sent down are the harm doers) 
(20)

. Al-

Qurtobi, may Allah be merciful to him, says, " His saying, exalted be 

He, (An eye for an eye) means that  it is permissible for the victim to 

retaliate if the crime has been done purposefully. But  if  the crime has 

been done by mistake, he is to be awarded  blood money for each organ 

he loses. For example; if a person loses his nose by mistake, he is to be 

awarded blood money. This is evidenced by the Hadith that says, 

(Blood money is due if someone's nose is lost 
(21)

 by mistake)  
(22)

. One 

more example is the tongue. If somebody loses his tongue mistakenly, 

he is to be awarded blood money in compensation. Our Prophet, peace 

and blessings of Allah upon him says, (If a tongue is mistakenly lost, 

blood money is to be awarded to the victim in damages) 
(23)

. Similarly, 

if a tooth is mistakenly lost,  five adult camels are due in compensation.  

Our Prophet, peace and blessings of Allah upon him says, (Five camels 

are the  blood  money that has to be awarded  to the person  who  loses  

a tooth by mistake) 
(24)

. Ibn Al-Munther says, 'All Scholars 

unanimously agree that blood money is obligatory as a compensation 

for by-mistake injuries as it is for by-mistake killing' 
(25)

.  

II. Evidence from Hadith: 

First Evidene: 

 Amru Ibn Shoeib said  that his father  reported that his 

grandfather narrated that the Messenger of Allah, peace and 

blessings of Allah upon him, judged that "If a nose is wholly 

lost, the victim is to be awarded full blood money, but if  a part 

of it is lost, the victim is to be awarded only half of the Aql 
(26)

 – 

i.e, fifty adult camels, its equal in gold or wariq 
(27)

, a hundred 

adult cows or a thousand adult sheep. If a hand is lost, only half 

of the Aql is due. If a leg is lost, only half of the Aql is due too. 
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If the injury is Ma'mouma -  that is, the injury is so severe that it 

cuts the cortex, one third of the Aql is due – that is, thirty three 

adult camels, its equal in gold, silver, cows or sheep. If it is 

Jaefa – i.e., the injury that is so serious that it cuts the abdomen, 

the victim is to be awarded  the same as  Ma'mouma. If it is one 

finger or more that are  lost, the victim is to be awarded ten 

adult camels for each. If it is a tooth or more, the victim is to be 

awarded five adult camels for each  in compensation" 
(28)

. A-

Siddeqi Abadi, may Allah be merciful to him, says, " This 

Hadith shows that  a compensation is to be awarded to the 

victim who has been injured by mistake and this compensation 

varies according to the severity of  the injury" 
(29)

. In other 

words, blood money is mandatory if a person is mistakenly 

injured 
(30)

. 

     

Second Evidene:  

Mohamed Ibn Hazm said  that his father  reported that his grandfather 

narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah 

upon him, wrote a book to the people in Yemen telling them the 

obligatory and voluntary observances, and the amounts of  blood 

money, and he sent this book with Amru Ibn Hazm. This book told the 

people in Yemen that " If a person is mistakenly killed, a hundred adult 

camels are to be awarded to his family. If a nose, a tongue, the two lips, 

the two testicles, the penis, the Sulp 
(31)

, the victim is to be awarded  

full Aql (blood money) for each. If it is the two eyes,  the victim is to 

be awarded full Aql (blood money). If it is only one leg, a half of  the 

Aql (blood money) is to be awarded. If it is Ma'mouma or Jaefa, a third 

of the Aql (blood money) is to be awarded for each. If it is Monnaqela 

– that is, an injury that breaks  displaces the bones of the body, fifteen 

adult camels are to be awarded. If it is a finger, a toe or more, ten adult 

camels are to be awarded for each. If it is a tooth or more, five adult 

camels are to be awarded for each. If it is Modeha – i.e., an injury that 

reaches the bones of the body, five adult camels are to be awarded" 
(32)

. 

A-Sindi, may Allah be merciful to him, says, " This Hadith shows that 
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the Aql – i.e.,  blood money,  is to be awarded to the victim who has 

been mistakenly  injured  and this blood money differs according to the  

gravity  of  the injury" 
(33)

.  Ibn Qudamah, may Allah have mercy upon 

him, says, " Ibn Abd Al-Barr narrated this Hadith and said, ' The 

Scholars are knowledgeable about this book which was sent by Amru 

Ibn Hazm to the people of Yemen and most of them agree with what is 

in it" 
(34)

. This Hadith is evidence that blood money is compulsory in 

case of  by-mistake injury 
(35)

. 

