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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

قارير حسب ألاسبقية الزمنية في تعطى ألاولوية في النشر للبحوث والعروض والت 

ورودها لهيئة تحرير الدورية، وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا 

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

تقوم هيئة التحرير بالقراءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد  

ي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك من توافر مقومات البحث العلم

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية
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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

حثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن على الباحث أن يرفق ب

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  

 .ئيس يويدل عليه، أو يتضمن الاستنتاج الر 

 .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 

 :الكلمات املفتاحية

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

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

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

 :الهوامش

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

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)تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكتب  

 .مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته

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

 .إضافة علمية جديدة



 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

اسم املؤلف، املحقق، )نات الكاتب كاملة في أول العرض القصور، وإبراز بيا

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

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد الصفحات عن  

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

ذكرات أطاريح دكتوراه، وم)تنشر الدورية عروض ألاطاريح واملذكرات الجامعية  

التي تم إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض 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 العرض،  

 (.الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

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

 .املوضوع وكيفية تحديدها

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

 .من نتائج

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد صفحات العرض عن  

 تنبيه هام

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

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  

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

 .أي مسؤولية في ذلك

ترسل الدورية 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



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

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

 .القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السابعكلمة العدد 

 .احلمد هلل الذى علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على النيب األكرم وبعد

السابع من جملتنا، جملة الصدى للدراسات لقرائنا الكرام العدد ة الباحثني وللساد قدمن

اليت تصدر عن خمرب النظام القانوني للعقود والتصرفات جبامعة اجلياليل بونعامة  ،القانونية والسياسية

علمية وحتليالت مة لبعض الباحثني وإنتاجات ويشتمل هذا العدد على مقاالت قيّخبميس مليانة، 

  .أساتذة القانونأصيلة لبعض  ونيةقان

للدكتور حممد جرب السيد عبد اهلل مجيل، أستاذ  أن نتقدم بالشكر اجلزيل ونسعد كثريا

، على حضوره العلمي املستمر منذ فرع القاهرة، جامعة املدينة العامليةالعلوم اإلسالمية،  بكلية

ميزة وباللغة االجنليزية يف جملتنا اليت مشاركاته العلمية املصدور العدد الرابع من اجمللة، وعلى 

 .تتشرف بنشر أعماله دوماً

على ما قدموه لباحثني املسامهني يف هذا العدد من داخل الوطن ومن خارجه، كما نشكر ا 

بأحباث علمية قيّمة وجديرة، متمنيني املسامهة برفعة أقالمهم يف أعداد اجمللة من جمهود علمي 

 .لالقادمة بإذن اهلل عزّ وج

، والبحث العلميتعاىل أن يوفقنا مزيدا خلدمة العلم وآخرا ندعو اهلل سبحانه  وأخريا ال

 .مجيعااهلل ونشكر كل من أعاننا يف إصدار هذا العدد، أجزاهم 
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Online consumer protection according to the Saudi electronic 
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 "Analytical study" 

 اعداد الدكتور 

 عبدالعزيز فتحي العلواني

 استاذ القانون املدني املساعد

 كليات عنيزة –ت الانسانية والادارية كلية الدراسا

 :امللخص

في ظل الاقبال الكبير من افراد املجتمع على قضاء الحاجيات عبر مواقع الانترنت 

والتطبيقات الرقمية كان البد من الوقوف على مدى توافر الحماية للمستهلك الالكتروني في 

ديد ضوابط هذا التعاقد ظل ظروف التعاقد غير التقليدية، حيث من ألاهمية بمكان تح

بداية من إلاعالن الالكتروني وطبيعته القانونية ونهاية بأبرام العقد الالكتروني كل ذلك 

حماية للطرف الضعيف في هذا التعاقد، حيث يشكل إلاعالن الالكتروني الخطوة ألاولى 

ناء إتمام الجاذبة للمستهلك والذي يجب أن يتمتع بكل املصداقية والوضوح، وكذلك الامر أث

بالخدمة التي ستقدم له  أوالتعاقد من ناحية اعالم املستهلك مع من يتعامل واعالمه باملنتج 

  أوواعالمه بحقه في العدول عن التعاقد أو بسياسة الاستبدال 
ً
الاسترجاع، وتتجلى أيضا

حماية املستهلك في أهمية مكافحة الشروط التعسفية التي باإلمكان ان تتضمنها العقود 

الخدمة مستغلين حاجة املستهلك وعدم خبرته في  أومن قبل موفر املنتج  لكترونيةالا

التعامل العالم الافتراض ي، كما تمتد هذه الحماية الى حماية بيانات املستهلك الالكتروني 

 .عند التعاقد

إلاعالن الالكتروني  –التعاقد الالكتروني  –املستهلك الالكتروني  :الكلمات املفتاحية

 .الشروط التعسفية –
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Abstract: 

Due to the massive demand for online shopping and digital 

applications by the community members, it was necessary to analyze 

and study the extent of protection that online consumers can have under 

the conditions of non-traditional contracts. Therefore, it is essential to 

decide and write-up the terms and conditions of this non-traditional 

contract starting with electronic advertising and its legal nature and 

ending with signing the electronic contract. Doing this will protect the 

weak party in this contract as electronic advertising is considered the 

first thing that attracts the consumers; thus, advertising has to be 

accurate and precise to meet the two parties' needs. The same applies to 

the contract's completion in informing the consumers of the trader's 

details, the product, and the service provided to them. Also, informing 

them of their right to withdraw from the contract and their right to 

replace or return the product. It is also vital to protect the online 

consumers from the arbitrary conditions included in the contract by the 

traders and the service providers who take advantage of the consumers' 

lack of knowledge in dealing with the virtual world. It will also protect 

the consumers' online data upon signing the  contract.                                                                                           

Keywords: Online consumers - electronic contract – electronic 

advertisement – arbitrary conditions. 
 : مقدمة

حقيق رؤية اململكة تعد التجارة الالكترونية أحد أهداف التحول الوطني الداعمة لت

مليار ريال سعودي في  2..0، حيث يقدر إنفاق اململكة على التجارة الالكترونية بنحو 0202

 0202عام 
(1)

، مما يجعلها أحد أكبر أسواق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق ألاوسط 

على اصدار وشمال افريقيا، وملواكبة التطور واملخاطر املصاحبة لها وافق املنظم السعودي 

، حيث جاء نظام التجارة إلالكترونية لتحفيز هذه 0202نظام التجارة الالكترونية عام 

فالتاجر أو املمارس يهدف من السوق وزيادة الثقة في تعامالتها وحماية حقوق املتعاملين فيها، 

لكتروني، خالل إعالناته التجارية عبر الوسائل إلالكترونية إلى جذب املستهلكين إلى موقعه إلا
                                                           

انظر موقع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني، إرشادات الامن السيبراني ملوفري خدمة التجارة  (1)

  https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx: الرابط التالي الالكترونية، عبر

https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
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وذلك من خالل سمعته أو شهرته التي يتمتع بها، ومن حق هؤالء املستهلكين أن يستلموا إعالنات 

أمينة خالية من أي كذب أو تضليل، وأن تكون املعلومات التي يقدمها التاجر أو املمارس في 

وال تؤدي إلى إعالناته صحيحة مطابقة للواقع، وأن تكون املعلومات التي يتضمنها إلاعالن صادقة 

 وبالتالي فإنه يجب حماية املستهلك إلالكتروني. وقوع الجمهور في تضليل أو أن تصيبهم بضرر 

في املرحلة السابقة على التعاقد إلالكتروني  والذي يعد هو الطرف الضعيف املسيطر عليه،

 .وكذلك في مرحلتي إبرام العقد

 :إشكالية البحث

توافر الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني تتحدد إشكالية البحث في بيان مدى 

في التشريع السعودي؟ وإذا ما توافرت يتحتم علينا التعرض إلشكالية مدى مالءمتها مع 

الواقع الافتراض ي وذلك من خالل التصدي لإلعالنات الكاذبة واملضللة وكذلك الشروط 

 خرى؟يع الشروط ألا وجم التعسفية التي باإلمكان ان تتضمنها العقود الالكترونية

 : الهدف من البحث

يهدف البحث الى التعرف على الحماية التي وفرها املنظم السعودي للمستهلك 

الالكتروني وكذلك الوقوف على مدى تغطية الحماية القانونية لكافة املخاطر التي باإلمكان 

 .ان يتعرض لها املستهلك الالكتروني عند قضاء حاجياته من السوق الافتراض ي

 :خطة البحث

 :حماية املستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني: املبحث ألاول 

 .حماية املستهلك إلالكتروني من إلاعالنات الكاذبة أو املضللة: املطلب ألاول 

 .وسائل حماية املستهلك إلالكتروني من إلاعالنات الكاذبة أو املضللة: املطلب الثاني

 :تهلك إلالكتروني في مرحلتي إبرام وتنفيذ العقدحماية املس: املبحث الثاني

 .حماية املستهلك الالكتروني في مرحلة ابرام العقد: املطلب ألاول 

 .حماية املستهلك الالكتروني في مرحلة تنفيذ التعاقد الالكتروني: املطلب الثاني
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 املبحث ألاول 

 حماية املستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني

لة السابقة على التعاقد هي من املراحل املهمة بالنسبة للطرفين والتي من ن املرحإ

الخدمة، وذلك بقيام موفر  أوخاللها يتفق الاطراف ويتم التعاقد فيما بينهم على السلعة 

خدمة على شبكة إلانترنت يقبل عليها املستهلك حسب  أوالخدمة باإلعالن عن منتج 

 . يتفاوض موفر الخدمة عليها لكي يتم التعاقد فيما بينهماحتياجه لتلك السلعة أو الخدمة و 

وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث إلى مطلبين، نتحدث في ألاول عن حماية املستهلك 

وسائل حماية املستهلك إلالكتروني من إلاعالنات الكاذبة أو املضللة، وفي الثاني نتحدث عن 

 .من تلك إلاعالنات

 املطلب ألاول 

 ستهلك إلالكتروني من إلاعنانات الكاذبة وو امللللةحماية امل

احتلت إلاعالنات إلالكترونية في آلاونة ألاخيرة مكانة مرموقة لدى العديد من التجار 

واملستهلكين على حد سواء بفضل املزايا التي تتمتع بها هذه الوسيلة إلاعالنية املستحدثة التي 

ألامر الذي دفع غالبية املعلنين إلى الاتجاه صوب هذه فاقت بقية أنواع إلاعالنات التقليدية، 

الوسيلة الجديدة للترويج عن املنتجات أو الخدمات املراد إلاعالن عنها، غير أن اللجوء إلى هذه 

الوسيلة إلاعالنية ينبغي أن يتم وفق ضوابط قانونية محددة تكفل لجميع ألاطراف حقوقهم 

 .وتمنع التعدي عليها

مفهوم إلاعالنات إلالكترونية الكاذبة أو املضللة في الفرع ألاول، وفي  وعلى ذلك سنبين

 . الثاني نبين الطبيعة القانونية لإلعالنات إلالكترونية

 الفرع ألاول 

 مفهوم إلاعنانات الالكترونية الكاذبة وو امللللة

جذب  هدف التاجر أو املعلن من خالل إعالناته التجارية عبر الوسائل إلالكترونية إلىي

انتباه املستهلكين إلى موقعه إلالكتروني املنشور عليه إلاعالن، وذلك من خالل سمعته أو شهرته 

التي يتمتع بها، فإن من حق هؤالء املستهلكين أن يستلموا إعالنات أمينة خالية من أي كذب أو 

ابقة للواقع، تضليل، وأن تكون املعلومات التي يقدمها التاجر أو املعلن في إعالناته صحيحة مط
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وأن تكون املعلومات التي يتضمنها إلاعالن صادقة وال تؤدي إلى وقوع الجمهور في تضليل أو أن 

 .(2) تصيبهم بضرر 

مجموعة من الجهود غير الشخصية التي تهدف إلى " بأنهويعرف إلاعالن الالكتروني 

أو طلبها أو هي عبارة عن  توجيه انتباه أفراد املجتمع إلى سلع أو خدمة محددة لحثهم على شرائها

أنواع من ألانشطة املختلفة التي يتم من خاللها نشر أو إذاعة الرسائل إلاعالنية املرئية أو 

  .(3) "املسموعة على أفراد املجتمع بهدف حثهم على شراء السلعة أو الخدمة املعلن عنها

هور بسلعة أو أو هو اتصال غير مباشر مدفوع ثمنه من خالل أي وسيلة، إلعالم الجم

 .(4) خدمة معينة بهدف إقناعه وحثه على التعاقد عليها

ويرى البعض ان التعريفات يجب أن تتسع لتشمل كل ألادوات إلاعالنية الجديدة ومنها 

إلانترنت الذي تعتمد عليه التجارة إلالكترونية في الترويج للمنتجات والخدمات التي يتم التعاقد 

 .(5) عليها عن ُبعد

ما سلكه املنظم السعودي في نظام التجارة الالكترونية عندما عرف في املادة ألاولى وهذا 

كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع "إلاعالن إلالكتروني بأنه 

 ". بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر

 والواضح من هذه التعريفات والنص التشريع
ً
 واسعا

ً
ي أنها تعطي في مجموعها تعريفا

لإلعالن، بحيث يتضمن كل الوسائل التي تهدف إلى حث الجمهور على زيادة الطلب أو الشراء على 

 كانت الوسيلة املستخدمة سواء بالطرق 
ً
املنتجات والخدمات بأي شكل من ألاشكال وأّيا

 .التقليدية أو الافتراضية

                                                           
شريف دمحم غنام، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة إلانترنت، دار الجامعة الجديدة، بدون  ((2

 ...، ص0200طبعة، 
، الحماية القانونية للمستهلك عبر إلانترنت، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة خلوي عنان نصيرة ((3

 .00، ص0200مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
خالد ممدوح ابراهيم، حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، دراسة  :انظر هذه التعاريف لدى( (4

 ..00، 001ص ،0222مقارنة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 
حماد مصطفة عزب، الجوانب القانونية لإلعالن عن املنتجات عبر إلانترنت دراسة مقارنة، دار النهضة  ((5

 .00، ص0202العربية، القاهرة، 
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إلاعالن "املضللة، فقد تم تعريفها بأنه  أوترونية الكاذبة ما عن تعريف إلاعالنات إلالكأ

الذي يتضمن بيانات أو ادعاءات أو تقديمات كاذبة أو مضللة من شأنها أن توقع في الغلط، وذلك 

 أو مقدم خدمة باستخدام ألفاظ وعبارات كاذبة حول الخصائص 
ً
بقيام املعلن سواء أكان تاجرا

الخدمة املعلن عنها بما يؤدي إلى إيقاع املستهلك في خداع إعالني واملميزات الجوهرية للسلعة أو 

 .(6)" يدفعه إلى التعاقد أو يزيد من إقباله على التعاقد

إلاعالن الذي يتضمن بيانات أو معلومات مبهمة وغير واضحة "كما تم تعريفها بأنها 

يجة عدم وضوح تلك يترتب عليها خداع املستهلك ودفعه الى التعاقد وإلحاق الاضرار به نت

" البيانات واملعلومات وعدم افصاحها ملعنى واضح
(7)

. 

 لإلعالنات املظللة 
ً
 محددا

ً
الكاذبة وإنما نص على  أوأما املنظم السعودي لم يضع تعريفا

ضوابط تنظم إلاعالنات الالكترونية واعتبر انه في حالة املخالفة لهذه الضوابط يعد إلاعالن من 

أو املضللة وحدد الجزاء املناسب ملخالفتها والتي نص عليها في املادة الثامنة  الاعالنات الكاذبة

عشر من نظام التجارة الالكترونية حيث قام بحصر هذه العقوبات باإلنذار وبالجزاء املادي بما 

مؤقت باإلضافة الى  أوال يتجاوز مليون ريال وإيقاف مزاولة التجارة الالكترونية بشكل دائم 

ل الالكتروني بشكل جزئي أو كلي بصفة مؤقتة أو دائمة حجب املح
(8)

، مع الزامه بإزالة املخالفة 

أو سحب إلاعالن خالل يوم واحد من تاريخ ابالغه 
(9)

. 

                                                           
؛ 022، ص0200كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املستهلك إلالكتروني، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية  ((6

 املرز ي زهرة، الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، دمحم: وفي هذا املعنى انظر

 .012، ص0202الطبعة ألاولى، 
علي مطشر عبدالصاحب، الحماية املدنية للمستهلك في املرحلة السابقة على التعاقد الالكتروني، مجلة  (7)

 .0202لتاسع، املجلد ألاول، جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد ا
 .انظر املادة الثامنة عشر من نظام التجارة الالكترونية السعودي (8)
 .انظر املادة الثانية عشر من نظام التجارة الالكترونية السعودي (9)
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ومن خالل استقراء نظام التجارة الالكترونية يتبن لنا الضوابط التي حددها املنظم 

ادة الحادية عشر من نظام التجارة إلالكترونية السعودي في الفقرة الثانية من املادة العاشرة وامل

واملادة العاشرة من الئحته التنفيذية والتي يمكن اجمالها بالتالي 
(10)

: 

 .يجب ذكر اسم املنتج أو الخدمة املعلن عنها-0

 .يجب ذكر اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له-0

 .يجب اعالن وسائل الاتصال بموفر الخدمة-0

 .بأن املعروض مادة اعالنية تنويه املستهلك-2

ان يتم ذكر املعلومات ذات الصلة باملنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي الالزم للمستهلك باتخاذ -1

 .قراره

 .اتاحة طلب التوقف عن ارسال إلاعالنات بناء على طلب املستهلك-.

 .الخدمة املقدمة أوالحصول على التراخيص الالزمة بحسب طبيعة املنتج -2

 بعبارات من شأنها أن  ان-2
ً
 أو أن يكون مصوغا

ً
 أو ادعاء كاذبا

ً
 أو بيانا

ً
ال يتضمن إلاعالن عرضا

 .تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل املستهلك

 أو عالمة تجارية ال يملك موفر الخدمة حق في استعمالها، أو عالمة -2
ً
ان ال يتضمن شعارا

 .مقلدة

 أونظم السعودي محمود وذلك بعدم تعريفه لإلعالنات املظللة هذا املوقف من امل

الكاذبة حيث ترك أمر تحديد مفهومه الى الفقه والقضاء، فالحماية الفعالة للمستهلك في ظل 

ظروف التعاقد عن بعد تستوجب ذلك حيث يعطي املساحة الكافية للجهات املختصة للتحقق 

  من مدى مصداقية إلاعالن ومدى انطباقه مع
ً
 . الضوابط املنصوص عليها نظاما

باإلضافة لذلك يتبن لنا مدى اهتمام املنظم السعودي بحماية امللكية الفكرية عندما 

ذكر هذا الضابط في املادة الحادية عشرة من نظام التجارة الالكترونية سواء كانت عالمة تجارية 

 . في السوق الالكتروني امتالك موفر الخدمة الترخيص الالزم لطرحها للتداول  أومقلدة 

                                                           
 املادة ( 10)

ً
انظر املادة العاشرة من نظام التجارة الالكترونية السعودي والئحته التنفيذية، انظر ايضا

 .حادية عشرة من نظام التجارة الالكترونيةال
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 أنه يجب أن يالحظ ويؤخذ في عين الاعتبار أن إلاعالنات التجارية التي يشهدها 
ً
وأخيرا

املجتمع املعاصر ال يمكن أن تكون صادقة بكل ما تحمله كلمة الصدق من معاٍن؛ ألن القول 

السلع والخدمات  بذلك يعتبر حالة مثالية في ضوء التنافس الصناعي والتجاري والكم الهائل من

املختلفة واملتنوعة، لذلك نجد قوانين حماية املستهلك على اختالفها ال تتطلب من املعلن سوى 

 . (11) أن تكون إعالناته صحيحة دون أن تتطلب منه الحقيقة الكاملة

وبهذا الخصوص نجد القضاء الفرنس ي يقرر أن إلاعالن التجاري يجب أن يكون صادقا 

 من املعلن إذ ليست هناك حقيقة مطلقة في إلاعالن التجاري في حدود املمكن ان
ً
 .(12) تظاره إنسانّيا

إلاعالن الخالي من البيانات ألاساسية ملوفر : "املظلل بأنه أووعليه يمكن تعريف إلاعالن الكاذب 

عبارات غامضة يصعب على  أواملنتج أو املنطوي على معلومات غير صحيحة  أوالخدمة 

توفيرها من غير ترخيص من مالك  أوخدمة مقلدة  أوتداول منتج  أوواستيعابها املستهلك فهمها 

 ".املنتج أوالخدمة 

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لإلعنانات إلالكترونية

يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لإلعالنات التجارية إلالكترونية، وذلك فيما إذا 

 أم دعوة للتع
ً
 اقد أو للتفاوض؟كان الاعالن إيجابا

ال يمكن إلاجابة على هذا التساؤل بشكل دقيق حيث هناك اختالف حسب توجه 

التشريعات املنظمة لإلعالنات الالكترونية فهناك من يعتبره مجرد إعالن ال يحتوي على إيجاب 

 للتفاوض والبعض يعتبره إيجابا ورغبة في التعاقد، 
ً
وهناك من يعتبره دعوة للتعاقد أو تمهيدا

والبعض الاخر ذهب إلى أنه فيما يتعلق بالعرض املوجه إلى أكثر من شخص فإن للمحكمة أن 

 .(13)تفصل في كل حالة على حدة دون الالتزام بقواعد معينة 

                                                           
هيالن عدنان أحمد دمحم الجبوري، التضليل والخداع أو الكذب في إلاعالم التجاري، مجلة كلية القانون للعلوم  ((11

 .022، ص0202، 00، العدد0القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، املجلد

إلاعالني التجاري وأثره على املستهلك، دراسة مقارنة، منشورات بتول صراوة عبادة، التضليل  :نقال عن ((12

 ..1، ص0200الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .020خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص ((13
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ففي الدعوة للتعاقد ال يلزم املوجب في حالة القبول، ولكن القبول في حالة إلايجاب 

حال إصداره على وسيلة إلكترونية، ألن إلايجاب الحقيقي يجعل العقد مكتمال، وألامر كذلك في 

يخضع لشروط قانونية صارمة على خالف إلاعالنات، إذ إن اعتبار كل إعالن إيجاب يؤدي إلى 

 .(14) عقد العقد

وبخصوص ذلك ذهب املنظم السعودي في نظام التجارة إلالكترونية إلى اعتبار إلاعالنات 

 
ً
نات والوثائق الدعائية قيمة تعاقدية ويعتبرها مكملة للعقود ، فهو يعطي إلاعال إلالكترونية إيجابا

، ألن الدعوة للتعاقد ال 
ً
ويلزم أطراف التعاقد بها، وهذا ال يكون إال مع اعتبار إلاعالنات إيجابا

 .(15) يلتزم أطراف التعاقد باإلعالن

 إذا تضمن ا
ً
لشروط وعليه نستنتج بأنه قد يعتبر إلاعالن التجاري إلالكتروني إيجابا

الجوهرية وألاساسية للتعاقد، أي أن يتضمن عرض السلع والخدمات عن طريق الوسيلة 

، أما إذا تمثل إلاعالن في عدم 
ً
 وواضحا

ً
إلالكترونية ثمن املبيع، وأن يكون هذا إلاعالن محددا

احتوائه على الشروط ألاساسية للتعاقد كبيان أسعار السلع والخدمات عبر الوسيلة 

، أي عدم وضوح املعلومات الجوهرية في التعاقد أي عند الشك في وضوحها فإن هذا إلالكترونية

 وإنما دعوة للتعاقد أو للتفاوض
ً
 .إلاعالن ال يعتبر إيجابا

 أو دعوة 
ً
وعليه فإن معرفة طبيعة إلاعالن التجاري إلالكتروني فيما إذا كان يعتبر إيجابا

ية الناشئة عن عدم تنفيذه، بحيث تقوم للتعاقد أو للتفاوض من شأنه أن يحدد املسؤول

املسؤولية العقدية متى كان إلاعالن إيجابا يلتزم به املوجب بعد القبول وليس له العدول عنه وإال 

كان مسؤوال بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ التزامه التعاقدي واملتمثل بالعدول ذاته مما يسبب 

 للمستهلك،
ً
حية إلاعالنات الكاذبة أو املضللة مطالبة حيث يمكن للمستهلك الذي وقع ض ضررا

                                                           
؛ أمينة أحمد دمحم أحمد، حماية املستهلك في عقود 000كوثر سعيد عدنان خالد، مرجع سابق، ص( (14

 .وما بعدها 22، ص.020، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، التجارة إلالكترونية، دراسة مقارنة
 .انظر املادة العاشرة من نظام التجارة الالكترونية السعودي (15)
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املعلن بتسليم مبيع من ذات النوع متى توافرت شروط دعوى التنفيذ العيني، وكذلك يمكن له 

 . (16)اللجوء إلى دعوى التدليس متى تحققت شروطها واملطالبة بإبطال العقد 

د أو التفاوض، كما تقوم املسؤولية التقصيرية في حالة اعتبار إلاعالن دعوة للتعاق

فاملعلن يعتبر مسؤوال بالتعويض إذا ترتب على عدوله عن إلاعالن في هذه الحالة خطأ أو تقصير 

ترتب عليه ضرر باملتعاقد آلاخر، فمصدر املسؤولية في هذه الحالة ليس العدول ذاته بل ما 

 .صاحب هذا العدول من خطأ أو تقصير من جانب املعلن

د ما إذا كان إلاعالن يشكل دعوة للتعاقد أم إيجابا، ومن ثم ويترك لقاض ي املوضوع تحدي

فهي مسألة تقديرية للقاض ي يحكم فيها دون رقابة عليه من محكمة العليا، أما التصدي لها فهو 

 .مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة العليا

مستهلك وبالتالي فإن تكييف إلاعالن التجاري إلالكتروني على أنه إيجاب يحقق حماية لل

من خالل منحه الحق في إقامة دعواه على أساس املسؤولية العقدية، وذلك ألن إثبات الخطأ في 

املسؤولية العقدية أكثر سهولة ويسر من إثباته في املسؤولية التقصيرية، ألنه يكفي في املسؤولية 

اري الفتراض توافر العقدية إثبات عدم قيام املعلن بتنفيذ التزامه الذي تعهد به في إلاعالن التج

الخطأ من جانبه، فإذا أراد املعلن التخلص من املسؤولية العقدية عليه إثبات قيامه بتنفيذ 

التزامه، أما في املسؤولية التقصيرية فيقع عبء إلاثبات على عاتق املستهلك الذي ينبغي أن يثبت 

 . (17)ما لحقه من ضرر بسبب خطأ املعلن

ودي اعطى املستهلك حماية أكبر عندما مهد له اللجوء في وبالتالي نرى أن املنظم السع

دعواه ضد موفر الخدمة باالعتماد على املسؤولية العقدية في التعويض عن الاضرار الناتجة عن 

خطأ موفر الخدمة في إلاعالن الالكتروني وذلك عندما اعتبر إلاعالن الالكتروني إيجابا وليس 

 . دعوة للتعاقد

 

                                                           
بسام فنوش الجنيد، املسؤولية املدنية عن إلاعالنات التجارية عبر شبكة إلانترنت، الطبعة ألاولى، مركز  (16)

 .0.0، ص0202 الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،
بسام فنوش الجنيد، املسؤولية املدنية عن إلاعالنات التجارية عبر شبكة إلانترنت، مرجع سابق،  (17)

 .0.0ص
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 املطلب الثاني

 عد حماية املستهلك إلالكتروني من إلاعنانات الكاذبة وو امللللةقوا

يوجد مجموعة من املبادئ التي تحكم إلاعالنات إلالكترونية، فالهدف منها هو حماية 

املستهلك في مواجهة إلاعالنات إلالكترونية، فالتنظيمات القانونية املختلفة التي تنطبق على 

إلالكترونية سواء على املستوى الوطني أو الدولي أو كانت إلاعالنات التجارية عبر الوسائل 

مستمدة من التنظيم الذي يضعه املتعاملون في إلاعالنات التجارية لبث إلاعالن عبر تلك 

 
ً
 وشفافا

ً
 وأمينا

ً
وعلى ذلك سوف نقوم . الوسائل إلالكترونية، تفرض أن يكون هذا إلاعالن محددا

 :ببيان تلك املبادئ وفق آلاتي

 مبدو تحديد إلاعنان ووضوحه: ووال

تتفق القوانين الوطنية وكذلك القواعد التي وضعتها الهيئات والتنظيمات املتعلقة 

باإلعالنات التجارية إلالكترونية في إطار التنظيم الذي يضعه املتعاملون في إلاعالنات التجارية 

ماية للمستهلكين من أية لهذه إلاعالنات في ضرورة تحديد محتوى الرسالة إلاعالنية، وذلك ح

 في كل 
ً
غموض أو نقص قد يستغله املعلنون، فأصبح من الضروري أن يكون إلاعالن واضحا

 .(18)تفصيالته 

وهذا ما أخذ به املنظم السعودي عندما بين ذلك في الفقرة الثانية من املادة العاشرة في 

ية حيث تم تحديد توافر هذا املبدأ نظام التجارة إلالكترونية واملادة العاشرة من الئحته التنفيذ

في إلاعالن الالكتروني من خالل بيان اسم املنتج أو الخدمة املعلن عنها وبيان اسم موفر الخدمة 

وأي بيان مميز له، وبيان وسائل الاتصال بموفر الخدمة، وأن يتم اعالم املستهلك بأن املعروض 

 .(19)مادة اعالنية 

وضح في إلاعالن مجموعة من البيانات، كشخصية املعلن وبالتالي يجب على املعلن أن ي

وعنوانه وأرقام تليفوناته، وموقعه إلالكتروني والذي يتعاقد من خالله، وإلايميل الخاص به 

والذي يتلقى املراسالت إلالكترونية عليه مع بيان كيفية التعاقد من أجل الحصول على تلك 

ضع صورة الش يء املعلن عنه والبيانات املتعلقة به السلعة أو الخدمة، فيجب على املعلن أن يو 

                                                           
 .10شربف دمحم غنام، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة إلانترنت، مرجع سابق، ص( (18

 .سعودي والئحته التنفيذيةانظر املادة العاشرة من نظام التجارة الالكترونية ال (19)
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بشكل واضح على شبكة إلانترنت، مما يمكن كل مستخدم للموقع من رؤيتها وقراءتها بوضوح 

 بشكل يسهل على املستخدم حرية التنقل بين صفحاته
ً
 .(20) وسهولة، وأن يكون املوقع مصمما

كل ما يتعلق بإعالناتهم وبياناتهم ونستنتج من ذلك، أنه يجب على املعلنين أن يوضحوا 

بشكل صريح في إلاعالنات عبر شبكة إلانترنت، وأال يركزوا فقط على بعض العبارات التي تكشف 

وتترجم هذه الادعاءات، فيجب أن يأخذوا في اعتبارهم إلاعالن في مجمله بما يتضمن من عبارات 

 .مكتوبة وصور وأرقام وغيرها

 إلاعنانات مبدو شفافية وومانة: ثانيا

حرصت النصوص التشريعية التي نظمت إلاعالنات على التأكيد على احترام مبدأ 

الشفافية وألامانة في إلاعالن، فاإلعالن يجب أن يبين بوضوح املعلومات التي يتضمنها لكي يتمكن 

املستهلك من التعرف عليها دون لبس أو غموض، وهذا الالتزام املفروض على عاتق املعلن أكد 

 ليه املنظم السعودي في املادة الحادية عشرة عندما حظر ان ع
ً
يتضمن الاعالن الالكتروني عرضا

 بعبارات من شأنها ان تؤدي بصورة مباشرة  أوادعاء كاذبا  أوو بيانا أ
ً
غير مباشرة الى  أومصوغا

تضليله  أوخداع املستهلك 
(21)

 . 

ن مستخدم إلانترنت من الحصول لتحقيق الالتزام بهذا املبدأ يجب أن توجد وسيلة تمكو 

 في 
ً
على املعلومات التي يرغب فيها حول إلاعالنات املوجهة إليه، ويجب أيضا أن يكون إلاعالن أمينا

املعلومات التي يقدمها للمستهلك عن املنتجات والخدمات محل إلاعالن، أي يجب أال يستغل 

 بصدق وأمانة عن حقيقة نقص الخبرة أو املعرفة لدى املستهلك، فاإلعالن يجب أن ي
ً
كون معبرا

وهذا ما نص عليه املنظم . (22)املنتجات والخدمات املعروضة بسبب تأثيره الكبير على الاستهالك 

السعودي عندما نص في املادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية بأنه 

                                                           
 ..02كوثر سعيد عدنان خالد، مرجع سابق، ص( (20

 .انظر املادة الحادية عشرة من نظام التجارة الالكترونية السعودي (21)
-000حماد مصطفى عزب، الجوانب القانونية لإلعالن عن املنتجات عبر إلانترنت، مرجع سابق، ص ((22

000. 
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الخدمة التي تتيح الوعي  أوالصلة باملنتج  يجب ان يتضمن إلاعالن الالكتروني على املعلومات ذات

الالزم للمستهلك باتخاذ قراره 
(23)

. 

الشكل  أوالوزن  أووعلى ذلك على موفر الخدمة ذكر تفاصيل السلعة من ناحية الحجم 

اللون ومن ناحية املزايا واملنفعة التي يمكن تقدمها للمستهلك دون ان يشترط أي شرط في  أو

ولية والا كان هذا الشرط بحكم الشروط التعسفية التي سنتعرض لها العقد يعفيه من املسئ

 
ً
 .الحقا

 لغة إلاعنان: ثالثا

ازداد في الوقت الحالي استخدام اللغة إلانجليزية في إلاعالنات التي تتم عبر شبكة إلانترنت 

انفتاح بشكل كبير، فاإلنترنت أصبح أداة النتشار اللغة إلانجليزية في كافة أنحاء العالم رغم 

الشبكات على كل الثقافات واللغات، وبالتالي فإن استخدام اللغة الوطنية للدول التي تتم فيها 

إلاعالنات يلقي بعض الصعوبة أمام اللغة إلانجليزية في مجال إلانترنت بسبب الطبيعة الدولية 

 .(24) لهذه الشبكة والصعوبة في تحديد البلد املقصود بالرسالة إلاعالنية

لم يبينه املنظم السعودي في نظام التجارة إلالكترونية وال في الئحته التنفيذية  هذا ما

 يتوجب على املنظم 
ً
 تشريعيا

ً
اللغة التي يجب أن يكون فيها إلاعالن مما يعني أن ذلك يعد نقصا

السعودي تداركه والنص عليه بشكل واضح وصريح، حيث اغفال تحديد لغة إلاعالن يتعارض 

إلاعالن ومبدأ الشفافية الذي أكد عليهما املنظم السعودي في املادة العاشرة مع مبدأ وضوح 

 . والحادية عشرة من النظام املذكور 

ومن ذلك كله، نرى أنه يجب أن يراعي املعلن في إعالنه لغة من يخاطبهم أو من يريد 

ستوى العالمي، أي توجيه إعالنه إليهم، فإذا كان يريد توجيه إلاعالن لجمهور املستهلكين على امل

 من بين 
ً
يستهدف بإعالنه أكثر من دولة، فيجب أن يكتب إلاعالن بأكثر من لغة على ان يكون جبرا

 باللغة العربية، أما إذا أراد أن يكون الاعالن على املستوى املحلي فال بد ان يكون 
ً
الاعالنات مكتوبا

 .غة اخرى باللغة العربية مع حرية اعالنه مرة اخرى لذات الاعالن بل

 

                                                           
 .لالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية السعوديانظر املادة العاشرة من ا  (23)

 .021، 022راجع في تفاصيل ذلك، بسام فنوش الجنيد، مرجع سابق، ص (24)
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 يجب ون يراعي إلاعنان ألاخناق وآلاداب العامة: رابعا

يجب على املعلن أن يراعي في إلاعالن ألاخالق وآلاداب العامة، فال يجوز أن يشتمل 

إلاعالن على عبارات أو صور أو رسوم تثير املشاعر أو تقدم بصورة مستفزة أو منافية لآلداب 

 . (25) العامة

مات مخالفة لألخالق أو النظام العام كما ال يجوز أن تتضمن كما يجب أال ينشر معلو 

إلاعالنات معلومات تحض على التمييز العنصري أو تحض على الكراهية لجنس معين، أو تبث 

 عن مواقع إباحية، 
ً
مفاهيم دينية معينة أو تدعو إلى العالقات غير املشروعة أو تتضمن إعالنا

آداب املهنة إلاعالنية الوطنية والدولية املطبقة على شبكة ألامر الذي يدعو إلى مراعاة قواعد 

 .(26) إلانترنت

لذلك يجب على املعلنين أن يلتزمون بمراعاة ألاخالق وآلاداب العامة املتعارف عليها في 

 
ً
 تجاريا

ً
دولتهم، ويجب على تلك الدول وخصوصا الدول العربية، أن تعاقب كل من يسجل موقعا

 .(27) نات بها مساس باألخالق وآلاداب العامةلديها ويبث عليه إعال 

حيث أن املنظم السعودي لم ينص على ذلك في نظام التجارة إلالكترونية وال في الئحته 

التنفيذية، وان كان باإلمكان اعتبار هذا الالتزام من النظام العام الذي يجب على املعلن التقيد 

 .به من تلقاء ذاته

 املبحث الثاني

 لك إلالكتروني في مرحلتي إبرام وتنفيذ العقدحماية املسته

سوف نقوم بتقسم هذا املبحث إلى مطلبين، نتحدث في ألاول عن حماية املستهلك 

إلالكتروني في مرحلة إبرام العقد، وذلك من خالل حماية حقوقه أثناء التعاقد وحماية 

إلالكتروني في  املستهلك من الشروط التعسفية، وفي الثاني نتحدث عن حماية املستهلك

                                                           
حمدي دمحم مصطفى، حدود إلاعالنات التجارية في نظم التجارة إلالكترونية، مجلة كلية الشريعة ( (25

 .وما بعدها0022، الجزء الثاني، ص0222، والقانون، كلية الشريعة جامعة ألازهر، العدد الرابع
صالح دمحم صالح مبارك، حماية املستهلك في إلاعالن التجاري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  ((26

 .وما بعدها .00، ص.020عين شمس، 
 .010كوثر سعيد عدنان خالد، مرجع سابق، ص( (27
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مرحلة تنفيذ العقد، وذلك من خالل حق املستهلك بضمان العيوب الخفية، وحقه بضمان 

 .التعرض والاستحقاق

 املطلب ألاول 

 حماية املستهلك إلالكتروني في مرحلة إبرام العقد

غالبا ما يكون املستهلك هو الطرف الضعيف وخاصا في مجال التعاقدات 

فقا ملقتضيات العدالة اعتبار الكثير من العقود التي ال تتوافر فيها إلالكترونية، لذلك يجب و 

مفاوضات أو مساومة من عقود إلاذعان، والتي يجب أن يكون من حق املستهلك فيها الحق في 

كما أنه من حق املستهلك الحصول على كافة . إبطالها أوتعديل تلك الشروط التعسفية 

ء التعاقد واحترام حقه في الخصوصية واحترام سرية املعلومات الجوهرية عن املبيع أثنا

 .البيانات الخاصة باملستهلك

وعليه سنبين في هذا املطلب حماية حقوق املستهلك أثناء التعاقد إلالكتروني في 

 .الفرع ألاول، وفي الثاني سنبين حماية املستهلك من الشروط التعسفية

 الفرع ألاول 

 قد إلالكترونيحماية حقوق املستهلك وثناء التعا

 حق املستهلك في إلاعنام والتبصير: ووال

قد ال يمنح املستهلك حرية حقيقية الختيار املنتجات والخدمات املناسبة الحتياجاته 

سيما في ظل التعاقد عن ُبعد، الذي يتم من خالل عرض املنتج عبر شبكة إلانترنت مع بيان 

بحيث يستطيع كل من يرغب بالتعاقد الاتصال مزاياه وأوصافه وألاسعار الجاري التعامل بها، 

باملعلن بإحدى الوسائل املحددة كرقم الهاتف أو البريد إلالكتروني، إلتمام التعاقد وتحديد 

م املنتج محل العقد عبر مندوب تابع للمعلن
ّ
 . (28) طريقة إرسال الثمن وتسل

ما يستهلكه من  لذا بات من الضروري حاجة املستهلك إلى معلومات تساعده في تحديد

املنتجات وتوعيته، وتسهل عليه مهمة اتخاذ القرارات الشرائية املناسبة، لكي يتمكن من خالل ما 

                                                           
عالنات التجارية عبر إلانترنت، الطبعة ألاولى، منشورات يوسف عودة غانم املنصوري، التنظيم القانوني لإل  ((28

 ..02، 021، ص0201الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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يتاح له من معلومات صحيحة تقييم املنتجات أو الخدمات التي تناسبه بشكل أكثر فاعلية، 

 .وتقدير املنفعة التي تعود عليه منها

ة والدقيقة والصحيحة بشأن املنتجات ومن هنا أصبح تقديم املعلومات الواضح

والخدمات، من التدابير الاحترازية وإلاجراءات الوقائية لحماية املستهلك من ألاضرار املحتملة أو 

محققة الوقوع من جّراء إلاعالنات التجارية الكاذبة أو املضللة، وهو ما يسمى لدى غالبية الفقه 

 .(29)الالتزام بالتبصير أو إلاعالم 

بااللتزام بالتبصير أو إلاعالم بأنه التزام سابق على التعاقد يقع على عاتق أحد ويقصد 

طرفي العقد وهو املنتج يلتزم فيه بأن يقدم للطرف آلاخر وهو املستهلك البيانات الكافية التي 

، وبإرادة واعية للنتائج املترتبة على القرار الذي اتخذه
ً
 متنورا

ً
 كامال

ً
بحيث  .(30) توفر له رضا سليما

يكون من شأن هذه املعلومات تسليط الضوء على كل عنصر من عناصر التعاقد، ولو ال هذه 

  .املعلومات ملا قام املستهلك بإبرام العقد

 في الارتقاء بمستوى وعي املستهلك من خالل توفير و
ً
 مهما

ً
يلعب الالتزام باإلعالم دورا

 عن تأثير ال
ً
كذب أو التضليل إلاعالني وضمان عدم انجراره املناخ املناسب لحرية اختياره بعيدا

يمثل الالتزام بالتبصير أو إلاعالم أبرز الوسائل القانونية املقررة لحماية رضاء املتعاقد و. وراءها

 واملستهلك على وجه الخصوص، إذ يمكن من خالله تحقيق استقرار املعامالت وضمان 
ً
عموما

وهذا الالتزام لم يكن حديث النشأة بل . تنفيذها صحة العقود وتجنب املنازعات الناشئة بصدد

عرفه النظام القانوني الخاص بالعقود املدنية منذ زمن بعيد، ويعود الفضل للقضاء في إيجاد 

هذا الالتزام وتطبيقه في العقود التي تتسم بوجود التفاوت في املعرفة والقدرات التقنية في مجال 

                                                           
ه التزام باإلعالم أو . تجدر إلاشارة إلى أّن الفقه يطلق على هذا الالتزام عدة تسميات ((29

ّ
فالبعض يرى بأن

ه التزام (باإلعالممصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام : انظر في ذلك)الالتزام بالتبصير
ّ
،والبعض آلاخر يرى بأن

نزيه دمحم الصادق مهدي، الالتزام قبل التعاقدي : انظر على سبيل املثال)باإلفضاء بالبيانات واملعلومات

باإلفضاء بالبينات املتعلقة بالعقد، وتطبيقاته على بعض أنواع العقود دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار 

ه التزام باإلخبار ،.(0220ة، النهضة العربية، القاهر 
ّ
السيد دمحم : انظر على سبيل املثال)بينما يرى آخرون أن

نت، الدار الجامعية، بيروت، السيد عمران، الالتزام باإلعالم إلالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة إلانتر 

022..) 
 21خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص((30
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واحي التقنية والفنية، وبين متعاقد آخر غير ملم بتلك معين، بين متعاقد منهي يتفوق من الن

النواحي، فيصبح ألاول في موقع يعلم ما يجهله الثاني؛ لذا يكون ألاخير بحاجة للمعرفة من أجل 

تكوين رضاء كامل وسليم ومتنور بحقيقة ومضمون العقد املرتقب إبرامه ومدى مالءمته للغرض 

 .(31) الذي يبتغيه من التعاقد

 بأن يدلي للمستهلك من تلقاء نفسه بالبيانات الجوهرية الالزمة لتنوير إرادة فاملنه
ً
ي ملزما

املستهلك، سواء تعلقت تلك البيانات بمعرفة وتحديد شخصية املنتج أو املوزع أم كانت متعلقة 

، ومن ثم فإن عدم طلب (32) ببيان الخصائص الضرورية للمنتجات والشروط العامة للتعاقد

لبيانات أو املعلومات ال يعفي املنهي من املسؤولية الناشئة عن إلاخالل بالتزامه بإعالم املستهلك ل

 .(33) املتعاقد بنفسه

 :وعلى ذلك نرى انه يمكن تصور هذا الالتزام في هذه املرحلة في عدة صور 

 التبصير والاعالم املتعلق بموفر الخدمة :لىو الصورة ألا 

في املادة السادسة في نظام التجارة وفر الخدمة ماملنظم السعودي وهذا ما الزم به 

على موفر الخدمة إلافصاح في محله "إلالكترونية والئحته التنفيذية لذات املادة، على أنه 

اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجال لدى -أ: إلالكتروني عن البيانات آلاتية

اسم السجل املقيد فيه -ج. سائل الاتصال بهو -ب. إحدى جهات توثيق املحالت إلالكترونية

البيانات ألاخرى التي تحددها -د. ورقمه ان كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم

على موفر ... "وقد نصت املادة السادسة من الالئحة التنفيذية بهذا الخصوص انه ". الالئحة

بتوفير رابط ... املادة السادسة من النظام الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في 

 ."لها في محله إلالكتروني مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها

 

                                                           
قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون  -التعاقد عن ُبعد: دمحم حسن قاسم ((31

 .22، ص0221للنشر، مصر،  ألاوروبي، دار الجامعة الجديدة 
 .022، 022خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ( (32
تاب مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام باإلعالم في عقود الاستهالك، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة طنطا، الك ((33

 .02، ص0222الجامعي، مصر، 
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 التبصير والاعالم املتعلق بالخدمة أو املنتج ذاته :الصورة الثانية

وهذا ما أخذ به املنظم السعودي عندما الزم التاجر أو املمارس للتجارة الالكترونية في 

يلتزم "ملادة السابعة من نظام التجارة الالكترونية السعودي عندما نص على أنه من ا( ج)الفقرة 

موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه احكام العقد املزمع إبرامه وشروطه، على أن 

 ". الخصائص ألاساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد-ج: ...يشمل البيان على ما يأتي

من ( أ)هذا الالتزام املنظم السعودي عندما نص في الفقرة  وكذلك الامر أكد على

على موفر الخدمة "... املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية على أنه

اسم -أ: أن يقدم إلى املستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات آلاتية

 
ً
، ووصف املنتج أو الخدمة موفر الخدمة إن كان ممارسا

ً
، أو اسمه التجاري أن كان تاجرا

 ".محل العقد

ونحن نرى بهذا الصدد ان املنظم السعودي قد غفل في تفصيل التبصير والاعالم في 

 أوهذا الشكل بالرغم من أهميته القصوى للمستهلك حيث لوال مزايا وأوصاف املنتج 

 مع مو 
ً
فر الخدمة، لذا كان من الاجدى ان يتضمن النص الخدمة ملا أقبل وتعاقد الكترونيا

املنتج في العقد  أوالئحته التنفيذية تفصيال أكثر عن كيفية وصف الخدمة  أوالقانوني 

كتضمين صور للمنتج وذكر اسم الشركة املصنعة ومصدر املنتج وكل ما يؤدي إلعالم 

 . املستهلك الالكتروني بهذا الجانب

الاعالم املتعلق بسعر املنتج وطرق الدفع وطرق النقل التبصير و: الثالثةالصورة 

 والاستالم

ية في نوهذا ما أخذ به املنظم السعودي عندما الزم التاجر أو املمارس للتجارة الالكترو

يلتزم موفر الخدمة "املادة السابعة من نظام التجارة الالكترونية السعودي عندما نص على أنه 

يه احكام العقد املزمع إبرامه وشروطه، على أن يشمل البيان بتقديم بيان للمستهلك يوضح ف

إجمالي السعر شامال جميع الرسوم أو الضرائب أو املبالغ إلاضافية املتعلقة -د: ... على ما يأتي

البيانات -ز. بيانات الضمان أن وجد-و. ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ-ه. بالتسليم إن وجدت

وتحدد الالئحة الضوابط الالزمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة . ئحةألاخرى التي تحددها الال 

 ". بتقديمها وفقا لطبيعة كل عملية
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مع مراعاة حكم املادة -0"وقد نصت املادة السابعة من الالئحة التنفيذية على أنه 

ام العقد السابعة من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان املقدم إلى املستهلك بشأن أحك

بيانات تفاصيل السعر املطلوب دفعه، كالثمن ألاصلي، -ب: املزمع إبرامه وشروطه، آلاتي

، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبال -إن وجدت–وتكاليف التوصيل والضرائب 

مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك -د... مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها

، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان -إن وجدت–حكام الدفع، والدفعات املتكررة أ-ه. مقتض ى

 ".لذلك مقتض

 التبصير والاعالم املتعلق بإجراءات التعاقد وكيفية انهائه: الرابعةالصورة 

(: " أ)نص املنظم السعودي على هذه الصورة في املادة السابعة عندما نص في الفقرة 

بيان للمستهلك يوضح فيه احكام العقد املزمع إبرامه وشروطه، على  يلتزم موفر الخدمة بتقديم

 ...".الاجراءات الواجب اتباعها إلبرام العقد-أ: أن يشمل البيان على ما يأتي

على موفر : "كما نصت الفقرة الثانية من املادة السابعة من الالئحة التنفيذية على أنه

تب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة الخدمة أن يوضح للمستهلك إلاجراء الذي يتر 

املخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، 

 ".وذلك بشكل واضح وسهل

 التبصير والاعالم املتعلق بسياسة الارجاع والاستبدال والفسخ: الخامسةالصورة 

سابعة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية نص املنظم السعودي في املادة ال

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه احكام العقد املزمع إبرامه : " على أنه

متى كان ... الاشارة الى حق املستهلك في فسخ العقد -أ: وشروطه، على أن يشمل البيان على ما يأتي

 
ً
ي يتحملها املستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على املستهلك والتكاليف الت. الفسخ جائزا

اتخاذه إذا اراد الفسخ أو الاشارة الى أنه ال يحق الفسخ لتحقق احدى الحاالت املذكورة في الفقرة 

 ".من املادة الثالثة عشرة من النظام واملادة الحادية عشرة من الالئحة( 0)

ي هذا الخصوص انه لم ينص على ضرورة اعالم يؤخذ على املنظم السعودي ف  ومما

املستهلك بسياسة الاسترجاع والاستبدال قبل توقيع العقد املزمع ابرامه وانما اكتفى بإلزام موفر 

انه ، حيث الخدمة ان يعلم املستهلك بشروط واجراءات الفسخ دون سياسة الاستبدال والارجاع
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ام التجارة الالكترونية أوردت إلزام موفر الخدمة في املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظ

بضرورة اعالم املستهلك بسياسة الاستبدال والارجاع بعد ابرام العقد وليس قبل ابرام العقد 

 .وذلك من خالل الفاتورة التي ستسلم للمستهلك

ية املدين بااللتزام قبل الّتعاقد باإلعالم، ال يثير أّي مسؤول وعلى ذلك كله فإن إخالل 

إلى   ويمكن طلب إبطال العقد لعيب في الرضا، باإلضافة عقدية، فاملسؤولية هنا مجالها الرضا، 

 . (34) التقصيرية املسؤولية   طلب التعويض وفقا ألحكام

 حق املستهلك في حماية بياناته الشخصية: ثانيا

اضافة ملا سبق طرحه من حماية للمستهلك الالكتروني يعزز نظام التجارة 

لكترونية هذه الحماية من خالل حفظ البيانات الشخصية والاتصاالت إلالكترونية إلا

 .للمتعاملين بالتجارة إلالكترونية، ويولي النظام أهمية خاصة لحفظ خصوصية املستهلك

فقد نظم املنظم السعودي حق املستهلك في الخصوصية واحترام سرية البيانات الخاصة به 

وجة ألاولى حماية وقائية ما قبل وقوع أي استخدام غير من خالل نصه على حماية مزد

قبل وقوع أي اختراق معلوماتي، والثانية حماية عالجية ملا  أومشروع من قبل موفر الخدمة 

 :بعد وقوع أي اختراق معلوماتي

 الحماية الوقائية-1

تتركز الحماية الوقائية في عدم نشر أو بث أي بيانات تتعلق بحياة املستهلك 

خصية أو اتصاالته إلالكترونية أو الافصاح عنها لجهات أخرى، فقد توسع املنظم الش

السعودي في هذه الحماية عندما حدد البيانات واجبة الحماية في الفقرة ألاولى من املادة 

الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية حيث نصت على ان أي بيان مهما 

يؤدي الى معرفة شخصية املستهلك على وجه التحديد  شكله أوكان مصدره 
(35)

 . 

                                                           
 ؛22، ص 0222، مصر،   سعيد عبد السالم، الالتزام باإلفصاح بالعقود، دار النهضة العربية ، القاهرة  (34) 

خالد جمال أحمد حسن، الحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقات الاعفاء من املسئولية العقدية، دار 

 .002، ص.022النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 .والئحته التنفيذية انظر املادة الخامسة من نظام التجارة الالكترونية السعودي (35) 
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والواضح من ذلك ان املنظم ال يريد ان يضيق مسؤولية موفر الخدمة في حال كان 

هناك أي استخدام غير مشروع أو مخالف ملوافقة املستهلك حيال البيانات الشخصية 

 .الخاصة به

 عندما نص 
ً
في الفقرة الثانية من املادة كما توسع املنظم في هذه الحماية ايضا

ب من الالئحة التنفيذية في حماية / الخامسة من نظام التجارة الالكترونية والفقرة الثانية

بيانات املستهلك وذلك عندما حظر على موفر الخدمة استخدام بيانات املستهلك سواء في 

مالم تكن هناك  بدون مقابل أواملسموح بها وسواء بمقابل  أوألاغراض الغير مصرح بها 

موافقة صريحة مسبقة من املستهلك على ذلك 
(36)

ومن هنا يظهر تقييد املنظم ملوفر . 

الخدمة استخدام بيانات املستهلك أيا كان نوع الاستخدام بقيد موافقة املستهلك الصريحة 

 .واملسبقة

 املنظم السعودي على موفر الخدمة في الفقرة ألاولى م
ً
ن باإلضافة لذلك حظر ايضا

املادة الخامسة ان يحتفظ ببيانات املستهلك بعد الانتهاء من التعامل الالكتروني أي ما بعد 

أن يفي موفر الخدمة بالتزاماته مالم يكن هناك موافقة صريحة من املستهلك على خالف 

أ من املادة الخامسة من الالئحة التنفيذية /كما ألزم املنظم السعودي في الفقرة الثانية. ذلك

فر الخدمة باستخدام وتطبيق كل التدابير الفنية وإلادارية لوضع حماية لبيانات مو 

تحت  أوالاختراق التي تحت سيطرته الشخصية  أواملستهلك الشخصية من الوصول لها 

سيطرت وكالئه 
(37)

 . 

ومن هنا يظهر حرص املنظم على حماية بيانات املستهلك وذلك بعدم احتفاظ موفر 

 :ستهلك، حيث قام بتقيدها بعدة قيود وهيالخدمة لبيانات امل

 بمدة -أ
ً
قيد طبيعة املعاملة الالكترونية، أي جعل الاحتفاظ ببيانات املستهلك مقرونا

 .انجاز املعاملة

 

 
                                                           

 .والئحته التنفيذية انظر املادة الخامسة من نظام التجارة الالكترونية السعودي  (36)
 .والئحته التنفيذية انظر املادة الخامسة من نظام التجارة الالكترونية السعودي (37)
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 .قيد موافقة املستهلك الصريحة-ب

قيد تطبيقه لتدابير تقنية تكون كفيلة بحماية البيانات الشخصية من الاختراق -ج

 .املعلوماتي

اننا نرى بهذا الخصوص أنه كان الاجدى على املنظم السعودي بخصوص قيد  إال

طبيعة املعاملة الالكترونية بتحديد املدة التي يجب الاحتفاظ ببيانات املستهلك خاللها في 

عهدة موفر الخدمة بشكل واضح وصريح، سواء في نظام التجارة الالكترونية أو في الئحته 

ية أكبر للمستهلك من جشع التجار وعدم استخدام بياناتهم وذلك لتوفير حما. التنفيذية

 .ألغراض تخدم تجارتهم واستغالل ضعف وعدم خبرة املستهلك الالكتروني

واستثناًء من قيد احتفاظ موفر الخدمة لبيانات املستهلك بما يتناسق مع طبيعة 

دة الخامسة من الالئحة املعاملة الالكترونية أجاز املنظم السعودي في الفقرة الثالثة من املا

التنفيذية ملوفر الخدمة ان يحتفظ ببيانات املستهلك الشخصية إذا كانت عالقتهما مستمرة 

، فيجوز ملوفر الخدمة بعد  وتقتض ي إنشاء حساب دائم لتسهيل إبرام 
ً

العقود مستقبال

هلك الحصول على موافقة املستهلك الاحتفاظ ببيانات املستهلك الشخصية مع اعطاء املست

الحق في إغالق الحساب بأي وقت وبطريقة واضحة ويسيرة 
(38)

. 

