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 .ونشرها
ملزيد من املعلومات التفصيلّية حول تعليمات النشر: شكال ومضموًًن، يرجى اإلتصال هبيئة و 

على اهلاتف: ية احلقوق والعلوم السياسيه برج بوعريريج العناصر، أو االتصال اجمللة بكل
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 اجمللةاملقاالت املنشورة ال تعرب ابلضرورة على رأي 
               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

7 

 2021جوان       1العدد       6اجمللد                                                          والسياسية ونيةنالقا للدراسات البيان جملة

 فهرسال
 الصفحة عنوان املقال الرقم
 03 اللجنة العلمية للمجلة 01
 04 مقاييس وشروط النشر 02
 07 فهرس العدد 03
 وسائل نفاذ القرار االداري االلكتوين 04

 د/ عمر عبد احلفيظ أمحد عمر
 مجهورية مصر العربية -جامعة االسكندرية -كلية احلقوق

09 

 قانون العقوابت وقانون القضاء العسكري يف اجلزائر نظام اإلفراج املشروط بني 05
The title of the intervention: The conditional release system 

between the penal code and the military justice law in Algeria 
 د/ عائشة عبد احلميد

اجلزائر –جامعة الشاديل بن جديد، الطارف   

34 

 قراءة يف املفهومالسياسة العامة  06

 د/ حاجي عبد احلليم

 -اجلزائر  –كلية احلقوق،  برج بوعريريج 

62 

األسرة محاية يف القضائي االجتهاد إسهام 07  
ابشا العريب مصطفى/ د  

 -1بلة بن أمحد-وهران جامعة. اإلسالمية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية

95 

08 La protection juridique de l’environnement dans le cadre 

de 

Développement durable a la lumière de la législation 

algérienne 

 احلماية القانونية للبيئة يف إطار
 التنمية املستدامة على ضوء التشريع اجلزائري

Meriem BELKESSAM 

108 



 

8 

 2021جوان       1العدد       6اجمللد                                                          والسياسية ونيةنالقا للدراسات البيان جملة

Fculté de droit, bba – Algerie- 

 الفقه والقانون اجلزائري الفحص الطيب قبل الزواج بني 09
Examen médical prénuptial 

Entre la jurisprudence et la loi algérienne 

 مسعودان فتيحةد/ 
 د/ حممودي مسرية

 ، جامعة برج بوعريريجكلية احلقوق

121 

لألخالقيات واآلداب اجلامعيةاملبادئ األساسية  10  

Basic principles of university ethics and ethics 

 د/ نعيمة عبديل

 -اجلزائر –جامعة عبد الرمحان مرية جباية 

148 

 



االلكرتوين ل نفاذ القرار االداريوسائ عمر عبد احلفيظ أمحد عمر                                                                                                    

 
9 

 2021جوان    1العدد     6اجمللد جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             
 

 وسائل نفاذ القرار االداري االلكرتوين

 / عمر عبد احلفيظ أمحد عمرد

 مجهورية مصر العربية -جامعة االسكندرية -كلية احلقوق

 ملخص:

بيان ماهية نفاذ القرار تناولت هذه الدراسة وسائل نفاذ القرار اإلداري االلكرتوين من خالل 
اإلداري االلكرتوين، كما تناولت الدراسة مفهوم النشر االلكرتوين ابعتباره وسيلة من وسائل النفاذ 
االلكرتوين وبينت مزاايه، كما أبرزت الدراسة األساس القانوين للنشر االلكرتوين، مث انتقلت الدراسة لبيان 

 هان مفهومنفاذ االلكرتوين وذلك من خالل بية الثانية من وسائل الفكرة اإلعالن االلكرتوين ابعتباره الوسيل
والتطبيق العملي له، كما بينت الدراسة كذلك األساس القانوين لإلعالن االلكرتوين للقرار اإلداري، مث 

الوسيلة األخرية من وسائل نفاذ  ابعتبارهللقرار االداري االلكرتوين إنتقلت الدراسة لبيان فكرة العلم اليقيين 
وتطبيقاته العملية وكذلك أبرزت الدراسة األساس  هالقرار االداري االلكرتوين، وذلك من خالل بيان مفهوم

 وضع قانون شامل للمعامالتالقانوين له، مث أختتمت الدراسة جبملة من النتائج والتوصيات، أمهها، 
  االلكرتونية. اإلدارية

 العلم اليقيين. -اإلعالن -النشر -القرار االداري االلكرتوين -نفاذ  ية:حالكلمات املفتا

Abstract: 

This study dealt with the means of enforcing the electronic administrative 

decision by showing what is the enforcement of the electronic administrative 

decision. The study also dealt with the concept of electronic publishing as a means of 

electronic access and showed its advantages. The study also highlighted the legal 

basis for electronic publishing, then the study moved to clarify the idea of electronic 

advertising as the second method. One of the means of electronic access by 
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explaining its concept and its practical application, as the study also showed the legal 

basis for electronic advertising for the administrative decision, then the study moved 

to clarify the idea of certain science of the electronic administrative decision as it is 

the last means of the enforcement of the electronic administrative decision, by 

explaining its concept and applications The process and the study highlighted the 

legal basis for it. Then the study concluded with a set of findings and 

recommendations, the most important of which is the development of a 

comprehensive law for electronic administrative transactions. 

Key words: Enforcement - electronic administrative decision - publishing - 

advertising - certain science 

 مقدمة:

مع تطور ثورة املعلومات وتقدم وسائل االتصاالت احلديثة، كان من الضروري أن تساير اإلدارة العامة  
هذا التطور وخصوصًا يف جمال القانون اإلداري الذي حيكم غالب نشاطاهتا، والذي من مساته األساسية 

الستيعاب املستجدات اليت يكشف عنها العلم، ويستلزمها الواقع من أجل احلصول على املرونة و التطور 
جودة يف األداء املقدم للجمهور، من خالل إجناز اخلدمة املطلوبة بسرعة وسهولة من خالل ما يسمى حاليا 

 ابإلدارة االلكرتونية.

التقليدية، وهو ما أدى إىل ظهور ونتيجة لذلك، مل يعد هذا التطور بعيدا عن وسائل النشاط اإلداري 
القرار اإلداري االلكرتوين، والعقد اإلداري االلكرتوين، وأصبح أيضا يتصل ببعض نظرايت القانون اإلداري. 
حيث تعد نظرية القرار اإلداري املوضوع األهم من املواضيع اليت يتناوهلا القانون اإلداري، فهو لسان حال 

رادهتا صراحة وضمنا، وحمور العملية اإلدارية اليت تطورت بشكل مضطرد بتطور اإلدارة واملرتجم احلقيقي إل
 واتساع النشاط اإلداري.

يف صورته احلديثة،  وتعد عملية النفاذ االلكرتوين للقرار اإلداري من أهم موضوعات القرار اإلداري
أمتد ابلضرورة لوسائل نفاذ القرار شهدت تطوراً متماشياً مع تطور القرار اإلداري، هذا التطور فعملية النفاذ 
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، وذلك أن نفاذ القرار اإلداري الميكن أن يتحقق مبعزل عن وسائله، لذلك فإن إنتقال النفاذ إيل اإلداري 
واقعه اجلديد ال يعدو يف حقيقته أن يكون جمرد إنتقال لوسائله، وتتمثل وسائل نفاذ القرار اإلداري 

 اإلعالن االلكرتوين والعلم اليقيين ابلقرار االداري االلكرتوين.االلكرتوين يف النشر االلكرتوين و 

 أمهية الدراسة:أواًل: 

بيان أمهية وسائل النفاذ االلكرتوين لتطوير القرار االداري  يتمثل اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة يف 
متاشيا مع حقيقة قبول هذا التطور ال رفضه بصفة خاصة، والقانون اإلداري بصفة عامة، مما يؤدي إيل 

قواعد وأحكام القانون اإلداري اليت ال تعرف اجلمود والتوقف عند حد معني، وبقدرهتا على مالحقة 
 تطورات العمل اإلداري حىت ال نكون أمام فراغ قانوين وغياب للتنظيم املفرتض وجوده.

 أهداف الدراسة:اثنياً: 

 بيان ماهية نفاذ القرار االداري االلكرتوين. -1
 إبراز األساس القانوين له.و ، ماهية النشر االلكرتوينبيان  -2
 إبراز األساس القانوين.و  ، بيان ماهية إعالن القرار االداري االلكرتوين -3
 إبراز األساس القانوين له.و بيان ماهية العلم اليقيين للقرار اإلداري االلكرتوين،  -4

 :اثلثاً: إشكالية الدراسة

تتمثل اإلشكالية الرئيسية يف هذه الدراسة  يف حماولة معرفة مدى تطور وسائل النفاذ للقرار االداري 
لتتماشى مع التكنولوجيا احلديثة اليت تستخدمها اإلدارة العامة ىف إصدارها للقرارت اإلدارية ونفاذها، 

وسائل نفاذ القرار االداري  ما مدى تطور وتطوع ،هو وابلتايل فإن السؤال الذي تطرحه هذه الدراسة 
 ثورة التكنولوجية اليت انتهجتها اإلدارة العامة يف أعماهلا وقرارهتا؟لتتماشى مع ال
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 :رابعاً: منهجية الدراسة

 . املنهج الوصفي التحليليهذه الدراسة من خالل اتباع  سنتناول

 :خامساً: خطة الدراسة

 االلكرتوين مبحث متهيدي: ماهية نفاذ القرار االداري

 املبحث األول: نشر القرار االداري االلكرتوين

 املبحث الثاين: إعالن القرار االداري االلكرتوين

 املبحث الثالث: العلم اليقيين ابلقرار االداري االلكرتوين

 االلكرتوين مبحث متهيدي: ماهية نفاذ القرار االداري

يف املفهوم التقليدي للقرار اإلداري، وكيفية التعبري  إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يستدعي إعادة النظر
عن إرادة اإلدارة دون تطلب التعبري عنها من شخص طبيعي، ألن املوظف العام أصبح يعتمد على احلاسب 

بطريقة إلكرتونية، وتضمنه  داريوهذا يعين إمكان صدور القرار اإل األيل حىت يف إصدار القرار اإلداري،
رار اإلداري التقليدي، عالوة على صالحياته ألن يكون حمال للطعن ابإللغاء، أي إلغاء جلميع مقومات الق

 1القرار اإلداري اإللكرتوين.

                                                           
سنة ، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، -قارنةدراسة م -رتونية يف إدارة املرافق العامةنرباس حممد جاسم األحبايب، أثر اإلدارة اإللك  1

 .101، ص 2018
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ويعد القرار االداري من أهم الوسائل القانونية اليت تعرب هبا االدارة عن إرداهتا،  إذ يعد من أهم 
، مبا يسمح له ابستيعاب كافة التطورات املتعلقة التصرفات القانونية لإلدارة الذي ميتاز ابملرونة والتطور

    1جبوانب احلياة املختلفة، األمر الذي حيتم على اإلدارة مواكبتها وتطويعها خلدمة أعماهلا.

ويعرف القرار اإلداري اإللكرتوين على أنه " إستخدام اجلهات املسؤولة ألنظمة املعلومات إلعتماد 
 2.بديل واحد من البدائل املطروحة"

ومت تعريفه أيضًا على أنه "هو تلقى اإلدارة العامة الطلب االلكرتوين على موقعها االلكرتوين 
وإفصاحها عن رغبتها املأمولة إبصدار القرار اإلداري والتوقيع عليه الكرتونيا، وإعالم صاحب الشأن بذلك 

،وذلك بقصد إحداث اثر قانوين وذلك مبا هلا من سلطة مبقتضى القوانني واللوائح  يف موقعه االلكرتوين،
 3يكون جائزا وممكننا قانوان ابتغاء املصلحة العامة".

وعرف أيضًا أبنه "إفصاح السلطة اإلدارية العامة عن إرادهتا املنفردة امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى 
ك ممكنا وجائزا القوانني واألنظمة النافذة عرب وسائل إلكرتونية بقصد ترتيب أاثر قانونية مىت كان ذل

، وهبذا الصدد ال خيتلف القرار اإلداري اإللكرتوين عن القرار اإلداري التقليدي إال من انحية وسيلة 4قانوان"
 التعبري عن اإلرادة فقط.

                                                           
صهيب أمحد عيد املناصري، أثر وسائل االتصال احلديثة على التصرفات القانونية لإلدارة يف اململكة األردنية اهلامشية ، جملة جامعة   1

 .158، ص2021الزيتونة األردنية للدراسات القانونية، اجمللد الثاين، العدد األول، مارس
 ي، أمل حممود علي العبيدي، إدارة االزمات وإلكرتونية إختاذ القرار، جملة اببليوسف عبد الرمحان اجلبوري، مسية عباس جميد الربيع  2
 .5، ص 2011، العدد األول، 19لعلوم اإلنسانية، اجمللد ل

اجمللد  ،2016سنة اإلمارات العربية املتحدة ، ،الشارقة جملة الفكر الشرطي، ي االلكرتوين،القرار اإلدار  ،اشرف حممد خليل محامدة  3
 .64ص  ،99العدد رقم  ، 25

صاحل عبد عايد صاحل، أمهية دور احلكومة اإللكرتونية )اإلدارة احمللية ( يف عملية صناعة القرار اإلداري مستقبال، جملة جامعة تكريت   4
 .222، ص  2015، لسنة 28، العدد 2للعلوم القانونية، اجمللد 
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: يتمثل يف سعي اإلدارات العامة االولأما نفاذ القرار االداري االلكرتوين  فيعود ظهوره إيل أمرين، 
 .1اإلدارة االلكرتونيةحنو تبين نظام 

: يتمثل يف نقل هذه اإلدارات إلمتيازاهتا وأساليب عملها للواقع اجلديد، السيما القرار الثاينو
 2اإلداري، والذي يعد أهم هذه األساليب وأكثرها شيوعا وفعالية يف العمل اإلداري.

اتريخ  من حيز التنفيذ  ل القرار االداريخوأبنه "دني  وإللكترداري اإلار القرذ انفاوميكن تعريف 
ار لقرا ابهذاج إلحتجره القانونية، والميكن اطه منتجا ألثاولشرمستوفيًا لمختصة  السلطة امن وره صد

داري إلار التي تتمثل بالنشر بالنسبة للقرالعلم اسائل ى وال بعد علمهم به بإحداد إألفرم اماداري أإلا
 3.دي"فرلداري اإلار الشخصي بالنسبة للقرالعلم التنظيمي، وا

ني في وإللكترأو التبليغ النشر ل  امن خالداري إلار القرذ افي نفاونية إللكتردارة اإلويظهر دور ا
ما داري التنظيمي، أإلار القرالى إبالنسبة الرمسية لصحف افي التقليدي لنشر ابداًل من االلكرتونية لصحف ا

على داري إلار ابالقرن لشأالصاحب يين اليقلعلم ل امن خالا إلكرتونيًا نافذدي فيكون لفرار ابالنسبة للقر
 4ني.وإللكتراموقعه 

                                                           
دراسة حالية بكلية  -لكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسسات التعليم العايلموسي عبد الناصر، حممد قريشي، مسامهة اإلدارة اال  1

 .  89، ص2011جامعة بسكرة، اجلزائر، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، العدد التاسع، عام  -العلوم والتكنولوجيا
، 20ارات اإلدارية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد أثر تغري الظروف القانونية والواقعية يف القر  أمحد إمساعيل،  2

 .8، ص2004العدد األول، عام 
 1متاح على الرابط التايل) أخر زايرة يف  22/2/2020عدانن مصطفى البار، القرار اإلداري االلكرتوين، مقال نشر بتاريخ   3

 (2021إبريل
 https://bit.ly/3egLzF1  

،  2014، لسنة 1، العدد 16زينب عباس حمسن، اإلدارة اإللكرتونية وأثرها يف القرار اإلداري، جملة كلية احلقوق جامعة النهرين، اجمللد   4
 .312ص 

https://bit.ly/3egLzF1
https://bit.ly/3egLzF1
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ويالحظ أن هناك عدة صعوابت تقنية تتعلق ابلتبليغ االلكرتوين تتمثل أساسا يف مدى يقينية وصول 
القرار اإلداري إىل املخاطب به، ومدى حجية وسائل التبليغ االلكرتوين، والىت من بينها أنه قد تصل الرسالة 

ملتضمنة القرار اإلداري وتكون مبهمة وغري مفهومة لتضمني جهاز احلاسوب أنظمة محاية االلكرتونية ا
مشفرة ال متكن من قراءة الرسالة ،كما ميكن أن يتعرض النظام اإلتصايل إىل القرصنة أو الفريوسات، وميكن 

املستقبل اآليل أن يرفض املستقبل اآليل استقباهلا لعدم وجود حيز كاف للتخزين، أو تصل الرسالة إىل 
  1وتكون غري قابلة لالستخراج لتعرضها للفريوسات والربامج الضارة.

 الفرق بني نفاذ القرار اإلداري وتنفيذه: -

يعترب القرار اإلداري انفذًا بصدوره صحيحًا من السلطة املختصة، أما تنفيذ القرار اإلداري من جهة 
 .اإلدارة نفسها أو من جهة األفراد أنفسهم

ر اإلدارة اإللكرتونية يف تنفيذ القرار اإلداري، فيظهر من خالل حتويل اإلجراءات اإلدارية أما دو 
التقليدية إىل إجراءات إلكرتونية حيث تقوم أجهزة احلاسوب ابإلستجابة لتنفيذ األوامر كليا أو جزئيا حبسب 

   2املدخلة مسبقاً للحاسوب.الطلب دون تدخل املوظفني اإلداريني، هذا بناءاً على البياانت واملعلومات 

 املبحث األول: نشر القرار االداري االلكرتوين

إن احلديث عن نفاذ القرار اإلداري اإللكرتوين يتوجب علينا إعداده ابستخدام وسائل االتصال 
من خالل  النماذج اإللكرتونية اليت تقوم اإلدارة بتجهزيها وإعدادها بشكل مسبق ليتم إصداره على ديثة احل

شكل مستند إلكرتوين، وابلتايل يصبح القرار مستجمعا ألركانه مسببا مذيالً  بتوقيع االدارة صاحبة السلطة 

                                                           
اململكة  ،لة دراسات علوم الشريعة والقانونجم ،قرار اإلداري االلكرتويننفاذ ال نوفان العقيل العجارمة وانصر عبد احلليم السالمات،  1

 .1028ص ، 2013سنة ،1ملحق  ،40اجمللد ، األردنية اهلامشية
 .312سابق، صرجع مينب عباس حمسن، ز   2
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ور املخاطبني، عرب وسائل إبصداره، للخروج إىل حيز الوجود بشكل إلكرتوين حبيث يصل علمه إىل مجه
     1االتصال احلديثة.

 املطلب األول: ماهية النشر االلكرتوين

 أواًل: مفهوم النشر االلكرتوين:

تقوم فكرة النشر االلكرتوين على جلوء اإلدارة إىل الواقع االلكرتوين بوسائله املختلفة إليصال العلم 
يف شكل املستند الورقي ودون خروج القرار املنشور مبضمون قرارها إىل أصحاب الشأن دون صدور القرار 

إىل املأل يف هذا الشكل أيضاً، إذ أن وجود القرار ونشره يكون ابالستناد على مستندات قائمة على دعائم 
  2الكرتونية.

فيمكن لإلدارة أن تلجأ إىل املوقع اإللكرتوين املخصص هلا ولنشر قرارهتا، إذ ال يكاد أن خيلو اهليكل 
نظيمي إلدارات الدولة من وجود مواقع إلكرتونية خاصة هبا، مبا يسمح هلا بنشر قرارهتا عليها بشكل الت

سهل وسريع، وتتيح هذه اخلاصية ميزات جنملها بسرعة وصول القرار اإل داري والعلم به وسرعة انتشاره 
ر القرارت اإلدارية على ليشمل أكرب عدد من اجلمهور أو املخاطبني به، كما ميكن النشر اإللكرتوين نش

املوقع اإللكرتوين للجريدة الرمسية ويف هذه احلالة ال يتوجب إبالغ املخاطبني مبضمون القرار بشكل شخصي 
ويصبح انفذًا لقواعد نشره يف تلك اجلريدة، وهذا ما ينسحب على عملية النشر اإللكرتوين يف اجلريدة 

مر يتطلب وجود نظام قانوين جييز استخدام تلك الوسائل اليت الرمسية عرب موقعها اإللكرتوين. لكن هذا األ

                                                           
 .161ص ،، مرجع سابقاملناصريصهيب أمحد عيد   1
بدون داود عبد الرازق الباز، احلكومة االلكرتونية وأثرها على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة املعارف، االسكندرية،   2

 .249،250سنة نشر، ص 
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تنظم طريقة إنفاذه إلكرتونيا ملواجهة الصعوابت العملية اليت حتماً ستواجه هذه املسألة نظرًا حلداثتها وعدم 
 1تصدي الفقه والقضاء هلا بشكل مسبق.

جمي هتدف لنقل العلم ابلقرار طابع بر ذات إجرائية "عملية وقد مت تعريف النشر االلكرتوين أبنه  
 2إيل اجلميع عرب الوسائل اليت يوفرها الواقع االلكرتوين".اإلداري 

 اثنياً: مزااي النشر االلكرتوين:

فإن إعتماد مزاايه من النشر االلكرتوين بشكل عام، لذلك اإلداري يستمد النشر االلكرتوين للقرار 
فري املال العام، مقارنة بنفقات النشر الورقي الذي حيتاج يؤدي إيل خفض النفقات العامة وتو اإلدارة عليه 

النشر االلكرتوين يتميز بدقته وبنائه على جمموعة إجراءات أن ، كما 3لنفقات ابهظة للطباعة والتوزيع
يتسلل إليها، أضف لذلك متتعه أن إلكرتونية يتم تنفيذها بشكل منتظم عمليًا وزمنيًا وال ميكن لإلمهال 

توصيل العلم مبضمون القرارات اإلدارية إيل مجيع املخاطبون هبا أاًي  كان  تواجدهم، في  برية  ابلسرعة الك
حمتواها حبدود زمنية أو في عرض تتقيد ال الصفحات االلكرتونية ألن ، 4سواء داخل الوطن أو خارجه

 مكانية.

أحيااًن ابلنسبة للنشر توصيل العلم هبذه الطريقة حمصن من العقبات املادية اليت نلمسها أن كما 
اإلستثنائية اليت متر هبا البلدان أو يف حالة فقدان السيطرة األمنية على جزء في األوقات الورقي، ال سيما 
 من إقليم الدولة.

                                                           
 .161ص ،، مرجع سابق املناصري صهيب أمحد عيد 1
اسة تطبيقية مقارنة"، رسالة دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، حممد سليمان انيف شيرب، النفاذ االلكرتوين للقرار االداري"در   2

 .452م، ص2015
 .274م، ص2011خالد ممدوح ابراهيم، حوكمة االنرتنت، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، عام   3

4 Brian Fizgerlad, Rami Olwan, copyright and Innovation in the Digital Age: The United Arab 

Emirates (UAE). Abu Dhabi, May, 2009.p.p149,150. 
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كذلك فإن إاتحة القوانني والقرارات على االنرتنت يؤدي إىل سهولة الرجوع إليها يف أي وقت، حبيث 
ال حيتاج ذلك األمر إال وجود احلاسوب واالتصال ابالنرتنت، كذلك فإن  تكون يف متناول اجلميع، حيث

البحث يف هذه القوانني والقرارات يكون سهاًل وسريعاً، إذ اليتخطى األمر جمرد إدخال كلمة أو عبارة يف 
    1داخل املوقع االلكرتوين وإعطاء األمر الربجمي للبحث عنها، ويتم تنفيذ ذلك يف ثوان معدودة.

 طلب الثاين: األسا  القانوين للنشر االلكرتوينامل

ال شك أن القرار اإلداري مثله مثل أي عمل إداري حلقه التطور التكنولوجي الذي حتقق يف ميدان 
العمل اإلداري، مما أدى إيل تطور معظم جوانبه ووقائعه املرتبطة به ونتيجة لذلك برز النشر االلكرتوين قائماً 

وات الربجمية اليت تتوالها جهة اإلدارة ومرتبطًا بفكرة املستند االلكرتوين، ويؤدي تطور على جمموعة من اخلط
هذا النشر إىل إمكانية القيام بنقل العلم مبضمون القرار اإلداري من خالل جمموعة من الوسائل االلكرتونية 

قي واإلجراءات التقليدية املتبعة يف املتاحة لدى اإلدارة واألفردا معاً، حبيث ال يتم االعتماد على املستند الور 
   2هذا الشأن.

وإذا كان النشر االلكرتوين كغريه من وسائل النفاذ األخرى يستفيد من قوانني املعامالت اإللكرتونية 
فيما يتعلق بتقرير مشروعية اإلجراءات املكونة له، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو األساس القانوين 

 عن النشر الورقي.للجوء اليه كبديل 

فقد ذهب رأي ىف الفقه إىل أن األساس القانوين جيب أن يكون حصراً مبنياً على تدخل تشريعي من 
خالل قيام املشرع ابالعرتاف ابلوسائل االلكرتونية وبدورها يف حتقيق واقعة النفاذ االلكرتوين للقرار اإلداري 

                                                           
 .275مرجع سابق، ص د ممدوح ابراهيم،خال 1
 .1027مرجع سابق، ص عبد احلليم السالمات،نوفان العقيل العجارمة وانصر  2
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ار اإلداري وكذلك صالحية الواقع اجلديد إلرساء فكرة وصواًل لالعرتاف ابلنشر واإلعالن اإللكرتوين للقر 
  1العلم اليقيين هبذه القرارات، حىت جتد مجيعها مكاانً هلا يف العمل اإلداري دون إاثرة عدم مشروعيتها.

وذهب رأى أخر إيل أنه البد من اللجوء إىل النظام القانوين القائم والبحث فيه عما يؤسس لنظرية 
للقرار االداري، ومن مث جيب اللجوء إيل القضاء ىف ظل الوضع احلايل حلسم األمور يف هذا النشر االلكرتوين 

    2الشأن واالجتهاد يف بيان مدى مشروعية األمر من عدمه.

والباحث هنا وإن كان يبدي إعجابه وتقديره للرأى االول حملاولته تطوير الفكرة اخلاصة ابلنشر، إال 
ا ذهب إليه، فهو الرأي الذي حيقق املصلحة ويؤيت مثاره من الناحية العملية، أنه يؤيد الرأي الثاين فيم

ويضيف الباحث فرضية وجود النشر االلكرتوين جبوار النشر الورقي حيت إقرار قانون خاص حبصرية النشر 
 االلكرتوين للقرار االداري.

 املبحث الثاين: إعالن القرار االداري االلكرتوين

يغ األفراد ابلقرار عن طريق جهة اإلدارة مباشرة وذلك ابلوسائل املختلفة اليت تراها يقصد ابإلعالن تبل
مناسبة، ويعترب اإلعالن الوسيلة األساسية للعلم ابلقرارات اإلدارية الفردية، فهي ختاطب فردا معينا أو أفرادا 

أن هبا، وأمام اإلجتاه للتحول معينني ابلذات وابلتايل يكون من السهل على اإلدارة أن تقوم إببالغ ذوي الش
حنو اإلدارة اإللكرتونية فإن ذلك يستتبع حتمًا إعادة النظر يف أساليب التبليغ التقليدية واللجوء إىل التبليغ 

 اإللكرتوين عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص بذوي الشأن.

األساس القانوين له، وذلك  وسنتناول يف هذا املبحث ماهية إعالن القرار االداري االلكرتوين، وكذلك
 من خالل املطلبني التاليني.

                                                           
الطبعة ية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، أثر الوسائل االلكرتونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانون أمل لطفي حسن جاب هللا، 1

 وما بعدها. 102، ص2013االسكندرية، عام األوىل، 
 .508، 507مرجع سابق، صان انيف شيرب، حممد سليم 2
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 املطلب األول: ماهية إعالن القرار االداري االلكرتوين

 أواًل: مفهوم اإلعالن االلكرتوين:

مع بروز النشاط اإلعالين عرب االنرتنت وإتساع نطاقه، جلأت اإلدراة كغريها من األفراد واملؤسسات 
التطور التكنولوجي إيل إمكانية قيامها ابإلعالن عن أعماهلا املتعددة ابإلستناد لالستفادة منه، حيث أدى 

إيل إجراءات ذات طابع تقين، دون استخدام لالوراق كما كان عليه احلال من قبل؛ خصوصًا يف ظل املزااي 
ظريه التقليدي، اليت الزمت هذا التطور وجعلت اإلعالن أكثر دقة وانتظاماً، وسرعته الفائقة ابملقارنة مع ن

     1فضالً عن اتساع مداه بيحيث يصبح حاضراً يف كل مكان دون التقيد أبي حدود يف هذا املقام.

وجتدر اإلشارة إيل أن اإلعالن االلكرتوين للقرار االداري ال خيتلف ىف غايته عن نظريه الورقي، وتتمثل 
 2اد بواسطة إجراء التبليغ أو اإلخطار الشخصي به.هذه الغاية يف نقل العلم مبضمون القرار االداري إيل االفر 

وكل ما يف األمر أنه يتحقق من خالل اإلعتماد على إجراءات ووسائل ذات طابع تقين ال نلمسها 
يف األحوال العادية لإلعالن، ويرتبط بوجود القرار يف صورة املستند االلكرتوين، ويقوم على آلية إنتقاله بني 

برجمية ينفذها احلاسوب أو اهلاتف احملمول بناءًا على األوامر الصادرة هلما، لذلك  أطرافه من خالل عملية
   3يعد كالمها إعالن مع إختالف طريقة إجرائه.

                                                           
عام دار النهضة العربية، القاهرة، عصمت عبد هللا الشيخ، مبادىء ونظرايت القانون االداري، اجلزء الثاين، إمتيازات اإلدارة العامة،  1

 .   2010،209، ص2002
 .248، مرجع سابق، صداود عبد الرازق الباز 2
 انصر عبد احلميد السالمات، نفاذ القرار اإلداري يف القانون االداري االردين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة عني  3

 .  377،376م، ص2009مشس، عام 
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وميكن تعريف اإلعالن االلكرتوين للقرار االداري على أنه"عملية برجمية تتوالها جهة اإلدارة ألجل 
مبا يؤدي إىل تسلمه وحيازته يف صورة املستند االلكرتوين من إرسال القرار اإلداري عرب الوسائل املتاحة 

 .  1جانب املخاطب به"

وعلى ذلك فإن اإلعالن االلكرتوين للقرار اإلداري يعكس عملية برجمية تقوم على إختاذ سلسلة من 
ثل يف اإلجراءات اليت يتم تنفيذها يف نطاق الواقع االلكرتوين، وتستهدف إجناز ثالث خطوات رئيسية تتم

إرسال القرار اإلداري، ومن مث استالمه، ووصوله إىل صاحب الشأن يف شكل املستند االلكرتوين ال الورقي، 
 وهو ما يعين حيازته فعلياً للقرار والوقوف على مضمونه بصورة جيدة.   

  اثنياً: التطبيق العملي لإلعالن االلكرتوين: 

ن الناحية العملية بوجود واقعتني متكاملتني تؤداين إيل يتميز اإلعالن االلكرتوين للقرار اإلداري م
حتققه؛ ومها واقعة إرسال القرار اإلداري من قبل جهة اإلدارة، وواقعة استقباله أو استالمه من قبل املخاطب 
به، وهو ما يعين أن طرفا القرار مها أيضًا طرفا اإلعالن، ولكل منهما مركزه الفين والقانوين حبسب قوانني 

 عامالت االلكرتونية، حيث تعترب جهة اإلدارة يف مركز املرسل بينما يعترب األفراد يف مركز املرسل إليه.     امل

وابلرجوع إىل املوقع الرمسي للحكومة املصرية يتبني لنا إجتاه اإلدارات العامة يف مصر إيل قبول تلقي 
موعة كبرية من اخلدمات املراد تقدميها طلبات األفراد بصورة الكرتونية، حيث حيوى هذا املوقع على جم

للجمهور، بشرط تقدميهم طلبًا خاصًا بذلك، وتتنوع هذه اخلدمات مابني إدرية وقضائية، وابلنسبة 
للخدمات اإلدارية؛ فهي تتصل ابلطلبات املتعلقة ابألحوال الشخصية، والسياحة واألاثر، واملياه، والكهرابء، 

 والصحة وغريها. واملرور،والتعليم، والتموين، 

                                                           
 .576، مرجع سابق، صمد سليمان انيف شيربحم 1
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ومثل هذا التحول يف العالقة بني اإلدارة واألفراد ينىبء عن إمكانية اللجوء إىل الرد على هذه الطلبات 
بصورة الكرتونية، مما يدلل على تطبيق عملية اإلعالن االلكرتوين للقرارات الصادرة بشأهنا، ومما الشك فيه 

ين سيكون بطريقة كبرية، ابعتباره الوسيلة الرئيسية يف التواصل فإن اعتماد هذه اإلدارات على الربيد االلكرتو 
بينها وبني مقدمي الطلبات، ويلزم لنجاح ذلك قيام مقدم الطلب بتزويد جهة اإلدارة بعنوان بريده 

كما يلتزم مقدم الطلب إبرفاق كافة   1االلكرتوين، حىت تستطيع الرد عليه، وإعالنه بقرارها من خالله.
 2لواثئق الالزمة لتدعيم طلبه.املستندات وا

 املطلب الثاين: األسا  القانوين لإلعالن االلكرتوين

يف سبيل إبراز األساس القانوين لإلعالن االلكرتوين للقرار اإلداري البد من التأكيد يف البداية على أن 
وأن  3اصة.هذا اإلعالن جاء يف ظل التطور الذي أصاب القرار اإلداري بصورة عامة ونفاذه بصورة خ

 اإلجراءات ذاهتا اليت تعتمد عليه االدارة ىف اختاذ قرارها بصورته اجلديدة تعتمد عليها أيضاً يف حتقيق إعالنه.