III. Evidence from the Consensus of Scholars: 
There is complete  unanimity  that the by-mistake injury requires blood 

money to be awarded to the victim  in compensation. This  unanimity  

is  reported by many Scholars. 

Al-Qaddori, may Allah have mercy on him, says, " If any whole organ 

of the  human body such as Al-Marin 
(36)

, the tongue, the reason, the 

beard, the hair, the ears, the eyebrows, the eyes, the hands, the legs, the 

lips and  the woman's breasts have been lost by mistake, full Aql  

(blood money) is to be awarded  to the victim for each. If  it is only a 

half of the previous organs, a half of the Aql (blood money) is required. 

If it is the eyelids, a half of the Aql (blood money) is obligatory. If it is 

a finger, a toe or more, one tenth of the Aql (blood money) is 

mandatory. If it is a joint of a three – joint -finger, a three-joint- toe , 

one third of the Aql (blood money) of the finger or the toe is required. 

If it is a joint of a two-joint- finger, a two-joint-toe , a half  of the Aql 

(blood money) of the finger or the toe is required. If it is a tooth or 

more, five adult camels are to be awarded in compensation for each. If  

an organ is injured by mistake and grows non-functioning – e.g. the 

two hands  go paralyzed or the two eyes go blind,  a full Aql (blood 

money) is required. If it is only a half of  the organ that grows non-

functioning – e.g. only one hand is paralyzed or one eye goes blind, a 

half of the Aql (blood money) is required. If it is a Modeha, one fifth of 

the Aql is required. If it is Hashema – that is, an injury in which the 

bones are broken, one tenth of the Aql is needed. If it is Monnaqela, 

one tenth and one fifth of the Aql are essential. If it is a Ma'mouma, one 

third of the Aql is required. If it is Jaefa, one third of the Aql is 
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required. If it is all the fingers of the one hand, a  half of the Aql is 

required. If it is all the fingers of the one hand as well as the palm,   a 

half of the Aql is required.  If it is all the fingers of the one hand, the 

palm as well as half of A-Sa'ed 
(37)

,  the  palm is required a half of the 

Aql and the other parts require Hokomah Adl 
(38)

'.  If it is an extra 

finger, Hokomah Adl is required. If it is a child's eye, tongue or penis, 

Hokomah Adl is needed. If a person is mistakenly injured and lost the 

ability to reason or his hair, the Arsh 
(39)

 of Modeha is essential. And if 

he lost the ability of  hearing, sight or speech, the Arsh of Modeha and 

the Aql are to be awarded" 
(40)

.  As a whole, if a person mistakenly 

loses a whole body organ or its functioning, he is to be awarded full 

blood money in compensation" 
(41)

.  

Ibn Battal, may Allah be merciful to him, says, " Most Scholars agree 

that if a person loses a tooth or more by mistake, he is to be awarded 

five adult camels for each in compensation " 
(42)

 and " the Scholars 

unanimously agree that if a person loses a hand, he is to be awarded  a 

half of the Aql – i.e., blood money, and the blood money of the fingers 

and the toes is the same" 
(43)

.  

Al-Kasani, may Allah be merciful to him, says, " If someone is injured 

by mistake, he is to be awarded blood money in compensation" 
(44)

.  

Al-Merghanani, may Allah have mercy on him, says, " The rule is that 

if somebody loses a whole body organ or its function 
(45)

, he has to be 

awarded a full Aql (blood money) in damages … and this evidenced by 

the ruling of the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon 

him, that a full Aql is to be awarded if someone loses his tongue or 

nose by mistake" 
(46)

. 