وفي سبيل تأكيد توجه املنظم السعودي الصارم في حماية املستهلك فقد أقام 

 
ً
 أومسئولية مقدم الخدمة سواء كان الاستخدام غير املشروع للبيانات صدر منه شخصيا

 .صدر من أحد وكالئه

 الحماية العناجية-2

حماية بإصالح الاضرار التي قد تسببها أي اختراق معلوماتي سواء من تتركز هذه ال

ج من املادة / تعويض املتضررين جراء ذلك، حيث ألزمت الفقرة الثانية أوالناحية التقنية 

الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية موفر الخدمة بإشعار وزارة 

ل ثالثة أيام من تاريخ علمه بذلك، مع إلزامه بتوضيح نطاق التجارة واملستهلك باالختراق خال

 .الاختراق وآثاره والتدابير املتخذة لصد ومعالجة الاختراق الحاصل

                                                           
 .املادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية السعوديانظر  (38)
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كما ان املنظم السعودي قد افترض الخطأ من جانب موفر الخدمة تجاه املستهلك 

وفر الخدمة من عندما نص في ذات الفقرة السابقة بأن التدابير السابق ذكرها ال تعفي م

مسئوليتها تجاه املستهلك 
(39)

، وبالتالي إذا وقع ضرر على املستهلك جراء الاختراق املعلوماتي 

يستطيع املستهلك الرجوع على موفر الخدمة بناء على املسؤولية التقصيرية القائمة على 

 .اتالخطأ املفترض وليس بناء على املسؤولية التقصيرية القائمة على خطأ واجب الاثب

 الفرع الثاني

 حماية املستهلك من الشروط التعسفية

 هو الطرف الضعيف، 
ً
يعد املستهلك إلالكتروني في عقود التجارة الالكترونية دائما

لذا فإن اعتبارات العدالة تقتض ي اعتبار هذه العقود بمثابة عقود إذعان، لكي يكون 

وذلك لكون أن هذه العقود  للمستهلك الحق في ابطالها أو رد الشروط التعسفية فيها،

يصعب التفاوض بشأنها، لذلك يكون من حق املستهلك في وجود تلك الشروط املطالبة 

 .(40) بإبطالها ألنها تمثل اعتداء على مصلحته

ذلك الشرط الذي يفرض على غير املنهي أو على " ويعرف الشرط التعسفي بأنه 

بغرض  ل هذا ألاخير لسلطته الاقتصاديةمن قبل املنهي نتيجة التعسف في استعما املستهلك

 .(41)" الحصول على ميزة مجحفة

  أو هو الشرط
ً
الوارد في عقود إلاذعان أو العقود النمطية، يتولى إعدادها مسبقا

يتمتعون بالتفوق الاقتصادي والكفاءة الفنية، حيث تبدو وفقا للقواعد العامة  مختصون 

املتقاعد  كنها في حقيقتها مجحفة ظاملة، ترهقعادية ال تنال من سالمة الرضا، ول شروطا

 .(42) وتثقل من التزامه

                                                           
 .انظر املادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية السعودي (39)

 .002، ص0202قدري دمحم محمود، حماية املستهلك في العقد إلالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  (40)
هللا ذيب محمود، حماية املستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر عبد (41)

 .002، ص0200والتوزيع، الاردن، 
سعيد عبدالعاطي دمحم أحمد البندري، حقوق املستهلك وحدودها، دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي  (42)

 .010، ص0202معة عين شمس، والفقه الاسالمي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جا
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 :(43)ومن ذلك نستنتج أن الشرط التعسفي يتميز بعدة خصائص وهي 

 . شرط يترتب عليه عدم التكافؤ بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن العالقة التعاقدية-0

 .املستهلكشرط غير خاضع للمفاوضات الفردية بين موفر الخدمة و -0

شرط مكتوب بصفة مسبقة دون ان يكون للمستهلك أي تأثير في محتوى العقد -0 

 .إلالكتروني

لهذا يرى بعض الفقهاء أن عقود التجارة الالكترونية، هي عقود إذعان بالنسبة 

 لظروفه الاقتصادية بوصفه الطرف ألاضعف في هذه العالقة أمام الطرف 
ً
للمستهلك نظرا

 شركات قوية وعمالقة من الناحية الاقتصادية لها قدرة هائلة على  آلاخر الذي يكون 
ً
غالبا

 . إلاعالن والتسويق
ً
من هنا، فإن اعتبارات العدالة تقتض ي النظر إلى املستهلك بوصفه طرفا

 في عقد التجارة الالكترونيـة
ً
 . (44) مذعنا

على أنها تشبه -التجارة الالكترونية –حيث أن هذه الشركات العمالقة في نطاق 

. شركات احتكار في عقود إلاذعان في مواجهة املستهلك الضعيف في عقد التجارة الالكترونية

أيا كانت الحرية املمنوحة له في املفاضلة بين السلع والخدمات املعروضة، عليه فإن الدعاية 

السلعة الهائلة التي تتم عبر شبكة الانترنت، وكذلك القوة الاقتصادية للشركات التي تعرض 

أو الخدمة تجعل املستهلك في حاجة إلى الحماية، وذلك برفع مظاهر إلاذعان التي يكون قد 

 .(45)تعرض لها، املتمثلة في الشروط التعسفية التي قد يجري تضمينها في العقد 

ومن الشروط التعسفية التي ممكن ان ترد في العقود حرمان املستهلك من رفع 

سئولية مورد الخدمة املسبقة من اي مسئولية اذا ما تضرر الدعوى القضائية، واخالء م

املستهلك أو اخالء املسئولية من ضمان العيوب الخفة أو عدم التعرض، حرمان املستهلك 

السلعة أو الخدمة، حرمان املستهلك من الحصول على  أومن الاختيار الحر في املنتج 

سترجاع، حرمان املستهلك من حق التعويض، حرمان املستهلك من سياسة الاستبدال والا 

                                                           
 .000عبدهللا ذيب محمود، مرجع سابق، ص: ؛ أنظر أيضا002قدري دمحم محمود، مرجع سابق، ص( 43)
 .وما بعدها 022دمحم املرز ي زهرة، الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية، مرجع سابق، ص (44)
، 0200دار النهضة العربية، القاهرة، ايمن سعد سليم، الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة،  (45)

 .وما بعدها 02ص
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العدول، قصر حق التغيير في خصائص املنتج على موفر الخدمة فقط، فرض غرامات 

 . الخ...وتعويضات متعددة على املستهلك اذا ما اخل بالتزاماته

وتتجلى حماية املستهلك ضد الشروط التعسفية الواردة في العقد بالنص على 

، بحيث 
ً
 مطلقا

ً
يبطل الشرط التعسفي ويبقى العقد منتجا ألثاره دون الشرط بطالنها بطالنا

 في كيان العقد وانه لوال هذا الشرط 
ً
 وكان مؤثرا

ً
الباطل، أما إذا كان الشرط التعسفي باطال

 .(46) ملا كان العقد قد أبرم، فإنه يبطل هو والعقد الوارد فيه

لكتروني من الشروط وغالبا ما تقوم القوانين الوطنية في سبيل حماية املستهلك الا

التعسفية، بإضفاء الحماية باشتراط تضمين العقد بعض البنود التي تحمي املستهلك، وذلك 

 .(47) بتخويل القاض ي سلطة مراجعة الشروط التعسفية

إال ان املنظم السعودي لم يصدر حتى آلان بالرغم من حداثة نظام التجارة 

حيث لم ينص على حماية  ط التعسفية،الالكترونية نظام أو نصوص خاصة تنظم الشرو 

املستهلك من الشروط التعسفية ولم يضع تصور عام للشروط التعسفية أو تعداد لبعض 

الشروط التعسفية التي قد ترد في العقد على سبيل املثال وليس الحصر على غرار 

التشريعي  وبالتالي أمام الخلو. التشريعات الاخرى كقانون حماية املستهلك املصري واملغربي

هذا فإنه يجب الرجوع فيما يتعلق بذلك إلى ألاحكام والقواعد العامة في الشريعة الاسالمية 

تنظم كافة الجوانب املتعلقة بشتى مجاالت الحياة ومنها دائرة العقود وكيفية حماية التي 

 .أطرافها

ة، وعلى ذلك نرى أن إرادة الطرف الضعيف، وهو املستهلك، ليست إرادة حرة كامل

، وتحت ضغط الحاجة إلى 
ً
ألنه ال يمكنه مناقشة بنود العقد بل هي مفروضة عليه مسبقا

هذه الخدمة فإنه يقوم باملوافقة والتوقيع دون رضاء كامل بشروط العقد، وفي مثل هذه 

الحاالت على القاض ي مراعاة هذه الظروف التي تحت تأثيرها قبل املستهلك ببعض الشروط 

                                                           
فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية املستهلك، دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الاشارة إلى  (46)

 .22، ص0200، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (إلكترونيا)حماية املستهل املتعاقد عن بعد
حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، دراسة مقارنة، الدار الجامعية،  خالد ممدوح ابراهيم، (47)

 .022، ص0222الاسكندرية، 
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 تعسفية بأن التي قد تكون تعسف
ً
ية، إذ أن املنظم يبيح له التدخل إذا تضمن العقد شروطا

إلاجحاف أو يعفيه من ( املستهلك)يعدل من هذه الشروط بما يرفع عن الطرف الضعيف 

، أي عدم . تلك الشروط
ً
وللقاض ي حق التدخل حتى لو تم الاتفاق على خالف ما ورد سابقا

  جواز تعديل بنود العقد، حيث أن مثل هذا
ً
الشرط يعتبر باطل، كما أن املحكمة دائما

 . تفسر الشك في مصلحة الطرف الضعيف

وبالتالي على الجهات املختصة الوقوف الى جانب املستهلك والتدخل للتقليل من حدة 

هذه الشروط وجعلها في مصلحة املستهلك قدر إلامكان، كما أنه يجب على املستهلك مقاومة 

 .من شروط تعسفية بمقاطعتها والبحث عن بديل لهاالعقود املجحفة وما فيها 

 املطلب الثاني

 حماية املستهلك إلالكتروني في مرحلة تنفيذ العقد

ان من أهم النتائج املترتبة على مبدأ حرية التعاقد هي إطالق الحرية لإلرادة في تكوين 

اف وحرص كل منهم العقود وفي ترتيب آثارها، وبالنظر إلى التساوي املفترض بين مراكز ألاطر 

 .(48) على تحقيق مصالحه أن يتحقق لهذه العقود توازنها

وبالنظر للتطور في الطابع الفني للسلع والخدمات وظهور صيغ تعاقدية جديدة فإن 

 بوسائل الدعاية والاعالن فيأتي 
ً
من املتصور أن يقدم املستهلك على إبرام العقد متأثرا

 دون تمهل بحيث يأتي
ً
التعاقد في غير صالحه، ثم يريد التخلص من العقد  تعاقده متسرعا

والعدول عنه، وهو ما ال يتحقق في ظل القواعد العامة، ألنها تثبت للعقد قوته امللزمة وال 

 .تجيز ألي من عاقديه أن يتحلل منه بإرادته املنفردة

مل وعليه فإنه يجب ان تمتد حماية املستهلك إلى مرحلة تنفيذ العقد الالكتروني لتش

كافة حقوق املستهلك في هذه املرحلة، وذلك من خالل حماية حق املستهلك في ضمان 

. العيوب الخفية، وكذلك حقه في ضمان التعرض والاستحقاق، وكذلك حقه في العدول 

 :وبالتالي سنبين ذلك وفق آلاتي

 

                                                           
موفق حماد عبد، الحماية املدنية للمستهلك في عقود التجارية الالكترونية، دراسة مقارنة، منشورات   (48)

 .022، ص0200الحقوقية، الطبعة ألاولى،  زين 
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 الفرع ألاول 

 حق املستهلك في اللمان

ملبيع، ومنها حقه في ضمان العيوب يلتزم موفر الخدمة بضمان حقوق املستهلك في ا

الخفية التي ال يستطيع اكتشافها أثناء التعاقد، وكذلك حقه في ضمان التعرض 

وعلى ذلك سوف نبين هذه . والاستحقاق سواء كان من فعل موفر الخدمة أو بفعل الغير

 :الحقوق وفق آلاتي

 حق املستهلك بلمان العيوب الخفية: ووال

هو التزام تقتضيه طبيعة املعاملة وقصد املتعاقدين،  أن ضمان العيوب الخفية

منتج معين يتوجب أن  أوفاملستهلك الذي يتعاقد الكترونيا مع املزود من أجل شراء سلعة 

يكون خاليا من أي عيب وصالح للغرض الذي اشتراه من أجله، أي انه لو كان يعلم بوجود 

 .لوبهذا العيب ملا أقدم على شرائه وال دفع ثمنه املط

في املبيع ال تتوافر في مثله وتؤدي إلى تدني  حالة تظهر" ويعرف العيب الخفي بانه

 .(49)" قيمة الش يء أو املنفعة املرجوة منه

العيب الذي يتلف الش يء أو يلحق به الهالك ويؤدي إلى الانتقاص "كما يعرف بأنه 

و في خصائصه بحيث وصافه أأالذي يصيب الش يء في  العيب"، أو هو "من قمته أو منفعته

تخلف صفة في املبيع التزم البائع للمشتري "، أو هو "يجعله غير صالح للغرض املعد من أجله

 .(50)" وجودها فيه

 من العيوب، فإن تسلمه وبه 
ً
 خاليا

ً
وعلى ذلك فمن حق كل متعاقد أن يتسلم مبيعا

( املستهلك)املشتري  ، ولكي يستفيد(51) ش يء منها قامت مسؤولية البائع بضمانه لهذه العيوب

                                                           
التوزيع،  ، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و دمحم فواز مطالقة (49) 

 .000، ص 0220الطبعة الثالثة، 
 .021خالد ممدوح ابراهيم، حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، مرجع سابق، ص( 50)
 .022قدري دمحم محمود، مرجع سابق، ص (51)
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ً
من الالتزام بضمان العيوب الخفية وجب توافر عدة شروط في العيب الخفي العتباره منشئا

 :(52) للضمان وهي

0- 
ً
 . أن يكون العيب قديما

0- 
ً
 .أن يكون العيب مؤثرا

 وغير معلوم للمشتري -0
ً
  .وأن يكون خفيا

 للضمان، إال أنه فاذا ما تحققت هذه الشروط يمكن اعتبار العيب الخفي مو 
ً
جبا

وبالرجوع إلى القواعد الخاصة بالعيوب الخفية نجد أنه البد من توافر شرطين في العيب 

 :هما

أال يستطيع العميل من الانتفاع باملحل حسب الغاية املعتادة جراء تأثير العيب، -0

لتزم ومن املمكن أن تكون الاستطاعة أقل من الوضع الطبيعي، فإذا توافر ذلك يكون امل

 .(53) مسؤول عن هذا التأثير

عدم القدرة على اكتشاف العيب الخفي إال من قبل خبير فني، فإذا تم اكتشافه -0

، وال يتم إدراجه ضمن العيوب الخفية، 
ً
من قبل شخص عادي فإن هذا العيب ال يعد خفيا

سلم املحل، ألنه من العيوب الظاهرة التي ال توجب الضمان، وألن العميل علم بها ومع ذلك ت

فيكون هنا قد تنازل عن حقه في طلب ضمان هذا العيب وأعتبر ذلك قبول منه للمحل 

 .(54) بوصفه الظاهر

                                                           
خالد ممدوح ابراهيم، حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، مرجع : شروطراجع في تفاصيل هذه ال (52)

 .وما بعدها 022سابق، ص
 .001خالد ممدوح ابراهيم، حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، مرجع سابق، ص( 53)
العيب ال يعتد أن الشخص الطبيعي ال يتمكن من اكتشاف العيب الخفي، ألنه غير ظاهر ولو تم تحديد  (54)

، وال يدخل ضمن نطاق املسؤولية القانونية، ألن املشرع اشترط لضمان العيب الخفي عدم 
ً
 خفيا

ً
به عيبا

، وألنه من ألامور الخفية التي ال تظهر (الرجل املعتاد)القدرة على تحديده من قبل الشخص الطبيعي 

لخفاء قد زالت من جراء كشفه من قبل ا بسهولة مما ال يحق له التمسك بضمان العيب الخفي، ألن صفة

الشخص الطبيعي، وإنما يتم اكتشافه من قبل خبير مختص ألن إكتشافه من قبله يوجب الضمان ويرتب 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء ألاول، . املسؤولية على الالتزم



 عبد العزيز فتحي العلواني. د املستهلك إلالكتروني وفق نظام التجارة إلالكترونية السعوديحماية 
 

09 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

وعلى ذلك فإن ضمان العيب الخفي ما وضع إال في سبيل حماية املتعاقد املستهلك 

الذي يعتبر في الغالب غير محترف وال يملك الدراية الكافية لفحص محل العقد، ومتى 

فرت شروط الضمان فإنه من حق العميل طلب الفسخ أو إصالح العيب أو استبدال توا

املنتج، أو املطالبة باسترداد جزء من الثمن، هذا باإلضافة إلى أحقية التعويض عن ألاضرار 

الحاصلة، كما يجوز الاتفاق على زيادة أو إنقاص الضمان أو إسقاطه ما لم يتعمد البائع 

 منه
ً
 لضعف مركزه إخفاء العيب غشا

ً
 .(55)، وهذا حماية للمستهلك نظرا

وتناولت احكام الشريعة الاسالمية خيار العيب في املبيع، حيث اعتبرت اخفاء العيب 

عن املستهلك كالغش، فاملستهلك الذي يشتري املبيع وهو يعلم بالعيب الذي فيه ليس له ان 

املطالبة  أوان يقوم بفسخ العقد  يحتج به، اما إذا لم يكن يعلم وعلم به فيما بعد فله أما

 .(56)بتعويض عن قيمة ما أصاب املبيع من عيب 

وبخصوص ذلك فقد اقر املنظم السعودي بهذا الحق للمستهلك عندما نص على 

منه بقوله إنه ال يمكن ( و)، وفقرة (أ)ذلك في املادة الثالثة عشر في الفقرة الثانية، فقرة 

غير مطابقة  أونت املنتجات محل العقد بها عيب للمستهلك فسخ العقد إال إذا كا

 .(57)للمواصفات املتفق عليها 

 ما أخذ به املنظم السعودي بأنه جعل من حق املستهلك استخدامه لضمان 
ً
وحسنا

العيوب الخفية بناء على القواعد العامة الا أنه خصص بعض القواعد الخاصة التي تنطبق 

اصة كاملنتجات املصنعة بناء على طلب املستهلك على بعض املنتجات التي لها ميزات خ

واملنتجات التي تتطلب تحميل على الانترنت حيث جعل استقرار املعامالت من أولوياته 

وبذات الوقت حماية املستهلك من العيوب الخفية، حيث منع املستهلك من فسخ العقد في 

 للمعامالت بالنظر ل
ً
طبيعة املنتج وبذات الوقت حال التعاقد على هكذا منتجات استقرارا

                                                                                                                                           

زام، املجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي مصادر الالت-نظرية الالتزام بوجه عام

 .200، ص 0222الحقوقية بيروت، 
 .20، 22فاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص (55)
 ..02عبدهلل ذيب محمود، مرجع سابق، ص (56)
 .من نظام التجارة الالكترونية السعودي 00انظر املادة  (57)
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منح حماية للمستهلك بفسخ العقد بناًء على ضمان موفر الخدمة للعيب الخفي كما لو 

أنها غير مطابقة  أوجاءت املنتجات املصنعة بناء على طلب املستهلك بها عيب مصنعي 

ميل للمواصفات املطلوبة من قبل املستهلك، وكذلك الامر بالنسبة للمنتجات التي تتطلب تح

 .عبر الانترنت ولم يكتمل تحميلها لعيب أو أنها غير مطابقة ملا اتفق عليه

 

 حق املستهلك بلمان التعرض والاستحقاق: ثانيا

يلتزم موفر الخدمة بعدم التعرض للمستهلك في ملكيته أو حيازته ملحل العقد أو 

ادة املستهلك ملحل انتفاعه به، بمعنى أن يلتزم باالمتناع عن أي عمل من شأنه أن يعوق إف

العقد على النحو الذي أعد له، ويشمل ضمان موفر الخدمة كل صور التعرض الصادر منه 

 املادي والقانوني، الكلي والجزئي،
ً
املباشر وغير املباشر، ولعل املثال الشهير  شخصيا

للتعرض الشخص ي في املجال الالكتروني هو تصميم برامج معلومات لشخص معين ثم يقوم 

فه من خالل فيروس معين أو بإعادة التصرف فيه لشخص آخر منافس، وكمن يتعهد بإتال 

ألحد التجار بسعر معين ثم يقوم ( الاشتراك في الانترنت)بتوريد أجهزة وخدمات معينة 

بالتعاقد مع تاجر آخر من نفس املنطقة على إمداده بنفس الش يء بسعر منخفض وبجودة 

 .(58)يضر بالتاجر ألاول  أعلى مما
ويتمثل التعرض املادي في قيامه بأعمال مادية ال تستند إلى سبب قانوني، ويكون من   

شأنه أن يحول دون الانتفاع بمحل العقد، أما التعرض القانوني فيكون في حالة استناد 

، كما يمتنع على موفر 
ً
موفر الخدمة إلى حق على املبيع في مواجهة املستهلك كحق امللكية مثال

وال يقتصر التزام موفر الخدمة . تعرض للمستهلك في كل املبيع أو في جزء منهالخدمة ال

بضمان التعرض على تصرفاته الشخصية فحسب، بل يتعداه إلى ضمان التعرض الصادر 

من الغير والذي من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة الانتفاع بمحل العقد على النحو الذي أعد له 

 .(59)ويرتضيه املستهلك 

                                                           
 .000، ص .022لكترونية، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، دمحم حسين منصور، املسؤولية إلا (58)

 .020عبدهللا ذيب محمود، مرجع سابق، ص (59)
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ما سبق يتبين لنا أنه ال توجد خصوصية تستدعي بحث أحكام التعرض من خالل 

والاستحقاق في حالة العقود املبرمة عبر الانترنت، وهو ما يحيلنا بذلك للقواعد العامة وذلك 

 لعاملية شبكة الانترنت، وتصور ورود العقود الالكترونية 
ً
للحفاظ على حماية املستهلك، نظرا

ى أنظمة قانونية مختلفة في حكمها لهذا النوع من الضمان، وهو بين متعاقدين ينتميان إل

السبب الذي دفع البعض إلى القول بعدم صحة جواز إنقاص أو إسقاط الضمان حتى ولو 

، فيظل حقه في  لم يخفي موفر الخدمة هذا الحق، بل ولو كان املستهلك
ً
 به أيضا

ً
عاملا

 
ً
 .(60)استرداد الثمن محفوظا

 الفرع الثاني

 (الحق في الفسخ)ملستهلك في العدول حق ا

يعتبر الحق في العدول عن العقد الالكتروني من أكثر الوسائل مالئمة والتي لجأت لها 

التشريعات الحديثة لحماية املستهلك في عقود الاستهالك الالكترونية، ويتضمن هذا الحق 

ارية، يترك تقديره إعطاء فرصة للمستهلك للتروي والتفكير، وهو حق يتسم بالصفة الاختي

 للضوابط القانونية فهو من الحقوق املستحدثة
ً
 . لكامل إرادة املستهلك، وفقا

أو  وتستخدم عدة مصطلحات للتعبير عن هذا الخيار مثل مهلة التروي أو التفكير

 .(61)أو حق العدول أو الرجوع  حق الندم

ادة النظر في ويعرف الحق في العدول بانه وسيلة يسمح للمستهلك بمقتضاها إع

العقد املراد ابرامه معه من جانب واحد والرجوع عنه دون ان تتوقف على أرادة الطرف 

 .(62)الثاني في العقد 

                                                           
عمر خالد زريقات، عقود التجارة الالكترونية، عقد البيع املبرم عبر الانترنت، دراسة تحليلية، الطبعة  (60)

  .002، ص 0222 ألاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، ألاردن،
ول حول الجوانب دمحم شكري سرور، التجارة الالكترونية ومقتضيات حماية املستهلك، املؤتمر العلمي الا  (61)

للعمليات الالكترونية، الامارات العربية املتحدة، اكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث  القانونية وألامنية 

 ، انظر 020، ص 0220أبريل  02-.0والدراسات القانونية، املنعقدة في 
ً
مصطفى دمحم الجمال، السعي : أيضا

 .002ص،م، 0220إلى التعاقد في القانون املقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .022عبدهلل ذيب محمود، مرجع سابق، ص (62)
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وتمثل خيار العدول بالنسبة ملستهلك بحقه في اعادة النظر في العقد الذي أبرمه 

. ترداد ثمنهوالرجوع عنه خالل مدة محددة تختلف باختالف محل العقد، ويتم رد املبيع واس

 عن املبدأ، حيث اعتبره بعض 
ً
وهو حق يمس القوة امللزمة للعقد الالكتروني، ويشكل خروجا

 ملوفر 
ً
 الزما

ً
 صحيحا

ً
 غير الزم بالنسبة للمستهلك، وعقدا

ً
 صحيحا

ً
شراح القانون عقدا

 .(63)الخدمة 

تهلك في وإزاء عدم تحقق املساواة املفترضة واختالل التوازن بين موفر الخدمة واملس

العالقة التعاقدية، فقد سعى املنظم إلى التدخل لحماية الطرف الضعيف في هذه العالقة، 

وفرض بنص آمر منح املستهلك مهلة للتدبر والتفكير فيما أقدم عليه فإن تبين له تسرعه 

وعدم مالئمة التعاقد له جاز له العدول الذي أصبحت قواعده من النظام العام والتي ال 

 عن هذا الحق وال يجوز يجوز الا
ً
تفاق على خالفها وبالتالي ال يحق للمستهلك التنازل مسبقا

 .(64) بأي شكل من ألاشكال تقييده

فقد نص املنظم السعودي على حق املستهلك في فسخ العقد في الفقرة ألاولى من 

الل مع عدم إلاخ-0 : "املادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الالكترونية حيث تنص على

فسخ العقد خالل ألايام السبعة التالية ... بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك 

لتاريخ تسلمه املنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج 

موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أّي منهما، وفي هذه 

حمل املستهلك التكاليف املترتبة على فسخ العقد إال إذا اتفق أطراف العقد على الحالة يت

 ".غير ذلك

ونستخلص من ذلك ان املنظم السعودي اعطى الحق للمستهلك بفسخ العقد الا انه 

 :هذا الحق مقيد بعدة قيود وهي

                                                           
حمد هللا دمحم حمد هللا ، حماية املستهلك في مواجهة الشروط تعسفية في عقود الاستهالك، دراسة  (63)

 .02، ص0222فكر العربي، القاهرة، مقارنة، دار ال
الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة املعارف، : عمر دمحم عبد الباقي (64)

 .222، ص 0222إلاسكندرية، 
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أو  ان يتم الفسخ خالل سبعة أيام تسري من اليوم التالي لتسلم املستهلك للمنتج-0

 .من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة

 .        ينتفع من املنتج أو الخدمة أوان ال يستخدم -0

 .ان يتحمل تكاليف فسخ العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك-0  

لم وبالنسبة للطريقة التي يجب ان يتخذها املستهلك للتعبير عن حقه في العدول 

 معي
ً
 ملمارسة مكنة العدول وهذا من مصلحة املستهلك، حيث يحدد املنظم السعودي شكال

ً
نا

من الناحية العملية من مصلحة املستهلك عند استعماله لهذا الخيار أْن يعبر عن عدوله من 

 .(65) خالل أي وسيله تمكنه من إثبات العدول عند منازعة موفر الخدمة له في ذلك

في فسخ العقد، الا أنه جاء  وعلى الرغم من نص املنظم السعودي على حق املستهلك

ونص في الفقرة الثانية من املادة الثالثة عشر من نظام التجارة الالكترونية واملادة الحادية 

عشرة من الالئحة التنفيذية للنظام على الحاالت التي ال يجوز للمستهلك ان يمارس حق 

 :العدول فيها وهي آلاتي

لى طلب املستهلك أو وفقا ملواصفات إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء ع-0

 .حددها، ويستثنى من ذلك املنتجات التي بها عيب أو غير املطابقة للمواصفات املتفق عليها

برامج  أوإذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة -0

 .معلوماتية جرى استخدامها

 .نشورات أو كتبإذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجالت أو م-0

 .إذا ظهر عيب في املنتج بسبب سوء حيازة املستهلك-2

 .إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام-1

إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر إلانترنت، ويستثنى من ذلك -.

 .بقة ملا اتفق عليهغير املطا أوالبرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل 

ذا كان -2.   إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خالل مدة جواز فسخ العقد-2

 .محل العقد منتجا ال يمكن إعادة بيعه ألسباب صحية

                                                           
   .222عمر دمحم عبد الباقي، مرجع سابق، ص (65)
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إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر تم دمجها وال يمكن معه إعادتها -2

 . إلى حالتها ألاصلية التي سلمت بها

انت الخدمة محل العقد حجز فندقي أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير إذا ك-02

 . مركبات أو نقل أو خدمة تنظيم فعاليات

 .إذا انعقد العقد في مزاد علني-00

إذا كان محل العقد منتجا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خالل املدة التي يجوز -00

 على سوق يتسم بالتقلب السعري 
ً
املستمر بشكل ال يتحكم فيه  فيها فسخ العقد اعتمادا

 .موفر الخدمة، كالذهب والفضة

ويترتب على اختيار املستهلك طريق العدول عن العقد الذي أبرمه عبر الانترنت إزالة 

، كما يلتزم من مارس هذا الحق بإعادة 
ً
العقد وانقضاءه؛ بل واعتباره كأن لم يكن أصال

 التزم بإعادته بالحالة التي تسلمه الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا تس
ً
لم شيئا

 .(66)عليها

كما يترتب على ممارسة املستهلك مكنة العدول بعض آلاثار بالنسبة ملوفر الخدمة 

تتمثل بصفة أساسية في التزامه برّد الثمن الذي دفعه املستهلك له مقابل حصوله على 

لتعاقد سيتبعه فسخ أي عقد السلعة، كما أقرت بعض التشريعات بأّن رجوع ألاخير عن ا

 .(67)آخر أرتبط بالعقد ألاصلي الذي جرى الرجوع عنه 

لذلك يجب على موفري الخدمة تمكين املستهلك من تصحيح ألاخطاء في الخطابات 

ويعــد ذلــك مــن العوامــل املهمـــة التـــي . بطريقة سريعة وبشكل آلي" إن وجدت"الالكترونية 

املستهلــك واملتجــر إلالكترونــي، وعلـى القائميـن علـى املتاجــر إلالكترونيــة،  تعـــزز الثقـــة بين

 :لوذلك من خال

 تمكيـن املستهلــك مـن تصحيــح الخطــأ إلكترونيــ-0
ً
 .       ا

                                                           
وني لشبكة الانترنت، دراسة مقارنة في ضوء طوني ميشال عيس ى، التنظيم القان: راجع في تفاصيل ذلك (66)

، 020، ص0220ألاولى، املنشورات زين الحقوقية، لبنان،  القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، الطبعة 

020. 
 .وما بعدها 2.مرجع سابق، ص دمحم حسن قاسم، : راجع في تفاصيل ذلك (67)
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0-  
ً
  .توفيـر قنــوات للتبليــغ فـي حــال تعـذر القيـام بذلــك تقنيــا

ساعة من وقت إرسال  02ي العقد إلالكترونـي خالل ويعد إلابالغ عن موضـع الخطأ ف

الخطاب تداركـا للخطـأ إن لم يكـن املستهلك قـد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو 

 . حصل على منفعـة أي منهمـا

إذا "وهذا ما نص عليه نظام التجارة الالكترونية في املادة الرابعة حيث نصت أنه 

خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ  حدث خطأ من املستهلك في

موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خالل املهلة التي تحددها الالئحة، ويعد هذا 

إلابالغ تداركا للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على 

 ".منفعة من أي منهما

يكون تصحيح -0"رابعة من الالئحة التنفيذية للنظام على وقد نصت املادة ال

املستهلك للخطأ الوارد في الخطأ إلالكتروني مقبوال إذا قام بإبالغ موفر الخدمة عنه خالل 

 .أربع وعشرون ساعة من وقت إرسال الخطاب

من ( 0)يتعين على موفر الخدمة الاستجابة لتصحيح الخطأ املبلغ عنه وفقا للفقرة-0

ملادة، ما لم يكن املستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على هذه ا

 .منفعة من أي منهما

يجوز ملوفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير -0

املقصود الذي يقع منه في الخطاب إلالكتروني املوجه للمستهلك، على أن يبلغ املستهلك 

مه به وقبل شحن املنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه بالخطأ فور عل

الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الالكتروني أو فسخ العقد 

 ".واسترداد ما دفعه مقابل املنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا الخطأ

ملادة الرابعة من النظام وما يقابلها من الالئحة ومن خالل استقراء كل من ا

تنفيذية، نرى ان املنظم السعودي قد راعى ألاخطاء إلانسانية التي قد تحدث ليس فقط ال

من قبل املستهلك وانما أيضا من قبل موفر الخدمة، حيث اعطى الحق للمستهلك تدارك 

ل أربع وعشرين ساعة من وقت الخطأ في املراسالت الالكترونية إذا بلغ موفر الخدمة خال
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ارسال الخطاب وقد افترض بمجرد التبليغ تدارك للخطأ حيث فرض على موفر الخدمة 

 .الخدمة محل التعاقد أوما لم يكن قد استفاد املستهلك من املنتج الاستجابة لهذا التبليغ 

يذ تنف أوباإلضافة لذلك عالج املنظم السعودي حالة تأخر موفر الخدمة في تسليم 

محل التعاقد، حيث منح املستهلك الحق في إلغـــاء العمليـــة إذا تأخر موفــــر الخدمة عن 

 من تاريخ إبرام العقد أو عن املوعد املتفق عليه،  01التسليم أو التنفيـــذ مدة تزيـــد على 
ً
يومـــا

أو تنفيذه، وله ما لم يتفـق موفر الخدمة واملستهلـك على مدة أخــرى لتسليـــم محل العقد 

ـــج أو الخدمـــــة أو غير ذلــــك مـــن تكاليـــف ترتبت  استـــرداد مــــا دفعه بمقتض ى العقد مقابل املنتــ

 . علـــى هذا التأخيـــر، ما لم يكن التأخيــــر بسبــب قوة قاهرة

ت يكون لها ويلتــزم موفــر الخدمة بإبـالغ املستهلـك عن أي تأخيــر متوقــع أو صعوبا

وهذا ما نص عليه نظام التجارة الالكترونية . هتأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذ

 .(68)في املادة الرابعة 

 الخاتمة

في بحثنا هذا الذي حاولنا من خالله بيان اخر ما استجد من حلول تشريعية تعنى 

ث إلى مجموعة من النتائج توصلنا من خالل دراسة هذا البحبحماية املستهلك الالكتروني، و 

 :والتوصيات

 النتائج: ووال

ولكن يميل املنظم السعودي في نظام التجارة إلالكترونية إلى اعتبار إلاعالنات إلالكترونية إيجابا  .0

بصفة ضمنية، فهو يعطي إلاعالنات والوثائق الدعائية قيمة تعاقدية ويعتبرها مكملة للعقود 

، ألن الدعوة للتعاقد ال ويلزم أطراف التعاقد بها، وهذا 
ً
ال يكون إال مع اعتبار إلاعالنات إيجابا

 .يلتزم أطراف التعاقد باإلعالن

لم ينص املنظم السعودي في نظام التجارة إلالكترونية وال في الئحته التنفيذية على ضرورة  .0

تزام من النظام التقيد في إلاعالن بالنظام العام والادب العامة، وان كان باإلمكان اعتبار هذا الال

 .العام الذي يجب على املعلن التقيد به من تلقاء ذاته

                                                           
 .نية السعوديانظر املادة الرابعة من نظام التجارة الالكترو (68)
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لم يبين املنظم السعودي في نظام التجارة إلالكترونية وال في الئحته التنفيذية اللغة التي يجب أن  .0

يكون فيها إلاعالن مما يعني أن ذلك يعد نقصا في نظام التجارة إلالكترونية يتوجب على املنظم 

 .داركه والنص عليه بشكل واضح وصريحالسعودي ت

املنتج ان يقوم ببيان تفصيل التبصير  أوغفل املنظم السعودي في إلزام موفر الخدمة  .2

والاعالم بالخصائص ألاساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد بالرغم من أهميته 

 مع  الخدمة ملا أقبل وتعاقد أوالقصوى للمستهلك حيث لوال مزايا وأوصاف املنتج 
ً
الكترونيا

 .موفر الخدمة

يؤخذ على املنظم السعودي انه لم ينص على ضرورة اعالم املستهلك بسياسة الاسترجاع  .1

والاستبدال قبل توقيع العقد املزمع ابرامه وانما اكتفى بإلزام موفر الخدمة ان يعلم املستهلك 

املادة الثامنة من انه في ، حيث بشروط واجراءات الفسخ دون سياسة الاستبدال والارجاع

الالئحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية أوردت إلزام موفر الخدمة بضرورة اعالم املستهلك 

بسياسة الاستبدال والارجاع بعد ابرام العقد وليس قبل ابرام العقد وذلك من خالل الفاتورة 

 .التي ستسلم للمستهلك

نية والئحته التنفيذية، أولى حماية خاصة أن املنظم السعودي في نظام التجارة الالكترو ..

ضح البيانات الشخصية التي تشملها الحماية، أو لجميع املتعاملين بالتجارة الالكترونية، و 

والزم موفر الخدمة باتخاذ كافة الوسائل لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها طول مدة 

إال أن املنظم السعودي لم  الاحتفاظ بها، وحمايتها من الاختراق والاستخدام غير املشروع،

ينص على املدة املحددة لالحتفاظ بتلك البيانات، بل ترك ذلك لطبيعة التعامل بالتجارة 

 .الالكترونية

لم يصدر حتى آلان نظام أو نصوص خاصة تنظم الشروط التعسفية وعقود إلاذعان في  .2

على حماية املستهلك  وكذلك نظام التجارة الالكترونية لم ينص اململكة العربية السعودية،

من الشروط التعسفية، بالتالي فإنه يجب الرجوع فيما يتعلق بذلك إلى أحكام وقواعد 

تنظم كافة الجوانب املتعلقة بشتى مجاالت الحياة ومنها دائرة الشريعة الاسالمية والتي 

 .العقود ومنها العقود وكيفية حماية أطرافها
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 التوصيات: ثانيا

الئحته التنفيذية تفصيال أكثر عن كيفية وصف  أوالقانوني نوص ي ان يتضمن النص  .0

املنتج في العقد كتضمين صور للمنتج وذكر اسم الشركة املصنعة ومصدر املنتج  أوالخدمة 

 . وكل ما يؤدي إلعالم املستهلك الالكتروني بهذا الجانب

اع قبل إتمام نوص ي املنظم السعودي ان يشمل اعالم املستهلك بسياسة الاستبدال والاسترج .0

 .التعاقد وليس بعده فقط

نوص ي املنظم السعودي بضرورة النص على تحديد املدة التي يجب الاحتفاظ ببيانات  .0

املستهلك خاللها في عهدة موفر الخدمة بشكل واضح وصريح، سواء في نظام التجارة 

شع التجار وذلك لتوفير حماية أكبر للمستهلك من ج. الالكترونية أو في الئحته التنفيذية

وعدم استخدام بياناتهم ألغراض تخدم تجارتهم واستغالل ضعف وعدم خبرة املستهلك 

 .الالكتروني

نوص ي املنظم السعودي النص على تحديد اللغة التي يتم بها إلاعالن التجاري إلالكتروني  .2

بشكل واضح وصريح حتى يصل إلاعالن إلى أكبر عدد من املستهلكين ويكون مفهوما وواضحا 

 .أن يراعي املعلن في إلاعالن ألاخالق وآلاداب العامةبالنسبة لهم، وكذلك النص على 

نوص ي املنظم السعودي باإلسراع في اصدار قانون خاص ينظم الشروط التعسفية وعقود  .1

 .إلاذعان وذلك من أجل توفير حماية أكبر للمستهلك

 قائمة املراجع

 الكتب: ووال: 

ية في العقود، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ايمن سعد سليم، الشروط التعسف .0

 .0200القاهرة، 

بتول صراوة عبادة، التضليل إلاعالني التجاري وأثره على املستهلك، دراسة مقارنة،  .0

 .0200منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

طبعة بسام فنوش الجنيد، املسؤولية املدنية عن إلاعالنات التجارية عر شبكة إلانترنت، ال .0

 .0202ألاولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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حماد مصطفة عزب، الجوانب القانونية لإلعالن عن املنتجات عبر إلانترنت دراسة مقارنة،  .2

 .0202دار النهضة العربية، القاهرة، 

ستهالك، حمد هللا دمحم حمد هللا، حماية املستهلك في مواجهة الشروط تعسفية في عقود الا  .1

 .0222دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

خالد جمال أحمد حسن، الحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقات الاعفاء من املسئولية  ..

 ..022العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

نة، الدار خالد ممدوح ابراهيم، حماية املستهلك في املعامالت الالكترونية، دراسة مقار  .2

 .0222الجامعية، الاسكندرية، 

 .0222، مصر،  سعيد عبد السالم، الالتزام باإلفصاح بالعقود، دار النهضة العربية، القاهرة .2

السيد دمحم السيد عمران، الالتزام باإلعالم إلالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة إلانترنت، الدار  .2

 ..022الجامعية، بيروت، 

ظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة إلانترنت، دار الجامعة شريف دمحم غنام، التن .02

 .0200الجديدة، بدون طبعة، 

طوني ميشال عيس ى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين  .00

 .0220ألاولى، املنشورات زين الحقوقية، لبنان،  الوضعية والاتفاقيات الدولية، الطبعة 

رزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء ألاول، نظرية عبد ال .00

مصادر الالتزام، املجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات -الالتزام بوجه عام

 .0222الحلبي الحقوقية بيروت، 

دار الثقافة  عبدهللا ذيب محمود، حماية املستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، .00

 .0200للنشر والتوزيع، الاردن، 

عمر خالد زريقات، عقود التجارة الالكترونية، عقد البيع املبرم عبر الانترنت، دراسة  .02

 . 0222 تحليلية، الطبعة ألاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، ألاردن، 

شريعة والقانون، عمر دمحم عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين ال .01

 .0222منشأة املعارف، إلاسكندرية، 
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فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية املستهلك، دراسة في أحكام القانون اللبناني مع  ..0

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (إلكترونيا)الاشارة إلى حماية املستهل املتعاقد عن بعد

0200. 

ي العقد إلالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، قدري دمحم محمود، حماية املستهلك ف .02

0202. 

كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املستهلك إلالكتروني، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية  .02

0200. 

دمحم املرز ي زهرة، الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  .02

 .0202ألاولى، 

دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار -لى، حماية املستهلك في القانون املقارن دمحم بودا .02

 ..022الحديث، القاهرة، مصر،  الكتاب 

قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد -دمحم حسن قاسم، التعاقد عن ُبعد .00

 .0221للنشر، مصر،  القانون ألاوروبي، دار الجامعة الجديدة 

 ..022سين منصور، املسؤولية إلالكترونية، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، دمحم ح .00

دمحم فواز مطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و  .00

 .0220التوزيع، الطبعة الثالثة،  

مقارنة، مطبعة جامعة مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام باإلعالم في عقود الاستهالك، دراسة  .02

 .0222طنطا، الكتاب الجامعي، مصر، 

مصطفى دمحم الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون املقارن، منشورات الحلبي الحقوقية،  .01

 .0222لبنان، 

موفق حماد عبد، الحماية املدنية للمستهلك في عقود التجارية الالكترونية، دراسة مقارنة،  ..0

 .0200الحقوقية، الطبعة ألاولى،  زين مكتبة السنهوري، منشورات 

نزيه دمحم الصادق مهدي، الالتزام قبل التعاقدي باإلفضاء بالبينات املتعلقة بالعقد،  .02

وتطبيقاته على بعض أنواع العقود دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار النهضة العربية، 

 .0220القاهرة، 
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نات التجارية عبر إلانترنت، الطبعة ألاولى، يوسف عودة غانم املنصوري، التنظيم القانوني لإلعال  .02

 .0201منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  
 
 :الرسائل العلمية: ثانيا

أمينة أحمد دمحم أحمد، حماية املستهلك في عقود التجارة إلالكترونية، دراسة مقارنة، رسالة  .0

 ..020دكتوراه، جامعة القاهرة، 

تجارية في نظم التجارة إلالكترونية، مجلة كلية حمدي دمحم مصطفى، حدود إلاعالنات ال .0

 .0222الشريعة والقانون، كلية الشريعة جامعة ألازهر، الجزء الثاني، العدد الرابع، 

خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر إلانترنت، دراسة مقارنة، رسالة  .0

 .0200ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

عيد عبدالعاطي دمحم أحمد البندري، حقوق املستهلك وحدودها، دراسة مقارنة بين س .2

التشريع الوضعي والفقه الاسالمي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

0202. 

صالح دمحم صالح مبارك، حماية املستهلك في إلاعالن التجاري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  .1

 ..020جامعة عين شمس، 

 القوانين واملواثيق الدولية: لثاثا 

 .والئحته التنفيذية 0222نظام التجارة الالكترونية السعودي الصادر في عام 

  
 
 :املقاالت وألابحاث: رابعا

ل و دمحم شكري سرور، التجارة الالكترونية ومقتضيات حماية املستهلك، املؤتمر العلمي ألا  .0

ات الالكترونية، الامارات العربية املتحدة، اكاديمية للعملي حول الجوانب القانونية وألامنية 

 .0220أبريل  02-.0شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات القانونية، املنعقدة في 

نبيل دمحم أحمد صبيح، حماية املستهلك في التعامالت الالكترونية، مجلة الحقوق، جامعة  .0

 .0222، 00، السنة 0الكويت، الكويت، العدد 

ن أحمد دمحم الجبوري، التضليل والخداع أو الكذب في إلاعالم التجاري، مجلة كلية هيالن عدنا .0

 .0202، 00، العدد 0القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، املجلد 

  
 
 :املواقع الالكترونية: خامسا
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خدمة التجارة موقع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني، إرشادات الامن السيبراني ملوفري 

  https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx: الالكترونية، عبر الرابط التالي
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 مكانة البنك الالكتروني في القانون الجزائري 
The status of the Electronic bank in Algerian law 

 كباهم سامي، عضو مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص :تور كدال

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة
s_kabahoum@univ-dbkm.dz 

 :ملخص

تتطرق هذه الدراسة إلى فكرة البنوك الالكترونية وإمكانية تجسيدها من خالل معالجة 

وتثار  املشرع الجزائري، حيث تعد البنوك أداة فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري،

بهذا الصدد إشكالية مكانة هذا النوع من البنوك في الجزائر ودورها في صناعة التنمية 

الاقتصادية، وذلك بالتطرق للصيرفة الالكترونية في الجزائر باعتبارها املجال القابل للتطور 

من خالل تحويل العمليات التقليدية والكالسيكية للبنك، وخلصت الدراسة إلى أهم نتيجة 

ي أن  البنك الالكتروني في حقيقته امتداد للبنك التقليدي من خالل تحويل الخدمات وه

 .التقليدية إلى خدمات صيرفة الكترونية

 .بنك الكتروني، صيرفة الكترونية، خدمات مالية، اقتصاد وطني، تنمية: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study deals with the idea of electronic banks and the possibility of 

their embodiment by addressing the Algerian legislator. Banks are an 

effective tool in the development of the Algerian national economy. In 

this regard, the problematic of this type of banking in Algeria and its 

role in the economic development industry, Which can be developed by 

transforming the traditional and classic operations of the bank. The 

study concluded that the bank electronic is in fact an extension of the 

traditional bank by converting traditional services into electronic 

banking services. 

key words: Electronic Bank_ Electronic banking_ Financial Services _ 

National economy_ development 
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 :مقدمة 

 تأثر الاقتصاد بشكل عام بتكنولوجيا املعلومات والاتصال يثير فكرة الاقتصاد الرقمي،

والتي عرفت رواجا على مستوى الاقتصاد الوطني أو حتى الاقتصاد الدولي، فال تعرف 

العالقات الاقتصادية حدود أو مجال جغرافي حتى على املستوى التقليدي ناهيك عن تبادل 

السلع والخدمات على املستوى الالكتروني، واملشرع الجزائري بادر من خالل نصوصه 

الالكتروني على املستوى الخدمي  للبنوك الوطنية كما سارع إلى تبني  القانونية إلى تبني الطرح

نصوص قانونية ذات صلة بالتجارة الالكترونية أيضا مسايرا في ذلك النهج على املستوى 

إلاقليمي والعالمي، في ظل تشابك العالقات الدولية الاقتصادية سواء بين الدول أو الكيانات 

ى لتحقيق أقص ى عائدات مالية من خالل حرصها على التوغل الاقتصادية الخاصة التي تسع

 .والاستحواذ على أسواق جديدة خارجية، لترويج خدماتها ومنتجاتها

وتعد البنوك الحلقة املحورية في صناعة التنمية الاقتصادية، لذلك جاءت هذه الدراسة 

لقانون الجزائري إلبراز مكانة ما يعرف بالبنوك الالكترونية وخدماتها، من وجهة نظر ا

، وعلى هذا كمشكلة بحثية نسعى من خاللها إلى توسم إرادة املشرع الجزائري حول املسألة

 .هل أسس املشرع  للبنوك الالكترونية بالجزائر؟: ألاساس نطرح السؤال التالي

تتمحور أهداف الدراسة في تحديد دور هذا النوع من الصيرفة في املساهمة في الدفع حيث 

الاقتصادية للدولة الجزائرية، وقدرة البنوك واملؤسسات املالية على مقارعة  بالعجلة

نظيراتها ألاجنبية على مستوى ألاداء، ولإلملام بجوانب املوضوع انتهجنا الوصف تارة 

والتحليل تارة أخرى إلبراز جوانب فكرة البنك الالكتروني والصيرفة الالكترونية في الجزائر 

 .وآفاق تطويرهما

ألاول إلى البنك  بحثهاعلى خطة ثنائية الطرح، نتطرق في مد اعتمدنا في هذه الدراسةولق

الثاني إلى آفاق تطوير الخدمة البنكية  بحثالالكتروني والصيرفة الالكترونية، وفي امل

 :الالكترونية في الجزائر، وكل ذلك في التفصيل املوالي

 كترونيةالبنك الالكتروني والصيرفة الال: املبحث ألاول 

تعقد عمليات التجارة التقليدية والالكترونية في الاقتصاد الوطني والدولي، أفرز 

حتمية إيجاد أساليب جديدة في البنوك غير التقليدية تتجاوز  ألاداء النمطي الاعتيادي، 
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كنتيجة للتطور املتسارع لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال، فظهرت البنوك الالكترونية وما 

يرفة الالكترونية التي ساهمت بشكل ما في تقديم خدمات متنوعة وبوسائل دفع يعرف بالص

 .حديثة ومتطورة

 مفهوم البنك الالكتروني: املطلب ألاول 

 درج الفقه القانوني والفقه الاقتصادي على ذكر مصطلح البنوك الالكترونية، 

 .لذلك وجب التطرق لهذا املصطلح ابتداء ثم إلى تحديد موقف املشرع الجزائري من ذلك

 تعريف البنك الالكتروني: الفرع ألاول 

تعرض الفقه لتعريف البنك الالكتروني ونتطرق لذلك من خالل تعريفات مختلفة، حيث 

لكتروني له على البنك الذي يقدم الخدمات املصرفية عبر املوقع الا:"عرفه البعض على أنه

موقع إلكتروني يقدم الخدمات املالية في :" ، وعرف أيضا على أنه عبارة عن "شبكة إلانترنت

 .1"البيئة الافتراضية

هو العمل املصرفي الذي تكون فيه :" كما عرف البنك إلالكتروني من جهة أخرى على أنه

رامج تمكن العميل من الانترنت وسيلة الاتصال بين البنك والعميل، وبمساعدة نظم وب

الاستفادة من الخدمات والحصول على منتجات مصرفية مختلفة، والتي يقدمها البنك عن 

، ومن هذه التعريفات نجد أنه تم الاعتماد على أساس تقديم الخدمة عبر إلانترنت 2"بعد

 .لتعريف البنك الالكتروني

وذلك باعتباره موجود فقط  وعرف البنك الالكتروني بناء على عدم الوجود املادي كأساس

البنك الذي ليس له فروع مادية، والذي :" على مستوى العالم الافتراض ي، فعرف على أنه 

، وتتنوع البنوك ..."يتواصل مع عمالئه عبر وسائل إلكترونية متصلة بشبكة إلانترنت

 :3الالكترونية على النحو التالي

يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته  من خالله فان البنك: املوقع املعلوماتي_ أوال

 .وخدماته املصرفية، ويحقق بذلك الحد ألادنى من النشاط الالكتروني املصرفي

يسمح املوقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعمالئه كالبريد  :املوقع التفاعلي_ ثانيا

 .الالكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات
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هذه املواقع تضمن البنوك قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة : املوقع التنفيذي_ ثالثا

 .4رنتاملصرفية عن بعد ومن خالل الانت

أن البنك الالكتروني في حقيقته عبارة عن موقع إلكتروني على ومما سبق التطرق إليه يتضح 

، ومن خالل 5شبكة إلانترنت يحتوي على كافة البرمجيات للتعامل مع العمالء بصورة كاملة

هذه التعريفات وألانواع يطرح التساؤل حول موقف املشرع الجزائري من فكرة البنك 

 .إلالكتروني؟

 في التشريع الجزائري الالكتروني البنك : الفرع الثاني

يجب أن :" أنهنجد أنها نصت على  387_11من ألامر رقم  6املعدلة 38املادة بالتطرق لنص

 تؤسس البنوك واملؤسسات املالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة،

ـكن الـتـرخـيــص  يمال .ويدرس املجلس جدوى اتخاذ  بنك أو مؤسسة مالية  شكل تعاضدية 

الجـزائـــري  ـؤسـســات املـالــيـة الــتــي يـحــكـمــــهـا الــقـانـون املالـبــنـــوك و  باملسـاهـمـات الخـــارجــيـة فـــــي

كن يمو  .الاملعلى ألاقل من رأس 51 %قـيـمة امل سـاهـمـة الوطـنـيةاملإال في إطـار شراكـة تـمـثل 

، من نص املادة تؤسس البنوك ..."ساهمة الوطنية جمع عدة شركاءبامل أن يـقصد

واملؤسسات املالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، أو في شكل 

شركات  املساهمة النموذج ألامثل  تعاضدية استثناًء بعد دراسة الجدوى من ذلك، وتعد

املتضمن  758_57أحكامها باألمر   تضبط ،وأكثرها انتشارا همالشركات ألاموال ومن أ

 .وما بعدها 755القانون التجاري املعدل واملتمم في املادة 

ينشر بالجريدة الرسمية ويخضع للقيد في   9ويحصل البنك أو املؤسسة املالية على ترخيص

من قبل   10ري دون القدرة على مزاولة النشاط حتى الحصول على الاعتمادالسجل التجا

محافظ بنك الجزائر ويحدد هذا ألاخير نوع الشخص املعنوي إذا كان بنكا أو مؤسسة مالية 

 .ونفس الشروط يخضع لها فرع البنك أو املؤسسة املالية ألاجنبية املعتمدة بالجزائر

الية أنها تخضع ألحكام عامة بالقانون املدني والقانون واملالحظ على البنوك واملؤسسات امل

التجاري وأحكام استثنائية جاء بها قانون النقد والقرض وأنظمة بنك الجزائر، وتتمتع 

املوطن والنائب  : 11من القانون املدني 73بالشخصية املعنوية والتي من أهم آثارها وفق املادة 
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وأوجد املشرع الجزائري طرح  .سيد مادي للشركةالقانوني لهذا الشخص املعنوي، وهذا تج

 .12حديث على مستوى املصارف واملؤسسات املالية باستحداث شباك الصيرفة إلاسالمية 

ضمن املشرع الجزائري إمكانية تأسيس بنك وفق نصوصه القانونية  في صيغه التقليدية 

العالم الافتراض ي، إال أنه الكالسيكية املعروفة دون إلاشارة إلمكانية وجود بنك على مستوى 

مكن هذه البنوك من قدرة تقيم خدمات صيرفة إلكترونية ، لذلك نشير ملضمونها وفق 

 .الطرح املوالي

 الصيرفة الالكترونية: املطلب الثاني

في ظل التحول من عالم الخدمة البنكية التقليدية إلى عالم جديد متميز بالديناميكية 

وتكنولوجيا املعلومات والاتصال، اكتسبت خدمة  الرقمياتوالتطور السريع في مجال 

 .الصيرفة الالكترونية بعدا اقتصاديا للبنوك واملؤسسات املالية

 مفهوم الصيرفة الالكترونية: الفرع ألاول 

يقصد بالصيرفة الالكترونية تقديم الخدمات واملنتجات البنكية التقليدية والحديثة 

الالكتروني لألنشطة ،وتتضمن هذه العمليات مختلف ألاساليب  للعمالء من خالل التحويل

كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين من الاطالع على حساباتهم،  التي تمكن العمالء سواء

 .13 على معلومات حول مختلف الخدمات واملنتجات املالية معالجة صفقاتهم، الحصول 

عة من ألاسالیب والتقنیات هي مجمو  وتعرف الخدمة املصرفية الالكترونية بأنها،

برزت نتيجة الثورة التكنولوجیة في العالم املتقدم، والتي أدخلت  التكنولوجیة الحدیثة التي

تسهیل العملیات املصرفیة بين مختلف أطراف العالقة  في النظام املصرفي من أجل

لشركات الاقتصادیة بشكل عام، وتشمل كل املعلومات املالیة بين املنظمات وألاشخاص وا

الالكترونية البنكية ، وتوفر هذه الخدمة 14 وتخفیض التكالیف من أجل تحسين الربحیة

 :جملة من املزايا نذكر منها

استقطاب عمالء جدد؛ وذلك من خالل الاستفادة من الحمالت التسويقية التي _ أوال

 .  يروجها البنك، السيما بالنسبة للمؤسسات التي تقدم الخدمات والتجار

دورا هاما في إيجاد  الصيرفة الالكترونيةرفع التنافسية بالنسبة للبنوك؛ بحيث تؤدي  _ ثانيا

تنافسية فعالة لتحقيق كفاءة تخصيص املوارد واستخدمها، وتشجيع إلابداع والابتكار  بيئة
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مما يؤدي إلى تحسين إلانتاجية وتعزيزها، ناهيك عن  الارتقاء بنوعية الخدمة املقدمة، وهذا 

 .15ألاداء وكذا خفض التكاليف وألاسعار دوره ينعكس مباشرة على رفع مستوى ب

الودائع في تمويل نشاطها  استقطاب الودائع؛ وهذا يعكس مدى اعتماد البنوك على_ ثالثا

املعيار هو وجود عالقة ترابطية طردية ودائمة وفقا  الائتماني والاستثماري واملبدأ في هذا

 .16الودائع والائتمانالتلقائية بين  للعالقة

جعل القطاع البنكي قادر على تطوير هذه العمليات والخدمات بما يتالءم ومتطلبات _ رابعا

السوق والعمالء على املستوى املحلي والدولي ،وتحقيق عائدات مرتفعة للمساهمين 

 .17العاملين فيه واملودعين ،وتحسين دخول إلاطارات 

 الالكترونية الصيرفةصور خدمات : الفرع الثاني

 :تتنوع خدمات الصيرفة الالكترونية وذلك من خالل

 للبنوك العاملية، اعتمدت : املواقع الالكترونية للبنوك_ أوال
ً
مسايرة للتكنولوجيا ومقارعة

البنوك الوطنية الجزائرية مواقع من خاللها للمتعامل إمكانية التفاعل وتبادل البيانات مع 

كما له الحصول على أخر معطيات لدى البنك ذات صلة بنشاط البنك التسويقي   بنكه،

 .وإلاشهاري أو ملعطيات طلبها الزبون مثل كشوفات الرصيد وغيرها من املعطيات

يتلقى البنك العديد من الشيكات املسحوبة على بنوك أخرى  :املقاصة الالكترونية_ ثانيا

حوب عليه مطالبا إياه بالوفاء، ولكن تكاليف هذا يومي، وله أن يراجع كل بنك مس بشكل

 ال تتالءم مع عصر السرعة والتكنولوجيا الحالي، لذلك أوجد العمل املصرفي  التصرف

، وتسمح املقاصة الالكترونية بربح الكثير من الوقت والجهد "املقاصة الالكترونية"

ألامن املصرفي في املعامالت الشكليات وتوفير مستوى جيد من  والاقتصاد في التكاليف وقلة

الطبيعي أن تنتشر املقاصة إلالكترونية بشكل كبير في العمل  بين البنوك ،ولذلك كان من

 .املصرفي الحديث

،عن طريق البنك  إجراء تقاص الشيكات بين البنوك:"وتعرف املقاصة الالكترونية على أنها 

فعليا بين البنوك  تبادل الشيكاتاملركزي بموجب صور إلكترونية للشيكات وبدون أن يجري 
، وتتعدد صور املقاصة إلالكترونية في التطبيق املصرفي باالعتماد على معيار وقوعها 18

ألاساس يوجد نوعان من املقاصة  داخل غرفة املقاصة بالبنك املركزي من عدمه، وعلى هذا
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يتم على مستوى غرفة املقاصة  إلالكترونية أوالهما يتم خارج غرفة املقاصة وثانيهما

 .19وبإشرافها 

في نص املادة  ،إذ جاء" وسيلة دفع"يتضح أن املشرع الجزائري يعتبر أن املقاصة الالكترونية 

تعتبر وسائل دفع كل ألادوات التي تمكن كل شخص من : "من قانون النقد والقرض 69

، فيتطابق تعريف وسائل 20"السند أو ألاسلوب التقني املستعمل تحويل ألاموال مهما يكن

الالكترونية، ألن هذه ألاخيرة هي  الدفع الوارد في النص القانوني السابق مع مفهوم املقاصة

بتحويل النقود بين الحسابات البنكية ،ومن بيم مزايا املقاصة  تقنية مصرفية حديثة تسمح

أطرافها إلى املجتمع  تجاوز فوائد املقاصة إلالكترونية_السرعة وقلة التكاليف)إلالكترونية 

 .21والاقتصاد الوطني املالي واملصرفي

ُيعد ظهور الشيك الالكتروني لفرنسا والواليات املتحدة ألامريكية،  :الشيك الالكتروني _ ثالثا

حيث يعد مكافئا للشيك التقليدي ويتمثل في رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة ترسل من 

، وللشيك 22ويحمل نفس معلومات الشيك التقليدي إال أنه الكتروني  مصدر إلى املستلم،

 :23إلالكتروني مزايا نجد منها

 توفير رسوم التشغيل، _ 1

 .تسوية املدفوعات من خالل الشيكات الالكترونية في أقل مدة _ 5

 :وتعتمد آلية عمل الشيكات الالكترونية على خطوات ثالثة 

 دى البنك؛املشتري مصدر الشيك مشترك ل_ 1

 يحرر املشتري الشيك بعد الشراء ويوقع عليه الكترونيا ويرسله للبائع؛_ 5

يرسل البائع الشيك للبنك ، ويتأكد هذا ألاخير من الشيك ويراجعه ثم ويخصم الرصيد _ 8

 .24 .ويضيفه لحساب البائع

تمكنه من بطاقة خاصة يصدرها البنك لعميله هي  :بطاقة الائتمان الالكترونية_ رابعا

وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة ،وذلك  الحصول على السلع والخدمات من محالت

، 25 الضمانات املقدمة من قبله للمصرف ضمن سقف محدد يتبع ملدى مالءة املتعامل أو

تعتبر :"على أنه  املتضمن القانون التجاري  75ــ57ألامر رقم  58مكرر  748وجاء بنص املادة 
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كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات املالية املؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها  عبطاقة دف

 .26..."بسحب أو تحويل أموال

الدفع الالكتروني، تتم بين  ويتضح جليا وقوع عملية مقاصة في العالقات الناجمة عن بطاقة

بخصم قيمة املشتريات من  مصدر البطاقة البنك وحاملها املشتري، من خالل قيام ألاول 

بإيداع جديد بقيمة الفرق  رصيد الثاني، فإن لم يكف الرصيد الدائن للمشتري طالبه البنك

 .بين رصيده وقيمة املشتريات على ألاقل

ة يبأنه العمل ويعرف التحويل الالكتروني لألموال   " :التحويل الالكتروني لألموال_ خامسا

يكون قید هذا املبلغ في  لحساب آخر، وقد املال في الجانب الدائنالتي یتم فيها قید مبلغ من 

هذه العملية بناء على  بقید في حساب شخص آخر، وتتم حساب الشخص نفسه آلامر أو

 .27"طلب آلامر في البنك نفسه أو في بنك آخر

يمــكـــن  .أو التخليص الجمركي للبضائع/و الـتزام  ترحـيل ألاموال /كل تحويلين يسـبق التـوط"و

ـــرط يــــراه مناسبا من النظام 35، وهو ما نصت عليه املادة  " بــنـك الجـزائـــــر أن يـضـــع أي شــ

 .28 15/35رقم 

وبعد التطرق لبعض صور الخدمة الالكترونية في البنوك الجزائرية قد تثار  آلافاق  

أداء البنوك الوطنية للمساهمة في صناعة  املستقبلية لهذه ألاساليب املبتكرة لتفعيل

الاقتصاد، ومن خالل الطرح السابق يتضح أن مسألة البنك الالكتروني في الجزائر في 

حقيقتها تحويل لخدمات صيرفة تقليدية على مستوى البنوك إلى صيرفة الكترونية مع 

لتعاطي وفق الحفاظ على آليات العمل التقليدية، وللمتعامل مع البنك فرصة ممكنة ل

التكنولوجيا املتاحة متى تحققت مصلحته في ذلك، وال مجال  للبنك الالكتروني الخالص في 

القانون الجزائري وإنما ضمن املشرع الجزائري للبنوك الفاعلة أن تتعامل وفق ألاساليب 

 .الحديثة التكنولوجية

 آفاق تطوير الخدمة البنكية الالكترونية في الجزائر :املبحث الثاني 

مواكبة البنوك الجزائرية لنظيراتها على املستوى الدولي يدفع بها لتطوير قدراتها وابتكار إن 