ومن حيث األصل فإن املشرع قد يلزم اإلدارة ابتباع طريقة معينة يف اإلعالن، ومع ذلك فإن الشائع  
طريقة اليت تراها مناسبة يف إعالن القراراإلداري، لذلك يعد يف هذا املقام هو ترك احلرية لإلدارة يف اختيار ال

اإلعالن أكثر حتررًا من قيود املشرع اليت نلمسها يف النشر، واملبدأ السائد هنا أن اإلعالن يعترب صحيحاً 

                                                           
 .104مرجع سابق، ص ،أمل لطفي حسن جاب هللا 1
عالء حمي الدين مصطفي، القرار االداري االلكرتوين كأحد تطبيقات احلكومة االلكرتونية، حبث مقدم للمؤمتر العلمي السابع عشر،  2

 ومابعدها.  123، ص2009مايو 20،19سرتاتيجية، ابو ظ،ي، الفرتة املعامالت االلكرتونية، مركز االمارات للدراسات والبحوث اال
جلامعة ا محدى سليمان القبيالت،التوقيع كشكلية يف القرار اإلداري االلكرتوين، حبث منشور مبجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،  3

 .682،681، ص 2007)ملحق(، عام34االردنية، اجمللد 
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بغض النظر عن شكله أو اإلجراء الذي مت مبقتضاه، طاملا أنه يف النهاية أدى إىل نقل القرار بتفاصيله 
 1وايته إىل علم صاحب الشأن.وحمت

ويف سبيل الوصول لألساس القانوين لإلعالن االلكرتوين، يذهب بعض الفقه إيل ضرورة قيام املشرع 
ابالعرتاف به رمسيًا من خالل تنظيمه بشكل صريح بواسطة نظام قانوين حديث يتويل تنظيم كافة جوانب 

الواقع اجلديد إبجراءاته الفنية يف نقل العلم مبضمون التطور الذي أصاب وسائل النفاذ بعد االعتماد على 
  2القرار.

ويذهب جانب أخر من الفقه إىل رفض قبول فكرة اإلعالن االلكرتوين للقرار االداري وذلك نظراً 
للمخاطر اليت تالزمها ابلنسبة للشخص املخاطب ابلقرار، وأساس ذلك أن هذه الوسائل وإن كانت تؤدي 

وإىل أطرافه، إال أهنا التعين قطعًا العلم به، فهي وإن كانت قرينة على إجراء النقل إال   ايل نقل القرار من
أهنا ليست كذلك يف ثبوت قيام العلم بشكل حقيقي وفعال، ومثال ذلك الفاكس فقد ال يتمكن صاحب 

    3القرار من استالمه ويتسلمه غريه.

بقني، حيث يري أنه المانع من قبول واعتماد والباحث يذهب إىل رأي ذايت خمتلف عن الرأيني السا
فكرة اإلعالن االلكرتوين يف ظل التشريعات احلالية، إيل حني اعتماد تشريع خاص ابإلعالن االلكرتوين، 
وذلك نظراً ملرونة قواعد القانون االداري ومتيزها بقابليتها للتطويع مع الوقائع اليت تستجد. فال جيب االنتظار 

األمر تشريعياً، كما ال جيب رفض الفكرة جملرد احتمال عدم الوصول لالعالن، فذلك األمر حيت يتم تنظيم 

                                                           
الطبعة األوىل، التنظيم اإلداري، الضبط اإلداري، العقود اإلدارية، دار الفكر اجلامعي،  -اإلداري حسام مرسي، أصول القانون  1

 . 543،542، ص2012االسكندرية، عام
 .250،249مرجع سابق، ص اود عبد الرازق الباز،د  2
رسالة دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، حممد السيد عبد اجمليد البيدق ، نفاذ القرارات االدارية وسرايهنا يف حق االفراد،  3
 .115م، ص2002ص
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متصور حىت يف الوسائل التقليدية لإلعالن. ومن املمكن التغلب على احتمالية عدم وصول اإلعالن 
   لصاحب الشان مبزيد من الضوابط، مثل وجود وسائل احتياطية أخري لوصول اإلعالن لصاحب الشأن. 

 املبحث الثالث: العلم اليقيين ابلقرار اإلداري االلكرتوين

يعترب العلم اليقيين ابلقرار اإلداري الوسيلة الثالثة من وسائل النفاذ، حيث يقف جبانب النشر 
واإلعالن للتأكيد على توافر العلم مبضمون القرارات اإلدارية الصادرة يف مواجهة املخاطبون هبا وبدء سرايهنا 

 1وترتيب آاثرها القانونية ابلنسبة إليهم.

فقد أضافه القضاء اإلداري إىل وسيليت النشر واإلعالن، ومقتضى ذلك أنه إذا علم صاحب الشأن 
بفحوى القرار علما يقينيا انفيا للجهالة، ال ضمنيا وال إفرتاضيا، قام هذا العلم مقام النشر واإلعالن، ويف 

ين، تتم املخاطبة إبستخدام التكنولوجيا احلديثة، األمر الذي يؤدي إىل احلد من إطار القرار اإلداري اإللكرتو 
نظرية العلم اليقيين بصورهتا التقليدية، الن مثل هذه الوسائل ال جمال فيها لإلجتهاد من حيث كون املطلوب 

، فاألصل أن القرار اإلداري تبليغه ابلقرار اإلداري قد علم به علما يقينيًا ال إفرتاضيًا وال ضمنيًا هبذا القرار
االلكرتوين يرتكز على وصول الرسالة االلكرتونية اليت تتضمن القرار اإلداري املطلوب إلعالم صاحب 

 الشأن، ويتم ذلك عرب الربيد االلكرتوين والذي له رقم سري ال يعرفه إال صاحبه.  

 املطلب األول: ماهية العلم اليقيين ابلقرار اإلداري االلكرتوين

 أواًل: مفهوم العلم اليقيين ابلقرار اإلداري االلكرتوين:

يشري الفقه يف الدراسات احلديثة املتعلقة أبثر التطور التكنولوجي يف جمال القانون اإلداري إىل أن هذا 
التطور من املمكن أن يرسي أبعادًا جديدة يف نظرية العلم اليقيين حبيث يصبح مرتبطًا بدالئل وقرائن فنية 

                                                           
التنظيم القانوين للوظيفة العامة، نظرية العمل اإلداري، منشأة  –اإلداري، تنظيم السلطة اإلدارية حممود سامي مجال الدين، أصول القانون 1

 .685م، ص2009عام  املعارف، االسكندرية،
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ل على قيامه ووجوده كما هو متبع ىف األحوال العادية، ويعرف ذلك ابلعلم اليقيين االلكرتوين، وإن كان تدل
     1بعض هذا الفقه يري أن حاالت قيام هذا العلم تعد أقل ابلنسبة ملا هو عليه يف الوضع التقليدي.

التأثري على مجيع وسائل  فمن جانب أول هناك من يرى أن تطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية من شأنه
النفاذ االلكرتوين للقرار اإلدارى مبا يف ذلك العلم اليقيين حبيث ال يقتصر األمر على النشر واإلعالن، ويرى 
أن هذا العلم بصورته اجلديدة يتحقق يف احلالة اليت تقوم فيها اإلدارة إبخطار صاحب الشأن ابلقرار الصادر 

  2.بواسطة رسائل الربيد االلكرتوين

ومن جانب اثن جند من يرى أن تطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية وما يستتبعه من جلوء اإلدارة إيل 
النشر واإلعالن ابلوسائل االلكرتونية سيؤدي إىل تضييق نطاق حاالت قيام العلم اليقيين ابملقارنة مع 

رة سيؤدي إيل سهولة وقوف األحوال العادية، وتكمن علة ذلك يف أن وجود النشر واإلعالن هبذه الصو 
األفراد على مضمون القرار االداري أاي كان تنظيميًا أم فردايً، نظرًا ملا يتميز به احلاسوب من إجراءات 

    3منتظمة تؤدي إلمتام هذه الوسائل بصورة مثلى، ويف ظل دقة الوسائل املستخدمة اليت ال اجتهاد فيها.

غري مباشرة إيل أن تطور العمل اإلداري وعملية إصدار  ومن جانب اثلث جند أخرون يشريون بصورة
القرارات اإلدارية يف ظل تطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية وجلوء اإلدارة للواقع االلكرتوين يكشف عن إمكانية 
قيام نظرية العلم اليقيين ابلقرار اإلداري يف إطار هذا الواقع، ويربز موقف هؤالء من خالل ما أوروده بشأن 

لتظلم االلكرتوين الذي يدلل وجوده على علم صاحبه ابلقرار اإلداري علمًا يقينيًا ومن مث يستفاد األخري ا
من قرائن هلا طابعها الفين والربجمي ومثاهلا التظلم االلكرتوين. ووفقًا لذلك فإن اإلدارة إذا ما أرسلت قرارها 

بتسلم الرسالة الواردة إيل بريده ومن مث تظلم إيل صاحب الشأن عرب بريده االلكرتوين، وقام هذا الشخص 

                                                           
 .105،104مرجع سابق، ص ،، أمل لطفي حسن جاب هللا139ابق، صمرجع سطفي، عالء حمي الدين مص  1
 .250،249مرجع سابق، ص الباز، داود عبد الرازق  2
 .1029نوفان العقيل العجارمة وانصر عبد احلليم السالمات، مرجع سابق،  3
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من القرار بواسطة إرسال طلب جلهة اإلدارة من خالل الربيد االلكرتوين أيضاً، فكل ذلك يؤدي إيل ميالد 
الدليل القاطع بعلمه اليقيين ابلقرار اإلداري وثبوت اإلعالن االلكرتوين على أكمل وجه وأن اإلعالن قد وقع 

   1حلالة. صحيحاً يف هذه ا

وخنلص من ذلك إىل قيام العلم اليقيين االلكرتوين من خالل قرائن جديدة متفقة مع الواقع االلكرتوين 
 ، مع مراعاة متايز وسيلة العلم اليقيين كوسيلة نفاذ مستقلة عن النشر واإلعالن.

ر غري املنشور أو املعلن وعلى ذلك مت تعريف العلم اليقيين االلكرتوين أبنه "علم  األفراد املؤكد ابلقرا
     2بناًء على ما هو مستفاد من بعض اإلجراءات االلكرتونية القائمة". 

 اثنياً: التطبيق العملي للعلم اليقيين االلكرتوين:

يتميز العلم اليقيين ابتساع نطاقه ومشوليته ألي واقعة أو قرينة تدلل قطعًا على علم صاحب الشأن 
، ألن اهلدف من ذلك قد 4، دون أن تقوم اإلدارة بنشره أو إعالنه3ذي صدر حبقهمبضمون القرار اإلداري ال
، لذلك تتميز تطبيقات هذا العلم بتعددها، ويتوىل القضاء الكشف عنها وفقاً 5حتقق بوجود العلم اليقيين

 .6لظروف النزاع دون أن يتقيد بوسيلة معينة

                                                           
 .  139مرجع سابق، صطفي، عالء حمي الدين مص 1
 .634مرجع سابق، صحممد سليمان انيف شيرب،  2
م، 2004االسكندرية، عام  الطبعة األوىل، حممود سامي مجال الدين، الوسيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، منشأة املعارف،  3
 .  309ص
حممود أبو السعود حبيب، القضاء اإلداري، جملس الدولة، قضاء التأديب، قضاء اإللغاء، مطبعة اإلميان، مصر، بدون سنة نشر،  4
 . 462ص
 .309ص مرجع سابق، سامي مجال الدين، حممود 5
خالد الزبيدي، نظرية العلم اليقيين يف الفقه والقضاء االداري مع الرتكيز على حمكمة العدل العليا، دراسة مقارنة، جملة دراسات علوم   6

 .  156، ص2007، عام1، العدد34الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، اجمللد
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 تدلل على قيام العلم اليقيين مبضمون القرار ولقد أورد الفقه جمموعة من التطبيقات العملية اليت
اإلداري ابلنسبة ملن صدر إليه هذا القرار، ولقد جاءت هذه التطبيقات يف ضوء ما قرره القضاء أثناء نظره 
للمنازعات اإلدارية، ومن هذه التطبيقات إقرار الطاعن بعلمه ابلقرار أثناء تواصله مع جهة اإلدارة ابلطرق 

م ، فقد 2001تاحة، ومن ذلك قبول احملكمة اإلدارية ملدينة اننت الفرنسية يف أواخر عام االلكرتونية امل
  1قبلت أول طعن قدُم إليها بواسطة الربيد االلكرتوين للمحكمة.

 املطلب الثاين: األسا  القانوين للعلم اليقيين للقرار اإلداري االلكرتوين

قيين االلكرتوين ابلنظر إيل النتائج العملية واهلامة املرتتبة على تربز أمهية إرساء األساس القانوين للعلم الي
وجوده واملتمثلة يف قيام علم األفراد ابلقرارات الصادرة يف مواجهتهم ونفاذها على هذا النحو ومن مث 
احتساب ميعاد الطعن ابإللغاء، األمر الذي يظهر خطورة ذلك على حقوق ومراكز األفراد يف حال 

ملواعيد. وأمام ذلك فإن إدعاء اإلدارة بقيام العلم اليقيين االلكرتوين البد أن يستند على إنقضت هذه ا
مسوغات قانونية جتعل من إدعائها هذا منتجًا ألاثره القانونية ومقبواًل أمام القضاء وهو مايربز بدوره أمهية 

 البحث يف أساس هذا العلم من الناحية القانونية.

يت على خالف األصل ىف نفاذ القرار االداري وفقا ملا رمسه املشرع بوسيليت النشر وألن العلم اليقيين أي
واإلعالن، ويعفي اإلدارة من جزاء عدم قيامها بذلك كونه جيسد غاية هذه الوسائل وحيققها ابلرغم من عدم 

فضل ، فقد كان القضاء االداري حريصا على وضع الشروط والضوابط اليت تكفل قيامه على أ2وجودها
، مبا يؤدي إيل استقرار املراكز القانونية وعدم تعطيل سراين القرارات اإلدارية من جانب، ومبا 3صورة

                                                           
موسي شحادة، اإلدارة االلكرتونية وإمكانية تطبيقها ىف رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري ابلربيد االلكرتوين، جملة احلقوق للبحوث  1

 . 558،557م، ص2010القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة االسكندرية، العدد األول، عام
 .19القاهرة، بدون سنة نشر، ص ،الطبعة األوىل دار النهضة العربية، اري،ابلقرار اإلدحممد فوزي نوجيي، العلم اليقيين   2
م، 1981حممد عبد العال السناري، نفاذ القرارات االدارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، عام  3
 .95،94ص
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اليشكل مساسًا حبقوق األفراد يف ذات الوقت من جانب أخر، لذلك ميكن القول أن القضاء أرسى هذا 
  1العلم يف ظل التوفيق بني مصلحيت اإلدارة واألفراد معاً.

فإن هذه الشروط ميتد نطاق واليتها إىل العلم اليقيين بصورته اجلديدة، ومبا أن جوهر نظرية وابلتأكيد 
يمكن ف ،2العلم اليقيين يتمثل يف معرفة األفراد ابلقرار اإلداري دون أن يصل إىل إيديهم نص القرار ذاته

ات االلكرتونية قادرة على االعتماد على ذلك األمر لتقرير مشروعيته يف صورته املتطورة، مادامت اإلجراء
وعلى ذلك تصلح مثل  ،إليهم نص القراراد ابلقرار الصادر يف شأهنم دون انتظار وصول حتقيق علم األفر 

جهة األفراد، وعلى هذا األساس غريها من القرائن التقليدية يف التدليل على وجود هذا العلم وقيامه يف موا
والدالئل التقليدية املتعلقة بقيام العلم اليقيين  وال يوجد ما مينع تنضم هذه اإلجراءات احلديثة إىل القرائن 

 .ذلك 

 اخلامتة:

 على النحو التايل: جنملها ،خلصت هذه الدراسة إيل جمموعة من النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج:

 النتائج التالية: خلصت هذه الدراسة إىل

إيل أمرين، االول: يتمثل يف سعي اإلدارات  االداري االلكرتوين نفاذ القرارتعود فكرة ظهور  -1
، الثاين: يتمثل يف نقل هذه اإلدارات إلمتيازاهتا وأساليب و تبين نظام اإلدارة االلكرتونيةالعامة حن

 الذي يعد أهم هذه األساليب.عملها للواقع اجلديد، السيما القرار اإلداري، و 

                                                           
 .379، ص2009وطلبات إيقاف تنفيذه، منشأة املعارف، االسكندرية، عام عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري  1
 .23مرجع سابق، ص حممد فوزي نوجيي، 2
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 العامة أنه يؤدي إيل خفض النفقات مثل،عدة مزااي اإلداري  حيقق النشر االلكرتوين للقرار  -2
توصيل العلم مبضمون  فينه يتميز بدقته، كما يتميز ابلسرعة الكبرية  أوتوفري املال العام، كما 

 القرارات اإلدارية إيل مجيع املخاطبون هبا أايً  كان  تواجدهم.
عتني متكاملتني تؤداين إيل يتميز اإلعالن االلكرتوين للقرار اإلداري من الناحية العملية بوجود واق -3

حتققه؛ ومها واقعة إرسال القرار اإلداري من قبل جهة اإلدارة، وواقعة استقباله أو استالمه من 
 قبل املخاطب به، وهو ما يعين أن طرفا القرار مها أيضاً طرفا اإلعالن.

ئج العملية واهلامة تربز أمهية إرساء األساس القانوين للعلم اليقيين االلكرتوين ابلنظر إيل النتا -4
املرتتبة على وجوده واملتمثلة يف قيام علم األفراد ابلقرارات الصادرة يف مواجهتهم ونفاذها على 

 هذا النحو ومن مث احتساب ميعاد الطعن ابإللغاء.

 اثنياً: التوصيات:

خلصت الدراسة إيل جمموعة من التوصيات نوجهها للمشرعني ىف الدول العربية بصفة عامة، 
 ومصر بصفة خاصة، وذلك على النحو التايل:

 نوصي بوضع قانون خاص وشامل بكل املعامالت اإلدارية االلكرتونية. -1
 نوصي بوضع قانون للجريدة الرمسية االلكرتونية وذلك لنشر القرارات والقوانني. -2
 وسائل النفاذ االلكرتونية سواء النشر أو اإلعالن أووتنظم  نوصي بوضع نصوص خاصة ترسي  -3

  للقرار اإلداري. كرتوينلالعلم اليقني اال
متكامل من خالل تزويد قاعات  نظام الكرتوينالسلطة القضائية على  نوصي بضرورة اعتماد  -4

احملاكم ابلوسائل االلكرتونية الالزمة للوصول لتطبيق النفاذ االلكرتوين  للقرار اإلدارى وتفعيل 
 وسائله وتطورها.
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 :قائمة املراجع

 :الكتبأواًل: 

أمل لطفي حسن جاب هللا، أثر الوسائل االلكرتونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية،  -1
 .2013دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، االسكندرية، عام 

الضبط اإلداري، العقود اإلدارية، التنظيم اإلداري،  -انون اإلداريحسام مرسي، أصول الق    -2
 .2012اجلامعي، الطبعة األوىل، االسكندرية، عام دار الفكر

خالد ممدوح ابراهيم، حوكمة االنرتنت، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، االسكندرية، عام  -3
 .م2011

داود عبد الرازق الباز، احلكومة االلكرتونية وأثرها على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال  -4
 .كندرية، بدون سنة نشرموظفيه، منشأة املعارف، االس

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري وطلبات إيقاف تنفيذه، منشأة    -5
 .2009املعارف، االسكندرية، عام 

عصمت عبد هللا الشيخ، مبادىء ونظرايت القانون االداري، اجلزء الثاين، إمتيازات اإلدارة  -6
 .2002عام القاهرة، العامة، دار النهضة العربية، 

القاهرة،  النهضة العربية، الطبعة األوىل،حممد فوزي نوجيي، العلم اليقيين ابلقرار اإلداري، دار  -7
 .بدون سنة نشر

حممود أبو السعود حبيب، القضاء اإلداري، جملس الدولة، قضاء التأديب، قضاء اإللغاء، مطبعة  -8
 .اإلميان، مصر، بدون سنة نشر

الدين، الوسيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، منشأة املعارف، الطبعة حممود سامي مجال   -9
 .م2004األوىل، االسكندرية، عام 
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التنظيم القانوين  –حممود سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري، تنظيم السلطة اإلدارية -10
 .م2009عام  للوظيفة العامة، نظرية العمل اإلداري، منشأة املعارف، االسكندرية،

، دار -قارنةدراسة م -كرتونية يف إدارة املرافق العامةنرباس حممد جاسم األحبايب، أثر اإلدارة اإلل -11
 .2018 سنة ،االسكندريةاجلامعة اجلديدة، 

 :اثنياً: الرسائل واألطروحات العلمية

دكتوارة،  حممد السيد عبد اجمليد البيدق، نفاذ القرارات االدارية وسرايهنا يف حق االفراد، رسالة  -1
 .م2002كلية احلقوق، جامعة القاهرة، عام

حممد سليمان انيف شيرب، النفاذ االلكرتوين للقرار االداري"دراسة تطبيقية مقارنة"، رسالة    -2
 .م2015دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، سنة 

ة، كلية احلقوق، حممد عبد العال السناري، نفاذ القرارات االدارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوار  -3
 .م1981جامعة عني مشس، عام

انصر عبد احلميد السالمات، نفاذ القرار اإلداري يف القانون االداري االردين، دراسة مقارنة،   -4
 .م2009رسالة دكتوارة، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، عام 

 املقاالت واملداخالتاثلثاً: 
إمساعيل، أثر تغري الظروف القانونية والواقعية يف القرارات اإلدارية، جملة جامعة دمشق  أمحد  -1

 .2004، العدد األول، عام 20للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
اشرف حممد خليل محامدة، القرار اإلداري االلكرتوين، جملة الفكر الشرطي، الشارقة،  -2

 .2016، سنة 99، العدد رقم 25اجمللد اإلمارات العربية املتحدة، 
جامعة  ،زينب عباس حمسن، اإلدارة اإللكرتونية وأثرها يف القرار اإلداري، جملة كلية احلقوق -3

 .2014، لسنة 1، العدد 16النهرين، اجمللد 
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محدى سليمان القبيالت، التوقيع كشكلية يف القرار اإلداري االلكرتوين، حبث منشور مبجلة  -4
 .2007)ملحق(، عام34الشريعة والقانون،اجلامعة االردنية، اجمللد دراسات علوم 

خالد الزبيدي، نظرية العلم اليقيين يف الفقه والقضاء االداري مع الرتكيز على حمكمة العدل  -5
، 34العليا، دراسة مقارنة، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، اجمللد

 .2007، عام1العدد
بد عايد صاحل، أمهية دور احلكومة اإللكرتونية )اإلدارة احمللية ( يف عملية صناعة صاحل ع  -6

، لسنة 28، العدد 2القرار اإلداري مستقبال، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية، اجمللد 
2015. 

رة يف صهيب أمحد عيد املناصري، أثر وسائل االتصال احلديثة على التصرفات القانونية لإلدا   -7
، جملة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات القانونية، اجمللد الثاين، العدد ملكة األردنية اهلامشيامل

 .2021األول، مارس
عالء حمي الدين مصطفي، القرار االداري االلكرتوين كأحد تطبيقات احلكومة االلكرتونية،  -8

االمارات للدراسات  حبث مقدم للمؤمتر العلمي السابع عشر، املعامالت االلكرتونية، مركز
 .2009مايو 20،19والبحوث االسرتاتيجية، ابو ظ،ي، الفرتة 

موسي شحادة، اإلدارة االلكرتونية وإمكانية تطبيقها ىف رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري   -9
ابلربيد االلكرتوين، جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة 

 .م2010األول، عاماالسكندرية، العدد 
موسي عبد الناصر، حممد قريشي، مسامهة اإلدارة االلكرتونية يف تطوير العمل اإلداري  -10

جامعة بسكرة، اجلزائر،  -دراسة حالية بكلية العلوم والتكنولوجيا -مبؤسسسات التعليم العايل
 .2011جملة الباحث، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، العدد التاسع، عام 
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، العدد األول، سنة 19ات وإلكرتونية إختاذ القرار، جملة اببل للعلوم اإلنسانية، اجمللد االزم
2011. 

 :رابعاً: املواقع االلكرتونية

، متاح على 22/2/2020عدانن مصطفى البار، القرار اإلداري االلكرتوين، مقال نشر بتاريخ  -1
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 نظام اإلفراج املشروط بني قانون العقوابت وقانون القضاء العسكري يف اجلزائر
The title of the intervention: The conditional release system between 

the penal code and the military justice law in Algeria 
 

 عائشة عبد احلميدد/ 
 اجلزائر –الطارف  الشاديل بن جديد، جامعة

 امللخــــــص:
فإذا كان التجرمي يهدف إىل حتديد  العقاب مها أساس النظام القانوين اجلنائي أبسره ،و  إن التجرمي

األفعال املنهي عنها أو الواجب إتياهنا، فإن العقاب هو الشق اجلزائي املقدر واملالئم للتوقيع على كل من 
يقوم ابنتهاك أو خمالفة األوامر احملظورة قانوان، لذا يعد التجرمي والعقاب مها عماد مبدأ شرعية اجلرائم 

 والعقوابت.
تشريعات اجلنائية هو العقاب من خالل العقوابت السالبة للحرية واالستثناء هو إعادة فاألصل يف ال

 إدماج احملبوسني يف احلياة العادية من خالل عقوبة خدمة النفع العام وكذا اإلفراج املشروط.
هو اجلماعة الرمسية  يقصد إبعادة إدماج احملبوسني ، إبعاد اجلاين عن اإلجرام وحميطه ، وملا كان احلبس

ختصاصات يف هذا اجملال، فإن تواجد هذا األخري ضمنها من شأنه أن يعمق فجوة اإلجرام، املتعددة اال
ويكون هذا اإلدماج من خالل آليتني رئيسيتني مها: آلية نظام اإلفراج املشروط وكذا آلية تطبيق عقوبة العمل 

 للنفع العام.
جتماعي للمحبوسني وهو بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج االقرر املشرع اجلزائري قانون خاص 

، املؤرخ يف 01-18املعدل واملتمم مبوجب القانون  2005فيفري  06املؤرخ يف  041-05القانون رقم 
                                                           

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج.ر 2005فيفري  06، املؤرخ يف 05-04القانون رقم  -1
 .2005، 12عدد 
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ضاف فيه املشرع فصل رابع بعنوان:" الوضع حتت الرقابة اإللكرتونية "، ضمن أ، فقد 2018جانفي  30
 منه . 16رر مك 150إىل  150املواد من 

ففي ضوء الفكر العقايب احلديث أصبح القانون والعدالة يهيمنان على مرحلة تطبيق العقوابت ذلك 
أن احملاكمة اجلزائية ال تنتهي مبجرد صدور احلكم بسجن املتهم إذ تعترب العقوبة منذ حلظة الصدور على 

 بتداءا حلياة أفضلاللمجتمع، فقد تكون هذه املرحلة  اجملرم مرحلة جديدة ابلنسبة للمحكوم عليه وابلنسبة
حنرافا يف املستقبل، وملواجهة هذا اإلشكال وهذه املرحلة من حياة الشخص املذنب ابتداءا حلياة أشد اوإما 

احملكوم عليه، ويف سبيل أتمني عالج أفضل للمحكوم عليه وحتصنه مبؤهالت شخصية ومهنية تشكل درعا 
، فقد سعت التشريعات العقابية احلديثة ومنها التشريع حنراف جمددال حتول دون عودته لالقبواقيا له يف املست

العقايب اجلزائري إىل إجياد بدائل للعقوبة وأساليب معاملة حديثة هبدف إعادة أتهيل احملكوم عليه وتعديل 
 طباعه حىت يتكيف من جديد مع اجملتمع.

 –القانون اجلزائري  –قانون القضاء العسكري  –قانون السجون  –اإلفراج املشروط  الكلمات املفتاحية:
 السياسة العقابية. 
 

 

Abstract: 

Criminalization and punishment are the basis of the entire criminal legal system, 

so if the criminalization aims to determine the acts that are prohibited or must be 

performed, then the punishment is the appropriate and appropriate part of the penalty 

for anyone who violates or violates the orders that are legally prohibited, so 

criminalization and punishment are the pillar of the principle Legitimacy of crimes 

and penalties. 

The basic principle in criminal legislation is punishment through penalties 

depriving freedom and the exception is the reintegration of detainees into normal life 

through the punishment of public utility service as well as conditional release. 

The reintegration of the detainees means the removal of the perpetrator from the 

crime and his surroundings, and since imprisonment is the official multi-disciplinary 
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group in this field, the presence of the latter within it would deepen the crime gap, 

and this integration will be through two main mechanisms: the conditional release 

system mechanism and also the mechanism The application of the labor penalty for 

public benefit. 

The Algerian legislature has decided a law on the organization of prisons and 

the social reintegration of prisoners, which is Law No. 05-04 of February 06, 2005, 

amended and supplemented by Law 18-01 of January 30, 2018, in which the 

legislator added a fourth chapter entitled: “Situation under electronic surveillance” 

Within Articles 150 to 150 bis 16 thereof. 

In light of modern punitive thought, law and justice have come to dominate the 

stage of applying penalties, because the criminal trial does not end with the issuance 

of the sentence of imprisonment for the accused, as the punishment from the moment 

of issuance of the criminal is considered a new stage for the convicted person and for 

society, this stage may be the beginning of a better life or the beginning of life More 

deviating in the future, and to face this problem and this stage in the life of the 

convicted guilty person, and in order to secure better treatment for the convicted 

person and fortify him with personal and professional qualifications that constitute a 

protective shield for him in the future that prevents him from returning to 

delinquency again, modern penal legislation, including the Algerian penal legislation, 

has sought Finding alternatives to punishment and modern methods of treatment with 

the aim of rehabilitating the convicted person and modifying his character so that he 

is adapted again to society. 

key words  : Parole - Prisons Law - Military Justice Law - Algerian Law - Punitive 

Policy. 