Ibn Qudamah, may Allah be merciful to him, says, " All Scholars 

unanimously agree that the Aql (blood money) is obligatory in 

compensation for by- mistake injuries" 
(47)

 and  "whosoever loses a one 

– part  body organ – e.g. the nose, the tongue, the penis or the 

backbone, or its function by mistake, he has to be awarded full Aql in 

compensation. And whosoever loses a two-part  body organ – e.g. the 

hands, the legs, the eyes, the ears, the nostrils, the lips, the  breasts, the 

testicles, the  buttocks , or its function,  he / she has to be awarded  full 
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Aql for the two parts of this organ and a half of the Aql for each part. In 

addition, whosoever loses a part of a four-part  body  organ -  e.g. the 

eyelids and the eyelashes, by mistake, he is to be awarded a quarter of 

the Aql for each. And whosoever loses a part of a ten-part  body organ -  

e.g. the fingers and the toes, by mistake, he is to be awarded  one tenth 

of the Aql for each. And whosoever loses a part of a three-part body 

organ – e. g., the nostrils and the nasal septum, by mistake, he is to be 

awarded one third of the Aql for each. Too, if a person loses a tooth or 

more by mistake, he is to be awarded five adult camels for each in 

compensation    " 
(48)

.  

Al-Qurtobi, may Allah be merciful to him, says, "The Scholars 

unanimously agree that if the two eyes, the nose or the hearing has been 

lost by mistake, the victim is to be awarded a full Aql (blood money) in 

compensation for each … and most Scholars agree that all the fingers 

and toes are equal in blood money and the teeth are equal too … and 

the Scholars unanimously agree that   A-Damia – i.e., an injury that 

cuts the skin and makes it bleed, A-Dami'a – i.e., an injury that  cuts the 

skin but it does not make it bleed, Al-Badi'a – an injury that cuts the 

flesh, Al-Motalahema – an injury that cuts the flesh more than  Al-

Badi'a, and A-Simhaq – an injury that that cuts the flesh more than Al-

Motalahema but does not cut the thin tissue that is around the bone, 

require an Arsh for each if the crime is done by mistake … and the 

Scholars do not disagree that Al-Modeha requires five adult camels in 

compensation … and the Scholars unanimously agree that Al-

Ma'mouma requires one third  of the Aql (blood money) … and there is 

no disagreement that Al-Jaefa requires one of the Aql as well" 
(49)

.  

Zarrouq, may Allah be merciful to him, reported that "The two hands, 

the two legs and the two eyes, the nose, the hearing, the ability to 

reason, the backbone, the two testicles, the penis, the tongue, the 

woman' s two breasts and the one – eyed' s sight require a full Aql 

(blood money)  each if they are lost by mistake. If one hand, one leg or 

one eye is lost by mistake, the victim has to be awarded half of the Aql 

– i. e., blood money, in compensation. If the injury is a Modeha, five 

adult camels are to be awarded. If one loses a tooth or more, five adult 
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camels are to be awarded for each. A finger, a toe or more require ten 

adult camels in compensation for each if any of them lost by mistake. A 

fingertip requires three adult camels and one third in compensation if 

lost by mistake. A thumb's fingertip or more require  five adult camels 

in damages for each if lost by mistake. If the injury is a Monnaqela, the 

victim is to be awarded ten adult camels and a half tenth in 

compensation. If it is a Ma'mouma or a Jaefa, a third of the Aql is 

required for each. If the injury is less than a Modeha, Hokoumah Adel 

is required. The guilty only pays less than one third the blood money  

and  Al- Aqela 
(50)

 pays  two  thirds  of  the blood money" 
(51)

.  

Ibn Dowwean, may Allah have mercy on him,  reported that 

"Whosoever loses a one – part body organ such as the nose, the tongue 

or the penis, he has to be awarded a full Aql (blood money) in 

compensation for each. And whosoever loses a two – part  body organ 

such as the two hands, the two legs, the two eyes, the two ears, the two 

eyebrows,  the two breasts or the two testicles, he is to be awarded a 

full Aql (blood money) for both parts of the organ and a half of the Aql 

for one part" 
(52)

.   

Al-Khateeb A-Shereni, may Allah be merciful to him, says, "The Aql – 

i. e., blood money, is obligatory in case of by-mistake injury" 
(53)

.  

As a whole, it is evident that  all the evidence of Shari'a – i. e., the 

Islamic Law, emphasizes that  blood money has to be awarded to the 

victim of the by – mistake injury in compensation for what  he suffers. 

And this blood money is prescribed to alleviate the victim in part and to 

draw the guilty' s attention to be more cautious in the future 
(54)

. By this 

penalty, which is imposed by Allah, the All-Knowing  who only knows 

and decides what is best for humans in this world and the world to 

come, by-mistake offences will be less and the whole society, 

individuals as well as groups,  will be immunized against this kind of 

crime.    
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Chapter II 

The Penalty of  By-mistake Injuring Offence  from the 

Viewpoint of  the Egyptian Penal Law 

 

The Egyptian Criminal Code criminalizes and penalizes injuring by 

mistake. Article (244) of this Code prescribes that: "Whosoever injures 

or causes to injure another due to being  careless, unwise, incautious  or 

being indifferent to the law and the regulations  shall receive 

imprisonment 
(55)

 for a period of no more than a year, a fine 
(56) 

of no 

more than two hundred Egyptian pounds or by only one of the two 

penalties. 