وتسويق خدماتها، بشكل يسمح لها بالبقاء على خطى املنافسة ناهيك عن كسب املزيد من 
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ت الفنية والتقنية الالكترونية املوجودة بالجزائر  العمالء، ولتحقيق ذلك تثار إشكالية القدرا

 .كترونية الجديدةلومجال تطوير  وابتكار أساليب الخدمات البنكية الا

 البنية التحتية الالكترونية وأمنها: املطلب ألاول 

قيادة أي استثمار مهما كان نوعه يتطلب ابتداء حد أدنى على ألاقل من إلامكانات على 

حاضنة، والاستثمار في قطاع البنوك على نفس خطى الاستثمارات ألاخرى مستوى الدولة ال

يتطلب بنية تحتية خاصة فيما تعلق بالرقمنة وأمنها الالكتروني لتفعيل أداء خدماته على 

  . هذا املستوى 

 البنية التحتية الالكترونية : الفرع ألاول 

من التعامل التقليدي على تتطلب هذه الفكرة جملة من املبادرات التي تضمن الانتقال 

 :مستوى البنوك إلى التعامل الالكتروني ونذكر منها

من : ي مختلف الكيانات الاقتصاديةتعميم استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال ف _أوال

حيث  التنظيم وألاداء ملختلف ألاعمال، شأن هذه الفكرة  أن تؤدي إلى تحول كبير في أنماط

  تدفع الحكومة إلى تنظيم عملية تقديم الخدمات إلى املواطنين بشكل أفضل من خالل

استكمال البنية التحتية لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال داخل إلادارات العامة وعلى مستوى 

وتطوير خدمات إلانترنت ة املهارات البشريمختلف تطوير  ة واملؤسسات الصغيرة واملتوسط

 .29ع املستخدمين من مواطنين ورجال ألاعمالاملخصصة لجمي

تتطلب النقلة النوعية املراد الوصول إليها على هذا  :تمكين املواطن من التكنولوجيا  _ثانيا

املستوى تمكين املواطن من التكنولوجيا وحثه على التعامل الرقمي وضمان تكلفة الولوج 

ن للبنك، كما يجب ضمان التدفق لإلنترنت في مستوى قدرات املواطن أو املتعامل الزبو 

 .العالي لخدمة إلانترنت وعدم انقطاعه

يمكن أن تكون  البنية التحتية للبنك الناشط الكترونيا ال  :تطوير قطاع الاتصاالت _ ثالثا

 ،30معزولة عن البنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات للدولة وملختلف القطاعات

وتجهيز املعلومات  فالبنية التحتية املبنية على تكنولوجيات إلاعالم والاتصال تسهل نشر

واملعارف وتكييفها مع الاحتياجات املحلية، لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز املشاريع على 

 .31عالية إنتاج قيم مضافة
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 ألامن الالكتروني: الفرع الثاني

 :لعناصر فكرة ألامن القانوني تتطلب جملة من ا

ليس من السهل اقتحام العمل املصرفي الالكتروني دون وجود : الضبط القانوني_ أوال

يتعلق بهذا املبدأ أوجد ضوابط قانونية لتكريس الحماية، ونجد أن املشرع الجزائري  في ما 

آلاليات املناسبة املتعين اعتمادها لفرض ضوابط كالوسيط الالكتروني والسجل التجاري 

ني والتصديق الالكتروني، وما يتصل بها من املمارسات املتمتعة بالشفافية في ما الالكترو

 .يتعلق بجمع البيانات الشخصية في البيئة الرقمية

هو عبارة  :كالتوقيع الرقمي: تطوير قدرات الكشف عن جرائم الصيرفة الالكترونية _ثانيا

يستخدم إلثبات أصالة  و التوقيع الرقمي يصنعها، عن عالمة، املرسل فقط يستطيع أن

 .32الرسالة

عصرنة النصوص التشريعية مع الضرورات ومستحدثات التكنولوجيا، بحكم أنها  _ثالثا

سريعة التطور، لذلك املشرع الجزائري عليه أن يراعي التقنية الحديثة ومعالجة جميع 

 .إلاشكاالت

 رونيةالخدمات البنكية الالكتب النهوض:املطلب الثاني

البنك من  قدرات الرفع تقتض ي العمل على مسألة مهمة، تعد فلسفة تطوير قطاع البنوك 

، حيث أن البنك الجزائري يلقى والقدرة على تسويقها البنكية من خالل تطوير الخدمة

منافسة محترفة من قبل البنوك ألاجنبية لذلك هو مطالب بمقارعة احتراف هذه البنوك 

 .ومستوى أدائها

 تطوير الخدمات البنكية الالكترونية: الفرع ألاول 

 :نجد عدة صور لتطوير الخدمات الالكترونية على البنوك منها

من خالل عمل البنوك على إيجاد أساليب الكترونية  :ابتكار خدمات صيرفة الكترونية _أوال

 .جديدة وخدمات مبتكرة إلرضاء العمالء واستقطاب آخرين

يتطلب التعامل الالكتروني املزيد من ألامن على  :لحماية وابتكارهاتطوير برامج ا_ ثانيا

شطة الكترونيا تفعيل وتطوير امستوى التعامل عبر إلانترنت، لذلك وجب على البنوك الن

برامج الحماية وألامن للحيلولة دون زعزعة الثقة املبنية مع العمالء، وذلك من خالل تمكين 
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ى ألامن الالكتروني لدى البنك من إمكانيات ابتكار برامج أو الكادر البشري العامل على مستو 

 .تطويرها

الاســتفادة مــن الخــدمات ألاجنبيــة والتكنولوجيــا املتطــورة : نقل الخبرات ألاجنبية _ثالثا

وبالتــالي إعطــاء دفع جديد للصـيرفة الجزائريـة وخاصـة فـي ظل سعي الجزائر الانضمام 

 .33للتجارة يـةللمنظمة العامل

ال تتوقف البنوك على رفع مستوى أداء  :تطوير الخدمة املصرفية الالكترونية املقدمة _رابعا

الخدمة املصرفية الالكترونية املقدمة من خالل تطويرها، بإيجاد أنجع السبل التي تضمن 

 .والء العميل

 تكنولوجيا املعلوماتمن خالل اعتماد على استخدام  :الاستثمار إلالكترونيتفعيل   _خامسا

والاتصال لتداول وتبادل املعلومات املالية والاستثمارية إلالكترونية فوريا، سواء بين البنوك 

 .داخل إقليم الدولة أو خارجها ومع العمالء

 تسويق الخدمات البنكية الالكترونية: الفرع الثاني

إن فكرة تسويق الخدمات البنكية الالكترونية تسبقها مسألة بناء عالقة بين البنك والعمالء 

ومن بين ، تسويق على نطاق هؤالء العمالء باإلضافة  لغيرهمالكمرحلة أولى، ثم تفعل عملية 

أهم العناصر التي يجب على البنك تعزيزها لضمان تسويق الخدمات البنكية الالكترونية 

 :هي

تحرص البنوك دائما على توطيد وتعميق العالقة مع العمالء  :توطيد العالقة بالعمالء_ أوال

حيث أن الانترنت تعمل على زيادة فرص الاتصال بين العميل والبنك  لخلق نوع من الوالء

 .ومنتجاته  للحصول على خدماته

تعمل البنوك على نشر وشرح تقنيات التعامل  :نشر الوعي املصرفي الالكتروني _ثانيا

الالكتروني وتكريس الخدمات الالكترونية لدى العمالء، مع إضفاء فوارق على ألاقل من 

 .حيث التكلفة والوقت لحث العمالء على التعاطي وفق هذا الطرح

شهار مواقع إلانترنت البنكية البد من تنشيطها باإل  :الترويج للخدمات الالكترونية _ثالثا

 .للخدمة الالكترونية، كما يجب إعالم الزبون العميل بمستجدات الخدمات ومزاياها
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 :الخاتمة 

بنصوص قانونية يراعى الجزائري خصها املشرع مسألة مهمة،مسألة البنوك في الجزائر تعتبر 

فيها التجديد حسب مقتضيات كل مرحلة، وذلك ما الحظناه في هذه الدراسة من خالل 

نفتاح على الاقتصاد الرقمي، إال أن فكرة البنك الالكتروني الخالص مسألة لم نجد بوادر الا 

لها صدى وإنما ألامر يتعلق فقط بالبنوك التقليدية التي انفتحت على املعامالت املالية 

الالكترونية من خالل التحول الحاصل على مستوى تقيم الخدمة البنكية في الجزائر، 

 :ئج تتمثل فيما يليوخلصت دراستنا إلى نتا

 ضمن املشرع الجزائري للبنوك الوطنية فكرة تقديم الخدمة الالكترونية؛  -

حقق املشرع الجزائري الضوابط القانونية لتقديم الخدمة البنكية الالكترونية  -

 بنسبة معينة؛

على مناحي متعددة مما يضمن تكامل الكيانات  تسعى الجزائر إلى الرقمنة -

 الاقتصادية والحكومية؛

 .تسعى البنوك الوطنية للتسويق الخدمي الالكتروني -

 :وبناءا على النتائج املتوصل إليها قدمنا الاقتراحات التالية 

 حث البنوك الفاعلة بالجزائر على ابتكار خدمات بنكية الكترونية ؛ -

وجود منافسة من احترافه أمام ضمان الرفع من أدائها و  على حث البنوك الجزائرية -

 .والسعي القتحام السوق الخارجي ،البنوك ألاجنبيةقبل 

الصيرفة من خالل الوطنية على تفعيل التجارة الالكترونية الزام البنوك -

 .الالكترونية

 :واملراجعقائمة املصادر 

 :قائمة املصادر:أوال

 :النصوص القانونية_أ

ــــضمن  1557سبتمبر، 52املوافق لـ   1857رمضان عام  53املــــــــــؤرخ في  73_57أمر رقم _  املتــ

سبتمبر  83املوافق لـ  1857رمضان عام  54، املؤرخة في 53القانون املدنــــــي ، ج ر العدد 

 18لـ  املوافق 1453ربيع الثاني عام  57مؤرخ في  37_35،املعدل و املتمم بالقانون  1557
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مايو سنة  18املوافق لـ  1453ربيع الثاني عام  57مؤرخة في  81، جر العدد 5335مايو  سنة 

5335. 

ـــــضمن  1557سبتمبر 52املوافق لـ  1882رمضان عام  53مــــؤرخ في 75_57أمر رقم _  املتــ

 15بتاريخ املوافق لـ  1857ذو الحجة عام  12، مؤرخة في 131القانون التجاري، ج ر  العدد 

املوافق لـ  1457ذو الحجة عام  55مؤرخ في  35_37، املعدل واملتمم بالقانون 1557ديسمبر

فبراير  5املوافق لـ  1457ذو الحجة عام  83املؤرخة في  11، جر العدد  5337فبراير سنة  2

 .5337سنة 

املتعلق  5338غشت سنة  52املوافق لـ  1454جمادى الثانية عان 55املؤرخ في  11_38أمر_ 

 55املـــوافق لـ  1454جمادى الثانية عام  53املؤرخة بتاريخ  75العدد   ج ربالنقد والقرض، 

 11املوافق لـ  1485محرم عام  53املؤرخ في  13_15، املعدل واملتمم بالقانون  5338غشت 

ر سنة أكتوب 15املوافق لـ  1485محرم عام  51املؤرخة في  75، جر العدد 5315أكتوبر سنة 

5315.  

، يعدل ألامر 5313غشت سنة  52املوافق لـ  1481رمضان عام  12املؤرخ في   34_13أمر _ 

املتعلق  5338غشت سنة  52املوافق لـ  1454جمادى الثانية عان 55املؤرخ في  11_38

املوافق لـ  1481رمضان  55املؤرخة  73العدد  الجزائرية بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية

 . 5313أول سبتمبر 

 النصوص التنظيمية_ ب

واملتعلق  ،5335سنة فبراير  8املوافق لـ  1453محرم عام  17مؤرخ في  31_35النظام رقم _ 

بالقواعد املطبقة على املعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ،الجريدة 

،  5335مايو سنة  18املوافق لـ  1453ربيع الثاني عام  57الصادرة بتاريخ  81الرسمية العدد 

سبتمبر سنة  57املوافق لـ 1485محرم عام  4املؤرخ في  35_15بالنظام رقم املعدل 

سبتمبر سنة  53املوافق لـ  1485محرم عام  5الصادرة  72،الجريدة الرسمية العدد 5315

5315. 
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يحدد العمليات  ،5353مارس 17 املوافق لـ 1441رجب عام  53املؤرخ في 35-53 رقمنظام _ 

البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، 

  .5353مارس  54املوافق لـ  1441رجب  55املؤرخة في ، 12 الرسمية الجزائرية العددالجريدة 

 :قائمة املراجع :ثانيا

 الكتب _أ

عالء التميمي، التنظيم القانوني للبنك إلالكتروني على شبكة إلانترنت، دار الجامعة _ 

 .5315 مصر،الجديدة، 

 :الرسائل ألاكاديمية _ ب

 أطروحات دكتوراه_1

أثر العوملة املالية على تطوير الخدمات املصرفية وتحسين القدرة التنافسية  آسيا قاسمي،_ 

جامعة أدمحم  تخصص اقتصاديات املالية والبنوك،_أطروحة دكتوراه  للبنوك الجزائرية،

 .5317_5314السنة الجامعية  بومرداس،_ بوقرة 

لخدمات البنكية وأثرها على استخدام شبكة ألانترنت كأداة لتقديم ا دغنوش العطرة،_ 

أطروحة دكتوراه العلوم الاقتصادية تخصص نقود  حالة البنوك الجزائرية ،_ألاداء البنكي 

 .5315_5312السنة الجامعية  بسكرة،_ جامعة دمحم خيضر ومالية،

دراسة _املعامالت البنكية النظام القانوني للمقاصة في  مسيردي سيد أحمد،_ 

السنة  تلمسان،_جامعة أبو بكر بلقايد  القانون الخاص،_،أطروحة دكتوراه مقارنة

 .5313_5315الجامعية 

 رسائل املاجستير_ 2

دراسة حالة _ زهير زواش، دور نظام الدفع إلالكتروني في تحسين املعامالت املصرفية _ 

 .5311_5313 أم البواقي،_ الجزائر، شهادة ماجستير جامعة العربي بن مهيدي 

 املقاالت_ج

مع إشارة إلى )بحوص ي مجدوب وسفيان بن عبد العزيز، واقع وآفاق البنوك الالكترونية _ 

، مجلة الدراسات الاقتصادية واملالية، جامعة الشهيد حمة لخضر (مستقبلها في الجزائر

 .5318، 5، العدد 2الوادي، املجلد _
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البنوك في مواجهة التحويل إلالكتروني لألموال ،املجلة ألاكاديمية للبحث  بلجودي أحالم،_ 

 .5313، 1العدد  ،15املجلد  ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية القانوني،

الصيرفة إلالكترونية كمدخل لعصرنة وتطوير البنوك  زبير عياش وسمية عبابسة،_ 

ديسمبر  ،42العدد  املجلد أ،، سنطينةجامعة منتوري قمجلة العلوم إلانسانية،  الجزائرية،

5312. 

طرائق السداد إلالكترونية وأهميتها في تسوية املدفوعات بين  غسان فاروق غندور،_ 

العدد  ،53املجلد  ،قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا ألاطراف املتبادلة،

 .5315 ،ألاول 

أهمية البنوك الالكترونية في تفعيل وسائل الدفع الالكترونية  مداح عرايبي وبارك نعيمة،_ 

، 1 ، املجلدجامعة خميس مليانة الواقع وآلافاق، مجلة الاقتصاد الجديد،_في الوطن العربي 

 .5313، جانفي 5العدد

 دراسة قياسية لبنك القرض الشعبي الوطني،_ مصطفى طويطي، وسائل الدفع إلالكتروني _

، 5العدد ،  2، املجلدجامعة املسيلةمجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 

5318. 

حالة _مصيطفى عبد اللطيف، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي _ 

 .5332سنة  ،4العدد  ،4، املجلدجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ،مجلة الباحث

دراسة حالة الجزائر، _ وداودي دمحم، واقع ومتطلبات تفعيل البنوك الالكترونيةوافي ميلود _ 

 .5315، 1، العدد1املجلد، جامعة بشار مجلة الدراسات التسويقية وإدارة ألاعمال، 

 :املداخالت_د

أودينة عبد الخالق وبقباقي مسعودة، واقع مؤشرات البنية التحتية لالقتصاد الرقمي في _ 

، مداخلة بامللتقى الوطني الثالث حول املستهلك والاقتصاد (5312_5315)لفترة  الجزائر في ا

 .5313ميلة، _ أفريل، املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  54و58الرقمي،

بوعناني عبد الصمد وآخرون،أمن ألاعمال الالكترونية عبر إلانترنت كأداة لحماية _ 

بامللتقى الوطني الثالث حول املستهلك والاقتصاد  مداخلةاملستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي، 

 .5313ميلة، _ أفريل، املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  54و58الرقمي،



 سامي كباهم. د ي في القانون الجزائري مكانة البنك إلالكترون
 

44 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

دمحم بن ذهيبة وأخرون، مخاطر الدفع إلالكتروني عبر إلانترنت التي يتعرض لها املستهلك _ 

مشروع التصديق والتوقيع إلالكترونيين، مداخلة  :إلالكتروني وإستراتيجية الجزائر لحمايته

أفريل، املركز الجامعي  54و58بامللتقى الوطني الثالث حول املستهلك والاقتصاد الرقمي،

 .5313ميلة، _ عبد الحفيظ بوالصوف 

 :الهوامش
                                                           

دار الجامعة الجديدة،مصر  عالء التميمي، التنظيم القانوني للبنك إلالكتروني على شبكة إلانترنت، 1

 .47، ص5315
مع إشارة إلى مستقبلها في )بحوص ي مجدوب وسفيان بن عبد العزيز، واقع وآفاق البنوك الالكترونية  2

،  5، العدد 2الوادي، املجلد _، مجلة الدراسات الاقتصادية واملالية، جامعة الشهيد حمة لخضر (الجزائر

 .511، الصفحة  5318
وبارك نعيمة، أهمية البنوك الالكترونية في تفعيل وسائل الدفع الالكترونية في الوطن العربي  مداح عرايبي 3

 .25، ص5313، جانفي 5، العدد1الواقع وآلافاق، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، املجلد_
الجزائر، مجلة الدراسات  دراسة حالة_ وافي ميلود وداودي دمحم، واقع ومتطلبات تفعيل البنوك الالكترونية 4

 .2،ص5315، 1، العدد1التسويقية وإدارة ألاعمال، جامعة بشار ، املجلد
 .43_45عالء التميمي، املرجع السابق، ص 5
املؤرخ في  11_38، يعدل ألامر 5313غشت سنة  52املوافق لـ  1481رمضان عام  12املؤرخ في   34_13أمر  6

 73العدد  ج ر املتعلق بالنقد والقرض ، 5338غشت سنة  52املوافق لـ  1454الثانية عان  جمادى55

 . 5313املوافق لـ أول سبتمبر  1481رمضان  55املؤرخة 
املتعلق بالنقد  5338غشت سنة  52املوافق لـ  1454جمادى الثانية عان 55املؤرخ في  11_38أمر 7

، املعدل  5338غشت  55املـــوافق لـ  1454جمادى الثانية عام  53خ املؤرخة بتاري 75العدد   ج روالقرض، 

 75، جر العدد 5315أكتوبر سنة  11املوافق لـ  1485محرم عام  53املؤرخ في  13_15واملتمم بالقانون 

 .5315أكتوبر سنة  15املوافق لـ  1485محرم عام  51املؤرخة في 
ــــضمن القانون التجاري، ج  1557سبتمبر 52املوافق لـ  1882رمضان عام  53مــــؤرخ في 75_57أمر رقم  8 املتـــ

، املعدل واملتمم 1557ديسمبر 15املوافق لـ بتاريخ  1857ذو الحجة عام  12، مؤرخة في 131ر  العدد 

املؤرخة في  11، جر العدد  5337فبراير سنة  2املوافق لـ  1457ذو الحجة عام  55مؤرخ في  35_37بالقانون 

 .5337فبراير سنة  5املوافق لـ  1457ذو الحجة عام  83
 .11_38من ألامر  38املادة  9

 .11_38من أمر  55املادة  10
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ـــــؤرخ في  73_57أمر رقم  11 ـــ ـــــضمن القانون امل 1557سبتمبر، 52املوافق لـ   1857رمضان عام  53املــ تـ

،املعدل و املتمم  1557سبتمبر  83املوافق لـ  1857رمضان عام  54املؤرخة في  ،53، ج ر العدد املدنــــــي

مؤرخة في  81، جر العدد 5335مايو  سنة  18املوافق لـ  1453ربيع الثاني عام  57مؤرخ في  37_35بالقانون 

 .5335مايو سنة  18املوافق لـ  1453ربيع الثاني عام  57
، يحدد العمليات البنكية 5353مارس 17املوافق لـ  1441عام  رجب 53املؤرخ في 35-53 رقمنظام  12

، املؤرخة 12 ج ر العدداملتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، 

 .5353مارس  54املوافق لـ  1441رجب  55في 
طوير البنوك الجزائرية ،مجلة زبير عياش وسمية عبابسة ،الصيرفة إلالكترونية كمدخل لعصرنة وت 13

 . 841،ص  5312،ديسمبر  42العلوم إلانسانية، جامعة منتوري قسنطينة ،املجلد أ، العدد 
دغنوش العطرة ،استخدام شبكة ألانترنت كأداة لتقديم الخدمات البنكية وأثرها على ألاداء البنكي  14

_ ة تخصص نقود ومالية ،جامعة دمحم خيضرحالة البنوك الجزائرية ،أطروحة دكتوراه العلوم الاقتصادي_

 .153،ص  5315_5312بسكرة ،السنة الجامعية 
آسيا قاسمي ،أثر العوملة املالية على تطوير الخدمات املصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك  15

،السنة بومرداس _ تخصص اقتصاديات املالية والبنوك ،جامعة أدمحم بوقرة _الجزائرية ،أطروحة دكتوراه 

 .532،ص 5317_5314الجامعية 
حالة الجزائر ،مجلة _مصيطفى عبد اللطيف ،دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي  16

 .55،ص 5332،سنة  4،العدد  4، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،املجلدالباحث
 . 537ص آسيا قاسمي، املرجع السابق،  17
دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه _سيد أحمد ،النظام القانوني للمقاصة في املعامالت البنكية  مسيردي 18

 .184،ص5313_5315تلمسان ،السنة الجامعية _القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد _
 .142املرجع نفسه ،ص 19
 . 11_38من ألامر 69املادة  20
 .133_152مسيردي سيد أحمد ،املرجع السابق ،ص  21
دراسة قياسية لبنك القرض الشعبي الوطني، مجلة العلوم _ مصطفى طويطي، وسائل الدفع إلالكتروني 22

 .75، ص5318، 5،العدد 2الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة املسيلة ، املجلد 
جزائر، شهادة دراسة حالة ال_ زهير زواش، دور نظام الدفع إلالكتروني في تحسين املعامالت املصرفية  23

 .48، ص5311_5313أم البواقي ، _ ماجستير جامعة العربي بن مهيدي 
 .21مصطفى طويطي، املرجع السابق، ص  24
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املدفوعات بين ألاطراف غسان فاروق غندور، طرائق السداد إلالكترونية وأهميتها في تسوية  25

 .752، ص 5315، العدد ألاول ،53د ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،املجلاملتبادلة
 .75_57ألامر رقم 26
بلجودي أحالم ،البنوك في مواجهة التحويل إلالكتروني لألموال، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني،  27

 .553،ص 5313،  1، العدد15جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،املجلد 
، واملتعلق بالقواعد 5335سنة فبراير  8املوافق لـ  1453محرم عام  17مؤرخ في  31_35النظام رقم  28

 81املطبقة على املعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ،الجريدة الرسمية العدد 

املؤرخ  35_15بالنظام رقم  ، املعدل 5335مايو سنة  18املوافق لـ  1453ربيع الثاني عام  57الصادرة بتاريخ 

محرم عام  5الصادرة  72،الجريدة الرسمية العدد  5315سبتمبر سنة  57املوافق لـ 1485محرم عام  4في 

 .5315سبتمبر سنة  53املوافق لـ  1485
دمحم بن ذهيبة وأخرون، مخاطر الدفع إلالكتروني عبر إلانترنت التي يتعرض لها املستهلك إلالكتروني  29

مشروع التصديق والتوقيع إلالكترونيين، مداخلة بامللتقى الوطني الثالث : تيجية الجزائر لحمايتهوإسترا

ميلة، _ أفريل، املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  54و58حول املستهلك والاقتصاد الرقمي،

 .1151،ص5313
 .18وافي ميلود وداودي دمحم، املرجع السابق،ص 30
وبقباقي مسعودة، واقع مؤشرات البنية التحتية لالقتصاد الرقمي في الجزائر في الفترة  أودينة عبد الخالق  31

أفريل، املركز  54و58، مداخلة بامللتقى الوطني الثالث حول املستهلك والاقتصاد الرقمي،(5312_5315)

 .1473، ص 5313ميلة، _ الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 
عمال الالكترونية عبر إلانترنت كأداة لحماية املستهلك في ظل بوعناني عبد الصمد وآخرون،أمن ألا  32

أفريل، املركز  54و58مداخلة بامللتقى الوطني الثالث حول املستهلك والاقتصاد الرقمي،الاقتصاد الرقمي، 

 .1552،ص 5313ميلة، _ الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 
 .555بحوص ي مجدوب وسفيان بن عبد العزيز، املرجع السابق،ص  33
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 نطاق التأمين من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات في الجزائر

 غوطي خليدة: الدكتورة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 1جامعة إلاخوة منتوري، قسنطينة 

 :امللخص

كان  إثر التزايد الهائل لحوادث املرور بالجزائر، وأمام ازدياد أعداد املتضررين من جرائها،

والبد على املشرع الجزائري من سن نظام للتأمين على السيارات بهدف توفير أكبر حماية 

 .ممكنة لهم، مهما كان دورهم في وقوع الحادث

، واملتعلق بإلزامية التأمين على 1747جانفي  03الصادر في  11-47فتم إصدار ألامر رقم 

املؤرخ في  01-88املتمم بالقانون رقم السيارات وبنظام التعويض عن حوادث املرور املعدل و 

17/34/1788. 

ومن خالل هذا ألامر ألزم املشرع الجزائري كل مالك ملركبة برية ذات محرك اكتتاب عقد 

 .تأمين يغطي مسؤوليته املدنية تجاه الغير من جراء حادث تسببت به املركبة املؤمن عليها

 :الكلمات املفتاحية

 .الغير-ضرر -حوادث السيارات-املدنيةاملسؤولية -التأمين
Absract :  

L'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 a été prise, relative à 

l'obligation d'assurance automobile et au régime d'indemnisation des 

accidents de la circulation, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

88-31 du 07/1988. 

Par cet arrêté, le législateur algérien a obligé tout propriétaire d'un 

véhicule terrestre à moteur à souscrire un contrat d'assurance couvrant 

sa responsabilité civile envers les tiers à la suite d'un accident causé par 

le véhicule assuré. 

Key Words : 

Assurances - responsabilité civile - accidents de la route - dommages 

aux tiers. 
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 :مقدمة

يتعرض إلانسان في حياته إلى العديد من املخاطر، وتختلف هذه املخاطر من حيث أسبابها 

إذ ازدادت املصادر املتوقعة للخطر وأصبح من الصعب على  ونتائجها وكذلك مصادرها،

ألاشخاص املتضررين الحصول على تعويض يجبر ما لحقهم من ضرر، وهنا وجد إلانسان 

ضالته في التأمين الذي نشأ قديما على فكرة التعاون، وتطور التأمين إلى أن وصل إلى الصورة 

 وعنصر 
ً
 في حياتنا املعاصرة، كأداة لدرء التي هو عليها آلان، وأصبح ضروريا جدا

ً
 فعاال

ً
ا

 .املخاطر عن ألافراد واملؤسسات

ومن بين هذه املخاطر تلك الناشئة عن املركبات، إذ أصبحت أضرارها بمثابة عبء كبير على 

املجتمع الجزائري فأصبح بذلك التأمين عن السيارات في الجزائر يحتل مكانة مهمة بين فروع 

تزايد أعداد املركبات والكثافة السكانية، : خر  وذلك سأسباب ييالتأمينات العامة ألا 

واجباريته من طرف السلطات مما رفع عدد املؤمنين لهم وبالتالي الرفع في رقم ألاعمال 

الخاص بهذا الفرع التأميني هذا من ناحية، ومن ناحية أخر  فإن التوسع في حظيرة 

ملخيف في عدد الحوادث، حيث عرفت مؤخرا السيارات انجر عنه أيضا الارتفاع الضخم وا

الجزائر خسائر بشرية كبيرة في النقل البري، فحسب الاحصائيات املقدمة من طرف املديرية 

، 7314مارس  10إلى  34تم تسجيل خالل الفترة من  7314العامة لألمن الوطني فإنه في سنة 

إلى  17في نفس السنة من قتلى في املناطق الحضرية، و 30جريح و 787حادث مرور و  708

قتلى في املناطق الحضرية، أما عن سنة  13جريحا و  747حادث و  773، 7314مارس  73

جريحا آخرون إثر  10733شخص و  1074فقد سجل خالل السداس ي ألاول منها وفاة  7317

، وهما السنتين الالتي سجلتا أعلى 1حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن 11410وقوع 

 .الخسائر البشرية عن طريق النقل البري مؤخرا نسب في

وعليه ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تسعى الدولة جاهدة لسن قوانين حمائية للمتضررين 

 .من هذه الحوادث وأخر  ردعية على املخالفين لقانون املرور

ن حيث تدخل املشرع كغيره من التشريعات الحديثة وجعل التأمين من املسؤولية املدنية  ع

 03الصادر في  11-47حوادث السيارات واملركبات إلزاميا، بموجب املادة ألاولى من ألامر رقم 
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، حيث ألزم كل مالك مركبة باالكتتاب في عقد تأمين يغطي ألاضرار التي 17472جانفي 

 . تسببها تلك املركبة قبل إطالقها للسير

ة املدنية على حوادث السيارات تغطي وتجدر إلاشارة هنا إلى أن إلزامية التأمين من املسؤولي

 .فقط ألاضرار التي تسببها املركبة للغير مادية كانت أو جسمانية

 وعليه ما هو نطاق تطبيق التأمين من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات بالجزائر؟ 

 :وهذا ما سيتم تناوله بالبحث في املطلبين التاليين 

 حيث املوضوعنطاق التطبيق من : املطلب ألاول 

 نطاق التطبيق من حيث ألاشخاص : املطلب الثاني

ولقد اعتمدنا في طرحنا لهذا املوضوع على املنهج الوصفي، سأنه يتمتع بالواقعية في سرد 

الحقائق، ويسهل عملية الحصول على أهم املعلومات التي يصعب الحصول عليها لو اعتمدنا 

 .على مناهج أخر  

 طبيق من حيث املوضوعنطاق الت: املطلب ألاول 

يعّد عقد التأمين على املركبات من العقود التي أوالها املشرع الجزائري أهمية خاصة، نظرا 

للتطور السريع في كافة املجاالت الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى القانونية، حماية منه 

 أنه بالرغم من هذا الاهتمام ب
ّ
قي معتمدا على سأفراد املجتمع من تبعات هذا التطور، إال

من القانون املدني، إذ جاء  017القواعد العامة لعقد التأمين، والذي عرفه في نص املادة 

 . 3التعريف شامال لكافة أنواع التأمين، بما فيها عقد التأمين على السيارات أو املركبات

 فما نطاق تطبيق هذا النوع من العقود من حيث املوضوع؟ 

الحديث عن نطاق تطبيق التأمين على السيارات من حيث املوضوع يقتض ي تحديد  إن

وتحديد املخاطر املضمونة من جهة أخر  ( الفرع ألاول )مفهوم املركبة وتشخيصها من جهة 

 (.الفرع الثاني)

 املركبة محل عقد التأمين: الفرع ألاول 

في مضمونه معتمدا بشكل كلي في مواده على مصطلح  املعّدل واملتمم، 11-47جاء ألامر 

وكذلك ألامر في كافة املراسيم " السيارة"في حين أن عنوانه أشار إلى مصطلح " مركبة"
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املطبقة له، فما مفهوم املركبة الخاضعة للتأمين؟ وما يي شروط التي يجب ان تتوفر في 

 املركبة الخاضعة له؟

 مفهوم املركبة: أوال

، والسيارة 4، املركبة يي وسيلة من وسائل النقل البري، أي تسير على الطريقبادئ ذي بدء

 :5مركبة ذات محرك تسير بواسطته، ومن أنواعها

 سيارة خاصة معّدة لالستعمال الشخص ي،-

 سيارة أجرة ويي معّدة لنقل الركاب بأجر،-

 سيارة نقل الركاب ويي معّدة لنقل الركاب ال يقل عن ثمانية،-

 قل مشترك ويي معّدة لنقل ألاشخاص وألاشياء معا،سيارة ن-

 سيارة نقل ويي معّدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من ألاشياء،-

سيارة نقل خفيف، ويي املعّدة لنقل البضائع وغيرها من ألاشياء الخفيفة التي ال تزيد -

 .كلغ 7333حمولتها الصافية عن 

-47قد جاء في نص املادة ألاولى الفقرة الثانية من ألامر أما عن التعريف القانوني للمركبة، ف

وتعني كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات : "املعّدل واملتمم سالف الذكر، أّن  11

 .محرك، وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولتها

املركبات املركبات البرية املنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك -1

 .مخصصة لنقل ألاشخاص أو ألاشياء

 .كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك-7

كل آلية أخر  يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف املقطورات، بموجب -0

 ". مرسوم

فإذا تحقق هذا التعريف في مركبة ما يكون مالكها ملزما قبل انطالقها للسير، بإبرام عقد 

ؤوليته املدنية تجاه ألاضرار التي تسببها املركبة للغير، فالغرض من تأمين تأمين يغطي مس

املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات هنا هو ضمان املؤمن له من ألاضرار التي تسبب فيها 

للغير من جراء تسببه في حادث بسيارته املومن عليها، فهو بذلك يغطي التبعات املالية 
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مر باسأضرار الجسدية أو املادية أو املعنوية التي تعرض لها الغير املترتبة سواء تعلق ألا 

 .املصاب

التي تستعمل ( إلخ...الجرار الفالحي، آلة الحصاد )ويجدر إلاشارة إلى أّن كل آلاالت الفالحية 

، ومعدات ألاشغال العمومية والبناء تخضع للتأمين إلاجباري 6في مجال النشاط الزراعي

ات البرية ألاخر  أثناء سيرها بالطرق العمومية وحتى داخل املزرعة أو ورشة مثلها مثل املركب

البناء سأن هدف التأمين إلاجباري ال يتمثل في املركبة في حد ذاتها بقدر ما هو تأمين لحارس 

 .7املركبة ومالكها من رجوع الغير عليه باملسؤولية املدنية

 تشخيص املركبة: ثانيا

شمولة بالضمان الخاص بالتأمين إلالزامي بمجموعة من املواصفات يتم تشخيص املركبة امل

الصنف، الطراز، رقم التسلسل، وسنة الاستعمال، رقم التسجيل، وبناًء على ذلك تحرر : يي

شركة التأمين وقت توقيع العقد، شهادة تثبت التزامها، بتغطية املخاطر الناجمة عن 

الحارس، وتسمى بشهادة التأمين على السيارة، املسؤولية املدنية للمكتتب أو املالك أو 

وتشمل هذه الشهادة عند الحاجة، إلى جانب املركبة، مقطوراتها مع بيان نوعها ورقم 

 .8تسجيلها حتى ال يكون هناك تداخل بينها وبين مقطورات أخر  

وتمثل هذه الشهادة قرينة قاطعة لضمان شركة التأمين لألخطار الخاصة بالتأمين إلالزامي 

 . 9للمدة املحددة بها وللمركبة املعينة باملواصفات التي ذكرت آنفا بشهادة التأمين

 املخاطر القابلة للضمان والغير قابلة للضمان: الفرع الثاني

 : يليإن أهم مقومات الخطر القابل للتأمين ما 

 أن يكون الخطر موضوع التأمين أمرا محتمال،*

 أن يكون الخطر موضوع التامين قابال للقياس بشكل كمي،*

أن يكون الحادث مستقال عن إرادة الطرفين والخسارة الناتجة عنه عرضية وغير *

 مقصودة،

 .أن يكون محل الخطر مشروعا من الناحية القانونية*

 ؤولية املدنية عن حوادث السيارات؟فماذا عن الخطر في تأمين املس
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 املخاطر القابلة للضمان : أوال

املعدل واملتمم  11-47إن الهدف من إلزامية التأمين بالنظر إلى نص املادة ألاولى من الامر 

هو حماية الغير الذي قد يصيبه ضرر منها عند إطالقها للسير  ،01-88بالقانون رقم 

من ذات  37، وهو ما تؤيده املادة 10باستفادته من التعويض الذي يضمنه له هذا العقد

إلزامية التأمين يجب أن تغطي املسؤولية املدنية للمكتتب  ": ألامر التي تشير إلى ان

بالعقد ومالك املركبة وكذلك مسؤولية كل من آلت له بموجب إذن منهما حراسة أو 

 ...."قيادة تلك املركبة،

فالهدف من هذا العقد، هو أن تلتزم شركة التأمين في عقد التأمين إلالزامي على املركبة، 

ة والجسمانية التي يتسبب في حدوثها املؤمن له للغير والناتجة عن بتغطية ألاضرار املادي

حوادث املرور وبذلك يضمن التأمين في جانبه إلالزامي مسؤولية املؤمن له من رجوع الغير 

 .11عليه باملسؤولية، سواء كان مصدر الضرر ماديا أو جسمانيا

يارة املؤمن عليها بسيارة أو أي وهذا الضرر املادي، يتمثل في كثير من الحاالت في تصادم الس

جسم آخر ثابت أو متحرك، وبالتالي فهو يختلف عن الضرر الجسماني الذي يتجسد في 

 .12صور العجز الكلي املؤقت، والعجز الجزئي الدائم، والعجز الكلي الدائم وفي حالة الوفاة

سببها املركبة أو باإلضافة إلى ألاضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق والانفجارات التي ت

 .13ألاشياء التي تنقلها

 املخاطر الغير قابلة للضمان : ثانيا

 مطلقةيقّر املشرع الجزائري في التأمين إلالزامي استبعاد بعض املخاطر من الضمان بصفة 

 :منها

ألاضرار التي تسبب فيها املؤمن له بصورة عمدية، وهذه قاعدة مأخوذة بها في كل أنواع -أ

 .التأمين

ضرار الناجمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن إلاشعاعات النووية، وأضرار الطاقة ألا -ب

الذرية، حيث أن التعويض فيها يتحمله مالك املنشأة الذرية او املفاعل النووي، سواء كانت 

 .هذه املنشأة موجودة على املستو  الوطني أو في إقليم دولة أخر  

 .نونية أو عدم حمل وثائق السياقةقيادة املركبة دون بلوغ السن القا-ج
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 :مالم يتم الاتفاق على ضمانها فنجد نسبيةإال أنه توجد هناك أخطار مستبعدة بصفة *

 .زيادة حمولة املركبة أو عدد ركابها أو نقلهم بدون عوض-أ

 .ألاضرار الحاصلة خالل الاختبارات أو السباق أو املنافسات-ب

 .نقل ألاشياء الخطرة-ج

 .لتي تلحق البضائع والاشياء املنقولةألاضرار ا-ه

 .ألاضرار الناجمة عن شحن املركبة وتفريغها-و

 .ألاضرار التي تصيب ألاشياء املكتراة أو املعهود بها إلى املؤمن له أو السائق-ز

باإلضافة إلى ألاخطار السابقة فإنه استثنى من الضمان ألاضرار الالحقة باملركبات ألاخر  إذا 

ملركبة املؤمن عليها ويي في حالة عطل وكانت مجرورة من مركبة أخر ، كما تسببت فيها ا

تستبعد أيضا الحوادث التي تنجم عن استعمال محرك املركبة املؤمن عليها كمصدر طاقة 

 .14لتأدية أشغال أيا كان نوعها

 نطاق التطبيق من حيث ألاشخاص: املطلب الثاني

املسؤولون عن ألاضرار التي يسببها حادث تتطلب دراسة هذا املوضوع معرفة ألاشخاص 

الذي يلحقه ضرر من جراء هذا الحادث، ( أو ألاشخاص)، والشخص (الفرع ألاول )املرور 

 (.الفرع الثاني)ويستحق بذلك تعويضا 

 :ألاشخاص املسؤولون عن الضرر : الفرع ألاول 

 يمكن إطالقها للسير تحدثنا فيما سبق عن املركبات، التي يشملها التأمين إلالزامي والتي ال

إال إذا كانت مؤمنا عليها، وهذا لتغطية ألاضرار التي تنجم عنها سواء كانت متحركة أو ساكنة 

السالف الذكر، فمن هم ألاشخاص امللزمين باكتتاب هذا  11-47حسب ما جاء في ألامر 

 التأمين وفقا لنفس الامر؟

 مالك املركبة: أوال

يارات وغيرها من املركبات غالبا ما يكون في ألاصل هو مالكها، إّن امللتزم بالتأمين على الس

سواء كان املالك شخصا طبيعيا، أو معنويا كشركة أو مؤسسة أو جمعية وسواء الشخص 

مميزا أو غير مميز، وفي هذا الشأن للمالك أن يكتتب في عقد التأمين بنفسه إذا كان شخصا 

ص معنويا، كما للمالك أن ينوب عنه نائبه للقيام طبيعيا، أو من ينوبه قانونا إذا كان الشخ
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، وإذا تعدد املالكين للمركبة، فإن لهم الاتفاق على أن ينوب أحد منهم 15بإجراءات التأمين

بإبرام عقد التامين بدلهم عن املركبة، أما إذا انتقلت ملكية املركبة للغير فإن على املالك 

والتي تقيد  01-88ي املادة السادسة من قانون رقم الجديد أن يلتزم بالتأمين وفقا ملا ورد ف

بأنه في حالة وفاة املؤمن له، أو بيع املركبة  يستمر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث 

واملشتري إلى حين انقضاء عقد التأمين، لكن على شرط أن يعلم املالك الجديد املؤمن خالل 

، 1771جانفي  71املؤرخ في  34-71الجديد من قانون التأمين  71يوما حسب املادة ( 03)

 .16املتعلق بالتأمينات

 الدولة: ثانيا

املعدل واملتمم، والتي  11-47أما فيما يخص الدولة، فقد جاء في نص املادة الثانية من ألامر 

أن الدولة ويي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات املؤمن بالنسبة "جاء فيها 

وهو ما يعرف بمبدأ الدولة تؤمن نفسها " بات التي تملكها أو املوجودة تحت حراستهاللمرك

 .بنفسها

وفي حالة وقوع حادث وبصرف النظر عن من كان يقود هذه املركبة، فيحق لضحايا هذا 

الحادث املروري أو ذوي حقوقهم أن يطالبوا الدولة أن تسدد لهم تعويضات مدنية جبرا 

م والتي تتسبب فيها املركبات التابعة لها سواء كانت ملكا لها أو تحت لألضرار الالحقة به

حراستها، باللجوء إلى الجهات القضائية املختصة ملقاضاة الدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا 

عن السائقين التابعين إلحد  مصالحها العمومية، ويقوم الوكيل القضائي للخزينة العامة 

 . 17ام القضاءبتمثيل الدولة الجزائرية أم

 ألاشخاص املستفيدون من عقد التأمين : الفرع الثاني

 11-47طبقا للفقرة ألاولى من املادة ألاولى، واملادة الرابعة وكذلك املادة الثامنة من الامر رقم 

فإن عقد التأمين إلالزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات الضارة، يستفيد منه 

 . 18خطأ هذا ألاخير له دور كبير في إحداث الضرر، وكذا ذوي حقوقه كل متضرر ولوكان

إذن ضحايا حوادث املرور هم املستفيد ألاول من التعويض جراء اصابتهم في حادث مرور 

وفي حال وفاته يستفيد ذوي حقوقه من التعويض، وبقد أطلق عليهم املشرع الجزائري 

 . 19باستثناء ما ورد بنص خاصمصطلح الغير سواء أكانوا ركاب أو غير ركاب 
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 املؤمن له ومن في حكمه: أوال

ألاصل أن املالك للسيارة هو املستأمن املتعاقد مع املؤمن، وهو في نفس الوقت املؤمن له، 

وتقوم مسؤوليته بصفة تلقائية بمجرد تدخل سيارته موضوع حراسته عما تسببه من 

خر، ومؤد  ذلك أّن املؤمن هو أول من أضرار للغير، إال إذا انتقلت حراستها الي شخص آ

تثور مسؤوليته عن حادث السيارة مصدر الخطر، إال أن هذه املسؤولية يمكن ان تثور في 

جانب أكثر من شخص فقد يكون املالك املستأمن في عقد التأمين وقد يكون القائد أو 

 .20الحارس

فإن نطاق التغطية املمنوحة  إال أنه وفقا للقواعد العامة للتأمين من املسؤولية املدنية،

للمؤمن له في هذا العقد تتمثل في حماية ذمته املالية في حال قيام مسؤوليته املدنية تجاه 

الغير املضرور، وال يمتد نطاق الضمان هنا إلى ما يلحقه من أضرار شخصية ومادية، 

من  17ادة فالتأمين من املسؤولية ليس تأمينا من الحوادث الشخصية، وهو ما تأكده امل

 .قانون التأمينات سابق الذكر

غير أن مالك السيارة أو غيره يمكن أن يقع ضحية هذا الحادث بوصفه أحد الركاب أو املارة 

وبالتالي يستفيد من التأمين بموجب املادة الثامنة من ألامر املذكور سالفا، حيث خرج 

فقرتها الثانية ومن كل من مكتتب املشرع الجزائري عن القاعدة العامة بموجب هذه املادة في 

العقد ومالك املركبة الحق في الاستفادة من التعويض، مالم يكونا سائقين أو متسببين في 

 .الحادث

كما يستفيد سائق املركبة واملتسبب في الحادث من التعويض، لكن الشروط التي حددتها 

ركبة جزء من املسؤولية عن إذا حمل سائق امل: "من نفس ألامر، والتي جاء فيها 10املادة 

جميع ألاخطاء ما عدا ألاخطار املشار إليها في املادة التالية، فإن التعويض يخفض بنسبة 

الحصة املعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إال في حالة العجز، ، فأكثر، وال يسري 

   13: الدائم املعادل لـ %هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة

 ".الوفاة
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 الغير املضرور: ثانيا

تشمل هذه الفئة الضحايا وذوي حقوقهم الذين يصيبهم الضرر من جراء حادث مرور، 

والضحية في هذا الصدد، هو ذلك الشخص الذي يستفيد من التعويض نتيجة ضرر أصيب 

به جراء حادث سيارة، في حالة بقائه على قيد الحياة، وفي حالة وفاته يحل ذوي حقوقه 

 .21في التعويضمحله 

ويشمل مصطلح الضحية كل ألاشخاص املتضررون من حوادث املركبات أيا كانوا، ركابا أو 

 من ورد استثنائهم بنص خاص، 
ّ
غير ركاب في املركبة املتدخلة في الحادث املسبب للضرر، إال

 .22سواء كانوا ركابا بمقابل أو مجانا

ة وفاته، في حدود حقوقه والتزاماته، مع أما عن ذوي الحقوق فإنه ينتقل حق املضرور في حال

ينصرف العقد إلى :"23من القانون املدني 138مراعاة قواعد امليراث، وذلك وفقا لنص املادة 

املتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا 

، والخلف "د املتعلقة بامليراثألاثر ال ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواع

 .24العام للمضرور هم ذوي حقوقه

والجهة املسؤولة بدفع التعويضات املستحقة لهؤالء يي شركات التأمين، إذا كان الشخص 

املعني مالكا ملركبة مؤمن عليها، وكذلك الدولة فهي تتولى دفع التعويضات إذا كانت املركبة 

حراستها، وبصورة استثنائية يقوم الصندوق الخاص  املتسبب في حادث مملوكة لها أو تحت

 :25بضمان السيارات بدفع تعويضات للضحايا أو ذوي حقوقهم في الحاالت التالية

 .عندما يبقى املسؤول عن الحادث مجهوال-

 .عندما يسقط حق املؤمن له املسؤول عن الحادث في الضمان-

 .إذا كان التأمين غير كاف لتعويض الضحية-

 .عندما يشترك في الحادث عدة مسؤولين في التسبب في ضرر واحد-

 :خاتمة

عقد تأمين املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات عبارة عن تقنية إلزامية على عاتق املؤمن 

له كفيلة بحماية ذمته املالية في حالة وقوع حادث مروري باملركبة املؤمن عليها، وهذه 

لتأمين حقه في املطالبة بالتعويض في حالة رجوع الغير عليه، الحماية تكون بضمان شركة ا
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فهو عقد ذو وجهين، ظاهريا وقانونيا هو بمثابة عقد ضمان للمؤمن له من رجوع الغير عليه 

في املطالبة بالتعويض، وباطنيا هو عقد تعويض ي للضحايا حوادث املرور، فاملستفيد ألاول 

املروري في حالة بقائه حيا أو ذوي حقوقه في حالة  من العقد هو الغير املتضرر من الحادث

 . الوفاة

ففرض املشرع الجزائري لهذا النوع من إلالزامية نقطة تحتسب لصالحه، حيث أصبح الحق 

في التعويض عن ألاضرار الجسمانية غير مرتبط بأحكام املسؤولية التقليدية، فمن خالل 

من له ال تخضع إلى وسائل الدفع مطلقا، هذه إلالزامية أصبحت املسؤولية املدنية للمؤ 

 .فيكفي تدخل املركبة املؤمن عليها في الحادث لقيامها

كما نر  أن املشرع الجزائري وسع من مجال تطبيق هذه إلالزامية من حيث املوضوع 

وألاشخاص، فنجده حدد نوع املركبة وما يتصل بها من مقطورات وأوزانها وحدد بوضوح 

الضمان واملستبعدة كذلك، كما نجده وسع من دائرة ألاشخاص ألاخطار املشمولة ب

املستفيدون من التعويض، الذي جعله بدوره تعويضا تلقائيا ال سلطة للقاض ي في تقديره 

املتعلق بإلزامية التامين على  01-88املعدل واملتمم بالقانون 11-47وهذا منذ صدور ألامر 

 .السيارات وبنظام التعويض عن حوادث املرور

 :قائمة املراجع

 :ألاوامر والقوانين-1

املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، وبنظام  1747جانفي  03املؤرخ في  11-47ألامر  -

جويلية  17املؤرخ في  01-88التعويض عن حوادث املرور، املعدل واملتمم بالقانون رقم 

1788. 

 .املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم 1741سبتمبر  70في  املؤرخ 18-41ألامر رقم  -

 :الكتب-2

لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

 .7337ألاردن، 

دمحم حسين منصور، املسؤولية عن حوادث السيارات، والتأمين إلاجباري منها، دار الجامعة -

  .7330مصر، الجديدة، 
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راشد راشد، التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري، ديوان -

  .1777املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، -

 .7334، 31الجزائر، ط

 :الرسائل الجامعية-3

 :رسائل الدكتوراه -أ

دمحم بعجي، املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية  -

  .7338-7334الحقوق، جامعة الجزائر، 

 :رسائل املاجستير-ب

عالوة بشوع، التأمين إلالزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، مذكرة -

 .7330ينة، ماجستير، جامعة منتوري، قسنط
بولحية سمية، النظام القانوني لعقد التأمين على املركبات في التشريع الجزائري، مذكرة  -

مقدمة لنيل شهادة املاجستير تخصص قانون العقود املدنية، كلية الحقوق والعلوم 

  .7313/7311، -أم البواقي–السياسية، جامعة العربي بن مهيدي 

ادث السيارات، دراسة قياسية على الشركة الجزائرية صالحي شهرزاد، نمذجة تسعير حو -

للتأمينات، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية 

 .7311، -1سطيف –وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 

  :املقاالت-4

مقال منشور طالب أحمد، نظام تعويض ألاضرار الناجمة عن حوادث املرور في الجزائر، -

باملجلة القضائية الجزائرية، صادرة عن املحكمة العليا الجزائرية، الجزء ألاول، العدد 

 .1771ألاول، سنة 

 :الوثائق-5

الشروط العامة لعقد التأمين على السيارات، الصادر عن الشركة الجزائرية للتأمينات، -

 SAA.1774الصادر سنة 
Web site : 

-www.dgsn.dz  

http://www.dgsn.dz/
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 :املديرية العامة لألمن الوطني . 7317و 7314إحصائيات حول حصيلة حوادث املرور الجسمانية لسنة 

املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، وبنظام التعويض عن حوادث املرور املعدل واملتمم بالقانون رقم  -

  1788.2جويلية  17املؤرخ في  88-01

بولحية سمية، النظام القانوني لعقد التأمين على املركبات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -

العقود املدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن شهادة املاجستير تخصص قانون 

  31.3، ص 7313/7311، -أم البواقي–مهيدي 

، 7337لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردن،  -

  73.4ص 

والتأمين إلاجباري منها، دار الجامعة الجديدة،  دمحم حسين منصور، املسؤولية عن حوادث السيارات،-

  117.5، ص 7330مصر، 

ماعدا املركبات والعتاد الفالحي والتي تعتبر آلة فالحية ذات محرك يقودها سائق يمش ي على ألاقدام، -

بمثابة مركبة يدوية، راشد راشد، التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري، ديوان 

  6. 73، ص 1777طبوعات الجامعية، الجزائر، امل

  73.7املرجع نفسه، ص  -

، 31جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط-

  8. 174، ص 7334
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  14الجزائرية للتأمينات SAA. 17، ص11ص 
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http://www.dgsn.dz/


 يدةطي خلغو . د لية املدنية عن حوادث السيارات في الجزائرمن املسؤو ن ميأتلا قاطن
 

66 
0206

ISSN : 2710-8783 
 

                                                                                                                                           

ة دمحم بعجي، املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامع-

  177.16، ص 7338-7334الجزائر، 

طالب أحمد، نظام تعويض ألاضرار الناجمة عن حوادث املرور في الجزائر، مقال منشور باملجلة القضائية -

  17. 707، ص 1771الجزائرية، صادرة عن املحكمة العليا الجزائرية، الجزء ألاول، العدد ألاول، سنة 

  730.18دمحم بعجي، مرجع سابق، ص -

بشوع، التأمين إلالزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، مذكرة ماجستير، جامعة  عالوة-

  100.19، ص 7330منتوري، قسنطينة، 

  730.20دمحم بعجي، مرجع سابق، ص -

  71.21صالحي شهرزاد، مرجع سابق، -

  170.22عالوة بشوع، مرجع سابق، ص 

  23.ملتضمن القانون املدني املعدل واملتمما 1741سبتمبر  70املؤرخ في  18-41ألامر رقم -

  07.24بولحية سمية، مرجع سابق، ص -

  107.25جديدي معراج، مرجع سابق، -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خنوس ي كريمة. د عما اليونيدو وإعادة لا منظمة 
 

57 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

 وإعادة الاعما  منظمة اليونيدو 

UNIDO and Reconstruction  

 كريمة خنوس ي :كتو ةدال

 (الجزائر)جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

 k.khenoussi@univ-dbkm.dz  

 :امللخص

ال ررررال  اعدرررررت ارررردمر اأت ررررا  اعد عرررررة    اعررررد   م ررررر  تعتبررررن اعاتااررررا  ا  ررررر  ة مرررر  

اععمليرررا  اعع رررالارتة  ،اتررردا ف أرررد ح ررر  ىررري اعرررش مليررراي بلررر  اعررردما  اع رررام  ممرررا   ررر   

انهيا  اعقد ا  ا عي ية عألشخاصف  اع رعوةة اعالايررنل علعرو ل بلر  ال يرال ،جتماايرة   ا ر  

ن ع ررا اعقررانوي اعررد لي  هميررة  يرررنل  ي مرر  هرر ا  عررد باررا ل ،امررا  مرر  ا  ررائ  ا  مررة اعدررت  عررر

شأنه اعتأثرن ا   اع لم  مم  اعد عيريف ا    اعنتائج اعدت حمالا   ي حنتج انها ىي لاعة ادم 

 . اعقيام ب عك

ممرررا حرررد ط بلررر  يررررت لشرررناعية ا تعلقرررة اررر  اعرررد   اعررر   حمالاررر   ي العيررره ا ن مرررا  

  مة اعيونيد ؟اعد عية ىي املية باا ل ،اما  بالخ وص من

 .لاما   باا ل  اعد عية  املنظمات: الكلمات املفتاحية

Abstract :  

Armed conflicts are among the situations that destroy the 

economy of the state or the countries that are the subject of military 

operations and aggression. It may sometimes reach mass destruction, 

causing the collapse of the people's livelihood capabilities and the great 

difficulty of returning to social life Accordingly, reconstruction is one 

of the important issues that international law attaches great importance 

to, because it would affect international peace and security, because of 

the consequences that may result from it if not doing. 

so Which prompts to raise the problem related to the role that 

international organizations can play in the reconstruction process, 

especially the UNIDO organization? 