 مقدمة:
حيث يعترب العقاب هو اجلزاء الذي يقرره القانون ملكافحة اجلرمية وإعادة أتهيل وإصالح اجلناة، 

د من العقابية للحجتاه السياسة اجلنائية احلديثة يف جمال السياسة اادة إدماجهم يف اجملتمع من خالل وإع
 .اجلرمية وإعطاء فرصة إلصالح احملبوس
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ففي ظل تبين املشرع اجلزائري لنظام اإلصالح العقايب سواء داخل املؤسسات العقابية أو خارجها 
بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج ، املتعلق 2005لعام  04-05وهذا جتسيدا لتطبيق القانون رقم 

 .جتماعي للمحبوساال
عات اجلنائية احلالية، إال أن هذا إذا كان احلبس عقوبة سالبة للحرية النموذج األمثل للعقاب يف التشري

ال يعين حتقيق أغراض العقاب يف السياسة اجلنائية احلديثة واملتمثل يف إصالح اجملرم وإعادة أتهيله كأهم 
 .سبل مكافحة اإلجرام والعودة إليه

تعد اجلزائر من بني الدول اليت سنت شرائع وقوانني خاصة ابلسجن والسجناء ، تطبيقا للقواعد 
قرهتا األمم املتحدة ، وتطبيقا للميثاق العاملي حلقوق اإلنسان، حيث ية الدنيا ملعاملة السجناء اليت أذجالنمو 

، والذي تضمنه نص األمر رقم 1972يعود أو تنظيم يتعلق ابلسجون وإعادة الرتبية يف اجلزائر إىل سنة 
 .1972فيفري  16املؤرخ يف  72-02

ما يف عملية اإلصالح واإلدماج ة يف اجلزائر دورا هاحيث تلعب السجون واملؤسسات العقابي
 .جتماعي للمحبوسنياال

املشرع وهبذا لتفادي حيث تعد عملية إدماج احملبوسني وأتهيلهم من األهداف اليت يسعى إليها 
كنظام ، وكذا آلية الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية  من خالل آلية اإلفراج املشروط رتكاب اجلرميةاعودهتم إىل 

 01.1-18جديدة يف ظل القانون رقم 
بني اإلفراج املشروط نتناول املوضوع ابملنهج التحليلي، واملنهج املقارن، حيث يستلزم املوضوع مقارنة 

ضمن نظام القانون العقايب اجلزائري وقانون القضاء العسكري، والتساؤل اجلوهري الذي يطرح يف هذا 
سياستها العقابية، يف تطبيق اإلفراج املشروط ضمن منظومتها  اجلزائر من خاللالسياق، هل جنحت 

 العقابية، مقارنة بقانون القضاء العسكري، وما هي األحكام اخلاصة هبذا األخري؟ 
                                                           

، واملتضمن قانون 2005فيفري  06، املؤرخ يف 05-04، يتمم القانون رقم 2018يناير  30، املؤرخ يف 18-01القانون رقم  - 1
 .05/2018تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج.ر عدد 
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 نتناول املوضوع من خالل نقطتني أساسيتني:
 نظام اإلفراج املشروط يف القانون اجلزائري. أوال: -
 اإلفراج املشروط يف قانون القضاء العسكري. اثنيا: -

 نظام اإلفراج املشروط يف القانون اجلزائري: -أوال
جتماعيا إذ بواسطته يتمكن من العودة أهم أنظمة إعادة إدماج احملبوس ا إن نظام اإلفراج املشروط من

 سوار املؤسسة العقابية.ه ليقضي ما تبقى من عقوبته خارج أإىل أسرت
منه. ومعىن  150إىل  134ضمن املواد من  05/04اإلجراء أو النظام هو القانون ومصدر هذا 

ختصة بذلك ليوقع عليها ويتعهد بوس ضمن شروط حتددها اجلهة املاإلفراج املشروط هو إطالق سراح احمل
 حرتامها وعدم اإلخالل هبا، وهو بذلك يعترب يف حالة إفراج مقيدة قانوان.اب

 املشـروط العــادي: اإلفــراج -1
بتصفح املواد املشار إليها أعاله يتضح جليا أبن اإلفراج املشروط يتضمن أكثر من نوع والذي ميكن 

 تقسيمه على النحو التايل:
 اإلفراج املشروط )العادي(. األول: -
 اإلفراج املشروط )الصحي(. الثاين: -
 اإلفراج املشروط االستثنائي(. الثالث: -

األول أي اإلفراج املشروط والذي أمسيته ابلعادي متييزا له عن ابقي األنواع، فهو اإلفراج أما عن النوع 
شروط قبلية، كما عليه أن ، وهي ليها الشروط املوضوعيةعن احملبوس بتوافر جمموعة من الشروط القانونية وإ

 حرتام جمموعة من الشروط أيضا، وهي الشروط البعدية.يتعهد اب
 من نظام اإلفراج املشروط )عموما(:شروط االستفادة  - أ
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ستفادة من هذا اإلجراء أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط القانونية يتعني على الراغب يف اال
 واملوضوعية على النحو التايل:

 

 خبصوص الشروط القانونيــة: -
االستفادة من نظام اإلفراج املشروط ألي نوع   شروط 05/041من القانون  134لقد حددت املادة 

 كان مما سبق اإلشارة إليه كما يلي:
حسن السرية والسلوك واملقصود بذلك أال أييت احملبوس املرشح لالستفادة من هذا اإلجراء أي شيء مما  -1

 خيالف نظام املؤسسة العقابية، وأن يتمتع ابخللق احلسن مع الكافة دون استثناء.
ضماانت جدية لالستفادة ، واملقصود بذلك أن يشارك احملبوس يف أي تكوين مهين أو حريف أو  إظهار -2

ات يثبت أوال وأخريا أن املعين ندماج مرة أخرى يف جمتمعه ممج يف النهاية بشهادة تسمح له ابالتعليم، يتو 
 فراج املشروط دومنا حرج.صبح أهال لتحمل مسؤوليته خارج أسوار املؤسسة، وابلتايل إمكانية إفادته ابإلأ
ختبار هذه ختتلف من حمبوس آلخر ، على أن فرتة اال2ختبارايقضي فرتة احلبس احملددة كفرتة  أن -3

 حسب األحوال مما جيعلنا نفصلها على النحو التايل:
 ابلنسبة للمحبوس املبتدئ: -1

نصف أي نصف تقل عن ال، فإن فرتة االختبار جيب أال أعاله 134قرة الثانية من املادة فوفقا للف
 ، وحىت يتضح األمر نورد املثال التايل:العقوبة املقررة حكما

                                                           
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج.ر ، يتضمن 2005فيفري  06 ، املؤرخ يف05-04القانون رقم  - 1

 .2005لسنة  12عدد 
 .116، ص 2018سائح شنقوفة، قاضي تطبيق العقوابت، دار اهلدى، اجلزائر،  - 2
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( سنوات حبسا أو سجنا األمر سيان إذ ال فرق بني احملكوم 04حمبوس مبتدئ اإلجرام، حمكوم عليه بـ ) -
على اعتبار  (02ختبار املطلوبة قانوان هي عامان )جنحة، أو حىت خمالفة فإن فرتة االعليه يف جناية أو 
 نصف العقوبة.

 ابلنسبة للمحبوس املعـتـاد: -1
( ثلثا العقوبة احملكوم هبا 2/3ابلرجوع إىل املادة أعاله يف فقرهتا الثالثة، جند أن فرتة االختبار هي )

 عليه، بغض النظر عن كوهنا جنحة أم جناية أو حىت خمالفة.
 ابلنسبة للمحبوس احملكوم عليه ابلسجن املؤبـد: -2

ختبار ابلنسبة للمحكوم عليهم فرتة اال 05/04لرابعة من القانون ( الفقرة ا134حددت املادة )لقد 
 ( سنـة.15ابلسجن املؤبد بـ )

يستفاد من ذلك أن احملكوم عليه ابلسجن املؤبد إبمكانه أن يقدم طلب االستفادة من نظام اإلفراج 
 املشروع أمام اجلهة املختصة حسبما سيأيت بيانه الحقا.

مع اإلشارة إىل أن الفرتة املستفاد منها يف إطار العفو الرائسي تعترب كعقوبة مقضاة بغض النظر عن 
 –مواطن –أنثى  –ذكرا  –قصرية  –عقوبة طويلة  –معتادا  –مدة احلبس أو صنف احملبوس )مبتدائ 
 ( من املادة السابق ذكرها.5أجنيب (، هذا ما ذهبت إليه الفقرة )

 وووعيــة:خبصوص الشروط امل -
ما العادة، نقول أبن الشروط املوضوعية ليست مقننة، إمنا هي مستوحاة من واقع حال احملبوس، ك

إليها عند احلاجة  وهي مالحظات تثار بشأن احملبوس وتدون ضمن بطاقة السرية والسلوك اخلاصة به، ليلجأ
استعمال  ولنياالستجابة ألوامر املسئابية، عدم حرتام زمالء اإلقامة وموظفي املؤسسة العقامن ضمنها عدم 

 اخل العنف مع الزمالء ...
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 1صالحيــة قاوي تطبيــق العقوبـات خبصـوص اإلفــراج املشـروط: - أ
لصالحية قاضي  ى( شهرا كحد أقص24)( من قانون تنظيم السجون مدة 141لقد حددت املادة )

 ، وهو جمال صالحياته مبعىن:تطبيق العقوابت
قاضي تطبيق العقوابت ملزم ابلبت يف طلبات احملبوسني الرامية إىل االستفادة من نظام اإلفراج  أن

 املشروط اليت تساوي أو تقل مدهتا عن املدة أعاله فقط.
فصل يف ما عدا ذلك من وابملفهوم املخالف للنص فإن قاضي تطبيق العقوابت ال ميكن له ال

شهرا ألهنا تعترب يف حكم  24احلبس املتبقي فيها ألكثر من ذلك أي ي تلك اليت تتجاوز مدة أالطلبات، 
 اخلروج عن الصالحية القانونية يف هذا اجملال.

 ساسيــة لتشكيـل ملف اإلفراج املشروط:الواثئق األ - أ
لقد حدد املنشور الوزاري املتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط الصادر يف 

 الواثئق الضرورية لتشكيل ملف اإلفراج املشروط على النحو التايل: 05/06/2005
 قتـراح:الطلب أو اال -1

هو  قرتاحأو حماميه حسب األحوال، فيما اال ملقصود ابلطلب هو ذلك الذي حيرره احملبوس أو وليه
بوس طبقا ملا الذي يتقدم هبا إما مدير املؤسسة أو قاضي تطبيق العقوابت أمام اللجنة بغرض اإلفراج عن احمل

 يقرره القانون.
 لووعيــة اجلزائيـــة:ا -2

كل البياانت اخلاصة ابحملبوس،   الوضعية اجلزائية هي مطبوع يتواجد على مستوى املؤسسة حتتوي على
جلرم املرتكب وما إذا كان قد حوكم أم ال يزال واتريخ دخوله احلبس واتريخ خروجه تداء من هويته مرورا اباب

 ، وهكذا.ذا كان قد استفاد من العفو أم الوما إ
                                                           

، يتضمن تشكيل جلنة تطبيق العقوابت وكيفيات سريها، ج.ر عدد 2005ماي  17، املؤرخ يف 05-180املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .2005لسنة  34
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 (:02صحيفــة السوابق القضائيــة رقم ) -3

 الصحيفة هذه الغرض منها معرفة ما إذا كان املعين مبتدائ أم معتادا لإلجرام.
 نسخة من احلكم والقرار: -4

الغرض من تقدمي هذه األحكام والقرارات معرفة األعباء امللقاة على عاتق احملبوس من غرامة 
 ومصاريف قضائية وتعويضات مادية.

 
 ستئناف:ادة عدم الطعـن أو شهـادة عدم االشهـ -5

ن املعين حمكوما عليه هنائيا أم ال، ألنه لوم مل يكن حمكوما هادة الغرض منها معرفة ما إذا كاهذه الش
 عليه هنائيا فإنه لن يستفيد من اإلفراج املشروط.

 وذلك ملعرفـة اجلم املرتكب وظروفـه.ملخـص وقائـع اجلرميــة:  -6
قسيمة دفع املصاريف القضائية والغرامات حسب احلالــة: وهذه تفيد تربئة املعين مما قد يكون يف  -7

 ذمته جتاه خزينة الدولة.
 دفع التعويضات املدنية احملكوم هبا على املعين أو ما يثبت تنازل الطرف املدين عنها: وصل -8

وهذه الغرض منها معرفة ما إذا كان احملبوس قد نفذ ما حكم به عليه ضمن احلكم اجلزائي، وابلتايل 
 .حية أو الطرف املدين حسب األحوالإبراء ذمته جتاه الض

املؤسسة العقابية عن وضعية احملبوس وسريته وسلوكه مدة حبسه وكذا األعمال  تقرير مدير -9
 املنجزة والشهادات احملصل عليها خالل هذه املدة.
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على ما قام به احملبوس داخل املؤسسة من خمتلف األنشطة كتقدمي خدمات  االطالعوهذا بغرض 
متحاانت على خمتلف اركة يف الدراسة واالاملش –وينهم املسامهة يف تدريس احملبوسني أو تك –للمؤسسة 

 أنواعها، وهكذا.
 وفضال عما سبق فإن الواقع فرض تقدمي بعض من الواثئق هي من األمهية منها:

ه شهادة إقامة احملبوس، وهذه اهلدف منها معرفة مكان تواجده بعد اإلفراج عنه لتسهيل مسألة متابعت -
 1ومراقبته واستدعائه عند احلاجة.

 2املعنيـة بتشكيـل ملفـات اإلفـراج املشـروط:اجلهة  - ب
املشروط، هي مصلحة إن اجلهة املختصة بتشكيل ملفات إعادة اإلدماج مبا يف ذلك ملفات اإلفراج 

، إثر ذلك يتم حتديد ل حتت إشراف قاضي تطبيق العقوابت، وهذه األخرية تعمل يف هذا اجملاإعادة اإلدماج
 هذا األخري.جلسات نظر هذه امللفات من قبل 

 كيفيــة عمـل جلنـة تطبيــق العقوبـات: - ت
 ختاذ إجراء يف هذا اخلصوص يتعني القيام مبا يلي:اقبل 

جدولة اجللسة، هذه اجلدولة يقوم هبا قاضي تطبيق العقوابت على مستوى املؤسسة العقابية  -1
 .املعنية، ويبلغ األعضاء املعنيني ابجللسة للحضور بتاريخ انعقادها

 تتم دراسة كافة امللفات املطروحة أو اجملدولة مبا يف ذلك ملفات اإلفراج املشروط.حينها  -2
يتداول أعضاء اللجنة يف امللفات املعروضة ، ومىت أتكد هلا توافر جممل الشروط أصدر قاضي  -3

 تطبيق العقوابت ما يسمى )مقررة اإلفراج املشروط(.

                                                           
، يتضمن تشكيل جلنة تطبيق العقوابت وكيفيات سريها، ج.ر عدد 2005ماي  17، املؤرخ يف 05-180املرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2005لسنة  34
 03، املؤرخة يف 2005/945فيما خيص طلب اإلفراج املشروط هو عبارة عن الواثئق األساسية، مت حصرها مبوجب التعليمة رقم  - 2

 الصادرة عن املدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج. 2005ماي 
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، فإن إجراءات التصويت تتم ج عن احملبوس ختالف أعضاء اللجنة على اإلفرا اغري أنه يف حالة 
 ، ويف حالة التساوي يرجح صوت الرئيس والذي هو قاضي تطبيق العقوابت إن إجيابيا أم سلبيا.بينهم
صدرها قاضي تطبيق أ يغ النائب العام ابملقررات اليتيتوىل أمني جلنة تطبيق العقوابت تبل -4

 العقوابت فور توقيعها.
( تتضح الرؤية خبصوص 08مضي مدة الطعن القانونية املمنوحة للنائب العام واليت هي ) وبعد -5

 تلك امللفات على النحو التايل:
* قد يطعن النائب العام يف املقررات اليت أصدرها قاضي تطبيق العقوابت مجلة أمام جلنة تكييف 

اعتبار أن الطعن ذو أثر موقف، ومن مث العقوابت، حينها لن يتمكن أي حمبوس من مغادرة املؤسسة، على 
 يصبح االنتظار سيد املوقف ابلنسبة للجميع.

مع اإلشارة إىل أن جلنة تكييف العقوابت يتعني عليها البت يف الطعن املقدم أمامها خالل مدة 
رة ي تصبح مقر أدة املذكورة يعترب رفضا للطعن ، ( يوما من اتريخ الطعن، على أن عدم البت خالل امل45)

اإلفراج املشروط يف حل من طعن النائب العام، ومن مث توقع مقررة اإلفراج املعنية والسماح للمحبوس 
 ابملغادرة حيث جيب.

 * قد يطعن يف بعض امللفات يف حني يصرف النظر عن الباقي يف هذه احلالة:
ملقدم من قبل النائب العام من يبقى احملبوس املطعون يف مقررته يف حالة انتظار إىل غاية البت يف الطعن ا -أ

 طرف جلنة تكييف العقوابت حسبما تقدم.
توقع مقررات اإلفراج املشروط فيما يتعلق ابمللفات اليت مت صرف النظر عنها من قبل النائب العام،  -ب

 ( أدانه.3لتطبق يف جانبه اإلجراءات املوايل ذكرها للبند )
وقع قاضي تطبيق العقوابت مقررات وكذا رخص اإلفراج ويف هذه احلالة ي ،* قد ال يطعن يف أي ملف

 املشروط.



 نظام اإلفراج املشروط بني قانون العقوابت وقانون القضاء العسكري يف اجلزائر                                عائشة عبد احلميد 

 

 
45 

 2021جوان    1العدد     6اجمللد جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             
 

 لتزام مباأي عائق يذكر فقط يتعني عليه اال إثرها يغادر احملبوس املفرج عنه بشرط إىل حيث يقيم دومنا -
 1يلي:
 لتزام ابلشروط املدونة يف املقررة وكذا رخصة اإلفراج.اال 
  يقيم.التوجه إىل مكتب قاضي تطبيق العقوابت حيث 
   كان هذا األخري يقيم خارج دائرة التوجه إىل مكتب قاضي تطبيق العقوابت حيث يقيم احملبوس إذا

 ختصاص قاضي تطبيق العقوابت الذي منحه اإلفراج املشروط.ا
 اآلثــار املرتتبــة عن االستفادة من نظام اإلفراج املشروط: -

 التايل:ثنني على النحو احتمالني ا التمييز بني نبعهنا يت 
 حتمال االستفادة الفعلية من اإلفراج املشروط:ا 

 يرتتب عن االستفادة من اإلفراج املشروط ما يلي:
 يتوجه احملبوس حيث يريد حرا طليقا. -1
 حرتام الشروط املدونة ضمن املقررة وكذا رخصة اإلفراج املشروط.ا -2
 تطبيق العقوابت يف الوقت الذي حيدده هذا األخري. لتزام ابحلضور الدوري أمام قاضياال -3
عدم مغادرة مكان تواجده إال بعد إخطار قاضي تطبيق العقوابت، وبطلب مكتوب ومسبب على  -4

 أن حيدد فيه املكان والزمان واملهمة.
حالة إخالله أبي شرط مما ذكر يف مقررة اإلفراج، كأن ميتنع عن املثول أمام قاضي تطبيق  يف -5

العقوابت دون مربر أو سابق إعالن، أو أييت جرمية الحقة. تلغي هذه األخرية ويعاد املعين إىل 
 املؤسسة حيث كان.

                                                           
، 2012، 06احلقوق والعلوم السياسية، العدد  فريد حممد أمحد، موقف املشرع اجلزائري من نظام اإلفراج املشروط، جملة البحوث يف - 1
 .12ص
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أما ما تبقى منها فيتعني عليه  ة،ياء اإلفراج عليه كأهنا عقوبة مقضتعترب املدة اليت قضاها احملبوس أثن -6
 استكماهلا وفقا لوضعيته اجلزائية اجلديدة.

 حتمال رفض طلب االستفادة من اإلفراج املشروط:ا 
يف حالة ما إذا ما مت رفض طلب اإلفراج املشروط ألي سبب كان ال ميكن للمحبوس أن يعيد 

 د ابلرفض هنا حالتني:( أشهر من اتريخ الرفض واملقصو 03طلب دراسة ملفه إال بعد مضي )
 ساسا من قبل جلنة تطبيق العقوابت.أكون امللف مت رفضه  -1
كون امللف مت قبوله من طرف جلنة تطبيق العقوابت، غري أن النيابة طعنت فيه ومت قبول طعنها،  -2

 وابلتايل رفض على مستوى جلنة تكييف العقوابت.
 1إال بعد مضي املدة القانونية املذكورة آنفا.ففي هاتني احلالتني ال ميكن إعادة طرح امللف لدراسته 

 اإلفــراج املشروط ألسبـاب صحيــة: -1
أوىل املشرع عناية خاصة ابحملبوسني عموما واملرضى منهم خصوصا وذلك ما يتجلى من خالل  لقد

حيث تناول وبشكل ال يدع أي جمال للشك مسألة الرعاية الصحية  05/04القسم الثاين من القانون رقم 
 للمحبوس.

بية دون منازع، تتناول يف جمملها كل الرعاية الصحية والط 65إىل  57ذلك أنه حدد له املواد من 
وذلك أمر طبيعي ألنه ال يعقل أبي حال أن يلقى إبنسان ما يف مكان ما دون تفقده أو مراعاة حاجياته، 

سيما إذا كان وضعه على شاكلة احملبوس، وملا كان هذا األمر يتعلق ابحملبوس الصحيح فمن ابب أوىل أن ال
شرع يف ابب اإلفراج املشروط حيث قرر أن يراعى املريض منهم بصفة أكثر جدية وهو ما ذهب إليه امل

 احملبوس املريض بدوره له احلق يف االستفادة من نظام اإلفراج املشروط.
 من القانون أعاله تعطي هذا احلق للمحبوس على النحو التايل: 150-149-148 دهي املوا فها

                                                           
سية، بياح إبراهيم، اإلفراج املشروط كآلية إلعادة إدماج احملبوسني يف التشريع اجلزائري، جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسيا - 1

 .174، ص2018، مارس 09العدد 
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قه االستفادة من اإلفراج من خالل دراسة املواد املشار إليها أعاله يتضح أن احملبوس املريض من ح
 ، وبشروط أقل حدة من تلك املفروضة على احملبوس العادي.املشروط

ختبار فقررت أنه ودون مراعاة ألحكام بوس املريض من شرط أداء فرتة االمنه تعفي احمل 148فاملادة 
خطري أو إعاقة دائمة السابق دراستها، فإنه ميكن للمحبوس احملكوم عليه هنائيا واملصاب مبرض  134املادة 

واليت من شأهنا أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية، أن يستفيد من 
 اإلفراج املشروط ألسباب صحية بقرار من وزير العدل حافظ األختام.

ع هبذه الشرحية هتمام املشر االعدل وهو ما يؤكد  واملالحظ هنا أن املشرع أعطى هذه الصاحية لوزير
 من احملبوسني.

 ستفادة من اإلفراج املشروط ألسباب صحيــة:شروط اال - أ
 االدعاءمل يرتك املشرع ابب االستفادة من هذا اإلجراء مفتوحا على مصراعيه، حبيث ميكن ألي كان 
 1أبي مرض يراه لنفسه، بل قيده بشروط حبيث لن يستفيد منه إال من كان أهال له وهذه الشروط هي:

 أن يكون احملبوس املريض حمكوما عليه هنائيا. -1
 أن يكون مصااب مبرض خطري أو إعاقة دائمة تتناىف مع بقائه يف احلبس. -2
أن يكون هذا املرض أو اإلعاقة يؤثر سلبا وبصفة دائمة ومستمرة على حالته الصحية البدنية منها  -3

 والنفسية.
دع جمال ألي شك، واحلقيقة أن هذا العنصر أن يكون هذا العجز أو الداء اثبتا يقينيا مبا ال ي -4

 األخري هو الفيصل يف املوضوع، مما جيعل السعي إلثباته من أوىل األوليات.
ولذلك جند أبن الشغل الشاغل يف بداية األمر لدى قاضي تطبيق العقوابت املعين هو السعي إىل 

 إثبات ذلك الداء أو العجز من طرف املصاحل املختصة.

                                                           
 .42، ص2010عبد الرزاق بوضياف، مفهوم اإلفراج املشروط يف القانون، دراسة مقارنة، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  - 1
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 ستفادة من اإلفراج الصحي:اصة ابالاإلجراءات اخل - ب
يف البداية أشري إىل أن هذا النوع من اإلفراج أي اإلفراج الصحي ال خيتلف عن اإلفراج العادي إال 

 يف:
 مسألة التقرير الطيب املثبت للمرض أو اإلعاقة اليت يعاين منها احملبوس. -1
 مسألـة عدم مراعاة فرتة االختبار. -2

ما عداه من الشروط فيجب توافرها مجلة، وتفاداي للتكرار الذي ال أراه مفيدا هنا، أرجو من  أما
 القارئ الكرمي العودة إىل األحكام اخلاصة ابإلفراج املشروط العادي يف هذا اخلصوص.

عدم مغادرة مكان تواجده إال بعد إخطار قاضي تطبيق العقوابت، وبطلب مكتوب ومسبب على  -3
 املكان والزمان واملهمة. أن حيدد فيه

، كأن ميتنع عن املثول أمام قاضي تطبيق ي شرط مما ذكر يف مقررة اإلفراجيف حالة إخالله أب -4
العقوابت دون مربر أو سابق إعالن أو أن يتفقده قاضي تطبيق العقوابت فلم جيده أو أييت جرمية 

دة من اإلفراج املشروط، الحقة، فإن من شأن ذلك أن يتسبب يف حرمانه من مواصلة االستفا
 وابلتايل تلغى هذه األخرية ويعاد املعين إىل املؤسسة حيث كان.

فراج عليه تعترب كأهنا عقوبة ت االستفادة من اإلفراج املشروط فإن املدة اليت قضاها أثناء اإللغيومىت أ -5
 ة.يمقض

 .أما ما تبقى منها فيتعني عليه استكماهلا وفقا لوضعيته اجلزائية اجلديدة
 حتمال رفض طلب االستفادة من اإلفراج املشروط ألسباب صحيـة.ا

يف حالة رفض طلب االستفادة من اإلفراج املشروط ألي سبب كان، فإنه ال ميكن للمحبوس أن يعيد 
 1هر من اتريخ الرفض.أش( 03ب دراسة ملفه إال بعد مضي )طل

                                                           
 .43، رسالة سابقة، صبوضياف عبد الرزاق - 1
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 اإلفــراج املشـروط االستثنائي: -2
النوع من اإلفراج املشروط ذو طبيعة خاصة من حيث سبب االستفادة منه، ولذلك أطلقت عليه  هذا

 تسمية )اإلفراج االستثنائي(.
قانون السجون  أعاله املتضمن 05/04من القانون  135ومصدر هذا النوع من اإلفراج هو املادة 

 جتماعي للمحبوسني.وإعادة اإلدماج اال
 النوع من اإلفراج املشروط:شروط االستفادة من هذا  - أ

 االستثنائي هو: ا لالستفادة من اإلفراج املشروط أعاله شرطا واحدا ووحيد 135لقد حددت املادة 
بوس إببال  السلطات املختصة عن حادث خطري حمتمل وقوعه مستقبال، والذي ميكن أن أن يقوم احمل -

 ميس أبمن املؤسسة العقابية.
 أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه أو بصفة عامة يكشف عن جمرمني واإليقاع هبم وإيقافهم. -

يستنتج مما ذكر أعاله أبن احملبوس الذي ميكن أن يستفيد من هذا اإلجراء يتعني عليه أن يكون العني 
يكون هذا التدبري ، ويستوي أن طوات اجملرمني احملتملني مستقبالالساهرة عن أمن املؤسسة ، ويتحسس خ

فراد ما بغرض زعزعة استقرار املؤسسة من الداخل عرب أخارجي، كأن يكون هناك تنسيق بني داخلي أو 
 بث الفوضى والنيل من سالمة نزالء املؤسسة عموما، ومنه ضرب استقرار جهاز الدولة يف هذا اخلصوص.

 ستثنــاء الوارد يف هـذا اإلجراء:اال - ب
احملبوس الذي يقوم إببال  السلطات املعنية مبا هو حمتمل وقوعه من أعمال شغب لقد استثىن املشرع 

ختبار اليت يتعني على أي حمبوس قضاءها داخل املؤسسة مة املؤسسة، من شرط قضاء فرتة االقد متس سال
قانون السجون  املتضمن 05/04من القانون  134ملعرفة توجهاته وسلوكه ، وذلك ما ذهبت إليه املادة 

 جتماعي للمحبوسني.وإعادة اإلدماج اال
 اجلهــة املعنيــة ابلفصـل يف هذا النوع من اإلفراج: - ت
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فإن اجلهة املختصة إبصدار مقررة االستفادة من  05/04من القانون  148وفقا ألحكام املادة 
، إذ هو األختاميرتأسها وزير العدل حافظ اإلفراج املشروط ألسباب صحية هي جلنة تكييف العقوابت اليت 

 1.املختص بتوقيع هذه املقررة
 اآلثــار املرتتبــة عن االستفادة من اإلفراج ألسباب صحيــة: - ث
 هنا يتعني التمييز بني احتماليــن على النحو التايل: 
 يتوجــه احملبوس حيث يريد حرا طليقا. -1
 حرتام الشروط املدونة ضمن املقررة وكذا رخصة اإلفراج املشروط.ا -2
لتزام ابحلضور الدوري أمام قاضي تطبيق العقوابت حيث يقيم املستفيد يف الوقت الذي حيدده اال -3

 هذا األخري.
على أن احملبوس املستفيد من هذا النوع من اإلفراج ، قد ال تطبق عليه اإلجراءات اخلاصة بذاك 

عده املرضى ابملستشفى أو املستفيد من اإلفراج املشروط العادي ، وذلك ابلنظر إىل حالته الصحية فقد يق
 البيت ، وال يتمكن من املثول أمام قاضي تطبيق العقوابت فما العمل واحلال هذه؟.

إن املنطق السليم يقتضي من قاضي تطبيق العقوابت مراعاة هكذا ظروف، بل عليه أن يتابع حالته أاي   -
 كان تواجده بيتا أم مستشفى، مىت كان طريح الفراش.

 30أو  15ذلك أي إبمكان احملبوس أن ميدد موعد مثوله، فبدل احلضور أمامه كل أما إن كان غري 
 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل، إذ ال مانع قانوين يف هذا اخلصوص. 45يوما ميدد ذلك إىل 

 إذا كانت هذه التعويضــات ضخمــة. -أ
منا وكان البعض منهم فقريا إذا كان احلكم يتضمن أكثر من حمكوم عليه، وقضى بدفع التعويضات تضا -ب

 أو فارا أو رافضا أصال لدفع التعويضات.

                                                           
 .05-04، من القانون رقم 141نص املادة  - 1
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حتمال متوفر بكثرة، وكثريا ما كانت جلنة تكييف العقوابت تقرر رفض الطلب لألسباب فمثل هذا اال
 املشار إليها.
 ، ألنه مطروح حبدة، فأقول:نشغالجد نفسي مضطرا لطرح هذا االوهنا أ

من إصدار هذا  املتوخاة وذلك متاشيا مع األهداف 05/04اجلزئية من القانون ماذا لو مت تعديل هذه  -
جتماعيا وإذ أعتقد أن اإلفراج اا يهدف إىل إعادة إدماج احملبوس التشريع، والذي يهدف من مجلة م

 الصحي يعترب من صميم إعادة اإلدماج.
والعاجز حىت عن توفري شيء مما ، بل من شفائه امليؤوسسيما الفاإلبقاء على احملبوس املريض 

يستحقه من الدواء ،داخل احلبس بسبب عدم دفعه للتعويضات أو حىت الغرامة ال يتماشى وسياسة الدولة 
 1يف هذا اخلصوص ، وملاذا مل يفكر املشرع يف سبيل آخر حيل حمل هذا الرفض ، أليس كذلك ؟.

ريد أانني الدولة أبي حجة كانت، إمنا قو انتهك عن جمرم أان ال أبرر فعلة الفاعل، وال أشجع هنائيا اإلفراج  -
أن ألفت النظر إىل أن ) موت احملبوس ( يف احلبس رغم السعي احلثيث إىل تشكيل ملف اإلفراج الصحي 
م للمعين على مسمع ومرأى اجلميع، وقيام أهله ابملسامهة يف ذلك إبحضار املستندات اليت ختصهم، وإعطائه

، فيه ميع يف النهاية أنه ال أمل يذكرجتماع جلنة تكييف العقوابت، يبلغ اجلاراج عنه عند واحملبوس أمل اإلف
 سيما العدالة منها.الما يقال ويسجل جتاه مؤسسات الدولة 

)اإلفراج عنه( فإن اإلجراء ني )موت احملبوس داخل احلبس( وومن مث وإبجراء مقارنة موضوعية ب
 األخري أوىل بكثري.
، حيث يعود 2292ملشروط يف قانون القضاء العسكري اجلزائري فقد نصت عليه املادة أما اإلفراج ا

قرتاح رئيس املؤسسة اليت ا وزير الدفاع الوطين بناءا على حق منح اإلفراج املشروط يف القضاء العسكري إىل
 1.العسكريةيقضي فيها املعين عقوبته، وهذا بعد أخذ رأي وكيل اجلمهورية العسكري وقائد الناحية 

                                                           
 .47قة، صبعب الرزاق بوضياف، رسالة سا - 1
 ، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج احملبوسني.2005فيفري  06، املؤرخ يف 95-04القانون رقم  - 2
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ويوضع العسكريون حيز اإلفراج املشروط عنهم حتت تصرف وزير الدفاع الوطين إلكمال مدة اخلدمة 
 2.امللزمني هبا للدولة ويوضعون كليا حتت السلطة العسكرية

 
 اإلفراج املشروط يف قانون القضاء العسكري: -اثنيا

ع للقانون العسكري كالعسكريني، يقصد ابجلرمية العسكرية تلك األفعال اليت تقع من شخص خيض
إخالل أبحكامه، أو من شأهنا أن متس بنظامه، فتخل به أو ختل ابلواجبات العسكرية اليت تقررها تلك 

 3القوانني، وعليه ينظر للجرمية العسكرية من خالل من يرتكب الفعل اإلجرام.
للقانون ولقد نص املشرع اجلزائري هؤالء بقانون خاص هبم وآخر مهم من دائرة القواعد العامة 

لعقوابت القانون العام، وقد تشبهها أحياان، نظرا خلصوصية  العقايب، بل وأخضعهم لعقوابت تكون خمتلفة 
وابت العام بتقسيمه للجرائم هذا القانون، ابإلضافة إىل أنه قد انتهج نفس املنهج الذي سار عليه قانون العق

 4إىل جنح وجناايت وخمالفات.
ولكن ماذا عن آلية اإلفراج املشروط كيف عاجلها املشرع اجلزائري من وجهة نظر قانون القضاء 

 العسكري. 
 شروط منح اإلفراج املشروط: -1

، يف مادة واحدة 18-14ورد النص على اإلفراج املشروط يف قانون القضاء العسكري اجلزائري رقم 
 5منه. 229وهي نص املادة 

                                                                                                                                                                                                 
 .18-14قانون القضاء العسكري اجلزائري، رقم  - 1
 .226، ص 2010، 1صالح الدين جبار، القضاء العسكري يف التشريع اجلزائري املقارن، دار اخللدونية، ط - 2
 .231، ص 2015، اجلزائر، FNAG، شرح قانون العقوابت اجلزائري، القسم العام، دار عبد هللا أوهايبية - 3
، 1صالح الدين جبار، اختصاص القضاء العسكري، )احللقة األوىل( اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد  - 4

 .205، ص 2010
 .47، املتضمن قانون القضاء العسكري اجلزائري، ج ر عدد 2018يوليو سنة  29، املؤرخ يف 18-14القانون رقم  - 5
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أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية املتعلقة ابإلفراج املشروط على كل فقضت املادة املذكورة أبن تطبق 
شخص حمكوم عليه من قبل احملاكم العسكرية، وعلى العسكريني واملتماثلني العسكريني، احملكوم عليهم ممن 

 اعاة بعض التحفظات. قبل احملاكم العادية، مع مر 
 فاإلفراج املشروط خيتلف عن وقف تنفيذ احلكم، حيث ـن احلكم ال ينفذ أصال.