 The guilty shall receive imprisonment of a period of no more than two 

years, a fine of no more than three hundred Egyptian pounds or by one 

of the two penalties if  this crime results in a permanent disability to the 

victim, the crime occurred as a result of the guilty' s negligence to the 

duties of his job, the guilty was drunk at the time of doing the crime or 

if the guilty abstained from giving help or asking others  for though he 

could. 

The guilty shall receive imprisonment if the crime resulted in injuring 

more than three persons. 

If there is another aggravating factor beside those before-mentioned, 

the guilty shall receive imprisonment for a period of not less than a year 

and no more than five years". 

 

From the previous article, it is clear that there are eight penalties for the 

by-mistake injury crime as follows; 

-Imprisonment for a period of no more than a year and a fine of 

no more than two hundred Egyptian pounds. 

-Imprisonment for a period of no more than a year. 

- A fine of no more than two hundred Egyptian pounds. 

-Imprisonment for a period of no more than two years  and a 

fine of no more than three  hundred Egyptian pounds. 

-Imprisonment for a period of no more than two years. 

- A fine of no more than three  hundred Egyptian pounds. 
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-Imprisonment for a period of no more than two years. 

-Imprisonment for a period of  no less than a year  and no more 

than five years. 

 

In the light of this, it is evident that the punishment for the by-mistake 

injury according to the Egyptian Penal Law is imprisoning and  fining. 

 

It is noticed that the punishment of this crime gets hardened in the case 

of the two following aggravating factors; 

 

First, the gravity of the mistake: 

The penalty gets tougher by making the imprisonment for a 

period of not more than two years and  the fine not to be more 

than three hundred Egyptian pounds. This aggravating factor 

arises under the following circumstances; 

- If  this crime results in a permanent disability to the victim; 

- If the crime occurred as a result of the guilty' s negligence to 

the duties of his job; 

- If the guilty was drunk at the time of doing the crime; 

- Or if the guilty abstained from giving help or asking others  

for though he could. 

 

Second, the severity of  the injury: 

The penalty gets harder by making the imprisonment for a 

period of not more than two years  if  the crime resulted in 

injuring more than three persons. 

 

It is also noted that the punishment gets harsher by making the 

imprisonment for a period of not less than a year and not more 

than five years if the crime is accompanied by the two previous 

aggravating factors altogether. 

  
In spite of this, by prescribing the penalty of  imprisonment and fine for 

the crime of by- mistake injury, the Egyptian Penal Law breaks Islam 
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teachings because Islam prescribes blood money to be awarded to the 

victim in compensation. And it is known that it is not permissible for a 

Muslim to judge or be judged by any law but the Islamic Shari'a  (The 

Islamic Law). Allah, exalted be He, says, "But no, by your Lord, they 

will not believe you until they make you the judge regarding the 

disagreement between them, then, they will not find in themselves any 

discomfort concerning your verdict, and will surrender to you in full 

submission" 
(57)

. Allah, exalted be He, says, "Whosoever does not judge 

according to What Allah has sent down are the unbelievers" 
(58)

. Allah 

exalted be He, says, "Is it pagan laws that they wish to be judged by? 

Who is a better judge than Allah for a nation whose belief is firm?" 
(59)

. 

Allah exalted be He, says, "Surely, We  have sent down to you the 

Book with the truth, so that you will rule between the people by that 

Allah has shown you. So do not be  an advocate for the traitors" 
(60)

. 

Allah exalted be He, says, "But when the believers are called to Allah 

and His Messenger, in order that he judges between them, their reply is: 

'We hear and obey'. Such are the prosperous" 
(61)

. 

     
In addition, the imprisonment and  fine penalty decided for this crime 

are unconstitutional as they violate  the principles of punishment the 

Egyptian Constitution confirms. The Second Article of  the 1971 and  

2014 Egyptian Constitutions states that: " Islam is the established 

religion of the country … and the principles of Islamic Sharia'a  are the 

main source of legislation". Under this article, the Egyptian Penal Law, 

including the previous article, have to abide by Islam teachings. 