Keywords: Organizations; International; Reconstruction. 
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 :مقدمة

ا عرضة علعمليا  أت ا  اعد عة ا دمرل ل اع ر فاعاتااا  ا    ة م   تعد

بل  اعدما  اع ام  -خاصة بذا ياعت مدل اعاتاع-ىي اعش ملياي  ممر قد ح   ف اعع الارتة

مما      انهيا  اعقد ا  ا عي ية عألشخاصف  اع عوةة اعالايرنل علعو ل بل  ال يال 

،جتمااية   ا   ه ا  عد باا ل ،اما  م  ا  ائ  ا  مة اعدت  عرن ع ا اعقانوي اعد لي 

لنتائج اعدت ن را عا   اع لم  مم  اعد عيريف  بااتيا ه م  ا  ائ  اعدت اؤثر همية  يرنل 

 .ىي لاعة ادم اعقيام ب عك اانهحنجر حمالا   ي 

به ا  (UNIDO)من مة ممم ا ت دل علتنمية اع نااية حونيد   ا   ه ا اهتمت 

هد  ا اعرئيس ت هو -مقرها  يينا- كاعة متخ  ة ىي من مة ممم ا ت دل ا وضوع بااتيا ها 

ةف  اعيلداي اعدت امر اأت ا اتها بمرللة تعزتز  ت ريط اعتنمية اع نااية ىي اعد   اعنامي

 .انتقاعيةف  تعزتز اعتعا ي اع ناعي اعد لي

ا قيق  هداف اعتنمية عألعفية م   ج  ا  ري نواية ليال اعفقرا  ىي ا   تعم  هي ب عك   

اععاعم ابن بنا  اعقد ا  اعتجا تةف  اعدت الع   يها م ا يط اععناأيد اع نااية    ا م ما 

 .ا  اعد عية  اعوينية عتشجيط  ارأية ،أت ا  اعوينت علد    ألد آلاعي

بأهمية اعت نيط اع ام  ع جميط  0202 ت لم خطة اعتنمية ا  تدامة ععام 

 ا  تدامف  بأامة اعينية مساسية اعالزمة عه م   ج  اعقضا  ا   اعفقرف  ة عك حمالا  

اواج  ا اعيلداي اعنامية ىي سعيها  علمجمعا  اع نااية  ي ت  م ىي اعتغل  ا   اعقيو  اعدت

بل  اعت نيطف بما ىي ذعك اععقيا  ا تعلقة بإمنانية ال  و  ا   ا علوما   اعتالانوعوجيا 

 اعتموت ف    عك ا افاع اناعيف لنتاج  ا عامال  ا    ، تقا  بل  اعينية اعت تية 

  تدام  اع ام   ضعف ا ؤس ا ف  ما اتيح ا جمعا  اع نااية  رصا علت نيط ا

 .ع جميط ىي ا دي

 هنا حمالا   ي انوي م ا يط اععناأيد اع نااية م  آلاعيا  ،أت ا حة اعدت أد 

الع      م و   ىي باا ل بليا  ،أت ا  اعداخ ي علد   ا تضر ل م  اعاتااا  ا    ةف 

 . هنا حمالا   ن مة اعيونيد   ي الع     ا م و تا ىي ه ا ا جا 
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 يف حمالا   ن مة اعيونيد   ي الع     ا :  ا نطرت لشناعية ا تعلقة ا   ه

 م و تا ىي باا ل ،اما  علد   اعدت اخرج م  اعاتااا  ا    ة؟

 عإلجابة ا  ه ه لشناعيةف اايعنا ا نهج اعوصفي اعت لي ي م  خال   صف اع واهر 

  اسة مختلف اعن وص اعقانونية ،جتمااية  ال ال  ا را قة ع اف  اعت لي ي م  خال  

ذا  اع لة   ختمنا ب ثنا ه ا بخاامة  ضعنا  يها  هم نقاط اعقول  اعضعف  مختلف 

 .،أتنالا  اعدت   حناها مناسية  ضر  تة

 املفاهيمي إلعادة الاعما   لاطا -1

 التعريف بمصطلح إعادة لاعما   1-1

اعاتاع ا   ح م  ا واضيط آلانيةف كونه  عتبن موضوع باا ل لاما  عفتنل ما اعد 

ازام   ظ و  جي  جدحد م  اعاتااا  ا    ة غزى اعن ق اعد لي ب و ل  يرنلف  في  ثنا  

اععمليا  اعع الارتة حنوي او رن ا  اادا  اعغ ائية لن انية مساسيةف  ا أ ى 

ة  اعد عية  مرا  ساسياف  الخدما  اعطيية   عوتا  باعن ية عن  م  الج ا  اعفاالة اعويني

بذ ت رن اوأيط اافاأية اع الم ا   اعنهاحة اعرسمية ع  رب  بشا ا  بداحة  رللة  خرى امث  

 .ما اعد اعاتاع ا   ح    باا ل لاما 

ليث اقوم  كال  باععم  مط ال نوما  اعوينية م   ج  ب ا ل  صرف مع م 

عي عتلك اعيلداي  عالا  ه ا ،نتقا  م  ال رب مموا  إلاا ل لاما  ،أت ا    ،جتما

 .بل  اع لم عيس  مرا هينا    سل ا  ما حيد  ظاهرتا

 في   ثن ملياي انوي لغاثة ىي لال  اعطوا ئ   اما  باا ل اعتأهي   ا  اادل 

لنمائيةف صعية اعت قيق  اعتعا ش ليث حت و  اعتن رت م  لغاثة اعطا ئة بل  ا  اادا  

  ا دى اعطوت ف  ا قيق اعتنمية ،أت ا حة  ،جتمااية  بذ هناك نطاق   م  اسط ا 

 معقد عفالارل باا ل لاما ف كونه املية بنا  اجتماعي  اأت ا    سياس ت  لدى ثقاىي  ا 

اعد اعاتاع ا   حف   و ل حتم ا   اعفو    ثرنا ما  عرف باسم ،نتقا  اعتد تجي  اع   ل 

فتالا  نط اجد  اع راعف ب   عتبن  حضا خطول لاسمة ن و اعتنمية اعطوتلة حنوي  قط م

  1.مج 



 خنوس ي كريمة. د عما اليونيدو وإعادة لا منظمة 
 

57 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

مجمواة شاملة م  " تق د بإاا ل لاما   اعتنمية عفتنل ما اعد اعاتااا  هو  

  اليية التياجا  اعد   الخا جة م  اعاتااا  بما ىي ذعك التياجا: لجرا ا  اع ااية بل 

اع ناي ا تضر ت   ال يلوعة   ي ا ااد اعاتااا   افا   ،نتناس بل  اععنفف  معالجة 

 .مسياب الج  تة  ادايم اع الم

مم ف  ا  اادا  ،ن انية :  ي تم  نطاق الك من طة ا   ستة اناصر  اعة هي

أت ا حة إلاا ل اعطا ئةف  ن ام ال الام اع ياس ت اع ليم  اعت و ف  اععملية ،جتمااية  ،

 2."لاما   اعتنميةف  لقوق ،ن اي  اععداعة  ا  ال ةف  ا  ا ال بري الجن ري

 أد ار ه ا   ق اعتااط ع يئة ممم ا ت دل  جندل اع لم اعد عية باا ل لاما   

ت م  شأنها اوييد اع الم  عد ط املية ب   ج و  شاملة عت دحد   ام اع ياك  اعد"ا    نه 

اع عو  باعثقة  اعر اهية بري اعناسف م  خال  بنها  ال ر بف  أد ت م  ه ه اععملية نزع 

سالت ميراف ا ت ا ةة سابقا  استعا ل اعن ام  باا ل اعالجئري  الخدمة ،ست ا تة 

د ط بل  لماحة لقوق  اعدام ىي مجا  اعتد ت   وظفي مم   مراأية ،نتخابا ف  ج و  اع

،ن اي  بصالت  تعزتز ا ؤس ا  ال نومية  تعزتز ا  ا  ة ىي اععملية اع ياسية م  

  3."يرف اعفواا  اعرسمية  غرن اعرسمية ىي اعد عة

 أد ات ط نطاق   اعا  ه ا اعتعرتفف ليث حجر  آلاي  ي اتعدى اععملية بمجر   

 نا  اع المف م  خال  بأامة اعبنامج  اعتن تج عثقا ة اع الم لحجابيف بذ اعت مية ا رايطة ب

حمالا  استخدام ه ا ا  ط ح عوصف مجمواة متنواة م  من طة  اعبنامج ا تضمنة ىي 

استناايجية شاملة عفتنل ما اعد اعاتاع ا   حف باإلضا ة بل  التوائه لدى ا   اعطرتقة اعدت 

جيا  ا ي  عةف بضا ة بل  ب  اج مجمواة م  من طة ذا  انف  بمعاهدل ،ستنااي

 .م توتا  ااعية م  ،لتنا ية  اعدت ت رن ا ت عوا  الج ا  اعفاالة ىي بنا  اع الم

اقدحم اعدام ععملية اعت و  م  اع راع بل  "  ما  عر ه اعينك اعد لي ا    نه  

 4 ."اع الم م  خال  باا ل بنا  اعيلد اجتماايا  اأت ا حا

 مفهوم استراتيجيات إعادة لاعما   1-2

بي املية باا ل لاما  املية شاأة  معقدلف  قد جر  اععا ل  ي حنوي هناك 

ير اي  ئي ياي حت نياي معا  تتعا ناي ىي باما   انمية ا نايق ا تضر لف بلداهما يرف 
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اخلية اعفاالة  اعدت   ا  بعيها اموما ا    نها  اخ ي  اعثاني يرف خا جي   أما ميراف اعد

ف  هت بما  ي ت تند بل  ا   د ،جتماعي عليلداي ىي مرللة ما أي  اعاتاع ( ص اب ا    ة)

   بااتيا ها اناصر ىي مرال  اعاتاع  -ملزاب اع ياسيةف اعع ائرف الجمعيا –ا   ح 

م  ا  أد انوي م اادل    معرألة ا   ح كا يلي يا ف  اع ينا  ،جرامية  ه ه 

 .عل ياسة اععامةف ب    معتقدا   م الح  اوج ا  ك  يرف م  الك ميراف

  يما حتعلق با يراف الخا جية إلاا ل لاما  كاعد   اعدت اقدم اعدام اعثنائي  

   ةرامج ممم ا ت دل   كالتهاف  ا ن ما  غرن ال نومية اعد عيةف  اعينوك  اع ركا

: اعد عية   اعقاادل هي ا  ا  ة اعد عية عأليراف الخا جية اأتي نتيجة ععاملري  ئي يري

م   متعلق بمطاع  اموت  سياسا  باا ل لاما  اعدت ل حمالا  الييتها م  جان  اع لطا  

اع ياسية ا  لية اعدت افتقر اا ل بل   جو  أاادل بحرا ا  عدام ،نفاق ا   باا ل 

 ما اعنقطة اعثانية  تتمث  ىي ،ستثما ا  اع ياسية اعدت اقوم بها الج ا  اعفاالة لاما   

 .اعد عية اعدت اراه  ا    أف اعاتاع ا   ح

 اراالاز    استناايجية إلاا ل لاما  اعد اعاتااا  ا    ة ا     بعة ميا ئ تعتبن  

 :بمثابة م د ا  ع اف  تعم  ا   اوجيه ا  اعدت اتمث  ىي

ب يث ل حالاتفي بوضط الخطط ا عالجة آلثا  اعاتاع ا   ح  قطف ب  اتعدى ذعك أائية    -

 .ابن  ضط الخطط عتجن  ن وب اعاتاع مرل  خرى م  خال  ااخاذ بجرا ا   أائية م يقة

 ح  تعالج جميط آلاثا  اعنااجة ا  اعاتاع ا   حف  ذعك ا   مختلف ا  توتا  شاملة  -

 .سوا  كانت اجتمااية ثقا ية اأت ا حة اجتمااية اععناصر باعتواز ف 

 تنوي الك ،ستناايجية جز  م  خطط اعتنمية  اعتطوتر اندمج ضم  خطط اعتطوتر  -

 .ال ضر  

بذ ت ع  استناايجية لاما  ا   ا قيق ،ستدامةف ابن باا ل ب ا ل عجلة ،ستدامة  -

ا جتمط ا   مواج ة اعاتاع ا   ح  ادم ال يال  استمرا تتها ب اتهاف  تعم  ا   اقوتة 

 .االارا ه

بمعنى  ي انوي استناايجية باا ل لاما  أابلة علتعدح   اعتالايف اع ريط مط ا ر نة  -

  5.ا  تجدا   ا تغرنا  ا     ض اعواأط
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 : هما  امر استناايجية باا ل لاما  ابن مرللتري  ساسيتري 

 تتم اع ر ع ىي انفي  م ا يط باا ل لاما  اعد انتها  اعاتاع ا   ح اعد : ا رللة ،نتقاعية- 

مرللة اعطوا ئ  لغاثةف  مط ذعك حتم اعقيام بها ىي اعش ا جال  اعتنفي حة ىي  أت  الد 

حأخ  ىي   ىي مع م ال ال  بي انفي   ن طة اعطوا ئ  لغاثة ا ن  ص يحف  إنه حج   ي

 .ال  ياي خطة انفي  ىي ا  تقي  م   ج  باا ل لاما 

 م  نالية  خرى حج   ي اوضط خطط م تيقة  ن طة باا ل لاما  عتنسجم  

مط  ن طة لال  اعطوا ئ  لغاثةف  من طة اعدت اوأفت اندها    م   ج  ،ستعدا  

مرللة اعطوا ئ  مرللة باا ل اعينا ف  علت و  باعن ية علد   اعدت امر بمرللة انتقاعية بري

  6. اليه  هت املية معقدل جدا

 اليه  اعفتنل ،نتقاعية باعن ر عطييعتها  تنل غرن م تقرلف  فالارل ادم  جو  اافاق سالم 

  بضا ة بل  اععنف ا نت ر باعيال  مط ادم لاالي ا  لنومة  االة ن و  ضط خطة علتنفي

مط شرتك موثوق بهف كل ا تعد  مثلة ا  مسياب م ثن شيواا  اعدت أد تعيق ا قيق 

،ستقرا    ن را عنوي ه ا اعوضط ،نتقالي  رتدا م  نواه  إنه حج  ،ستجابة علم اك  

اعناشئة خالعه بطرتقة مناسيةف خاصة  ا حتعلق ممر باعتن يق  اعتعا ي بري ميراف 

 .اعفاالة

ا تاج ا  اادا  لن انية  الج ا  اعفاالة ىي اعتنمية بل  اعتعا ي ا   ليث  

م توى  الد م   ج  ضماي انتقا  م تدامف  بحجا  اوازي بري اخفيش ىي ا  اادا  

لن انية    ط م توى اعتنميةف  ما ا  ر م نلة م تن ة  خرى اتمث  ىي اعش 

جر  س بها ىي  أت ميالار جدا اعد ال اجةف  ما ا  اادا  عليلداي ا عنيةف  اعدت  ثرنا ما ح

 ي  لد الجوان  اع امة اعدت حج   خ ها ىي ،اتيا   نه م   ج  ا قيق اعتوازي بري 

ا  اادا   بن ا  ال نومة باعيلد ا عنتف  ج  ضر  ل ادم ،ستمرا  ىي اقدحم ا  اادا  

 7.اعد عية اندما ا  ر ال نومة أد تها ا   ل   اع رن

 م  ج ة  خرىف  إي اعس   ىي  أت ميالار علم اادا  ا اعية م  أي  اعوكال  لن انية 

 اع نا حق  ا  ا يط اعدت ت  ر ا   ضماي ،نتقا ف حمالا   ي حت    ىي اعغاع  ىي اراجط 

 .م  ،نتقا  بل  ،نتناس  اععو ل بل  اععنف  اعاتاع ا   ح
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اتطل  باا ل بنا  ا جتمعا  اعدت مزأتها اعاتااا  ا    ة اخطيطا  عينا  مرللة باا ل ا-ب

 أيقاف ليث حج   ي حأخ  اا تخ  ثقا ة ه ه ممم اعري ،اتيا  خال  ه ه ا رللةف 

 .باإلضا ة بل    م اأثرن من طة اعد عية اع   حمالا   ي امس هياك  اع لطة ىي ا نطقة

ت ا   ا   نجات ه ه ا رللة ،نتقاعيةف  ا   باا ل  تعتمد املية ،نتعاش ،أ 

بنا  ،أت ا  ا   ي  استعا ل ا وا   الخا جية ب يث ت م  تهيئة اع ر ف اعالزمة 

لستمرا  اعتيا   اعتجا    ، خا ف ،ستثما ا  ا  لية  تعزتز استقرا  ،أت ا  اعالا يف 

   .انونية  اعتن يمية ا ناسية بصالت ا ؤس ا  ا اعية  استعا ل مير اعق

 م  آلاعيا  ا  مة إلنجات املية باا ل لاما  هي اقدحم ا  اادل عل ناي ا تضر ت  م  

اعاتاع ا   حف م  خال  باا ل ب ماج ا  ر ح   ت رتح  باا ل ب ماج ا قاالريف  استعا ل 

رى ذا  اع لة  بنامج  رص اععم    ام اعفئا  اعضعيفةف مط اعتن رت ا   من طة مخ

منا  ة معغام ا ضا ل عأل را   بزاعتها م  اعينى اعت تية مساسيةف  جز  م  انفي  

استناايجيا  اعتنمية اع املة عدام اععو ل بل  ال يال اعطييعية عل ناي اع ح   عي وي ىي 

 .الك ا نايق

ا    ة  امالاري اعد عة  اليه  إي باا ل بنا  اعينية مساسية اعدت  مرتها اعاتااا   

اع نانية مساسيةف مث  اعص ة  اعتعليم  اعالا رةا   باا ل اعت غي   ام  او رن التياجاته

 ،أت ا ف  او رن اعرااحة ،جتمااية  ال د م  اعفقر  اعتمالاري م  ا قيق اعنمو 

ات قق حتم ،جتماعي  ،أت ا  ف هي مهداف اعرئي ية إلاا ل بنا   عاعة علد عة  بذا عم 

 . اعت رتد الجماعي عل نايف  ة عك انت ا  م ةئة  مزما  لن انية ا عقدل

 ل حمالا  ا قيق الك مهداف بل م  خال  ال الام اعرشيد اع   حتم ا ت ه ه اع ر طف 

ارميم ا دا سف ن م :  ي م  او رن اعينية اعت تية ا الئمة اعدت ان ط ىي ادل ميا ح  مث 

 . ية  ا ؤس ا   شينا  مم  ،جتماعي  اعنق اعرااحة اعص

  التعريف بمنظمة اليونيدو-2

 نشأة ومهام منظمة اليونيدو  2-1

من مة اعيونيد  هي  كاعة متخ  ة م  كال  ممم ا ت دلف تعم  ا   تشجيط 

 .اعتنمية اع نااية بهدف ال د م  اعفقرف  ا قيق او ة شاملة  استدامة بيئية
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 0510 ن أ  الجمعية اععامة عألمم ا ت دل من مة اعيونيد  بموج  أرا   أم 

ف عني اضطلط بد   اعرابط ا ر ز  عألن طة 5611نو مبن  51اع    صد اه بتا تخ 

اع نااية  اخ  من ومة ممم ا ت دلف  عدام اعتنمية اع نااية  اعتعا ي ا   نطاق   لي 

  8. بأليمت

 تعد  كال  ممم ا ت دل ا تخ  ة هي من ما  م تقلة تعم  مط ممم 

ا ت دل م  خال  اافاأا ف  يعض ا كاي موجو ا أي  ال رب اععا ية م ل   بعض ا كاي 

مت ال برابطة ممم ا ت دلف ىي لري  ي اعض ا  ن أ  ن و  متتامنا مط اأسيس ممم 

هي نف  ا اعدت  ن أتهاف  ما اعض ا آلاخر  أن أتها ممم ا ت دل  ا ت دلف     ي ممم ا ت دل

اند ظ و  لاجا  اتطل  ذعكف  ه ا هو ال ا  باعن ية  ن مة اعيونيد  اعدت  ن أ  ىي 

عينوي ( م ر)ف ليث  شح ممري اععام عألمم ا ت دل ببراهيم للمت ايد اعرلماي 5611اام 

 .    مدحر انفي   عليونيد 

( 1- ب) 0010 حد  الجمعية اععامة عألمم ا ت دل ىي أرا ها  أم  5611  ىي اام

اوصية ا ؤامر بت وت  اعيونيد  بل   كاعة متخ  ة حتول  ا دحر اعتنفي   الجدحد ايد 

ااتمد مؤامر ممم ا ت دل لو   5616 ىي اام  9 م ام من يه( الجزائر)اعرلماي خاي

 ىي اام . ىي    اه اعثانية ىي  ييناف اعدستو  الجدحد" بن ا  اعيونيد  كوكاعة متخ  ة"

 بعد سل لة م  ا  ا  ا  بري اعد   ماضا  اعدت صدأت ا    ستو  اعيونيد      5691

واي  اجتمعت اعد  ل م ل  ج 05أيلته     ا قت اليهف  خ  اعدستو  لرت اعنفاذ ىي 

سياز ي -علمؤامر اععام عليونيد  كوكاعة متخ  ة ىي ش ر      انتخ    مينغو ب 

 .مدحرا ااما ع ا( اعفليري)جونيو  

ف ش د ذعك اععام مزتدا م  باا ل هينلة من مة اعيونيد ف  ذعك 5660 ىي اام 

ابن اعتن رت ا   الخدما  ا وج ة عتنمية اعقطاع الخاصف  ام انتخاب مو ي يو    ما تا 

اينت اعد   ماضا  خطة ام  عد    5661مدحرا ااما    ما ىي اام ( ا الا يك)ب  كاميوس 

 تقي  ام يدا علقيام بإصالت شام ف  اعغرض م  ذعك هو امالاري اعيونيد    ظائف ا ىي ا 

اعيونيد  م  ،ستجابة ا ن    ض  علييئة ،أت ا حة اععا ية ا تغرنلف  اينت اعد  ل 

 شا    0222 ىي اام . مدحرا ااما( م جنتري)اع ااعة علمؤامر اععام كا عوس ماغا تنيوس 
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ية ىي مقر ممم ا ت دل ىي نيوتو ك بإصالت اعد   ماضا  اعدت لضر  مؤامر معف

اعيونيد ف بااتيا ه نجالا باهرا  ما  شا  بج و  الك ا ن مة ىي زتا ل اعقد ل اعتنا  ية 

 .اع نااية عليلداي ا تعا ة مع ا

ف تعد  من مة اعيونيد  برامج ا ا   ضو   هداف ممم ا ت دل 0225 ىي اام 

ااتمد  من مة اعيونيد  استناايجية مؤس ية جدحدل اقوم  0220لنمائية عألعفية   ىي 

ا    رضية  ي تعزتز لنتاجية حنوي مد واا با  ا ا  ا   نة  ا عر ة ا تتاحدل 

 . اعتالانوعوجيا ا تطو لف  م  ن أنه  ي حلع     ا لاسما ىي تعزتز اعنمو مسرع

ط اعتغرنا  ،أت ا حة  به ا اطو     عوتا  من مة اعيونيد ف  ةرامج امل ا م 

اعدت ش دها اععاعم خال  ماوام اعدت الت اأسي  اف  بعد  ي اينت ممم ا ت دل مهداف 

 .ف  ج ت ا ن مة م ا يع ا عتالئم ه ا اعتوجه0222لنمائية عألعفية ععام 

يعد اع دف اععام اع   ت ع  بعيها من مة اعيونيد  هو تعزتز  ت ريط اعتنمية   

ىي اعد   اعناميةف  اعيلداي اعدت امر اأت ا ها بمرللة انتقاعية  تعزتز اعتعا ي  اع نااية

اع ناعي اعد ليف باإلضا ة بل  االج مسياب الج  تة علفقر  ش   كام  بمنانيا  أطاع 

اع نااة علم اهمة ىي ا قيق اعتنمية ا  تدامة ا   اع عيد اععاعمت ىي س ي  ا قيق 

ه ،ستناايجيةف  ذعك ابن اقدحم اعتعا ي اعفنت  الخدما  ا تطليا  اعرئي ية ع  

،ست ا ا  اعت ليلية  اعي ثية  اع ياسيةف باإلضا ة بل  ا دحد ا عاحرن  ،عتتام بها  م  

  10.عا ف  اعتعا ي اع ناعي ج  ذعك حتم اقد ،جتمااا  عتيا   ا عر ةف  اعت

 :ا ار ز ا ن مة ىي امل ا ا   ثالث نقاط  ساسية م   ج  بلوغ  هدا  ا ا   ه  

 ذعك ابن اعتشجيط ا   اعقيام : اعنقطة م ل   ا تمثلة ىي منا  ة اعفقر  م ا عة ال د منه

با  ا يط لنتاجيةف ليث تعم  ا   م اادل اعفقرا   اأهيل م عالا     زاأ م ابن م ا يط 

ف  ما اقدم ا  و ل ىي مجا  اع ياسية اع نااية  انمية ماما  بنتاجية اد  اليهم  خال

 اطوتر ا قا ل  اع غرى  ا توسطةف  ا  اادل ىي نق  اعتالانوعوجيا  او رن اعطاأة 

 11.عألغراض ،نتاجية ىي اعقرى  م تاف

بم اادل اعيلداي اعنامية ىي  ذعك :  ما اعنقطة اعثانية   تتمث  ىي تعزتز اعقد ا  الجا تة

،ستفا ل م  اعفرص اعتجا تة اعدت اقدم ا مسواق اععا يةف ابن تعزتز أد اتها ا   اعوعوج 
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بل  ه ه مسواق  او رن ع م ا  و ل  ا  اادل اعتقنية عتأهي  مقا ل  الك اعيلداي عر ط 

مة علمعاحرن اعتجا تة  اعتقنية اعقد ل اعتنا  ية  نتجاتها  أابليتها علت دحرف  جعل ا مالئ

 . اعص ة ا عمو  بها   عيا

 : تنوي ذعك ابن

ا لي   سياب   ش اع لط ا   ال د    ن ر اعنتائج ىي اقا تر ،متثا   عاحرن اعتجا لف -5

 .اعدت تعالج اععراأي  الخانقة بهدف   ط عجلة ت يرن اعتجا ل

 توى اعقطر ف ا  يرتق م اادل ميراف  ام اطوتر ن ام سليم إل ا ل ا خاير ا   ا -0

 .ا عنية ا   اعتقيد باعلوائح اعفنية بهدف تعزتز شفا ية بجرا ا  اعتجا ل

م اادل  يانا  اعف ص  اعتفتيشف  ،اتما  ىي ال  و  ا   ش ا ا  ،اتما  معتنف -0

   ذعك بل  بها   عياف مما حمالانها م  اقدحم خدماتها بل  اععمال  بأسعا  انا  ية ليث حؤ 

 .خفش انلفة لنتاج ا   اع ركا  ا  ليةف  ت د م  لال  اعتأخرن ا   ال د  

تعزتز نقاط ،ستعالم عدى ا ن مة ا أي ال واجز اعتقنية علتجا لف    ا اعتدابرن -4

اعص ية  ادابرن اعص ة اعنياايةف  لبقا  ا   ن اي ا ىي جميط   جا  ا نايق اعنامية ا  

تها بمعلوما  جدحدل لو  متطليا  اافاأية ت يرن اعتجا لف  باالة  صو  يرتق تغ ح

 .ميراف ا نخرية با ن طة اعتجا تة بل  أاادل بيانا   أيقة  م دثة

 ام ا  ر اا  اع غرنل  ا توسطة الحجمف اغية اعتغل  ا   ا  الاال  ذا  اع لة -1

  م  متطليا  الجو ل ضم  بال واجز اعتقنية علتجا لف ا  يرتق معالجة    متطل

سل لة أيمة معينةف  م  شأي ه ا ،جرا  ال د م  ا  ا ة ،أت ا حة اعدت اقطع ا 

 .اع لط علوصو  بل   سواأ ا

ىي ه ا ليا  ادام  : اعنقطة اعثاعثة   تتمث  ىي لماحة اعييئة  االأتها باستعما  اعطاأة

ا ن مة اينت  نماط انتاج  استهالك م تدامة ىي اعيلداي اعناميةف بتو رن خدما  تهدف 

عت  ري ،ستخدام اعرشيد علطاأة ىي أطاع اع نااة مثالف  تعم  ا   م اادل اعيلداي 

  ة عك ت ع  ا ن مة. اعنامية ىي ا قيق  هدا  ا ،أت ا حة   ي اهما  لماحة اعييئة

اعتن يق مط هيئة ممم ا ت دل م   ج  اج يد  هداف  مخططا  ه ه مخرنل ضم  

 12: ذعك م  خال  0202 اما  معفية عغاحة 



 خنوس ي كريمة. د عما اليونيدو وإعادة لا منظمة 
 

77 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

تشجيط اعتنمية اع نااية ا  تدامة ىي اعيلداي ذا  ،أت ا  اعناميف    اعدت امر بمرللة -

 .انتقاعية

  تن ة ع  نوما   اعقطاع الخاصف عتشجيط لنتاج اع ناعي اعقا   ا   تسخرن اعقوى ا-

 .ا نا  ةف  تعم  ا   بأامة شراكا  صنااية   عيةف  ائما مط التنام اعييئة

 .تشجيط اعتنمية اع نااية ا ن فة اجتمااياف  اع ليمة علييئة-

 . ناايةا لي  ،اجاها   ن ر ا علوما   ان يق من طة ىي انميتها اع-

حو ر اعتعا ي اعتقنت علد   اعنامية عتنفي  خطط اعتنمية ا  تدامة م   ج  اعت نيط ىي -

 .أطاااتها اعتعا نية اععامة  الخاصة

  هياكل منظمة اليونيدو 2-2

 اضم من مة اعيونيد  هيئتي  ئاستريف  ادل مناا  

اضوا   نلوي ما  عرف با ؤامر   عة  511حنت   بل  ا ن مة اع يئة م ل   ا ؤامر اععام -5

اععامف  هو  ا   هيئة ىي ا ن مةف  تجتمط ك  سنتري عت دحد اعتوج ا  اعالابنى ع ياسا  

ا ن مة  علم ا أة ا   مرتانيتهاف  ةرنامج امل ا  ما حجتمط ك    بط سنوا  لنتخاب ا دحر 

 .اععام علمن مة

ناميني علقضاحا لنمائية اعد عيةف  ىي ه ا ليا   شجط ا ؤامر اععام اعطااط اعدح 

 ضر  ل االايف اعيونيد  مط ،لتياجا  ا تغرنل علتنمية اع نااية ىي اعيلداي اعنامية  ذا  

كاست داث ا زتد م  من طة من فف      ا را ز اعوينية . ،أت ا ا  ،نتقاعية

طة معالجة اعنفاحا  اع نااية عإلنتاج من ف اعتااعة عليونيد   اعيوني ف  اعتن رت ا    ن 

 . منا  ة اعتلوث

باإلضا ة بل  ا  اادل ا   سياسا  اقلي  غازا  ،لتياس ال را  ف  زتا ل  فا ل 

 13.استخدام اعطاأة  موا   اعطاأة ا تجد ل  اعيدحلة

اضوا حتم انتخابهم مدل   بط سنوا ف  10حضم : اع يئة اعثانية  مجلس اعتنمية اع نااية-0

اتنا ب اعد   ماضا  جميع ا ا   اضوتة ا جلسف  م مته متااعة انفي  برنامج اععم  

 01اعدت حيلغ اد   اضائها " لجنة اعبننامج  ا رتانية"  ا رتانية اعدت تعدها لجنة اااعة  هي 

 .  عة اضوا
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ة بإشراف مدحر اام حنتخيه ا ؤامر اععام  اتم ب ا ل اععم  اعتنفي    ،جرائي علمن م

من  ( لي حونغ) ةتوصية م  ا جلسف  مدل امله   بط سنوا   تتول  ه ا ا ن   اع ينت 

   تمنح مجلس اعتنمية اع نااية اع فة ،ست ا تة علمن ما  غرن 0250تعيينه ىي جواي 

 .ال نوميةف   قا علمعاحرن  اعتوجيها  ا وضواية

  مجلس ا ن مةف ذعك اعدام ا قدم م   ج  اعنهوض ب نااة  م   مثلة ام 

ا  ت ضرا  اع يدلنية ا  لية ىي اعيلداي اعناميةف مط ،هتمام ب فة خاصة با نتجا  

 14.اعص ية مساسية

   بسدا  ا  و ل   بت اعيونيد  ابن مجل  ا بتموت    انيا ا 0221 من  اام 

 اقدحم اعدام ىي مجا  بنا  اعقد ا  ىي بيا  م ر ع ااعمت ها ف بل  تعزتز لنتاج ا   ي 

علعقاأرن الجني ة مساسية ىي اعيلداي اعناميةف  ان   اعتن رت ا ن  خاص ا   ار تج 

داي ا ن آ  اع غرنل  ا توسطةف  اع ركا  اعتجا تة  ،ستثما   اعتعا ي  يما بري بل

باإلضا ة بل  ذعك اعدام اع    15 الجنوبف  ه ا ما   داه الجمعية اععامة عألمم ا ت دل

أدمه ا جلس ىي ،ستناايجية اععا ية  خطة اععم  ا أي اعص ة اععمومية  ،بتنا  

 0229.16 ىي ما   12ىي    تها   ا لالاية اعفالارتةف اعلتري ااتمدتهما جمعية اعص ة اععا ية

 : اتيط ا دحر اععام مجمواة م  مأ ام علقيام بم امه  هيمأ ام  ا ناا   -0

 .أ م بادا  اعبنامج  اعتعا ي اعتقنت-

 .أ م اع ياسة اع نااية  اععالأا  الخا جية-

 .ج  ل ا ل اععامةأ م  ام اعبنام-

 .أ م ا وظفري-

 : ما ا  ا ناا   ت م  ا ن مة ا   مجمواة ن  رها 

 .مالات  اعتخطيط ،ستناايجي-

 .مالات  اعتن يق  مراأية الجو ل-

 .مالات  اع ؤ ي اعقانونية-

 .مالات  اعتقوتم ا  تق -

 .مالات  اعرأابة اعداخلية-
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 .مالات  ا  ت ا  الخاص-

 ثرنل ىي     اععاعمف بخالف مالاتبت جنيف  نيوتو ك اعل ح   عنياي  ما  ي علمن مة مناا  

 .بالا ال  مط اعد   ماضا   من ما  ممم ا ت دل مخرى 

  دو  منظمة اليونيدو في إعادة لاعما -3

 إعادة الاعما  عبر دعم مشا يع العناقيد الصناعية  3-1

قه ك  م  اعد   اعدت اأثر  بي باا ل لاما  م  مهداف اعدت ت ع  بل  ا قي

باعاتاع ا   ح  ا جتمط اعد لي بهدف ا قيق اع لم  مم  اعد عيريف   ما  سلفنا ذ ره  إي 

علمن ما  اعد عية اعد   اعالايرن ىي ه ا اع دف لن انيف  م  بينها من مة اعيونيد   اعدت 

تدامةف  ه ا ما تعتمد ا   اععناأيد اع نااية  ألد اعوسائ  عت قيق اعتنمية ا  

 . سنتنا عه ىي ه ه اعنقطة

تعرف اععناأيد اع نااية ا    نها اجمعا  جغرا ية م لية بأليمية    اا ية   

 جمواة م  اع ركا   ا ؤس ا  ا رايطة  ا ت لة بيعض ا اعيعش ىي مجا  معريف مما 

 تتجا ز ه ا  17 يةحجعل ا امث  ن اما متنامال م  من طة اعالزمة عتشجيط  ادايم اعتنا  

 ةا ف وم  الارل اعتجمط ا جر ل بل  ب ا ل لقيقية علتعا ي  اعتن يق بري اناصر اعت ل لي

ا ختلفة اؤ   ىي نهاحة ممر بل  ا قيق  ة ية  ا   ع جميطف م  خال  خلق  سط م  

 هي اعفالارل اعدت اقف ىي جوهرها ىي  جه اعن رل . ا نا  ة اعدت اؤ   بل    ط لنتاجية

اعتقليدحة عل نااةف  ا تمثلة باعقطاع اع     م  جميط اع نااا  ذا  لنتاج اعنهائي 

ايط غاعيا باعتن   ىي اعتن يق  اعتعام  بري ا تنا  ريف  ،اتما  م بن ا   ا ت ابهف  ا ر 

 .اعدام  ال ماحة ال نومية   ي غرنها

  ةما كاي  لد  هم اوام  نجات اععناأيد  ىي كونها االاف   جو  مو  ح  م ليري  دخال  

اع نااة ىي اع وق  لنتاج  ةتنلفة  أ  ن  يا م  استرنا هاف مما حؤثر بحجابا ا   منا  ة

ا   ي  اععاعمتف ليث  نه  كلما ااج ت اع نااا  اعداامة  ا رايطة بل  انتاج  جزا  

م د ل  متخ  ة م  مدخال  لنتاجف كاي ع ا       بن ىي م اادل اع نااة اعرئي ة 

 18.ا   اعتطو   ا نا  ة اا يا
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 ما ام تعرتفه سابقا أد حنوي اع ن  م ثن نضجا علعم   م  الجدحر باع  ر  ي اععنقو  

اعتنام ي ما بري ا ؤس ا  اععاملة ىي اأت ا  ماف ىي لري حمالا   ي اوجد  شنا   خرى 

علتجمعا  اع نااية ت ن  ىي جوهرها انقو ا م تمالف  هي مشنا  اعدت تعد م  زا تة 

ية   معر ة ما حمالا   ي حنوي انقو ا املية م ثن  همية عواضعي اع ياسة ىي اعد   اعنام

   اسة اع ر ف ا  يطة به ست  م ا ن   اا  ىي اوجيه اع ياسا  اعتنموتةف ل فزه 

 .عالنتقا  بل  انقو  ناضج

  م  خ ائص اععناأيد اع نااية  

ع ركا  ارةط ا االأا  ىي سل لة اعقيمة ا ضا ة مينية ا   ايا    اعتجمط الجغراىي -

   ا وا   اع  رتةف  حضا شيالاة م  ا ؤس ا   ا عاهد اععامة  الخاصة اع لط  الخبنا

 اعدت  عتبن  جو ها م   هم اععوام  اعدت ت ااد ا   تعزتز انا  ية  اضا  اع ل لة 

 19.اععنقو حة

ها مما  دخال  لنتاج بتناعيف  أ  ن  يا م  استرنا  أد تها ا   بحجا  مو  ح  م ليري -

سيؤثر بحجابيا ا   اعقد ل اعتنا  ية ا   م توى مسواق ا  لية  اععا يةف  كلما كاي 

ااجاه اع نااا  ا دامة  ا رايطة ن و انتاج اعش مجزا  ا  د ل  ا تخ  ة م  

مدخال  لنتاجف كلما كاي ع ا       بن ىي م اادل اع نااة اعرئي ية ا   اعتطو  

 . ا نا  ة

 ذعك اغية ا قيق اعنمو  ،ستقرا   يق اعتنابط بري ا ؤس ا  ا وجو ل ىي اععنقو  ا ق-

ا تواص ف باإلضا ة بل  اع عي بل  ا قيق اعتنابط مط ج ا   خرى م  ا جتمط اغية   ط 

 فا تها لنتاجيةف ممر اع   حتطل  م توتا  ااعية م  االانوعوجيا ا علوما  

 20. ،ا ال 

 على إعادة الاعما مشا يع العناقيد الصناعية آثا  دعم  3-2

عقد  صي ت ا جتمعا  الخا جة م  اع راع ازتد ىي اعضغط  اعقلق ا   اععدحد 

م  ا نالري اعد عيري   ي هناك  عي بأي اعاتاع ا   ح أد شا ف ا   اعنهاحة  ةداحة  تنل 

تعتبن باع  لة نتيجة ما ح البها م  ظواهر اعفقر ا دأط اع لم ا  تدامف  اعدت ل 

 اعتجاذبا  اععرأية  اع ياسية    اعتنالر اعطائفيف  انت ا  مس  ة  ادم او ر 
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ال نوما  اعقائمة ا   اعينية مساسية  اعدت ت ن  كل ا تهدحدا  هائلة بذ حمالا   ي اؤ   

 .ا  وعة بل  باا ل اعاتاع ا   ح

 ا   اعرغم م  ه ه اعت دحا  الجمةف  إي  تنل ما اعد اعاتاع ا   ح هي   ىي نفس اعوأت

 حضا  تنل مم   اعفرص ا قيلة اعد سنوا   لدى اقو  م  اعقتا   لدى  بي كاي اعوأت 

موجزاف  عندما انوي ا وا  ا اعية  اعتقنية متالة علم اادل ىي معالجة مسياب الج  تة 

 .قي   مةف  إي ممر سينوي  أ  صعوةةعلاتاع ا   ح  ت الاي  م ت

  ن  "     اع الم" ع   اع عيد اعد لي هناك ااتناف  نه ىي  ثرن م  لال   

ف   ي بنا  اعد عة هو املية معقدل  يوتلة آلاجا ف "    اعاتاع ا   ح"ا دحا   بن م  

ا تعلقة ب نا   هناك افاهم  حضا  نه ل اوجد مؤس ة  الدل حمالا   ي تعالج ك  ا  ائ  

اع المف  هو ما   ط بل  اضا ر ج و  اد   يرن م  اعفواا  م   ج  بحجا  صيغة بحجابية 

 .ععملية باا ل لاما 

جواي  50 م  ذعك ما أدمته من مة اعيونيد  ىي اععد اي لسرائي ي ا   عيناي ىي  

ال رب ىي اعقطاع  ف ليث شا  ت ىي شن   عا  ىي بجرا  اقوتم علوضط ىي  تنل ما اعد0221

اعز اعي اعغ ائي  نطقة اعيقاع  جنوب عينايف ب يث  اد  برنامجا ا  املية اعنهوض 

ا يالار إلاا ل لاما  اعطوت  ممد ىي عينايف مط اعتن رت ا   باا ل اأهي  اعقطاع اع ناعي 

 : من طة ا نتجة اغية ا قيق انمية اأت ا حة  اجتمااية م تدامة  اضم  اعبننامج

 ام م ضاع ا عي ية  اعنهوض ،أت ا   "اأتنات عدام اع نااا  اعز ااية ابن برنامج -

ف ليث ام ارض اعبننامج ا   اع ند ق "ىي ا نايق اعلينانية اعدت اأثر  م  جرا  ال رب

 .الخاص باعنهوض بليناي

ك بل  تعزتز ا ضرن برنامج عدام ا  ا يط اعتجا تة اع غرنل  ا توسطة الحجمف  ترمي ذع-

 .من طة ا تعلقة بتطوتر ا  ا ا  اعتن يمية عرجا  ماما  ىي عيناي

   بت من مة اعيونيد  ا   ااتيا  انمية اعقطاع الخاص   ال  ئي ية ع  د م   

اعفقر  ثنا   تنل باا ل لاما ف  ا   او رن مجمواة م  الخدما  ا ت لة ب عك ابن اقدحم 

  ري بيئة اععم  اعتجا  ف  ا   تعزتز اعقد ا  ا  لية ا   ان يم الخدما  ،ست ا تة عت

 .ا  ا يط  ا   انمية اجمعا  ا ن آ  اع غرنل  ا توسطة
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 ا   ذعك ام تعزتز أد ا  ان يم ا  ا يط عدى اعن ا   سناي م تاف عي م  انمية ا وا   

يث ام ان ا  ىي اع و اي اع  رتة اعقا  ل م   ج  ب سا   ساس عتنمية اعقطاع الخاصف ل

مرا ز باا ل اأهي  م   ج  اعتد ت  ا نهت ب يث ت م  برامج عتنمية م ا ا  ان يم 

بن ا  شيالاة بأليمية عتنمية  0229ا  ا يط   ىي ب رتقيا اع رأية  الجنوةية  سته  ىي سنة 

  ا ر م ا ا  ان يم ا  ا يط بري صفوف اعن ا ف ت م  خم ة بلداي  ائدل  ما ل حق  ا

مؤس ا  عدام ماما  اعتجا تةف بضا ة بل  ذعك شا ك برنامج اعيونيد  ىي ان يم لوا  

 21.بري الخبنا  ا أي امالاري اعن ا  اأت ا حا  از تده  بقد ا  عتن يم ا  ا يط

عراق ضم  اعتعا ي انفي  م ر ع ىي اع 0252 أد أر   من مة اعيونيد  ىي  

اعتقنت مط اععراق عتطوتر ا نايق اع ناايةف  زتا ل حجم ،ستثما ا  ىي اعيال     قا عيياي 

اعدائرل لاالمية عألمم ا ت دلف  ي ه ا اعتموت  حنوي باعتعا ي بري بحطاعيا  اعينك اععاعمت 

 ميم ا نايق  نص ا  ر ع ا   اطوتر أد ا  ال نومة اععراأية ىي مجا  اعتخطيط  ا

اع نااية ا ن   ائمف ما   تدعي خلق آعية علتعا ي بري ا ؤس ا   ة عك اليا  اعقطاع 

الخاص  بنعاش ،أت ا  ا   يف ا    م   ي حؤ   ذعك اعتعا ي ا   بأامة اأت ا  سوق 

أا   ا   ا نا  ة  خلق  رص اععم  بفض  الخبنل اعواسعة اعدت ا ت يتها من مة اعتنمية 

 .ااية خال  سنوا  يوتلةاع ن

  يلقت من مة اعيونيد  مط من مة اعفا   ،ا ا  ، رتقي  مط اععدحد م   

اع ركا  آلاخرت ف ميا  ل ت ريط اوظيف اع ياب ىي اعز ااة  ماما  اعز ااية ىي ب رتقيا 

ا ي  ذعك ا   هامش مؤامر يو يو اعد لي اع ااط ا عنت باعتنمية ، رتقية   استنا ا علتع

 يما بري بلداي الجنوب  اعتعا ي اعثالثي  تهدف الك ا يا  ل بل  تعزتز اعن ام ،حنوعوجي 

عألاما  م  خال  او رن ا زتد م   رص اععم  عل ياب ، رتقيف  ا   ه ا حتم اعتن رت ا   

اقدحم ا  اادل اعتقنية  انمية اعقد ا   ايا   ا عر ة  ؤس ا  اع ياب ا  يرتق باطا  

م عوتة ع الس  اعقيمة اعز اايةف بااتيا  ،ستثما  اعز اعي ا  ؤ   عتنمية ا نايق 

اعرتفية  اقلي  اعتفا   بري ا نايق ال ضرتة  اعرتفية م  خال  اع راكا  بري اعقطااري 

 . اععام  الخاص اع    عد  مرا  ساسيا
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 م  ا توأط  ي اخلف اع ركا   ا عندما نت دث ا  بمنانا    س ا ا  اع  ر  ىي ب رتقي

ف  ةاعتالي  إي اعز ااة 0202ارتليوي   ل  ب لو   5اعز ااية ، رتقية سوأا بقيمة 

إل رتقيا اتطلط بل  ا قيق  0210 ماما  اعز ااية عديها بمنانا  ل اقد  بثم ف   ي  جندل 

عن ا   اع ياب ا    خا  مت ا  أائم ا   اعنمو اع ام   ا  تدامف مد واا بإمنانيا  ا

 22. جه الخ وص

 : الخاتمة

بل   ام ج و  اعد   ( اعيونيد )تهدف من مة ممم ا ت دل علتنمية اع نااية 

ماضا   يها علتنمية اع ناايةف  تقدم اععوي ىي مجا  ا عر ة  ا واه   ا علوما  

يا اغية تشجيط اعد ام اعنام ف  اأت ا  انا س ت  لماحة اعييئة  اراالاز سياسة  اعتالانوعوج

ا ن مة اجاه ا جتمط ا دني ا   اع را ة مط اعقطاع الخاص  من ما  ا جتمط ا دني 

م   ج  تشجيط " برنامج شرا ة تع دحة"ا تعلقة باع نااةف  عقد  ن أ  من مة اعيونيد  

 .ة ا داومة م  ال نوما   ا جتمط ا دنياع راكا  مط اع ركا  اعد عي

بي  سم نموذج مفاهيمت  ن ر  ععملية باا ل لاما  حالقي ن  ية  اياح   يرنح ف  

كونه حتأعف م  مجمواة متنواة م  ا جال  كالأت ا ف اععلوم اع ياسيةف الم 

ييعة متعد ل ،جتماعف الم اعنفسف    اسا  اع الم  اعاتاعف  هو ممر اع    عالاس اعط

 .اعتخ  ا  عن  م  اعن رتة  ا ما سة ععملية باا ل لاما 

 تعتبن ا ن ما  اعد عية  ةااتناف   لي م   هم مامدل ا  ا  ة ىي املية باا ل لاما  

شاملة كاعدت   عفتنل ما اعد اعاتااا ف ليث نجد  نها اتنا ت خطط امل ا بري استناايجيا

ت دل  ا ن ما  لأليميةف  استناايجيا  جزئية  هي اعدت اتولها اقو ها من مة ممم ا 

 .اعوكال  ا تخ  ة اعتااعة عألمم ا ت دل م  بينها من مة اعيونيد 

ا   اعرغم م   ي ادخ  من مة اعيونيد  عدام ا  ا يط اع غرنل  ا توسطة  

طي اع عو  باع الم  جل    ضط اعبنامج اعدت تعتمد ا   ا وا  ا  لية  م د  ع اف مما  ع

مم   ممايف عالا  سرااي ما ايد  ىي اعتيايؤ    اتوأف كليا ا  اعقيام بأاماع ا نتيجة 

ا تقا ها عل يوعة اعالزمة  واصلة  اماع اف باإلضا ة بل  ا وائية اعتن يق بري ا موعري 

مط مجندل اعوينيةف ا ختلفري  اعتن يق بري  جنداتهم ا ختلفة  اعدت ل اتوا ق باعضر  ل 



 خنوس ي كريمة. د عما اليونيدو وإعادة لا منظمة 
 

70 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

ب   أد اتعا ض مع ا  ا دحدا اندما حتتا ج اعتموت  مجنبت مط م ا عة  رض خبنا  ا مو  

 . م اادااه اعتقنية  اعفنية   ج زاه

 اليه نقتنت بإاا ل اعن ر ىي م أعة اموت  من مة اعيونيد   يما حتعلق بموضوع  

 .باا ل لاما 

يراف اعاتاع ا   ح ىي ،ستفا ل م  برامج ا ن مةف  آعية  اعن ر بل   همية ب  اج جميط  

 .إلاا ل ل ماج  ا  اادل ىي ن ر اعت امح

مط ضر  ل اعتأ يد ا   اع نااا  اعتقليدحة  ال ر ية  م د  م  م ا   اعتنوع 

،أت ا    تشجيط اععناأيد اع نااية ىي ه ا ا جا   آعية عتنأية ا نتوج اعوينت علد   

 .ا    ة  جة م  اعاتاااالخا  

 قائمة املصاد  واملراجع

-5 Document ONU, A/RES/2152 (XXI), A/PV.1468, without vote, A/6508, united 

nations industrial development organization.   

3-Document ONU, A/RES/3362 (S-VII).  

5-Document ONU, IBD.46/23 le 1 octobre 2018. 

ف -عن تالار  نتواص   نينت م تقيال– 0202عليونيد ف اع نااة  59ا ؤامر اععام  فاعيونيد -1

 .0256 فف ،ما ا  اععرةية ا ت دلت بو ظب

من مة ممم ا ت دل علتنمية اع ناايةف ا ؤامر اععامف اعد  ل ف  ثيقة ممم ا ت دل-9

 فGC.17/8ف  ثيقة  أم 0202 تدامة ععام اع ااعة ا رف اعيونيد   خطة اعتنمية ا 

0251. 

9-Document ONU,GC.9/INF.4, le 11 décembre 2001. 

مجلس اعتنمية اع ناايةف اعد  ل اعثامنة  فممم ا ت دل علتنمية اع نااية من مة-52

 .0252ف IBD.38/15 اعثالثويف  ثيقة ممم ا ت دل  أم 

اعد  ل اعثاعثة  اع تويف اعتعا ي ىي ميداي  فت دلأرا  الجمعية اععامة ع يئة ممم ا -55

 .0226 ف A/RES/63/231اعتنمية اع ناايةف  ثيقة  أم 

 .0226 فEM/RC 56/R.7من مة اعص ة اععا ية اعقرا   أم  فهيئة ممم ا ت دل-50
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–استناايجيا  ا ن ما  اعد عية ىي باا ل لاما  عفتنل ما اعد ال رب ف  مينة زغي -50

ف  ساعة ماج ترنف اخ ص ب ا ل   عيةف كلية ال قوق  اععلوم -نموذج بأليم كوسو و

 .0250ف اع ياسيةف جامعة ال اج لخضرف باانةف الجزائر

عفتنل ما اعد اعاتااا ف  اقرتر ا   ضط سياسة باا ل لاما   اعتنميةف ،ا ا  ، رتقي-54

 فEX.CL/274 (IX): ا جلس اعتنفي  ف اعد  ل اععا حة اعت عةف بانجو ف جاميياف  ثيقة  أم

0221. 

15-Boulcler, the new UN peace keeping building peace in world of conflicts after 

world, New York, 1994. 

16-Michael W, building peace : challenge and strategies after civil war, NY, 

international peace academy, 1995. 

استناايجيا  باا ل لاما  اعد ال ر ب  اعنوا ث ىي  فمعاذ دمحم ا رن مدلت اعطاهر-59

 ل طريف  ساعة ماج ترنف اخ ص هندسة اععما لف كلية اعد اسا  اععلياف جامعة 

 .0255 فرياعنجات اعوينيةف نابلسف  ل ط

19-Paul F.Diehl, international peace keeping, baltimor, johns hopkins press, 

1993. 

20-Collier, breaking the conflict trap : civil war and development policy, oxford : 

oxford university press, 2003. 

اععناأيد اع ناايةف  ةرائدل لستناايجيف أرا ا  ىي اعتجا ب اعد عية اعشوقي جيا   -05

ا جلة الجزائرتة علعو ة  اع ياسا  ،أت ا حةف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم 

 .0250 ف20ة  م اعيواقيف الجزائرف اععد  اعت يرنف جامع

اععناأيد اع نااية  نموذج استنشا   عت  ري اعقد ل اعتنا  ية ف زهرن ز اش-00

علمؤس ا  اع غرنل  ا توسطةف مجلة اععلوم لن انيةف كلية اععلوم ،أت ا حة 

 .0254 ف40 م اعيواقيف الجزائرف اععد    اعتجا تة  الوم اعت يرنف جامعة اععربي ب  م يد ف
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  عت  ري انا  ية ا ؤس ا ف م  رل ا استنف اععناأيد اع نااية مدخ ف هيية عيع -00

جامعة دمحم اخ ص الوم اعت يرنف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف 

 .0251 فخيضرف ا الارلف الجزائر

ار تج مف وم اععنقو  اع ناعي  آعية  االة عدام  بن ا   مخلوىي ايد اع المف-04

ف محام اععلمية اعد عية -مط لشا ل عتجرةة بحطاعيا–ا توسطة بالجزائر ا قا ل  اع غرنل   

ؤس ا  ىي الجزائر اعفرص آعيا   ام  م اادل بن ا  ا : اعثانية لو  ا قا لاية لو  

جامعة دمحم خضرنف ا الارلف ف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف  اععوائق

 .0255ما   21-24-20ف الجزائر

ف انفي  01مجلس اعتنمية اع ناايةف اعد  ل   ت دل علتنمية اع ناايةفمن مة ممم ا-01

 .0229 فIDB.35/14: ف  ثيقة  أم0255-0229ليا  اعبننامجي ا توسط مج ف 

ف اعت دحث اع نو  ا أي اععقد اعثاعث 41مجلس اعتنمية اع ناايةف اعد  ل  عيونيد فا-06

 .0256ف IDB.47/12-PBC.35/12: قة  أمعلتنمية اع نااية إل رتقيا  ثي

 :الهوامش
                                                           

نموذج بأليم –استناايجيا  ا ن ما  اعد عية ىي باا ل لاما  عفتنل ما اعد ال رب ف  مينة زغي . 1

ف  ساعة ماج ترنف اخ ص ب ا ل   عيةف كلية ال قوق  اععلوم اع ياسيةف جامعة ال اج لخضرف -كوسو و

 .4ف ص0250ف باانةف الجزائر
عفتنل ما اعد اعاتااا ف ا جلس  اقرتر ا   ضط سياسة باا ل لاما   اعتنميةف ي،ا ا  ، رتق. 2

 .EX.CL/274 (IX):  ثيقة  أم ف1ف ص0221 اعتنفي  ف اعد  ل اععا حة اعت عةف بانجو ف جاميياف
3
 .Boulcler, the new UN peace keeping building peace in world of conflicts after 

world, New York, 1994, p35. 
4
 .Michael W,(1995), building peace : challenge and strategies after civil war, NY, 

international peace academy, 1995, p22. 
استناايجيا  باا ل لاما  اعد ال ر ب  اعنوا ث ىي  ل طريف  ساعة  فمعاذ دمحم ا رن مدلت اعطاهر. 5

 فريماج ترنف اخ ص هندسة اععما لف كلية اعد اسا  اععلياف جامعة اعنجات اعوينيةف نابلسف  ل ط

 .59ف ص0255
6
 . Paul F.Diehl, international peace keeping, baltimor, johns hopkins press, 1993, 

p67. 
7
. Collier, breaking the conflict trap: civil war and development policy, oxford 

university press, 2003, p22. 



 خنوس ي كريمة. د عما اليونيدو وإعادة لا منظمة 
 

77 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

                                                                                                                                           
8
 .Document ONU, A/RES/2152 (XXI), A/PV.1468, without vote, A/6508, united 

nations industrial development organization, 2004, p26. 
9
. Document ONU، A/RES/3362 (S-VII). 

10
. Document ONU, IBD.46/23, 2018, p4. 

ف ،ما ا  تف  بو ظب-عن تالار  نتواص   نينت م تقيال– 0202عليونيد ف اع نااة  59ا ؤامر اععام . 11

 .52ف ص0256ف ت دلاععرةية ا 
من مة ممم ا ت دل علتنمية اع ناايةف ا ؤامر اععامف اعد  ل اع ااعة ا رف ف  ثيقة ممم ا ت دل. 12

 .GC.17/8 ثيقة  أم ف 0صف 0251ف 0202 تدامة ععام اعيونيد   خطة اعتنمية ا 
13

. Document ONU,GC.9/INF.4, le 11 décembre 2001, p12. 
 .21ف ص 0252ف IBD.38/15 ثيقة ممم ا ت دل  أم . 14
 .51ف ص 0226ف  A/RES/63/231 ثيقة  أم . 15
 .20ف ص 0226ف EM/RC 56/R.7من مة اعص ة اععا ية اعقرا   أم . 16
17

اععناأيد اع ناايةف ا جلة الجزائرتة  ةرائدل لستناايجيف أرا ا  ىي اعتجا ب اعد عية اعشوقي جيا   . 

ة  م اعيواقيف علعو ة  اع ياسا  ،أت ا حةف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف جامع

 .0ف ص0250ف 20الجزائرف اععد  
18

اععناأيد اع نااية  نموذج استنشا   عت  ري اعقد ل اعتنا  ية علمؤس ا  اع غرنل ف زهرن ز اش. 

 ا توسطةف مجلة اععلوم لن انيةف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف جامعة اععربي ب  

 .14ف ص0254ف 40ف  م اعيواقيف الجزائرف اععد  م يد 
19

  عت  ري انا  ية ا ؤس ا ف م  رل ا استنف اخ ص الوم اععناأيد اع نااية مدخ  هيية عيع ف. 

ف 0251ف جامعة دمحم خيضرف ا الارلف الجزائراعت يرنف كلية اععلوم ،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف 

 .19ص
ف ار تج مف وم اععنقو  اع ناعي  آعية  االة عدام (0255ما   21-24-20)مخلوىي ايد اع المف . 20

ف محام اععلمية اعد عية اعثانية -مط لشا ل عتجرةة بحطاعيا–ا توسطة بالجزائر  بن ا  ا قا ل  اع غرنل   

ف كلية اععلوم ؤس ا  ىي الجزائر اعفرص  اععوائقآعيا   ام  م اادل بن ا  ا : لو  ا قا لاية لو  

 .56ف ص0255ف جامعة دمحم خضرنف ا الارلف الجزائر،أت ا حة  اعتجا تة  الوم اعت يرنف 
 .24ف ص 0229ف IDB.35/14:  أم ممم ا ت دل  ثيقة. 21
 .24ف ص 0256 فIDB.47/12-PBC.35/12:  ثيقة  أماعيونيد ف . 22
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 الدينية

The Role of Religious Guidance in the protection from cybercrimes 

via religious institutions.  

 عشير جياللي: الدكتور 

 (أ)أستاذ محاضر 

 القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاصرئيس فرقة قانون ألاسرة بمخبر النظام 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة
d.achir@univ-dbkm.dz 

 لخصم

تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمية بالغة في بناء املجتمعات السليمة 

 ى ستو امل املجتمع الدولي علىتؤرق والسوية، حيث أن الجرائم إلالكترونية صارت هاجسا 

، مما استدعى استحداث آليات على حد سواء ألادنى ى ستو املعلى املجتمع ألاسري ألاعلى و 

ات تعزيزا ليإحدى هذه آلاارتأينا تسليط الضوء على لذلك متعددة ملكافحة الظاهرة، 

نفوس ألافراد لسياسة مكافحة الظاهرة، متمثلة في إلارشاد الديني ملا له من تأثير بليغ في 

 .واملجتمعات

لذلك، فإن الدراسة تهدف إلى تحديد إلاطار املفاهيمي للجرائم إلالكترونية من 

ناحية الفقه القانوني والتشريع الجزائري، كما تهدف أيضا إلى معرفة أشكال الحماية من 

يتوافق مع  بما الجرائم إلالكترونية وأهم املرتكزات العملية لإلرشاد الديني للحد من الظاهرة

 .املجتمع الجزائري 

العمل إلارشادي، املسجد، الجرائم إلالكترونية، الحماية : الكلمات املفتاحية

 .القانونية، الحماية التقنية
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Abstract : 

We see to shade light on one of these tools to enhance policy of 

combating phenomenon that embody in religions guidance as it has 

great impact in souls (spirits) of individuals and societies. 

So the study aimes at limiting frame of concepts for electronic 

crimes through law of Algeria. As well as it aimes at knowling the 

farms of protection from these crimes. And the most basic practical 

pillars for religion guidance to sharten of limit this phenomenon with 

what Algeria society accept or adapted. 