كما خيتلف عن وقف تنفيذ العقوبة الذي حتكم به احملكمة عند نطقها ابحلكم، فال ينفذ ولكنه يبقى 
 مؤجال إىل غاية انتهاء املدة احملكوم هبا، أو سقوط العقوبة ابلتقادم.

اإلفراج املشروط تكون العقوبة قد بدأ تنفيذها داخل املؤسسة العقابية لفرتة من الوقت، ثن أييت  بينما
 1أمر اإلفراج ليوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة، فيفرج عن احملكوم عليه بشروط حمددة يف قرار اإلفراج.

 اجلهة اليت متنح اإلفراج املشروط العسكري: - أ
قانون القضاء العسكري، فإنه يعود احلق مبنح اإلفراج املشروط لوزير ، من 02فقرة  229تنص املادة 

الدفاع الوطين، بناء على اقرتاح النائب العام العسكري، بعد أخذ رأي مدير املؤسسة العقابية اليت يقضي 
من قانون القضاء  299إىل أن هناك اختالف بني نص املادة شارة ها احملكوم عليه عقوبته جتدر اإلفي

، فقد كان 71-28، أي األمر رقم 2اجلديد، وقانون القضاء العسكري القدمي 18-14كري رقم العس
السابق ذكرها، فال بد من  من املادة 2اإلفراج املشروط يستفيد منه العسكريون ابإلضافة إىل شروط الفقرة 

 قائد الناحية العسكرية، ولكن املشرع اجلزائري استغىن عن هذا الشرط. أيأخذ ر 
لوزير الدفاع الوطين الرجوع عن اإلفراج املشروط بناءا على اقرتاح النائب العام العسكري يف وميكن 

 حالة تعرض احملكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدة قبل أن يقضي عقوبته هنائيا. 

                                                           
 . 266، ص 2010 اجلزائر،، 1طصالح الدين جبار، القضاء العسكري يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن، دار اخللدونية،  - 1
 .99، ص 2008،  اهلدى، عني مليلة، اجلزائرنبيل صقر، فراح حممد الصاحل، التشريعات العسكرية، نصا وتطبيقا، دار  - 2
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 إلكمال مجيع مدة العقوبة األوىل 1يرسل احملكوم عليه إىل مؤسسة عقابية )سجن عسكري(حينئذ 
 غري املنفذة حني اإلفراج، مع العقوبة الصادرة حبقه إذا اقتضى األمر.

 من قانون القضاء العسكري: 229الشروط اخلاصة الواردة يف نص املادة  - ب

يوضع العسكريون الذين يكونون قيد اإلفراج املشروط حتت تصرف وزير الدفاع الوطين الستكمال  -
 مدة اخلدمة امللزمني هبا للدولة.

 ميكن لوزير الدفاع الرجوع عن قرار اإلفراج املشروط بناءا على اقرتاح النائب العام العسكري. -
ختفض مدة اخلدمة العسكرية اليت أداها احملكوم عليه يف القطعة قبل الرجوع عن اإلفراج املشروط من  -

 مدة اخلدمة العسكرية الباقية عليه.
قرار الرجوع عن اإلفراج املشروط إىل غاية اتريخ ابلنسبة للمحكوم عليهم الذين مل يصدر حبقهم  -

حتررهم من اخلدمة العسكرية، حتتسب املدة اليت قضوها يف اخلدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة 
 2الصادرة حبقهم.

الوحدة املعنية مبوجب قرار اإلفراج وقبل أمر إلغائه، احملكوم عليه يف اخلدمة العسكرية اليت أداها إن  -
 مدة اخلدمة العسكرية الباقية عليه. ختفض له  من 

 إجراءات التنفيذ املتعلقة بقرار اإلفراج املشروط: -2
، يتعلق إبجراء التنفيذ املتعلقة بقرارات 1973جانفي  5، املؤرخ يف 73-04جاء املرسوم رقم 

 اإلفراج املشروط، وقد وضع شروطا تتعلق مبنح اإلفراج املشروط للمسجون العسكري:
 املتعلقة ابملسجون العسكري: الشروط العامة - أ

                                                           
 .5، ج ر عدد 1973  جانفي 5، املؤرخ يف 73-03قانون تنظيم السجون العسكرية، املرسوم رقم  - 1
 من قانون القضاء العسكري. 229أنظر املادة  - 2
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، 71-28من األمر رقم  229يصدر املقرر املتضمن منح املسجون اإلفراج املشروط طبقا للمادة 
 على الشكل اآليت: 1971أفريل  22املؤرخ يف 

بعد مدير السجن العسكري و لدفاع الوطين بناءا على اقرتاح در من وزير اصا يصدر يف شكل قرار -
 الدولة العسكري وقائد الناحية العسكرية.أخذ رأي وكيل 

يتضمن قرار اإلفراج املشروط: اسم املعين والسجن العسكري ومكان اإلفراج واتريخ العمل بتدابري  -
 احلضور واملراقبة.

يقوم العسكري بسلوك خمالف  يوقف وكيل الدولة العسكري تنفيذ قرار اإلفراج املشروط عندما -
والتنظيمات يف مدة اإلفراج املشروط، ويرسل يف هده احلالة على وجه االستعجال تقريرا لوزير  حللوائ

 الدفاع الوطين عن هذه احلالة.

يقوم مدير السجن العسكري بتبليغ احملكوم عليه بقرار اإلفراج املشروط للسجن العسكري املقرر  -
 لصاحلة مباشرة مبجرد استالم نسخة القرار.

 ح السجني يعد قيد ذلك يف سجل املساجني مع بيان مراجعة القرار.يتم إطالق سرا  -

حترير حمضر ابإلفراج املشروط للمسجون ويوقع عليه كاتب ضبط السجن العسكري للمكان الواقع  -
 فيه اإلفراج. 

 ويتضمن احملضر الذي يرفق امللف الشخصي للمعين ويتضمن املعلومات التالية:
 .اتريخ حترير احملضر 
 .اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي مت اإلفراج حتت مسئوليته 
 .اسم ولقب السجني 
 .ذكر ما يؤيد التحقق من شخصيته حضوراي 
 .مراجع قرار اإلفراج املشروط الصادر وذكر الشروط الرئيسية املدرجة فيه 
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 .اتريخ انتهاء العقوبة املانعة للحرية 
 .إطالق السجني 
 .1اتريخ وساعة إطالق السجني 

وضع حمضر اإلفراج املشروط يف نسختني، األوىل تتم إىل وكيل الدولة العسكري والثانية إىل وزير ي -
 الدفاع الوطين.

إىل مصاحل صحيفة السوابق القضائية يرسل كاتب ضبط السجن العسكري، إخبار ابإلفراج املشروط  -
 2من قانون اإلجراءات اجلزائية. 626طبقا ألحكام املادة 

العسكري ترك حمل إقامته احملدد يف قرار اإلفراج، ما مل حيصل فيد من اإلفراج املشروط ال حيق ملن يست -
 على إذن مسبق من وكيل الدولة العسكري.

إذا تويف املسجون الصادر يف حقه قرار اإلفراج املشروط أو كان هاراب، حتال نسخة القرار إىل وزير  -
 الدفاع إلبطال املقرر.

طليقا بعد قرار الرجوع عن اإلفراج املشروط، أيمر وكيل الدولة إذا بقي املسجون العسكري  -
العسكري تنفيذ هذه القرار إبرسال نسخة منه إىل النيابة العامة ملكان اإلقامة أو اجلهة اليت حددت 

 للمحكوم عليه. 

 يتعني على مدير السجن العسكري، بعد سجن احملكوم عليه، إعالم وزير الدفاع الوطين. -

املسجون العسكري الصادر يف حقه قرار الفسخ هاراب، يصدر وكيل الدولة العسكري  أما إذا كان -
 أمر ابلقبض عليه.

                                                           
زايين عبد هللا، اإلفراج املشروط يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، جملة حقوق اإلنسان واحلرايت  - 1

 .144، ص2019، جوان، 4العامة، العدد 
 املعدل واملتمم. اإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون 1966يونيو  8، املؤرخ يف 66-156األمر رقم  - 2
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الشروط اخلاصة ابملدنيني والشبيهني ابملدنيني الصادر حبقهم قرار اإلفراج املشروط من  - ب
 احملاكم العسكرية:

أن يتضمن قرار اإلفراج املشروط اخلاص ابملدنيني املكان الذي جيب أن يعني فيه املعين حمل  جيب -
 إقامته. 

ال مينح السجني املدين اإلفراج املشروط، إال إذا وافق على الشروط والتدابري اخلاصة املدرجة يف القرار  -
 املتضمن اإلفراج املشروط.

 خصة اإلفراج املشروط تسليما شخصيا.ابلنسبة للسجني املدين جيب أن متنح له ر  -

 إذا كان السجني مدنيا، تدرج نسخة إضافية حملضر اإلفراج املشروط يف منت رخصة اإلفراج ذاهتا. -

ابلنسبة للسجني املدين، تسلم له حني اإلفراج عنه رخصة ابإلفراج املشروط اليت تتضمن مجيع  -
 1ل إقامته.العناصر الالزمة للتحقق من هويته ووضعه العقايب وحم

 
 خامتــة:

لقد شهد النظام العقايب حتوال ملحوظا يف جمال اإلصالح العقايب منذ هناية مرحلة األلفني إىل يومنا 
-98هذا ، فقد مت إنشاء املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة الرتبية وهذا مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

رة السجون وإعادة الرتبية واملتضمن إحداث املديرية العامة إلدا 1998جوان  02املؤرخ يف  202
وتنظيمها وقد حددت مهامها إبصالح قطاع املؤسسات العقابية وكان هدفها املسامهة يف إجناح السياسة 
العقابية إلصالح النظام العقايب اجلزائري، وقد مت بصفة تفصيلية حتديد طريقة اإلصالح العقايب يف املادة 

املتضمن تنظيم املديرية العامة  2004ديسمرب  04ملؤرخ يف ا 04-393الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ويف نفس السياق وابلتوازي مت إحداث اللجنة الوطنية إلصالح العدالة يف 

                                                           
 ، واملتضمن إبجراءات التنفيذ املتعلقة ابإلفراج املشروط.1973جانفي  5، املؤرخ يف 73-4املرسوم رقم  - 1
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وقد متثلت مهمتها الرئيسية يف عملية تنفيذ إصالح شامل للعدالة مبا فيه النظام العقايب  1999أكتوبر 
مشلت إعادة تكييف املنظومة القانونية والتنظيمية وكذا إصالح النظام العقايب السائد وقد توجت اجلزائري ، 

 املتضمن قانون 2005فرباير  06املؤرخ يف  05-04اجلهود املبذولة يف جمال اإلصالح إبصدار قانون 
الصادر يف  72/02جتماعي للمحبوسني وهذا خلفا لألمر السابق رقم تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اال

 املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني. 10/02/1972
جتماعيا وقد اإعادة أتهيل احملبوسني  04-05قم وعليه فقد تبىن املشرع اجلزائري يف القانون اجلديد ر 

تغريت من حدد هذا القانون اآلليات واملبادئ لتحقيق أهداف السياسة العقابية وجدير ابلذكر أن التسمية 
جتماعي، فالقانون اجلديد ركز على فكرة الية املساجني إىل إعادة اإلدماج اقانون تنظيم السجون وإعادة ترب

جتماعي للمحبوسني، وهبذا يشكل هذا القانون بكونه ضمانة أساسية عادة الرتبية وإعادة اإلدماج االإ
 10/02/1972الصادر يف  72/02ر حلقوق احملبوسني وأعطاهم حقوق مل تكن ورادة من قبل يف األم

وهذا التطور الذي طرأ على القانون اجلديد يدل على وجود سياسة عقابية جديدة يف اجلزائر ... فالقانون 
اجلديد يعترب قانوان متكامال وحمكما على املستوى النظري وقد أدرج رؤية عصرية ملسألة إعادة تربية احملبوسني 

 وإدماجهم يف اجملتمع.
 حتسني ظروف احملبوس أو النزيل سطرت عدة برامج منها:من أجل 

توسيع طاقات االستيعاب عن طريق فتح مؤسسات جديدة وتوسيع مؤسسات موجودة منذ الفرتة  -
االستعمارية ففي إطار حتديث املؤسسات العقابية وجعلها تتالءم مع املقاييس احلديثة واليت يبلغ عددها 

مؤسسة عقابية عرب عديد والايت اهلضاب  13رتاب الوطين فقد مت إجناز مؤسسة عقابية عرب أحناء ال 133
ألف  19جمموعها لـ هذا العام وهذه املؤسسات العقابية تتسع يف  2011العليا وجنوب البالد خالل عام 

شكال هندسية معمارية جد متقدمة قصد ضمان ظروف حبس جد آمنة وحتفظ كرامة أمكان صمم وفق 
 السجني.
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املختصة بعملية إعادة تكوين وتشجيع تنفيذ برامج اإلصالح العقايب الذي تنتهجه اجلهات  يف إطار -
من العقوبة البديلة لعقوبة السجن يف سنة  1500جتماعي للمحكوم عليهم فقد استفاد حوايل التأهيل اال
2009 . 

حمبوس من نظام  1904جتماعي فقد استفاد يق خمتلف أنظمة إعادة اإلدماج االوفيما يتعلق بتطب -
من إجازة اخلروج واليت متنح عادة  2558آخر من احلرية النصفية فيما منح  1452اإلفراج املشروط و 

 لذوي السلوك احلسن.
 مما تقدم ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية:

 إن نظام اإلفراج املشروط كآلية تلزم فيه شروط لتحققه وهذه الشروط هي شروط قانونية. -1
 املكلف ابإلفراج املشروط هو قاضي تنفيذ العقوابت داخل املؤسسة العقابية. إن الشخص  -2

 ونتوصل إىل االقرتاحات التالية:
يف القواعد العامة اخلاصة  قضاء العسكري عن الشروط املألوفةخرج املشرع اجلزائري يف قانون ال -1

 فراج املشروط ليفرد له شروط خاصة به.ابإل
ستثنائي يطبق على أشخاص بذواهتم وصفاهتم، اقانون خاص و  ن القضاء العسكري هوإن قانو  -2

 وابلتايل فإجراء اإلفراج املشروط يطبق بشروط خاصة. 
 املصادر واملراجع:قائمــة 

 القوانني: -أوال
 .18-14قانون القضاء العسكري اجلزائري، رقم   -1
 ، ج ر عدد1973  جانفي 5، املؤرخ يف 73-03قانون تنظيم السجون العسكرية، املرسوم رقم   -2

5. 
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، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج 2005فيفري  06، املؤرخ يف 95-04القانون رقم  -3
 احملبوسني.

 06، املؤرخ يف 05-04، يتمم القانون رقم 2018يناير  30، املؤرخ يف 18-01القانون رقم   -4
، واملتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج.ر 2005فيفري 
 .2018، 05عدد 

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة 2005فيفري  06، املؤرخ يف 05-04القانون رقم  -5
 .2005، 12اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج.ر عدد 

، املتضمن قانون القضاء العسكري 2018يوليو سنة  29، املؤرخ يف 18-14القانون رقم  -6
 .47اجلزائري، ج ر عدد 

املعدل  اإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون 1966يونيو  8، املؤرخ يف 66-156األمر رقم  -7
 واملتمم.

، واملتضمن إبجراءات التنفيذ املتعلقة ابإلفراج 1973جانفي  5، املؤرخ يف 73-4املرسوم رقم  -8
 املشروط.

، يتضمن تشكيل جلنة تطبيق 2005ماي  17، املؤرخ يف 05-180املرسوم التنفيذي رقم  -9
 .2005، 34العقوابت وكيفيات سريها، ج.ر عدد 

 الكتب: -اثنيا
 .2018سائح شنقوفة، قاضي تطبيق العقوابت، دار اهلدى، اجلزائر،  -1
 اجلزائر، ،1اخللدونية، طصالح الدين جبار، القضاء العسكري يف التشريع اجلزائري املقارن، دار  -2

2010. 
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 ،1ط صالح الدين جبار، القضاء العسكري يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن، دار اخللدونية، -3
 .2010اجلزائر، 

عبد الرزاق بوضياف، مفهوم اإلفراج املشروط يف القانون، دراسة مقارنة، دار اهلدى، عني مليلة،  -4
 .2010اجلزائر، 

 .2015، اجلزائر، FNAG، شرح قانون العقوابت اجلزائري، القسم العام، دار عبد هللا أوهايبية -5
نبيل صقر، فراح حممد الصاحل، التشريعات العسكرية، نصا وتطبيقا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  -6

2008. 
 :املقاالت واملداخالت -اثلثا
إبراهيم، اإلفراج املشروط كآلية إلعادة إدماج احملبوسني يف التشريع اجلزائري، جملة األستاذ  بياح -1

 .2018، مارس 09الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
زايين عبد هللا، اإلفراج املشروط يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،  -2

 .2019، جوان، 4احلرايت العامة، العدد جملة حقوق اإلنسان و 
فريد حممد أمحد، موقف املشرع اجلزائري من نظام اإلفراج املشروط، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم  -3

 .2012، 06السياسية، العدد 
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية  ،صالح الدين جبار، اختصاص القضاء العسكري، )احللقة األوىل( -4

 .2010، 1واالقتصادية والسياسية، عدد 
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  قراءة يف املفهوم السياسة العامة

 حاجي عبد احلليمد/ 

 -اجلزائر  – برج بوعريريجكلية احلقوق،  

 ملخص:

يف أواخر مخسينيات القرن العشرين وأوائل الستينيات ـومع بروز الثورة السلوكية وازدهارها، ظهر مفهوم           
منذ ظهوره أحد املفاهيم الكربى واكتسح جمال علم السياسة، مشريا بذلك إىل  عد  السياسة العامة الذي 

القضااي والشؤون سياسي"، إىل دراسة التحول اجلوهري من دراسة "السلطة" أو "السلطة الشرعية " أو النظام ال
 . اجملتمعية العامة وجماالهتا، اليت تتمثل ابحلاجات واملطالب والقضااي واملشكالت

من املشكالت املثارة يف  ا  يتجاوز كثري  ا  بدا واعدلقد بشر مفهوم السياسة العامة إبمكانيات هائلة، إذ          
"عملية اختاذ القرار"، وتلك املتعلقة بكيفية أتثري خمتلف الفواعل يف حمور مواضعه ن إو علم السياسة، السيما 

وهكذا ظهرت دراسات جديدة تركز على)النقائص الداخلية، التهديدات  ظام السياسي وطبيعة تفاعلهم معهالن
 مة هبا.حاول املعنيون من علماء السياسة واإلدارة العامة واالجتماع أن يربطوا مفهوم السياسة العااخلارجية( 

 السياسة العامة  االستخراجية، السياسة العامة التنظيمية، السياسة العامة التوزيعية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

        In the fifties oh the twentieth century and early sixties with the emergence, and 

prosperity of the behavioral revolution the concept of the general policy appeared, which 

has been considered since its emergence as one of the major concepts, and swept the 

field of political science this indicates the fundamental transformation from studying the 
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authority or the legitimate authority or the political system, to study issues and general 

societal affairs adz their field which are represented by needs and demands issues and 

problems. 

       The concept of public policy heralded tremendous potential as seemed exceed many 

problems, raised in political science especially the focus of his subjects decision-making 

process, and those related to how different actors affect thus new studies focused on, 

(internal deficiencies, and external threats),he tried concerned scholars politics, public 

administration and meeting, to link the concept of public policy with it.  

 :مقدمة

من  ح مث القيام ببنائهمقاربة موضوع السياسات العامة حيتاج كمحاولة تفسريية إىل تفكيك املصطل           

 ، مث ماالنظري السياسات العامة إال إذا عرفنا ماذا تعين كلمة "السياسات العامة" أوال   اإلطارجديد  فال يفهم 

السياسات العامة أتخذ بشكل عام معاين كثرية كون كلمة ن إ ، ذلكهي مراحل  "السياسة العامة" اثنيا  

ا مع  كلما قمنا بتوصيفهما، والسيم  السياسات العامة، كلمة واسعة وغري حمددة ويزداد األمر فيهما تعقيدا  

مرامي  ابألساس خلدمة ف ي  ك  هيم ابجتاهات   واليت حول  الكثري من املفاملالتطورات اليت يشهدها العا

، وحصر حسب موضوع السياسة العامة، ليس الغرض منه إجراء رصد اترخييأطراف معينة،  تواسرتاتيجيا

وتفاعل مركبتهما، وتغري مفاهيمهما، بل معرفة التحركات  مفاهيمي وتوظيف اتريخ سريمها، وحركتيهما،

والتحوالت وتطورات، ومساراهتم اجلديدة بكل ما تكتنفها من تعقيدات، وما بينهما من تباينات ثقافية 

 واقتصادية وسياسية.
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ها ابستمرار، السياسة العامة من املفاهيم اليت ال تعرف اجلمود، بل هي يف حركية واستمرارية، وجتدد نفس       

واإلشكالية اليت  أتخذ معانيهما من تطور مدلوالهتا، ولو استمرت هي نفس الكلمة اليت تستعمل يف املوضوع،

 لسياسة العامة؟ لواعطاء مدلول فهم وتفسري  ما هي العوامل اليت تساعد يفيطرحها هذا املوضوع تتمثل يف: 

 :كاآليت  ورينتقسيم هذا الورقة إىل حم مت اجلوانب النظرية هلذا املوضوع إلملام مبختلفلو 

 ماهية السياسة العامةاألول:  احملور

 مراحل السياسة العامةالثاين: احملور

 األول: ماهية السياسة العامة احملور

السياسة العامة مبا هي نتاج جهد فكري مكثف، جزء من الفكر السياسي وجزء من احلكم وفنه،           
ولكنها ذات خصوصية تعرب عن مرحلة النضج يف الفكر السياسي، وانتقل  هذه األخرية من طابع فلسفي 

لمي والواقع العملي، إىل حقل هتيمن عليه األساطري والتأمالت امليتافيزيقية البعيدة عن مقتضيات املنطق الع
على تفسريه وفهمه،  منه قادرا   علمي دراسي، قائم على  فكر ممنهج يستمد من الواقع وحياول أن يكون قريبا  

وتتبع حتوالته، ابلشكل الذي تعرب فيه السياسة العامة عن مقومات ذات العالقة ابإلنسان، واجملتمع، والتنظيم، 
 بغريه من املفاهيم....؟ كنا دون مقاربتهواحلكومة، ومن هنا فإن فهم السياسة العامة لن يكون مم  
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 وتطوره: نشأة مفهوم السياسة العامة أولا 

حظي مفهوم السياسة العامة على الرغم من حداثة ظهوره ابهتمام الفكر السياسي منذ القدم، من           
إىل تلك املرحلة اليت  (Allmand -أملوند) حيث اإلشارة إىل بعض أبعاده ومقوماته، فهو اهتمام يعود كما عرب  
م بقضااي اجملتمع وكيفية التعامل معها يف كتاابت بدأ فيها اإلنسان الكتابة عن السياسة، ومن مث فقد بدأ االهتما

 . الفكر

وتعد كتب هريدوت وتوسيدوس وبعض الكتاابت املوجزة املنسوبة إىل زينوفون، وخباصة الدراسات          
املعيارية والتجريبية اليت وضعها أفالطون وأرسطو، واجتهادات نيكوال ميكافيلي وكتابه األمري، وهارنتغتون 
ومنتسكيو وكتابه روح القوانني من األصول املباشرة لعلم السياسة، ويقدم لنا التاريخ الثقايف للصني واهلند 

 اثلة.واإلسالم أمثلة مم  

ومع تطور علم االجتماع خالل القرن التاسع عشر بدأ علم السياسة يتبلور عقب استقالله عن           
، وبذلك أصبح فرعا  من فروع العلوم اإلجتماعيةومن مث غدا صة، الفلسفة األخالقية، واختذ شكل علوم متخص

ن هذه السياسة وجه للقانون إهنا متثل جزء من النشاط االجتماعي من جهة، و إينظر لسياسة العامة على 
ر الظاهرة فس  فهي ت  ، ( 1)من جهة اثنية  والعالقات املتفاعلة بني املؤسسات عن طريق جمموعة من القواعد

 السياسية.

                                                           

اجلندي لنشر  (،العقل العريبإبراهيم أبراش، النظرية السياسية بني التجريد واملمارسة ) تداخل النظرية السياسية واخلطاب السياسي يف ( 1)
 .13، ص2012، 2والتوزيع، القدس، ط
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النشاط احلكومي أمهية تفوق التوجه السلوكي يف الدراسات السياسية، كما نظر  (أرثر بيلي)فقد أوىل         
ن احلكم عملية ميكن من خالهلا استخدام إ : مةسل  من م  إنطالقا   إىل عملية حتليل الواقع السياسي، (شرلزمارايم)

وهو عامل بيولوجي، أول من أشار إىل  (ريكاردسون)ء، وكان أدوات جديدة لفهم اجلوانب السياسية كاإلحصا
إمكانية إجراء قياسات، وذلك يف مؤلفيه الذين نشرا بعد وفاته، ومها ''إحصائيات املنازعات الدامية " 

إىل قياسات تقوم على املعلومات املخزنة اليت مجعتها  ، وقد جلاء ريكاردسون(2)"األسلحة وانعدام األمن"و
من املعلومات اإلحصائية مثل املعلومات املتعلقة ابلرأي العام،  سبع بني فئات (كارل دويتش)ز ي  احلكومة، ومي  

 اليت تفيد يف دراسة مدى اهتمام األفراد ابلقضااي واملشاكل ورد فعلهم إزائها.   

 العلوم يف واضحا   اجتاها   هناك نإ( HARLODS.LASSWELL -الزويل هارولد)واعترب          
 األول الوجه ففي وجهان، االجتاه ن هلذاإوأوضح  املختلفة، العلوم لتلك التخصصية احلدود يتجاوز االجتماعية

 صنع عملية على يركز وهو املعلومات، من السياسات صنع عملية احتياجات على وتركيز اهتمام هناك
 فإنه السياسات، وتفسريها لصانعي املعلومات حمتوى بتطوير يهتم والذي الثاين الوجه أما وتنفيذها، السياسات

  (3)السياسية. العلوم نطاق خارج يقع

ظهرت العديد من الدراسات  إذات يمطلع السبعينمنذ ظهوره وحىت  واسعا   املفهوم انتشارا   وقد انتشر         
لسياسة العامة، اليت استندت إىل إجراءات منهجية صارمة واليت سع  من خالهلا إىل اختبار املصداقية وتوضيح 

                                                           

االجتاهات الرئيسية للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، ت: مجاعة من األساتذة املتخصصني يف العلوم االجتماعية، مطبعة جامعة  (2)
 .414" ، ص1اجمللد"–، بدون طبعة ، اليونسكو  1986دمشق ،

 .14مرجع سابق الذكر، ص  ،إبراهيم أبراش( 3)
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املفهوم الذي طرحه الزويل، ابالستعانة برتاث مشرتك من املفاهيم ليس خاصا به، هذه األدوات املفامهية ميكن 
 .رية األلعاب مثال  كما يف نظ(4)أن تتخذ شكال حمددا

ات من القرن العشرين زاد االهتمام مبخرجات النظام السياسي نتيجة الفشل يف يأما يف بداية التسعين         
مريكية، وأول من تنبه إىل أمهية الدراسات إدراك الواقع املتسارع واملعقد، خاصة يف الوالايت املتحدة األ

) الكساد، احلرب العاملية الثانية، املنافسة األمنية : ا خيص األمن القوميالسياسية الدوائر العسكرية السيما يف م
وعربها  ابملوضوع األكثر اهتماما   اليت كان  يكيةوالقوات اجلوية األمر هي مع االحتاد السوفيايت، حرب فيتنام(، 

برزت مؤسسة راند اليت أسسها نيلسون أحد أبرز احملللني السياسيني يف وزارة الدفاع األمريكية، وأصبح امسها 
حلركة فكرية ، وهكذا انطلق أتسيس مراكز ومعاهد وخمابر يف الوالايت املتحدة األمريكية وأوراب، وقد  علما  

قطاعات معينة سيما العسكرية منها، مث مشل  الدراسات  اتسم  املدرسة األمريكية يف بدايتها ابلرتكيز علي
السياسية والعالقات الدولية وخاصة السياسة العامة اليت ارتبط  ابملراكز العلمية واملعرفية اليت تعين برصد 
الظواهر اإلنسانية يف أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، واهتم  ابلفكر القائم على اخلطية يف 

وكذا ابملؤسسات وبنيتها وأدوارها وممارساهتا ابإلضافة إىل السلوك السياسي واملؤثرات االجتماعية وهذه (5)رةاإلدا
املراكز مع مرور الوق  أصبح  لصيقة مبؤسسة الرائسة ودواوين احلكم واملؤسسات التنفيذية ومتواصلة مع 

 املراكز األمنية واالستخبارتية.

ومع تعقد املشاكل أكثر والسيما مع أتثري اإلعالم اجلديد والفوري واآلين واملتسارع يف نقله املباشر           
توال  األحباث وتطورت وبرزت دراسات عدة تركز على تذبذب القضااي وتداخل األحداث سيما ألحداث، ل

                                                           

  .88مرجع سابق الذكر، ص  االجتاهات الرئيسية للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، (4)
 38، ص 1، ط2013أمساء بن قادة ، أفكار خارج املزاج ، دار القصبة للنشر ،اجلزائر ، (5)
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متطرفة يف ظاهرها مثل  ا  أضدادوقد تضم (6)ماتتلك املشاكل املركبة اليت تتعدد فيها الفواعل واخللفيات والرتاك
الديين واملدين، احمللي والعاملي، االقتصادي والسياسي وإذا تطورت أكثر تدخل فيها أطراف متعددة من النظام 

 السياسي مثل اجليش واألمن مث عناصر البيئة اخلارجية من قوي إقليمية أو عاملية ومؤسسات دولية.

وقد أدى كل هذا إىل توجيه االهتمام حنو دراسة السياسة العامة يف فهم املورفولوجيا االجتماعية           
للمجتمع، لتقدمي أفضل األساليب والطرق والتقنيات للتعامل مع القضااي ويف ظل هذه التغريات املتتالية 

مث  ) منهج حل املشكالت (زويل (إىل التفسريعلم السياسة العامة من الوصف )ال وانتقل واملتشابكة واملتسارعة
إىل املقارنة بني خمتلف الدول لفهم القضااي املتصلة ابلواقع، وهذه التطورات والنشاطات أدت إىل تطور علم 

 السياسية العامة كما هو اآلن. 