Because this Law decides the penalty of  imprisonment and  a fine not 

blood money  as prescribed by Islam, they are  considered to be 

unconstitutional. 

  
Furthermore, the  two penalties  of  imprisonment and the fine are  not 

as effective, repressive  and  deterrent  as the penalty of  blood money  

that  is stated by Islam.  
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Chapter III 

The Penalty of  By-mistake Injuring Offence  from the 

Viewpoint of  the Algerian Penal Law 

 

The Algerian Criminal Code criminalizes and penalizes by-mistake 

injury.  Article (289) of this Code states that: " Whosoever injures 

another by mistake and this injury causes  a disability that stops from 

work for a period more than three months shall receive imprisonment 

for a period from two months to two years and a fine from 500 

Algerian dinars to 15,000 dinars or by only one of these two penalties".  

Article (290) of the same Code states that " The penalties prescribed in 

Articles (288) 
(62)

 and (289) are to be doubled if the injurer has been 

drunk at the time  the accident or has tried to escape  responsibility".  

 

From the two previous articles, it is obvious that the Algerian Penal 

Code prescribes four penalties for the by-mistake injury shown as 

follows; 

-Imprisonment from a period of two months to two years and 

fine from 500 Algerian dinars to 15,000 Algerian dinars. 

-Imprisonment from a period of two months to two years. 

-fine from 500 Algerian dinars to 15,000 Algerian dinars. 

-Imprisonment from a period of  four months to four years and 

fine from 1,000 Algerian dinars to 30,000 Algerian dinars. 

 

It is noticeable that the penalty is made tougher in case of the gravity of 

the mistake. This aggravating factor hardens the penalty of 

imprisonment from four months to six years and the fine from 1,000 

Algerian dinars to 30,000 Algerian dinars. These harsh penalties apply 

if the guilty has been drunk at the time of  committing  the crime or if 

he has tried to escape responsibility.  

It is also noted that the Algerian Penal Code follows in the footsteps of 

its Egyptian counterpart. Similarly, the Algerian Penal Code prescribes 

imprisonment and fine as a penalty for this crime. 
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Furthermore, it is evident that although the Algerian Penal Code 

toughens the penalty of this crime by doubling its maximum in case of 

the gravity of the mistake compared to its Egyptian equivalent, it 

neglects hardening the penalty in case of severity of the injury that is 

taken into consideration in the Egyptian Penal Code.   

   

Inaddition, by prescribing the penalty of  imprisonment and fine for the 

by-mistake injury crime, the Algerian  Penal Law also breaks Islam 

teachings because Islam does not penalize the guilty of this crime by 

imprisoning or fining him, but it prescribes blood money on his part to 

be awarded to the victim. 

 

 It is also noticed that the previous  Article is unconstitutional as it 

breaches  the codes of punishment the Algerian constitution adopts. 

The Preamble of the 1989 Algerian constitution and the 1996 Algerian 

constitution and its 2016 amendments states that: " Algeria is the 

homeland of Islam". Rule (10) in the 1996 Algerian Constitution and its 

2016 amendments says: " It is not permissible for the authorities … to 

break the codes of Islam". According to these rules, Islam is the main 

source of the codes of punishment the Algerian Constitution embraces. 

In the light of this, the Algerian Penal Law, including the before-

mentioned  articles,  must  abide by what Islam states. Since these  

articles  impose  the penalties of  imprisonment and  fine on the  guilty' 

s  part, not  awarding blood money to the victim  as it is decided by 

Islam, it breaks  the constitution and thus it is unconstitutional. 

 

No  doubt  that  the  punishment  Islam imposes for this crime is the 

best way to guard  the  society from the dangers of crime  because of 

the following 
(63)

; 

First; it has the ability to restrain the wrongdoer from returning 

to the world of crime whereas the punishment imposed by the 

secular law proved to be ineffective to realize this target.  

Second; it rehabilitates the wrongdoer and strengthens his 

weaknesses to be a good citizen whereas the punishment 
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imposed  by  the  secular law is likely to increase the tendency 

to delinquency especially when the offender is mixed with other 

criminals in prison 
(64)

. 

Third; it deters others from entering the world of crime  whereas 

the secular penal legislations fail to accomplish this purpose. 