Keywords: religious guidance - the mosque - cybercrimes - legal 

protection - technical support 

 مقدمة

ال يختلف اثنان أن العالم املعاصر بات يشهد ثورة هائلة في مستوى املعرفة 

إلانسان  ن التقنيات الحديثة موفرة علىالعديد مأفرزت ، تلك الثورة التي والتكنولوجيا

الرغم مما  وعلى. جهدالو  الوقت ، ومختزلة له الحجم الكبير منالحياتية الكثير من املتطلبات

فإنها اتصفت به هذه التقنيات الحديثة من إيجابيات سهلت على شرائح كثيرة تيسير حياتهم 

سابق الغريبة، والتي لم يكن لها  تصرفاتصورا عديدة من السلوكيات وال حدثتمع ذلك أ

 .لوال ظهور مثل تلك التقنيات هاوجودعهد ب

تكاد تستقر آلاراء على أن أكبر ما يهدد إلانسان من جملة تلك السلوكيات و 

ت بشكل انتشر التي ، وهو نوع من الجرائم بالجرائم إلالكترونيةوالتصرفات ما يشاع تسميته 

أم مختلف ألاشخاص، رجاال كانوا بين  سريع سرعة تدفق التقنيات إلالكترونية الحديثة

فيما يمكن اهمت تلك التقنيات الحديثة بشكل الفت ، حيث سأم شيوخا اشبابنساء، 

تسميته بعوملة الجريمة، وأصبحت تحديات الجريمة العابرة للحدود قضية تهدد ألامن 

 ،فردية على السواءالدولي بما قدمته من تسهيالت كبرى لألنشطة إلاجرامية املنظمة وال

أصبحت الجرائم  حتى، ط إلاجرامي في جميع أرجاء العالمناسبة للنشاوذلك بتهيئتها للبيئة امل

ظهور مراكز عاملية متخصصة دول العالم مما أدى إلى مضجع إلالكترونية هاجسا يؤرق 

 .، وتصدر القوانين التي تجرمهانها، وتقدم تقارير دورية عترصدها
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فعلى سبيل املثال ال ، والجزائر واحدة من الدول التي تأثرت بالجريمة إلالكترونية

ألاشهر ألاولى  فيجريمة إلكترونية على مستوى والية الجزائر  071تم تسجيل أزيد من  الحصر

وأبرز هذه الجرائم إلالكترونية املسجلة تتعلق باملساس باملنظومة  ،8102سنة  منفقط 

رمة والقرصنة والسب والشتم والقذف والتهديد واملساس والاعتداء على ح املعلوماتية

والتهديد والابتزاز وانتحال هوية وإباحية  الخاصة لألشخاص، وكذا النصب والاحتيال الحياة

 .(1)القصر وتحريض القصر واختراق صفحات إلكترونية شخصية

إلى إيجاد الحلول في الجزائر من هنا، تسارعت الجهات الرسمية وغير الرسمية 

، من تباينت وجهات نظرهم في آلاليات املناسبةالعاجلة والجذرية للحد من هذه الجرائم، ف

البحثية لتضع لبنة من لبنات الوقاية من هذه الجرائم واملتمثلة في دراسة جاءت هذه ال هنا

من خالل املؤسسات الخاصة على غرار  كآلية للحد من انتشار الظاهرةإلارشاد الديني دور 

، وعليه يمكن أن نطرح إلاشكالية نياملساجد ومراكز الثقافة إلاسالمية عبر التراب الوط

من واملجتمعات أن يؤدي دوره في حماية ألافراد رشاد الديني إلى أي مدى يمكن لل : التالية

من من جهة أخرى  عتبرخالل املؤسسات التي تمثله، والتي تمن  الجرائم إلالكترونية

 ؟مؤسسات املجتمع املدني

 :املحاور آلاتيةولإلجابة على إلاشكالية املطروحة جاءت 

 الجرائم إلالكترونية وأشكال الحماية منها: املبحث ألاول 

 ال يمكن الحديث عن الجرائم إلالكترونية دون معرفة إطارها القانوني والتشريعي

 مخالفة كل تعني سعاالو ها بمفهوم الجریمة أن، حيث الذي يحدد العناصر املشكلة للظاهرة

 خالل من امير إج سلوك هي أو ،جتمعامل في إلانسان سلوكاملنظمة ل القواعد من لقاعدة

 هي فالجریمة العموم وعلى القانون، به أمر فعل عن الامتناع أو القانون، یجرمه فعل ارتكاب

 الفعل أوسلوك ال هذا تم ما فإذا بصالحه، یضر الذي للمجتمع املضاد السلوك ذلك

 كاتباستخدام الحاسوب وما يتصل به من شب الحدیثة التكنولوجیة الوسائل بواسطة

 وصف یمكنوداخل الفضاء إلالكتروني  علمیة تقنیة وسائط عبر إلالكترونیة الاتصال

 .إلالكترونیة بالجریمة حینئذ الفعل أو النشاط
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 إلاطار املفاهيمي للجرائم إلالكترونية: ألاول  املطلب

نؤكد مرة أخرى وبعبارة أكثر تركيزا على أن العالم يسير بوتيرة متسارعة في 

العمالقة التي حدثت في عالم  نقلةاملوجة الكبيرة والوذلك بعد العوالم الرقمية، استخدام 

الاتصاالت املعلوماتية، باإلضافة إلى ألاجيال املتطورة الحاصلة في ألاجهزة إلالكترونية 

وعلى الرغم من هذا التسارع لم تتسارع معها اجحجام واملميزات، بمختلف ألاشكال وألا

عدم  املنظومة التشريعية العقابية في أغلب الدول التي طالتها الجرائم إلالكترونية، وكذا

للتطورات التي يستحدثها الذهن البشري لتطويع هذه التكنولوجيا ألغراض  امسايرته

دث للناس أقضية جديدة بقدر ما أحدثوا من ومع هذا التطور الرهيب بدأت تح. إجرامية

ألامر بما يعرف بالجرائم إلالكترونية، يتعلق و  ـ كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز ـ فجور 

 واملبادئ إلانسانيةالحسنة، القيم ألاخالقية كل معاني أناس تجردوا من حترفها ي صبحالتي أ

 .ألارباح املادية غير املشروعةطمعا في تعظيم  وأرغبة في إحداث الضرر، ، السامية

ن إلاطار املفاهيمي لهذه الجريمة من الناحية ا، تطلب التطرق إلى بيل أكثريوللتفص

 .القانونية، للوقوف على العناصر املشكلة للجريمة

، فمنهم من ضيق التعريف هناك عدة تعاريف بحسب عناصر الجريمة إلالكترونية

ي تمر عبر ألاموال، ومنهم وسع الدائرة ليشمل كل الجرائم التليقتصر فقط على الجرائم ضد 

 .وسيلة إلكترونية حديثة

 الفقه القانوني: الفرع ألاول 

قبل التطرق إلى موقف الفقه القانوني لظاهرة الجريمة إلالكترونية، فإننا وقفنا 

ريمة أخرى على أن هناك اتجاهان لتحديد املفهوم القانوني للظاهرة من ناحية تشابهها مع ج

وهي الجريمة املعلوماتية، والغرض من ذلك هو التوطئة لوضع إطار سليم ملفهوم الظاهرة 

 :من جانب الفقه القانوني

كل فعل غير مشرع  »فها بأنها هي يعر  ضيق ملفهوم الجريمة املعلوماتية االتجاه املف

يكون العلم تكنولوجيا الحاسبات آلالية بقدر كبير الزما الرتكابه من ناحية، ومالحقته 

 .(2)» وتحقيقه من ناحية أخرى 
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كل نشاط » فها بأنها هي الاتجاه املوسع ملفهوم الجريمة املعلوماتية يعر  كما أن 

 إلتمامه على أن يك
ً
ون هذا الدور مؤثر في ارتكاب إجرامي يؤدي فيه نظام الكمبيوتر دورا

الجريمة، وال يختلف ألامر سواء أكان الكمبيوتر أداء إلتمام الفعل إلاجرامي أما كان محال 

 .(3)»لها

 بأنها قد عر  وبشكل آخر ف
ً
أية جريمة يمكن ارتكابها » فت الجريمة املعلوماتية أيضا

الناحية املبدئية جميع  بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية والجريمة التي تشمل من

 .(4)»الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية

 ب
ً
كل فعل غير قانوني ويتعلق بنظام املعالجة آلالية » :نهاأوقد عرفها البعض أيضا

 .(5)»للبيانات ويترتب عليه ألاضرار بمصلحة مادية أو معنوية

ورد تعريف للجريمة املعلوماتية في إلاجابة البلجيكية على الاستبيان الذي  وقد

كل فعل أو امتناع من شأنه » بأنها  ( OCDE ) أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل 
ً
الاعتداء على ألاموال املادية واملعنوية يكون ناتجا

 .(6)»يةالتقنية املعلومات

 هاإلى أن (David Tompson) الفقيه تعريف  من ناحية الفقه القانوني جاءو 

 .(7)«يكون متطلبا القترافها أن يتوفر لدى فاعلها معرفة تقنية الحاسب جريمة»

فها  كل فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه  »:ألاستاذ جون فورستروعر 

 .«كأداة رئيسية

كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به  »قشقوش بأنها هدى ألاستاذة وعرفتها 

 .(8)«فيها يتعلق باملعالجة آلالية للبيانات أو رقم هذه البيانات

وبعد عرض هذه التعاريف املتقاربة يستقر رأي الباحث عفيفي كامل عفيفي إلى 

 »:-كما يقول -اعتبار أنها  ىتحبيذ وتفضيل مصطلح الجرائم التكنولوجية الحديثة عل

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي تعتمد أساسا على الحسابات وغيرها من أجهزة تقنية 

 .(9)«قد تظهر في املستقبل
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مارسات التي  ومنه نخلص إلى أن الظاهرة تحمل عدة مسميات لفعل واحد
ُ
ها امل بأن 

ة  ِب باألذى لسمعة الضحي  سبُّ
َّ
ر باعٍث إجرامي  بهدِف الت

 
ع ضد  فرد أو مجموعٍة مع توِف

َ
وق

ُ
ت

رر النفس ي  والبدني  به سواًء أكان ذلك بأسلوٍب مباشر أو غير مباشر  ، أو إلحاق الضَّ
ً
عمدا

صال الحديثة كاإلنترنت وما تتبعها من
 
أدوات كالبريد إلالكتروني  باالستعانة بشبكات الات

دة تعد 
ُ
حادثة، والهواتف املحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط امل

ُ
 .وغرف امل

ة وتجدر إلاشارة إلى أن  ة، منهاالجرائم إلالكتروني  ياٍت عد   :تحمُل ُمسم 

  وجرائم الحاسب آلالي  نترنتجرائم الكمبيوتر وألاcomputer 

crimes 

  جرائم أصحاب الياقات البيضاءwhite collar crime 

   الجرائم السيبرانيةCyper crime 

 جرائم التقنية العالية High Tech Crime 

 الجرائم الرقمية Digital Crimes 

 الجرائم الناعمة Soft Crimes 

 الجرائم النظيفة Clean Crimes 

 الاتفاقيات الدولية: الفرع الثاني

ف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعر  : الاتفاقيات الدوليةومن ناحية 

كل سلوك غير مشروع أو غير أخالقي أو غير مصرح به يتعلق » :جريمة الكمبيوتر بأنها

 .(10)«أو نقلها/باملعالجة للبيانات و

فته منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية  كل فعل أو  »:بأنها (OECD)كما عر 

امتناع من شأنه الاعتداء على ألاموال املادية واملعنوية، يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير 

 .(11)«مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية

ومن جهة أخرى عر ف مؤتمر ألامم املتحدة العاشر ملنع الجريمة ومعاقبة املجرمين 

أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة  »:تية بأنها، الجريمة املعلوما8111املنعقد في فيينا سنة 
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نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، أو داخل نظام حاسوب، والجريمة تلك تشمل من 

 .(12)«الناحية املبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية

 ملحاربة الجرائم إلالكترونية ذت مبادرات من قبل العديد من املنظماتِخ اتُّ وهكذا 

يوروبول، /نتربول ، ألا (ITU)الجمعية العامة لألمم املتحدة، الاتحاد الدولي لالتصاالت : منها

، ومنظمات ألامم املتحدة املعنية بمشاكل (OECD)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

شؤون الجريمة قليمي لدراسة ، معهد ألامم املتحدة إلا(UNODC)املخدرات والجريمة 

ومؤسسة إلانترنت لألسماء وألارقام املخصصة ( UNICRI)والعدالة، معهد بحوث 

(ICANN ) واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس(ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية ،

(IEC )وفرق عمل هندسة إلانترنت و(FIRST)  منتدى الاستجابة لألحداث ومجموعات

( APEC)وآسيا  ئقتصادي للمحيط الهادئ، ومنظمة التعاون الاحيط الهادألامن آلسيا وامل

لدول وجامعة ا( ASEAN)ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( OAS)ومنظمة الدول ألاميركية 

 .ومبادرات فردية من جانب دول نامية أوفي طور النمو ،العربية، وإلاتحاد ألافريقي

محاربة الجرائم إلالكترونية العنكبوتية و أما املبادرة ألاكثر تقدًما لتنظيم الشبكة 

بشأن الجريمة السيبرانية، وقرارات ( European Council)تفاقية املجلس ألاوروبي افهي 

 G8 ألامم املتحدة املختلفة ملنع جرائم الكمبيوتر ومكافحتها، وخطة عمل مؤتمر دول الـ

ت بشأن توحيد آليات تطوير صاال ت، وجهود إلاتحاد الدولي لال(مانيةالدول الصناعية الث)

 .(13)تصاالت السلكية والالسلكيةالا

هذه املبادرات كلها جاءت عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع ألاعمال عبر 

العالم من جهة، وقطاع ألامن املعلوماتي من جهة أخرى، فقد أشارت دراسة حديثة صادرة 

إلى أن جرائم ألانترنت تكلف الاقتصاد  (CSIS)عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 

مليار دوالر سنويا، وأن ألاضرار التي لحقت بقطاع ألاعمال نتيجة سرقة  444العالمي نحو 

أما على مستوى . مليار دوالر سنويا 061امللكية الفكرية تتسبب في خسارة لألفراد بحوالي 

ألف هجوما  841شهد قرابة ألامن املعلوماتي، فإن منظومات وزارة الدفاع ألامريكية ت

ألف منها تنجح في الدخول  068إلكترونيا، وحسب تقارير مجلس الكونجرس ألامريكي فإن 
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لم تسلم من ( ألانتربول )، حتى الشرطة الدولية (14)إلى املنظومات املعلوماتية للبنتاغون 

جون )( ألانتربول )الهجمات إلالكترونية حسب تقرير املدير التنفيذي لخدمات الشرطة 

إذ تتعرض حواسب مكابتها ملائة ألف هجوم يوميا في مواقعها إلالكترونية  (ميشال لوبوتين

 .(15)حول العالم

 التشريع الجزائري : الفرع الثالث

فقد تدارك املشرع الجزائري مؤخرا ولو نسبيا الفراغ : أما في التشريع الجزائري 

نصوص تجريمية قواعد قانونية و ث القانوني في مجال الجرائم إلالكترونية وذلك باستحدا

املؤرخ في  04-14رقم  قمع الاعتداءات الواردة على املعلوماتية بموجب القانون ت

، 0مكرر  494مكرر،  494املتضمن تعديل قانون العقوبات، خاصة في املواد  01/00/8114

باإلضافة إلى  التي جاءت لتجريم بعض ألافعال وترتيب العقوبات املناسبة لها، 8مكرر  494

املؤرخ في  14-14م بعض الاعتداءات على املعلوماتية على غرار ألامر نصوص أخرى تجر  

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، حيث عمد املشرع الجزائري إلى  09/17/8114

وأقر عقوبة الحبس  ،توفير الحماية لبرامج الحاسب آلالي وإخضاعها لقوانين امللكية الفكرية

 .الغرامة على كل من يعتدي على هذه املصنفاتو 

ضمن القواعد الخاصة املت 14/12/8119املؤرخ في  14-19ثم صدر القانون رقم 

 .للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها

 طابع ذا تعبير للمعطیات آلالیة املعالجة نظام مصطلح أن إلیه، إلاشارة تجب ومما

 یخضع متطور  تعبير أنه عن فضال ببساطة، اهز مغ اكر إد القانوني على یصعب تقني فني

 على ائري ز الج فاملشرع ولذلك؛ آلالیة الحاسبات فن مجال في واملتالحقة السریعة اتر للتطو 

 هذه بذلك وأوكل للمعطیات، آلالیة املعالجة نظام یعرف لم التشریعات من الكثير ارر غ

 .(16)والقضاء الفقه من لكل املهمة

 على 14-19و 04-14 القانونين خالل من ذلك تعریف إلى نتطرق أكثر  تفصیلولل

 :التوالي

 51-40 رقم القانون  في ري ئاز الج التشریع في إلالكترونیة الجریمة تعریف - أ
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 2 مكرر  394 املادة إلى مكرر  394 املادة من 04-14 رقم القانون  قواعد إلى بالرجوع

 394 املادة في حددها حیث للمعطیات، آلالیة املعالجة بأنظمة املساس مفهوم حدد أنه نجد

 :باآلتي مكرر 

  أو للمعطیات آلالیة للمعالجة منظومة من جزء أو كل في بالغش والبقاء الدخول 

 .ذلك محاولة

 املشروع غير البقاء أو الدخول  عن ترتب إذا املنظومة ملعطیات تغیير أو حذف 

 .املنظومة اشتغال نظام تخریب بغرض

 :یلي ما إلى أشارت فقد 1 مكرر  394 املادة أما

 بطریق تعدیل أو الةز إ أو آلالیة املعالجة نظام في معطیات الغش بطریق إدخال 

 .یتضمنها التي املعطیات الغش

 للمعطیات آلالیة املعالجة بأنظمة املساس بینت فقد 2 مكرر  394 للمادة وبالنسبة

 :آلاتي من

 أو مخزنة معطیات في الاتجار أو نشر أو توفير أو تجمیع أو بحث أو تصمیم 

 ائمر الج بها ترتكب أن یمكن معلوماتیة منظومة طریق عن مرسلة أو معالجة

 .القسم هذا في عليها املنصوص

 من عليها املتحصل املعطیات كان غرض ألي استعمال أو نشر أو إفشاء أو حیازة 

 .القسم هذا في عليها املنصوص ائمر الج إحدى

 40-40رقم  القانون  في ائري ز الج التشریع في إلالكترونیة الجریمة تعریف  - ب

 هذا مفهوم في یقصد »:بقولها إلالكترونیة الجریمة منه ( 02 ) املادة حددت

 :یأتي بما القانون 

 :والاتصال إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة ائمر الج -

 وأي العقوبات قانون  في املحددة للمعطیات آلالیة املعالجة بأنظمة املساس ائمر ج

 لالتصاالت نظام أو معلوماتیة منظومة طریق عن ارتكابها یسهل أو ترتكب أخرى  جریمة

 .إلالكترونیة
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 :معلوماتیة منظومة -

 املرتبطة، أو البعض ببعضها املتصلة ألانظمة من مجموعة أو منفصل نظام أي

 .معين لبرنامج تنفیذا للمعطیات آلیة بمعالجة أكثر أو منها واحد یقوم

 :معلوماتیة معطیات -

 داخل للمعالجة جاهز شكل في املفاهیم أو املعلومات أو للوقائع عرض عملیة أي

 معلوماتیة منظومة جعل شأنها من التي املناسبة امجر الب ذلك في بما معلوماتیة، منظومة

 .وظیفتها تؤدي

تركيزها على أداة الجريمة، وهي العالمة الفارقة بين  هذه التعاريففي واملالحظ 

الجريمة الكالسيكية والجريمة التي تتم اليوم بوسائل تكنولوجية متطورة جدا تحتل فيها 

 .البرامج املعلوماتية وجه الصدارة والريادة

 أشكال الحماية من الجرائم إلالكترونية: الثاني املطلب

 حتى صار مبدأ من املبادئ( وقاية خير من قنطار عالجدرهم )جاء في املثل العربي 

املطبات الهامة التي حرصت الشعوب والحضارات على تلقينها ألبنائها، حذرا من الوقوع في 

والحضارة العربية إلاسالمية  .، وتتعاظم تكلفته وتتسع دائرتهيصعب العالجأين املهالك، و 

التي أولت هذا الجانب قدرا ر منذ الخليقة إلانسانية التي تعاقبت على البشمن الحضارات 

ا يأتينكم يا بني آدم إم »:كبيرا من الاهتمام والرعاية والاعتبار، وقد عبر عنه القرآن بقوله

 .(17)«ياتي فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم يحزنون رسل منكم يقصون عليكم آ

س بعض آلاليات وكسبيل أولي للوقاية من الجرائم إلالكترونية، يمكن تكري

هدفها تثقيف مستعملي أجهزة الحواسيب وغيرها، ونشر الوعي املعلوماتي في  ،الحمائية

الوسط الشباني بالدرجة ألاولى باعتبارهم الحلقة ألاضعف من جهة التأثر بما ينشر، 

 :ومن ضمن هذه ألاشكال. وألاقوى من حيث سرعة تفاعلهم باملعلوماتية الحديثة

 الحماية التقنية: الفرع ألاول 

وألجل الوقاية من إلاصابة بفيروس الحاسب  ،وهي متعددة، فعلى سبيل املثال

 :يجب اتباع إجراءات ألامن آلاتية
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 عدم استخدام برامج مجهولة ألاصل. 

 ألامر الذي يشكك  ،عدم استخدام أسطوانات تتضمن برامج متغيرة وقابلة للتغيير

 .في أنها حاملة للعدوى 

 مراقبة استخدام الحاسب للذاكرة للتيقن من عدم وجود فيروسات مختبئة فيها. 

  ويرى البعض أنه يجب إنشاء مركز قومي ألمان الحسابات واملعلومات كإجراء أمني

 .للوقاية

ضرورة إجراء دراسات متخصصة في مجال  »ويضيف الباحث عفيفي كامل عفيفي 

الحاسب يكون هدفها هو فيروس الحاسب ودعوة وتشجيع املتخصصين عليها، وذلك 

 (18)«بتخصيص مادة تدور حول دراسة الفيروس في كلية الهندسة أو ما يماثلها من الكليات

لعدة وأخذ وأحسب أن هذا إلاعداد مطلب قرآني أكيد، بينته آية ألانفال الداعية إلعداد ا

وأعدوا لهم ما » :ة والحيطة في زمن ال مكان فيها للشعوب الضعيفة واملتخلفة، قال تعالىالهب  

استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونهم ال 

 (19)«تعلمونهم هللا يعلمهم وما تنفقوا من ش يء في سبيل هللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون 

ث املفسرون قديما وحديثا على ضرورة الجاهزية التامة في كل الظروف وألاحوال د تحد  وق

 .ألعداء إلاسالم واملسلمين

مت الباحثة إسراء جبريل رشاد مرعي من املركز الديمقراطي العربي في حين قد  

 :الوقائيةت من أبرز ألادوات ر وذك (20)جملة من أساليب الوقاية في بحثها املنشور إلكترونيا

  استعمال ما يطلق عليها جدار الحماية، ويكون بمثابة الدور الذي تقوم به جمارك

 .الحدود للحيلولة دون دخول ألاجسام الغريبة والضارة

 استخدام تقنية التشفير ملنع كشف املعلومات. 

 استعمال تقنية التوقيع الرقمي ملنع تزوير الرسائل إلالكترونية. 

 ة كشف مختلف الاختراقات وإيجاد حلول للثغرات ألامنيةالعناية بتوظيف أنظم. 

  ضرورة امتالك نسخ احتياطية ملختلف امللفات الهامة والحساسة ووضعها في

 .أماكم آمنة
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 الحماية القانونية: الفرع الثاني

وفي هذا إلاطار البد من تفعيل الحماية القانونية الصارمة لحماية حق الخصوصية 

حق الفرد في حياة منعزلة ومجهولة فالشخص من أنها ( niza)فها نيزا للمواطن، والتي عر  

حقه أن يعيش بعيدا عن أنظار الناس وعن القيود الاجتماعية بمعنى أن يكون من حق 

 .الشخص أال يكون اجتماعيا

أن الحياة الخاصة في قلب الحرية في الدول املتقدمة فهي  (wistan)ويقرر وستن 

 .مسكنه ومراسالته واتصاالته وشرفهضرورية للفرد لحصانة 

يوضح الباحث دمحم سعيد مجذوب أنه قد  وألجل ضمان هذه الحماية وتفعيلها،

قامت حركة تشريعية واسعة لحماية الحق بالخصوصية من خالل منع استخدام وحفظ 

ويؤكد هذا الباحث . ومقارنة وتوزيع املعلومات الشخصية بواسطة الكمبيوتر دون ترخيص

 على الخطورة الكبيرة التي قد تنجر عن سوء استعمال معطيات وبيانات ما يتعلق

كان البد من معالجة هذا ألامر عن طريق » :بخصوصيات الشخص، ألجل ذلك كما يقول 

الاعتراف للفرد بحق الوصول إلى املعلومات املحفوظة عنه والتأكد من سالمتها وصحتها 

 .(21)«وتوفر إلامكانية لتحديثها وتصحيحها وضبط عملية نشرها

 للحد من الجرائم إلالكترونية إلارشاد الديني ومرتكزاته العملية: املبحث الثاني

، حيث يعتبر إلارشاد الديني أحد آلاليات ألاساسية للحد من الجرائم إلالكترونية

 جاء الفكرة من منطلق 

 في الجزائر إلاطار التشريعي للمؤسسات الدينية: ول ألا  املطلب

وعبر تاريخ للمسجد في حياة أفراد املجتمع وألاهمية البالغة نظرا للمكانة البارزة 

املسجد يتطلب مقومات عالية لكي يقوم بدوره الفاعل في حياة  فإنالحضارة إلاسالمية، 

 ،وشكله وزخرفتههيكله املسجد في إلاسالم ليس بفحقيقة مؤسسة  ،ألافراد واملجتمعات

وبما تدار فيه من أعمال لخدمة املجتمع وإصالح الناس  ،وإنما بما يقام فيه من العبادة

وكذا من خالل القائمين على شؤونه من أهل التكليف لإلشراف على ضاري، كمشروع ح

وتعزيزا ألنشطته ونظرا لخصوصية املسجد، أصدر املشرع الجزائري  .مصالح املسجد
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املتعلق ببناء املسجد وتنظيمه  84/14/0990املؤرخ في  20-90املرسوم التنفيذي رقم

املتضمن  84/14/0990املؤرخ في  28-90قم وتسييره وتحديد وظيفته، واملرسوم التنفيذي ر 

املتعلق باألوقاف  87/14/0990املؤرخ في  01-90إحداث مؤسسة املسجد، والقانون رقم 

 .املعدل واملتمم

وكحوصلة لجميع املراسيم والقوانين الخاصة باملسجد تم إصدار املرسوم 

ي للمسجد من خالل املتضمن القانون ألاساس  19/00/8104 املؤرخ 477-04التنفيذي رقم 

 .(22)تحديد طبيعته ووظائفه وترتيبه وكذا بنائه وتسميته

 إلاطار املفاهيمي: الفرع ألاول 

 التعريف الفقهي: أوال

فه إلامام ، حيث عر  سالميعالج العلماء مفهوم املسجد خاصة في مؤلفات التاريخ إلا 

كاسم ملكان السجود ومنها وزن املطلع واملشرق  ،بكسر الجيم ،لغة »:بقوله الزركش ي

 .(23)«ع من ألارضأما اصطالحا فيعرفه بقوله كل موِض واملغرب، 

موضع السجود ثم اتسع إلى البيت  »:فه لغة بقولهفي حين نجد أن القحطاني قد عر  

  :واصطالحا بقوله ،املتخذ الجتماع املسلمين ألداء الصالة فيها
ُ
د للصالة فيه عِ املكان الذي أ

 .(24)«على الدوام

 التعريف القانوني: ثانيا

املتعلق ببناء  20-90ف املشرع الجزائري املسجد في ظل املرسوم التنفيذي رقم عر  

املسجد بيت هللا يجتمع »املادة ألاولى منه أن املسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته في 

فيه املسلمون ألداء صالتهم وتالوة القرآن الكريم والاستماع إلى ما ينفعهم في أمور دينهم 

وال يؤول أمر املسجد إلى فرد أو جماعة أو جمعية إنما أمره يؤول إلى الدولة املكلفة  ،ودنياهم

ليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية شرعا واملسؤولة عن حرمته وقداسته واستقال

 .«والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية

 477-04بموجب املرسوم التنفيذي رقم ثم تم إلغاء املرسوم التنفيذي السابق 

في املادة الثانية  ألاساس ي للمسجد، حيث عر ف املشرع الجزائري املسجداملتضمن القانون 
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املسجد بيت هللا يجتمع فيه املسلمون ألداء صالتهم وتالوة القرآن »ى أن منه الفقرة ألاولى عل

 .«ودنياهم الكريم وذكر هللا ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم

يتضح من خالل نص املادتين أن املشرع الجزائري خص املسجد بامليزة إلاسالمية في 

سواء ألداء الصالة أو  «املسلمون هو بيت هللا الذي يجتمع فيه »أداء الرسالة الدينية بقوله 

مع مسؤولية  ،تالوة القرآن الكريم أو الاستماع للدروس واملواعظ الدينية وحلقات الذكر

داء أالدولة عليه وتحت وصايتها، باملحافظة على حرمته وقدسيته في أداء رسالته النبيلة و 

 .تماعيةوظيفته الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية والاج

 وظائف املسجد: انيثالفرع ال

-04سجد بمجموعة من الوظائف املختلفة، وقد حددها املرسوم التنفيذي رقم يضطلع امل

 :في املواد آلاتية 477

 :الوظيفة تربوية تعليمية تتمثل على الخصوص في: 6املادة 

 تقديم دروس في ألاخالق والتربية الدينية واملدنية 

 ثقافية تتمثل على الخصوصالوظيفة ال: 7املادة 

 تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة إلاسالمية وتعميمها 

الوظيفة التوجيهية عن طريق ألامر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل املساهمة : 2املادة 

 : على الخصوص في

 حماية املجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو . 

 مناهضة العنف والكراهية. 

 ما يس يء إلى الوطن صد كل. 

 :الوظيفة الاجتماعية تتمثل على الخصوص في: 9املادة 

 حماية املجتمع من آلافات الاجتماعية 

 الحمالت الاجتماعية الوطنية منها واملحلية 
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 للحد من الجرائم إلالكترونيةالديني  إلارشاديمرتكزات العمل : ثانيال املطلب

لقد اختلفت أقالم الباحثين في وضع أصابعهم على املعضلة، فمنهم من درسها من 

  غيرهمو  ،من زاوية اقتصادية ونوآخر  ،زاوية سياسية
 
زوا على الجانب القانوني الحمائي رك

 .من خالل سن تشريعات إلنزال العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، وهكذا

إلارشادي الديني ليضع اللبنات ألاولى للحد إطار التكامل املعرفي، يأتي العمل وفي 

من انتشار وتفش ي ظاهر الجريمة إلالكترونية، وذلك من خالل املبادئ العامة للشريعة 

 .وسوي يتطلع إلى مستوى الرقي الحضاري سليم جتمع إلاسالمية وقواعدها الغراء لتؤسس مل

هو خطورة انتشار إن ما يدعونا إلى معالجة الظاهرة من زاوية إلارشاد الديني، 

سواء، خاصة عندما نتحدث عن  دألانترنت دون رقابة ووعي، سواء في آلاباء أو ألابناء على ح

الظاهرة عمليا، فمن خالل دراسة ميدانية أجريت في الجزائر العاصمة كعينة ملخاطر 

 حقوق  مرصد أعدها دراسةالأظهرت استخدام ألانترنت على ألاطفال دون رقابة، فقد 

 الانترنت جرائم) حول  البحث وتطوير الصحة لترقية الوطنية الهيئة مع بالتعاون  الطفل

 في سواء نترنتألا  باستخدام ألبنائهم من آلاباء يسمحون  الكثير أن(  الجزائر في والطفولة

 نقص عنئ ينب مما مراقبة، دون  نترنتألا  نوادي في أو ألاصدقاء منزل  في أو العائلي البيت

 إلى ألابناء مستقبل ُض ويعر   التقنية، هذه استخدام سوء مخاطر حول  ألاولياء عند الوعي

 لإلرهاب املروجة واملواقع وإلاباحية العنف مشاهد لىإ تعريضهم خالل من الانحراف خطر

 .وغيرها ... املخدرات وترويج

 بلديات 10 لىإ ينتمون  أنثى 487و ذكرا 442 منهم طفال 974 الدراسة وشملت

 بالتقنيات عالقتهم مدى ملعرفة سؤالا 16 عليهم طرح حيث العاصمة، مستوى  على مختلفة

 .(25)تنترنألا  ومنها والاتصال عالمألا  لوسائل الجديدة

 جرائم خطر عن بمنأى ليسوا الجزائر في طفالألا  أن إلى الدراسة وخلصت

لذلك تتأكد ضرورة إلارشاد الديني  ، بمختلف التأثيرات وامليادين التي يلجونها،نترنتألا 

، والقيمي كآلية مكلمة ملختلف آلاليات الكفيلة لتحقيق الحماية من الظاهرة املستفحلة

 .والتي يجب أن تعالج في إطارها املؤسساتي
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والوسائل التي تعتمدها مبادئ الشريعة إلاسالمية وقواعدها ملحاربة الجرائم بشكل 

تأتي في مقدمتها تلك آلاليات كوقاية لحماية ألافراد واملجتمعات من خطر هذه الجرائم،  ،عام

 :ويمكن التركيز بشكل دقيق على الجوانب آلاتية

 ي للوقاية من الجرائم إلالكترونيةالجانب التربو : الفرع ألاول 

التي تحدد وظيفة  477-04من املرسوم التنفيذي رقم  16 انطالقا من نص املادة

املسجد التربوية التعليمية، وهي على وجه الخصوص تتمثل تقديم دروس في ألاخالق والتربية 

 .الدينية واملدنية

إن للجانب التربوي أهمية كبيرة للتعامل بمصداقية ونزاهة مع وهذا الشك فيه، ف

الحاصلة في عالم الاتصاالت، السيما في مجال الشبكة هذه التطورات التكنولوجية الهائلة 

ونظرا لقلة . العنكبوتية التي غزت كل نقاط العالم وكل بيت بل كل فرد، وهي في تزايد مستمر

الوعي لدى فئات من املجتمع ونظرا للمرحلة إلانبهارية باملنجز إلالكتروني، يشاهد الجميع 

مل مع هذه الوسائل الالكترونية الحديثة، مدى الاندفاع الجماهيري الحاصل في التعا

بنظرة بسيطة على واقع املدونات والتدوين العربي استنتج الباحث دمحم سيد دمحم مجموعة ف

سيطرة الرأي الشخص ي على سير املوضوع ومحتوياته : من الخصائص ومن أبرزها

 .ومعلوماته

ديموند )الفرنس ي ويبدأ هذا الجانب داخل ألاسرة، فاإلسالم كما قال املستشرق 

ولكنه ال يسمح  ،م جميع صور الاستغاللد العمل ويحر  رسم طريقا مميزا للتقدم يمج  ( شارل 

بالغنى إال بعد القضاء على الفقر والحرمان، كما ينهى عن إلامساك والتبذير ويحرص على  

قد تدفع  تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد املجتمع حتى ينقي النفوس من بذور الحقد التي

إن التعليم هو » :حينما قالوقد أصاب الفيلسوف دمحم إقبال . إلانسان إلى السلوك املنحرف

الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي، ثم يكونها كما يشاء، وإن هذا الحامض هو أشد 

هو الذي يستطيع أن يحول جبال شامخا إلى كومة ...قوة وتأثيرا من أية مادة كيميائية

 .(26)«تراب
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من هنا فإن خير مناخ تبرز فيه التربية الصحيحة هو املناخ التعليمي املستمدة من 

 .كتاب هللا تعالى، الذي ضمن النجاح وعدم الوقوع في الزلل

 
َ
رك ولعل من أهم أسباب انحراف ألاوالد خلقيا، وجنوحهم نحو الوقوع في ش

آلاباء عن ابة ألاسرية، وتخلي الجرائم إلالكترونية وغيرها وانحالل سلوكياتهم انعدام الرق

 .واجباتهم ألابوية، وتحصين أسرهم من كل املوبقات

ألجل هذا وجب على أولياء ألامور العناية بالجانب التربوي من خالل تلقين ألاوالد 

العلوم الضرورية التي تحفظ شخصيتهم إلاسالمية من الذوبان، ويأتي على رأس ذلك ربطهم 

 .الشريفة بكتاب هللا تعالى وعلومه

 للوقاية من الجرائم إلالكترونية الجانب التوجيهي: الفرع الثاني

هذا الجانب ينبغي أن تساهم فيه كل الوسائل إلاعالمية من صحافة وتلفزة ومذياع 

هور العريض والواسع من أبناء املجتمع، مى التصاقها بالجدعلى اعتبار م...ومسرح وسينما

عواتقها، وهو أمر ينبغي أن يعيه املسؤولون عن هذه ولهذا فاملسؤولية كبيرة على 

ألن القضية ليست مجرد  ،وة املعركة التي تنتظرهماالقطاعات، وأن يدركوا تمام إلادراك ضر 

 :(27)يمكن تدعيم هذا الجانب باإلجراءات التاليةحيث ، بل هي معركة، و عملية ترفيهية

 والنزاهة استشعارا بعظم  ضرورة حضور الضمير ألاخالقي الذي يتحرى املوضوعية

مسؤولية الكلمة، وأن ما يلفظه إلانسان في هذا الوجود إال ولديه رقيب وعتيد، 

وفوق كل ذلك رقابة من ال يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وألارض، فعلى 

املفتوحة للجميع التي تتيح للجميع تعديل  (ويكيال)سبيل املثال طبيعة مواقع 

لبعض أن يعبثوا في املواضيع، وأسباب هذا التخريب كثيرة، املقاالت تسمح ل

فالبعض يعبث ملجرد العبث وتجربة املوقع، والبعض يريد حذف ما ال يوافق رأيه 

أو تخريب املقاالت التي تخالفه الرأي، والبعض يكتب مقاالت جديدة ال عالقة لها 

دعاية ضد شخص  بتخصصه أو توجه املوقع، قد تكون هذه املقاالت دعاية له أو

 (.28)ما أو فكر معين
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 هذه الوسائل إلالكترونية في عملية التربية والتوجيه، وتبليغ رسالة  يمكن استغالل

 إلاسالم الصحيحة والنقية من كل الشوائب انطالقا من عاملية الرسالة إلاسالمية،

وتخطي كل العقبات والحواجز السياسية املصطنعة بين الشعوب التي حثها هللا 

 .تعالى على التعارف

  إيالء الجانب التربوي ألاهمية القصوى، وذلك بالتركيز على معرفة النفس، لذلك

وفي هذا الصدد يقول . على املرء أن يعرف نفسه قبل كل معرفة: قال علماء التربية

إبدأ بالتفكير في نفسك وفي خلفك، وفي الغاية التي خلقت  (:باسكال)الفيلسوف 

 .من أجلها

  العناية والاهتمام بفئة الشباب عن طريق الرعاية بشتى أشكالها السيما الصحية

والدينية والعقلية والاجتماعية، وتوفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفتح قدراتهم 

ألن مرحلة الشباب مرحلة مهمة من كل النواحي  إلابداعية ومواهبهم الخالقة،

الجسدية والنفسية والعقلية، لذلك حظيت بمزيد الاهتمام في مختلف الحضارات 

السيما الحضارة إلاسالمية التي ثمنت قدراته وأتاحت له فرصة التعبير عن 

ونجد في القرآن . إبداعاته التي تجلت في إسهاماته املتعددة في ميادين متعددة

كريم إشادة بدور الشباب املؤمن في املجتمع وسعيهم نحو إصالحه، فالتعبير ال

قالوا من فعل » :القرآني واضح حين ذكر هللا تعالى قصة إبراهيم عليه السالم قائال

وفي السيرة « هذا بآلهتنا إنه ملن الظاملين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم

القارئ أن الذي جعل نفسه فداء لرسول هللا صلى النبوية النماذج املشرفة يدرك 

والذي كان سفيرا  .هو علي بن أبي طالب رض ي هللا عنههللا عليه وسلم ليلة الهجرة 

 .مصعب بن عمير رض ي هللا عنهلإلسالم وناشرا لدعوته في املدينة املنورة هو 

س الجيش املتوجه نحو الشام ه وسلم على رأوجعل الرسول صلى هللا علي

صحابي الشاب أسامة بن زيد رض ي هللا عنه، وعليه فإن فترة الشباب هي فترة ال

 .القوة الشاملة التي تصنع الحضارات وإلانجازات
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 الخاتمة

إن التحديات الناجمة عن الثورة املعلوماتية التي تواجه ألامة العربية وإلاسالمية 

الحديثة، وافتقارها للوسائل ملسايرة كبيرة جدا، بل تفوق طاقتها لعدم امتالكها للتكنولوجيا 

التطور الحاصل في عالم الجرائم املنصبة على السلوكيات والعمليات إلاجرامية التي تتخذ 

من إمكانيات ركيزة وقاعدة  والاتصالمن الحواسيب ومختلف وسائل تكنولوجيا إلاعالم 

ية بجيل الشباب متينة لشن العمليات إلاجرامية، لذلك يتأكد ألامر على ضرورة العنا

 .وعيته دينيا وأخالقيا وحضارياوت

مه، ثم تحدد العقوبة د الفعل وتجر  إضافة إلى غياب منظومة تشريعية وطنية تحد  

املناسبة ملرتكبه انعكس ذلك سلبا على املستوى الداخلي والدولي، فعلى الرغم من وجود 

ية إال أنها تبقى غير كافية في غياب العديد من الاتفاقيات الدولية املتعلقة بالجريمة إلالكترون

تظافر للجهود الدولية والتي تسعى  في مجملها إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحد من هذه 

 .الجرائم بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لها كونها الجرائم الدولية العابرة للحدود

 :املتمثلة فيما يلي نتائج الدراسةومن خالل كل ما سبق، يمكن طرح بعض 

 إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة جرائماللم يعالج املشرع الجزائري في قانون  .0

املاسة باألخالق والقيم والجرائم الجرائم املتعلقة بالجرائم  ومكافحتھا والاتصال

 .إلاباحية املاسة خصوصا باألطفال

بها من استخدام تتميز الجرائم إلالكترونية عن نظيراتها التقليدية بما يتصل  .8

، ومن طبيعة خاصة ترتبط بالوسيلة وآلالية التي تتحقق بها الحديثة للتقنيات

يجعل من الصعب وضع إطار قانوني يساير مختلف التطورات التي  الجريمة

 .ستحصل مستقبال في عالم ألانترنت من جهة، والجرائم إلالكترونية من جهة أخرى 

 .باعتماد وسائل املكافحة التقليديةصعوبة مكافحة الجريمة إلالكترونية  .4

تأتي بنفس درجة أهمية  أهمية الجانب التقني في مكافحة الجريمة إلالكترونيةأن  .4

 .الجانب القيمي وألاخالقي وإلارشادي ملحاربة الظاهرة

 :هذا، ويمكن تقديم بعض املقترحات التالية
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ماهية وطبيعة الجرائم إلالكترونية املاسة باألخالق  ضرورة النص على تعريف يبين .0

 .والقيم

إعطاء الجانب التقني أهمية كبرى على مستوى مكافحة الجريمة ضرورة  .8

 .إلالكترونية

ومواقع الاتجار  ية ومواقع العنفملواقع إلاباحأنظمة متطورة لحجب ااعتماد  .4

 .باملخدرات والخمور 

من خالل حمالت التوعية للعموم على وسائل  نشر ثقافة السالمة املعلوماتية .4

 .الهادفة إلاعالم

مواقع الاتجار باملخدرات تشديد العقاب بالنسبة لبعض الجرائم على غرار  .4

 .واملواقع إلاباحية والسرقة إلالكترونية

 :قائمة املصادر واملراجع

 :الكتب

 8114ندرية، أحمد خليفة امللط، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر العربي، إلاسك .0

أسامة أحمد املناعسة، جرائم الحاسب آلالي وألانترنت، الطبعة ألاولى، دار وائل،  .8

 8110ألاردن، 

الشحات، إلاجرام املعلوماتى، الطبعة ألاولى، دار  حاتم عبد الرحمن منصور  .4

 8114النهضة العربية، 

 إلاسكندرية خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر الجامعي، .4

رضا مثناني، مجتمع املعلومات والتنمية، أية عالقة؟، الطبعة الثالثة، مركز النشر  .4

 8119الجامعي، تونس، 

لجنة إحياء التراث  الطبعة الرابعة، الزركش ي، إعالم الساجد بأحكام املساجد، .6

 0996إلاسالمي، القاهرة 

 دار النهضة العربيةشمسان ناجى صالح، الجرائم املستخدمة بطرق غير مشروعة،  .7
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فية تحت أضواء الشريعة بد الرحمن واصل، مشكالت الشباب الجنسية والعاطع .2

 0926دار الشروق، جدة،، الطبعة الثانية، إلاسالمية

دار أسامة للنشر والتوزيع،  ، الطبعة ألاولى، صل أبو عيشة، إلاعالم إلالكترونيفي .9

8101 

قوق وآداب في ضوء الكتاب القحطاني، املساجد مفهوم وفضائل وأحكام وح .01

 دار الجريس ي للتوزيع، الرياض ،والسنة

اململكة العربية السعودية،  يناصر بن دمحم البقمي، جرائم املعلوماتية ومكافحتها ف .00

 8119الطبعة ألاولى، الرياض، 

 8112نهال عبد القادر املومني، الجرائم املعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .08

 :علميةاملقاالت ال

رحموني دمحم، خصائض الجريمة إلالكترونية ومجاالت استخدامها، مجلة  .0

 8102، 40الحقيقة، العدد 

 :املداخالت في امللتقيات واملؤتمرات

ليمان قوراري، دور التربية والتوجيه في الحماية والوقاية من الجرائم س .0

 .8107مارس  84طرابلس  ورقة مقدمة ألعمال املؤتمر الرابع عشر،. إلالكترونية

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر ألامن  ،نس، جرائم الكمبيوتر وألانترنتعرب يو  .8

 8118 ،العربي

 :الرسائل الجامعية

موس ى بن سعيد، أثر صغر السن في املسؤولية الجنائية في الفقه والقانون  .0

الجزائري، أطروحة دكتوراه في الفقه وألاصول، كلية العلوم الاجتماعية 

 8101-8119سالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة،وإلا 

 :النصوص التشريعية والتنظيمية

 046-66عدل واملتمم لألمر رقم امل 01/00/8114املؤرخ في  04-14رقم  القانون  .0

 .8114لسنة  70الجريدة الرسمية، العدد  .قانون العقوبات املتضمن
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 للوقایة الخاصة القواعد یتضمن ، 2009 غشت 05 في املؤرخ 14-19رقم  القانون  .8

 الجریدة ومكافحتھا، والاتصال إلاعالم  بتكنولوجیات املتصلة الجرائم من

 2009 لسنة 47 العدد الرسمیة،

. املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 09/17/8114املؤرخ في  14-14ألامر  .4

 .8114لسنة  44الجريدة الرسمية، العدد 

املتعلق ببناء املسجد  84/14/0990ؤرخ في امل 20-90املرسوم التنفيذي رقم .4

 .وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته

املتضمن إحداث مؤسسة  84/14/0990املؤرخ في  28-90املرسوم التنفيذي رقم  .4

 .املسجد

نوفمبر  02هـ املوافق 0444محرم  04املؤرخ في  477-04ملرسوم التنفيذي رقم ا .6

املتضمن القانون ألاساس ي للمسجد من خالل تحديد طبيعته ووظائفه  . 8104

 .42الجريدة الرسمية العدد . وترتيبه وكذا بنائه وتسميته

 :مواقع ألانترنت

املركز . إسراء جبريل رشاد مرعي، الجرائم إلالكترونية ألاهداف ألاسباب .0

 .10/14/8181إلاطالع  ، تاريخ19/12/8106الديمقراطي العربي منشور في 

عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور  .8

 دون معلومات النشر: 8ط. الشرطة والقانون 

حقائق وتحديات، جورج لبكي، موقع الدفاع الوطني : املعاهدات الدولية لألنترنت .3

 81/14/8180تاريخ الاطالع  8104كانون الثاني  ،اللبناني

.gov.lb/ar/contentwww.lebarmy 

: ، تاريخ الاطالعwww.oecd.orgموقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  .4

01/14/8180 

 .81/14/8180تاريخ الاطالع، www.asp.dzموقع الوكالة الوطنية لألنباء،  .4

 

http://www.lebarmy/
http://www.oecd.org/
http://www.asp.dz/


إلارشاد الديني ودوره في حماية املجتمع من الجرائم إلالكترونية من خالل 

 املؤسسات الدينية
 عشير جياللي. د

 

118 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

 الهوامش
                                                           

 8102ماي  10تاريخ  www.aps.dz موقع وكالة ألانباء الجزائرية( 1)

 74إلاسكندرية، صخالد ممدوح إبراهيم، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر الجامعي، ( 2)

 74، صرجع السابقخالد ممدوح إبراهيم، امل( 3)

 41، ص8112نهال عبد القادر املومني، الجرائم املعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ( 4)

، 8114لى، دار النهضة العربية، الشحات، إلاجرام املعلوماتى، الطبعة ألاو  حاتم عبد الرحمن منصور ( 5)

 82ص

 44ناجى صالح، الجرائم املستخدمة بطرق غير مشروعة، دار النهضة العربية، ص شمسان ( 6)

 .4، ص8118ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر ألامن العربي . عرب يونس، جرائم الكمبيوتر وألانترنت( 7)

املركز الديمقراطي العربي منشور في . الجرائم إلالكترونية ألاهداف ألاسباب إسراء جبريل رشاد مرعي،( 8)

 .10/14/8181، تاريخ إلاطالع 19/12/8106

: 8ط. عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ( 9)

 04دون معلومات النشر، ص

 www.oecd.orgادي والتنمية، موقع منظمة التعاون الاقتص( 10)

 96، ص8114أحمد خليفة امللط، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر العربي، إلاسكندرية،  (11)

 77، ص8110أسامة أحمد املناعسة، جرائم الحاسب آلالي وألانترنت، الطبعة ألاولى، دار وائل، ألاردن،  (12)

كانون الثاني  ،جورج لبكي، موقع الدفاع الوطني اللبناني حقائق وتحديات،: املعاهدات الدولية لألنترنت (13)

 gov.lb/ar/contentwww.lebarmy. 81/14/8180تاريخ الاطالع  8104

رضا مثناني، مجتمع املعلومات والتنمية، أية عالقة؟، الطبعة الثالثة، مركز النشر الجامعي، تونس،  (14)

 470، ص8119

ناصر بن دمحم البقمي، جرائم املعلوماتية ومكافحتها ف اململكة العربية السعودية، الطبعة ألاولى،  (15)

 84، ص8119الرياض، 

، 8102، 40رحموني دمحم، خصائض الجريمة إلالكترونية ومجاالت استخدامها، مجلة الحقيقة، العدد  (16)

 440-448ص

 .44سورة ألاعراف، آلاية ( 17)

 .811عفيفي، املرجع السابق، صعفيفي كامل ( 18)

 .61سورة التوبة، آلاية ( 19)

http://www.aps.dz/
http://www.lebarmy/
http://www.lebarmy/


إلارشاد الديني ودوره في حماية املجتمع من الجرائم إلالكترونية من خالل 

 املؤسسات الدينية
 عشير جياللي. د

 

119 
0202

ISSN : 2710-8783 
 

                                                                                                                                           

 .إسراء جبريل رشاد مرعي، مرجع سابق( 20)

ورقة مقدمة . سليمان قوراري، دور التربية والتوجيه في الحماية والوقاية من الجرائم إلالكترونية( 21)

 .8107مارس  84ألعمال املؤتمر الرابع عشر، طرابلس 

الجريدة الرسمية . 8104نوفمبر  02هـ املوافق 0444محرم  04املؤرخ في  477-04املرسوم التنفيذي رقم ( 22)

 .42العدد 

 .86، ص0996: 4الزركش ي، إعالم الساجد بأحكام املساجد، لجنة إحياء التراث إلاسالمي، القاهرة ط( 23)

دار الجريس ي . الكتاب والسنة القحطاني، املساجد مفهوم وفضائل وأحكام وحقوق وآداب في ضوء( 24)

 .4للتوزيع، الرياض، ص

(
25

موس ى بن سعيد، أثر صغر السن في املسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  (

 846ص ،8101-8119في الفقه وألاصول، كلية العلوم الاجتماعية وإلاسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة،

الطبعة . واصل، مشكالت الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة إلاسالميةعبد الرحمن ( 26)

 .888، ص0926دار الشروق، جدة، الثانية، 

 .سليمان قوراري، مرجع سابق( 27)

 .064، ص8101دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، . فيصل أبو عيشة، إلاعالم إلالكتروني( 28)



 كمال سمية. د قواعد إلاسناد في مسائل الزواج بالنظام العامعالقة 
 

021 
2120

ISSN : 2710-8783 
 

 عالقة قواعد إلاسناد في مسائل الزواج بالنظام العام
The link between the rules of conflict of laws about marriage and 

public order 

 *كمال سمية :الدكتورة

 "ب"أستاذة محاضرة 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 الجزائر -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد

Kamelsoumia1@gmail.com 

 امللخص

وهذا بسبب  لتنازع القوانين، وهو مجال خصبألاحوال الشخصية  يعتبر الزواج من عالقات

ارتباط ألاحكام القانونية التي تنظمه بالنظام العام حيث أن مصدرها في الدول العربية 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اختالف وإلاسالمية يتمثل في الشريعة إلاسالمية، 

لقانون  يخضع الزواج ففي القانون الجزائري . وتنوع ألانظمة القانونية في تصورها للزواج

حيث ترتكز قاعدة إلاسناد على هذا ة التي تعتبر رابطة سياسية بين الفرد والدولة، الجنسي

إذا أشارت قاعدة إلاسناد إلى تطبيق قانون أجنبي وكان مخالفا للنظام العام و . الضابط

 .الديني إلاسالمي فيتم استبعاده الجزائري الذي يتميز بالطابع

 ، التكييف، القانون ألاجنبي،إلاسناد، الزواج تنازع القوانين، قاعدة :الكلمات املفتاحية

 .النظام العام

: Abstract 

Marriage is a relationship of personnel status, it is the privileged 

subject of conflicts of laws because the legal rules that govern it are 

linked to public order in most Arab-Muslim countries where the source 

of this rules  is the Islamic Sharia, and because of the diversity of legal 

systems and the difference in the conception of marriage. In Algerian’s 

law, the marriage is abided by personal law designed by the conflict 

                                                           
، مخبر حقوق إلانسان والحريات، كلية الحقوق "ب "كمال سمية، أستاذة محاضرة : املؤلف املرسل *

 gmail.comkamelsoumia1@ والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
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rule based on nationality as the connecting factor. If the foreign law 

designed by the conflict rule is contrary to the principals of the law of 

forum it will be excluded by the intervention of the public order which 

has a religious character. 

Keywords: conflict of laws, conflict rule, marriage, qualification, 

foreign law, public order.   
 :املقدمة

يعتبر الزواج من الروابط العائلية التي تتوسع فيها دائرة تنازع القوانين نظرا لالعتبارات 

الاجتماعية والدينية وألاخالقية التي يقوم عليها والختالف نظرة املجتمعات إليه وتكييف 

فهناك أنظمة تعتبره رابطة مدنية وأخرى تمنحه طابعا دينيا، وهناك  ألانظمة القانونية له،

من تسمح بتعدد الزوجات والطالق بإرادة الزوج املنفردة وهناك من تأخذ بمبدأ وحدة 

 باتفاق الطرفين
ّ
ولهذا السبب يتدخل النظام العام في الدولة . الزوجة وال تسمح بانحالله إال

 .اسية في مواجهة التصورات ألاجنبية املناقضةكوسيلة للدفاع عن املبادئ ألاس

الوسيلة الفنية لتنظيم العالقات الخاصة املشتملة على عنصر باعتبارها قواعد إلاسناد و 

من بينها عالقات الزواج، تتدخل لتنظيم ولحّل املنازعات الناشئة عن الزواج املختلط  أجنبي

يكون أحدهما وطنيا وبالضرورة الذي يتم بين شخصين رجل وامرأة من جنسية مختلفة ف

أي )وهذا هو املفهوم القانوني للزواج املختلط  أجنبيينيكون الطرف الثاني أجنبيا أو يتم بين 

الزواج بين وطنيين من نفس  يمكن أن يتمفي بعض الحاالت و .(وفقا لقواعد إلاسناد

الدولة التي تعتمد على خاصة إذا تّم في الخارج في غير  الجنسية لكنهما مختلفين في الديانة

 .في حالة زواج املسلمة مع غير املسلم الشريعة إلاسالمية في قانون ألاسرة خاصة

حيث أن الاختالف بين ألانظمة القانونية في نظرتها للزواج ومن هنا تبرز أهمية املوضوع 

الارتكاز  املختلط يدفع تلك التي تحافظ على طابعه الديني املستمد من الشريعة إلاسالمية إلى

على قواعد إسناد تحمل في مضمونها مسألة حماية النظام العام، فإذا كان هذا ألاخير 

يتدخل كدفع من أجل استبعاد تطبيق القانون ألاجنبي فإن قواعد إلاسناد تتدخل مباشرة 

 .من أجل حماية النظام العام

ام وقواعد إلاسناد التي تنظم ما هي العالقة بين النظام الع :التالية إلاشكاليةوبالتالي فتطرح 

 عالقة الزواج املختلط؟
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من خالل تحليل الاختالف في لإلجابة على هذه إلاشكالية تّم الاعتماد على املنهج التحليلي 

ية له في القانون الدولي الخاص واختالف نظرة ألانظمة القانونوشروطه تكييف الزواج 

بتطبيق القانون ألاجنبي على شكل الزواج وتدخل املحكمة وتحليل قواعد إلاسناد املتعلقة 

فق الخطة العليا ملراقبة تطبيقه وطبيعة النظام العام كدفع الستبعاد تطبيقه، ويتم هذا و 

 : التالية

 الدور الحمائي لقواعد إلاسناد: املبحث ألاول 

 التزام القاض ي بتطبيق قاعدة إلاسناد: ملبحث الثانيا

 الدور الحمائي لقواعد إلاسناد:املبحث ألاول 

القاعدة العامة أن قواعد إلاسناد تشير إلى القانون الواجب التطبيق وبالتالي فإن الغاية منها 

ليس املحافظة على النظام العام وال تحقيق العدالة، فهي تعّبر عن عدالة شكلية ومن هنا ت 

لكن في مجال , ني أي مبدأ التوقع والعدالةنتقد فيما يتعلق بمدى تحقيقها لألمن القانو 

ألاحوال الشخصية بصفة عامة ومسألة الزواج بصفة خاصة تعتبر قواعد إلاسناد قواعد 

ويظهر هذا من خالل التكييف  والقانون املطبق على شكل  لنظام ا لعام،آمرة أي متعلقة با

 .الزواج

 الزواج وشروطه تكييف: املطلب ألاول 

في العالقات الخاصة املشتملة على  التكييفأن  2وقضاءا 1املتفق عليه فقهااملقرر تشريعا و 

التي  3من القانون املدني الجزائري  9عنصر أجنبي يخضع لقانون القاض ي وفقا لنص املادة 

                                                           
القانون الدولي الخاص الجزائري، : نظرية بارتان ومبرراتها ومبررات الفقه الحديث، انظر زروتي الطيب -1

 .وما يليها 701، ص 8002تنازع القوانين، الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، الدويرة، الجزائر، : الجزء ألاول 
جوان   88محكمة النقض الفرنسية الصادر في  Caraslanisقرار  : قضية زواج اليوناني ألارثوذكس ي - 2

إن مسألة معرفة ما إذا كان عنصر "حيث أعلنت صراحة أن املرجع في التكييف هو قانون القاض ي  7911

إبرام الزواج يندرج ضمن فئة قواعد الشكل أو فئة القواعد املوضوعية يجب الفصل فيها من طرف القضاة 

لقانون الفرنس ي والتي حسبها الطابع الديني أو الالئكي للزواج يعتبر مسألة الفرنسيين حسب تصورات ا

 انظر ".شكلية

 B.ANCEL, Y.LEQUETTE :Les grands 
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يكون القانون الجزائري هو املرجع في تكييف العالقات املطلوب تحديد نوعها عند  :"جاء فيها

 ".ملعرفة القانون الواجب تطبيقهتنازع القوانين 

بالنسبة ملسائل ألاحوال الشخصية وبسبب ارتباطها بالشريعة إلاسالمية فهي منظمة 

أن القانون الجزائري  بموجب قواعد آمرة، وفي العالقات املشتملة على عنصر أجنبي مادام

أي قانون ألاسرة هو املرجع في تكييفها فإنها تخضع في ذلك للشريعة إلاسالمية، وتطبق على 

الجزائريين وفقا لضابط الجنسية وعلى ألاجانب املقيمين في الجزائر وفقا لضابط املوطن 

املواطنين يطبق هذا القانون على كل " :من قانون ألاسرة 887ليه املادة بحسب ما تنص ع

، "الجزائريين وعلى غيرهم من املقيمين بالجزائر مع مراعاة ألاحكام الواردة في القانون املدني

وبالتالي تعتبر الشريعة إلاسالمية هي املرجع في . باإلضافة إلى أنه يطبق على ألاجانب املسلمين

 .4تحديد طبيعة املسألة أو العالقة ألاسرية أو الزواج ذو العنصر ألاجنبي

من هنا يمكن القول أن قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاض ي هي قاعدة آمرة أي متعلقة 

حوال الشخصية والزواج بصفة خاصة، كما أن تحديد طبيعة بالنظام العام في مسائل ألا 

 .5الزواج وشروطه يندرج ضمن عملية التكييف التي يختص بها قانون القاض ي

من قانون ألاسرة، وبالتالي هي  1تعتبر الخطبة من مقدمات الزواج وفقا ملا ورد في نص املادة 

ليست عقدا ملزما كما هو الحال بالنسبة لبعض التشريعات، وبالتالي فإن تحديد طبيعتها 

القانونية يندرج ضمن قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاض ي أّما بالنسبة لشروطها 

الخاصة بعقد الزواج، أّما في حالة فسخ  كلية فتطبق عليها قواعد إلاسناداملوضوعية والش

                                                                                                                                           

 arrêts de la jurisprudence française en droit international privé, 5e édition, Dalloz, Paris, 2006, 

n°27, p 245. 
املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بالقانون رقن  7911سبتمبر  82املؤرخ في  11/12ألامر رقم  - 3

 .8001ماي  71املؤرخ في  01/01وبالقانون رقم  8001يونيو  80املؤرخ في  01/70
، دار القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، تنازع القوانين: هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد - 4

 .22، ص 7999الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 
 .719املرجع السابق، ص : زروتي الطيب - 5
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الخطبة واقتران عدول أحد الخطيبين بتعسف فتطبق عليه قاعدة إلاسناد الخاصة 

 . 6من القانون املدني 80/8باملسؤولية التقصيرية وخضوعها للقانون املحلي وفقا للمادة 

نظرا لالعتبارات  وسعها مجاال لتنازع القوانينيعتبر الزواج من الروابط العائلية وأ

الاجتماعية وألاخالقية والدينية التي يقوم عليها نظرا الختالف نظرة املجتمعات وألانظمة 

القانونية إليه ونظرا لتدخل قانون القاض ي عن طريق التكييف وتحكمه فيما يعتبر زواجا 

 .7هو خارج عنه وما

  تكييف الزواج: الفرع ألاول 

يتخذ مصطلح تكييف الزواج في الشريعة إلاسالمية معنى الوصف الشرعي للزواج أو الحكم 

التكليفي وهو كون الزواج مباحا أو مندوبا أو واجبا أو فرضا أو مكروها أو حراما  وهو 

يختلف باختالف حال الشخص املكلف به من حيث قدرته على القيام بواجباته ومن حيث 

اختلفت التشريعات في تحديد ، أّما في القانون الوضعي فقد 8فاحشةخشيته من الوقوع في ال

الطبيعة القانونية للزواج وفقا لتدخل عنصر الدين فيه، فهناك اتجاه أول يرى أن الزواج 

فالدولة تتولى  نظام قانوني كالقانون الفرنس ي الذي يعتبره نظاما مدنيا ينظمه القانون،

تنظيمه بموجب نصوص قانونية وتتولى الفصل في املنازعات الناشئة عنه أي دون أن يخضع 

، كما 9، وهذا تبعا لفصل الدين عن الدولة وعدم الخضوع لسيطرة الكنيسةلسلطة دينية

إقرار مبدأ وحدة الزوجة، حيث : ويترتب على ذلك آثار منها 10هو سائد في القانون الفرنس ي

ع على الرجل عقد زواج ثان قبل حّل الزواج ألاول، وهذا بغض النظر عّما إذا كان يمن

القانون الشخص ي للزوج ألاجنبي يبيح تعّدد الزوجات وبغض النظر عن موقف الشريعة 

 إذ
ّ
ا تّم توثيقه أمام إلاسالمية التي تطبق على املسلمين، ومبدأ الرسمية ألن الزواج ال يتم إال
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والاتجاه الثاني يرى أن الزواج عقد رضائي يقوم على توافق إرادتي طرفيه املوظف املختص، 

وتوفر شروطه دون طقوس وال شكليات وال تدخل سلطة دينية، والرسمية ليست ركنا وال 

الاتجاه الثالث يعتبر الزواج عقد رضائي في تكوينه وإنشاءه ونظام قانوني في ، أّما 11شرطا فيه

الشريعة إلاسالمية، عقد الزواج عقد رضائي والقانون يتدخل آثاره، وهذا وفقا ملذاهب 

  .12لتنظيم آثاره وهذا حفاظا على الحياة الزوجية

من قانون  4الجزائري يعتبر الزواج عقدا رضائيا بين رجل وامرأة وفقا للمادة  وفي القانون 

الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين  :"13ألاسرة

وهو  "أسرة أساسها املودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على ألانساب

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في :" من قانون ألاسرة 2قابل للتعدد وفقا لنص املادة 

ركنه ألاساس ي " ة متى وجد املبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدلحدود الشريعة إلاسالمي

( سنة 79)أهلية الزواج : وشروطه هي( من قانون ألاسرة 9املادة )يتمثل في رضا الزوجين 

يتم ( مكرر من قانون ألاسرة 9املادة )الصداق، الولي الشاهدان وانعدام املوانع الشرعية 

من قانون  72دة املا) ثق أو موظف الحالة املدنيةو إثباته بعقد رسمي محرر من طرف امل

من  88املادة )كما يثبت بحكم قضائي في حالة عدم تسجيله عند انعقاده عرفيا ( ألاسرة

يحل عقد :" ...من قانون ألاسرة 42وهو قابل لالنحالل حيث تنص املادة ( قانون ألاسرة

 ..."وجين أو بطلب من الزوجة الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراض ي الز 

هناك دول تعتبر الزواج رابطة أبدية غير قابلة لالنحالل بالطالق أو الانفصال الجسماني وفي 

املقابل هناك من الدول من تسمح بانحالله باتفاق الطرفين أو باإلرادة املنفردة ألحدهما 

نين الواليات املتحدة وبعض الدول تجعل منه رابطة مؤقنة قوامها املعاشرة مثل بعض قوا

وبعض مذاهب الشريعة إلاسالمية التي تقر زواج املتعة، وهناك دول تعتبره رابطة دينية 

تضفي على انعقاده طقوسا وشعائر دينية معينة كما هو الحال في اليونان وبلغاريا، وهناك 

                                                           
 .80املرجع السابق، ص : جمال الدينصالح الدين  - 11
 .87، 80 السابق، ص املرجع: صالح الدين جمال الدين - 12
 01/08املتضمن قانون ألاسرة املعدل واملتمم باألمر رقم  7924يونيو  9املؤرخ في  24/77قانون رقم  - 13

 .8001فبراير  81املؤرخ في 



 كمال سمية. د قواعد إلاسناد في مسائل الزواج بالنظام العامعالقة 
 

021 
2120

ISSN : 2710-8783 
 

زواج دول تسمح بتعدد الزوجات كما هو الشأن في الدول إلاسالمية ودول تسمح بتعدد ألا 

مثلما هو مقرر في عادات بعض القبائل إلافريقية والهند بينما تعاقب قوانين الدول 

 .14املسيحية جزائيا على ذلك

عقد الزواج في الدول إلاسالمية عقد رضائي مجرد يخلو من الطقوس والشكليات الدينية 

فهو في موقف وسط ليس عقدا دينيا من  ويتميز عن العقود املدنية بأنه مقرر شرعا،

وليس عقدا مدنيا محضا ( حكمة تقريره) الناحية الشكلية وإنما من الناحية املوضوعية

، ويترتب على ذلك آثار تخص الزواج وتتصل بالنظام العام منها إباحة (وفق التصور ألاوربي)

م قانوني يمنع التعدد تعدد الزوجات بالنسبة للزوج املسلم، وبالتالي كل شريعة أو نظا

، بالنسبة للمسلم يعتبر مخالفا للنظام العام، وبمفهوم املخالفة يمنع التعدد على غير املسلم

يحرم الزواج املؤقت أو زواج املتعة وزواج وهو رابطة أبدية لكنه قابل لالنحالل، حيث 

لمين في دولة التحليل، وهذا ما ينعكس على العالقات التي تكون بين املسلمين وغير املس

إلاسالم وتوصف عالقات زواج املتعة أو الزواج املؤقت بأنها غير مشروعة ومخالفة للنظام 

أن تطبيق الشرائع الطائفية قد يؤدي إلى نتائج تخالف الشريعة كما ، 15العام إلاسالمي

 .إلاسالمية

ة ومنها في ألانظمة متعددة الطوائف كالقانون املصري حيث تخضع مسائل ألاحوال الشخصي

الزواج للشرائع الدينية املختلفة قرر املشرع املصري إخضاعها للشريعة إلاسالمية فهي 

تطبق على كل املصريين بصرف النظر عن ديانتهم أو ملتهم، أي على املسلمين وإذا كان أحد 

الزوجين مسلما بل وأكد على تطبيقها حتى ولو كان الزوجان غير مسلمين وذلك عند 

في الحاالت التي الطائفة أو امللة بحيث ينحصر تطبيق الشرائع غير إلاسالمية  اختالفهما في

ة
ّ
  .16يتحّد فيها الزوجان في الطائفة أو املل

كان القانون املصري هو املرجع في تكييف العالقات ألاسرية ومنها الزواج املتضمنة  وإذا

عنصرا أجنبيا فإن التساؤل املطروح عن املقصود بالقانون املصري ألنه ال يتضمن نصوصا 
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موحدة وإنما تتعدد فيه الشرائع الدينية املختلفة، ويسهل ألامر بالنسبة للمسائل املشتركة 

الصعوبة في حالة اختالف هذه الشرائع في تكييف مسألة معينة عند غياب  بينها لكن تظهر

القواعد املشتركة ألن من الصعب إخضاع التكييف لقانون القاض ي، لهذا إذا عرض على 

القاض ي املصري نزاع يتعلق بعالقة زواج تختلف فيها الشرائع الدينية تعّين عليه تحديد ما 

أو في الشرائع الطائفية في مجال الشريعة إلاسالمية  إذا كانت املسألة املطروحة تدخل

وامللية، في الحالة ألاولى يتم التكييف وفق الشريعة إلاسالمية وفي الحالة الثانية يتعّين على 

القاض ي الرجوع إلى الشريعة الطائفية املعنية، فإذا ثار نزاع في مسألة متعلقة بعالقة زوجية 

ر مسيحي تعّين الرجوع في التكييف إلى الشريعة إلاسالمية بين أجنبيين أحدهما مسلم وآلاخ

وحتى ولو لم يكن أيا منهما مسلمين إذا اختلفا في الديانة أو الطائفة، أّما لو اتحد الزوجان 

ألاجنبيان في الديانة والطائفة وجب الرجوع إلى قواعد شريعتهم الدينية املشتركة، لكن الفقه 

الرجوع إلى الشريعة إلاسالمية باعتبارها الشريعة الغالبة الغالب والقضاء في مصر يفضل 

لتكييف العالقات ألاسرية املشتملة على عنصر أجنبي سواء اتحد الزوجان ألاجنبيان في 

الديانة أو امللة أو اختلفا، والرجوع إلى الشرائع الدينية ألاخرى لتكييف العالقات القانونية 

  .17نفصال الجسماني والتبنيمية كاال املجهولة في الشريعة إلاسال 

إذا عرضت على القاض ي مسألة تتعلق بالزواج أو باألسرة وكانت مجهولة أو غريبة عن قانون 

القاض ي، هنا يخرج الفقه من إلاطار الضّيق لنظرية بارتان عن طريق الاستعانة بالقانون 

أو املسائل املقارن ليتم توسيع مضمون الفكرة املسندة لتشمل املراكز أو العالقات 

املجهولة، مثال يعّد الطالق باإلرادة املنفردة للزوج وتعّدد الزوجات نظما معروفة في الشريعة 

إلاسالمية لكنها مجهولة في القانون الفرنس ي ولقد تّم انتقاد مبدأ إخضاع التكييف لقانون 

القاض ي بسبب عدم كفايته، فكيف يمكن للقاض ي الفرنس ي أن يخضع تكييف الزواج 

ترتيب آثاره ألنه نظام مجهول في القانون الفرنس ي، فغير  تعّدد للبحث عن ححته أوامل

ححيح القول أن القضاء الفرنس ي لم يجد صعوبة في تكييف عالقات مجهولة في قانونه وأنه 

يدل على أن القضاء  لم يتردد في تصنيف الزواج املتعّدد كنوع من أنواع الزواج، فال شيئ
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الفرنس ي صنف الزواج املتعّدد على أنه زواج بالنظر إلى املفهوم الفرنس ي وليس بالنظر إلى 

 .18مفهوم القانون ألاجنبي الذي يحكم الزواج املتعّدد

كما يمثل إخضاع التكييف لقانون القاض ي عائقا أمام منح الصالحية لزواج تّم في فرنسا 

لبلد ألاصلي للزوجين أو أحدهما كزواج املسلمة مع غير املسلم يمكن أن يكون باطال في ا

 .ويمكن أن يؤدي إلى تشويه القانون ألاجنبي الواجب التطبيق

بالنسبة للعالقات التي تنتمي لنظم قانونية أجنبية وهي غير معروفة في الشريعة إلاسالمية 

انون املدني وسع من فئات من الق 78كاالنفصال الجسماني فإن املشرع الجزائري في املادة 

إلاسناد وأدرج ضمن الفئة القانونية الخاصة بالطالق نظام الانفصال الجسماني غير 

املعروف في الشريعة إلاسالمية وفي قانون ألاسرة ليطبق عليه قانون جنسية الزوج وقت رفع 

 .الدعوى 

ستئناس بالقانون يؤكد الفقه أن إخضاع التكييف لقانون القاض ي ال يحول دون إمكانية الا 

ألاجنبي من جهة والالتجاء إلى القانون املقارن من جهة أخرى، خروجا من إلاطار الضيق 

لنظرية بارتان، فالنظم التي تعترف للزوج بحقه في الطالق بإرادته املنفردة كما هو مقرر في 

أن يرجع  الشريعة إلاسالمية تعّد نظما غريبة عن القانون الفرنس ي ومن العسير على القاض ي

، إلى قانونه لتكييف النزاع املتعلق بطالق املسلم من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق

الذي يخوله هذا الحق، ومع ذلك  ألن القانون الفرنس ي يجهل طبيعة املركز القانوني للزوج

ن القاض ي من إدراك طبيعة هذا املركز وإدخاله ضمن 
ّ
فإن الرجوع إلى القانون املقارن يمك

 .19فئة إلاسناد املتعلقة بالطالق وفق القانون الفرنس ي

 

 

 

 

                                                           
تنازع القوانين، دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، : عكاشة دمحم عبد العال - 18

 .781، ص 8004بيروت، 
 .14 ،11، 18املرجع السابق، ص : هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد - 19



 كمال سمية. د قواعد إلاسناد في مسائل الزواج بالنظام العامعالقة 
 

021 
2120

ISSN : 2710-8783 
 

 تكييف شروط الزواج: الفرع الثاني

تكييف شروط الزواج واعتبارها شروطا شكلية أو موضوعية يخضع لقانون القاض ي أي 

النظم القانونية التي تعتبر ف ،20ةلشريعة إلاسالمياملستمد من االجزائري لقانون ألاسرة 

الشريعة إلاسالمية نظاما غالبا فيها تتضمن أحكاما إقليمية تسري على كل املقيمين في الدولة 

إلاسالمية وال تقبل تطبيق قانون آخر كما أن مبادئها العامة ال تتفق مع النظم الالتينية 

الشروط املتعلقة بزواج وهذا يجعل من الصعب أن تكون الشريعة إلاسالمية كافية لتكييف 

وفي الدول املتعددة الطوائف تطبيق الشرائع غير إلاسالمية على غير املسلمين من ، ألاجانب

املواطنين وألاجانب هي قاعدة ال تلزم القاض ي بتطبيق هذه الشرائع، والتكييف وفق هذه 

 يبقى حبيس ا، و الشرائع يجعل ما هو شرط شكلي شرطا موضوعيا
ّ
لحدود على القاض ي أال

الضيقة ملدلول الشروط املوضوعية بل عليه أن يوسع هذا املدلول ليستوعب ما تتضمنه 

 يقتصر على معنى الشروط املوضوعية للزواج والتي تقرها 
ّ
القوانين ألاجنبية من شروط وأال

 .21الشريعة إلاسالمية بوصفها القانون العام لألحوال الشخصية

الشريعة إلاسالمية هي الشريعة  العامة في مسائل ألاحوال الشخصية على القاض ي الرجوع 

عالقات املسلمين أو غير املسلمين ألن إليها لتكييف الشروط الشكلية أو املوضوعية في 

 .ؤدي إلى نتائج تخالف الشريعة إلاسالميةقد ي الشرائع الطائفية تطبيق

ج وما إذا كانت موضوعية أو شكلية حتى يتم تحديد البد من تحديد طبيعة شروط الزوا

القانون ا لواجب التطبيق عليها خاصة وأن لكل طائفة أو فكرة قاعدة إسناد خاصة بها، 

الزواج وهي  انتفاءفالشروط املوضوعية هي الزمة لقيام الرابطة الزوجية وتخلفها يؤدي إلى 

قانون الذي يحكم الزواج، أّما تتعلق بأركان الزواج من تراض ي ومحل وسبب وتخضع لل

الشروط الشكلية فهي الزمة إلبرام الزواج تتصل بمظهره الخارجي وهي تخضع للقانون 
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أو شكليا يخضع لقانون القاض ي املحلي، إن تكييف طبيعة الشرط وما إذا كان موضوعيا 

 .22الجزائري  الشريعة إلاسالمية باعتبارها مصدرا جوهريا لقانون ألاسرةوهو 

 :الزواج في الشريعة إلاسالمية شروط -1

يمّيز فقهاء الشريعة إلاسالمية بين أركان العقد وشروطه، فركن الزواج ينحصر في إلايجاب 

 وتنقسم شروط الزواج إلى ثالثة أقسام شروط ححة وشروط نفاذ وشروط لزوم،والقبول، 

شروط الصحة هي التي ال يعتبر العقد بغيرها موجودا وشروط النفاذ هي الشروط التي ال 

تنفذ أحكام العقد على كل عاقديه بغير وجودها ويستمر العقد موقوفا إذا لم تتوافر 

 بوجودها وبغيرها يكون ألحد 
ّ
وشروط اللزوم هي الشروط التي ال يلزم العقد كال طرفيه إال

شرعية تتمثل في شروط الانعقاد تتعلق الالشروط ، وتتمثل  23العقد العاقدين أن يفسخ

بتحقق إلارادتين وتطابقهما، وشروط الصحة تتعلق بصالحية املرأة ألن تكون محال للعقد 

غير محرمة مؤقتا أو أبديا وكفاءة الزوج والشاهدين، وشروط النفاذ ألاهلية والوالية 

ة فقد يشترط املشرع الوضعي شروطا تتمثل في وشروط اللزوم، باإلضافة إلى شروط وضعي

 .أو موظف معين 24توثيق الزواج أمام موثق

رضا : وتعتبر من الشروط املوضوعية املتفق عليها بين الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية

، اختالف الجنس، البلوغ، عدم محرمية أو ما يعرف بشرط الولي الزوجين، رضا الوالدين

لشريعة إلاسالمية يعتبر من شروط نفاذ العقد أن يكون العاقد ذا والية ففي ا ،25الزواج

إلنشاء العقد نافذا أو يكون نائبا في إنشائه بإنابة الشرع وهو الولي على النفس وتعني القدرة 

على إنشاء عقد الزواج نافذا من غير حاجة إلى إجازة أحد، ويقسم الفقهاء الوالية في الزواح 

إجبار ووالية اختيار، وأساسها أن الزواج مؤسسة تستوعب الزوحين  إلى قسمين والية

وأهلهما ولهذا تكون للولي على النفس، وتثبت والية الاختيار على البالغة العاقلة ألن جمهور 

الفهاء يرون أنه ليس لها أن تنفرد بإنشاء عقد زواجها بل يشاركها ولّيها في اختيار الزوج 

                                                           
 .من قانون ألاسرة 888املادة  - 22
 .18املرجع السابق، ص : إلامام محّمد أبو زهرة - 23
 .82، 81، 82املرجع السابق، ص : جمال الدين صالح الدين - 24
 .ومايليها 89، ص السابقاملرجع : جمال الدين صالح الدين - 25
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زواج بعد اتفاقه معها وليس له أن يجبرها بل البد أن تتالقى إرادتها وينفرد هو بتولي صيغة ال

 26مع إرادة الولي

مكرر من قانون  9املادة ) ويعّد من الشروط املوضوعية لتكوين الزواج، ألاهلية للزواج

موافقة الولي، الكفاءة، صالحية الزوجة ( قانون ألاسرة 9املادة ) التراض ي( ألاسرة الجزائري 

وما يليها من قانون  81املادة )وموانع الزواج وتعتبر هذه شروطا إيجابية لقيام الزواج، 

من  84املادة ) كوجود قرابة موجبة للتحريم   سلبية اشروط والتي يمكن اعتبارها ( ألاسرة

املادة )أو قرابة الرضاع ( من قانون ألاسرة 81املادة )سواء كانت قرابة الدم ( قانون ألاسرة

أو ارتباط الزوجة بزواج ( من قانون ألاسرة 82املادة )أو قرابة مصاهرة ( من قانون ألاسرة 81

املادة ) أو اختالف الدين (من قانون ألاسرة 10املادة )ا في فترة عّدة  قائم لم ينحل أو وجوده

 (.من قانون ألاسرة 17

الذي يطبق تطبيقا  وتخضع الشروط املوضوعية إلايجابية لقانوني جنسية كّل من الزوجين

موزعا ألنها تعتبر شروطا فردية للزواج أّما موانع الزواج فتخضع للتطبيق الجامع ألنها 

 .27تتعلق برابطة الزواج

يسري على الشروط املوضوعية الخاصة بصحة :" من القانون املدني على أنه 77تنص املادة 

:" على  28قانون الحالة املدنية من 91وتنص املادة " الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين

أن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر ححيحا إذا 

 يخالف الجزائري الشروط ألاساسية 
ّ
تّم حسب ألاوضاع املألوفة في ذلك البلد شريطة أال

 ".التي يتطلبها القانون الوطني إلمكان عقد الزواج

قانون مدني جزائري التي تشير إلى تطبيق قانون جنسية كل من  77املادة يمكن القول أن 

 يخالف الجزائري  91الزوجين تطبيقا موزعا واملادة 
ّ
قانون الحالة املدنية التي تشترط أال

الشروط املوضوعية التي يتطلبها القانون الجزائري تشير ضمنيا إلى تطبيق قانون جنسية 

                                                           
 .701املرجع السابق، ص : إلامام محّمد أبو زهرة - 26
 .728، 727املرجع السابق، ص : زروتي الطيب - 27
 .املتعلق بالحالة املدنية 7910فبراير  79املؤرخ في  10/80أمر رقم  - 28
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ي الجنسية وإلى التطبيق الجامع على موانع الزواج وهذا بسبب الزوجين في حالة الاختالف ف

 .ارتباطها بالنظام العام

فإذا كان قانون الزوج  ،29ففي الشريعة إلاسالمية ال يجوز لغير املسلم أن يتزوج مسلمة

 17الجزائري غير املسلم يقرر هذه القاعدة فإنها تطبق على الزوجة ألاجنبية املسلمة، فاملادة 

 تسري فقط على الجزائريات وإنما تطبق كذلك على الجزائريين وعلى ألاجنبيات ق أ ج ال

املسلمات وبالتالي ال يمكن لجزائري غير مسلم أن يتزوج أجنبية مسلمة، طبعا إذا تّم الزواج 

 .في الجزائر

التي تشير إلى تطبيق قانون جنسية كل من الزوجين على الشروط ق م ج  77إذن تعتبر املادة 

ق م ج التي تشير إلى انفراد تطبيق  71املادة كذلك و  ،من النظام العاموضوعية للزواج امل

 القانون الجزائري لوحده متى كان أحد الزوجين يحمل الجنسية الجزائرية

 :الاختالف في تكييف شرط إلاشهاد في عقد الزواج -2

يرى أن ألاول  الفقه حول أثر شرط إلاشهاد على تكييف عقد الزواج إلى اتجاهين، انقسم

) عقد الزواج في الشريعة إلاسالمية عقد شكلي ألن شهادة الشهود شرط لصحة العقد

والاتجاه الثاني ( املالكية) أو لتمامه ونفاذه( والشافعية -ادريس الحنبلي-ألاحناف والحنابلة

 ال يشترط الاشهاد على: ابن حنبل) يرى أن عقد الزواج في الشريعة إلاسالمية عقد رضائي

فالزواج عقد شكلي  . 30(عقد الزواج وشرط إلاعالن لتمييزه عن العالقة غير املشروعة

حسب رأي الفقه إلاسالمي ألنه ال يرتب أحكامه وال تمنح له الحماية بمجرد تراض ي الطرفين 

  .31عليه بل البد من الشهر وإلاعالن وفق مذهب الجمهور 

                                                           
ى هللا عليه وسلم في شأن أّم كلثوم بنت عقبة التي  887آلاية  - 29

ّ
من سورة البقرة، وما فعله النبي صل

ونه أسلمت في مكة وبايعت الرسول عليه الصالة والسالم وهاجرت إلى املدينة وحاء أهلها إلى رسول هللا يسأل

ا نزل قوله تعالى 
ّ
كما أجمع الفقهاء املسلمون ( من سورة املمتحنة 70آلاية )أن يرجعها فلم يرجعها إليهم مل

 .على حرمة زواج املسلمة من غير املسلم
 .11، 12، 11املرجع السابق، ص : جمال الدين صالح الدين - 30
 .11املرجع السابق، ص : إلامام دمحم أبو زهرة - 31
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ع لقانون القاض ي، لقد اختلفت إن تكييف شرط الشهادة كشرط شكلي أو موضوعي يخض

ألانظمة القانونية حول املراسيم الدينية للزواج بين من يعتبرها شرط أساس ي وبين من 

 .يعتبرها اختيارية بعد الشكل املدني وهذا يتوقف على نظام الدولة إذا كان علمانيا أو دينيا

أّما الزواج في الشريعة إلاسالمية فهو عقد مدني بالرغم من أن أحكامه املوضوعية من 

الشريعة إلاسالمية، وإبرام الزواج بالفاتحة ليس شكال دينيا ألنه ال يغني عن الشكل املدني 

 إعالن الزواج بحضور شاهدين  32املطلوب
ّ
ألنها ال تتطلب لصحته من الناحية الشكلية إال

تحريره في وثيقة رسمية هي إجراءات تنظيمية الغرض منها التحقق من ححة أّما قواعد 

، ويقصد بالشروط الشكلية الضوابط املفروضة قانونا من أجل إبرام عقد 33وسالمة الزواج

الزواج من الناحية القانونية وتتمثل في مجموعة من إلاجراءات إلادارية التي تسبق العقد 

ل تسجيل وإشهار عقد الزواج، فقد ألزم املشرع مجموعة باإلضافة إلى شروط أخرى من أج

من الوثائق إلادارية املكونة لعقد الزواج باإلضافة إلى الفحص الطبي الشامل ملعرفة مدى 

 .34خلو الزوجين من ألامراض

إذا تّم تكييف شرط الشهود على أنه شرط شكلي فإنه يخضع لقانون الدولة محل إلابرام 

 79لقول أنه شرط شكلي فإن القانون الواجب التطبيق وفقا للمادة ووفقا ملا سبق يمكن ا

من القانون املدني التي تعتبر القاعدة العامة بسبب عدم وجود قاعدة إسناد خاصة بشكل 

 .هو قانون الدولة التي يبرم فيها الزواج الزواج

هناك من يعتبر ويعتبر من الشكل طرق إظهار الزواج وإعالنه للغير وإثباته بالرغم من أن 

:" ، التي تنص على أنه35مكرر من قانون ألاسرة 09شرط الشهود شرط موضوعي وفقا للمادة 

أهلية الزواج، الصداق، الولي،شاهدان،ا : يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط آلاتية

 ".نعدام املوانع الشرعية للزواج

                                                           
 .724املرجع السابق، ص : الطيبزروتي  - 32
 .77، ص 8072دراسات في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، : زروتي الطيب - 33
النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، : نصيرة بلعبيد  - 34

 21، ص 8071إلاسكندرية، 
 .720القانون الدولي الخاص الجزائري، املرجع السابق، ص : الطيبزروتي  - 35
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ون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة إذا تّم الزواج بد: "الفقرة الثانية 11للمادة  الكن وفق

ويثبت الزواج " وجوبه يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثل

في حالة عدم تسجيله أمام موظف الحالة املدنية بحكم قضائي كما يجب تسجيل حكم 

 .36تثبيت الزواج بسعي من النيابة العامة في سجالت الحالة املدنية

معينة أثناء إتمام  يعتبر شرط شكلي ترديد صيغةلى الشهادة كشرط شكلي باإلضافة إ

الزواج وشرط إلاعالن عن الزواج وإبرامه أمام موظف مؤهل وتحرير وثيقة رسمية وتسجيله 

 . وشرط موافقة سلطة إدارية أو عسكرية معينة

 القانون املطبق على شكل الزواج وموقف املحكمة العليا: املطلب الثاني

ال توجد قاعدة إسناد خاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج وإنما 

تطبق قاعدة إلاسناد العامة واملتعلقة بشكل التصرفات القانونية، وللمحكمة العليا موقف 

 .فيما يتعلق بالزواج العرفي الذي يبرم في الجزائر بين جزائرية وأجنبي

 د املتعلقة بشكل التصرفات القانونيةتطبيق قاعدة إلاسنا: الفرع ألاول 

حتى يكون الزواج ححيحا يكفي أن يعقد وفق أحد ألاشكال املقررة في أحد القوانين وفقا 

، فيكون من قانون الحالة املدنية 91، 92، 91من القانون املدني واملواد  79لنص املادة 

أحدهما أجنبي بشرط أن  قانون محل إبرام الزواج هو املختص إذا كان الزوجان أجنبيان أو

من قانون الحالة املدنية، وإذا  17يكون مقيما في الجزائر ملّدة سنة على ألاقل وفقا للمادة 

كان الزوجان أجنبيان مسلمان أو كان الزوج مسلما فال يكون الزواج ححيحا إذا تّم وفق 

  .سالميةالشكل الديني غير إلاسالمي بسبب اصطدامه بالنظام العام في الشريعة إلا 

كما يكون قانون الجنسية املشتركة للزوجين هو املختص لحكم شكل الزواج وهو القانون 

 .الذي يحكم موضوعه، كما يكون قانون املوطن املشترك للزوجين هو املختص

إذا كان القانون الجزائري باعتباره قانون جنسية الزوج أو قانون الجنسية املشتركة 

في أي الزواج بالفاتحة فإنه يكون ححيحا إذا تّم في الخارج بين للزوجين يجيز الزواج العر

جزائريين في دولة تعترف بالزواج املدني، كما يكون الزواج العرفي ححيحا إذا تّم في دولة 

                                                           
 .من قانون ألاسرة 88، 87، 72انظر املواد  - 36
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تعترف به، والزواج العرفي الذي يتم في الخارج بين جزائريين يمكن إثباته بموجب حكم 

 . 37في السجالت القنصلية قضائي صادر عن محكمة الجزائر ليسجل

 موقف املحكمة العليا: الفرع الثاني

لقد أصدرت غرفة شؤون ألاسرة واملواريث للمحكمة العليا قرارين، ألاول بتاريخ 

توجب ألاحكام التنظيمية في زواج الجزائري أو الجزائرية مع  :"  اعتمد املبدأ 71/01/8072

، والثاني 38"ألاجانب الحصول على رخصة إدارية سواء كان ذلك لتسجيل الزواج أو إلثباته

برم بين جزائرية وأجنبي ال يمكن الحكم بتثبيت زواج عرفي م:" قرر أنه 01/78/8072بتاريخ 

 .39"الرخصة إلادارية دون تقديم

بتدائية طلب تثبيت الزواج العرفي الذي تّم بين جزائرية القرار ألاول رفضت املحكمة الا في 

من  17وتركي بسبب عدم حصول الزوج ألاجنبي على رخصة إدارية وفقا ملا تقرره املادة 

زواج الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين يخضع إلى أحكام :" قانون ألاسرة

بتدائية طلب تثبيت الزواج العرفي بين جزائرية ار الثاني قبلت املحكمة الا ي القر ، وف"تنظيمية

وأجنبي وأمرت بتسجيله بسجالت الحالة املدنية لكن املحكمة العليا نقضت الحكم بسبب 

أن قضاة املوضوع خالفوا القانون ألنهم لم يطلبوا تقديم الرخصة إلادارية املشترطة في زواج 

 .ألاجانب

                                                           
إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية :" من قانون الحالة املدنية تنص على أنه 92املادة  - 37

في السجالت القنصلية بموجب حكم من رئيس في البلد ألاجنبي تثبت الحالة املدنية فإن هذا العقد يسجل 

إذا لم يسجل العقد بسبب عدم :" من نفس القانون على أنه 99، وتنص املادة "محكمة مدينة الجزائر

التصريح به فإنه إّما أن يسجل إذا كان القانون املحلي يقبل التصريحات املتأخرة أو الحصول على حكم من 

 ".سجيله في السجالت القنصليةرئيس محكمة مدينة الجزائر يقض ي بت
مجلة املحكمة العليا، ، 71/01/8072قرار املحكمة العليا، غرفة شؤون ألاسرة واملواريث، املؤرخ في  - 38

 .وما يليها 801، ص 8072العدد الثاني 
 مجلة املحكمة العليا،، 01/78/8072قرار املحكمة العليا، غرفة شؤون ألاسرة واملواريث، املؤرخ في  - 39

 .وما يليها 877، ص 8072العدد الثاني 
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لقرارين أن الزواج العرفي إذا تّم في الجزائر بين جزائرية مسلمة وأجنبي مسلم إذن يفهم من ا

تثبيت وتسجيل الزواج  كان والشروط لكن فيما يتعلق بطلبيكون ححيحا إذا استوفى ألار 

 .العرفي يجب تقديم الرخصة إلادارية املتطلبة قانونا

يشترط أن يكون الزوج أو و  ،تسلم رخصة الزواج املختلط من طرف الوالي املختص إقليميا

جنبية في وضعية قانونية فوق إلاقليم الجزائري إذ يجب أن يكون حائزا على بطاقة 
ّ

الزوجة ألا

املقيم ألاجنبي أو أن يكون متحصال على تأشيرة الدخول إلى الجزائر وتكون صالحة بالنسبة 

صالح جواز السفر لرعايا الدول ألاجنبية الذين يخضعون للتأشيرة أو أن يكون حائزا ل

بالنسبة للدول التي ال يشترط على رعاياها الخضوع للتأشيرة، وأن يكون الطرف ألاجنبي 

 املمثليةقدرة على الزواج صادرة عن متمتعا بالقدرة على الزواج بموجب شهادة ال

الدبلوماسية املوجودة في الجزائر بالنسبة للدول التي تصدر هذه الوثيقة أو شهادة رسمية 

منه  10ثلة بالنسبة للدول التي ال تصدرها، كما يشترط احترام قانون ألاسرة خاصة املادة مما

والتي تمنع زواج الجزائرية املسلمة مع غير املسلم، حيث يتعين على الزوج إيداع شهادة 

وأن ال يكون الغرض من الزواج للزواج مع جزائرية، اعتناق إلاسالم في امللف املطلوب 

ض أخرى، مع لقانون وعلى إلاجراءات التي تنظم الزواج املختلط لتحقيق أغراالتحايل على ا

، من خالل شهادة السوابق لتماسك الاجتماعي وألامن والنظام العامضرورة املحافظة على ا

القضائية لألجنبي صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها ومصادق عليها من طرف املمثلية 

ترجمتها إلى اللغة العربية، ويودع طلب رخصة الزواج لدى  الدبلوماسية أو القنصلية مع

املصالح املختصة لوالية إقامة الطرف الجزائري إذا لم يكن للطرف ألاجنبي بطاقة املقيم أو 

لدى املصالح املختصة لوالية إقامته إذا كان مقيما، وتحدد صالحية الرخصة إلادارية للزواج 

 . 40بسنة واحدة

قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن قاعدة إلاسناد الخاصة بإبرام الزواج تعتبر 

واشتراط الحصول على رخصة إدارية من أجل إبرام زواج مختلط تعتبر قاعدة آمرة ألنها 

تمنع التحايل والغش نحو القانون من خالل إتمام الزواج عرفيا بين جزائرية وأجنبي الذي 

من قانون ألاسرة، فقد يكون الزوج ألاجنبي غير  10ب أمام التحايل على املادة يفتح البا

                                                           
 . انظر املوقع الرسمي لوزارة الداخلية - 40
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مسلم ويتظاهر باعتناقه إلاسالم حتى يتمكن من الزواج خاصة إذا كان الزواج عرفيا ألنه 

يتم دون الحصول على رخصة، ثم يلجأ الطرفان إلى القضاء لتثبيته، لكن موقف املحكمة 

 .فهي ترفض تسجيل الزواج العرفي املختلط دون رخصة إدارية العليا في هذا الصدد واضح

 التزام القاض ي بتطبيق قاعدة إلاسناد: الثاني املبحث

اختلف الفقه بشأن القّوة إلالزامية لقاعدة إلاسناد، هناك من يرى أنها ملزمة وأن القاض ي 

ألول مرة أمام املحكمة العليا بسبب  يطبقها من تلقاء نفسه كما يحق للخصوم التمسك بها

أنها تحقق العدالة أو بسبب هدفها وهو تحقيق التعايش املشترك بين ألانظمة القانونية 

 يرى أنها ملزمة إذا كانت تشير إلى تطبيق قانون القاض ي وكان الفقه التقليدي، 41املختلفة

لحديث ال يرى ضرورة هذا وغير ملزمة إذا أشارت إلى تطبيق القانون ألاجنبي لكن الفقه ا

التمييز ألن املشرع عندما يضع قواعد إلاسناد فلم يتحفظ على تطبيقها في الحالة التي تشير 

أن ، وهناك من يرى 42إلى تطبيق قانونه واستبعادها إذا أشارت إلى تطبيق قانون أجنبي

شروطها وهناك  توفرتإذا  قاعدة إلاسناد تعتبر إلزامية وقابلة للتطبيق من طرف القاض ي 

تعلقت إذا  43حاالت محددة وضيقة ال يمكن لألفراد التمسك بتطبيق ما يحقق مصلحتهم

مسألة تندرج ضمن النظام في بإحدى املسائل التي ال يجوز لألفراد الاتفاق على ما يخالفها 

العام في دولة القاض ي، وباعتبار أن مسألة الزواج من النظام العام بسبب ارتباطها 

فإن قواعد إلاسناد املتعلقة بالزواج تعتبر  عة إلاسالمية وبقواعد آمرة في قانون ألاسرةبالشري

 الذي تشير إليه، ويترتب على ذلك من النظام العام وبالتالي وجوب تطبيق القانون ألاجنبي

ي وخضوع تطبيقه من طرف قاض  ق القانون ألاجنبي من تلقاء نفسهالتزام القاض ي بتطبي

 .املحكمة العليا، واستبعاده في حالة مخالفته للنظام العام املوضوع لرقابة

 

 

                                                           
 .112، 111املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 41
 .812القانون الدولي الخاص الجزائري، املرجع السابق، ص : زروتي الطيب - 42

43 - B.AUDIT : Droit international privé, 4e édition, ECONOMICA, Paris, 2006, n° 261, p218.  
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ورقابة املحكمة  التزام القاض ي بتطبيق القانون ألاجنبي من تلقاء نفسه: ألاول  املطلب

 العليا

والتي تتمثل في أن أحد الزوجين  البحث عن الصفة ألاجنبية في عالقة الزواجيلتزم القاض ي ب

الذي ألاجنبي في العالقة له، وهو ما يمثل العنصر أو كالهما يحمل جنسية أجنبية بالنسبة 

من أجل تحديد القانون ألاجنبي املختص، وتعتبر قاعدة  يستدعي إعمال قاعدة إلاسناد

من كونها  ةإلاسناد قاعدة وطنية من وضع املشرع وهي تتصف بأوصاف القواعد الداخلي

 .44عامة ومجردة وملزمة

 طبيعة القانون ألاجنبي املنظم للزواج: الفرع ألاول 

هناك من جرده من صفته عن أساس تطبيق القانون ألاجنبي، فاختلف الفقه عند البحث 

والراجح هو التأكيد  القانونية واعتبره مجرد واقعة وهناك من اعترف له بالصفة القانونية

معاملة قانون بنفس يعامل فهو ال  على الطبيعة القانونية دون إهمال الصفة ألاجنبية

 .45القاض ي الوطني

أنه في حالة معاملته كواقعة أن الخصم الذي يتمسك بتطبيقه يكون ملزما  ويترتب على ذلك

نبية في العالقة وال بإثبات مضمونه، والقاض ي ال يلتزم بذلك وال بالبحث عن الصفة ألاج

، وعلى العكس في حالة معاملته 46يخضع تطبيق القانون ألاجنبي لرقابة محكمة القانون 

كقانون ومعاملته بنفس معاملة قانون القاض ي أن القاض ي ملزم بالبحث عن الصفة 

ألاجنبية وبتطبيق القانون ألاجنبي وملزم بالبحث عن مضمونه، وهنا يكون للقاض ي دورا 

فإن القاض ي يطبق القانون ألاجنبي ألن قاعدة إلاسناد لكن وفقا للرأي الراجح  إيجابيا،

ملزمة فهو يأتمر بأمر مشرعه الذي سنها، وبما ألنه قانون لكنه أجنبي فإنه من الطبيعي أن 

يلقى معاملة إجرائية تختلف عن معاملة القانون الوطني، ومن جهة أخرى ال يتصور أن 

                                                           
 .78، 77املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 44
القانون الدولي الخاص : وما يليها، زروتي الطيب 112املرجع السابق، ص : انظر عكاشة دمحم عبد العال - 45

انون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، الق: وما يليها، أعراب بلقاسم 811، املرجع السابق، ص الجزائري 

 .وما يليها 712، ص 8001الجزائر، 
 .98، ص 8071القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، : حبار دمحم: انظر - 46
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ون كل القوانين ألاجنبية فهو ليس أمرا من املشرع ألاجنبي للقاض ي يكون القاض ي عاملا بمضم

أن من يتمسك من الخصوم بتطبيقه عليه  يترتب على معاملة القانون ألاجنبيالوطني، و 

 . 47إثباته، ويمكن للقاض ي الوطني أن يطبقه من تلقاء نفسه إذا كان عاملا به

الذي بالبحث عن مضمون القانون ألاجنبي القاض ي يلتزم بالنسبة ملوقف املشرع الجزائري 

قاعدة إلاسناد حيث يلعب دورا إيجابيا دون أن ينتظر في إليه  ينظم مسائل الزواج املشار

فعبء إثبات القانون ألاجنبي يقع على عاتق القاض ي ويمكن  ه،من الخصوم إثبات مضمون

ألاجنبي فيطبق  أن يطلب ذلك من الخصوم، لكن إذا تعذر عليه إثبات مضمون القانون 

تطبق املبادئ العامة للقانون الدولي :"ي بنصهامكرر من القانون املدن 81قانونه وفقا للمادة 

 ".الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في املواد الخاصة بتنازع القوانين

 أنه من خالل املادة 
ّ
من قانون إلاجراءات املدنية  112/2فرغم أن املشرع لم يصرح بذلك إال

التي حددت حاالت الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا ومن بينها مخالفة  48يةوإلادار 

القانون ألاجنبي املتعلق بقانون ألاسرة، وبالتالي فيكون قاض ي املوضوع الجزائري ملزما 

بالبحث عن الصفة ألاجنبية في عالقة الزواج وملزم بالبحث عن مضمون القانون ألاجنبي 

، لرقابة املحكمة العليا تطبيقه وتفسيره وهو يخضع في خصوم، ولو بمساعدة الاملنظم لها 

 .49وفي حالة عدم علمه بأحكامه هناك وسائل إلثباته

 رقابة املحكمة العليا على تطبيق القانون ألاجنبي املنظم للزواج: الفرع الثاني

يخضع لرقابة وبالزواج إن الخطأ في تطبيق القانون ألاجنبي املتعلق باألحوال الشخصية 

، إذ يتعين تحقيق التعاون بين القاض ي املحكمة العليا ويشكل وسيلة للطعن بالنقض

والخصوم فال يكون موقف القاض ي سلبيا وإنما يتعين عليه تطبيق القانون ألاجنبي إذا علم 

بأحكامه وبمصدره وفي حالة جهله به يمكن أن يكلف الخصم الذي يتمسك بتطبيقه بإثبات 

وأن يفسره وفقا ملبادئ القانون   ن عليه أن يتحقق من ححته وححة مصدرهمضمونه لك

                                                           
 .122، 121املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 47
، 8002أبريل  81املؤرخة في  87، الجريدة الرسمية عدد 8002فبراير   81املؤرخ في  02/09القانون رقم  - 48

 .01ص 
 وما بعدها،  121املرجع السابق، ص : انظر عكاشة دمحم عبد العال - 49
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ألاجنبي وهذا هو دوره الايجابي، وتبرير ذلك أن مسائل الزواج تعتبر من النظام العام فهي 

تتعلق بحقوق ال يجوز لألفراد الاتفاق على ما يخالفها تحقيقا ملصلحتهم و ال يجوز لهم 

 .50التصرف فيها

ارة الدفع بمخالفة تطبيق أو تفسير القانون ألاجنبي من طرف الخصوم في أية كما يمكن إث

مرحلة من مراحل التقاض ي باعتباره دفعا موضوعيا ولو ألول مرة أمام املحكمة العليا لكونه 

 51متعلقا بالنظام العام

تطبيق قانون وبالتالي يمكن القول أن قاعدة إلاسناد في عالقة الزواج ألاجنبية إذا أشارت إلى 

أجنبي فتكون متعلقة  بالنظام العام وأن تطبيق القانون ألاجنبي يكون ملزما لقاض ي املوضوع 

 .خاضعا لرقابة املحكمة العليا

 استبعاد تطبيق القانون ألاجنبي ملخالفته النظام العام: الثاني املطلب

إذا أشارت قاعدة إلاسناد إلى تطبيق قانون أجنبي وكان مخالفا للنظام العام فإنه يتم 

استبعاده، وباعتبار أن مسائل الزواج منظمة وفقا للشريعة إلاسالمية فإن النظام العام 

 .كسبب الستبعاد القانون ألاجنبي يتصف بالصفة الدينية أو الاسالمية

 القانون ألاجنبي تطبيقاستبعاد  أساس: الفرع ألاول 

قد يتعطل إعمال قواعد الاسناد إذا أّدى إلى تطبيق قانون أجنبي نتيجة الغش أو التحايل 

على ضوابط إلاسناد أو إذا تبّين أن مضمونه مخالف للمبادئ الجوهرية التي يقوم عليها 

 .52من القانون املدني 84مجتمع دولة القاض ي، وهذا ما يجد أساسه في املادة 

عاد تطبيق القانون ألاجنبي باسم النظام العام هو دفع مقرر في كل ألانظمة إن استب

، بسبب أن القانون الذي عينته قاعدة إلاسناد يكون مخالفا لألسس العامة التي القانونية

يقوم عليها املجتمع ويكون في حالة عدم التوافق العام مع قانون القاض ي، وتعتبر ألاحوال 

للدفع بالنظام العام بسبب تباين ألانظمة القانونية خاصة تلك  الشخصية املجال الواسع

                                                           
 .827القانون الدولي الخاص الجزائري، املرجع السابق، ص : انظر زروتي الطيب - 50
 .من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 42املادة  - 51
 82املؤرخة في  44، الجريدة الرسمية عدد 8001يونيو  80املؤرخ في  01/70املعدلة بموجب القانون  - 52

 .71، ص 8001يونيو 
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وإلاسالمية التي تستقي أحكامها  التي تعتمد على ألاخذ بضابط الجنسية منها الدول العربية

، أي أنه ال يخص 53والتي أخذت به باعتباره دفعا عاما في هذا املجال من الشريعة إلاسالمية

 .كما أنه دفع موضوعي يوجه إلى مضمون القانون ألاجنبي ،فقط مجال ألاحوال الشخصية

، 54يتّم استبعاد القانون ألاجنبي ملخالفته النظام العام ذو الوظيفة إلاستبعادية أو الحمائية

فكلما كان متعارضا معه بحيث يصل الاختالف بين القانون ألاجنبي وقانون القاض ي إلى درجة 

اء الدولة الاجتماعي، ألن املشرع الوطني عندما يضع التنافر والتباغض وتهديد ألامن وبن

قواعد إلاسناد يأخذ بعين الاعتبار الاختالف بين قانونه والقوانين ألاجنبية التي من املحتمل 

أن  تشير إليها قواعد تنازع القوانين وهو يسمح بتطبيقها في إطار التعايش بين ألانظمة 

ليس متطابقا تماما مع قانونه ويفترض وجود حّد القانونية، فهو يعلم مسبقا أن مضمونها 

أدنى من الاشتراك القانوني وقدر من التقارب بين ألاصول العامة لكن إذا وصل الاختالف إلى 

درجة التنافر وجب تدخل النظام العام باعتباره صمام ألامان لدفع الخطر باستبعاد تطبيق 

 . 55القانون ألاجنبي

النظام العام تعريفا جامعا مانعا وتحديد نطاق تدخله نظرا وإذا كان من الصعوبة تعريف 

لكونه فكرة وطنية مرنة تختلف باختالف الدول وتتغير في الدولة الواحدة بتعاقب الزمان، 

 أنه يقوم على أسس موضوعية مرنة ومتطورة قائمة على معيار املصلحة العامة العليا 
ّ
إال

راك القانوني تقتض ي وحدة النظام العام والعدالة ، وإذا كانت فكرة الاشتللمجتمع والنسبية

 أن مهمة القاض ي في تفحص العالقات ألاجنبية املعروضة عليه أن ينظر إلى 
ّ
وألاخالق إال

 يحّل آرائه ومعتقداته محّل الرأي العام
ّ
 . 56النظام العام كفكرة واحدة وأال

حكام القانونية الخاصة بكل مع أنه في الدول املتعددة الطوائف مثل لبنان حيث تتباين ألا 

طائفة يظهر النظام العام متسامحا مقارنة مع غيرها من الدول خاصة في مسائل ألاحوال 

                                                           
 .829، 822، 821القانون الدولي الخاص الجزائري، املرجع السابق، ص : زروتي الطيب - 53
يطبق قانون القاض ي بصفة  يثوهو يختلف عن النظام العام الوقائي املتمثل في قوانين البوليس ح - 54

 .أصلية
 .181، 184املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 55
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من شأنه أن يؤدي إلى  وهذا الشخصية حيث ال يوجد نظام قانوني يمثل الشريعة العامة

مدني ال يجد تقلص دور النظام العام في مواجهة القوانين ألاجنبية، فال يوجد قانون ديني أو 

القانون تطبيقا له في نظام ديني أو طائفي داخل الدولة، وال يتصور استبعاد القضاء اللبناني 

ألاجنبي الذي يعرف تعدد الزوجات أو الطالق باإلرادة املنفردة للزوج أو القانون ألاجنبي 

 .57الذي ال يعرف الطالق أو الذي يسمح بالتبني أو يمنعه

ه قانون القاض ي أي قانون ألاسرة املخالف للنظام العام يستبعد القانون ألاجنبي 
ّ
ويحّل محل

الجزائري متى كان أحد أطراف العالقة مسلما بالرغم من أن قواعد إلاسناد تستند على 

بسبب ارتباط مسائل الزواج بالشريعة إلاسالمية، ومن هنا  رابطة سياسية وهي الجنسية

يتم الاعتماد على الديانة كلما كان أحد أطراف العالقة مسلما بغض النظر يمكن القول أنه 

عن جنسية ألاطراف التي تستند عليها قواعد إلاسناد وبالتالي يمكن أن يكون ضابط الديانة 

 .إلاسالمية ضابطا احتياطيا لتطبيق الشريعة إلاسالمية

قانون ألاجنبي يجيز الزواج بين يتدخل النظام العام إلاسالمي في مسائل الزواج إذا كان ال

، يبيح الزواج بغير الرضا وال يبيح زواج القاصرات( شخصين من نفس الجنس)  املثليين

يعترف بمبدأ حرية الزواج، يبيح زواج املسلمة مع غير املسلم، يبيح الزواج بين أقارب 

بي في كل حالة عندما فيستبعد القانون ألاجن. الدرجة الثالثة، يمس بحقوق الزوج املسلم

 58يتعلق ألامر بحماية الطرف املسلم ولو كان أجنبيا

 أبعاد النظام العام: الفرع الثاني

يتدخل النظام العام كآلية الستبعاد القانون ألاجنبي من التطبيق على عالقة الزواج متى كان 

للنظام العام أحد أطرافها مسلما، فالديانة إلاسالمية تعتبر أساسا لذلك، ومن هنا يكون 

أنه يمتاز بخصائص الثبات والاستقرار والتوحيد، فبالنسبة لألحوال  بعدا دينيا باإلضافة إلى

الشخصية يمتاز بأنه نظام ثابت ألن املشرع استمد أحكام قانون ألاسرة من الشريعة 

 من قانون ألاسرة كل حكم ورد غامضا بالقانون أو ورد 888إلاسالمية وحدها فوفقا للمادة 

ناقصا فإنه يرجع بشأنه للشريعة إلاسالمية وحدها، وهذا ما يجعل قواعده وأحكامه 

                                                           
 .181املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 57
 .129، ص السابقجع املر : عكاشة دمحم عبد العال - 58
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مستقرة، كما أنه نظام موحد ألن الجزائر ال تعرف التعدد الطائفي أو الديني، وهذا ما يجعل 

 .59النظام العام واضح عكس بعض الدول العربية

ويالحظ أنه ال يمكن تصور أن تكون كل القواعد املقررة في قانون القاض ي سواء كانت ذات 

مصدر وضعي أو ديني متعلقة بالنظام العام ألنها لو كانت كذلك ألّدى إلى استبعاد القانون 

ألاجنبي بالضرورة وهو ما يؤدي إلى القضاء على فكرة تنازع القوانين ألنه من الصعب التسليم 

قة القانون ألاجنبي مع النظام العام لدولة القاض ي ولألحكام املستمدة من الشريعة بمطاب

إلاسالمية، ففي كل مرة إذا كان القانون ألاجنبي مخالفا للشريعة إلاسالمية يكون معارضا 

للنظام العام وبالتالي يتم استبعاده سوف يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي استبعاد معظم 

مّما يجعل وضع قواعد إلاسناد في الدول ذات النظام الديني نوعا من بية القوانين ألاجن

 .60العبث

وهناك نوعان للنظام العام إلاسالمي، ألاول ثابت ال يتغير حاالته محصورة يستمد خلوده 

من دليله وكونه قطعي الثبوت وقطعي الداللة، ال تختلف فيها املصلحة باختالف املكان 

والنوع الثاني يضعه الحاكم أو املشرع في إطار املبادئ العامة والنصوص القطعية  والزمان،

بتغير املصلحة، فهناك قواعد تعتبر من النظام العام إلاسالمي وتطبق  وهو متغير متطور 

على املسلمين وغيرهم مثل تحريم زواج املسلمة مع غير املسلم ومنع التوارث بين املسلم وغير 

قواعد من النظام العام إلاسالمي تطبق على املسلمين وحدهم مثل تعدد املسلم، وهناك 

  .61الزوجات والطالق باإلرادة املنفردة للزوج

من صفات النظام العام أنه وطني، وهناك من يثير فكرة النظام العام الدولي، بالرغم من 

تفرقة خادعة ألن  يرفض التفرقة بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي بسبب أنها

النظام العام في القانون الدولي الخاص يتميز بالوطنية والنظام العام الدولي ال يوجد في 

                                                           
 .701املرجع السابق، ص: حبار دمحم - 59
 .121،   128املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 60
، على أنه ال يمكن اعتبار هاتين القاعدتين من 122، 121، ص السابقاملرجع : عكاشة دمحم عبد العال - 61

 .النظام العام
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مجال ألاحوال الشخصية وإنما في مجال التحكيم في التجارة الدولية ألن املحكمين يعتمدون 

 .على نظام قانوني له صفة العاملية

، ووجود بعض 62م العام املشترك بين الدول وغير ححيح وجود نظام عام دولي يفيد النظا

املبادئ في القانون الدولي العام مثل محاربة الرق والعبودية والقرصنة والجريمة املنظمة 

 أن الهدف منها هو محاربة آلافات التي 
ّ
والاتجار باملخدرات التي تشكل نظاما عاما دوليا إال

ويكون بعيد املنال توحيد توحيد العالم وافتراض قيام مجتمع  تهدد املثل العليا لإلنسانية،

 .63واحد موحد في معتقداته وتقاليده وتطلعاته

وليس من الدقة الحديث عن نظام عام دولي وإذا كانت هناك حاالت مشتركة ومتماثلة بين 

تؤلف  الدول يمكن أن يتدخل فيها النظام العام للدفاع عن بعض القيم واملثل املشتركة التي

مبادئ عدم التمييز بسبب القيم املثالية للمجتمع إلانساني كمبادئ حقوق إلانسان وخاصة 

اللون أو الجنس ومبدأ احترام حقوق الدفاع وحرية الزواج فهي مبادئ لها صفة العاملية 

 .64لكنها تعّد من النظام العام الداخلي لكل دولة

ساسه في الاتفاقيات الدولية خاصة لكن يمكن القول أن النظام العام الدولي يجد أ

اتفاقيات حقوق إلانسان والطفل، وفي عالقات الزواج نجد اتفاقية القضاء على جميع 

وأبدت تحفظات على  799265 يناير 88أشكال التمييز ضد املرأة التي انضمت إليها الجزائر في 

 ، ح66التي تتعلق بالزواج والحياة ألاسرية 72بعض املواد منها املادة 
ّ
يث يشترط التحفظ أال

                                                           
 .711املرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم - 62
 .812املرجع السابق، ص : زروتي الطيب - 63
 .118املرجع السابق، ص : عكاشة دمحم عبد العال - 64

يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية مع ، 7992يناير  88املؤرخ في  92/17املرسوم الرئاس ي رقم  - 65

 02الجريدة الرسمية عدد ، 7919التحفظ إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 

 .04 ص، 7992 يناير 84 املؤرخة في
 تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير املناسبة:" الفقرة ألاولى من الاتفاقية على أن 72تنص املادة  - 66

للقضاء على التمييز ضد املرأة في كافة ألامور املتعلقة بالزواج والعالقات ألاسرية وبوجه خاص تضمن على 

نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم  (نفس الحق في عقد الزواج، ب ( أ: أساس تساوي الرجل واملرأة

 برضاها الحر الكامل، ج 
ّ
  ..." نفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه( عقد الزواج إال
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تتعارض الحقوق املساوية للرجال والنساء أثناء الزواج وعند فسخه مع أحكام قانون 

 .67ألاسرة

قد يتوافق النظام العام إلاسالمي مع النظام العام الدولي عند اختيار الزوج ومنح الحرية 

الجنس، وقد تمس للمرأة في ذلك وتقرير املساواة بين الزوجين، وعند تقرير الاختالف في 

قاعدة إلاسناد بالنظام العام الدولي عندما تشير إلى تطبيق قانون جنسية الزوج واملساس 

بمركز الزوجة في التنازع املتحرك، والتناقض بين النظام العام إلاسالمي والنظام العام 

ل الدولي هو موضوع التحفظات التي أبدتها الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكا

 .التمييز ضد املرأة

 : الخاتمة

من خالل ما تقدم يمكن القول أن قاعدة إلاسناد الوضعية واملبنية على أساس الجنسية  

التي تعتبر رابطة سياسية قد تتحول إلى قاعدة دينية وتكون متعلقة بالنظام العام خاصة في 

ويظهر هذا من عّدة نواحي منها التكييف الذي يتم وفق قانون القاض ي  مسائل الزواج،

املستخلص من أحكام الشريعة إلاسالمية، وإلزامية احترام شكل إبرام الزواج والحصول 

على رخصة إدارية عند الزواج باألجانب من أجل ضمان احترام قاعدة منع زواج املسلمة مع 

ظام العام الستبعاد تطبيق القانون ألاجنبي، والذي باإلضافة إلى تدخل النغير املسلم، 

يتصف بالطابع الديني أو الاسالمي بغض النظر عن جنسية ألاطراف ويمكن أن يكون له بعد 

 .دولي

  :قائمة املصادر واملراجع

 81 املؤرخة في 87املتعلق بالحالة املدنية، الجريدة الرسمية عدد  7910فبراير  79املؤرخ في  80-10ألامر -7

 .814، ص 7910فبراير 

املؤرخة في  12املتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية عدد  7911سبتمبر  82املؤرخ في  12-11ألامر -8

 .، املعدل واملتمم990، ص 7911سبتمبر  10

                                                           
حقوق املرأة بين املواثيق الدولية وأصالة التشريع إلاسالمي، الطبعة ألاولى، دار : منال محمود املشني - 67

  .178، ص 8077ألاردن، الثقافة للنشر والتوزيع، 
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املؤرخة  84الجريدة الرسمية عدد  املتضمن قانون ألاسرة، 7924يونيو  9املؤرخ في  77-24القانون رقم -1

، الجريدة الرسمية 8001فبراير  81املؤرخ في  08-01، املعدل واملتمم باألمر 970، ص 7924يونيو  78في 

 .72، ص 8001فبراير  81املؤرخة في  71عدد 

ظ إلى يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية مع التحف 7992يناير  88املؤرخ في  17-92املرسوم الرئاس ي -4

 84املؤرخة في  2، الجريدة الرسمية عدد 7919اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 

 .4، ص 7992يناير 

 .8078ألاحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، : إلامام محّمد أبو زهرة-1

تنازع القوانين، دار هومة، الجزائر،  :القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ألاول : أعراب بلقاسم-2

8001. 

تنازع القوانين في مشكالت إبرام الزواج، دراسة مقارنة بالشريعة إلاسالمية، : صالح الدين جمال الدين-1

 .8001التركي للكمبيوتر والطباعة، طنطا، 

يدة، إلاسكندرية، النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر، دار الجامعة الحد: بلعبيد نصيرة-2

8071. 

 .8071القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، : حبار دمحم-9

الجزائر، مطبعة الفسيلة، الدويرة، الطبعة الثانية، القانون الدولي الخاص الجزائري، : الطيب زروتي-70

8002. 

 .8004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  تنازع القوانين، الطبعة ألاولى،: عكاشة دمحم عبد العال-77
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 60-60صور التجريم في القانون 

 مقدود مسعودة: الدكتورة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة دمحم خيضر، بسكرة
  mesoudam@gmail.com  

 ملخص

الفساد ظاهرة عاملية والجزائر شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول لم تفلت من هذه      

ولعل أهم مظاهرها اختالس ألاموال العامة ونهب الثروات وتعاطي مختلف التجاوزات  ،ةآلاف

 .إلخ......كالرشوة واستغالل النفوذ والسلطة

وقد القت هذه آلافة اهتماما من قبل املشرع الجزائري حيث قام بتعديل العديد من     

حيث أصدر القانون  ،النصوص القانونية وإصدار الجديد منها بما يتماش ى وتطوراتها

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته استكماال منه للمنظومة القانونية قصد  60/60

 .التصدي لهذه الظاهرة التي تنخر هيكل التنظيم إلاداري الذي يشكل عصب املجتمع

وقد حدد املشرع من خالله مختلف صور التجريم وذلك بالنص على العقوبات املقررة     

غير أن املشرع أخرج كافة جرائم الفساد من دائرة الجنايات وأضفى عليها  ،لفسادلجرائم ا

فالقاعدة أن القاض ي ال  ،صبغة الجنحة دون ألاخذ باعتبارات الخطورة والنتائج املترتبة عنها

وهذا ما يجعله يقف عاجزا أمام أخطر  ،يمكنه الخروج عن النص القانوني في أحكامه

 .هالجرائم التي تعرض علي

 .قانون الفساد ،الجرائم املستحدثة ،جرائم ،الفساد: الكلمات املفتاحية
Abstract:    

   Corruption is a global phenomenon and Algeria like other States that 

have not been rushed from this scourge, and the Most important 

manifestations of the public funds, looting the wealth and the abuse of 

various abuses such as the inclusion of influence and powe…etc. 

   This lesion has been given attention by Algerian legislator, Where it 

has modified many new textes, including in line with their 

developments where law was issued 06/01 on prevention and 

mailto:mesoudam@gmail.com
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confirmation of the corruption of the legal system to address this 

phenomenon that devoted the structure of the administrative 

organization that constitutes, the nerve of society. 

     The legislator  identified various gradient images by providing the 

sanctions of the proposals of corruption, but the legislator  had outlined 

all corruption crimes from the criminal strap and the dyeing of the 

haleness without taking the serious consideration and the results of the 

ranks, the rule could not go out on the legal text in his provisions, This 

makes it standing in the face of the most serious crimes it.             