 تعريف السياسة العامة:1/ 

أتكيد أمهية السياسة العامة يف الكتاابت الكالسيكية يف الفكر السياسي، وقد كان مفهوم السياسة العامة  أبد
أاثر االنتباه  إذيف التحليل السياسي،  كبريا    تطورا   (الزويل)الذي تعود صياغته األوىل إىل عامل السياسة األمريكية 

ن هذا ال إغري  كثريا    يلبث أن انتشر هذا املفهوم انتشارا  البحث العلمي لدراستها ومل أدوات استخدام حنوى 
بني  ليس ماذات أوجه ومعاين عد ة ن هذا املصطلح إبشأن تعرفه قد استقر بعد، ذلك  ا  نه هناك اتفاقإيعين 

، بل داخل اجملتمع الواحد ألنه يعرب عن أوضاع اجتماعية هي يف حالة حتول حسب اجملتمعات وبعضها البعض
 ثالثة أطراف خمتلفة وهي: نظر وجهة إىل هذا التعريف وذلك من خالل مودي وميكن التطرق أفقي وع

                                                           

 .48نفسه، صاملرجع  (6)
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 وكيف؟ مىت؟ ماذا؟ على حيوز منلقد حدد الزويل السياسة العامة أبهنا " الطرف األول )من منظور القوة(:
 واملكانة الوظائف وتقاسم واملعنوية، املادية واملزااي والقيم املكاسب املوارد، بتوزيع تتعلق نشاطات خالل من

 (7)القوة" مصادر على املستحوذين قبل منجملتمع ا أفراد بني النفوذ والتأثري أو القوة ممارسة بفعل االجتماعية،
 النظامية اليت إىل "العملية صياغة التعريف أبنه يشري حتديدا   (بنيامني كروسي)وزميله  (مارك ليندنبريك)وقد أعاد 
 تعرب كما وكيف؟ ومىت؟ ماذا؟ على حيوز عمن وللتعبري واملساومة للمبادلة متحركة، ديناميكية مبميزات حتظى
بشأن السياسة  إن هذا الطرف يعكس ما يعتقده(8)عليه؟ احلصول ميكن وكيف ميلكه؟ ومن أريد؟ ماذا عن

 العامة أبهنا ارتداد لوجهة نظر األقلية احلاكمة اليت متلك وتسيطر وهلا القوة والقدرة  والنفوذ.

سعى هذا الطرف إىل جتاوز القصور الذي يبدو على منظور القوة عند  الطرف الثاين )من منظور أداء النظام(:
إىل جتاهل العالقات والنشاطات اليت تتضمنها  يفضيإذ راسة السياسة العامة فهو غري حمدد، استخدامه لد

  من آمرة، سلطوية بطريقةجملتمع ا القيم يف توزيع هناإىل تعريفها" أب( أستون دافيد)السياسة العامة، فقد ذهب  
 واملخرجات املداخالت بني تفاعلية عملية إطار يف القيم، لتلك املوزعة اإللزامية واألنشطة القرارات خالل
طالب+ دعم + )م أبهنا "حمصلة عملية منتظمة عن تفاعالت ( أملوند جربايلالعكسية"، ويعرفها  والتغذية

( للتعبري عن أداء النظام السياسي يف قدرته االستخراجية والتنظيمية والتوزيعية والرمزية واالستجابة خمرجات...

                                                           

صنع السياسات العامة يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة ابتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  يف إبتسام قرقاج، دور الفواعل غري الرمسية (7)
 .17، ص2010/2011

( أمحد طيلب، دور املعلومات ىف رسم السياسات العامة ىف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة يوسف بن خدة، كلية احلقوق والعلوم 8)
 .19، ص2006/2007السياسية، 
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، مث وسع  من نطاقه ليشمل" تعبريات عن النوااي اليت يتم (9)الدولية من خالل القرارات والسياسات املتخذة"
سنها أو إقرارها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية اليت تقوم أيضا بتخصيص املوارد وحتديد اجلهات املسئولة 

 عن النامجة والتوجهات، أبهنا تلك" النشاطات (ابرابرة مكلينان)عن تطبيق إجناز هذه األهداف" وأوضح  
، هذا (10)النظام السياسي" إىل االجتماعي النظام قبل من املوجهة للمطالب استجابة احلكومية، ملياتالع

حمصلة تفاعل بني النظام السياسي والبيئة الداخلية واخلارجية،  وانتقد هذا  بوصفها سياسة العامة للنظر الطرف 
س احلدود بني الفواعل حاول طمإذ يف التعريف من زاوية امليل إىل االختزال فقد هوجم لكونه غري حمدد املنحى 
مع جتاهله جملرايت العملية السياسية بشكلها الدقيق داخل النظام السياسي كما بني غري الرمسية الرمسية و 

نفيذ "كيف حتطم  التوقعات بشكل ختطيطي يف دراسة أمريكية بعنوان الت (وايلدافكسكي)و( بريسمان)
الكربى يف واشنطن يف أوكالند حىت بوجود تسعة وتسعون ابملائة من االتفاق فإن احتمال التنفيذ يكون أقل من 

  (11)مخسني ابملائة".

من االنتقادات اليت وجهة لطرف القوة وطرف أداء النظام، اختذ  انطالقا  الطرف الثالث) من منظور احلكومة (:
 -داي توماس)أكد   إذ حيثمغاير قائم على النظرة احلكومية لسياسية العامة،  هذا الطرف منحى  
Thomas Dye عدم أو للفعل حكومي اختيار أو ن  السياسة العامة يف مضموهنا  تشري إىل تقديرإ( على 

 عملية وهي التنظيم، اجملتمع وأعضاء بني الصراع وعملية لضبط احلكومة، أفكار ملاهية هي توضيح إذ الفعل،
 كارل)"وأوضح  (12)ذلك،" وغري الضرائب وحتصيل املنافع التنظيم وتوزيع وبريوقراطيات السلوك تضبط

                                                           

 . 20( إبتسام قرقاج، مرجع سابق الذكر، ص9)
 .21( املرجع نفسه، ص10)
 . 359، ص2013، 2والنشر ، ط األحباث، ت: رشا مجال ،الشبكة العربية األسسستيفن دي اتنسي، علم السياسة  (11)
 .15 ، ص 1999 ، عمان، 1املسرية، ط دار ، العامة السياسات صنع الكبيسي، عامر(12)
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 حمددة بيئة نطاق يف حكومة أو مجاعة أو مقرتح لشخص عمل برانمج أبهنا"، (G.Friedrick -فردريك
 أما (13)مقصود" غرض لتحقيق أو هدف إىل للوصول سعيا املراد جتاوزها واحملددات املستهدفة الفرص لتوضيح

 يف مجاعي أو أداء فردي يعقبه هادف عمل ( فقد عرفها أبهنا "برانمجJ.Anderson -أندرس جيمس)
 اليت من األفعال حمدد أسلوب ( بيرتز جاي)و يعرفها  14موضوع" أو قضية ملواجهة أو ملشكلة التصدي

 مشكلة معينة هتم اجملتمع وتعكس على وتنصب اجملتمع، ممثلو ذلك يتخذها أو مجاعي بشكل يتخذها اجملتمع 
 منه. جزء اجملتمع أو ذلك مصلحة

 القوي أبهنا: " العمليات عبد خرييوقد اجته  الدراسات العربية إىل املنحى نفسه فقد عرفها         
 املشكلة، تعريف على اتفاق إىل الوصول بقصد احلكومة تتخذها اليت وغري السياسية السياسية واإلجراءات
 سياسة شكل يف إقراراه يقرتح الذي البديل الختيار متهيدا   بينها، املفاضلة وأسس حلها بدائل على والتعرف
 تعبري هو " ن مفهوم السياسة العامةإسعيفان   ويذكر أمحد 15للمشكلة" مرضي حل على تنطوي ملزمة عامة
 واإلجنازات القرارات من ومتماسكة مبنية جمموعة وهي العمل، عن االمتناع أو ابلعمل، احلكومية الرغبة عن
 اليت األفعال اختيار اهلدف، عناصر" أربع بذلك فتضم وطنية، فوق أو حملية، وطنية عامة لسلطة غزوها ميكن
 .16السياسة " هذه تنفيذ السياسة، هلذه الفاعلني إعالن حتققه،

 

                                                           

 .15نفسه، ص املرجع (13)
 28 .ص ، 2004عمان، ،1جمدالوي، ط دار ، العامة والسياسات احلديثة السياسية النظم اخلزرجي، حممد كامل اتمر (14) 
 213 .ص ، 2004 لبنان، بريوت،  ، مكتبة والدولية والدستورية السياسية املصطلحات قاموس سعيفان، أمحد -(15) 

 ) 16 ( William lasser, American politics: the Enduring constitution. 2 Ed, Bosron: Houghton Miffin 
Company, 1999, p.451                             
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 أنواع السياسة العامة: اثنياا 

احلكومة يف ممارسة مهامها تقوم بتصرفات تتضمن سياسة عامة متخذة تتضمن حتريك املوارد املالية          
والبشرية إضافة إىل ختصيص وتوزيع األموال والسلع واخلدمات مع فرض الرقابة والتوجيه مع اختيار وصناعة 

إجرائية وإدارية وانمية تكون ممنهجة ولو  بضوابط الرموز السياسية والدينية واالجتماعية ضمن اجملتمع، تسن  
، يرتتب عنها نتائج وأاثر فهي بذلك ترتجم املمارسة العملية للعالقة بني احلاكم واحملكومني أي بني الصانع جزئيا  

 :اآلتية واملتلقي هلا وهي تنحصر يف األنواع

احلكومة للحصول على املوارد املالية ويقصد هبا جمموعة اإلجراءات اليت تنتهجها  السياسة اإلستخراجية: -1
فهي وسيلة غايتها احلصول على املوارد من خالل التوسع يف استغالل العنصر  (17)لتغطية النفقات العامة

، وتنمية القروض من السوق املالية وتوفري الشروط الضرورية البشري مع فرض الضرائب والرفع منها تدرجيا  
لداخلية أو اخلارجية، ودول العامل على اختالف أنظمتها السياسية وتباين لتحقيق أقصى فعالية من البيئة ا

اآلتية وهتدف إىل حتقيق األغراض  (18)توجهاهتا تشرتك مجيعا يف إصدار سياسة حمققة هلذا الغرض االستخراجي
 : 

 استمرارية تدفق املوارد املالية إلدارة الشأن العام.  -
 محاية االقتصاد الوطين.   -
 العجز يف ميزان املدفوعات.  معاجلة  -

                                                           

 .75ص  ، 2001 ور كلي يف البنية والتحليل، امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، مصر،ظمن– العامة السياسات فهمي خليفة الفهدوي ،( 17)
 .75املرجع نفسه، ص( 18)
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 توجيه االقتصاد حنوي القطاعات املرغوب يف تنميتها.  -
 ضمان محاية الصناعة والفالحة. -

للتبادل واالئتمان،   مادا  ع   يعد   السياسة العامة االستخراجية هو أن تضع حت  تصرف الدولة نقدا   إن الغرض من
وهلا أشكال كثرية متعددة ومتنوعة ولعل (19)كما تضع حت  تصرف احلكومة ميزانية جتمع بني مواردها ونفقاهتا،

 :  أييتأمهها ما 

عن اخلطأ املرتكب  وهو قيام احملكوم عليه بعمل يعود ابلفائدة على اجملتمع تكفريا   :العمل للنفع العام  -
بريطانيا التسمية املعمول هبا  فمثال   تسميته حسب البلدان اليت أتخذ بهمن طرفه ودون مقابل، وختتلف 

  هي اخلدمة للمنفعة العامة، أما يف كندا وهولندا فتأخذ  اسم "األعمال املشرتكة".

هليئات العامة احمللية بصورة هنائية إىل الدولة أو إحدى ا : وهي فريضة مالية يدفعها الفرد جربا  الضرائب  -
    (20)مسامهة منه يف التكاليف واألعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.

: ونقصد هبا كل اإلعاانت والقروض واملنح واهلبات واملساعدات اليت حتصل عليها املسامهات املالية  -
 م يف حتسني ميزان املدفوعات. الدولة، من أطراف داخلية أو خارجية وتساه

هو فرض الدولة اخلدمة العسكرية اإللزامية على مواطنيها لتحقيق تعبئة عسكرية : التجنيد اإللزامي  -
أو احلرب ويعوضون أي نقص يف أعداد املقاتلني وق  احلرب، إذ يلجأ اجليش  أميف السلم  سواء  شاملة 

 .إىل استدعاء اجملندين عند احلاجة

                                                           

 . 43، ص 1ط ، 1980 الدولة ، ت: مسوحي فوق العادة ، الفكر اجلامعي للنشر والتوزيع والطباعة، بريوت لبنان، جاك دوندير،( 19)
 .14، ص2008،  2اجلباية والضرائب ،  دار هومة ، اجلزائر، ط اقتصادايتحممد عباس حمرزي، ( 20)
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وهي السياسة العامة اليت تتعلق بتوزيع وختصيص األموال والسلع واحلاجيات السياسة العامة التوزيعية:  -2
مثلما يف حالة توزيع الضرورايت من سلع وخدمات (21)والقيم، وتوفري الفرص األفراد واجلماعات داخل اجملتمع،

والقيم جتزأ إىل أجزاء صغرية، فيحصل عليها وقواعد على السواد األعظم من الشعب، فكثريا من هذه اخلدمات 
 من هذه اخلدمات والقيم، وحيدث ذلك بتقسيم العمل إىل وحدات متخصصة مبجرد اقتنائه أاي   الفرد تلقائيا  

ووفقا إلجراءات حمددة، وممارسات مقننة عرب نظام للسلطة اإلدارية وقنوات اتصال مفتوحة، هذا التوزيع ينشئ 
 :أييت وتتضمن ماياهتم وأتمني رفاهيتهم ا على مزيد من حفظ حأوضاعا تساعد بدوره

 قيام صانع القرار بتخصيص أموال، سلع، خدمات وامتيازات للمواطنني. -
 اإلصالح االقتصادي ) الزراعي والصناعي ...(. -
 إعادة هيكلة اإلدارة العامة واخلدمة واإلنتاجية. -
 تدعيم املنتجني احمللني. -
 والعناية الصحية.احلرب على الفقر  -

وهي السياسة العامة اليت تشمل جمموعة الضوابط اليت تفرضها السلطة العامة على  السياسة التنظيمية:-3
نشاط الفرد أو األفراد خدمة ملقتضيات النظام العام، أي مراقبة نشاط األفراد وتوجيهه على حنو يكفل احملافظة 

قائم يف كل الدول على خالف طبيعة نظامها السياسي وتركيبة  على النظام العام، فهي على ذلك إجراء وقائي
أفرادها، فكل دولة تسعى بصورة أو أخرى إىل احملافظة على نظامها العام لبعث االستقرار فيها، وتفرض العقوبة 

  (22)األزمة عند حصول االنتهاكات والتجاوزات.

                                                           

 .94الذكر، صمرجع سابق ، فهمي خليفة الفهدوي( 21)
 .15 مرجع سابق الذكر، ص ،الكبيسي عامر( 22)
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إن جمال السياسة العامة التنظيمية جمال واسع له مظاهر كثرية ومتنوعة متس كل القطاعات وال يستطيع         
األفراد االستغناء عنها، فهناك ضبط وتنظيم يتعلق ابجلوانب األمنية والعسكرية، وهناك ضبط يتعلق مبمارسة 

ات واالجتماعات إقامة املؤمترات األنشطة السياسية من أتسيس األحزاب واجلمعيات، وعقد التجمع
والتظاهرات وتنظيم امللتقيات، وضبط كل ما يتعلق ابلشؤون االقتصادية، كاالستثمار، احملروقات، املناجم، 
وضبط يتعلق مبمارسة األنشطة التجارية كالتصدير واالسترياد وعملية البيع والشراء وتنظيم األسواق وضبط يتعلق 

العبادة، وضبط يتعلق ابجملال الفالحي واجملال العقاري واجملال الصحي وجمال التوظيف ابلشؤون الدينية وممارسة 
 وجمال الصيد وغريها من صور الضبط الكثرية.

الضبط وتنظيم السلطة اإلدارية ممثلة يف رئيس اجلمهورية والوزراء والوالة ورؤساء اجملالس مهام ويتوىل         
نفيذية على مستوى الوالية كمديرية التجارة ومديرية الصحة ومديرية املناجم الشعبية البلدية واملديرايت الت

 ومديرية الشؤون الدينية وغريها من األجهزة اإلدارية.

هذا اجملال الواسع لسياسة العامة التنظيمية يؤدي إىل تعدد قوانني الضبط والتنظيم بني نص دستوري         
 وقانوين ونص تنظيمي. 

وهي السياسة العامة اليت هتتم مبا جيمع بني أفراد الدولة واليت على أساسها  عامة الرمزية:السياسة ال -4
يتميزون عن غريهم بشيء ما سواء كان القومية أو لون البشرة، أو طراز املالبس، أو املكان الذي يعشون فيه، 

تاحف وتقرير اإلجازات يف األعياد أم اللغة، أم التفاخر مبا ميتازون به من إقدام وبطولة، كما تشمل إنشاء امل
 (23)الوطنية.

                                                           

 .43، ص2009العامة، جامعة القاهرة،  اإلدارة واستشارات تدراساحتليل السياسات العامة، مركز  أصولإمساعيل،  امحد دسوقي حممد( 23)
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هذه السياسة العامة الرمزية املبنية على فكرة الرتابط بني أفراد اجملتمع حتظى ابهتمام صانع القرار الذي        
يضفي عليها ملسات قانونية، يهتم هبا اإلعالم ويغطي تفاصيلها لتشكل مواقفه واجتاهاته الفكرية اليت تؤثر يف 

درين على مواجهة احلياة وهتدف هذه السياسات العامة سلوكه وممارسته اليومية وترسم شخصيتهم لتجعلهم قا
 :أييتإىل حتقيق ما 

 تزويد اجلماهري ابلقيم السياسية احملبذة.  -
 تساهم يف رفع من درجة احلس الوطين.  -
 االعتزاز والفخر ابهلوية اجملتمعية.  -
 الوالء للوطن. -

تستلزم جزاء من جهود العملية التشريعية يف إن السياسة العامة الرمزية ال تتطلب توزيع موارد كماال          
من  وتطفح قيمتها ابملشاعر واإلحساس اليت تعود كثريا  (24)إصدارها، لكنها تعرب عن حاجة قيمية ومعنوية

 :يتآلااألحيان، وكأهنا واقع يتحرك على قدمني وحتدث انفعاالت لدى الكثري من املواطنني وتتمثل يف 

 امللتقيات والندوات حول أعالم األمة.  تنظيم -
 العطل الرمسية مدفوعة األجر.  -
 األفراح الوطنية والوقوف للنشيد الوطين.  -
 تعظيم علم الدولة والوقوف للرئيس و احرتام القائد. -

 : خصائص السياسة العامة اثلثاا 
                                                           

 .77مرجع سابق الذكر، صفهمي خليفة الفهدوي، ( 24)
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ن هناك جمموعة من اخلصائص اليت من املفروض أن تتوفر بشكل إيشري مصطلح السياسة العامة إىل             
 :أييت يليأساسي يف السياسة العامة، وهذا حىت يتحقق الغرض من تطبيق هذا املفهوم واملتمثلة فيما 

السياسة العامة تتخذ ابلتوافق وتشاور بني كافة الفواعل) واليت تشمل مناقشة األهداف، والقيم(،  اإلرضاء:/1
 عن وجهات نظرهم مجيعا من خالل البحث عن حل مرض ميكن العثور عليه. وقد تعرب

إن صنع السياسة العامة هو نتيجة مباراة بني فاعلني يؤثرون على بعضهم البعض وميتلكون جمموعة من املهارات 
ثلة إىل والقدرات، يكون الناتج السياسي نتيجة املساومة والتفاوض بني القوى االجتماعية اليت ال تكون متما

 25أخرى. دون فئة لصاحل واملنافع املكاسب أكرب حتقيق بغيةحد بعيد مع رغبة أي فاعل، 

 بشأهنا قانون شرعية، ألن إقرار سياسة من قبل صانعها يتطلب إصدار سلطة ذات العامة السياسة الشرعية:/2
يكون فيه اخلطاب موجه إىل األفراد على سبيل الوجوب الذي ميكن محلهم على إذ ، مرسوم يكون ملزما   أو

 .طاعته جربا عند الضرورة بتوقيع اجلزاءات على املخالف إن مل ميتثلوا إليه جربا  

ن السياسة العامة ال تكون موجهة إىل شخص بذاته وال إىل  واقعة بعينها، إواملقصود من ذلك  الشمولية:/3
 ة األشخاص بصفاهتم وتتناول وقائع القضااي بشروطها. وإمنا هي موجه

انتقاء قضااي معينة يتم إذ عملية صنع السياسة العامة عملية دينامكية وطويلة، مستمرة  حتسني السلوك:/4
االهتمام هبا، ميكن التعامل معها بطرق خمتلفة خالل عملية اختاذ القرار، ومن مث قد يضمن مناقشات حول 

 مبرور الوق .قضااي أخرى 

                                                           

 .32سابق الذكر، صمرجع  اخلزرجي، حممد كامل اتمر -(25) 
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الكثري من القرارات املتعلقة ابلسياسة العامة واليت جرى النظر فيها ال يتم إدراجها يف جدول األعمال أو         
حبثها من جديد، وإمنا يكتفي صانع القرار إبدخال تعديالت جزئية) صيانة السياسة العامة، تعديل إجراءات 

أي  (27)وليس إنتاج حل جديد من ورقة فارغة(26)وبرامج التشغيل( على ما هو مطبق فعال من سياسات 
حتسني السلوك السياسي للقرار السياسي، كما أهنا متتاز ابلتجديد من خالل القدرة على استيعاب املتغريات 

 اآلنية والظرفية اليت حتدث كاألزمات والكوارث. 

 مراحل السياسة العامة: الثاين احملور

السياسة العامة مبا أهنا علم له طرائق ويشمل جمموعة من العناصر، وعملية صنعه عملية غاية يف األمهية          
ابلوسائل التقليدية وبصورة أدق، يبدو  مرضيا   ومتتاز ابلدقة، والقضااي املعاصرة أكثر تعقيدا من إمكان حلها حال  

 .ل بطرقة سطحية دون مرورها مبراحلمن أن تتناو  ا  ن القضااي املنتشرة أكثر تعقيدإ

 : صنع السياسة العامة أولا 

إن صنع السياسة العامة متثل عملية منهجية للوصول إىل أجنع احللول املتاحة للمشكالت والقضااي           
يف تفصيل اخليارات وإقرار القرارات والتعبري عن  متواصال   اليت تواجه اجملتمعات والدول، كما متثل جهدا  

التجارب واملمارسات القائمة، وعليه فإن عملية صنع السياسة العامة مرتبطة بتطور النشاط احلكومي وابملدى 
الذي تقوم الدولة بصنع قرارات واملدى املمكن واملرغوب فيه ابلنسبة إىل الفرد لتأثري يف السياسات واألحداث 

                                                           

 . 112، ص2002اإلدارة العامة، القاهرة،  واستشارات دراسات مركز ،العريب الوطن يف العامة السياسات شعراوي، حتليل سلوى مجعة،( 26)
 . 353ستيفن دي اتنسي، مرجع سابق الذكر، ص (27)
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، وسنركز على معرفة هذه املرحلة مبجمل أبعادها ومكونتها والدعائم اليت تعتمد عليها يف تشخيص السياسية
 عن استعراض أهم النماذج اليت تساهم يف حلها.  املشكالت وحلوهلا ويف اختيار آلية صنع القرار فضال  

 جمموعة حمددة من الناس إن سلطة صنع القرار يف دول العامل تكمن يفمشكالت السياسة العامة وحلوهلا: / 1
من ذوي اخلربة واملكانة املتميزة، فهي هتيمن على السياسة واإلعالم واحلياة االقتصادية واألكادميية وتتألف 

للعلوم  يارسة الوطنية لإلدارة واملدرسة العلن خرجيي املدارس الكربى مثل املدالطبقة السياسية يف فرنسا م
دة التقنيات وكذلك األمر ابلنسبة للوالايت املتحدة األمريكية، اليت تتكون فيها السياسية، واملدرسة العليا متعد

الطبقة السياسية من خرجيي أكرب اجلامعات وخاصة علماء السياسة ويف بريطانيا من خرجيي جامعة أوكسفورد 
 وكامربيدج.  

نفسها اليت يراها الناس، حىت إن ما يراه هؤالء األفراد مشاكل ملحة  ليس  ابلضرورة هي املشاكل          
التفاصيل تثري االختالف فأصغر جزئية ميكن أن تتطفل ابستمرار على املشكلة اليت تفوقها أمهية فتدفعها يف 
اجتاه أو أخر أي أن حدث طفيف، ميكن أن يقحم نفسه يف إحداث أكرب فتكون النتائج كوارث أو دعاوى 

 (28)االنتخاابت أو إلعادة االنتخاابت.

ن احلل يبين على إهذا االختالف يف فهم املشكلة وتصورها يثري اجلدل أيضا حول طريقة حلها، ذلك         
ومن منظور آيديولوجي إليها من خالل  ي نـظ رتعرف املشكلة وإدراك أسباهبا ومعرفة طبيعتها وكيف حدث ، كما 
لتتداخل املصاحل وتباين األهداف أو األفكار،  الطبيعي أن يكون االختالف حول احلل هو ما يثري النقاش، نظرا  

                                                           

 . 354، مرجع سابق الذكر، صستيفن دي اتنسي( 28)
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واحد ومنفرد هلا كما ال يوجد حل صحيح، وإمنا االختيار السليم للقرار  سحريوتبعا لذلك فإنه ال يوجد حل 
 اجليد وهو الذي الختالف عليه ومتفق حياله يف ضوء التحليالت.    

اقف حييط هبا الغموض مما يثري الشكوك ويبعث مشاكل السياسة العامة هي مو  اختيار آليات صنع القرار:-2
حاجات  احلرية وهي حالة عدم االتفاق أو االتساق أو التوازن بني ما هو كائن وما جيب أن يكون و هي أيضا  

 غري مشبعة تثري عدم الرضا والقبول ،إشباع هذه احلاجات واملطالب لن يتم إىل بتحديد املشكلة.

يقع حتديد املشكلة من قبل جمموعة ما قد تكون من صناع القرار أو من غريهم من املختصني يف             
جمال السياسة العامة أو حىت من املواطنني والناشطني يف اجملتمع املدين، وقد يرتك خيار احلل إما إىل آلية السوق 

ن وجهة علماء السياسة فإن قرار احلل عرب صنع أو بشكل غري رمسي إىل العائالت والشبكات االجتماعية وم
  (29)القرار هو غالبا متبع يف مواضيع ثنائية بسيطة تتمثل يف:

 :من اليمني - أ
 .الفردية = سيادة املستهلك = جيد احلرية -
 .ولة للقرار = البريوقراطية = سيئضد صنع الد -
 من اليسار:  - ب
 الرأمسالية = االستغالل = سيئ. -
 ضد دولة الرفاه= الدميقراطية = جيد.  -

                                                           

 .338الذكر، ص ، مرجع سابقستيفن دي اتنسي( 29)
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أما يف حاالت أخرى فقد تتخذ آلية واحدة تكون هي األنسب إىل إدراك املشكلة وتفكيكها وحلها            
 وأبهنا أكثر براغماتية، حيث يكون من املناسب البث فيها لعملية صنع قرار فعاال وتتمثل هذه اآلليات يف:

فراد اجملتمع أو أمن حمددة  قرار السياسي يف حماولته لتوفري احلاجات والقيم  لفئةإن صانع ال :/ آلية السوق1
ن األفراد إأو جيب أن يكون بديهي  –ومن البديهي ( 30)اجملتمع ككل يسعى إىل تعزيز السعادة األكرب عدد

 وحدهم يستطيعون إصدار أحكام تقيميه على سعادهتم اخلاصة.

إن جوهر السعادة أن حيقق األفراد حاجاهتم املادية ويشبعون املعنوية عن طريق حتقيق مصاحلهم اخلاصة         
بعيدا عن خيارات الدولة املبالغ فيها وغري القادرة على حتقيق مستوى من الكفاءة واملعلومات لتلبية احتياجات 

ل اختاذ قرارات من قبل األفراد من خالل آلية السوق األفراد املستهلكون، احلاجات تشبع والقيم تدرك من خال
 اليت نظم  نفسها ذاتيا تبعا لقوانني حتمية. 

علماء واقتصاديون السوق يتحدثون عن قوة وقدرة التنظيم الذايت لسوق من سحر وكفاءة على توفري       
رك اجملتمع حنوى مصاحله أو ما أطلق احلاجات وإرضاء اجلميع إهنا اليد اخلفية، اليت قال عنها أدم مسيث إهنا حت

عليه عامل االقتصاد النمساوي فريدويش فون هايك اسم" النظام التلقائي" أي العملية تضمن أفعال األفراد 
الساعني إىل حتقيق مصاحلهم اخلاصة واستمرار تدفق املعروضات يف اجملال التجاري) التجارة هي توفري 

راء(، وإنتاج معظم ما حيتاجه الناس من موارد دومنا حاجة إىل ضبط من احلاجات، ووسائلها مها البيع والش
 القمة إىل القاعدة أو ختطيط مركزي، أي دون احلاجة إىل تدخل صانع القرار السياسي.

                                                           

 .339ص ( املرجع نفسه،30)
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إن ترك حل مشكلة احلاجات إىل آلية السوق هو خيار واقعي عقالين، حيث كتب فوكوايما إن          
يف  80ق هي" صحيحة بنسبة ئدة املبنية على االختيار العقالين إىل آلية السو النظرية االقتصادية السا

 (31)"املائة.

فهذه اآللية متكن األفراد من حل مشاكلهم عن طريق ختصيص املوارد بطريقة تزيد من سعادة اجلميع ويكونون 
 أحرار يف كيفية إنفاق أمواهلم وإشباع حاجاهتم.    

مشاكل السياسة العامة متنوعة ومتعددة وبعض هذه املشاكل يتم اختاذ قرار حلها عن  اجملتمع املدين: -2
طريق التعاون اإلنساين القائم على فكرة كوننا نفعل ما يفعله اآلخرين ال شيء إال أننا أنمل احلصول على شيء 

 ما ألنفسنا.

مة إلفادة الفردية اليت ترتبط عادة ابلسوق، من املساو  أكثر إيثارا   هذا النمط التعاوين لصنع قرار يعد           
، بل يشمل األقرابء األبعد، وحىت فقطوالناس ال يسعون من أجل راحتهم الشخصية أو أقرب األقربني إليهم 

وتتجدد األواصر احملبة واإلخاء عن طريق (32)ال تربطهم ابجلماعة صالت رحم مما يعزز ترابط أفراد اجلماعة أانسا  
من  وواجبا   حقا   تعد   اليت تطلب، يتم إشباعها بواسطة تقدمي املساعدات واإلعاانت واهلدااي واليتتوفري احلاجات 

 قبل أعضاء اجلماعة.

                                                           

 .343، مرجع سابق الذكر، صستيفن دي اتنسي (31)
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة  ،الكوي  ،، ت: حممد عصفور، عامل املعرفةتويب أ هف، فجر العلم احلديث( 32)

 .94، ص 2، طواألدبوالفنون 
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إن هذه اجلماعات املمتدة من األقرابء الذين يتبادلون املساعدات ويتعاونون مع بعضهم ومع غريهم من          
اجلماعات األخرى تكرر نفسها على مجيع املستوايت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتشمل املؤسسات 

واملنضمات اليت ال تسعى للربح واجلمعيات اخلريية  االحتادية العمالية والنقاابت املهنية واملنضمات غري احلكومية
 والدينية والثقافية والنوادي.

إن اجلمعيات التطوعية ال تشري يف أعماهلا إىل السوق أو القطاع احلكومي يف االقتصاد وقراراهتا هلا         
ني من خدماهتا ومعظم شرعية أكرب من شرعية قرارات الدولة لقدرهتا على حتقيق السعادة ألعضائها واملنتفع

املنظمات التطوعية هلا عالقة ابلدولة، إما من خالل التعاون معها لتقدمي خدمات للفئات احملتاجة، أو من 
خالل الضغط لتحقيق مصاحل  أفرادها قصد إشباعها وتضطلع خمتلف هذه املنظمات مبجموعة من األدوار 

     (33)أو التمويل أو تقدمي خدمات عامة. واملسؤوليات لتوفري احلاجات عن طريق العمل املباشر

نه من املناسب ترك حل املشكالت للمبادرة الفردية أو إإن االعتقاد القائل صنع السياسة العامة:  برادامي -ج
اجلماعية أو إىل السوق صحيح إىل حد معني هذا احلد ال ميكن أن يتجاوز أجهزة الدولة اليت تعاجل مواقف أو 

احلاجات والشعور، بعدم الرضا لدي املواطنني الراغبني يف تدخلها لتقدمي العون واملساعدة وإزالة حاالت حترك 
 ما يعانون منه.

حلل املشاكل تقوم مؤسسات الدولة بدراستها وتفككها وتقرتح حلوال سياسية وتنفذها يف منط أكثر         
 عقالنية وأخر أقل عقالنية ملصلحة الصاحل العام.