 

Moreover, the penalties prescribed by the Penal Code proved not to be 

deterrent. This is evidenced by the increasing rate of the  by-mistake 

injury crimes in the world of today, as it is the case with the casualties  

of road accidents  in particular. Despite putting the penalties laid by the 

Penal Law into effect, the  level of this crime is still growing nowadays.   

 

Conclusion 

The study came to two the following findings: 

 First; Islam imposes a compensation (blood-money) to be 

given to the victim as a  penalty for those who proved 

committed of  injuring by mistake offence.  

  
Second; the Egyptian Penal Law imposes an alternative 

penalty.  

It prescribes the penalty of  imprisonment and fine on the part 

of the perpetrator. This breaks the punishment codes of Islam. 

 

Third; the Algerian Penal Law also imposes an alternative 

penalty as well. It prescribes the penalty of imprisonment and 

fine on the person who is proved  guilty  of  by-mistake 

inguring. This breaks the punishment codes of Islam as well. 

  
In the light of  these  findings. The study recommends  that the 

Egyptian and Algerian legislators  should  make a law that  

prescribes  a compensation (blood-money) to be given to the 

victim as a  penalty for those who proved committed of  

injuring by mistake offence . This comes in agreement with 

what Islam  dictates  in  this  question  and  goes line in line 
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with what  the 2014 Egyptian Constitution Second Article  

states saying:" Islam is the established religion of the state … 

and Islam teachings are the main source of legislation" and with 

what  Rule (10) of  the 1996 Algerian Constitution and its 2016 

amendments states saying: " It is not permissible for the 

authorities … to break the codes of Islam". 

In the light of these principles, the study suggests that  Article 

(238) of the Egyptian Penal Law and Articles  (288) and (290) 

of the Algerian Penal Law  should  be amended  as follows:  

-Any  person  proved  guilty of  by – mistake injuring offence 

shall pay  blood-money to the victim in compensation. 

 

Notes 
1) Surat Al-Imran (The Family of Imran) III, verse: 102. 

2) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse: 1. 

3) Surat Al-Ahzab (The Confederates) XXXIII, verse: 70. 

4) Al-Albany, Sahih Al-Targheeb wa Tarheeb, edit. 1, p.3. 

5) Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 36. 

6) Narrated by Ibn Umar, may Allah please him and his father. Refer to, Al-Bukhari, 

Sahih Al-Bukhari, Book of Courtesy, Chapter of Love for the Cause of Allah, 

Hadith no. (5825) and Book of Pilgrimage, Chapter of the Sermon on the Days of 

Mina, Hadiths no (1700), (1701), (1702) and (1703), pp. 480-481. 

7) Al-Kady Iad, Ikmal Al-Mo'llem be Fawaed Muslim, edit. 1, vol. 5, p. 483. 

8) Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.112. 

9) Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.174. 

10) Some Scholars widen the definition of Al-Jinaya to include any kind of unlawful 

hurt against one's blood or wealth such as murdering, injuring, extortion and theft. 

Refer to: Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, pp. 233-251, Al-Hoskofy, A-

Dorr Al-Mokhtar, edit. 1, p. 697 and Al-Qaderi Al-Hanafi, Takmelat Al-Bahr A-

Raeq Sharh Kanz A-Daqaeq, edit. 1, vol. 9, p. 2. 

11) 'Ibanah Al-Atraf' means maiming the human body limbs. Refer to: A-Razi, 

Mokhtar A-Sahah, edit. 5, vol. 1, p.42. 

12) 'Al-Onthaian' means the testicles. Refer to: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, 

edit. 2, p.25. 

13) 'Al-Ashfar' means eye edges. Refer to: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 

2, p. 317. 

14) 'A-Shejaj' means injuries on the face and the head. This is in comparison with 'al-

Jiraha' that means injuries on the other parts of the bdy. Refer to: Al-Kasani, Badae'h 
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A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 296 and Ibn Qudama. Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 

367. 

15) 'A-Semhaq' is soft tissue that covers the bones of the body. Refer to: Al-Qaddori, 

Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 189. 

16) 'Al-Jirah' means the cuts. Refer to: Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, 

p. 233, p. 296 and p. 325. 

17) Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 296. 