 مقدمة

مما الشك فيه أن ظاهرة الفساد بشتى صورها وأشكالها وبمختلف أنواعها أضحت ظاهرة     

تمعات وألامم تهددها في صميم كيانها النظامي وأمنها عاملية في غاية الخطورة على املج

 .الاجتماعي واستقرارها السياس ي وأمنها الاقتصادي والتنموي وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة

فظاهرة الفساد أصبحت عابرة للقارات ال تعرف حدودا إيديولوجية أو جغرافية بل    

املجتمع الدولي وعلى غرار باقي دول  والجزائر باعتبارها أحد أطراف ،أصبحت مرضا عامليا

العالم قامت بمساعي حثيثة للتصدي لهذه الظاهرة سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي 

من خالل الانضمام إلى مختلف املعاهدات والاتفاقيات الدولية واملصادقة عليها املتعلقة 

 .بمكافحة الفساد

صدار مختلف النصوص التشريعية بما يتماش ى وكذا اتخاذ مختلف التدابير وإلاجراءات وإ   

 ،(إلخ.....قانون مكافحة التهريب ،قانون مكافحة تبييض ألاموال) وتطورات هذه الظاهرة

قانون قمع  ،قانون إلاجراءات الجزائية ،قانون العقوبات) وتعديل نصوص كانت قائمة

 ،وإلى الخارج مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من

وكذا تنصيب العديد من ألاجهزة والهيئات التي  ،(إلخ....القانون التعلق بالنقد والقرض

 .تباشر عملية املتابعة واملراقبة

ودائما وسعيا من املشرع الجزائري في استكمال املنظومة القانونية للحد من ظاهرة     

ملتضمن قانون الوقاية من الفساد ا  06/60/0660املؤرخ في  60/60الفساد أصدر القانون 

ومكافحته والذي حدد من خالله مختلف املصطلحات وتحديد إجراءات املتابعة القضائية 

وكذا استحداث صور جديدة لجرائم الفساد إضافة إلى النص على  ،في قضايا الفساد
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شكالية من هنا تكون إ ،تنصيب أجهزة وهيئات من شأنها القيام بعملية املتابعة واملراقبة

والتكييف القانوني ملختلف جرائم  60/60هذه املداخلة حول صور التجريم في القانون 

 .60/60فكيف عالج املشرع الجزائري جرائم الفساد من خالل القانون  ،الفساد

وهو ما سنحاول إلاجابة عليه معتمدين في ذلك على املنهج التحليلي من خالل تحليل    

التي لها عالقة بموضوع هذه الدراسة وذلك بالوقوف على مختلف النصوص القانونية 

وقد قسمنا هذه الدراسة  ،60/60السياسة الجزائية التي انتهجها املشرع من خالل القانون 

في حين تناولنا في املطلب الثاني  ،إلى أربعة مطالب خصصنا املطلب ألاول لجريمة الرشوة

أيضا جريمة  ،لصور الرشوة املستحدثةجريمة الاختالس بينما خصصنا املبحث الثالث 

تبييض ألاموال كمطلب رابع وخاتمة هذه الدراسة التي ضمناها بجملة من النتائج 

 .والتوصيات

 جريمة الرشوة: املطلب ألاول         

املؤكد أن مما حرمه إلاسالم وغلظ في تحريمه الرشوة وهي دفع املال في مقابل قضاء    

 .ضاؤها بدونهمصلحة يجب على املسؤول ق

أي الحصول على أموال ومنافع من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة     

أو إحقاق باطل  ،ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا املال إبطال حق ،(1)لألصول 

 .ألحد

فالرشوة كاإلخطبوط الوحيد الرأس واملتعدد ألاطراف رأسها انحالل خلقي واجتماعي     

وهي باتفاق جميع الفقهاء من رجال الدين  ،(2)طرافها آفات وانحرافات في شتى املجاالتوأ

والقانون والاقتصاد والسياسة تعد من كبائر الذنوب التي حرمها هللا سبحانه وتعالى 

كما تعد  ،(3)"لعن هللا الراش ي واملرتش ي والرائش(:" ص)ورسوله الكريم لعن فاعلها إذ يقول 

 " موال الناس بالباطل الذي حذر منه جال وعال في قولهمن قبيل أكل أ
َ
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ع ظهور الدولة والتي وتعد الرشوة من الناحية القانونية من أقدم الجرائم التي ظهرت م   

تمس بهيبتها فهي دليل واضح على تفش ي الفساد والظلم سواء بين ألافراد أو في أوساط 

وهي تقوم عموما على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة وتجعلها  ،إدارات ومؤسسات الدولة
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فجريمة الرشوة تقع بحسب ألاصل من موظف عمومي يعتدي  ،مصدرا للكسب غير املشروع

 (5)عمال وظيفته التي يجب أن تؤدى بالتطلع فقط ملقتضيات املصلحة العامة  فهذه هيعلى أ

 .الصورة الحقيقية وألاساسية لتجريم الرشوة

نظام  (6)وقد اختلفت التشريعات في تجريمها للرشوة وهي عموما تأخذ بأحد النظامين   

إال جريمة واحدة تستلزم  فأما ألاول فال يرى فيها" ثنائية الرشوة" ونظام" وحدة الرشوة"

لقيامها وجود املوظف العام واعتباره فاعال أصليا أما الراش ي فهو مجرد شريك متى توافرت 

 .شروط الاشتراك في شأنه

أما الثاني فهو نظام تأخذ به معظم التشريعات الجنائية ومنها التشريع الجزائري إذ ال يعتبر    

يمة إنما يعتبر مثله مثل املرتش ي فاعال أصليا في الراش ي صاحب الحاجة مجرد شريك في الجر 

ألاولى سلبية من جانب  (7)جريمة مستقلة وبذلك يشمل مشروع الرشوة جريمتين منفصلتين

والثانية إيجابية من جانب " الرشوة السلبية "املوظف العمومي وقد اصطلح على تسميتها 

وما يهمنا في هذه الدراسة هي "  الرشوة الايجابية"صاحب الحاجة وقد اصطلح على تسميتها 

 .60-60الرشوة السلبية في القانون 

فباستقراء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبالد نالحظ أن ظاهرة الرشوة قد أصبحت     

تشكل تهديدا ألخالقيات املجتمع وأمنه واستقراره وحسن سير إداراته وهو ما دعا املشرع 

عية ومواكبة التشريعات الفعلية لحماية الوظيفة إلادارية الجزائري إلى وضع الضوابط الرد

نجد أن   02/60وتحديدا املادة  60-60فبالرجوع إلى القانون  ،(8)واملوظف على حد السواء

وقبل هذا كان الفعل مجرما في التشريع " املرتش ي"املشرع قد جرم فعل املوظف العمومي 

العقوبات فجريمة الرشوة السلبية بحسب امللغاة من قانون  000السابق بموجب  املادة

 : تقوم على ثالثة أركان وهي 60-60القانون 

  .صفة الجاني -0

 .الركن املادي -0

 .الركن املعنوي  -3
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املقصود به أن يكون الجاني موظفا عموميا وهو ركن مفترض غير أن : صفة الجاني -0

إلاداري وإنما يتسع ليشمل  مفهوم املوظف هنا ال يقتصر على مفهومه الضيق في القانون 

 .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 60-60أخرى أتى على ذكرها القانون  (9)فئات

يتحقق هذا الركن بقيام الجاني بطلب أو قبول املزية أو الهدية أو أي  :الركن املادي-2

: (10)وهيويتحلل هذا الركن إلى أربعة عناصر أساسية  منفعة أخرى سواء لنفسه أو لغيره

 . والغرض من الرشوة ،ولحظة الارتشاء ،ومحل الارتشاء ،النشاط إلاجرامي

إما القبول أو الطلب  ،يتمثل النشاط إلاجرامي في إحدى الصورتين: النشاط إلاجرامي-أ

 .وهما علي قدم املساواة في تحقيق النشاط إلاجرامي

على مقابل نظير القيام  وهو تعبير عن إرادة منفردة للموظف متجهة للحصول : الطلب -

ويكفي الطلب لقيام الجريمة متى توافرت باقي أركانها حتى ولو لم  ،بالعمل أو الامتناع عنه

 ،يصدر قبول من صاحب الحاجة بل حتى لو رفض إلاصغاء إليه وسارع بإبالغ السلطات

 ،(11)فمجرد الطلب يشكل جريمة تامة حيث ال فرق بين عرض الاتجار والاتجار الفعلي بها

ينطوي على معنى الاتجار  ،ويرجع هذا التوسع في التجريم لكون الطلب وحده بدون استجابة

 .بالوظيفة واستغاللها مما يحقق الخطر املراد تفاديه بتجريم الرشوة

أو لغيره فهو فاعل للرشوة وليس  ،ويستوي أن يكون املوظف قد طلب املقابل لنفسه      

كما يستوي أن  ،صريحا أو ضمنيا ،ن الطلب كتابيا أو شفوياوقد يكو  ،(12)مجرد شريك فيها

 .يقوم املوظف بنفسه بالطلب أو يقوم شخص آخر بمباشرته باسمه ولحسابه

يكفي لوقوع الجريمة أن يقبل املوظف الوعد الذي صدر من الراش ي دون عبرة بما : القبول  -

أن يكون عرض صاحب  إذا كان الراش ي قد نفذ هذا الوعد أو نكل عن تنفيذه ويشترط

الحاجة جديا ولو في ظاهره فقط فإذا انتفى العرض الجدي في الظاهر فال تقوم جريمة 

الرشوة حتى ولو قبل املوظف مثل هذا العرض كأن يعد صاحب الحاجة املوظف بإعطائه 

 .عينيه أو مال قارون لقاء قيامه بعمل معين لصالحه فالظاهر هنا غير جدي

ن القبول مقابال للعرض أي أن يكون جديا صادرا عن إرادة حرة واعية كما يجب أن يكو     

 .مدركة عاملة بأن ما تقوم به هو املتاجرة بالوظيفة واستغالل املصلحة العامة
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الشروع هو البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب الجريمة إذا أوقف : الشروع في جريمة الرشوة -

ي فيها وال يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الجان

الجريمة أو ألاعمال التحضيرية لها ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة 

 .الجريمة التامة

وبالنظر إلى صور النشاط إلاجرامي في جريمة الرشوة فانه ال يتصور الشروع في صورة    

في املراحل التحضيرية التي ال عقاب عليها ولكنه القبول  فإما أن تكون الجريمة تامة أو 

يتصور في صورة الطلب كما لو صدر عن املوظف طلب وحال دون وصوله إلى صاحب 

الحاجة لسبب من ألاسباب ال دخل إلرادة املوظف فيه كأن يقوم املرتش ي بتحرير رسالة 

تأهبه لتسليمها يضمنها ما يريد الحصول عليه لقاء قيامه بعمل أو امتناعه عنه وعند 

 .لصاحب الحاجة يقبض عليه

من قانون مكافحة  02/0ويقصد به الثمن أو املقابل ويتمثل بحسب املادة : محل الارتشاء -

هذه املزية التي تأخذ عدة معاني وصور فقد تكون مادية أو  "مزية غير مستحقة " الفساد في

 . محددة أو غير محددةمعنوية مشروعة أو غير مشروعة صريحة أو ضمنية وقد تكون 

هذه املزية يجب أن تكون غير مستحقة وتكون كذلك إذا لم يكن من حق املوظف العمومي    

تلقيها وبناء على هذا فإن املوظف العمومي يعاقب حتى ولو كان العمل الذي وعد بأدائه 

ير مادام هذا العمل غير مقرر له اجر مثال ذلك الشرطي الذي يطلب ماال لتحر  ،مشروعا

 .محضر هو من صميم عمله

أما الشخص الذي تلقى املزية  فاألصل أن يطلب أو يقبل املوظف املزية لنفسه نظير قيامه    

من ق  02/0بأداء الخدمة ومع ذلك فمن الجائز أن تقدم إلى شخص غيره  كما حرصت املادة 

خص أو سواء كان ذلك لصالح املوظف نفسه أو لصالح ش" على توضيحه بنصها  60-60

وفي جميع ألاحوال ال يجوز للموظف املرتش ي أن يدفع بأنه لم يطلب أو يقبل  "كيان آخر

الرشوة لنفسه فيستوي أن يطلبها أو يقبلها لنفسه أو لغيره وهذا الغير قد يكون مساهما في 

ارتكاب الجريمة بمساعدة املرتش ي أو الراش ي كأن يتوسط بينهما أو قد يكون مجرد مستفيد 

 .شوة دون أن يتدخل في ارتكابها فيكون عندئذ مخفيا ألشياء محصلة من جريمةمن الر 
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وتعتبر جريمة إلاخفاء جريمة تبعية تفترض بالضرورة وقوع جريمة أولية هي مصدر ألاشياء    

من قانون العقوبات  وال يشترط في املخفي أن يكون 383املخفية وبذلك تطبق أحكام املادة

 .املخفية  بل يكفي أن يحتفظ بها وهو عالم بمصدرهاقد استفاد من ألاشياء 

وذلك بالنزول عند رغبة الراش ي مجاملة له من خالل قيام املوظف : الغرض من الرشوة -

املرتش ي بعمل ايجابي أو الامتناع عنه أي باتخاذه موقف ايجابي تتحقق من خالله مصلحة 

عن أداء العمل الوظيفي وال  صاحب الحاجة أو أن يتخذ املرتش ي سلوك سلبي كاالمتناع

يشترط أن يكون الامتناع كلي فقد يكون جزئي متخذا صورة التأخير في القيام بالعمل 

 .كتأخير املوظف تحرير كشف ديون الضرائب

من  02/0كما ينبغي أن يكون العمل من أعمال وظيفة املرتش ي حيث تشترط املادة     

ي أو يمتنع عن أدائه يدخل في اختصاصه فال بد أن يكون العمل الذي يؤديه املرتش  60/60ق

 .أن يكون العمل داخل في اختصاص املوظف وقت قيامه أو امتناعه عن أداء ذلك العمل

يشترط لقيام الجريمة أن يكون طلب املزية أو قبولها قبل أداء العمل : لحظة الارتشاء-

 .املطلوب أو الامتناع عن أدائه

وة من الجرائم القصدية التي تقتض ي لقيامها توافر القصد جريمة الرش: الركن املعنوي -3

الذي يتكون من عنصري العلم وإلارادة فيجب أن يعلم املوظف بتوافر جميع أركان الجريمة 

وأن ما يقوم به هو املتاجرة بالوظيفة حيث بانتفاء علمه تنتفي جريمة الرشوة  فإذا علم 

ويكفي القصد الجنائي العام لقيام  ،مت الجريمةاملوظف بأركان الجريمة و مع ذلك أرادها قا

أما القصد الخاص فهو غير مطلوب ذلك أن نية الاتجار بالوظيفة تدخل في  ،الجريمة

 .عنصر العلم الذي هو احد عناصر القصد الجنائي العام

وعموما ال تقوم الجريمة في حق من يطلب أو يقبل مزية إال إذا تصرف كذلك وهو يعلم أن    

 .بله أو ما طلبه سيكون مقابل املجاملة التي طلبت منه أو التي يعرضهاما ق

 جريمة الاختالس: املطلب الثاني

املشرع الجزائري على غرار غالبية التشريعات الجنائية لم يورد تعريف لجريمة الاختالس    

 .60-60من ق  02تاركا ذلك للفقه إال انه تناول أحكام هذه الجريمة من خالل املادة
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الاختالس لغة مأخوذ من الفعل اختلس يختلس اختالسا بمعنى الحيلة واملخاتلة أما و    

الاختالس في الشريعة فهو عمل يختلف عن السرقة ولذلك ال يعتبر املختلس سارقا وال يقع 

وسبب  ،(13)"ليس على خائن وال منتهب وال مختلس قطع(" ص)عليه القطع وفقا لقوله 

يمكن الاحتراز منه فهو يهتك الحرز والقفل وال يمكن لصاحبه  ذلك هو أن  السارق ال

الذي يأخذ املال املتاح على حين غفلة من  (14)الاحتراز منه بأكثر من ذلك  بخالف املختلس

 .مالكه

أما من الناحية الفقهية فهناك مفاهيم مختلفة لالختالس فهو يعني تحويل الش يء من     

نية التملك كأن يسلم الشخص حاجته للتصليح غير أن حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ب

وبمعنى آخر هي مجموعة التصرفات املادية التي  ،(15)املصلح ينكر استالمها ويرفض ردها

تصاحب عملية اغتصاب ملكية الش يء أو تحويل املال املوكول للجاني أمر حفظه أو 

وظيفته إلى ملكية  التصرف فيه بحسب ما يأمر به القانون والذي انتهى إليه بموجب

 .شخصية والتصرف فيه على نحو تصرف املالك بملكه

الاستالء على حيازة الش يء بعنصريه املادي " الاختالس بأنه" جارسون "ويعرف الفقيه    

 (17)وقد عرفت جريمة الاختالس بأنها ،(16)"واملعنوي معا بدون علم وعلى غير رضا مالكه

وال عامة أو خاصة وجدت في عهدته بسبب وظيفته استيالء املوظف بدون وجه حق على أم"

 .ويشترط لقيام جريمة الاختالس وقوعها من قبل موظف عام" أو بمقتضاها

هذه  60-60من ق  02فجريمة الاختالس هي الفعل املنصوص واملعاقب عليه في املادة    

 . الجريمة التي تقوم على ركن مادي وآخر معنوي فضال عن الركن املفترض

جريمة الاختالس من جرائم ذوي الصفة فهي ال تقع إال من موظف : ركن املفترضال-0

 .هذه الصفة تعد وصفا قانونيا يجب توافره سلفا قبل وجود الجريمة عمومي

فإن الركن املادي يتمثل في اختالس  60/60من القانون  02بحسب املادة : الركن املادي-0

وظيفته أو إتالفها أو تبديدها أو احتجازها دون وجه  املمتلكات التي عهد بها إلى الجاني بحكم

عالقة الجاني  ،محل الجريمة ،السلوك املجرم: حق ويتكون هذا الركن من ثالثة عناصر وهي

 .بمحل الجريمة

 . ويتمثل في الاختالس أو إلاتالف أو التبديد أو الاحتجاز دون وجه حق: السلوك املجرم -
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مين حيازة املال املؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل ويقصد به تحويل ألا : الاختالس-أ

 .ألامانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك

ويتحقق بهالك الش يء أي بإعدامه والقضاء عليه ويتحقق إلاتالف بطرق شتى : إلاتالف-ب

 .كاإلحراق

تصرف فيه يمكن القول أنه فعل من شأنه إفناء املال أو الش يء املبدد أو ال: التبديد-ج

 .بالبيع أو الهبة أو بأي طريق آخر يخرج املال من حيازة مالكه إلى حيازة الغير بشكل نهائي

قد ال يلجأ املوظف إلى الاستيالء على املال أو إلى تبديده ولكنه : الاحتجاز بدون وجه حق-د

ا وليس ألامر الذي يؤدي إلى تعطيل املصلحة التي أعد املال لخدمته ،يحتجزه بدون وجه حق

في احتجاز املال اختالسا له إذ أن مجرد احتجاز الش يء يفيد أن نية الجاني مازالت غير راغبة 

 .في التصرف فيه والظهور بمظهر املالك الحقيقي له

املمتلكات أو : محل الجريمة كاآلتي 60/60من القانون  02حددت املادة : محل الجريمة -

 .أو أي أشياء أخرى ذات قيمةألاوراق املالية العمومية أو الخاصة 

نجدها تتمثل في  60/60من القانون  60من املادة " و"بالعودة إلى الفقرة : املمتلكات-0

املوجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو 

جود الحقوق غير ملموسة واملستندات القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات أو و 

واملشرع من خالل هذه املادة قد توسع في تعريفه للممتلكات ليشمل العقارات  ،املتصلة بها

 .والذي لم يكن مدرجا في التشريع السابق

هي كل ش يء ينتفع به إلانسان ويمكن أن يستأثر به دون غيره ويقصد بها هنا : ألاموال-2

ل الجريمة أموال عامة أو خاصة بالنظر النقود سواء كانت ورقية أو معدنية وقد يكون مح

 .إلى مالكها

 .يقصد بها القيم املنقولة املتمثلة في ألاسهم والسندات وألاوراق التجارية: ألاوراق املالية-3

الش يء هو كل ما هو كائن في الوجود سواء كان من ألاشياء : ألاشياء ألاخرى ذات القيمة-4

وألاصل أن تكون لهذه ألاشياء قيمة مادية غير أنه ال   ،(18)الجامدة أو الحية ما عدا إلانسان

يستبعد أن يكون للش يء قيمة أدبية وعليه فقد اعتبرت الخطابات التي تسلم إلى موزع البريد 

 .بسبب وظيفته موضوعا صالحا الرتكاب جريمة الاختالس وإن لم تكن له قيمة مادية
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الاختالس أن يكون املال محل الجريمة يشترط لقيام جريمة : عالقة الجاني بمحل الجريمة -

قد وجد بين يدي املوظف بحكم أو بسبب وظيفته بمعنى أن تتوافر صلة سببية بين حيازة 

 .املوظف للمال وبين وظيفته

جريمة الاختالس جريمة عمدية البد من توافر القصد الجنائي وعليه البد : الركن املعنوي -3

ه هو ملك للدولة أو الغير ومع ذلك تتجه إرادته إلى أن يعلم املوظف أن املال الذي بحوزت

حجزه أو اختالسه  والقصد العام القائم على العلم وإلارادة  يكفي لتحقيق الركن املعنوي في 

صورة احتجاز املال بدون وجه حق في حين يتطلب ألامر تحقق القصد الجنائي الخاص فيما 

جاه نية املوظف إلى تملك الش يء الذي عدا ذلك من صور هذه الجريمة حيث ال بد من ات

 .بحوزته

 الرشوة املستحدثة : املطلب الثالث

أشكاال جديدة لرشوة املوظف العمومي لم تكن معروفة من  60-60لقد تضمن القانون     

قبل في التشريع السابق اصطلح على هذه الصور بتسمية الرشوة املستحدثة واملتمثلة 

 :فيمايلي

 الهدايا  تلقي: الفرع ألاول 

هناك تصرفات إدارية أخرى يختلف البعض حول مدى خطورتها إذ يدل ظاهرها على    

البراءة وحسن النية لكنها تؤدي في نتائجها إلى إفساد البعض دون سبق إصرار منهم من هذه 

بين الزبائن واملوظفين أو املرؤوسين والرؤساء إلاداريين فالبعض يفرق  ألانماط تبادل الهدايا

ن الرشوة النقدية وبين الهدية العينية التي يقدمها الزبائن املتعاملين معهم معتمدين في بي

وكثيرا ما يردد هؤالء  "تهادوا تحابوا (:" ص)ذلك على العرف الاجتماعي ومستشهدين بقوله 

بل ( ص)كان يقبل الهدية غير أن املراد بها في وقتنا الحالي غير الذي قصده ( ص)أن النبي 

 ".هدايا ألامراء غلول ("ص)حذر منه حين قالالذي 

بموجب  60-60ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد نص املشرع على تجريمها في القانون    

وهذه الجريمة تتفق في بعض عناصرها مع جريمة الرشوة السلبية وتختلف عنها في  38املادة 

 الشبهة عن املوظف العموميالبعض آلاخر واملقصود بتجريم هذا الفعل بالدرجة ألاولى درأ 

 :وتقوم هذه الجريمة على ألاركان التالية
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 .يشترط في الجاني أن يكون موظفا عموميا: صفة الجاني -0

البد من استالم الهدية وليس مجرد قبولها كما في جريمة الرشوة  أي :قبول الهدية -2

ام أو الامتناع عن العمل السلبية فإذا كان في هذه ألاخيرة يكفي لقيامها مجرد القبول للقي

 .فإن جريمة تلقي الهدايا لم يربطها املشرع بالقيام أو الامتناع عن العمل

كما أن مسألة الشروع غير متصورة في هذه الجريمة فإما الجريمة التامة وإما تكون في     

ير مرحلة التحضير التي ال عقاب عليها وتأخذ الهدية طبيعة مادية أو معنوية مشروعة أو غ

 .مشروعة

أن تكون الهدية أو املزية التي  60-60من ق  38تشترط املادة : طبيعة الهدية ومناسبتها-3

أي يشترط أن  ،قبلها املوظف من شأنها التأثير على سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

وقد يأخذ املطلب شكل يكون ملقدم الهدية مظلمة أو مطلبا عند املوظف الذي قبل الهدية 

 .الدعوى القضائية أو العريضة إلادارية أو الترشيح ملشروع أو التظلم أو الطعن في قرار

ويتمثل أساسا في علم املوظف العمومي بأن مقدم الهدية أو املزية له : القصد الجنائي-4

 .حاجة عنده ومع ذلك انصرافه إلى تلقيها

 إلاثراء غير املشروع : الفرع الثاني

هذه الجريمة تعد صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد وقد    

وتقوم هذه  "من أين لك هذا " منه تكريسا لقاعدة  33نص عليها هذا ألاخير في املادة 

 :الجريمة على ألاركان التالية

 .يشترط أن يكون موظفا عموميا: صفة الجاني-0

ينبغي أن تكون هناك زيادة معتبرة في الذمة : للموظفحصول زيادة في الذمة املالية -2

 .املالية للموظف مقارنة بمداخليه املشروعة

واملقصود بالزيادة املعتبرة أن تكون ذات أهمية وملفتة للنظر والغالب أن تكون هذه    

الزيادة ظاهرة من خالل تغير نمط عيش الجاني وتصرفاته أو الزيادة في حسابه البنكي أما 

رنة مداخليه املشروعة فتشمل كل ما يجنيه املوظف العمومي من عمله أو أمالكه أو ما مقا

 .يؤول إليه عن طريق إلارث أو الهبة
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ويعد عنصر أساس ي في الجريمة إذ تنتفي بغيابه فإذا كان ألاصل : العجز عن تبرير الزيادة-3

طة الاتهام فاألمر على خالف أن املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن عبئ إلاثبات يقع على سل

ذلك في هذا النوع إذ يتعين على املتهم أن يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته املالية أي عليه أن 

يثبت براءته وإال كان محل مساءلة جزائية وتقوم املتابعة في هذه الجريمة على مجرد الشبهة 

 .ويتعين على املشتبه به أن يأتي بما ينفيها

 "الوظيفة"إساءة استغالل السلطة : ثالفرع الثال

ويقصد بها استغالل املوظف للصالحيات الرسمية املمنوحة له بحكم الوظيفة التي يشغلها    

وعادة ما توثق هذه الحقوق في لوائح أو نظم إدارية تفرض بقرارات إدارية مباشرة يصدرها 

 .املخولون إلى مرؤوسيهم

بأداء خدمة عامة لصالح جمهور املنتفعين باملرافق فالوظيفة العامة تكليف لشاغلها     

العامة فال يجب إذن أن يستغلها كوسيلة إلدراك منافع مادية تجاوز ما يتلقاه من جهة عمله 

من راتب ومكافآت وحوافز وفق ما هو منصوص عليه قانونا أو كسبيل لتسهيل نشاطات 

ملا فيه من مساس بكرامة  فال يصح ذلك ،خاصة متصلة بشكل أو بآخر بنشاطه الوظيفي

الوظيفة وبتنزه أدائها عما يجاوز هدف الخدمة وبذلك ينفى عن شاغلها صفة ألامانة 

 .والنزاهة الواجب تحليه بها

من ق  33ونظرا لخطورة جريمة استغالل املركز الوظيفي فقد جرمها املشرع بموجب املادة    

 :وتقوم هذه الجريمة على ألاركان آلاتية 60-60

 .واملتمثل في صفة الجاني والذي يشترط أن يكون موظفا عموميا: الركن املفترض-0

هو الحصول أو محاولة الحصول سواء للنفس أو للغير على ربح أو منفعة  :الركن املادي-2

من عمل الوظيفة كما في شراء الفاعل شيئا للحكومة بأقل من ثمنه وأخذ فرق الثمن لنفسه 

 .صول على املنفعة من خالل استغالل املركز الوظيفيوهنا يكون الح ،أو لغيره

فالفعل املادي املكون لهذه الجريمة هو الفعل املؤدي إلى تحقيق املنفعة دون حق أي كل    

نشاط إيجابي أو سلبي باالمتناع يجعل الجاني به لنفسه أو لغيره مصلحة دون حق وسواء تم 

 .ف اسم حقيقي أو وهميهذا الفعل بمعرفة املوظف صراحة أو مستترا خل
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كما تقتض ي هذه الجريمة أن يكون العمل املطلوب من املوظف القيام به أو الامتناع عنه     

قد صدر منه أثناء  ،من ألاعمال التي يختص بها وأن يكون السلوك املادي الصادر عنه

أن يكون  كما ينبغي "في إطار ممارسة وظائفه " كما جاء في عبارة املشرع  ،ممارسة وظيفته

الغرض من السلوك املادي الحصول على منافع غير مستحقة أيا كان املستفيد منها وهذه 

 .الجريمة تقوم بغض النظر عن النتيجة سواء حصل الجاني عن املنفعة أو لم يحصل عليها

تقتض ي هذه الجريمة تعمد إساءة استغالل الوظيفة أي توفر القصد : الركن املعنوي -3

أن يعلم الجاني أنه موظف عمومي وأنه مختص بالعمل الوظيفي وأن فيجب  ،الجنائي

وعلمه بأن من شأن فعله  ،السلوك الذي يأتيه فضل فيه املصلحة الخاصة لنفسه أو لغيره

تحقيق منفعة وأن هذه املنفعة بدون حق وأن إرادته اتجهت إلى إتيان هذا الفعل فإذا كان 

حتى ولو كان هذا الجهل لعدم علمه بالقوانين  املوظف يجهل اختصاصه ينتفي لديه القصد

 .فيقبل منه الاعتذار بجهله لها ،واللوائح التي تحدد الاختصاص

 إلاعفاء والتخفيض غير القانوني في حقوق الدولة : الفرع الرابع

يمنح القانون بعض السلطات للموظف العمومي للقيام بوظيفته كأن يتمتع بسلطة     

ل املالية العمومية للدولة ففي مجال تحصيل الضرائب على املوظف إصدار القرار في مجا

أن يمارس سلطته في حدود القانون ويترتب على ذلك عدم جواز قيام املوظف العمومي باملنح 

أو التسليم مجانا  ،أو ألامر بإعفاءات أو تخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية

 .محاصيل مؤسسات الدولة

ال تشكل جريمة من جرائم الفساد حيث قام املشرع بتجريم مثل هذه فمثل هذه ألافع   

 : منه وتقوم هذه الجريمة على ألاركان التالية 3بموجب املادة  60-60السلوكات في القانون 

 . أي صفة الجاني واملشترط فيها أن يكون موظف عمومي: الركن املفترض-0

الستفادة من إلاعفاء غير القانوني في الضريبة أو واملتمثل في املنح أو ألامر با: الركن املادي-2

 .الرسم أو التخفيض فيهما

عرفت الضريبة عدة مفاهيم فقد تعرض لها العديد من الفقهاء حيث عرفها : الضريبة-أ

بأنها اقتطاع جبري تقوم به السلطة العامة على أموال ألافراد قصد ""ميشال دران "ألاستاذ 

فرانسواديرييل "بينما يعرفها ألاستاذ  ،(19)"فيما بينهم بإنصافتوزيع ثقل ألاعباء العامة 
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بصفة نهائية  ،يحصل جبرا ،الضريبة أداء نقدي مطلوب من أعضاء املجموعة"....بقوله"

اقتطاع نقدي تفرضه السلطة على ألافراد "بأنها  ESGJJGفي حين يعرفها  ،(20)"ودون مقابل

" كما تعرف الضريبة بأنها ،(21)" عباء العامةبطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية ألا 

 .(22)"اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من ألافراد دون مقابل بهدف تحقيق مصلحة عامة

وفي الواقع أنه ال يوجد تعريف قانوني دقيق للضريبة غير أن رجال القانون واملالية     

ألاشخاص بأدائه قسرا بصفة الضريبة هي مبلغ مالي يلزم ": يجمعون على التعريف التالي

 أو الجماعات املحلية ،وذلك ألجل تغطية النفقات العمومية للدولة ،نهائية وبدون مقابل

 .هذه الضريبة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ،(23)"

مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبرا إلى الدولة أو أحد "يعرف الرسم بأنه : الرسم-ب

  ،(24)"خاص يحصل عليه من جانب هذا املرفق أو الهيئة العامةمقابل نفع  ،مرافقها العامة

فالرسم يعتبر مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إلى خدمة خاصة تنفرد 

 .الدولة بأدائها كرسوم التسجيل بالجامعة

ة أو ويتمثل النشاط املجرم في املنح أو ألامر باإلعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريب   

الرسم تحت أي شكل من ألاشكال أو سبب من ألاسباب والحكمة من تجريم مثل هذا 

كما يعد هذا املبدأ ألاساس الذي يستند إليه املشرع  ،(25)السلوك هو صيانة مبدأ دستوري

 .في تجريمه

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد : الركن املعنوي -3

ويعني ذلك أن يعلم الجاني أنه بتصرفه هذا يتنازل عن مال مستحق للدولة  ،امالجنائي الع

فإذا انصرف إلى ذلك عن جهله للقوانين املالية مثال فال تقوم  ،بدون ترخيص من القانون 

 .الجريمة

 تجريم ظاهرة تبييض ألاموال : املطلب الرابع

رائم مالية يمثل النفع املادي ج 60-60تعتبر جرائم الفساد املنصوص عليها في القانون    

ولتأمين هذا النفع يتجه املوظف العام إلى استخدام حيل  ،الباعث الحقيقي على ارتكابها

ووسائل لتحويل املمتلكات أو نقلها بالتمويه وإلاخفاء حتى يتمكن من إضفاء الصفة 

 .املشروعة على تلك املمتلكات املحصلة من جرائم الفساد التي يرتكبها
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ريمة تبييض العائدات إلاجرامية جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة فج   

عليها دون أن يؤثر ذلك على وصفها كجريمة مستقلة قائمة بذاتها عن الجريمة ألاصلية 

 .بعناصرها وأحكامها وشروطها وبنائها القانوني

ألانشطة إلاجرامية وبين فجوهر غسيل ألاموال هو قطع الصلة بين ألاموال املحصلة من    

مصدرها غير املشروع بمعنى إضفاء الشرعية على أموال هي في ألاصل ذات مصدر غير 

 .مشروع

أما املشرع الجزائري فقد أدخل جريمة تبييض ألاموال ضمن قانون العقوبات املعدل    

ممتلكات إخفاء املصدر إلاجرامي لل"ويقصد بها من خالل هذا القانون  ،0662واملتمم لسنة 

 ".ال سميا املال القذر

إن تجريم غسيل ألاموال امللوث ليس وليد الساعة ال في الجزائر وال في غيرها من بلدان     

العالم حيث كان الارتباط باالتجار غير املشروع في املخدرات هو املدخل لهذا التجريم في 

ية أن تسرع الخطى تجاه الوطن (26)الدول التي تزعمت الحملة شبه الدولية لحث التشريعات

 ".التجريم

أول وثيقة دولية تضع نموذجا تجريميا محددا لغسيل  0288وتعتبر اتفاقية فيينا لعام    

 ،(27)ألاموال وهو النموذج الذي تأثرت به كافة النصوص الالحقة سواء كانت وطنية أو دولية

طاق الاتجار غير وبعدها بدأ نطاق التجريم يتسع صوب تخطي تجريم غسل ألاموال في ن

املشروع في املخدرات  فقد سارعت بعض الدول إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم غسيل 

املتعلق بقمع 00-20ألاموال ومنها الجزائر التي بادرت بالعديد من التشريعات بدءا باالمر

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من وإلى الخارج وكذا 

املتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعالم املالي وتنظيمها وعملها 003-60رسوم التنفيذيامل

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي أحال بموجب نص 60-60وصوال إلى القانون 

املتضمن ألاحكام املتعلقة بتبييض ألاموال التي 02-62منه إلى نصوص القانون رقم  20املادة 

 .3،0،2،2،3،0،0مكرر ومكرر  382العقوبات في نص املادة  ألحقت ضمن قانون 

 :تقوم جريمة تبييض ألاموال على:  أركان الجريمة -
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مكرر من قانون العقوبات نجد أن املشرع قد  382بالرجوع إلى نص املادة : الركن املفترض-0

اق هذه اتبع أسلوب إلاطالق أي انه لم يحدد جرائم معينة على سبيل الحصر وإنما وسع نط

فاملشرع هنا من خالل عدم اعتماده أسلوب  ،الجرائم  لتشمل كل الجرائم أيا كان نوعها

قد تفادى ما  يمكن أن يقع فيه من مأزق يجبره على  ،الحصر في تحديد الجريمة ألاولية يكون 

تعديل القانون في كل مرة تظهر فيه جريمة جديدة يمكن أن تصلح كمصدر ملال غير مشروع 

 .التطور التكنولوجي والذي يصاحبه تطور إجرامي خاصة مع

يتمثل الركن املادي في املظهر الخارجي للسلوك إلاجرامي والنتيجة إلاجرامية : الركن املادي-2

 .وعالقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة ،املترتبة عليه

تحويل : ثل فيمكرر من قانون العقوبات فإنه يتم 382بنص املادة: السلوك إلاجرامي

 .املمتلكات أو نقلها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات

للداللة على محل " املمتلكات"املشرع الجزائري استخدم مصطلح : محل الجريمة -ب

 .مكررمن قانون العقوبات382الجريمة وهذا ما يظهر من خالل املادة 

رتكب جريمة غسيل ألاموال ضبط محل أو وال يشترط لتحقيق املسؤولية الجنائية مل     

حيث يكفي إلصدار الحكم باإلدانة أن يثبت لدى املحكمة أن الفعل الذي  ،موضوع الجريمة

ينسب للجاني ارتكابه قد انصب على مال متحصل من جريمة من الجرائم التي جرم املشرع 

 .غسل متحصالتها

 ألاموال النتيجة إلاجرامية وعالقة السببية في جريمة غسيل-ج

تعد النتيجة أحد عناصر الركن املادي للجريمة وهي ألاثر املترتب على سلوك املجرم أما    

عالقة السببية فهي الرابطة التي تصل بين النشاط والنتيجة إذ تعد عالقة السببية بمثابة 

 .حيث تتمثل في تمويه طبيعة املصدر غير املشروع للمال ،ثمرة النشاط إلاجرامي

الشروع في جريمة غسيل ألاموال فهو اتخاذ الجاني إلاجراءات الالزمة إليداع املال أما    

 ،املتحصل من الجريمة ألام بأحد البنوك فيضبط أثناء ذلك هذا بالنسبة للشروع املوقوف

أما الشروع الخائب فهو قيام الجاني بشراء عقارات بأموال ناتجة عن مصدر إجرامي 

قد آلت إليه  بمجرد الاتفاق على الشراء وتحرير عقد البيع  معتقدا أن ملكية العقارات

 .الابتدائي فال يتخذ إجراءات تسجيلها باسمه ثم يضبط
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جريمة غسيل ألاموال من الجرائم القصدية التي يتعين لقيامها توافر : الركن املعنوي -3

 . القصد الجنائي القائم على عنصري العلم وإلارادة

ملال غير املشروع محل الغسيل متحصل عليه من سلوك إجرامي غير فيعلم الجاني بأن ا    

 ،(28)مشروع فالعلم أحد العناصر التي ال يقوم بدونها ركن العمد الجنائي في هذه الجريمة

ويتطلب القصد الجنائي إلى جانب عنصر العلم توافر عنصر إلارادة واملتمثل في إرادة الفعل 

يريد الجاني كافة عناصر الركن املادي إضافة إلى إرادته  وإرادة النتيجة إلاجرامية فيجب أن

 .في تحقيق النتيجة إلاجرامية في تلك الجريمة واملتمثلة في تطهير ألاموال محل الغسيل

 خاتمة

وسعيا منه في حماية املوظف واملجتمع على  60/60املشرع الجزائري ومن خالل القانون    

ريم من خالل استحداث صور جديدة ملختلف حد السواء من خالل توسيع دائرة التج

الجرائم التي يمكن للموظف العمومي الوقوع فيها والتي من شأنها املساس بهيبة الوظيفة التي 

يشغلها من خالل فقدان الثقة من قبل املتعاملين من جراء ما يمارس عليهم من تعسف 

طات التي يتعرض لها وقد تكون العملية عكسية من جراء املمارسات والضغو  ،واستغالل

 .املوظف العمومي من قبل أصحاب النفوذ والسلطة

غير أن املسألة ليست مسألة تشريع بقدر ما هي مسألة حزم وتطبيق وتفعيل حقيقي    

ذلك أن الترسانة القانونية في املنظومة  ،ملختلف النصوص التشريعية وامليكانيزمات

الذي من شأنه  ،ما ينقصها الجانب إلاجرائي التشريعية ال ينقصها الجانب املوضوعي بقدر

 .الحد من مختلف املمارسات التي تمس بهيبة وسمعة مؤسسات وإدارات الدولة

 :من خالل هذه املداخلة وقفنا على جملة من املالحظات ولعل أهمها    

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أضفى على  60/60إن املشرع ومن خالل القانون -

لف جرائم الفساد تكييف الجنحة ألامر الذي يجعل العقوبات املقررة لهذه الجرائم مخت

وخير دليل ما وقع فعال من جرائم فساد على أعلى  ،تتسم بطابع املرونة مقارنة بخطورتها

 .مستوى وما يقع في أروقة القضاء حاليا

قاض ي يقف عاجزا أمام فالبرغم من جسامة الجرائم املرتكبة إال أنه  يمكن القول أن ال    

 .النص الذي البد أن يتقيد به في مختلف أحكامه
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 :وختاما نورد جملة من التوصيات على النحو آلاتي

حيث كان الاجدر باملشرع من  ،ضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني لجرائم الفساد -

ل تشديد خالل تعديل قانون العقوبات ألاخير أن يتعرض للسياسة العقابية من خال

العقوبة وكذا الرفع من قيمة الغرامة املالية املقررة في مختلف هذه الجرائم أمام ألارقام 

أمام ما عرفته وتعرفه الجزائر من تطورات حول قضايا  ،املفزعة واملنتهبة من املال العام

 .الفساد املستشري على أعلى مستوى إطارات ومسؤولي الدولة

هيئة من شأنها أن تساهم في الحد من جرائم الفساد إذا ما استحدث  60/60إن القانون  -

وبخاصة عملية التصريح  ،أعطيت لها كافة الصالحيات والاستقاللية الالزمة ملمارسة مهامها

 .باملمتلكات والتي يجب أن تكون من قبل كافة املسؤولين دون استثناء

املؤسسات وآلاليات التشريعية ضرورة التفعيل الحقيقي لهذه الترسانة من امليكانيزمات و  -

 .حتى تتحقق الغاية من وجودها

 الهوامش
                                                           

 ،0662 ،60ط ، دار الراية للنشر والتوزيع،الرقابة على ألاعمال إلادارية الرحيم عاطف، اهر عبدز  -(1) 

 .68ص

. 68ص ،0606  ،الجزائر ،دار الهدى  بعة،ط دون ب ، النظام القانوني ملكافحة الرشوة ،موس ى بودهان  -( 2( 

.حديث شريف رواه أحمد والطبراني -( 3 ( 

". 22"سورة النساء آلاية  -( 4 ( 

 دون ب ،الجرائم الضارة باملصلحة العامة القسم الخاص من قانون العقوبات، ،سليمان عبد املنعم -(5)

 .32، ص0660 ،إلاسكندرية  ،بعةط

ديوان  ،بعةط دون ب ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،عبد هللا سليمان -(6)

 . 00، ص0228 ،الجزائر املطبوعات الجامعية،

. 20ص مرجع سابق، عبد املنعم، سليمان -( 7 ( 

 ،0660 ، دار هومةالطبعة الثانية،  ،جرائم الاعتداء على ألاموال العامة والخاصة ،عبد العزيز سعد -(8)

 .62ص

املتعلق بالوقاية من الفساد  06/60/0660املؤرخ في  60/60الفقرة ب، ج، د من القانون 0املادة    

.ومكافحته -(9 ( 

  دار هومة ،الطبعة التاسعة ،الجزء الثاني ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص عة،أحسن بوسقي -(10)
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 . 06ص ،0668،  
 دون ب -دراسة تحليلية –شرح قانون العقوبات الجرائم املضرة باملصلحة العامة  ،كامل السعيد -(11

 . 222ص ،0668 دار الثقافة للنشر والتوزيع، بعة،ط

. 60/60من القانون  02/0املادة  -( 12 ( 

.رواه أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح حديث شريف، -(  13 ( 
 ،الحديث املكتب الجامعي ،بدون طبعة – تزامن ال توأمة –الفساد والعوملة  ،عامر الكبيس ي -(14

 .30-30، ص0662الرياض،

 ،0663 ،دار هومة ،بعةط دون ب ،الجزء ألاول  ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص حسن بوسقيعة،أ-(15)

 . 022ص 
 ،0660 ،بعةط دون ب ديوان املطبوعات الجامعية، ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ،حسين فربجة -(16

 .022ص

دار بدون طبعة،  ،محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،سليمان بارش -(17)

 .(23-06)بدون سنة نشر، ص    ،قسنطينة ،البعث

 ) 18 .30ص  ،ة نشرنس دون ب ،بعةط دون ب ،ريمة خيانة ألامانة والجرائم امللحقة بهاج ،عبد الفتاح مراد -(

. 26ص ،0662 ، دار هومة،بعةط دون ب ،مساهمة في دراسة املالية العامة أعمر يحياوي، -( 19 ( 

. 26ص ،سابق أعمر يحياوي، مرجع -( 20 ( 

ملاجستير، قسم العلوم ادة ارسالة مقدمة لنيل شه ،التهرب والغش الضريبي ،نصيرة يحياوي  -(21)

 .08ص ،0222،الجزائر جامعة الاقتصادية،

 ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ، بدون طبعة ،املالية العامة ،يسري أبو العال ،دمحم الصغير بعلي  -(22)

 . 28ص  ،  بدون سنة نشر،الجزائر

 . 20ص ، مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقيعة، -(23)

 دون الجزائر، ب ر والتوزيع،دار العلوم للنش ،املالية العامة والتشريع الضريبي ،أعاد حمود القيس ي -(24)

 . 28ص، 0606، بعةط

 .30، العدد 0220ديسمبر  68، الجريدة الرسمية  الصادرة في 0220نوفمبر  00دستور من  02املادة -(25)

 ،0662 ،60ط  ديوان املطبوعات الجامعية، ،موالار القانوني ملكافحة غسل ألا إلاط لعشب علي، -

.06ص 26  

 ،دراسة في القانونيين الداخلي والدولي -الطبيعة القانونية لجريمة تبييض ألاموال ،فريد علواش -(27)

 . 300، ص0662ة دمحم خيضر بسكرة، العدد الرابع، جامعر، مجلة املفك

 . 022ص مرجع سابق، ،عن ألاموال غير النظيفةمسؤولية املصرف الجنائية  ،سليمان عبد املنعم -(28)
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر-0

 القرآن الكريم -

 السنة النبوية  -

 املراجع -0

 النصوص القانونية-0

 .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 0660فيفري  06املؤرخ في  60/60القانون  -

 الكتب -0

، دار هومة ،الطبعة التاسعة ،الجزء الثاني ،ون الجزائي الخاصالوجيز في القان أحسن بوسقيعة، -0

0668.  

 ر والتوزيع،دار العلوم للنش بعة،ط دون ، باملالية العامة والتشريع الضريبي ،أعاد حمود القيس ي -0

 . 0606الجزائر، 

 .0662 ، دار هومة،بعةط دون ب ،مساهمة في دراسة املالية العامة أعمر يحياوي،  -3 

 .0660 ،بعةط دون ب ديوان املطبوعات الجامعية، ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ،ن فربجةحسي -2

  .0662 ،60ط ، دار الراية للنشر والتوزيع،الرقابة على ألاعمال إلادارية اهر عبد الرحيم عاطف،ز  -2

 .0606  ،الجزائر ،دار الهدى  بعة،ط دون ب ، النظام القانوني ملكافحة الرشوة ،موس ى بودهان -0

دار بدون طبعة،  ،محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،سليمان بارش -3

 .بدون سنة نشر  ،قسنطينة ،البعث

 دون ب ،الجرائم الضارة باملصلحة العامة القسم الخاص من قانون العقوبات، ،سليمان عبد املنعم -8  

 .0660 ،إلاسكندرية  ،بعةط

 ،الحديث املكتب الجامعي، بدون طبعة –تزامن ال توأمة –لفساد والعوملةا ،عامر الكبيس ي -2

 .0662الرياض،

 .0660 ، دار هومةالطبعة الثانية،  ،جرائم الاعتداء على ألاموال العامة والخاصة ،عبد العزيز سعد -06

  .ة نشرنس دون ب ،بعةط دون ب ،جريمة خيانة ألامانة والجرائم امللحقة بها ،عبد الفتاح مراد  -00

ديوان  ،بعةط دون ب ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،عبد هللا سليمان -00

 . 0228 ،الجزائر املطبوعات الجامعية،

 ،تبييض ألاموال والقوانين وإلاجراءات املتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر ،عياد عبد العزيز -03

 . ةدار الخلدوني ،بعةط دون ب
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 ،دراسة في القانونيين الداخلي والدولي -الطبيعة القانونية لجريمة تبييض ألاموال ،فريد علواش -02

 . 0662ة دمحم خيضر بسكرة، العدد الرابع، جامعر، مجلة املفك

 دون ب -دراسة تحليلية –شرح قانون العقوبات الجرائم املضرة باملصلحة العامة  ،كامل السعيد -02

  .0668 قافة للنشر والتوزيع،دار الث بعة،ط

 .0662 ديوان املطبوعات الجامعية، ،الطبعة الثانية ،ار القانوني ملكافحة غسل ألاموالإلاط لعشب علي،

16  

،  الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ، بدون طبعة ،املالية العامة ،يسري أبو العال ،دمحم الصغير بعلي  -03

 . بدون سنة نشر

ملاجستير، قسم العلوم رسالة مقدمة لنيل شهادة ا ،التهرب والغش الضريبي ،يرة يحياوي نص  -08  

 .0222،الجزائر جامعة الاقتصادية،
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 الدور الوقائي والعالجي للسياسة الجنائية

 بن سماعيلي دمحم: الدكتور 

 -1جامعة الجزائر  –كلية العلوم إلاسالمية 

khabbab@hotmail.fr  

 :امللخص

الجرائم والجزاءات املقررة لها في تعتبر السياسة الجنائية املوجهة للمشرع هي تلك التي تحدد 

ضوء الغاية التي تستهدفها السياسة الجنائية، ويمثل هذه الصورة قانون العقوبات 

والقوانين املكملة له، أما السياسة الجنائية املوجهة للقضاء فهي التي تحدد إجراءات 

تم مزاولتها عند الخصومة الجزائية، ومدى سلطة القاض ي في توقيع العقوبات املقررة لها، وي

مباشرة إلاجراءات الجزائية وآخرها إصدار الحكم، وتتعلق السياسة الجنائية املوجهة 

لسلطة التنفيذ بتحديد سلطات املؤسسة العقابية املكلفة بتنفيذ الجزاء والتدابير، ومدى 

رقابة السلطة القضائية على هذا التنفيذ، كما تحدد القواعد العامة املتعلقة بأنواع 

 .لسجون ونظمها، وإجراءات تصنيف املجرمين وكيفية معاملتهما

وال شك أن السياسة الجنائية تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، والشق الوقائي منها على 

في قطاعات شتى تنشد في نهاية ألامر تكوين إلانسان  -ولو خفيت–وجه الخصوص له فروع 

 .الوطن آلامن السوي الذي بدوره وبمجموع أمثاله ينتجون لنا

أن السياسات الجنائية املوضوعة ملكافحة الجرائم والحد منها ال تعتمد وقد ارتأينا أن بنّين ب

فقط على النتائج التي تحصل بسبب وقوعها، وإنما لها جانب استباقي متمثل في اعتماد 

التوعية  أساليب تنّفر من الوقوع في الجريمة، إما بطريق الترهيب والزجر، أو بطريق وإتباع

الاجتماعية، وهي تعتمد في ذلك على مختلف الهيئات وتستعمل مختلف الروافد التي توصل 

 .إلى هذا الهدف وتحقق هذا التصور 
 

 :الكلمات املفتاحية

 الجوانب العالجية –التجريم  -إلاجراءات الوقائية -السياسة الجنائية
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Abstract: 

The criminal policy directed at the legislator is the one that defines the 

crimes and the penalties prescribed for them in light of the purpose of 

the criminal policy, and this image is represented by the Penal Code 

and the laws that complement it. As for the criminal policy directed to 

the judiciary, it determines the procedures of criminal litigation, and the 

extent of the judge’s authority to impose the prescribed penalties It is 

practiced upon initiation of penal procedures, the latest of which is 

sentencing. The criminal policy directed at the enforcement authority is 

related to determining the powers of the penal institution charged with 

implementing the penalty and measures, and the extent of the judicial 

authority’s control over this implementation. It also defines the general 

rules related to prison types and systems, procedures for classifying 

criminals and how they are treated. 

There is no doubt that criminal policy extends to include various 

aspects of life, and the preventive part of it in particular has branches - 

albeit hidden - in various sectors that ultimately seek to form a normal 

human being who, in turn, with a group of his likes, produces for us a 

safe homeland. 

We have decided to show that the criminal policies designed to combat 

and reduce crimes do not depend only on the results that occur due to 

their occurrence, but rather have a proactive aspect represented in the 

adoption and adoption of methods that deter crime, either through 

intimidation and restraint, or through social awareness. That is on the 

various bodies and uses the various tributaries that reach this goal and 

achieve this perception. 

Key words: 

Criminal policy - preventive measures- criminalization - Therapeutic 

aspects 
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 :مقدمة

 :تتخذ السياسة الجنائية ثالثة صور 

 سياسة موجهة للمشرع 

 سياسة موجهة للقضاء 

 سياسة موجهة لسلطة التنفيذ 

فالسياسة الجنائية املوجهة للمشرع هي تلك التي تحدد الجرائم والجزاءات املقررة لها في 

السياسة الجنائية، ويمثل هذه الصورة قانون العقوبات ضوء الغاية التي تستهدفها 

والقوانين املكملة له، أما السياسة الجنائية املوجهة للقضاء فهي التي تحدد إجراءات 

الخصومة الجزائية، ومدى سلطة القاض ي في توقيع العقوبات املقررة لها، ويتم مزاولتها عند 

كم، وتتعلق السياسة الجنائية املوجهة مباشرة إلاجراءات الجزائية وآخرها إصدار الح

لسلطة التنفيذ بتحديد سلطات املؤسسة العقابية املكلفة بتنفيذ الجزاء والتدابير، ومدى 

رقابة السلطة القضائية على هذا التنفيذ، كما تحدد القواعد العامة املتعلقة بأنواع 

 .السجون ونظمها، وإجراءات تصنيف املجرمين وكيفية معاملتهم

ستعرض هنا دور السياسة الجنائية بتوجهاتها في الحد من الجريمة والوقاية منها، ومن وسن

 .ثم سبل العالج التي تنتهجها إلعادة إدماج املحكوم عليهم والسجناء في املجتمع

 :إلاشكالية

 فيما تتمثل إلاجراءات التي سلكتها التشريعات العقابية في سياستها الجنائية؟

 .الوقائي والعالجي التقليل من نسبة تزايد الجرائم ؟هل حقق الجانب 

 :الخطة املتعبة

في املطلب ألاول الدور الوقائي  نائية املعتمدة على مطلبين، ذكرتالخطة الثسلكت في البحث 

للسياسة الجنائية، أما في املطلب الثاني فكان الحديث عن الدور العالجي للسياسة 

 . الجنائية
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 الوقائي للسياسة الجنائية الدور : املطلب ألاول 

ال شك أن السياسة الجنائية تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، والشق الوقائي منها على 

في قطاعات شتى تنشد في نهاية ألامر تكوين إلانسان  -ولو خفيت–وجه الخصوص له فروع 

 .السوي الذي بدوره وبمجموع أمثاله ينتجون لنا الوطن آلامن

روافد عديدة تساهم بنسب متفاوتة في تكوينه وتطعيمه ليكون عنصرا ولشخصية إلانسان 

فعاال في مجتمعه، أو على ألاقل ال يكون فاسدا تعود تصرفاته على املحيط الذي يعيش فيه 

و اجتماعية أو اقتصادية أو سياسة، وال ننكر حجم سلب، وهذه الروافد إما ثقافيه أبال

ثم تعقيد تأثيرها على الذي يعيش تحت وطأتها بالدرجة  التداخل فيما بينها بالدرجة ألاولى،

الثانية، ونحن هنا نحاول أن نبرز جوانب تدخل العنصر الوقائي في هذه املجاالت وكيف 

 .يساهم في تخفيف إلاجرام داخل املجتمع

وقد اتخذ العمل الوقائي وجهة جديدة من خالل تأثير العلوم الجنائية عليه، إذ كان الاهتمام 

املاض ي منصّبا على دراسة شخصية املجرم بغية وصف العالج املناسب له، أثبتت في 

التجارب فشل هذه املقاربة في الحد من الظاهرة إلاجرامية، فاتجهت الدراسات إلى كيفية 

 .التأثير في املعطيات املادية واملعنوية املحيطة باإلنسان وذات ألاثر في تكوينه وتوجيه سلوكه

 علق الوقاية بالجانب الثقافيت: الفرع ألاول 

الثقافة هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية : "يقول مالك بن نبي رحمه هللا

التي يتلقاها الفرد منذ والدته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي 

 1"املحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

وعلى ضوء هذا املفهوم نصل إلى أن الثقافة هي املنطلق للوقاية من الجريمة إذا ما قامت 

ر 
َ
على أسس من الوحي الرباني وألاعراف الحميدة من املوروث البشري املوافق للِفط

السليمة، وتكون محرضة على الجريمة ومنبعها إذا انحرفت عن مسار الوحي وتفلتت من 

ة، ولعلنا نتبين هذه الحقيقة ونحن نتأمل الفوارق بين الضوابط العرفية الصحيح

فاملجتمع الغربي وهو "املجتمعات الغربية واملجتمعات إلاسالمية في تصوير الجمال مثال، 

يمارس فن التصوير ال يتحرج من تصوير املرأة العارية ألنه يصورها بدافع الجمال، بينما ال 

                                                           

 98، ص4م، ط7891، دار الفكر، دمشق، شروط النهضةمالك بن نبي، ( 1)
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وير كالذي نشاهده في متاحف الحضارة الغربية، نرى الفن إلاسالمي قد خلف آثارا في التص

ألن الرادع ألاخالقي في املجتمع املسلم ال يطلق العنان للفنان كي يعبر عن كل ألوان الجمال، 

وعلى الخصوص املرأة العارية، وكنتيجة لذلك نجد أن تطور املالبس في املجتمع الغربي يتجه 

ق، بينما يتجه في املجتمع املسلم إلى النقيض من إلى إبراز جمال املرأة في الشارع بشتى الطر 

 2".ذلك، غذ هو يهدف أساسا إلى إخفاء هذا الجمال في الشارع

لكل من هاتين النظرتين عالقة مباشرة بشيوع الجريمة وبروزها أو ضمورها وانكماشها، 

ن في إبراز فالثقافة الغربي تصور املرأة ومفاتنها في الشوارع وامللصقات التجارية، بل وتتفن

مفاتنها، وهي بذلك تثير الغرائز الكامنة في النفوس، مما يدفع ذلك إلى الاختالط والرغبة فيه 

كانت الجريمة الجنسية مقننة فاختلطت ألانساب  -وهو الواقع–دون ضوابط، وربما 

اة وضاعت ألاسر، بينما في املقابل تجرم الثقافة إلاسالمية تصوير مفاتن املرأة باعتباره مدع

إلى ارتكاب الجريمة، وتجعل من غض البصر أولى الخطوات لعدم الوقوع في الفاحشة، 

 3.فإدمان ترك النظر أسهل من إدمان الجرائم الجنسية

وعليه فإننا عند الحديث عن الثقافة وعالقتها بالوقاية من الجريمة، يجب علينا أن ال نهمل 

ت وألاهداف، ومن ثم علينا أن نعي وجود التباينات الحضارية بين أمة وأخرى في املنطلقا

عنصرين أساسيين في ثقافة املجتمع وتنظيمه، ألاول يشتمل على تلك ألاهداف التي ترسمها 

الثقافة لألفراد، والثاني يشتمل على التركيب الاجتماعي الذي يتيح لهؤالء ألافراد تحقيق 

تحقيقها في مجتمع من أهدافهم، وحين يختل التوازن بين هذه ألاهداف وبين وسائل 

 4.املجتمعات، فإنه يتعرض إلى حالة اضطراب وفوض ى

ومادامت ألاهداف الحياتية للفرد تتحدد انطالقا من ثقافته، فإن املرء معرض لالنحراف إذا 

ه، ألنه قد يعجز عن التوفيق بين ما يطلب وبين ما يقدر عليه، وعندها 
َ
خالف منطلُقه هَدف

 .ذا الفتق الحاصل بين ما مطلوب وما هو ممكنيجنح إلى الجريمة لرتق ه

                                                           

 708املرجع السابق، صمالك بن نبي، (2)

، مكتبة القانون والاقتصاد، إلاسالمية في الوقاية من الجريمةالسياسة دمحم صالح جالل الدين، ( 3)

 84، ص7م، ط4074

 439، ص7م، ط7889، دار العاملية، القاهرة، أصول علم إلاجرامالدوري عدنان، ( 4)
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 تعلق الوقاية بالجانب إلاعالمي: الفرع الثاني

يعد إلاعالم الهادف من أهم الوسائل املساهمة في الوقاية من الجريمة، بل هو سلطة 

باملفهوم العصري، وأشد ما يفتك بالبناء الثقافي الصحيح إعالٌم غير مسؤول يصور الخطأ 

املقروءة –عادي، ولألسف صرنا نسمع ونرى في وسائل إلاعالم املختلفة  على أنه سلوك

، فصار القذف له منبر خاص دون  -واملسموعة واملرئية
َ
ما يغذي في النفوس الانحراف

على أنه عمل بطولي،  -خاصة في ألافالم–حسيب أو رقيب، وربما صّور القتل ألتفه ألاسباب 

في هدم النسيج  -من حيث يشعر أو ال يشعر–عالم وهناك جانب آخر خفّي يساهم فيه إلا 

الاجتماعي، وهو إشاعة الفاحشة واملعصية في الناس، فالشرع ملا أمر باالستتار عند املعصية 

كان هدفه ظاهرا وهو النأي بالعقول والنفوس عن اعتياد رؤيتها والاقتراب منها، ألن ذلك 

 .ُيضعف سلطان املنع فيها فترتكبها

عالجته للجريمة يتناولها دائما بأسلوب تنفيري، وفي كثير من ألاحيان يقرن والقرآن في م

، ٧: الجاثية" ويل لكل أفاك أثيم:"  العقوبة بالويل، فحين تحدث عن الكذب وإلافك قال

ويل "  :تعالى ، وحين ذكر التطفيف والغش قال٥١: املرسالت "ويل يومئذ للمكذبين "  :وقال

، ٥: الهمزة "ويل لكل همزة ملزة "  :، وحين نّبه على ألاعراض قال٥: املطففين  "للمطففين 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من "  :وحين ذكر التجارة بدين هللا قال

 "عند هللا ليشتروا به ثمنا قليال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

 .ذلك، وألامثلة كثيرة على ٧٧: البقرة

قدرة  -مثال–إن إلاعالم البناء من شأنه أن يتناول الظاهرة إلاجرامية بهذا ألاسلوب، حين يبرز 

رجال ألامن في السيطرة على املجرمين وإحباط مخططاتهم، ويشهر بمرتكبي الجريمة كما 

 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة:"  يحدث عند توقيع العقوبة على الزناة

وال تأخذكم بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم آلاخر وليشهد عذابهما 

، فإن هذا في حد ذاته ردع يتناقل الركبان أخباره، وتنشره ٢: النور  "طائفة من املؤمنين 

 5.الصحف وتتناوله الحوارات

                                                           

 779دمحم صالح جالل الدين، مرجع سابق، ص( 5)
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املة املجرمين الذي وقد ُعقدت بالقاهرة على هامش مؤتمر ألامم املتحدة ملنع الجريمة ومع

وسائل إلاعالم الجماهيري ومنع "م حلقة عمل موضوعها 7881ماي  9أفريل إلى  48امتد من 

تولت تنظيمها هيئة اللجنة الثابتة للمؤتمر، وضمت كبار رجال إلاعالم والصحافة " الجريمة

 :وألامن، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات مقسمة إلى مجموعتين

وفيه دعوة إلى سن التشريعات التي تكفل حرية حصول أجهزة إلاعالم  :الوطنيعلى املستوى 

على املعلومات بما يمكنها من القيام بدورها في مجال منع الجريمة، والتوسع في إنتاج برامج 

إعالمية للتعليم والتثقيف ضد الجريمة والوقاية منها، كما أكدت على إجراء الدراسات 

ردود أفعال الجماهير تجاه البرامج إلاعالمية املهتمة بأساليب  وألابحاث الالزمة لقياس

ذين يسهم أعمالهم في مكافحة الجريمة مكافحة إلاجرام، وتقدير جهود إلاعالميين ال

 .والانحراف

فقد شددت على التأكد من دقة املعلومات املتصلة بالجرائم قبل  :على مستوى إلاعالم

واملمارسين وخبراء ألامن تجاه الظواهر إلاجرامية، نشرها، والكشف عن آراء املتخصصين 

كما دعت إلى توطيد وتوثيق العالقات مع أجهزة ألامن املختلفة والتوسع في إعداد الدراسات 

وألابحاث التي تبرز ألاساليب إلاعالمية التي يمكن انتهاجها في مجال مكافحة الظاهرة 

 6.إلاجرامية

 بالجانب الاجتماعيتعلق الوقاية : الفرع الثالث

ال شك أن الجانب الاجتماعي يتداخل إلى حد بعيد مع الجانب الثقافي، فليس هناك ثقافة 

بدون مجتمع وال مجتمع بدون ثقافة، بل املجتمع التقاء املصالح وألاغراض وألاهداف، 

ويوصف الناس بأنهم يعيشون في مجتمع إذا كانت تجمعهم مصالح مشتركة ونظم اجتماعية 

ط ثقافي معين، وتضمهم بقعة محددة متصلة ألاجزاء، وفوق كل هذا شعور بالوالء ونم

 7.والانتماء للجماعة

                                                           

 368ية، ص، منشأة املعارف، الاسكندر الخطر الجنائي ومواجهتهاملحمدي حسنين، ( 6)

ه، 7444، مكتبة التوبة، الرياض، التدابير الوقائية من املخدرات في إلاسالمبالي فيصل بن عبد هللا،  (7)

 496، ص7ط
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فالوقاية من آلافات الضارة الحسية منها واملعنوية مطلب أساس ي في عملية التحرك للوصول 

إلى الغايات املحددة لكل مجتمع يحمل قيما أخالقية ينفرد بها عن غيره، ومعلوم أن جميع 

القوانين التي أملتها السماء أو وضعتها محاوالت البشر في حقيقة ألامر إجراءات دفاعية 

لحماية شبكة العالقات الاجتماعية، ومن دونها ال تستطيع الحياة إلانسانية أن تستمر، ال 

 8.أخالقيا وال ماديا

ا فعال ضارا، والشريعة إلاسالمية تحمل املسؤولية مقاومة الجريمة والوقاية منها باعتباره

من هللا تبارك وتعالى، فقد قال عليه  وشدد العقوبة على من تهاون في ذلك، وأنذره باللعن

املدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة هللا واملالئكة ) الصالة والسالم

سارقا أو فمن آوى محاربا أو "، 9(والناس أجمعين، ال يقبل منه يوم القيامة عدل وال صرف

قاتال ونحوهم، ممن وجب عليه حد أو حق هلل تعالى أو آلدمي، ومنعه ممن يستوفي منه 

وإذا ظفر بهذا الذي آوى .. الواجب بال عدوان، فهو شريكه في الجرم، ولقد لعنه هللا ورسوله 

املحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو إلاعالم به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد 

 10".حتى يمكن من ذلك املحدثمرة 

فالشرع ينمي في أفراد املجتمع الدفاع الذاتي عن قيمه، ويجعل منهم مسؤولين عن الجريمة 

وانتشارها في أوساطهم، ويمنع عنهم التعاون مع مرتكبيها ومروجيها واملتعاطفين معها، ومن ثم 

بمظهر ينفر النفوس من  حذرهم من التكتم عليهم والسعي في شؤونهم تأديبا لهم وإظهارا لهم

 .التشبه بهم وتقليدهم

وقد فطن إليه الباحثون الغربيون الحقا وقرروه في مؤتمراتهم وأبحاثهم العلمية، وهم 

م عقد مؤتمر أوروبي بطلب من رئيس 7894يعالجون عالقة املجتمع بالجريمة، ففي عام 

والسلوكيات املنحرفة التي ملعالجة ظاهرة العنف والشغب " بيير مورا"الوزراء الفرنس ي 

انتشرت في املدن والعواصم ألاوروبية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، والتي بلغت 

                                                           

 . 84، دار الفكر، دمشق، صميالد مجتمعمالك بن نبي، (8)

 . 7169، باب حرم املدينة، رقم صحيح الجامعالبخاري، رواه ( 9)

، 7ه، ط7444، دار ابن حزم، اسة الشرعية في إصالح الراعي والرعيةالسيابن تيمية تقي الدين، ( 10)

 . 14ص
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م، وفي ذلك الاجتماع تم التأكيد أن الوقاية من الجريمة هي من اهتمام 7894ذروتها في ربيع 

 11.املجتمع

لدولة وجهاتها الرسمية فقط، بل وبهذا يظهر أن أمر الوقاية من الجريمة لم يعد من شأن ا

للمجتمع املدني نصيب في هذه العملية، ألن الوقاية أمر معقد يستدعي تظافر جهود كل 

مؤسسات املجتمع لتصب في خانة تقليل الجريمة وإنشاء مجتمع فاضل، وسنذكر أدوار أهم 

 .املؤسسات الفاعلة الحقا في مبحث مستقل

 نب السياس يتعلق الوقاية بالجا: الفرع الرابع

الوقاية السياسية من أهم مجاالت الوقاية من الجريمة، وهي ضرورية من أجل حماية امن 

املجتمع ووحدته، وال شك أن نظام الحكم وطبيعة العالقة بين الحاكم واملحكوم تلعب دورا 

ثار هاما في جنوح ألافراد إلى الجريمة، إذ أن العالقة القائمة على القهر والاستبداد والاستئ

بالخيرات وألاموال على حساب العمل على توفير ذلك للرعية يجعل هذه ألاخيرة تفقد الثقة 

في جهازها الحاكم، ويشيع الشعور بأنه يجب على كل فرد البحث عن ما يحتاج داخل إطار 

القانون أو خارجه مادام الساهر على تطبيق القانون يتجاوزه ويلوي عنق النصوص 

 .ن مسؤولياتهالقانونية للتملص م

وأول ما تتأسس عليه العالقة بين الحاكم واملحكوم هو العقد الاجتماعي، ويعرف في الفقه 

إلاسالمي بالبيعة، ولقد أبان أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه في خطبته البليغة واملوجزة بعد 

املجتمع مبايعته أعن أصول هذا العقد الاجتماعي، واملتمثلة في ضبط عالقة طرفي الحكم في 

إلاسالمي، وهو سبق لم تصل إليه املجتمعات الغربية إال بشق ألانفس بعد أزمنة مديدة من 

بالخالفة بعد بيعة السقيفة رض ي هللا عنه  بويع أبو بكر إذ ملا 12القهر والاضطراب ألامني،

فإني قد وليت عليكم ولست  ،أما بعد أيها الناس: "لتكلم، فحمد هللا وأثنى عليه ثم قا

بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، 

والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء هللا، والقوى فيكم ضعيف حتى 

شيع آخذ الحق منه إن شاء هللا، ال يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إال ضربهم هللا بالذل، وال ت

                                                           

 . 11، ص7م، ط4007، دار الطليعة، بيروت، الوقاية من الجريمةحسن، طالب أ( 11)

 . 744دمحم صالح جالل الدين، مرجع سابق، ص( 12)



 بن سماعيلي دمحم. د لعالجي للسياسة الجنائيةالوقائي واالدور 
 

877 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

الفاحشة في قوم قط إال عمهم هللا بالبالء، أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا 

 :، ويمكن إجمال نقاط هذه الخطبة فيما يلي"ورسوله فال طاعة لي عليكم

 البيعة على أساس الشورى والتراض ي. 