                                                           

 2013، 3.وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة زاين عاشور ، اجللفة ، عدد 144، ص واإلداريةجملة البحوث السياسية  (33)



 

السياسة العامة قراءة يف املفهوم                                                   حاجي عبد احلليم                                          
 

 

 
   84 

 2021جوان    1العدد     6اجمللد جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             
 

املقرتحة حظي  ابهتمام الكثري من علماء السياسة وغريهم، فحاولوا وضع مناذج  احللول السياسية        
لتفسري املشاكل وتوضيحها انطالقا من رؤية كل واحد منهم لتلك العملية، وميكن االقتصار على أهم النماذج 

 املساعدة لعملية صنع السياسة العامة على توضيح هذه املسالة وهي كاأليت:

يفرتض هذا النموذج أن صانع القرار السياسي فاعل عقالين  :) lindbon 1959منوذج ليندبوم)  -1
 :(34)اآلتية  يتخذ القرارات السياسية الفعلية وفقا للمراحل التالية

 حتديد القيم وترتيبها. -
 حتديد األهداف املتوافقة مع ذلك.  -
 اليت تعمل على حتقيق هذه األهداف. التعرف إىل مجيع اخليارات أو الوسائل -
 حساب كل ما يرتتب على هذه اخليارات ومقارنتها. -
 انتقاء خيار أو جمموعة من اخليارات اليت ميكن أن تعظم القيم املرتبة بشكل أعلى. -

: يطرح أليسون ثالثة مناذج ميكن استخدامها لتفسري عملية صنع (Allison 1987)مناذج أليسون -2
 العامة وهي:السياسة 

ن تصرفات إأهدافها و  إطارن قرارات الدولة تتشكل يف إ: يفرتض منوذج الفاعل العقالين الكالسيكي - أ
صانع القرار تفسر من خالل اعتبارهم أانس عقالنيني ومنطقيني، لديهم عقلية االجناز، يبحثون عن 

   (35)املشاريع املضمونة، خيططون سياستهم اليت يستهدفون حتقيقها.

                                                           

 .348ستيفن دي اتنسي، مرجع سابق الذكر، ص( 34)
 .164، 2002، 4، اجلزائر، ط، دار هومةحممد شليب، املنهجية يف التحليل السياسي (35)
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ن اإلدارة يف املنظمات تستمر يف التعامل مع إ: قائم على فكرة منوذج العملية التنظيمية لصنع القرار -ب
حاالت منوذجية من خالل الطرق احملددة من دون ربطها ابألهداف التنظيمية الشاملة، وعند خمالفة القواعد 

من  لى املشاكل قصرية األجل بدال  تستخدم التغريات التدرجية ولتفادي اآلاثر السيئة لعدم اليقني تركز ع
 .التخطيط على املدى الطويل

ما  هو منوذج للمساومة السياسية فالقرارات السياسية غالبا  (36)منوذج السياسات البريوقراطية احلكومية:-ج   
ىل تكون حمصلة سياسية بني فاعلني حيتلون املناصب، يكون الناتج السياسي انتج الفواعل اليت تكون متماثلة إ

 حد بعيد عن رغبة أي فاعل.

: يؤكد هذا النموذج أن عملية صنع السياسة العامة غالبا ما متر ابملراحل التالية النموذج التعاقدي -3
 (37)وهي:

 حتديد وتعيني املشكلة.  -
 دراسة واختيار احللول املعقولة. -
 بدأ تنفيذ الربامج. -
 التقومي. -
 إهناء العمل ابلربانمج.  -

                                                           

 .352، مرجع سابق الذكر، صستيفن دي اتنسي( 36)
اجلزائر، جامعة ابتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  يفصنع السياسة العامة  يف( ضمريي عزيزة، الفواعل السياسية ودورها 37)

 . 64، ص2007/2008
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هو منوذج متطور من عملية صنع  (:hogwood and Gunn 1984وغان) منوذج هوغوود-4
حيدث يف كل حالة بعينها، والقرار يتخذ بناء  السياسة العامة مقارنة ابلنموذج العقالين، يوضح ما حيدث وما ال

إلعداد على ما حيدث يف كل حالة، ويعترب صنع السياسة العامة عملية مستمرة ويركز على القضااي السياسية 
 : (38)جدول األعمال، هذا النموذج يتضمن النقاط التالية

 القرار أن يقرر ) إعداد جدول األعمال أو حبث القضية (. -
 البحث يف كيفية اختاذ القرار. -
 تعريف القضية.  -
 التنبؤ. -
 حتديد األهداف واألولوايت.  -
 حتليل اخليارات. -
 تنفيذ السياسات والرصد والتحكم. -
 . التقييم واالستعراض -
 صيانة السياسة أو تعاقبها أو إهنائها.   -

 اثنيا: تطبيق السياسة العامة

                                                           

 .343، مرجع سابق الذكر، صستيفن دي اتنسي( 38)
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، والقيم الغري مدركة، تدفع الناس لتحرك والعمل وتغدو ذات منحى سياسي إىل شبعةاملغري احلاجات           
كما تستلزم سياسة عامة بصددها، حمور   حكوميا   رمسيا   جانب كوهنا متضمنة للبعد العام، وتتطلب تدخال  

 من بنود األجندة الرمسية للحكومة. اهتمام صانع القرار السياسي، وتصبح بندا  

أكرب تدرج يف جدول األعمال )أجندة ( تناقش وتفكك ويتم حتديد جوانبها  كل مشكلة تلقى اهتماما           
اهلامة واجلهات اليت هلا دور فيها والدور الذي يتوقع من صانع القرار، أن ميارسه واملوقف منها ويطرح حلها 

 لي.وبعد ذلك يفرتض أن تكون املشكلة هي التنفيذ الفعال والكفء للسياسة على املستوى الوطين واحمل

للفعل واألداء، وحتويلها  ا  حي   يقصد بتنفيذ السياسة العامة جمموع العمليات األزمة جلعل السياسة العامة مثاال  
كما ميكن تعريف عملية تنفيذ السياسات (39)من حالتها اإلعالنية كقرار إىل حالتها امليدانية كعمل تنفيذي،

 واقع ابستخدام كافة املوارد املتاحة.على أهنا، عملية ترمجة السياسات العامة على أرض ال

سياسة عامة فهناك ألفراد عنها لأوجه كثرية ومتنوعة متس قطاعات خمتلفة، وال غىن  هلاإن جمال السياسة العامة 
تتعلق ابألمن الصناعي، وهناك سياسة تتعلق آباثر ومحاية املواقع التارخيية وهناك سياسة تتعلق ابحلدائق وامليادين 

العامة واملالعب والقاعات الكربى وسياسة تتعلق مبمارسة بعض األنشطة التجارية وغريها من والشوارع 
  (40)السياسات العامة.

ويتوىل تنفيذ السياسة العامة اإلدارة ومؤسساهتا ابإلضافة إىل الدور احملوري هلا يف تفسري القوانني،           
س احلكومة والوزراء ي، فيتدخل رئهاووضع اللوائح وإصدار التعليمات واملنشورات والنصوص التنظيمية لتنفيذ

                                                           

 .309فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سابق ذكره،  ص (39)
 . 173، ص 2010انصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، دار اجملد للنشر و التوزيع، اجلزائر،  ( 40)
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تنفيذية على مستوى الوالية، وغريها من األجهزة اإلدارية والوالة ورؤساء اجملالس الشعبية البلدية واملديرايت ال
املرسوم لكل جهة، كما تشارك جمموعة أخرى يف عملية تنفيذ  لتمارس كل جهة إجراءات التنفيذ يف إطار احلد  
يف غري مباشر أم هلا أتثري مباشر  أمابلتنفيذ  كان  معنية أصال  أ السياسة العامة بقوة كل يف جمال اهتمامه سواء  

 عملية التنفيذ وجند يف هذا املضمار.

من نوع خاص على تنفيذ السياسة العامة فهم يؤثرون على التنفيذ اإلداري  الربملانيون ميارسون نفوذا   -1     
ويضغطون على اإلدارة بطرق عديدة من خالل مراجعة اللوائح والعمل اإلجرائي، واملصادقة على اإلعتمادات 

  (41)املالية السنوية.

احملاكم تقوم إبجراء التحقيقات واالستماع إىل الشهود وتعمل على الكشف عن التالعبات واالحنرافات  -2    
والتجاوزات احلاصلة يف اإلدارة وتطبيق اللوائح القانونية، وهذه األدوار تؤثر على عملية تنفيذ السياسة العامة 

لقانونية والضوابط وقد تراجع القرارات اإلدارية يف وعلى األداء اإلداري، كما أهنا تفسر األحكام والنصوص ا
حالة التقاضي، فاحملاكم إما تتجاوب أو تعرقل أو تبطل بعض السياسات اإلدارية والقرارات التنفيذية اليت ميكن 

 .، و" السلطات االستثنائيةالقانون"، و" العدالة الطبيعية "وضعها حت  العناوين الثالثة "التدخل املستند إىل 

جمموعات الضغط والناخبون هم الواجهة االجتماعية اليت تشكل طاقة وقوة ال يستهان هبا، وهم  -3       
أقوى جهة تؤثر يف عملية التنفيذ، فلهم من القوة والقدرة ما ميكنهم من دفع صانع القرار إىل اختاذ سياسات 

  (42)تتفق مع مصاحلهم.

                                                           

ن أجل علم اجتماع سياسي، اجلزء األول، ت: حممد هناد، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، م( جان بيار كوت وجان بيار مونيي، 41)
 .50، ص1986
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ع أصحاب املصاحل والناخبني على التدخل يف القرارات اإلدارية اليت إن عملية تنفيذ السياسة العامة تشج       
ختدم مصاحلهم من جهة، وتدعم أهداف صانع القرار من جهة أخرى، فالدعم الذي حتصل عليه من الناخبني 

 وأصحاب املصاحل يشكل مصدر لنجاح ويؤثر على عملية التنفيذ والنشاط وخمرجاهتا تكون حمط اهتمام.

اإلعالم فالتنفيذ يف بعض مراحله يعتمد على علم اإلعالم وعلى املسائل اليت يطرحها صانعو ئل وسا -4     
الرأي العام، إىل جانب التلفزيون واإلذاعة والصحافة من خالل بث التقارير ونشر املعلومات وتوجيه الرأي العام 

عالمية تؤثر يف تنفيذ أي نوع من أنواع عن طريق االنتقاء أو التلوين أو التكرار لقضااي ما، هذه العمليات اإل
 السياسة العامة سواء ابإلجياب أو ابلسلب.

التنفيذيني لغرض تنفيذ سياسة  املسؤولنيالوسطاء هم أشخاص تناط هبم مسؤوليات معينة من طرف  -5    
مع املدين من عامة ما، ومها على نوعان رمسيون يعملون ضمن الصفة الرمسية وآخرون من القطاع اخلاص واجملت

خالل التعاقد مع اجلهات الرمسية لتنفيذ سياسات عامة غرضها على سبيل املثال تقدمي خدمات معينة من 
 صحة ونقل وشحن. 

إن احتمال التنفيذ املثايل يف الواقع العملي ضئيل وبعيدا عن أن يكون حياداي ويف حاالت كثرية تكون          
 يف تطبيقها و السياسة مضمون وبني املسطرة األهداف بني فروقات حيدث مما منحرفة، أو منتظرة غري آاثرله 

  ذاهتا.  حد يف السياسة يف احملدد املكان و الزمان

جناح عملية تنفيذ السياسة العامة هو رهينة مبدى  كفاءة كل الذين يتحملون مسؤولية يف اإلدارة         
 .وإجناز حمتواه على الوجه األكمل وقدرهتم على الوقوف على القرار لضمان تطبيقه

                                                                                                                                                                                                       

 .49، ص1982احلديث، مكتبة سامي برابري إخوان، بريوت لبنان، وليد الشرتوين، اجملتمع السياسي  (42)
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 م السياسة العامةياثلثا: تقي

إن صنع وتنفيذ مثايل للسياسة العامة يف الواقع العملي احتمال حدوثه ضئيل حينما ال تواكبه عملية           
يف إثبات اجلدوى، كما يقلص الفجوة  تقومي السياسات ذات الصلة أبهدافها، ذلك أن التقييم يشكل مطلبا  

بني وصف السياسة وعملياهتا ويقصد بتقييم السياسة العامة تلك العملية اليت جتمع مجيع اإلجراءات اليت 
تتضمنها عملية تقدير أاثر السياسة احلكومية، ويؤكد البعض أن عملية التقييم ال تقتصر على أاثر السياسات 

وتتم عملية التقومي من خالل (43)حل عملية السياسات، فضال عن تقدير العوائد،العامة، وإمنا تعطي كافة مرا
النظر يف القضااي واملشكالت اهلامة أثناء عملية صنع السياسة العامة، أيضا من خالل عملية تنفيذها ويف إطار 

 املخرجات الواجب إجيادها.

إن التقومي عملية اختصاصية ذات علمي وتطبيقي هتدف إىل فحص الربامج واملشروعات والعمليات         
 التنفيذية املرتبطة ابلسياسة العامة ودراسة نتائجها، وما يرتتب عنها من العوائد والفوائد.

،  جرائية أو موضوعيةلى قضااي إما إميكن أن يركز تقيم عمليات صنع القرار على مستوى السياسة العامة ع
 :وكما أييت

: إن جوهر معيار تقومي السياسة العامة من الناحية اإلجرائية قائم على جمموعة من املعاير / الناحية اإلجرائية1
 التقيمية اليت يتم تطبيقها أو ال، وذلك من خالل معرفة األبعاد التالية:

                                                           

 .58إمساعيل، مرجع سابق ذكره، ص امحد دسوقي حممد(43)
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 ؟ (44)ليتم تطبيقها أم ال هل القرارات تتوافق مع املعايري التقيمية -

  ؟هل أختذ القرار بطريقة دميقراطية -
 ؟منهاهل صانع القرار درس مجيع البدائل وقدر كال  -
 ؟السياسة العامة موضوعة بشكل واضحهل أهداف  -
 هل األهداف دقيقة مبا يكفي لتكون قابلة للقياس ؟ -
 ؟(45)هل السياسة العامة صمم  على املدى القصري أم على املدى البعيد -

: إن التقومي املوضوعي للسياسة العامة يقدم مقاييس ميكن بواسطتها قياس أداء الصانع / الناحية املوضوعية2
واملنفذ، وجنيب عن السؤال األكثر أمهية فيما يتعلق مبدى اقرتاب الربامج من حتقيق أهداف السياسة العامة اليت 

املعاير املناسبة من حيث النتائج واملعاير اليت ميكن تبنيها جرى وضعها، مبعىن هل كان  النتيجة صحيحة مقابل 
 يف عملية التقومي عديدة ومتنوعة أخالقية واقتصادية، وهل حقق  أهداف صانعي القرار وهل عزز القرار العدالة

 مخسة يف تقومي جناح أو فشل الربامج وهي اجلهد، االجناز، الكفاية، ريمعاي (إدوارد سومشان)وقد قدم (46)
معايري مماثلة يف عملية تقومي السياسة العامة واشتمل  على الفعالية طرح  (سبارو)الكفاءة ، العملية، كما أن 

 .املالئمة والكفاءة واملسؤولية و

: إن إدراك قيم صانع القرار ومعرفة أهدافه احملددة عملية تساعد على اختيار معاير تقومي معايري التقومي      
 .وهى ذات صلة أبهداف وضع السياسات واليت من املمكن أن تثري أقل جدال  السياسة العامة، 

                                                           

 .366ستيفن دي اتنسي، مرجع سابق الذكر، ص( 44)
 .105فهمي هويدي، مرجع سابق الذكر، ص (45)
 .367ستيفن دي اتنسي، مرجع سابق الذكر، ص  (46)
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لعملية تقومي برامج السياسة  وتتجسد يف جمموعة من املعايري اإلدارية املتالزمة مبا يضمن استيعاهبا كليا       
، فيما يكون ألمشلاالعامة، وتتمثل يف مفاهيم ثالثة تشكل عالقة هرمية أساسها الواسع الفعالية فهي املفهوم 

 االقتصاد مفهوم أوسع وتكون الفعالية على رأس اهلرم ابعتبارها األكثر حمدودية:

 : ويقصد هبا إجناز املهام بطريقة سليمة. الكفاءة -

 : ويقصد هبا القيام ابلعمل املطلوب.الفعالية -

 : ويقصد به أن تكون املداخيل أكرب من التكاليف.املقتضى القتصادي -

 :اخلامتة

وجهة نظره، له أتثري  ومما سبق نقول إن كل طرف يقدم تعريف لسياسة العامة  ويستخلص خصائصها من     
ما يعتقده وفقا لشخصيته، وإذا ابتغى بعض املعاصرين من أصحاب نظرايت ما بعد احلداثة و ، ويقرر فيما يعرفه

ة متييز تعريف واحد، مانع جامع لسياسة أن ميتدوا هبذه الفكرة إىل أقصاها، فقد بلغوا حد االفرتاض ابستحال
  العامة يكون األكثر دقة، إن بكل تعريف قدرا من املشروعية مثلما لغريه.

 اهلوامش:
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 االجتهاد القضائي يف محاية األسرة إسهام
 

 العريب ابشا د/ مصطفى
  -1أمحد بن بلة-كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية. جامعة وهران    

 
  ملخص:

االجتهاد القضائي إسهام بيان مسألة ابلغة األمهية كوهنا متعلقة ابألسرة أال وهي: البحث  هذا تناول
ذكر مناذج تطبيقية يف درء التعارض بني احللول القضائية،  حيث تضمن ؛للمحكمة العليا يف محاية األسرة

يف تغيري  وكان املثال يف ذلك حول متعة الطالق والتعويض عن الطالق التعسفي، مث أردفته بذكر مناذج
وكان املثال يف ذلك حول ترتيب احلواضن والتفريق بني الزوجني  ،االجتهادات القضائية بسبب املصلحة

، وكان ضرب املثال فيه حول نفقة العدَّة، الوطنية للعيب، مث أهنيته بذكر مناذج تطبيقية يف خمالفة املرجعية
يف  لَّل  هذ  ازجزئيات اشإشارة إ ى ما جاء يفخت وانتهاء مدة احلضانة وكذا االشرتاط يف عقد الزواج، كما

 شإسالمي وقانون األسرة ازجزائري، مث ختم  خبامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل إليها.الفقه ا شأهنا يف
 : االجتهاد القضائي. احملكمة العليا. القرار. الفقه. قانون األسرة.الكلمات املفتاحية

 
Abstract 

      The present study revolves around a very important matter related to family. It is 

the contribution of the jurisprudence of the Supreme Court in protecting the family. It 

cites some applied models in avoiding the conflict between judicial solutions. This 

idea was illustrated by the joy of divorce and the compensation for arbitrary divorce, 

followed by some models in changing jurisprudence due to interest. The example was 

the arrangement of the incubation and the separation of couples for defect. The 

concluding idea was about citing some applied models in the violation of the national 

reference with the example of the expense of El-Idda, as well as the expired period of 

the nursery, in addition to the requirement in the marriage contract. In these sub-

parts, we referred to what was mentioned in Islam and the Algerian law family. At 

the end of the whole process, the final findings were discussed. 
  

Key words: the jurisprudence, the High Court, the decision, El-Fiqh, family law. 

 مقدمة:
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كون بعض مسائلها تتأثر   ،يعدُّ من املواضيع ازجديرة ابلطرح والتساؤل إنَّ البحث يف قضااي األسرة
 عصران احلايل.يف تبعا لتجدد الظروف واألحوال السيما  ،ابملتغريات احلاصلة يف الواقع املعيش

األسرة من ازجزائر إ ى محاية  هاومن العربية واشإسالمية لقد سع  وال زال  تسعى كثري من الدول
األجهزة اليت تتحمل العبء  تلك دفع أبجهزهتا إ ى القيام هبذا الدور، ومن أبرزالالتشريعات و خالل سن ِّ 

واليت أُنيط هبا القيام بدور الرقابة يف مدى تطبيق  ،وعلى رأسه احملكمة العليا جهاز القضاءيف ذلك األكرب 
واالستجابة لتطلعات  ،العقبات وتذليل ،القوانني ومنها تلكم املتعلقة ابألسرة، وذلك قصد حلحلة املشاكل

 ؟. هل قامت احملكمة العليا هبذا الدور املنوط هباومتطلبات األسرة، ومن هنا ميكن طرح هذا التساؤل: 
  على وفق اخلطة التالية.و كان لنا هذا البحث املطروح   عن هذا التساؤل قصد اشإجابة    

 .تغيري االجتهادات القضائيةو  احللول القضائيةمناذج تطبيقية يف درء التعارض بني املبحث األول: 
 مناذج تطبيقية يف خمالفة املرجعية الشرعية.: املبحث الثاين

 خامتة.
تغيري االجتهادات و  املبحث األول: مناذج تطبيقية يف درء التعارض بني احللول القضائية

 .القضائية
 بشأن خمتلفة القضائية ازجهات عن الصادرة والقرارات األحكام من الكثري جيعل العملي الواقع إنَّ 

 اليت احللول اختالف يف املسؤولية من جزءا تتحمل العليا احملكمة أن فيه شك ال ومما ومماثلة، متشاهبة قضااي
-الشأن هذا يف قيل ومهما ،اواجتهاداهت اقراراهت يف متذبذبة تكون أحياان اكوهن ،القضائية ازجهات تقدمها
 احللول بني التعارض ودرء القضائي االجتهاد توحيد هبا املنوطة األساسية املهمة فإن -القرارات تذبذب

 .األخري الدور هبذا قام  العليا احملكمة أن على الدالة التطبيقية النماذج هي وكثري القضائية،
 عن الطالق التعسفي متعة الطالق والتعويضاألول:  طل امل

 مواد  يف الطالق بعد لوحشتها جربا للمتعة املطلقة استحقاق على صراحة ازجزائري املشرع ينص مل
 أحد بقول األخذ يعين مما اشإسالمية، الشريعة أحكام على اشإحالة-222املادة-مواد  تضمن  لكن القانونية،
  ازجزائر. يف واملرجعية املعتمد كونه املالكي املذهب وخباصة الفقهية، املذاهب
 وأن ،صراحة الطالق متعة املطلقة الزوجة منح قراراهتا يف العليا احملكمة أقرت فقد العملية الناحية ومن 
من ))قوله: 18/06/1991القرار الصادر بتاريخ ذلك ومن التقديرية، القاضي سلطة ضمن يندرج تقديرها
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التعويض ونفقة العدة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع غري أهنم و املتعة  املستقر قضاء أن حتديد مبالغ
 .1((ملزمون بذكر أسباب حتديدها، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد قصورا يف التعليل

أيدت فيه احملكمة العليا قرار اجمللس  11/04/2007بتاريخ التعديل بعد  صادر هلا آخر قرار ويف 
فك الرابطة الزوجية بني الزوجني وعلى الطاعن أن ))لقاضي إبقرار مقدار املتعة صراحة بقوهلا: القضائي، وا

دج نفقة ابتداء 2000و دج متعة طالق50.000نفقة عدة ودج 30.000يؤدي للمطعون ضدها مبلغ
 . 2((إ ى غاية النطق ابحلكم 18/01/2003من 

املطلقة متعة  االقضائي واحملكمة العليا قد منحإن املالحظ على هذا القرار أن كال من اجمللس  
 يتضمن ومل اشإسالمية، الشريعة  ملبادئ وفقا العدة نفقة وكذا دج،50.000الطالق صراحة وقدرت ب

 التعسفي. الطالق عن التعويض مقدار
 واليت ق.أ من 52املادة على صراحة ومبين مؤسس التعويض هذا مقدار أن القرار هذا يف امللف  لكن 

 ،((هبا الالحق الضرر عن ابلتعويض للمطلقة حكم الطالق يف الزوج تعسف للقاضي تبني إذا)) أنه: على تنص
 التعسفي؟. الطالق عن للتعويض الثاين الوجه هي الطالق متعة اعتبار يعين هذا فهل

 نوع فيها ياالعل احملكمة عن الصادرة القضائية االجتهادات أبن القول: ميكن التساؤل هذا عن لإلجابة 
 الطالق عن التعويض إ ى اشإشارة دومنا املتعة مبقدار صرح  السابقة القرارات ففي ،ظاهرا التضارب من

 املتعة، مقدار إ ى اشإشارة دومنا التعسفي الطالق عن التعويض مقدار إ ى أشارت أخرى قرارات ويف التعسفي،
 املستأنفة)ت.ك( بتطليق جديد من القضاء)) ه:قول 14/10/2010بتاريخ الصادر القرار القرارات هذ  ومن

 عدة ونفقة دج،60.000قدر  تعويضا املستأنفة أبدائه عليه املستأنف وإلزام للضرر، من)م.هـ(
  .3((دج2000مببلغ أبيه نفقة على األم إ ى االبن حضانة وإسناد دج،10.000قدرها

 يدفع أبن وإلزامه الطالق مسؤولية الطاعن وحتميل))قوله: 19/09/2010بتاريخ صادر آخر قرار ويف 
 التعسفي، الطالق عن تعويضا دج90.000مبلغ ضدها للمطعون

                                  
 .65، ص01/1999، العدد75099، ملف رقم18/06/1991جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-1

 .245، ص01/2008، العدد390091، ملف رقم11/04/2007جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2
 .249، ص01/2011، العدد581222، ملف رقم14/10/2010قرار صادر بتاريخجملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، -3
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 من يسري إجيار بدل دج5000ومبلغ إمهال، نفقة شهراي دج3000ومبلغ عدة، نفقة دج10.000ومبلغ 
 .1((احلكم صدور اتريخ

 ملطلقته يدفع نأب املطلق وإلزام)) قوله: 16/01/2008بتاريخ صادر آخر قرار ويف 
 إمهال نفقة دج2500ومبلغ عدة، نفقة دج15000ومبلغ التعسفي، الطالق عن تعويضا دج90.000مبلغ

 .2 ((الدعوى رفع اتريخ من تسري
 للمستأنفة بدفعه عليه املستأنف وإلزام))قوله: 14/02/2013بتاريخ صادر آخر قرار ويف 

 دومنا التعويض إ ى أشارت اليت القرارات هذ  من وكثري .3((التعسفي الطالق عن تعويضا دج70000مبلغ
 املتعة. ملقدار اشإشارة
 وذكر التعسفي، الطالق عن التعويض مقدار ذكر دون أحياان املتعة مقدار ذكر بني التضارب هذا إن 

 مهـا: رئيسيـني سببني إ ى تقديران يف عائد املتعة مقدار ذكر دون التعويض مقدار
 الطالق. مبتعة اخلاص القانوين النص وجود عدم-
 ألن إليه؛ منيل الذي هو وهذا الطالق، ملتعة الثاين الوجه هو التعسفي الطالق عن التعويض املشرع اعتبار-

 احلكم إ ى يشري واليت األسرة، قانون من 52املادة على مؤسس الطالق متعة ملقدار أشار الذي السابق القرار
 ذلك. للقاضي تبني اإذ التعسفي الطالق عن ابلتعويض
 هذ  يف وسطا مسلكا بذلك يسلك أن يريد القضائي االجتهاد فإن-الثاين-االعتبار هذا ضوء وعلى 
 ابلتعويض احلكم خالل من وذلك معا، الطرفني مصلحة بذلك حمققا لتنيأاملس بني للتعارض دارائ املسألة

 معا بتعويضني مبطالبته الزوج كاهل إرهاق عدم أخرى جهة ومن الطالق، جراء املنكسر خلاطرها جربا للمطلقة
  التعسفي. الطالق عن والتعويض الطالق متعة واحدمها: آن يف

 : ترتي  احلواضنالثاين املطل 

                                  
 .269، ص02/2010، العدد566381، ملف رقم16/09/2010جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-1
 .303، ص01/2009، العدد417622، ملف رقم16/01/2009جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2
 .305، ص01/2014، العدد728882، ملف رقم14/02/2013احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخجملة -3
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يف مسألة معينة على مبدأ قضائي، واستقرار االجتهاد هو نتيجة  يستقر االجتهاد القضائيقد 
حتمية الستقرار موجبات األحكام، وعند تغري املوجبات اليت تتضمنها األحكام القضائية تتغري معها 

ل األحكام وحقيقة هذا التغيري والعدول ليس ياألحكام القضائية، ألهنا من الناحية التطبيقية تُعد من تعل
، وإمنا حيصل هذا التغيري نتيجة لتغري علل األحكام، وسواء دل التشريع أو تغيري األحكام ابألهواءمعنا  تب

. فالكثري من نصوص قانون األسرة ازجزائري جعل  أكان ابملصلحة أو العرف أو غريمها من املوجبات
، وفيما يلي ذكر لتغري -كمواد احلضانة والرتخيص ابلزواج دون السن القانوين وغريمها-املصلحة عِّلال هلا

 املصلحة. ىبعض االجتهادات القضائية بناء عل
األم أو ى حبضانة ولدها، مث األب، مث ازجدة ألم، ))على املستحقني للحضانة قوهلا: 64 املادة نص 

مث ازجدة ألب، مث اخلالة، مث العمة، مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلك، وعلى 
 . ((دما حيكم إبسناد احلضانة أن حيكم حبق الزايرةالقاضي عن

يتضح أن املشرع ازجزائري قد خالف كمقارنة بسيطة بني ما جاء يف الفقه اشإسالمي وقانون األسرة  
 .األم مرتبة ترتيب احلواضن على النحو املوجود يف الفقه اشإسالمي عدا

  اشإتيان هبذا الرتتيب يطرح التساؤل هل هذا الرتتيب يعد خمالفة ألحكام الشريعة اشإسالمية؟. إن 
ن أليس حمل اتفاق بينهم، و  األمفإن ترتيب احلواضن بعد  ابلرجوع إ ى ما ورد يف املذاهب الفقهية 

 مبنا  مراعاة مصلحة احملضون. 
النظر للصغار وتقدمي األرفق هبم يف حضانتهم، ومجلة األقوال تدور على ))يقول القفال الشاشي:

 .  1((وهذا موافق للعقول، وإن اختلف  أقوال العلماء يف التفصيل فإن كالمهم إمنا قصد وجها واحدا
وابلعودة إ ى االجتهادات القضائية للمحكمة العليا من خالل القرارات الصادرة عنها جندها تدعو  

أمرا وجوبيا ال بد من التقيد به للحواضن ال يعترب  هذا الرتتيب أنإ ى  -على أقل تقدير-ضمنيا  صراحة أو
بذلك، ويدخل وُحكم  ون تقتضي جتاوز األب إ ى غري  ُقضيمصلحة احملض وجدتعنه، فمىت  حمليدوعدم ا

رية، وهو األمر الذي أكدت عليه احملكمة العليا يف قراراها الصادر يذلك ضمن سلطة القاضي التقد

                                  
 .388ص 2007/1428)1 القفال الشاشي، دار الكتب العلمية، ط حماسن الشريعة،-1
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وليس الرتتيب الوارد يف املادة تراعى مصلحة احملضون عند إسناد احلضانة، ))قوهلا: 10/03/2011بتاريخ
 .1((وخيضع تقدير مصلحة احملضون للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع من قانون األسرة، 64

مصلحة احملضون هي األساس يف إسناد ))قوهلا:  13/05/2009ويف قرار آخر هلا صادر بتاريخ  
 .2((من قانون األسرة 64وليس الرتتيب الوارد يف املادة احلضانة،
احلضانة من آاثر الطالق  حيث اعتربت احملكمة العليا 16/09/2009ويف قرار آخر صادر بتاريخ 

 من قانون األسرة 64تطبق املادة ))والوفاة ابلرغم من أن قضاة املوضوع اعتربوها من آاثر الطالق فقط قوهلا:
سببا يف ، وهذا ما جعل االلتزام هبذا املبدأ 3((( على حالة الطالق والوفاة02-05يف صياغتها ازجديدة)أمر

 .64عدم احرتام ترتيب احلواضن الوارد يف نص املادة 
واجتهاداهتا جندها تدعو إ ى تغيري  -وغريها-انطالقا من القرارات السالفة الذكر للمحكمة العليا 

-هترتيب احلواضن بناء على املصلحة وعدم التقييد ابلنص، فقد يكون التقيد ب االجتهاد يف مسألة
 .سببا يف تفوي  مصلحة احملضون -64املادة

عدم وجود  ،-ترتيب احلواضن-ومما يقوي ساعد االجتهاد القضائي يف تغيري احلكم يف هذ  املسألة
 يف الفقهاء خالف على اتعليق ملستقنعا زاد على شرحه يف عثيمني ابنقال  نص شرعي قطعي الداللة فيها.