18) A-Dia is the blood money given to the victim or his family in compensation. In 

the case of by-mistake killing, the family of the vitim has the right to be given full 

blood money that equals one hundred adult camels, one thousand gold dinars or ten 

thousand gold dirhams. It is noteworthy that if  the blood money given in camel, 

twenty camels must be Ibnat Makhad, that is, they must be females at the age of two, 

twenty camels must be Ibnat Laboon, that is, they must be females at the age of three, 

twenty camels must be Ibn Laboon, that is, they must be males at the age of three, 

twenty camels must be Heqqa, that is, they must be females at the age of four and the 

last twenty must be Jatha'h, that is, they must be females at the age of five. Refer to: 

Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 187, Zarrouq, Sharh Zarrouq Ala 

Matn A-Rishalah, edit. 1, pp. 839-840 and  A-Siddiqi  Oun Al-Ma'boud, edit.1, vol. 

1, p. 2109. 

19) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367. 

20) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 45. 

21) That is, if  a person's nose is completely cut off. Refer to: A-Sindi, Hashiat A-

Sindi Ala Sunan A-Nasaei, edit. 1, vol. 7, p. 428. 

22) Narrated by Abu-Dawoud and A-Nasaei and Al-Albany said that this Hadith is 

authentic. Refer to: Abu-Dawoud, Sunan Abi-Dawoud, edit.2, Book of Blood 

Money, Chapter of the Organs' Blood Money, Hadiths no. (4556). (4559), (4561), 

(4564) and (4566), pp. 571 and 572, A-Nasae, Sunan A-Nasaei, edit.2, Book of Al-

Qasama (Oaths of Not Being Killers), Chapter of Amru Ibn Hazm' Hadith of Blood 

Money, Hadith no. (4853), p. 654 and Al-Albany, Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, 

vol. 3, pp. 105-106. 

23) Narrated by Abu-Dawoud and A-Nasaei and Al-Albany said that this Hadith is 

authentic. Refer to: Abu-Dawoud, Sunan Abi-Dawoud, edit.2, Book of Blood 

Money, Chapter of the Organs' Blood Money, Hadiths no. (4556). (4559), (4561), 

(4564) and (4566), pp. 571 and 572, A-Nasae, Sunan A-Nasaei, edit.2, Book of Al-

Qasama (Oaths of Not Being Killers), Chapter of Amru Ibn Hazm' Hadith of Blood 

Money, Hadith no. (4853), p. 654 and Al-Albany, Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, 

vol. 3, pp. 105-106. 

24) Narrated by Abu-Dawoud and A-Nasaei and Al-Albany said that this Hadith is 

authentic. Refer to: Abu-Dawoud, Sunan Abi-Dawoud, edit.2, Book of Blood 

Money, Chapter of the Organs' Blood Money, Hadiths no. (4556). (4559), (4561), 

(4564) and (4566), pp. 571 and 572, A-Nasae, Sunan A-Nasaei, edit.2, Book of Al-
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Qasama (Oaths of Not Being Killers), Chapter of Amru Ibn Hazm' Hadith of Blood 

Money, Hadith no. (4853), p. 654 and Al-Albany, Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, 

vol. 3, pp. 105-106. 

25) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit.1, vol. 8, pp. 9-21. 

26) 'Al-Aql' means blood money. Refer to: A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-

Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2108. 

27) 'Al-Wariq' means silver. Refer to: A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-Ma'boud, 

edit. 1, vol. 1, p. 2108. 

28) Narrated by Abu-Dawoud  and Al-Albany said that this Hadith is authentic. Refer 

to: Abu-Dawoud, Sunan Abi-Dawoud, edit.2, Book of Blood Money, Chapter of the 

Organs' Blood Money, Hadith  no. (4564), p. 571 and Al-Albany, Sahih Sunan Abi-

Dawoud, edit. 1, vol. 3, pp. 105-106. 

29) A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2116. 

30)  A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2116. 

31) 'A-Sulp' means the backnone. Refer to: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 

2, p.345. 

32) Narrated by A-Nasae and Al-Albany said that this Hadith is authentic. Refer to: 

A-Nasae, Sunan A-Nasaei, edit.2, Book of Al-Qasama (Oaths of Not Being Killers), 

Chapter of Amru Ibn Hazm' Hadith of Blood Money, Hadith no. (4853), p. 654 and 

Al-Albany, Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, vol. 3, p. 306. 

33) A-Sindi, Hashiat A-Sindi Ala Sunan A-Nasaei, edit. 1, vol. 7, p. 428. 

34) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 435. 

35) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 435. 