 انضباط الحاكم بنصوص العقد الاجتماعي مقابل انضباط املحكوم بطاعته. 

 الة الاجتماعية بكل ما تعنيه من الوفاء بالحقوق والعدل بين الناس في الحكمالعد. 

  نال الخيرية
ُ
ال يكون أحد بمجرد واليته أمرا من أمور ألامة خيرا من أفرادها، وإنما ت

بالسلوك وألاعمال، فأبو بكر إذا كان خيرهم فليس لواليته عليهم، بل ألعماله 

 .ومواقفه

 رأت استقامته تضامنت معه وأيدته  إذايما تبذله من عون، فحق الوالي على ألامة ف

 .إذ هي شريكة معه في املسؤولية

 الناس كلهم أمام القانون سواء، ال فرق بين قويهم وضعيفهم. 

 صون الحقوق، فال يضيع حق ضعيف لضعفه، وال يذهب قوّي بحق أحد لقّوته. 

 ون أن ُيقس ى عليه حفظ التوازن بين طبقات ألامة، فيؤخذ الحق من القوي د

ل لضعفه وينقلب معتديا على غيره
ّ
 .لقوته، وُيعطى الضعيف حقه دون أن يدل

  شعور الراعي والرعية باملسؤولية املشتركة بينهما في إصالح املجتمع، وشعورهما

 13.دائما بالتقصير في القيام بها، ليستمروا على العمل باجتهاد

سلطة مغنما، ال يهمهم من أمرها إال أن يجعلوا وعندما يختل هذا الفهم يتخذ الناس من ال

منها مصدر وجاهة وعلو في ألارض بغير الحق، يكن في ألارض فتنة وفساد كبير ينتهي 

باملجتمع إلى الانهيار الكامل، وحتى ال يحدث هذا ال بد أن يتولى الناُس السلطة بمعيار 

الحزبي أو الجهوي، فقد روى  الكفاءة واستعمال ألاصلح، وليس بمعيار الوالء القبلي أو

إذا : )قالصلى هللا عليه وسلم البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي 

                                                           

 407، ص4، ج3ط ه،7471، الشركة الجزائرية للطباعة والنشر، آثار ابن باديسالطالبي عمار، ( 13)
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وسد ألامر إلى غير  إذا: يا رسول هللا وما إضاعتها؟، قال: ضيعت ألامانة فانتظر الساعة، قيل

وجدنا أن املجتمع الذي  -وباملوازاة مع عوامل أخرى -فلهذا السبب  14(.أهله فانتظر الساعة

ت فيهم الجرائم بشكل واضح، حتى صلى هللا عليه وسلم أسسه النبي 
ّ
وأصحابه من بعده قل

وجدنا مرتكبها الذي لم يره أحد يأتي إليه ليعلن حاجته إلى التطهير والتوبة، وهذا أقص ى ما 

 .تصل إليه رعية مع حاكمها

 تعلق الوقاية بالجانب الاقتصادي: ع الخامسالفر 

ال شك أن قوة الدولة الاقتصادية يعد سببا هاما في الحد من تفش ي الجرائم، الخاصة 

املتعلقة بإشباع الجانب املادي لإلنسان، ونظام اقتصادي قوي معناه نسبة بطالة 

تقرارا نفسيا يمنعه منخفضة، والعمالة املنتجة حتما تنمي قدرات الفرد العقلية وتعطيه اس

ن صاحبه من إشباع رغباته 
ّ
من التفكير في الخروج عن القانون، فالوضع املادي املريح يمك

 .على اختالف أنواعها في حدود املسموح به

وإلانسان بطبعه يرفض البطالة املفضية إلى الحرمان، فهو دائم البحث عن الرزق والرقي 

بر تنمية املوارد البشرية ضرورة علمية للخروج من عصر إلى عصر ومن مرحلة ألخرى، وتعت

من هذه ألازمة، وفي فترة الازدهار يصبح العمل الخالق املنتج هو املعيار، وعندما تنتشر 

البطالة تصبح مصدرا ألخطار أمنية تهيء ملزيد من الخلل ألاخالقي الخالي من املعايير وتنتشر 

ريمة والعصيان والتمرد على أنها انعكاس بذلك الجريمة، ويمكن تفسير أحداث الشغب والج

 15.لحالة الاغتراب الذي يعيشه الشباب

فهي ناتجة عن مشكالت ، لبطالة مشكلة ناتجة عن مشكالت ومسببة ملشكالت أخرى وا

النمو السكاني املتسارع، وتواضع ألاداء التنموي والنمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي 

، وارتفاع ألاجور، وتشغيل صغار السن، ورفع سن التقاعد، وتزايد معدالت (غير املتوازن )

إلضافة إلى وضع خروج املرأة إلى ميادين العمل، والاستعانة باأليدي العاملة غير الوطنية، با

 . القيود على الهجرة إلى الخارج

                                                           

 . 6071، كتاب الرقاق، باب رفع ألامانة، رقم البخاري  رواه (14)

 . 744، دار الكتب العربية، صالبطالة بين الشباب حديثي التخرجخضر صالح سامية، (  15)
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 يشد انتباه الباحثين ويلفت نظرهم إلى ما 
ً
وموضوع آلاثار الناجمة عن البطالة بات موضوعا

وبطبيعة ، يترتب عليها من أوضاع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو نفسية أو سياسية

تفاوت ليس فقط من حيث الزمان واملكان الحال فإن هذه التأثيرات املترتبة على البطالة ت

 من حيث حدتها ودرجة إلحاحها
ً
 .وكم ونوع البطالة، وإنما أيضا

البطالة بمعناها الواسع ال تعني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته، وإنما تعني و 

 حرمانه من الشعور بجدوى وجوده
ً
إنه إذا كان من املستقر عليه أن العمل حق  ، إذأيضا

 من هذا الحق وذاك وواجب وش
ً
رف وحياة وكيان، فإن العاطل يكون من هذا املنطلق مجردا

الشرف، ال تتاح له الفرصة ألداء واجبه إلانساني الاجتماعي الوطني وألاخالقي، ليكون على 

 .هامش الحياة، فاقد الكيان

ية وفي إجمال لآلثار الناجمة عن البطالة يذكر أن معظم املشكالت الاجتماعية والنفس

وألاخالقية التي انتشرت في آلاونة ألاخيرة في بعض الدول العربية وإلاسالمية التي تعاني من 

فبجانب  ،مشكلة البطالة كانت البطالة هي العامل املشترك في خلقها واستفحال خطرها

الجرائم والانحرافات واملشكالت ألامنية أدت مشكلة البطالة إلى ألامراض النفسية 

ة ملفتة للنظر، باإلضافة إلى انتشار الوساطة واملحسوبية وصور النفاق والعصبية بصور 

كما  ،والرياء الاجتماعي بسبب تضاؤل فرص العمل والحرص على الحصول عليه بأي ثمن

ساد الطالب شعور بحالة من إلاحباط الشديد بعد أن اكتشفوا أن الخريجين الذين 

من ذلك فإنهم ال   مل بثمن بخس وبالرغمسبقوهم في إتمام دراستهم معروضون في سوق الع

 .يجدونه

وفي الوقت ذاته فقد أثرت مشكلة البطالة في كيان ألاسرة وتأخير سن الزواج وما يترتب على 

كالعنوسة والانحرافات الجنسية وجرائم الاختطاف )ذلك من مشكالت اجتماعية خطيرة 

وباإلضافة إلى ذلك فإن البطالة تؤدي إلى وجود الصراع الاجتماعي  ،(والاغتصاب وغير ذلك

سواء كان بين ألافراد بعضهم البعض أو بين فئات وأخرى، كما تؤدي إلى توسيع الهوة بين 

الفئات الاجتماعية وتزيد من املسافة الاجتماعية بينهم ووجود فاصل بين من يعملون 



 بن سماعيلي دمحم. د لعالجي للسياسة الجنائيةالوقائي واالدور 
 

812 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

وهنا تكون ، يكسبون وال يجدون ما يقيم أودهم ويكسبون قوت حياتهم ومن ال يعملون وال

 16.التربة الاجتماعية صالحة لترعرع الحقد الاجتماعي الذي يهدد الوحدة الاجتماعية ذاتها

إنا : )قال هللا عز وجل: أنه قال صلى هللا عليه وسلموقد ورد في الحديث القدس ي عن النبي 

ا النص جاء في ذكر أهمية هذا الجانب ودوره ، وهذ17(أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة

في املحافظة على الشعائر الدينية فيما بين العبد وربه، بله الانحراف إلى الاعتداء في حق ربه 

 .ونفسه والناس أجمعين

والحقيقة التي ذكرناها تجعل من حقل الاقتصاد أولوية في السياسة الوقائية من الجريمة، 

ن تهتز أركانه وتنهار أعمدته بسبب أي استهداف خارجي بوصفه حقال حساسا يمكن أ

ملقوماته، او بسبب أي تفريط داخلي ناتج عن سوء إدارته، وحينذاك ال بد أن يعود الضرر 

على املجتمع وعالقاته ألامنية، حيث يفض ي إلى أعمال إجرامية تجلب مفاسد أكبر إن لم 

تفاقمها الحقا، وهذا هو مقصود  تسبقها خطط وقائية تحول دوم حدوثها أصال، أو دون 

الوقاية الاقتصادية التي تعني اعتماد التدابير الالزمة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني، 

واملحافظة على معدل نموه، وكذلك الحيلولة دون مضاعفات تدنيه، حرصا على رفاهية 

 18.وألاخالقيالحياة الاجتماعية وتوفير قوتها الضروري، وضبطا ملسارها ألامني 

 الدور العالجي للسياسة الجنائية: املطلب الثاني

يعتبر العالج الشطر املكمل للوقاية، ومهما كانت الوقاية شاملة وفعالة فال بد أن تقع 

الجريمة، فال يوجد مجتمع بدون جريمة، ولكن هناك مجتمع تقل فيه وآخر تكثر وآخر 

يراعي املقاصد املتوخاة من العقوبة، ويحقق ذلك كان لزاما تطوير جانب ردعي موبوء، ل

 .ألامن الاجتماعي وُيعيد تأهيل املخطئ ليعيش حياته كما يعيشها ألاسوياء

وعالج املجرم يتخذ عدة خطوات قبل أن يتخذ شكله النهائي مصورا في العقوبة املوقعة 

 :عليه، ويمكن إجمالها في النقاط آلاتية

                                                           

، أكاديمية البطالة ودورها في نشر الجريمة والانحراف: الحويتي أحمد، عبد املنعم بدر، مقال بعنوان( 16)

 .لعربية للعلوم ألامنية، الرياضنايف ا

 . 47348، مسند ألانصار، رقم املسندأحمد بن حنبل، ( 17)

 744دمحم صالح جالل الدين، مرجع سابق، ص( 18)
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 جريمسياسة الحد من الت: الفرع ألاول 

من املعلوم أن نصوص قانون العقوبات تعتبر بمثابة الدعامة ألاساسية والقوية للمصالح 

الاجتماعية، وإلايمان القوي بقدرة التجريم والعقاب على ضمان ألامن واملصلحة قد خلقا 

وضعا تشريعيا وقضائيا مختال من حيث أنه يتناقض مع املبادئ والاعتبارات التي تقوم عليها 

ة بمفهومها الديني والاجتماعي، فشكل ذلك خلال في سياسة التجريم والعقاب التي العدال

أصبحت جسدا يفتقر إلى الروح بسبب عدم قدرة املشرعين على فهم إلانسان والواقع 

الاجتماعي، ولذلك ظهرت دعوة للحد من التجريم والعقاب على املستوى الدولي، أعقبتها 

 .إلى اعتماد بدائل عن قانون العقوبات حركة على املستوى الداخلي تدعو

ونشير إلى أن تغلغل املشرع الجنائي في مختلف النواحي والتفاصيل يثقل كاهله ويحد من 

-80وكمثال على ذلك القانون الذي ينظم عالقات العمل الفردية فاعلية سياسته الجنائية، 

ويهدف إلى حماية حقوق العمال وعقاب أرباب العمل واملسؤولين ، 7880املؤرخ في أفريل  77

في حالة مخالفة الواجبات امللقاة على عاتقهم، واملتمثلة في احترام حق العامل فيما يتعلق 

بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة والحد من ألاجر الوطني املضمون، والذي تصل 

، وعذا ما يعكس التغلغل الذي ذكرناه حتى شمل دينار في حالة العود70000الغرامة فيه إلى 

قطاع التمهين والضمان الاجتماعي، ففرض صنف معين من القيم أو النظم ال يعني اللجوء 

بالضرورة إلى تدابير جزائية، بل إن السلطة إلادارية بما لديها من وسائل قانونية يمكنها تأدية 

 19.وظائف يعجز عنها النظام الجنائي

ريم مسألة خطيرة يكشف عن وضع منحرف مخالف للعقل والقيم ألاخالقية ويعتبر التج

السائدة داخل الجماعة، كما أنه يهدف إلى صيانة املجتمع وحماية مصالحه ألاساسية، 

وذلك مع مراعاة منطق الضرورة ألنه يفترض أن يلجأ الشارع إلى التجريم إال في الحاالت 

تتحدد بحدين في مفهوم القيم الاجتماعية، يتمثل القصوى، وبالتالي فإن دائرة التجريم 

الحد ألاول في ألاهمية القصوى للمصالح الاجتماعية، بينما يتمثل الحد الثاني في تجاوز 

الاعتداء على هذه املصالح والحدود التي تتكفل القوانين غير الجنائية بحمايتها، حيث تعتبر 

                                                           

السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة سيدي دمحم ،  الحمليلي(19)

 . 787م، ص4074تلمسان، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الجريمة
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ب اعتمادها في سياسة التجريم لتفادي هذه بمثابة الحدود املوضوعية للتجريم التي يج

 20.تشويه حقيقة إلاثم الجنائي

وتبرز أهمية هذا الجانب عند صدور قوانين تنفي صفة الجريمة عن أفعال معينة صدر في 

أصحابها الحكم القضائي، وما يتبع ذلك من تأثير على نفسية الجاني من خالل شعوره 

جتمع في الحرج ويضيق على الناس معيشتهم، بالعدالة، فالتوسع في هذا الباب يوقع امل

وتظهر كذلك في عشوائية بعض املشرعين في ضبط سياسة التجريم، وهذا ال يساعد على 

ترسيخ القين ألاساسية التي يقوم عليها املجتمع والتي تدعو إلى ثقافة السلم والتضامن 

ولية دون خطأ موصوف الاجتماعي، ولهذا فإن الضرورة تلح على رد الاعتبار ملبدأ ال مسؤ 

بوصف جزائي يعتمد على عناصر موضوعية تساهم في توجيه السياسة الجنائية توجيها 

 .صحيحا

 مواكبة تدابير السياسة الجنائية للجريمة: الفرع الثاني

تهتم السياسة الجنائية في مرحلة الحدث إلاجرامي بتأمين الوسائل وإلاجراءات لضبطه 

 :فتشمل امليادين آلاتية والسيطرة عليه وعلى آثاره،

  مرحلة حدوث الجريمة بالذات، وفيها يجب وضع تصور لوظائف ألاجهزة التي

تتعامل مع الحدث من ضبط وجمع لألدلة وتعقب للفاعل وجمع لإلثباتات الالزمة 

 .لتحديد الفاعل ووسائل فعله

لفنية وال بد في هذه املرحلة من التوجه نحو أجهزة الشرطة القضائية وألاجهزة ا

امللحقة بها لوضع تصور ملا يجب أن تكون عليه من التجهيز وفاعلية ومقدرة بشرية 

 .وتقنية تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه

  مرحلة التعامل مع املجرم، تضع السياسة الجنائية قواعد التعامل مع املجرم من

إليها الجهاز  قبل ألاجهزة املعنية بذلك مباشرة أي الشرطة والقضاء، ويضاف

 .الاجتماعي حيث وجد

                                                           

 . 784املرجع السابق، ص( 20)
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وتحدد السياسة الجنائية أيضا القواعد التي يجب أن يعتمدها القضاء في وضع 

أحكامه وتحديد العقوبات بما فيه سلطة القاض ي في تقدير ظروف كل قضية وكل 

مجرم، واتخاذ التدابير املناسبة والجامعة بين متطلبات الزجر والردع والوقاية 

 .وإلاصالح

  حقوق الضحية، ألن املالَحظ أن الجهود والاهتمامات في املاض ي انصرفت نحو

الاهتمام بالحدث إلاجرامي والتعامل مع املجرم دون الالتفات إلى آلاثار التي يتركها 

الجرم على الضحية وآلاالم التي يعاني منها وألاضرار التي تتحملها إال ما اختص 

ه يعد محورا أساسيا من محاور السياسة بحقها في إقامة الدعوى، في حين أن

 : الجنائية، ويتجسد الاهتمام بحقوق الضحية فيما يلي

وضع قواعد لالستماع إلى شكوى الضحية والتعامل معها ومساعدتها في الحصول  

 .على املساعدة املادية واملعنوية

 التعاطف مع الضحية كذلك ومشاركتها الشعور بما حل بها مما يعيد لها الثقة 

 .باملجتمع الذي تعيش فيه

تحديد واجبات أجهزة الشرطة والقضاء واملؤسسات الاجتماعية نحو الضحية  

خصوصا أثناء التحقيق واملحاكمة، بحيث ال ترهق بالحضور املتكرر والانتظار، 

كما تستعمل املرونة معها أثناء استجوابها وطلب استعادة تفصيل ما حّل بها، وفي 

ر الضحية بالحرج الكبير ال سيما إذا كان الاعتداء يمس كثير من ألاحيان تشع

 .بشخصها كاالغتصاب وغيره

ت بها وإيجاد  
ّ
وضع أسس للتعويض على الضحية تعويضا كامال عن ألاضرار التي حل

صناديق لضمان التعويض، كما هو الحال في بعض الدول املتقدمة بحيث ال تجد 

 .الية واملعيشيةالضحية نفسها في موضع العوز والضائقة امل
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وإذا تحقق ما ذكرنا أضفى ذلك على السياسة الجنائية طابعها إلانساني الشامل للمجرم 

وضحيته، بحيث ال يستأثر ألاول بكل الاهتمام دون الثاني، كما أن تحقيق هذه ألاهداف 

 21.ينسجم والغاية التي وضعت من أجلها السياسة الجنائية الحديثة

 العفو: الفرع الثالث

إنهاء التزام بتنفيذ عقوبة إزاء شخص صدر :" يقصد بالعفو في التشريعات الجنائية بأنه     

ضده حكم مبرم بها إنهاء كليا أو جزئيا، أو استبدال التزام آخر به، موضوعه عقوبة أخرى، 

والعفو عن العقوبة من صالحيات . 22"وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية 

من الدستور  91/09في نص املادة ية، وهو ما نص عليه املشرع الجزائري رئيس الجمهور 

وحق تخفيض العقوبات أو له حق إصدار العفو :" على أنه  4040الجزائري لسنة 

 ". استبدالها

توقيع العقوبة على الجاني من العدل الذي تسهر السياسات على بناء عليه، فقد كان 

تحقيقه، ثم إن الشريعة إلاسالمية وهي تشرع العقوبة تعمل ألن يشعر املذنب بذنبه وينتبه 

إلى خطئه لعل ذلك يقوده إلى التوبة وإصالح نفسه، ولكن إذا أمكن الوصول إلى هذه الغاية 

كن من الحزم إلاصرار على استخدام العقوبة، لذلك العقوبة، لم ي منبوسيلة أقل تكلفة 

كان العفو أحيانا أفضل في موضعه، فقد يتحقق معنى الشعور بالذنب في الجاني فيكون 

 .رادعا له وزاجرا

ولقد جاءت النصوص الشرعية لتربط بين عدالة العقوبة وأفضلية العفو، وأصل ذلك كله 

حسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء إن هللا يأمر بالعدل وإلا " : قوله عز وجل

، فاملقصود انه إذا ثبتت جناية الجاني ٧٩: النحل"واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

فإن من العدل إقامة العقوبة، أما إلاحسان فهو تطبيق للقاعدة ألاخالقية، ويكون في الدنيا 

م، فكان إلاحسان في مقابل بدفع املضار الدنيوية وإسقاط الحقوق والعفو عن املظال

 .العدل للتخفيف من إفراطه، فندب الشارع إلى العفو واستحسنه

                                                           

 714-749، ص4مصطفى العوجي، مرجع سابق، ج( 21)

. 11، ص 7884، 4رباح غسان، الاتجاهات الحديثة في قانون العفو العام، دار الخلود، بيروت، ط(  22 ( 
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ثم إن الشريعة وهي تضع العفو كقاعدة أخالقية بجانب العقوبة، لم تترك باب العفو 

مفتوحا، وإنما أقرته ضمن أصول العقوبة بحيث يتحقق التناسب بينهما، فهناك عقوبات 

 23.يحرم فيها، وربما وقع التهديد والوعيد على من أسقطها بالعفو يندب فيها العفو وأخرى 

العفو عن العقوبة مظهر من مظاهر التفريد العقابي الذي يمثل توجها جديدا في السياسة و 

الجنائية، ويظهر هذا الدور من خالل مالءمة تنفيذ العقوبة مع شخصية املحكوم عليه 

وكذلك مع ظروفه النفسية والاجتماعية، وحتى تضمن تنفيذ العقوبة املحكوم بها بطريقة 

ض ي أهمية في إصالح وتهذيب املحكوم عليه بالعفو حكم به، فيعطي مفيدة، فإذا رأى القا

 . بذلك فرصة جديدة للمحكوم عليه إلعادة إدماجه اجتماعيا

وملا كان أمر العفو يحمل من الخطورة ما قد يؤدي إلى عكس ما يتوقع منه، وازن الفقهاء بين 

ن فيها العقوبة هي ألانفع، وذلك املواضع التي يكون فيها الهفو أصلح للجاني واملواضع التي تكو 

بالنظر إلى الضرر الواقع والنفع املطلوب من حيث املقدار وتحمل أقل الضررين، وحفظا 

 24.لحقوق الخاصة والعامة

 إيجاد آليات لتطبيق عقوبات بديلة: الفرع الرابع

 خذ بنظام العقوباتلى ألا إتجهت السياسات الجنائية الحديثة في معظم بلدان العالم ا

سيسها على عقد العديد من املؤتمرات حول أمم املتحدة منذ بداية توقد دأبت ألا  ، البديلة

نحاء أبحاث في مختلف جريت العديد من الدراسات وألا أو  ،سبابهاأمنع الجريمة ومعالجة 

تأثير في سياسات العدالة الجنائية وفي  ملؤتمراتهذه االعالم منذ نصف قرن، وقد كان ل

 .مارسات الوطنية واملهنية في جميع أنحاء العالمإلاجراءات وامل

بعدا عامليا،  -بما في ذلك الجريمة- تخذت فيه الكثير من املشاكل املعاصرةاوفي وقت 

أصبحت هذه املؤتمرات تكتس ي أهمية خاصة، وهو ما جعل من التعاون الدولي يعطيها 

وضع الخطوط التوجيهية الدولية ولم تأت الجهود التي تبذلها ألامم املتحدة ل ،أولوية عاجلة

والتي صارت  -أنشأت اللجنة الدولية للسجون  7914للعدالة الجنائية من فراغ، فمنذ سنة 

                                                           

م، 4073وهران،  ، أطروحة دكتوراه، جامعةاملوازنة بين العقوبة والعفوقويدر العشبي، : انظر( 23)

 . 90ص

 . 97، صنفسهاملرجع ( 24)
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أثناء مؤتمر دولي لتقديم توصيات إلصالح  -وإلاصالحفيما بعد اللجنة الدولية للعقوبة 

واصلت عقد تابعة لعصبة ألامم، و  وإلاصالحوأصبحت اللجنة الدولية للعقوبة ، السجون 

 .مكافحة الجريمة مرة كل خمس سنوات مؤتمرات

تقلت مهام اللجنة الدولية للعقوبة انمم إثر الحرب العاملية الثانية، وبعد حل عصبة ألا 

، بما في ذلك عقد املؤتمرات الدولية كل خمس سنوات 7810صالح إلى ألامم املتحدة سنة وإلا 

 ،7811وتبعا لذلك عقد أول مؤتمر لألمم املتحدة سنة  ،حول مسائل مكافحة الجريمة

األخذ بالعقوبات البديلة، ومنها على سبيل املثال بوأوصت املؤتمرات الدولية املتخصصة 

وص ى املؤتمر الثاني لألمم املتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة املجرمين الذي 

ال يحكم قضاتها الجنائيون قدر ن أكافة الدول بالعمل على  7860عقد في لندن سنة 

 
ّ
 ختيار القضائي، أووقف التنفيذ، أو الا : وا محلهااملستطاع بعقوبة قصيرة املدة، وأن يحل

كما  ،الغرامة، أو العمل في ظل نظام من الحرية املشروطة، أو إلايداع في مؤسسة مفتوحة

ة ومعاملة املجرمين أوص ى املؤتمر الخامس لألمم املتحدة في شؤون الوقاية من الجريم

معاملة املجرمين داخل السجون " وهو بصدد تناول موضوع  7811املنعقد في جنيف سنة 

 .بالبحث عن بدائل للحبس كجزاء للجناة" وفي رحاب الجماعة 

عام " فنزويال"املؤتمر السادس لألمم املتحدة للوقاية من الجريمة املنعقد في كاراكاس  يوف

العمل على نشر التدابير البديلة لعقوبة السجن " ما نصه 9ه رقم اعتمد في توصيت ،م7890

في العالم على نطاق واسع، وذلك بإدخالها ضمن التشريعات الجزائية وإعطاء أجهزة العدالة 

ن املؤتمر السابع لألمم املتحدة أكما ، "الجنائية التأهيل الالزم لفهمها وتطبيقها واعتمادها

ما نصه وجوب اتخاذ التدابير  76م اعتمد في توصيته رقم 7891املنعقد في ميالنو عام 

الالزمة لعالج ظاهرة تكدس السجناء، والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير 

 .كأعضاء فاعلين البديلة واملؤهلة إلعادة دمج املحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية

عادة إنسانية لتسهيل جهود إطريقة ن الجزاءات التي ال تشترط الحبس تمثل أ وأكد كذلك

 :وص ى بما يليأاملحكوم عليهم،و  ألافرادالتأهيل التي تبذل بشأن 

ثار لى الحد من آلاإعضاء على زيادة جهودها الرامية يوص ي بأن تعمل الدول ألا  

 .السلبية للسجن
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عضاء كذلك بتكليف البحث عن الجزاءات املعقولة التي ال تشترط يوص ي الدول ألا  

 .عداد السجناءأالحبس كوسيلة لتخفيض 

ت التي ال ابدراسة مسألة الجزاء القياميطلب من لجنة منع الجريمة ومكافحتها  

 .لى الاندماج الاجتماعي للمجرمينإوالتدابير الرامية  ،تشترط الحبس

وأن ،نسانإمعاملة السجين كو دنيا ملعاملة السجناء القواعد النموذجية الالعمل ب 

 25.والحفاظ على كرامته هيتمتع بكامل حقوق

ومصطلح العقوبات البديلة غير موجود في الشريعة إلاسالمية لحداثته، ولكنه يندرج في إطار 

، وهو فضاء رحب يعتمد على مجموعة من العوامل املتداخلة "التعزير"أعم من وأشمل وهو 

القاض ي وحسن استنباطه، والنظر في النصوص وحسن الاستنباط منها، ومراعاة من علم 

حال الجاني واعتبار الشبهات التي تحيط بجريمته، فباب التعزير واسع يظهر فيه مرونة 

الشرع وقدرة الفقه على مواكبة املستجدات، واعتبار ظروف التغير وصوال إلى هدف الشرع 

 .26في هذه ألابواب

 :خاتمة

من خالل كل ما سبق أن السياسات الجنائية املوضوعة ملكافحة الجرائم والحد منها  يتضح

ال تعتمد فقط على النتائج التي تحصل بسبب وقوعها، وإنما لها جانب استباقي متمثل في 

اعتماد واتباع أساليب تنّفر من الوقوع في الجريمة، إما بطريق الترهيب والزجر، أو بطريق 

ية، وهي تعتمد في ذلك على مختلف الهيئات وتستعمل مختلف الروافد التوعية الاجتماع

 . إلى هذا الهدف وتحقق هذا التصور  التي توصل

كما تبّين أن جوانب السياسة الجنائية متعددة، والطرق التي انتهجتها جل التشريعات ما 

انب الردعية إال تعلق بالجانب العالجي والوقائي، فما تحقق منه اكتفي به، وال يلجأ إلى الجو 

 . بعد حصول الخلل والنقص في الجوانب الوقائية

                                                           

: ، مقال منشور في موقع الحوار املتمدن، تاريخ الاطالعالعقوبات البديلةبهزاد علي آدم، ( 25)

43/77/4079 . 

، ندوة بدائل العقوبات السالبة العقوبات البديلة في الفقة إلاسالميإبراهيم قاسم امليمن، : انظر( 26)

 4صه، 7434للحرية، 
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Abstract 

The study aimed at evaluating the religion pre-requisite stipulated for 

the presidential candidate according to Egyptian and Algerian 

Legislation  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 the Islamic Law  stipulates that the 

presidential candidate must be a religiously committed Sunni Muslim;  

second,  the Egyptian Constitution does not explicitly necessitate  the 

presidential candidate to be Muslim. In addition, the presidential 

candidate is neither required to be Sunni  nor to be religiously 

committed; third, the Algerian Constitution explicitly necessitates  the 

presidential candidate to be a religiously committed Muslim.  -. The 

study recommended that  the Egyptian Constitution ought to explicitly 

necessitate  the presidential candidate to be a religiously committed 
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Sunni Muslim. It also recommended that the Algerian Constitution  

ought to necessitate  the presidential candidate to be Sunni. 

Keywords: Religion Pre-requisite, Presidential Candidate  

لرئاسة  استهدفت الدراسة الحالية في بيان مدى اعتناء شرط الديانة في املترشح

وتمثلت . الدولة في التشريعين املصري والجزائري وتقييم ذلك في ضوء الشريعة إلاسالمية

وأسفرت الدراسة عن العديد من . أداة الدراسة فى مسح ألادبيات املتعلقة بموضوع الدراسة

ن فى املتقدم لإلمامة العظمى أ -صراحة  -النتائج أبرزها آلاتي أن الشريعة إلاسالمية تشترط 

يكون مسلما، وأن ينتمي املترشح ملذهب أهل السنة والجماعة، وأن يكون ملتزما بتعاليم 

على اشتراط  إلاسالم  فيمن يترشح  -صراحة  –أن الدستور املصري أغفل النص -دينه

كما أنه لم يشترط أن ينتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأن . ملنصب رئاسة الدولة

على شرط  –صراحة  –الدستور الجزائري نص أنَّ  –عاليم الدين يكون ملتزما بتطبيق ت

كما نص على اشتراط أن يكون مطبقا ألحكام . إلاسالم فيمن ُينتخب ملنصب رئاسة الدولة

بضرورة النص على شرط إلاسالم صراحة فيمن  املشرع املصري وأوصت الدراسة . دينه

تميا ملذهب أهل السنة والجماعة، وأن اشتراط أن يكون املرشح منو  يترشح لرئاسة الدولة، 

كما أوصت املشرع الجزائري بضرورة النص على اشترط أن .يكون ملتزما بتطبيق تعاليم دينه

 .يكون املترشح ملنصب رئاسة الدولة منتميا ملذهب أهل السنة والجماعة

 .شرط الديانة، املترشح لرئاسة الدولة :الكلمات املفتاحية

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 . 
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(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, be pious to 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)

: 

The position of presidency is of utmost importance. This 

importance is confirmed by the  Holy Text that orders the 

believers to obey their rulers as they obey Allah, Exalted be 

He, and His Messenger, peace be upon him. Allah, Exalted 

be He says: (Believers, obey Allah and obey the Messenger 

and those in authority among you) 
(5)

; Allah, Exalted be He, 

ordains that all people must obey those who are in authority 
(6)

. What also emphasizes the importance of this position is 

that it is an obligation for all the nation to commit to it  as 
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Jihad and  Islamic Science seeking. This importance is also 

intensified by the idea that  this office is legislated to follow 

in the footsteps of the Prophet, peace and blessings of Allah 

upon him, to guard Islam and to run the nation's affairs 

according the teachings of Islam 
(7)

. Owing to the importance 

of this position, Islam requires particular pre-requisites to 

occupy it. The most important pre-requisite is that a 

candidate must be Muslim. It is not permissible for a non-

Muslim to run a Muslim state 
(8)

. 

In spite of the importance of this pre-requisite, it is noted that 

Muslim countries deal with it differently. Some legislations 

require it explicitly whereas others entail it implicitly. That is 

why the question has been raised about how the Egyptian and 

the Algerian Legislations deal with this pre-requisite and  to 

what extent  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; 

To what extent is the religion pre-requisite required for 

occupying the presidency office taken into consideration 

by both Egyptian and Algerian Legislations and to what 

extent do both of them conform with Islam teachings? 
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This main question can be divided into the following 

subordinate questions; 

1- What is Islam viewpoint of the religion pre-requisite 

specified  for candidacy for the presidency office? 

2-  To what extent is the religion pre-requisite  required for 

occupying the presidency office taken into consideration by  

Egyptian  Legislation  and to what extent does it conform 

with Islam teachings? 

3- To what extent is the religion pre-requisite  required for 

occupying the presidency office taken into consideration by  

Algerian Legislation 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 the religion pre-requisite 

specified for candidacy  for the presidency office. 

2-  Investigating  to what extent  the religion pre-requisite  

required for occupying the presidency office is taken into 
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consideration by  Egyptian  Legislation  and to what extent  it 

conforms with Islam teachings. 

3- Investigating  to what extent  the religion pre-requisite  

required for occupying the presidency office is taken into 

consideration by  Algerian Legislation and to what extent  it  

conforms  with Islam teachings. 

The importance of the Study 

The study importance is shown in two aspects; 

First: Theoretically; 

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 religion pre-requisite 

specified to be able to candidate for presidency office.  

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.  
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The Scheme of the Study 

The study has been planned as follows; 

- Introduction.  

- Chapter I.  

- Chapter II. 

- Chapter III. 

- Conclusion. 

- Bibliography. 

The introduction has been given. So, the coming lines will 

tackle the other points in further detail. 

Chapter I 

Islam Viewpoint of the Religion Pre-requisite 

Specified for Candidacy for the Presidency Office 

 

The Scholars (Olamaa') make a condition  that the 

candidate for the presidency office  of a Muslim state 

must be a Muslim 
(9)

. " A non-Muslim's presidency 

over Muslims does not work; whatever his disbelief is 

since the purpose of presidency is to look after 
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Muslims and guard Islam. A non-Muslim  cares  

neither for Muslims nor Islam" 
(10)

. This pre-requisite 

is supported by all the Scholars of Islam. It is not 

permissible for a non-Muslim to rule Muslims. The 

ruler of Muslims is responsible for guarding Islam and 

defending a Muslim state. In addition, he is 

responsible for putting the teachings of Islam into 

effect. Nobody else but a Muslim who can play this 

role 
(11)

. 

The Scholars explicitly  stipulate that  the candidate for 

the presidency of a Muslim country must be a Muslim. 

Imam Ibn-Hazm states that there are four pre-

requisites needed for the candidacy for presidency 
(12)

. 

They are: Islam, maturity, masculinity and being from 

the tribe of Quraish 
(13)

. 

Imam Qurtoby states that there are eleven pre-

requisites needed for the candidacy for presidency. 

They are: being from the tribe of Quraish, 

jurisprudence, military  expertise, bravery, freedom, 

Islam, masculinity, good health, maturity, sanity and  

uprightness 
(14)

. 

 Imam Ibn-Jamaa states that there are ten  pre-

requisites needed for the candidacy for presidency. 

They are: masculinity, freedom, maturity, sanity, 
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Islam, uprightness, bravery,  being from Quraish, 

jurisprudence and political expertise 
(15)

. 

Not only do the Scholars make the condition that  the 

candidate must be a Muslim, but they stipulate that he 

must be a Sunni 
(16)

 and practicing Muslim as well. 

Imam Ibn-Hazm lays down that the candidate must be 

a committed practicing Muslim 
(17)

. 

Some contemporary Scholars annex one more pre-

requisite that must be fulfilled. It is the residency  in or 

migration to a Muslim state. A candidate must be a 

Muslim state permanent resident. Those Scholars state 

that this idea is evidenced by the Holy Text that says; 

(Those who believe and migrated, and fought for the 

Cause of Allah with their wealth and their persons; and 

those who sheltered them shall be guides to each other. 

And those who believe, but have not emigrated, you 

have no guidance towards them till they emigrate. But 

if they seek your help in the cause of your religion, it 

is your duty to help them, except against a nation with 

whom you have a treaty. Allah sees the things you do) 
(18)

. This means that " If a person embraces Islam and 

does not emigrate to a Muslim country, they will have 

no guidance from Muslims who reside in Muslim 

countries otherwise they keep to this pre-requisite 
(19)

. 
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There is abundant evidence that  the candidate for the 

presidency of a Muslim state must be a Muslim. Of 

which are the following: 

A. Evidence from the Holy Book: 

-First Evidence; 

 Allah, Exalted be He, says: (Allah will not grant the 

unbelievers any way over the believers) 
(20)

. The 

Scholars draw upon this verse as evidence  that  the 

candidate for the presidency of a Muslim state must be 

a Muslim 
(21)

. Ibn Hazm explains this verse saying: " 

The Caliphate is the biggest way. That is, Allah will 

not grant the non- Muslims  Caliphate over Muslims " 
(22)

. Al-Kamal Ibn Al-Homam states that there is 

evidence in this verse that the the candidate for the 

presidency of a Muslim state must be a Muslim 
(23)

. " 

And the Imamate is an authority that is used by the 

Caliph to get guidance over Muslims and it is not 

permissible for a non-Muslim to have guidance over 

Muslims " 
(24)

. 

-Second Evidence; 

Allah, Exalted be He, says: (The believers should not 

take the unbelievers as guides in preference to the 

believers, he who does this does not belong to Allah in 

anything, unless you have a fear of them) 
(25)

. Imam 
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Al-Shawkani says: " This verse shows that  the 

believers are forbidden to take the unbelievers as 

guides) 
(26)

. Imam Ibn-Al-Kaim  says: " Since love and  

patronage of unbelievers are counterparts of guidance, 

taking them as guides is considered as a kind of loyalty 

to unbelievers. That is why Allah rules that  those who 

take them as guides are to belong to them not to 

Muslims and true faith requires  disowning  

unbelievers  as guidance is incompatible with 

disownment. They  cannot  meet  because guidance is 

honoring while disownment is humiliation" 
(27)

. As a 

whole, " Islam bans believers  to take unbelievers  as 

guides, so they are forbidden to take them as rulers 

since ruling is a kind of guidance and it is forbidden to 

take them as guides" 
(28)

. 

B. Evidence from Sunna: 

-First  Evidence; 

Prophet Muhammad is reported to have said: (Islam 

exalts and never be exalted) 
(29)

. Imam Mawardi says; " 

This tradition shows that it is forbidden to take non-

Muslims as guides" 
(30)

. 

-Second Evidence; 

There were Dhimmi (the covenanted) 
(31)

 under  the 

Prophet and  the Orthodox Caliphs reign. However, It 
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never happened that one of them is  appointed as a 

governor, a judge or a minister in the Muslim state. If 

it had been their right  to participate in ruling the 

Muslim state, neither  would the Prophet nor the 

Orthodox Caliphs have deprived them of this right 
(32)

. 

C. Evidence from the Consensus of Scholars: 

There is complete unanimity that the candidate for the 

presidency of a Muslim state must be a Muslim. Qadi 

Iad reported this unanimity saying; There is complete 

unanimity that it is not permissible for the unbeliever  

to take up the imamate " 
(33)

. 

D. Evidence from Reason: 

The purpose of  Caliphate is to put the teachings of 

Islam into effect. The only one that  can care for this 

purpose is the Muslim not the non-Muslim 
(34)

. That is 

why, Imamate is not permissible for a non-Muslim 

whether a disbeliever, apostate  or whatever they 

are
(35)

. 

No doubt that a disbeliever cares neither for Islam nor 

for Muslims. But, it is noteworthy to say that a 

disbeliever hates Islam and Muslims and spares no 

effort to plot against Islam and harm Muslims even if  

they reveal good intentions. This is evidenced by the 

Holy Text that says: (They wish that you would 
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disbelieve as they disbelieve, and then you would be 

equal) 
(36)

 and the Holy Text that says: (Believers, do 

not take intimates with other than your own. They 

spare nothing to ruin you, they yearn for you to suffer. 

Hatred has already shown itself from their mouths, and 

what their chests conceal is yet greater. Indeed, We 

have made clear to you the signs, if you understand. 

There you are loving them, and they do not love you. 

You believe in the entire Book. When hey meet you 

they say: ' Die in your rage! Allah has knowledge of 

what is in your chests. When you are touched with 

good fortune, they grieve, but when evil befalls you, 

they rejoice. If you are patient and cautious, their guile 

will never harm you. Allah encompasses what they 

do)
(37)

. 

" These verses explicitly show that  unbelievers spare 

no effort to do harm to Muslims as stated by the Holy 

Text that says: (They spare nothing to ruin you). Allah, 

Exalted be He, makes it clear that they yearn for us to 

suffer and they hate us and this hatred is greater than 

they conceal in their chests. In addition, Allah, Exalted 

be He, declares that they might  hypocritically pretend 

to be Muslims to reach their evil intents. Allah, 

Exalted be He, also mentions that  they grieve when  



Dr. 

Muhammad 

Said -Gabr Al

Allah -Abdu

Gameel 

Religion as a Requirement Specified for the Presidential 

Candidate according to Egyptian and Algerian 

Legislation; An Evaluative Study in the Light of Islamic 

Law (Shari'a)  

 

028 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

Muslims get good fortunes and they are happy when 

evil befalls Muslims. And this because of the great 

animosity towards Muslims" 
(38)

. This " signifies the 

great hatred and malignance they have against 

Muslims" 
(39)

. This meaning is intensified by the Holy 

Text that says: (You will find that the most people in 

enmity to the believers are the Jews and idolaters) 
(40)

. 

This verse " indicates that every unbeliever hates 

Muslims and  the Jews and the Idolaters are the most 

people in enmity" 
(41)

. 

Now, it is clear that it is a fundamental pre-requisite 

that a candidate for the presidency of a Muslim state 

must be a Muslim. It is also added that a candidate 

must be a permanent resident in a Muslim state 
(42)

. 

This pre-requisite is justified by the idea that residence 

in a non-Muslim state makes a Muslim subject to 

being affected by the bad customs and traditions of the 

non-Muslim cultures. These corrupt customs and 

traditions might find its way to the Muslim 

communities through such non- Muslim cultures 

influenced candidates. Their bad effect is likely to be 

greater if such candidates come to power. 

It is also shown that the Scholars demands one more 

pre-requisite that a candidate for presidency must be 



Dr. 

Muhammad 

Said -Gabr Al

Allah -Abdu

Gameel 

Religion as a Requirement Specified for the Presidential 

Candidate according to Egyptian and Algerian 

Legislation; An Evaluative Study in the Light of Islamic 

Law (Shari'a)  

 

020 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

Sunni. This is justified by the thought that  being  non-

Sunni will undermine  the Sunni beliefs for the sake of 

the misled and misguided ones. Undoubtedly, people 

are greatly influenced by what their  rulers believe. 

Moreover, the Scholars stipulate  that the candidate 

must be a practicing Muslim. A non - practicing  

Muslim usually cares for his own interests at the cost 

of  the common interest.  
   

Chapter II 

Egyptian Legislation Viewpoint of the Religion Pre-

requisite Specified for Candidacy for the 

Presidency Office 
 

 The religion pre-requisite demanded for the candidacy 

for the state presidency  has not been explicitly stated 

in any  Republican Egyptian Constitution since the 

July military  coup  d' e'tat  in 1952 
(43)

. The pre –

requisite of being Sunni has not been mentioned in 

these constitutions either. A quick glance at the texts 

of the   constitutions of this era will clearly evidence 

this. Act (120) of the 1956 Egyptian Constitution 

states that: " The candidate for presidency must be 

Egyptian and born of Egyptian parents and 

grandparents. He must also enjoy civil and political 



Dr. 

Muhammad 

Said -Gabr Al

Allah -Abdu

Gameel 

Religion as a Requirement Specified for the Presidential 

Candidate according to Egyptian and Algerian 

Legislation; An Evaluative Study in the Light of Islamic 

Law (Shari'a)  

 

021 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

rights 
(44)

. In addition, he must not be less than 35 

years old. He must not be  a member of the ex-royal 

family that ruled Egypt before the July military  coup  

d' e'tat  in 1952".  

Act (101) of the 1964 Egyptian Constitution states 

that: " The candidate for presidency must be Egyptian 

and born of Egyptian parents. He must also enjoy civil 

and political rights. In addition, he must not be less 

than 35 years old".  

Act (75) of the 1971 Egyptian Constitution states that: 

" The candidate for presidency must be Egyptian and 

born of Egyptian parents. He must also enjoy civil and 

political rights. In addition, he must not be less than 40 

years old".  

Act (134) of the 2012  Egyptian Constitution states 

that: " The candidate for presidency must be Egyptian 

and born of Egyptian parents. He must have never held  

any other nationality but Egyptian. He must also enjoy 

civil and political rights. He mustn't have got married 

to a non-Egyptian. In addition, he must not be less than 

40 years old on the day of nomination". 
   

Act (26) of the 2014  Egyptian Constitution states that: 

" The candidate for presidency must be Egyptian and 

born of Egyptian parents. He must also enjoy civil and 
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political rights. He or his parents must have never held  

any other nationality but Egyptian He mustn't have got 

married to a non-Egyptian. In addition, he must not be 

less than 40 years old on the day of nomination".   

It is noted that the  religion pre-requisite has not been 

referred to in  any of these texts. Some jurists think 

that this pre-requisite is implicitly referred to in the 

article that says: " Islam is the established religion of 

the state … and Islam teachings are the main source of 

legislation" 
(45)

. So, they think that there is no need to 

explicitly have this pre-requisite in the constitution 

document 
(46)

. 

It also seems that  there is no text that requires the 

candidate for the presidency to be of certain creed. The 

reason for this might lie  in the idea that the Sunni 

creed is  the dominant one in Egypt and, hence, there is 

no need to have it referred to in the constitution 

document. 

It can be agreed that the religion pre-requisite can be 

implicitly understood from the text of the Second Act 

in the constitution which says:" Islam is the established 

religion of the state … and Islam teachings are the 

main source of legislation"  and by this Act, the 
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candidate for the presidency must be a Muslim. 

However, this Act is not sufficient for two reasons; 

- First, what is mentioned in the Preamble of the 2014 

Egyptian Constitution that the reference of interpreting 

this Act is the rulings of the High Constitutional  Law 

Court not the Holy Book and the Sunni as interpreted 

by the Salaf (Righteous Ancestors). This might lead to 

misinterpreting what the Second Act really dictates 

and  circumventing the  provisions of law as a result, 

especially what is related to the pre-requisites of the 

candidacy for presidency. 

Second, there are constitutional acts that contradict 

with the Second Act such  as Act (53) which states 

that: " All citizens are equal regarding rights, freedom 

and public duties and discrimination because of 

religion, creed … or any other reason is forbidden " 

and " the Government must take procedures to 

eliminate all forms of discrimination".  According to 

this Act, the Christian Egyptian has the right to stand 

as a candidate in presidential elections as long as he 

meets the other candidacy  pre-requisites. This 

enhances the likelihood of misinterpreting the Second 

Act and to make it useless. 
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In addition, leaving out the pre-requisite that entails 

that the candidate must be a Sunni Muslim makes the 

door wide open before the candidates from the 

misguided sects to stand for presidency elections  and 

this a golden chance for them to affect the public 

opinion and to spread their destructive ideologies. 

Besides,  leaving out the pre-requisite that entails that 

the candidate must be a practicing Muslim clears the 

way for the wicked persons to stand as candidates in 

the presidential elections. This, in turn, brings in  

indifference to religiosity and  religion ends up 

useless. 
  

Chapter III 

Algerian Legislation Viewpoint of the Religion Pre-

requisite Specified for Candidacy for the 

Presidency Office 
 

Unlike the Egyptian constitution, all the Algerian 

constitutions since the independence of Algeria from 

France in 1962  explicitly make a condition that a 

candidate for the presidency must be a Muslim. Act 

(39) of 1963 Algerian constitution states that: " Every 

Algerian Muslim turned 35 years old and enjoy civil 
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and political rights can stand as candidate for 

presidency". 

Act (107) of 1976 Algerian constitution states that: " 

No one can stand as candidate for presidency unless he 

holds the original  Algerian nationality, embraces 

Islam,  turned 40  years old and enjoys  civil and 

political rights ". 

Act (70) of 1989 0f Algerian constitution states that: " 

No one can stand as candidate for presidency unless he 

holds the original  Algerian nationality, embraces 

Islam,  turned 40  years old on the day of election and 

enjoys civil and political rights ". 

Act (87) of 1996 0f Algerian constitution and its 2016  

amendments  states that: " No one can stand as 

candidate for presidency unless …  he  is a Muslim ". 

This pre-requisite is intensified by Act (4) of the 1963 

Algerian constitution, Act (2) of the 1976 Algerian 

constitution and  the 1996 Algerian constitution and its 

2016 amendments  when stating: " Islam is the 

established religion of the State". 

The Algerian constitution not only requires the 

candidate for presidency to be a Muslim but it also 

make a condition that he must commit to the teachings 

of Islam. Act (10) of the 1996 Algerian constitution 
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and its 2016 amendments states that: " It is not 

permissible for anybody in authority … to break the 

codes of Islam". 

In addition, the Algerian constitution demands the 

candidate for presidency to respect  Islam teachings as 

shown when taking the constitutional oath. Act (110) 

of the 1976 Algerian constitution, Act (73) of 1989 

Algerian constitution and Act (76) of 1996 Algerian 

constitution and its 2016 amendments state that: " The 

president of the State take the oath saying: I swear by 

Allah, the Greatest and Most Exalted, to respect and 

glorify Islam". 

This pre-requisite is also emphasized by what 1989 

Algerian constitution and 1996 Algerian constitution 

and its 2016 amendments state saying: Algeria is the 

homeland of Islam".  

From the before-mentioned constitutional texts, it is 

shown that the Algerian constitution pays more 

attention to the religion pre-requisite in comparison 

with the Egyptian equivalent. All Algerian constitution 

issued since the independence of Algeria explicitly 

require the candidate for presidency to be a Muslim. 

They also make a condition that he must be a 
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committed Muslim. This goes line in line with what 

Islam calls for.  

Nevertheless, the Algerian constitution does not 

emphasize the idea that the candidate must be Sunni. 

This is likely to be owing to the thought that it is 

unnecessary to have this pre-requisite written down in 

the constitution document since  Sunni faith is the 

dominant creed in Algeria and the candidates are 

usually Sunni. 
 

Conclusion 

The study came to two the following findings: 

 First; Islam explicitly requires that a candidate for 

presidency to be a Muslim. It also requires that he 

must be a permanent resident in a Muslim state. 

Besides, he must be a practicing Sunni. 

Second; the Egyptian constitution does not explicitly 

require that a candidate for presidency to be a Muslim. 

It does not require him to be a practicing Sunni either. 

By this, the Egyptian constitution breaks the teachings 

of Islam. 

Third; in contrast to the Egyptian constitution, the 

Algerian constitution explicitly requires that a 

candidate for presidency must be a Muslim. It also 

makes a condition that he must be a committed 
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Muslim. However, it does not emphasize the idea that 

he is required to be Sunni.  

In the light of these findings. The study recommends 

that the Egyptian legislator ought to explicitly make a 

condition that a candidate for presidency must be a 

practicing Sunni Muslim. This comes in agreement 

with the 2014 Egyptian Constitution Second Act 

which states that: Islam is the established religion of 

the state … and Islam teachings are the main source of 

legislation", and with what was dictated by  the royal 

Egyptian constitution which said: " The king of the 

country must be a Muslim " 
(47)

, and with what 

common since the Islamic conquest of Egypt which 

dictated that Islam is the main source of legislation 
(48)

, 

and with what the previous studies have recommended 

saying that it is necessary to explicitly make a 

condition that a candidate for presidency must be a 

Muslim 
(49)

. 

In the light of these recommendations, the study 

suggests that Act (141 ) of 2014 constitution should be 

annexed by the following article:  

-A candidate for presidency must be a practicing Sunni 

Muslim. 
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The study also makes the recommendation that the 

Algerian legislator should make a condition that a 

candidate for presidency must be Sunni. Bearing this 

in mind, the study suggests that Act (87) of the 1996 

Algerian constitution and its 2016 amendments is to be 

annexed by the following article: 

--A candidate for presidency must be  Sunni. 
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