 ولكنها متعددة، أقوال على احلضانة يف الرتتيب يف العلماء اختلف وهلذا)) :فيقول األم بعد الرتتيب مسألة
  4((عليه يعتمد أصل هلا ليس كلها
 للعي   بني الزوجني : التفريقالثالث طل امل

جيوز للزوجة أن تطلب ))قوهلا:  53/2لقد تطرق املشرع ازجزائري للتفريق بسبب العيب يف املادة
  .((التطليق للعيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج

فاملتأمل يف نص املادة جيد أن املشرع مل حيدد نوع العيوب املوجبة للتفريق، بل ومل يضرب هلا مثاال ومل  
 حيدد طبيعتها.

                                  
 .285، ص01/2012، العدد613469، ملف رقم10/03/2011جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-1
 .297، ص01/2009، العدد497457، ملف رقم13/05/2009جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2
 .228، ص01/2010، العدد511644، ملف رقم16/09/2009جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-3
 .535، ص13ج(.1427)1ط حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن ازجوزي،، الشرح املمتع على زاد املستقنع-4
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مل حيدد هذ  العيوب على سبيل احلصر، وإمنا توسع فيها مشرتطا )) لقد أحسن املشرع صنعا عندما 
 رر.ميكن الصرب عليها إال بتحمل الض ، وال1((فقط أتثريها على احلياة الزوجية أتثريا ابلغا

ني فإذا وجد ابلزوج عيب واكتشف  الزوجة ذلك، وحال هذا العيب دون حتقيق العالقة ازجنسية ب 
ما من شأنه دفع الزوجة إ ى النفور من زوجها كازجذام كل الزوجني كاخلصاء أو العنة أو ازجب والعقم، أو  

 .2والربص والصرع وغري ذلك كان من حقها طلب التفريق دفعا للضرر عن نفسها
عرفة لقد فتح املشرع ازجزائري الباب واسعا أمام قضاة املوضوع، قصد إعمال سلطتهم التقديرية يف م 

 . أنواع العيوب اليت حتول دون حتقيق أهداف الزواج، وذلك من خالل االستعانة ابخلربة الطبية
العقم سببا يوجب طلب التفريق، وهذا ذهب  إليه ابلرجوع إ ى االجتهاد القضائي جند  قد اعترب و  

احملكمة العليا يف إحدى اجتهاداهتا القضائية مؤكدة ما ذهب إليه قضاة املوضوع يف القرار الصادر 
وعدم القدرة على اشإجناب، وإن كان فعال يشكل  مرض العقمحيث أن ))قوهلا:  13/01/2014بتاريخ

 .3((من قانون األسرة، وخيول للزوجة احلق يف املطالبة 53املادةسببا من أسباب التطليق، طبقا ألحكام 
وهبذا يكون املشرع ازجزائري قد أخذ بقول مجهور الفقهاء القائلني ابلتفريق للعيب، إال أنه خالفهم  

 ق. حيقق أهداف الزواج مناطا للتفري يف عدم حصر العيوب، وجعل من كل عيب ال
 خمالفة املرجعية الشرعية : مناذج تطبيقية يفاملبحث الثاين

 من أعظم حسنات قانون األسرة ازجزائري تقييد  للقاضي ابلرجوع إ ى أحكام الشريعة اشإسالمية إن
انتشر فيها ازجزائر من الدول اليت  ما دام ، و 222 يرد النص القانوين عليه طبقا لنص املادةيف كل مامل

بل وصار مرجعية  شرعية هلا، جند أن املشرع لقانون األسرة قد حاد يف كثري من مواد  عن  ،املالكياملذهب 
اترة واترة ازجمع بني مذهبني يف مسألة  احلنبلي وأاحلنفي األخذ ابملذهب ك  ،هذ  املرجعية إ ى مرجعية أخرى

وال يف مذاهب أخرى ، وعليه فهل هذا اخلروج والعدول عن املذهب املالكي إ ى أقواحدة تعددت فروعها
 ؟.للقضااي املطروحة وجد فيهم احللول املناسبةيف بعض املسائل قد 

 بناء على ما تقدم سنعرض بعض النماذج التطبيقية اليت أظهرت خمالفة املرجعية املالكية. 

                                  
 .194ص (1429/2008)1طدار اخللدونية،  شرح قانون األسرة املعدل، بن شويخ الرشيد،-1

 .261ص(.1996)3دار هومة، طالزواج والطالق، عبد العزيز سعد، -2

 .272، ص02/2011، العدد596191، ملف رقم13/01/2011جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-3
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 نفقة العدة األول: طل امل
ال خترج الزوجة املطلقة وال ))من ق.أ قوهلا:  61ة لقد تناول املشرع ازجزائري نفقة العدة يف نص املاد

املتوىف عنها زوجها من السكن العائلي ما دام  يف عدة طالقها أو وفاة زوجها إال يف حالة الفاحشة املبينة، 
 . ((وهلا النفقة يف عدة الطالق

ما يتضح لنا من هذا النص أن املشرع منح لكل مطلقة، أو متوىف عنها زوجها احلق يف النفقة طيلة  
عدة دومنا تفريق بني كون الطالق رجعي أو ابئن، كما أنه ليس للزوج أو غري  أن خيرجها من السكن مدة ال

، 1((املشرع قد أخذ يف مسألة املطلقة البائن مبذهب احلنفية))يكونالعائلي إال يف حالة الفاحشة املبينة، وهبذا 
املالكي، وهبذا يكون املشرع ازجزائري قد مجع أما فيما يتعلق بسكىن املتويف عنها زوجها فقد أخذ ابملذهب 

 بني مذهبني يف مسألة واحدة.
، وخروجه -نفقة املعتدة من طالق ابئن-مبذهب األحناف يف هذ  املسألةإن أخذ املشرع ازجزائري  

عن املذهب املالكي مبين على أساس رعاية مصلحة املعتدة، ذلك أهنا خالل هذ  املدة تكون ممنوعة شرعا 
الرتباط ابلغري حفظا للنسب من االختالط واالشتبا ، وال ريب أن هذا مقصد عظيم جاءت الشريعة من ا

 اشإسالمية حلفظه من انحية الوجود والعدم.
كما أن استحقاق نفقة العدة مرهون مبكوث املعتدة يف السكن العائلي؛ أي يسقط مىت خالف    

 املعتدة ذلك.
على استحقاق املعتدة النفقة  11/04/2007رها الصادر بتاريخولقد أكدت احملكمة العليا يف قرا 
 .2((نفقة املطلقة ومنها املسكن أثناء العدة على عاتق الزوج))بقوهلا:

أما فيما يتعلق بتحديد مقدارها، فإن ذلك يدخل يف إطار سلطة القاضي التقديرية، حيث يراعي  
لكن ))ه احملكمة العليا يف القرار السابق قوهلا:حالة وظروف كل من الزوجني، وهو األمر الذي أكدت علي

حيث إن العربة يف صحة احلكم هي بصدور  موافقا للقانون، ومادام أن اجمللس اعترب أن املبلغني احملكوم هبما 

                                  
 .343ص دار البصائر، )دت( أحكام األسرة، عبد القادر داودي،-1

 .245، ص01/2008، العدد390091، ملف رقم11/04/2007جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2
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للمطعون ضدها غري مقدرين وفقا ملا استقر عليه رأي الغرفة، فإن هذا كاف ما دام تقدير التعويض ونفقة 
 .1((وع ار السلطة التقديرية لقضاة املوض إطالعدة يدخالن يف

وحتميل الطاعن ))قوله: 16/09/2010ومن تقديرات نفقة العدة ما ذكر يف القرار الصادر بتاريخ
تعويضا عن الطالق التعسفي  90.000مسؤولية الطالق وإلزامه أبن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 

دج بدل إجيار يسري 5000إمهال، ومبلغ دج شهراي نفقة3000دج نفقة عدة ومبلغ 10.000ومبلغ
 . 2((ابتداء من اتريخ صدور احلكم

  ومتديها انتهاء مدة احلضانة الثاين: طل امل
من البديهي واملسلم به أن للحضانة مدة معينة تؤول وتنهي عندها، ومن الطبيعي أن ختتلف مدهتا 

حدد املشرع ازجزائري ازجسدية، وعلى هذا االعتبار ابختالف ازجنس، نظرا لتباين تركيبتهما النفسية والعقلية و 
على ذلك بقوهلا:  قانون األسرةمن  65فرتة انتهاء احلضانة ابلنسبة للذكر واألنثى، حيث نص  املادة 

وللقاضي أن ميدد احلضانة  ، 3سنوات، واألنثى ببلوغها سن الزواج (10)تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغة ))
سنة إذا كان  احلاضنة أُما مل تتزوج اثنية على أن يراعي يف احلكم ابنتهائها مصلحة (16)ابلنسبة للذكر إ ى

 .فيما يتعلق ابلذكر وخالفه يف حق األنثى 4. وهبذا يكون املشرع قد تبىن األخذ ابملذهب املالكي((احملضون
ن مدة سجل بعض الفقه أ))أما فيما يتعلق بتمديد احلضانة حسب مقتضيات مصلحة احملضون فقد 

حضانة الطفل من أشد املسائل إاثرة من جانب األوساط النسائية، كما أهنا من أكثرها جدال بني الفقهاء 
 .5((من جهة، واملصلحني االجتماعيني من جهة أخرى

ونظرا لألمهية البالغة اليت يكتسيها هذا املوضوع، فقد رأى املشرع إمكانية متديد سن احلضانة  
حبجة أن مدة حضانة الفتاة، حسب رأينا طويلة ))الذكر دون األنثى، وذلك (سنة، وخص بذلك16إ ى)

                                  
 .247، صالسابقالقرار -1

 .269، ص02/2010العدد، 566381، ملف رقم16/09/2010جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2

 . ((سنة... 19تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام))قوهلا:  07سنة طبقا لنص املادة 19أي -3

  .941، ص1جاملعونة على مذهب عامل املدينة، القاضي عبد الوهاب، ت: محيش عبد احلق، املكتبة التجارية،)دط(.-4

 .62(، ص2004/2005لألسرة، محيدو زكية، جامعة تلمسان، السنة الدراسية)مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية -5
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، وهبذا 1((مقارنة مع مدة حضانة الفىت، إذ أن هذا األخري قد ال يستغين عن حاضنته وهو يف سن العاشرة
 (.16لة متديد احلضانة إ ى سن)أقد خالف املذهب املالكي يف مسيكون املشرع 

 لرأي املالكيةالقضائية جند أن احملكمة العليا قض  هبذا التمديد املخالف  وابلرجوع إ ى االجتهادات 
حيث أن الصفة تبقى قائمة ))قوهلا: 10/02/2011يف قرارها الصادر بتاريخ يف مدة انتهاء حضانة الذكر

للحاضنة يف إقامة الدعاوى اخلاصة بشؤون احملضون، ما دام  احلضانة سارية مل يوضع هلا حد حبكم 
، فإن احلكم ابنتهائها يراعى سنة16أهنا قابلة للتمديد إ ى قضائي، ألن احلضانة ابلنسبة للذكر فضال على 

 . 2((فيه مصلحة احملضون
 االشرتاط يف عقد الزواج :الثالثطل  امل

 واليت جاء فيها: من ق.أ 19املشرع ازجزائري على االشرتاط يف عقد الزواج يف املادة لقد نص
للزوجني أن يشرتطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرايهنا ضرورية، السيما شرط ))

  . ((مع أحكام هذا القانون عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة، ما مل تتناف هذ  الشروط
رية االشرتاط، ر كقاعدة عامة األخذ مببدأ حمن خالل نص هذ  املادة، جند أن املشرع ازجزائري قر  

عوامل مساعدة على استقرار األسرة، حيث أجاز للزوجني  ة املتعاقدين، و هذ  الشروط تعدالعقد شريع وأن
أو بعد ذلك يف عقد رمسي الحق منفصل عن عقد الزواج، و اشرتاط ما شاءا من الشروط أثناء إبرام العقد، 

 يف ذلك أتكيد على ضرورة االلتزام والوفاء هبذ  الشروط،  لكن شريطة أال تتصادم مع نصوص هذا القانون. 
مل جيعل حق االشرتاط املشرع ازجزائري  إضافته إ ى ما سبق قوله، جند أنومما ميكن مالحظته و  

سواء، وبذلك  ون آخر، بل جعله حقا يتمتع به كل من الرجل واملرأة على حدكرا لطرف دمقتصرا أو ح
س مبدأ املساواة بني ازجنسني فيما يتعلق ابالشرتاط، إال أننا نلمس يف تقديران تغليب يكون املشرع قد كر 

اليت  جانب املرأة على الرجل كوهنا احللقة األضعف يف هذا العقد، وبرهان ذلك ما ضربه من أمثلة للشروط
"ال سيَّما"، وهي شرط تعدد الزوجات وعمل املرأة، وكل هذا من  ميكن اشرتاطها، بل والرتكيز عليها بعبارة

 أجل محاية حقوق املرأة وضماان هلا من تعسف الزوج يف تقدير . 

                                  
 املرجع نفسه.-1

 .283، ص01/2012، العدد599850، ملف رقم10/02/2011جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش، قرار صادر بتاريخ-2
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ومما ميكن للمرأة إضافته كذلك من الشروط أثناء إبرام العقد أو يف عقد ال حق منفصل كإمتام  
، 1رر هباالق بيدها متارسه عند حلقوق الضا واشرتاط مسكن منفرد عن أهل الزوج، أو أن يكون الطدراسته

عليه  حبسب البيئات واألزمنة، ما مل تتصادم مع ما نص وغري ذلك من الشروط اليت ميكن التوسع فيها
 املشرع يف هذا القانون.

للزوجة طلب التطليق من القضاء طبقا لنص ويف حالة عدم االلتزام والوفاء ابلشرط فقد أجاز املشرع 
بسبب خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد )) قوهلا: جيوز للزوجة أن تطلب التطليق 09الفقرة 53املادة
 .((الزواج

 .2إال أن هذا ليس على إطالقه إذ ميلك القاضي سلطة تقديرية يف الشرط الذي مل يوف به الزوج
وبعد بيان موقف املشرع ازجزائري من مسألة االشرتاط وإطالقه لسلطان اشإرادة للزوجني يف  

من  4إن موقفه هذا يتماشى مع مذهب احلنابلةبل ، 3فإنه مل يتقيد مبا جاء يف املذهب املالكياالشرتاط، 
  انحية حرية االشرتاط ومن انحية عدم الوفاء به.

 خامتة
لالجتهادات القضائية يف بعض مسائل األسرة، تبني لنا أن  ماذج التطبيقيةتناولنا هلذ  الن من خالل

االجتهاد القضائي األسري ومن ورائه قانون األسرة يسعى شإجياد احللول املناسب لعديد املسائل األسرية، 
إ ى -الكياملذهب امل-ويُلمس هذا األخري من خالل تغيري االجتهاد يف املسألة، واخلروج عن املرجعية الوطنية

                                  
 .75ص(.2013)4دار هومة، ط، د العزيز سعدقانون األسرة ازجزائري يف ثوبه ازجديد، عب-1

 ، شامي أمحد، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اشإسكندرية-دراسة مقارنة-التعديالت ازجديدة لقانون األسرة ازجزائري-2
 .213(، ص2009)

املقدمات، ابن  .أن األصل يف الشروط املنع، فال جيوز تقييد العقد أبي شرط من الشروط، إال إذا قام الدليل على جواز  يرى املالكية-3
 (.1416/1995)1دار الكتب العلمية، ط. مواهب ازجليل، احلطاب، 482(، ص1408/1988)1رشد، دار الغرب اشإسالمي، ط

 .373، ص4ج

 .261(، ص1422)1القواعد النورانية، ابن تيمية، ت:أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن جزي، ط-4
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آراء فقهية أخرى سعيا منه البحث عن احللول والبدائل قصد االستجابة للمتطلبات األسرية، ومسايرة 
 املستجدات، ويف هناية هذا البحث مت اخللوص إ ى النتائج اآلتية.

 .قصد االستجابة ملتطلبات األسرة سعي االجتهاد القضائي البحث عن احللول والبدائل-
 القضائي يف كثري من املسائل، وهذا ما حيول دون توحيد .تذبذب االجتهاد -
 بها إذا كان احلل أو البديل موجودا يف غريها من املذاهب.شض دعدم االلتزام ابملرجعية والتقي-

 .قائمة املصادر واملراجع-
 أحكام األسرة، عبد القادر داودي، دار البصائر، )دت(.-1

 (.1996)3د العزيز سعد، دار هومة، طزواج والطالق يف قانون األسرة، عبال-2

 (. 1429/2008)1شرح قانون األسرة ازجزائري املعدل، بن شويخ الرشيد، دار اخللدونية، ط-3

 (.1427)1الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن ازجوزي، ط-4

 .(2007/1428)1القفال الشاشي، دار الكتب العلمية، ط حماسن الشريعة،-5

 (.2013)4 قانون األسرة ازجزائري يف ثوبه ازجديد، عبد العزيز سعد، دار هومة، ط-6

 (.1422)1أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن جزي، ط القواعد النورانية، ابن تيمية، ت:-7

 .)دط( الوهاب، ت: محيش عبد احلق، املكتبة التجارية،املعونة على مذهب عامل املدينة، القاضي عبد -8

 الرسائل اجلامعية.-
 (.2004/2005) مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية لألسرة، محيدو زكية، جامعة تلمسان، السنة الدراسية-1

 اجملالت القضائية.-

 (.1999)01جملة احملكمة العليا، العدد-1

 (.2008)01العددجملة احملكمة العليا، -2

 (.2009)01جملة احملكمة العليا، العدد-3

 (.2010)02.01جملة احملكمة العليا، العدد-4

 (.2011)01.02جملة احملكمة العليا، العدد-5

 (.2012)01جملة احملكمة العليا، العدد-6
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 (.2014)02جملة احملكمة العليا، العدد-7

 القوانني.-
-05ابألمر رقم واملتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم: 1984يونيو 09املوافق ل1404رمضان عام 09مؤرخ يف11-84رقم قانون-1
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La protection juridique de l’environnement dans le cadre de  

Développement durable a la lumière de la législation algérienne 

 احلماية القانونية للبيئة يف إطار

ضوء التشريع اجلزائري علىالتنمية املستدامة   

                                                                                                                            

Meriem BELKESSAM 

Fculté de droit, bba – Algerie- 

    Résumé:   

       Le concept de développement durable a émergé depuis la fin des années quatre-

vingt du XXe siècle, en raison de la négligence du développement des aspects 

environnementaux, ce qui a entrainé souvent une concurrence dans le domaine des 

marchés économiques et l’expansion dans des projets de développement au détriment 

de l’environnement aux choses graves, parfois dévastatrices. 

       importants pour parvenir à un développement durable demeure une nécessité 

urgente qui doit accompagner cette évolution et protéger l’environnement de manière 

équilibrée, pour la protection des ressources naturelles et la survie de la vie sur terre. 

Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à satisfaire à leurs besoins. 

       Mots-clés: Environne, Développement durable, environnement et 

développement durable, Dimensions. 
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 امللخص:

ظهر مفهوم التنمية املستدامة منذ هناية مثانينات القرن العشرين، نتيجة إمهال التنمية للجوانب         

البيئية، إذا كثريا ما أدى التنافس يف جمال األسواق االقتصادية والتوسع يف املشاريع التنموية على حساب 

 إىل أمور خطرية كانت يف بعض األحيان مدمرة.البيئة 

فإذا كانت التنمية مبختلف أشكاهلا من املسائل االسرتاتيجية املهمة لتحقيق النمو االقتصادي         

واالجتماعي للدول واجملتمعات وتقدمها، فإن التنمية املستدامة تبقى من الضرورات امللحة اليت جيب أن 

التنمية  البيئة بطريقة متوازنة، محاية للثروات الطبيعة وبقاء للحياة على وجه األرض.ترافق هذه التنمية وحتمي 

 اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على احتياجاهتا. 

 .دالبيئة، التنمية املستدامة، العالقة بني البيئة والتنمية املستدامة، األبعا الكلمات املفتاحية:        

 

Introduction: 

Il est indéniable aujourd’hui que le droit est le moteur des politiques 

environnementales. Il facilite l’adoption de la mise en œuvre de ce dernier. Mais la 

protection juridique ne suffit pas à elle seule à indiquer la dégradation de 

l’environnement aussi faut –il le reconnaitre. 

      Apres l’indépendance jusqu'à nos jours, l’Algérie passe par de nombreuses étapes 

pour arriver à ce qui est le cas aujourd’hui dans le domaine de la protection de 
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l’environnement, soit par leur constitution, ou par leur législation, ou par les traités 

internationaux ratifiés par l’Algérie. 

       La protection de l’environnement est l’une des options affichées dans la 

stratégie du développement dans notre pays, comme toute procédure de 

fonctionnement nécessaire à l’inauguration de tout un ensemble des textes juridiques 

relatives à la protection de l’environnement, de ce fait on a préféré d’énoncer le cadre 

juridique de la protection de l’environnement en Algérie depuis l’indépendance à ce 

jour. 

Et pour mieux cerner le sujet, on répond à la problématique suivante: 

Comment est protégé notre environnement dans la législation algérienne ? 

   Nous essayerons d’y répondre en citant le cadre juridique de la protection de 

l’environnement, et pour bien éclaircir nous allons ici exploiter deux voles qui sont la 

protection de l’environnement dans les différentes constitutions, les conventions 

ratifiées par l’Etat Algérien, et dans les défirent textes réglementaire relatifs à cette 

protection.    

Section 01: la constitution 

Section 02: les conventions ratifiées par l’Etat Algérien 

Section 03: législation et réglementations relative à la protection de 

l’environnement. 

Section 01: la constitution 

Depuis l’indépendance l’Algérie a connu quatre constitutions à ce jour. 
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1. La constitution de 1963
1
: n’a pas mentionné la question de 

l’environnement dans ces articles, et la situation restée opaque jusqu'à la charte de 

1976 ou il y a eu une petite indication sur la protection de l’environnement ou ils ont 

insisté sur la protection de l’environnement et la protection de la santé publique ainsi 

qu’elle impose aux collectivités locales, aux institutions économiques et 

socioculturelles dans  de jouer un rôle primordial dans le développement et la mise en 

œuvre de la politique de protection de l’environnement . Cette dernière doit être une 

préoccupation de tous les citoyens et elle ne doit pas être comprise comme étant une 

responsabilité de l’Etat uniquement.
2
 

   Et dans le même contexte, la charte de 1986 a ajouté dans le cinquième chapitre 

spécialisé a l’aménagement urbain et la promotion des infrastructures tout en indiquant 

que cette charte signale la nécessité de la protection de l’environnement.
3
    

2. La constitution de 1976: la constitution de 1976 a chargé l'Assemblée 

populaire nationale pour déterminer les règles générales de la protection de 

l’environnement dans le domaine de la législation. Cela en légiférant de grandes 

prérogatives dans les domaines de l’aménagement d’environnement et de territoire, la 

protection de la faune et la flore, et la préservation de patrimoine culturelle et 

historique ainsi que l’ordre générale de l’eau et des forets.
4
  

3. La constitution de 1989: après ça révision et les changements idéologique, 

on n’a pas constaté un changement concret au niveau des ambitions de conseil 

constitutionnel dans la constitution citée précédemment.  On trouve qu’il a donné 

                                                           
1
 La constitution du 10 septembre 1963, journal official n 64 du 10 septembre 1963.  

2
 L’ordonnance n 76-57 du 05 juillet 1976 portant la publication de la charte nationale du 1976, journal official n 61 du 

30 juillet 1976, p 966. 

3
 Décret présidentiel n 86-22 du 09 février 1986 portant la publication de la charte nationale des 1986 journaux official 

n 07 du 16 février 1986, p 250. 

4
 Article 151 paragraphes du 22 au 25 de l’ordonnance 76-97 du 22 novembre 1976 portant la publication de la 

constitution de la république Algérienne et populaire du 1976 journal official n 94 du 24 novembre 1976. 
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toutes les prérogatives à l’assemblée populaire nationale pour déterminer les règles 

générale de l’environnement et le cadre de la vie y compris la protection de la faune 

et la flore ainsi que la préservation le patrimoine culturel et l’ordre générale de l’eau 

et des forets.
1
  

4.  La constitution de 1996: la constitution de 1996 et dans son préambule on 

trouve l’expression suivante: « un peuple immunisé par ces valeurs spirituelles 

perpétuée et la conservation de ces traditions en solidarité et justice, culturel et 

économique aujourd’hui et demain ». le fondateur de la constitution a considéré les 

règles générale concernant l’environnement , le cadre de vie, l’aménagement urbain 

et toutes les règles relatives à la protection de la faune et de la flore, la protection de 

patrimoine historique et culturel et le maintien de l’ordre public des forets et des 

terres pâturages, et le système générale des mines et des hydrocarbures comme un 

champ réservé à la législation.
2
              

Section 02: les conventions ratifiées par l’Etat Algérien 

   L’accumulation des problèmes et des dégâts causé à l’environnement par les 

diverses activités humaines, qui dépassent les frontières des pays, exige des 

expériences et le savoir-faire de tous les pays de monde, qu’elles soient avancé ou pas 

en matière de la protection de l’environnement, d’intervenir pour faire face à ces 

problèmes que l’environnement a subis, avec tous les moyens qu’il faut, comme les 

coopérations et les conventions internationales, et ces dernières jouent un rôle très 

important dans la sensibilisation et la pratique des pays dans le domaine de la 

protection de l’environnement.   

                                                           
1
 Article 151 paragraphes du 22 au 25, de l’ordonnance 76-97 du 22 novembre 1976 portant la publication de la 

constitution de la république Algérienne et populaire du 1976 journal official n 94 du 24 novembre 1976.  

2
 Articles 122 de la constitution du 1996, décret présidentiel 96-438 du 07 décembre 1996 portant la publication de 

révision de la constitution journal official n 76 du 08 décembre 1996. 
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   L’Algérie comme plusieurs pays au monde avait ratifié plusieurs conventions 

depuis l’indépendance a ce jour.  

   Et on va essayer dans ce que suit de donner un aperçu sur quelques 

conventions conclues et ratifiées par l’Algérie en mettant l’accent sur les objectifs et 

finalités de chaque convention. 

- la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles, ratifiée par l’Algérie en 11 décembre 1982 et cette convention est venue 

dans le but de préserver les espaces naturels contre tous changement négatifs qui 

peuvent d’atteindre, et conserver les ressources naturelles dans les pays d’Afrique.
1
 

- la convention cadre des nations unies sur le changement climatique, cette 

convention perte sur les modifications de l’environnement qui affectent l’équilibre de 

l’écosystème naturel et le fonctionnement des systèmes socio-économiques et la santé 

de l’homme. L’Algérie  a ratifie cette convention le 10 Avril 1993.
2
 

- la convention sur la protection de la diversité biologique qui est tenue à Rio de 

Janeiro le 05 juin 1992, a été ratifie par l’Etat Algérien le 06 juin 1995.
3
  

- la convention des nations unies pour la lutte contre la désertification qui s’est 

tenue le 17 juin 1994 à paris a été ratifiée par l’Etat Algérien le 22 Janvier 1996. 
1
   

                                                           
1
 Décret n 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature 

est des ressources naturelles signées à Alger le 15 septembre 1968, journal official n 51, du 11 décembre 1982, page 

1685. 

2
 Décret présidentiel n 93-99 du 10 Avril 1993 portant ratification de la convention cadre des nations unies sur les 

changements climatiques adoptée parée par l’Assemblée générales des nations unies le 09 Mai 1992 journal official n 

23 du 18 Avril 1993 p 04. 

3
 Décret pressentie n 95-163 du 07 moharrem 1416 correspondant au 06 juin 1995 portant ratification de la convention 

sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 05 juin 1992 journal official n 31 du 07 juin 1995. 
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Nous rappelons que l’Algérie a ratifie aussi la convention relatives aux zones 

humides
2
, la convention des nations-unies sur le droit de la mer 

3
…etc. 

Section 03: législation et réglementations relative à la protection de 

l’environnement 

   L’Algérie commençait à s’intéresser à la dégradation de l’environnement 

depuis les années 80, la loi n 83-03 de 05 février 1983 relative à la protection de 

l’environnement repose sur des principes essentiels de protection de l’environnement, 

notamment la protection contre les différentes nuisances et pollutions et sur 

l’intégration de la protection de l’environnement dans la planification nationale.  

   Deux décennies après la promulgation de la loi de 1983, le constat est négatif 

et aucune amélioration notable n’a été enregistrée en matière de la protection de 

l’environnement, comme, il ressort des travaux préparatoires de la loi relative à la 

protection de l’environnement promulguée en 2003 que l’Algérie ne possède pas un 

stratégie à la fois nationale et globale, en matière de protection de l’environnement, 

de nature à garantir une gestion efficace des ressources naturelles et leur protection 

contre toutes les formes de pollutions dues facteurs économiques, naturels et 

humains.    

                                                                                                                                                                                                 
1
 Ordonnance n 96-04 du chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des 

nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touché par la sécheresse et/ou la 

désertification en particulier en Afrique adoptée à paris le 17 juin 1994 journal official n 003 du janvier 1996 page 12.  

2
 Décret n 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie a la convention relative aux zones humides 

d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine signée a ramzar « Iran » le 02 février 1971 

journal official n 51 du 11 décembre 1982 page 1683.  

3
 Ordonnance n 96-05 du 19 chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des 

nations –unies sur le droit de la mer journal official n 03 du 14 janvier 1996 page 13. 
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   Dans ce sens nous allons limiter notre travaille aux quelques lois de troisième 

génération tout en citant quelques principes de lois relatives à la protection de 

l’environnement. 

La loi n 83-03 relative à la protection de l’environnement:  

   C’est la première loi inaugurée en Algérie depuis l’Independence, elle a pour 

objet la mise en œuvre d’une politique nationale de protection de l’environnement 

comportant selon les quatre premiers articles sur: 

-La protection et la destruction et la valorisation des ressources naturelles.
1
  

-la prévention et lutte contre toute forme de pollution et de nuisance, 

-L’amélioration du cadre et de la qualité de la vie. 

   Suite à ces objectifs, la loi n 83-03 ajoute quelques principes généraux à 

savoir: 

- la planification nationale prend en compte le facteur de protection de 

l’environnement qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de 

développement économique et social.
2
 

- le développement national implique l’équilibre nécessaire entre les impératifs 

de la croissance économique et ceux de la protection de l’environnement et de la 

préservation du cadre de vie de la population.
3
 

                                                           
1
 Article 01 de la loi n 83-03 relative à la protection de l’environnement. 

2
 Article 02 de la loi n 83-03 relative à la protection de l’environnement. 

3
 Article 03 de la loi n 83-03 relative à la protection de l’environnement. 
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- dans le cadre de l’aménagement du territoire, l’Etat détermine les conditions 

d’insertion des projets dans l’environnement et définit la prescription technique et 

réglementaires relatives au maintien des équilibres naturels.
1
 

   Cette loi constitue le texte le plus important. Elle consacre pour la première 

fois le principe de la prise en charge de l’impact de l’environnement sur le processus 

de développement. 

   Ce texte juridique législatif affirme la volonté des pouvoirs publics d’intégrer 

la protection de l’environnement dans la planification nationale et de veiller à 

l’équilibre entre le développement économique et social et la protection de 

l’environnement. 

   En plus des dispositions à caractère général qui portent sur la protection de la 

nature, de la faune, de la flore et de la protection de la santé des populations, la loi 

consacre plusieurs chapitres a la protection contre les pollutions et nuisances. 

   Apres ce texte pilote, plusieurs d’autres ont été promulgués, nous citons:
2
 

-La loi n 84-12 relative au code forestier,  

-La loi n 85-05 du 16/02/1985 relative à la protection de la promotion de la santé 

modifiée et complétée,  

-La loi n 87-03 relative à l’aménagement du territoire, la loi 87-17 du 

01/08/1987 relative à la protection phytosanitaire, 

                                                           
1
 Article 04 de la loi n 83-03 relative à la protection de l’environnement. 

2
 Hinda bacha nasrouche approche écologique une ville saine pour un développement durable  
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 -La loi 90-08 du 07/04/1990 relative à la commune, la loi 90-09 du 07/04/1990 

relative à la wilaya, la loi 90-29 du 01/12/1990 relative à l’aménagement et à 

l’urbanisme, 

-Loi n 01-10 du 03/07/2001 relative aux mines, la loi n 01-12 du 19/07/2001 

portant loi de finance complémentaire pour 2001, la loi n 01-19 du 12/12/2001 

relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, la loi n 01-20 du 

12/12/2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire,  

-Loi n 02-02 du 05/02/2002 relative à la protection et valorisation du littoral, loi 

n 02-08 du 08/05/2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de 

leur aménagement. 

-La loi 03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l’environnement dans le 

cadre du développement durable…. Etc. 

   Cette évolution dans les textes reflète l’évolution dans la compréhension des 

concepts liés à la protection de l’environnement. Ces lois constituent une vraie toile 

de fond qui pourrait servir comme cadre pour un plan national de développement 

durable.  