36) 'Al-Marin' means the soft part of the nose. Refer to: Al-Merghanani, Al-Hidiah, 

edit. 1, vol. 8, p. 73. 

37) 'A-Sa'ed' means the part of the human body that is between the hand and the 

elbow, that is, the forearm. Refer to: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, 

p.277. 

38) 'Hokomah Adl' means a group of honest experts are asked to assess how much the 

injury is and decide how much blood money is to be awarded to the victim in 

compensation. Refer to: Al-Kheraqi, Matn Al-Kheraqi, edit. 1, pp. 129-130 and Al-

Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit.1, vol. 8, p. 33. 

39) 'Al-Arsh' means the blood money. Refer to: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, 

edit. 2, p. 12. 

40) Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, pp. 187-188. 

41) Al-Merghanani, Al-Hidiah, edit. 1, vol. 8, p. 73. 

42) Ibn Battal, Sharh Sahih Al-Bukhari,  edit. 2, vol. 8, p. 523. 

43) Ibn Battal, Sharh Sahih Al-Bukhari,  edit. 2, vol. 8, p. 524. 

44) Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 302. 

45) This means that if the organ injured by mistake is wholly or partly 

nonfunctioning, the blood money is not to be fully due in compensation. Experts will 
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be asked to estimate the gravity of the injury and decide how much blood money is to 

be awarded in damages.   Refer to: Al-Merghanani, Al-Hidiah, edit. 1, vol. 8, p. 73. 

46) Al-Merghanani, Al-Hidiah, edit. 1, vol. 8, p. 73. 

47) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 436. 

48) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367. 

49) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit.1, vol. 8, pp. 9-21. 

50) 'Al-Aqela' are the by-mistake injurer's adult  rich and sane male relatives to his 

father who are to pay the blood money to victim in compensation. Refer to: Al-

Kheraqi, Matn Al-Kheraqi, edit. 1, p. 127, Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe 

Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, p. 119  and  Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 

22, p. 137. 

51) Zarrouq, Sharh Zarrouq Ala Matn A-Rishalah, edit. 1, p. 1172. 

52) Ibn Dowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 345. 

53) Al-Khateeb A-Sherbini, Moghni Al-Mohtaj, edit. 1, vol. 5, p. 295. 

54) Al-Qaderi Al-Hanafi, Takmelat Al-Bahr A-Raeq Sharh Kanz A-Daqaeq, edit. 

1, vol. 9, p. 75. 

55) The penalty of imprisonment has two types; 

a-  life imprisonment: in which the sentenced  spends all his life in prison , 

but if he or she  is on good behavior, they are set free as long as they spend twenty 

years at least. 

b- Rigorous Imprisonment: in which the sentenced  spends a period not less 

than three years and no more than fifteen years in prison. For further detail, refer 

to: Mamoun Salamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, edition 3, p. 648 

and Mohamed Zakki Abu-Amer,  Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no 

edition, pp. 505-508. 

56) The fine penalty means that the sentenced has to pay a particular sum of money 

through administrative ways. For further detail, refer to: Mamoun Salamah, Qanon 

Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, edition 3, p. 663, Mohamed Zakki Abu-Amer, 

Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no edition, p. 521 and Raouf Ebeid, Mabadei 

Al-Qesm Al-A'm Men A-Tashree' Al-Iqabi, edit. 4, p. 865. 

57) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 65. 

58) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 44. 

59) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 50. 

60) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 105. 

61) Surat A-Noor (The Light), verse 51. 

62) Article (288) of the Algerian Penal Code prescribes that " Whosoever kills or 

injures another by mistake shall receive a penalty from six months to three years and a 

fine from 1000 Algerian dinars to 20000 Algerian dinars". 

63) Mohamed Saleem Al-Awwa, Fe Usul A -Nezam Al-Jinaei Al-Islami, A 

Comparative Study, no edit., p. 253. 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu-Allah 

Gameel 

Penalty of By-Mistake Injuring Offence according to the 

Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study 

from an Islamic Viewpoint 
 

204 
ISSN : 2710-8783 

 

64) For further detail concerning the purposes of legal penalty, refer to: Mamoun 

Salamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Khas, edition 3, pp. 622-630,  Mahmoud 

Najjuib Hosni, Elm Al-Eqab, edit. 3, pp. 94-97.and Hani Al-Manaeli, Al-Okoba fe 

A-Tashrieh Al-Islami, no edit., p. 53.   
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