 La loi n 03-10 du 19 juillet relative a la protection de l’environnement dans 

le cadre de développement durable: 

   Cette loi a pour objet la mise en œuvre d’une politique nationale de protection 

de l’environnement dans le cadre du développement durable. 

 Elle fixe les principes fondamentaux et les règles de gestion de 

l’environnement: la protection, la restructuration et la valorisation des ressources 

naturelles, la restauration des milieux endommagés, la prévention et la lutte contre 
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toute forme de pollution et nuisance, l’amélioration du cadre et de la qualité de la vie, 

la promotion de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles disponibles. 

  Elle est formée par 114 articles répartis en 08 titres. 

   La loi institue les prescriptions de protection de la diversité biologique, de l’air 

et de l’atmosphère, de l’eau et des milieux aquatiques, de la terre et du sous –sol, des 

milieux désertiques de la mer et du cadre de vie. Elle institue aussi les prescriptions 

de protection contre les nuisances.   

  Cette loi se base sur les principes du nouveau droit de l’environnement adopté 

au niveau international, notamment: 

- le principe de préservation de la diversité biologique ; 

- le principe de non dégradation des ressources naturelles ; 

- le principe d’action préventive et de correction par priorité de la source ; 

- le principe de précaution ; le principe de du pollueur-payeur. 

 Cette loi considère aussi un ensemble d’instruments destinés a la gestion de 

l’environnement qui sont: 

- une organisation de l’information environnementale. 

- une définition des normes environnementale. 

- une planification des actions environnementales menues par l’Etat. 

- un système d’évaluation des incidences environnementales des projets de 

développement. 
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- une définition des régimes juridiques particulières et des organes de contrôle.
1
 

   Le législateur algérien a opté pour une formule à double usage pour 

promulguer les lois relatives à la protection de l’environnement, d’une part on 

détermine les mesures protectrices qui luttent contre l’atteinte à l’environnement et 

d’autre part on détermine les sanctions pénales prises à l’encontre des contrevenants.
2
 

La conclusion: 

   La protection de l’environnement est considérée comme un instrument mis en 

place par la sociétés pour interdire, orienté, ou conseiller les comportements des 

administrations, des opérateurs économiques et des citoyens en vue de la protection 

des différents éléments de l’environnement.  

   Le développement accélère des technologies moderne a eu des effets 

dévastateurs sur les différents écosystèmes ce qui constitue une menace pour 

l’équilibre même de la planète. 

   L’importance de la protection de l’environnement a l’échelle planétaire et le 

caractère novateur des textes adopté dans cette perspective démontrent la volonté de 

la communauté internationale de lutte contre la pollution et les nuisances et de 

préserver l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et future. 

En terme de proposition, il s’avère impératif de: 

- renforcer de la coopération internationale. 

                                                           
1
 Article 05 de loi n 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre de développement 

durable. 
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- crées de nouvelles mesures pour combler les lacunes du droit de 

l’environnement actuel. 

- projets de cour pénale internationale de l’environnement, de crime contre les 

générations futures ou de crime contre la nature. 
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 الفحص الطيب قبل الزواج بني الفقه والقانون اجلزائري

Examen médical prénuptial 

Entre la jurisprudence et la loi algérienne 

   
                                     مسعودان فتيحةد/ 

 حممودي مسريةد/ 
  ، جامعة برج بوعريريجكلية احلقوق                      

 لصصامل
فالغالب يف الفقه الزواج،  مبوضوع الفحص الطيب قبلوالقانون اجلزائري كغريه من القوانني  اهتم الفقه       

للتنبؤ ابحلالة الصحية للمقبلني على يهدف وقائي  متهيدي ، إذ أنّه إجراءوجوازه مشروعية الفحص الطيب
فعلى عكس ما عليه أغلب أهل الفقه، أما القانون اجلزائري  ،وليس شرط أو ركن يف عقد الزواجالزواج، 

مكرر  7يف املادة  وذلكأخذ إبلزامية الفحص الطيب قبل الزواج، فجعل منه شرط من شروط عقد الزواج، 
الذي  2006 – 06يف مواد املرسوم التنفيذي رقم و  املتضمن قانون األسرة، ،11 - 84من القانون رقم

 .11 – 84مكرر من القانون رقم  7حيّدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة 
 .يينين، اإلرشاد اجلييب، الكشف اجلالكشف الط : الكلمات الدالة

 
Résumé   

       La jurisprudence et la loi se sont intéressées comme les autres lois au sujet de 

l’examen médical, dans la plupart des cas dans la jurisprudence la légitimité de 

l’examen médical est contingence, car c’est une procédure préliminaire préventive 

qui vise à prédire l’état de santé des futures époux. C’est que ça ne constitue pas une 

condition mais fait partie du contrat de mariage, et c’est pour cela que la loi 

algérienne contrairement à ce que pense la majorité des jurisconsultes, a rendu 

l’examen médical prénuptial obligatoire, puisqu’il constitue l’une des condition du 

mariage, et ce dans l’article 7 bis de la loi n°06 – 2006 fixant les conditions et les 

modalités de l’application des dispositifs de l’article 7 dis de la loi n° 84 – 11. 

Mot clés :  examen médical, examen génétique, orientation génétique. 
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 مقدمة
اإلسالم على عظم  شأن الزواج  أمهية عظيمة يف حياة الفرد ويف حياة الشعب واألمم، وقد دلّ زواج لل       

ات لقوله تعاىل" يف مواضيع كثرية من الكتاب والسنة، والزوجية هي قاعدة اخللق يف اإلنسان ويف كل املخلوق
ا ا ِمَّ هَ لَّ كُ   اجَ وَ زْ اْلَ  قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  انَ حَ بْ سُ " : ، ويف قول آخر1"َزَوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَّكُرونَ  َخَلْقَنا ء  يْ شَ  َوِمْن ُكلِ 

 .2"ونَ مُ لَ عْ ي َ  ا لَ ِمَّ وَ  مُ هِ سِ فُ ن ْ أَ  نْ مِ وَ  ضُ رْ اْلَ  تُ بِ نْ ت ُ 
 ااج  وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ ن ْ أَ  نْ مِ  م  ك  لَ  قَ لَّ خَ  نْ أَ  هِ تِ آيَ  نْ مِ وَ آية من آايت هللا يف خلقه لقوله تعاىل "  والزواج       

 هو السبيل الكتمال اخلصائص عند الرجال والنساء،و ، 3"...ة  حَْ رَ وَ مََّودَّة   مُ كُ نَ ي ْ ب َ  لَ عَ جَ ا وَ هَ ي ْ لَ إِ  واْ نُ كُ سْ تَ لِ 
 اسُ نَّ ا الْ هَ ي    أَ يَ والسبيل األمثل للعفاف واإلحصان، وسبيال لتكثري األمة وحفظها من الزوال لقوله تعاىل" 

 للاُ وَ ، "4"اء  سَ نِ ا وَ ري  ثِ كَ   ل  جاَ ا رِ مَ هُ ن ْ مِ  ثَّ بَ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ هَ ن ْ مِ  قَ لَ خَ وَ  ة  دَ احَ وَ  س  فْ ن َّ  نْ مِ  مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ   م  كُ بَّ وا رَ قُ ات َّ 
 .5"ة  دَ فَ حَ وَ  نيَ نِ بَ  مُ كُ اجِ وَ زْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ ا وَ اج  وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ ن ْ أَ  نْ مِ  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ 
للحياة البشرية وأصال كبريا من أصول العقيدة اليت ينبثق  اإلهليوالزواج قاعدة كربى  من قواعد املنهج       

منها النظام اإلسالمي، ذلك أن الزواج يف اإلسالم، إخالص، حب، مودة، سكن، طمأنينة، وفاء، رمحة، 
ج واملعيلة وهذا مستمد من توجيهات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية حيث النصوص الكثرية واآلمرة ابلزوا 

 لشأنه.
الشريك، كفاءة ودينا  اختيارفإذا كان األمر كذلك فالبد من الوسائل املعينة على ذلك، كحسن       

إال بتكريس منط للتأكد من سالمة  وما يهم هو عافية املقبلني على الزواج، وال يتحقق ذلك، وخلقا وعافية
 قبل الزواج، ما دفع الطيب اجملتمع، ويكون ذلك ابلفحصالذرية و سالمة و  سالمتهمال ضمانا  وعافية الطرفني

القانون اجلزائري الذي حنن بصدد  منهاو ة، والقوانني الغربية والعربي (،الوضعيأبهل الفقه )اإلسالمي، الطيب، 
قانون الوقف الفقه و ما م :تيةدفعنا لطرح اإلشكالية اآلالبحث فيه، ابالهتمام مبثل هذا املوضوع، ما 

املطروحة قسمنا املوضوع إىل ثالثة ولإلجابة على اإلشكالية  ،؟الزواجائري من الفحص الطيب قبل اجلز 
                                                           

 .49الذارايت، اآلية  -1
 .36يس، اآلية  - 2
 .21الروم،  اآلية -3

 .1سورة النساء، اآلية  - 4
 .72اآلية النحل،  - 5
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الثاين بعنوان  واملبحث ،اجلزائري الفقه والقانوناألول بعنوان مفهوم الفحص الطيب بني  بحث، املمباحث
الفحوصات الثالث بعنوان  واملبحث، عنها الفحص الطيب يف الفقه والقانون اجلزائري األمراض اليت يكشف

 .الطبية املطلوبة قبل الزواج يف الفقه والقانون اجلزائري
 قانون اجلزائريالو بني الفقه  مفهوم الفحص الطيب : الول بحثامل

مفهوم الفحص الطيب يف ) املبحث الول(، سندرس يف هذا الفصل مفهوم الفحص الطيب يف الفقه       
 ) املبحث الثاين(.قانون اجلزائريال
 يف الفقه مفهوم الفحص الطيب : الول طلبامل
ية الفحص حكم ودليل مشروع ،الول( الفرع)نتناول يف هذا املبحث تعريف الفحص الطيب يف الفقه      

 الثاين(. الفرع) الطيب يف الفقه 
 يف الفقه  تعريف الفحص الطيب : الول الفرع

) الفرع تعريف الفحص الطيب اصطالحا ) الفرع الول(،تعريف الفحص الطيب لغة الفرعندرس يف هذا    
 الثاين(.

 لغةالطيب تعريف الفحص  : أول
ومنه فحص التلميذ إذا اخترب علمه  حبث، : و َمْفَحصاا عن الشيء َفَحص َفْحصاا من  : الفحص لغة      

صاحبه َفَحَص كل منا عن عيب ، ومنه حبث عنه : وُكنه دراسته وحتصيله، اف َْتَحَص و تفحَّص عن الشيء
شدة الطلب ، َفحص عنه َفْحصاا  : صُ الَفحْ و  ،1مصدر وهو الكشف والبسط واحلَْفر : الَفْحصُ  ،وِسّرهن

حَبََث وكذلك تقول َفَحْصُت عن فالن وَفَحْصُت عن أمره أَلعلم ُكْنَه َحالِهِ 
2 . 

الذي يتعاطى علم  : أِطبٌَّة، والكثري أِطبَّاء، واملتطّبب : العامل ابلطب، ومجع القلة : والطيب منه الطبيب      
، ُمثَ لََّثَة الطاءِ  ،3الّطب، والطُّبُّ والَطبُّ لغتان يف الطِّبِّ   .1ِعاَلُج اجِلْسِم والن َّْفسِ  : والطِّبُّ

                                                           
 . 365، 364، ص1960، دار مكتبة احلياة، بريوت، 4، موسوعة لغوية حديثة، ج.معجم منت اللغةأمحد رضا،  -1

ة، األمري ة، ، وزارة الش ؤون الديني ة واألوق اف وال دعوى واإلرش اد، اململك ة العربي ة الس عودي8، ج.لس ان الع ر إب ن منض ور اإلفريق ي،  - 2
 .330، ص.د.س.ن

، دار احل ديث، الق اهرة، اتج اللغة وصحاح العربية مرتب ا ترتيب ا أل ف ائي ا وف ق  أوائ ل احل رو إمساعيل بن محاد اجلوهري، أيب نصر  -3
 .690، ص.2009
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 اصطالحاالطيب تعريف الفحص  : اثنيا
للمريض  هو الكشف الذي جيريه الطبيب" :الفحص الطيب بعدة تعاريف متقاربة نذكر منها ُعّرفَ      

من ميثله  أو، األمرأن يصدر ويل  الفحص اجليين هو"،2"بقصد معرفة العلة، والوصول إىل تشخيص املرض
لفحص الطيب  "املراد اب، 3"أمرا ابإللزام ابلكشف الطيب عن أمراض معينة يف حاالت خاصة أو لعموم الناس

حص اجليين  فوال املختربي، والكشف األشعةهو القيام ابلكشف على اجلسم بكل الوسائل املتاحة) من 
إجراء حتليل خمربي للدم للرجل واملرأة املقبلني على الفحص الطيب هو ""، 4"وحنومها( ملعرفة ما به من مرض

 .5"الزواج للكشف عن  أمراض الدم الوراثية
 يف الفقه قبل الزواج دليل مشروعية الفحص الطيبحكم و  : الثاين الفرع

 يف الفقه (، دليل مشروعية الفحص الطيبأوالحكم الفحص الطيب يف الفقه ) الفرعسندرس يف هذا 
 (.اثنيا)

 حكم الفحص الطيب : أول
الفقه  هلغلب أن الفحص الطيب عند إ : نتيجة البحث والتحليل مت التوصل اىل النتيجة اآلتية   

وإمنا هو أمر جائز مباح  ؛الزواج النعقادليس أمرا واجبا على مقبلي الزواج، كما انّه ليس بركن أو بشرط 
 مندوب إليه، ويف آخره ضروري.

                                                                                                                                                                                                 
، د.ط.، دار احل  ديث، الق  اموس اط  ير، مرت  ب ترتيب  ا أل  ف ائي  ا وف  ق أوائ  ل احل  رو جم  د ال  دين بم  د ب  ن يعق  وب الف  ريوز اابدي ،  -1

 .989.ص2008القاهرة، 
، دار 1، موس وعة جامع ة لكحك ام الفقهي ة يف الص حة وامل رض واملمارس ات الطبي ة، ط.املوس وعة الطبي ة الفقهي ة أمحد بمد كنع ان،  -2

 .763، ص.2000النفائس، بريوت، 
الوراث  ة واهلندس  ة ، حب  ث مق  دم للن  دوة العلمي  ة ح  ول حك  م الكش  ف ارجب  اري ع  ن الم  راض الورا ي  ةعب  د الرمح  ان ب  ن أمح  د اجلرع  ي،  -3

، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 1، ط.1الوراثية واجلينوم البشري من منظور إسالمي،  جملد
 .130، ص.2013

األورويب لإلفت  اء  ، اجملل  ة العلمي  ة للمجل  سالفح  ص الط  يب قب  ل ال  زواج م  ن منا  ور الفق  ه ارس  الميعل  ي ب  ي ال  دين الق  رة داغ  ي،  - 4
 . 277أيرلند، ص. –، دبلن 2005والبحوث، العدد السابع، 

، حب ث مق دم اررشاد ال ورا ي الوق ائي أتيت ه النوعي ة والم راض  ال ف ه ري فيه ا الختب ار الوق ائيبسن بن علي فارس احلازمي،  - 5
، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، 1، ط.1نظور إسالمي، جملدللندوة العلمية حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري من م

 .191، ص.2013الرايض، اململكة العربية السعودية، 
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الفحص أمرا مشروعا، خصوصا أن احملافظة على األسرة " : فقال األستاذ "حسن بمد املرزوقي"   
وتفشي العلل  واألمراض األوبئةوم أن يف عصرن احلاضر، مع كثرة وسالمتها من الواجبات، وكذلك من املعل

وأفرادها برمتها،  األسراليت مل تعرف من قبل واتساع البالد واختالط األسر وتباعدها وعدم إمكانية معرفة 
أمحد بمد  " الدكتور مندوب أمثال أمرالفحص الطيب  أنوهناك من قال ، 1"فإننا حباجة إىل الفحص

وبناء على ما تقدم نرى أن الفحص الطيب قبل الزواج مندوب إليه، ألنه نوع من ختري " : فقال، كنعان"
الزوج أو الزوجة، وألنه ميكن أن يكشف عن األمراض وعلل يكمن  الوقاية منها واحلد من انتشارها، إىل 

أصبح الفحص الطيب اليوم وسيلة سهلة موثوقة للكشف عن الكثري من  أخرى كثرية، وقد جانب فوائد
 .2"...والعيوب والتشوهات األمراض

: يلي فيها ما وقيل يف توصيات ندوة  الوراثة واجلينوم البشري من منظور إسالمي أنّه جائز؛ فجاء
فيه من حتقيق مقاصد الشريعة  جيوز إجراء  الفحص اجليين قبل الزواج، مع اشرتاط الوسيلة املباحة اآلمنة ملا"

 .3اإلسالمية ومحاية األسرة من األمراض الوراثية، ولويل األمر اإللزام به ملصلحة معتربة عامة
به الشرع، وملا فيه من حرج  أيت، ملا فيه من إلزام حبق مل ء الفحص الطيبلى إجراوال جيوز اإلجبار ع

 .4"به ملصلحة معتربة عامة فإن طاعته يف ذلك واجبة راألمعلى الراغبني يف الزواج، إال إذا ألزم ويل 
استنادا للفوائد املرتتبة على هذه الوسيلة، وبناء على ما  ": "صر عبد هللا امليمانن"به قال هو ما و    

فيها من دفع للضرر قبل وقوعه، ولتحقيقها للمقاصد الشرعية يف األحكام من صيانة النفس  والنسل، فإن 
ن فيه إجياب حق بعيد أل منة، والقول بوجوبه مطلقاعمل هذا الفحص جائز، مع اشرتاط الوسيلة املباحة اآل

                                                           
، حب ث مق دم مل ؤمتر اهلندس ة الوراثي ة ب ني الش ريعة والق انون، كلي ة الفحص الطيب قبل الزواج من مناور إس الميحسن بمد املرزوقي،  -1

 .857، ص.2002، 2اإلمارات العربية املتحدة، جملد الشريعة والقانون، جامعة
، مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة الكشف الطيب قبل الزواج والفحوص الطبية املطلوبةأمحد بمد كنعان،  - 2

 .864، ص.2002، 2والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد
 : ال   دورة احلادي   ة والعش   رون  جملم   ع  الفق   ه اإلس   المي ال   دويل ، ال   رايض، اململك   ة  العربي   ة الس   عودية، ق   رار رق   م ق   رارات وتوص   يات   - 3
 . 271، ص.2013( بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية  واجلينوم البشري) اجملني(، 9/21)203

ة ح ول الوراث ة واهلندس ة الوراثي ة واجلين وم البش ري م ن منظ ور توصيات ندوة  الوراثة واجلينوم البشري من منظور إسالمي، للن دوة العلمي  - 4
 .313، ص.2013، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 1إسالمي، ، ط.
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رع به ومل يدل عليه وفيه حرج على املكلفني نفسيا وماليا، ويرتتب  على القول بوجوبه مطلقا مل أيت الش
 .1"مفاسد

فقال الفحص الطيب قبل  : "أمحد بن عبد العزيز احلداد"أمثال وهناك من يرى أنه مهم وضروري 
الزواج مهم لدرء خطر املرض الوراثي ، وهذا يعين ضرورة أن جتري استشارة طبية لفحص األمراض الوراثية 

األقارب، حىت يعرف الراغبان يف  مذلك مع األابعد أ كانأ سواءا بني الراغبني يف النكاح قبل اإلقدام عليه، 
ن يقدما على بصرية فلعلهما اج، وسيغىن هللا كال من سعته وإما أالزواج حاهلما فإما أن يكفا عن إمضاء الزو 

 .2األخطارألمرمها لتقليل  حيتاطا
إن " قال إذ "حممد شيب": أمثال األستاذ وهناك من يراه أنه ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية

األصحاء يدوم ويستمر الفحص الطيب  ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية وال مع مقاصد الزواج، وألن زواج 
بوجود مرض  أنّه ابلكشف إىل نشريو   3"تنظيمه حبيث ال يرتتب عليه ضرر أكثر من زواج املرضى، وميكن

وتنادي اهليئات الطبية : ، فمثلما قال"بمد علي البار"فحسب االمتناع اإلجباري على الزواجال يعين 
قبل الزواج للراغبني فيه ملعرفة احلاملني جلني معني يف واملنظمات احلكومية يف كثري من البلدان إبجراء فحص 

جمموعة عرقية معينة أو يف بلد معني، فإذا كان مثال املقبالن على الزواج حيمالن اجلني نفسه فإن عليهما  أن 
الفحص للجني  : يعيدا النظر يف رغبتهما هذه، وإذا كان االرتباط النفسي قواي فإن هناك بدائل عديدة منها

اء احلمل، فالبدائل إذا رغبا يف الزواج تكمن يف أنه ينبغي على الطبيب أن يوضح هلما أّن هناك بدائل  أثن
كثرية ممكنة إذا رغب يف الزواج وهي عدم اإلجناب واالكتفاء برتبية واحد أو أكثر من األيتام واللقطاء، ويف 

                                                           
حبث مقدم للندوة العلمية حول الوراث ة واهلندس ة الوراثي ة واجلين وم البش ري م ن ، نارة فقهية لإلرشاد اجلييننصر بن عبد هللا امليمان،  - 1

 .277ص.، 2013، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 1منظور إسالمي، ط.
اثي ة ب ني الش ريعة والق انون، كلي ة الش ريعة والق انون، ، م ؤمتر اهلندس ة الور زواج الق ار  ب ني الفق ه والط بأمحد بن عبد العزيز احل داد،  - 2
 .864،  ص.2002، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  2مج.

، نقال 91، ص.201، ص.1416، جملة احلكمة، العدد السادس، لندن، موقف ارسالم من المراض الورا يةبمد عثمان شبري،  - 3
، 2000، دار النف  ائس، عم  ان، األردن، 1، ط.قهي  ة يف قاي  اي ال  زواج والط  القمس  تجدات فأس  امة عم  ر  س  ليمان األش  قر،   : ع  ن
 .91ص.
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إلجناب جيب عليهما القيام بفحص نتيجة الغرب يتم التبين رمسيا وهو نظام معرتف به هناك، إذا رغبا يف ا
 .1احلمل يف املراحل التالية

" ال يكون اإلرشاد اجليين إجباراي، وال يليوأن الفحص اجليين ليس إجباراي فقال بمد وهبة الزح   
، 2ال جيوز إجبار أي شخص  إلجراء االختبار الوراثي، في ينبغيينبغي أن تفضي نتائجه إىل إجراء إجبار 

هناك من قال أنّه يكون إجباراي يف احلاالت التالية إذا  انتشر الوابء يف جمتمع معني أو جمموعة عرقية لكن 
 .3معينة، إذا ألزم به ويل األمر فإن طاعته واجبة

 .4قبل العقد مباشرة أي زمن اخلطبة والفحص الطيب قبل الزواج يفضل أن يكون مثلما قال البعض
لذي قال مبشروعية  وجواز الفحص الطيب قبل الزواج، يرى فضيلة الشيخ  ويف مقابل االجتاه الفقهي ا

ابن ابز رمحه هللا، يف إحدى الفتاوى، أنّه ال حاجة هلذا الكشف، حيث نصح املتقدمني على الزواج 
" أن عند حسن ظين عبدي يب"، وألن الكشف يعطي : إبحسان الظن ابهلل، فاهلل سبحانه وتعاىل يقول

 .5سليمةنتائج غري 
 هليل مشروعية الفحص الطيب يف الفقد :اثنيا
استدل الفقه على مشروعية الفحص الطيب قبل الزواج من الكتاب والسنة، وهذا ما سنراه يف هذا     
 الفرع.

 من القرآن الكرميدليل مشروعية الفحص الطيب  : 1
َسِبيِل اَّللَِّ  " َوأَْنِفُقوْا يفِ : قوله تعاىلالفقه مبشروعية الفحص الطيب من الكتاب من  استدل أهل    

الفحص الطيب قبل الزواج، وإمّنا وهذه اآلية ال ختص ابلذات موضوع ، 6َوَل تُ ْلُقوْا ِِبَْيدُِكُم ِإََل اْلت َّْهُلَكِة"
أن املراد هبذه اآلية هو اجلهاد ابملال  : يليما ختص اإلنفاق يف سبيل هللا، حيث جاء يف تفسري اآلية 

                                                           
 بمد علي البار، الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية) نظرة فاحصة للفحوصات الطبية اجلينية(، مؤمتر اهلندسة الوراثية ب ني الش ريعة -1

 .1535، 1534،ص.  4، جملد2002، 4ية املتحدة، جملدوالقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العرب
 . 839،840، ص. 2010، دمشق، دار الفكر، 9، ج.موسوعة الفقه ارسالمي والقاياي املعاصرة، يليوهبة الزح -2

 .277ص.املرجع السابق، ، نارة فقهية لإلرشاد اجلييننصر بن عبد هللا امليمان،  - 3
 . 286، ص.2001العدد األول،  17، جملة جامعة دمشق، اجمللدالطيب من مناور شرعي شروط الفحصايسني بمد غادي،  - 4
مس تجدات فقهي ة يف قاي اي أسامة عمر سليمان األش قر،  : ، نقال عن11، ص.1996يوليو  12، 597جريدة املسلمون العدد  - 5

 .92،ص.2000، دار النفائس، عمان، األردن، 1، ط.الزواج والطالق
 .195ة، اآلية سورة البقر  -6
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ق لكن دون اإللقاء أو اإلفضاء ابلنفس إىل التهلكة من كثرة اإلنفاق أي اإلسراف ابإلنفاق، لغاية ابإلنفا
ولكن يف املقابل هناك من قال أّن عدم اإلنفاق يف سبيل هللا ، 1تضييع الزوجة واألوالد فيقول ال أجد شيئا

حيث قال  ،التحرز منهو فاستدلوا أّن كل ما يؤدي إىل التهلكة جيب جتنبه ، 2هو الذي يؤدي إىل التهلكة
، 3""إّن هللا تعاىل هنى أن يورد إنسان  نفسه مورد التهلكة يف الدنيا واألخرية: األستاذ "مجال الدين عطية'

يف اآلخرة،  وقالت األستاذة الفاضلة أن التهلكة تكون بتعاطي  األسباب املؤدية إليها يف الدنيا واخلسران
وهو هني شامل لكل موارد التهلكة، وال خيتص بصورة منها،  حيث ثبت أّن من األمراض ما هو معد، 

 .4ومنها ما هو متوارث فإّن جتنب أسباب العدوى ووراثة املرض يكون مأمورا به ومنهيا عن عدمه
يع ا"" َي أَي  َها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ُخُذوْا : أيضا قوله تعاىلومن  فجاء ، 5ِحْذرَُكْم فَانِفر وا  ُ َبات  َأِو انف ُروا َجَِ

ابحلذر لئال ينال العدو أمله، ويدرك فرصته، فاآلية أمر من هللا تعاىل أبخذ ه يف تفسري هذه اآلية، أن وصا
ا ، ولكن أهل الفقه قالوا بعموم اآلية على كل م6العدة والسالح الذي ينفع يف مواجهة العدو وغزوه وحربه

 هو هالك، وال يقتصر فقط على حالة باربة العدو.
 دليل مشروعية الفحص الطيب قبل الزواج من السنة : 2
ري بصورة بسيطة سهلة غ لى هللا عليه وسلمسول صه إليه الرّ نبَّ  ؛الفحص الطيب األويل قبل الزواج إنّ 

 ولَ سُ رَ  تْ اءَ جَ  امرأة نَّ أَ  : عنه عن سهل بن سعد رضي هللاإذ جند  : جيهامعقدة،  من ذلك ما هو قوال وتو 
َها اَي َرُسوَل هللا،  : ص فَ َقاَلتْ  هللاِ  َها رسول للا  ص َفَصعََّد اْلنََّاَر ِإلَي ْ ِجْئُت ِلََهَب َلَك نَ ْفِسي، فَ َنَاَر ِإلَي ْ

                                                           
 .453، ص.2009، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  1،ط.َ 1بمد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ج  -1

، 2000، دار الغ  رب اإلس  المي،احلليب، الق  اهرة،   3، ط.6بم  د ع  زة دروزة، التفس  ري احل  ديث، تفس  ري الس  ور حس  ب الن  زول، ج. - 2
 .330ص.

 .142، ص.2001، دار الفكر، دمشق، سوراي، د.ط، حنو تفعيل مقاصد الشريعة ارسالميةن عطية، مجال الدي -3
، الفح ص الط يب قب ل ال زواج، دراس ة مقارن ة ب ني الفق ه اإلس المي وق انون األس رة اجلزائ ري، م ذكرة خت رج لني ل ش هادة بمد املختار شربو -4

 . 46، ص.2015، 2014املاجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ، جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، 
 .71سورة النساء، اآلية - 5
 .281، ص.2007، دمشق، سوراي، 1، ط.2ى منهج التنزيل الصحيح  املسنون، ج.مأمون محوش، التفسري املأمون عل -6
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ئ ا َجَلَستْ رََأِت اْلَمْرَأُة أَنَُّه ََلْ يَ ْقِض  َوَصوَّبَُه، ُثَّ طَْأطََأ رَْأَسُه، فَ َلمَّا ، ويف حديث آخر أن رجل أراد 1ِفيَها َشي ْ
 .2"نساء النصار شيَئا أنار إليها؛ فإن يف أعني" : ، فقال له النيب صامرأةأن يتزوج 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أنظر إليها فإنه أحرى  امرأةه خطب عن املغرية بن شعبة انّ وجند أيضا 
وقول رسول هللا ، 4"تَ َزوَُّجوا الَوُدوَد الَوُلوَد فَِإين ُمَكاِ ر  ِبُكْم الَُممَ هللا ص "قول رسول و ، 3أن يؤدم بينكما"

َل يُورُد ُمِْرض   ، وحيدث أن الرسول ص قال" 5"ِكُحوا ِإلَْيِهمُ ْم َواْنِكُحوا الْكَفاَء َوانََتَيّ ُروا لُِنطَِفكُ ص" 
 .6"َعَلى ُمِصح  

 الطيب يف قانون اجلزائريص مفهوم الفح : املطلب الثاين
الثاين حكم ودليل  الفرعقانون اجلزائري، ويف السنتناول يف هذا املبحث تعريف الفحص الطيب يف 

 قانون اجلزائري.المشروعية الفحص الطيب يف 
 قانون اجلزائريالتعريف الفحص الطيب يف  : الول الفرع

وذلك  الزواج، وذلك من خالل قانون األسرةلقد تناول املشرع اجلزائري موضوع الفحص الطيب قبل 
حيّدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام   154 – 06رقم ، واملرسوم التنفيذي 7مكرر من القانون 7يف املادة 

                                                           
، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع حاشية صحيح البصاريابن إبراهيم  اجلعفي البخاري،  - 1

 .2329، ص.2016السهارنفوري وحاشية السندي، البشرى، كراتشي، ابكستان، 
، 2012، دار التأص يل، الق اهرة، 1، ط.6، ج.كتا  السنن، املعرو  الس نن الك   أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  - 2

 .183، كتاب الزواج، إذا استشار الرجل رجال يف املرأة هل خيربه، ص.5540ح. رقم
 .165، ص.جامع الرتمذي مع مشائل الرتمذيبمد بن عيسى الرتمذي أبو عيسى،  - 3
، كت اب ال زواج، ابب م ن ت زوج الول ود، دار 2050، ح رقم 1، ط.2أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، ج. - 4

 .86، ص.1996الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
كت اب النك اح، اَبُب   1968، ح. رق م1999، بيت األفك ار الدولي ة، سنن ابن ماجةأبو عبد هللا بمد بن يزيد ابن ماجة القزويين،  - 5

 . 213اأَلْكَفاُء، ص.
وه و املس ند الص  حيح املختص ر م ن الس  نن بنق ل الع دل  ع  ن   ص حيح مس  لمأب و احلس  ني مس لم ب ن احلج اج  القش  ريي النيس ابوري،  - 6

 هام ة وال ص فر وال ،كتاب السالم الّطّب، ابب ال عدوى وال طرية وال2221، ح.رقم1العدل، عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم، ط.
 . 30، ص.2003نوء وال غول، وال يورد ممرض على مصح، دار الفكر، بريوت، لبنان، 

رمضان  9، املؤرخ يف 11–84، يعدل ويتمم األمر رقم 2005فرباير  27املوافق  1426برم عام  18مؤرخ يف  02 -05رقم  أمر -7
فرباي ر   27املواف ق  1426ب رم ع ام  18، مؤرخ ة يف ي وم األح د 15، واملتضمن قانون األسرة، ج.ر.عدد1984يونيو  9املوافق  1404
 .2005سنة 
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قانون الصحة  يتضم 79 – 76رقم واألمر  ،1واملتضمن قانون األسرة 02 -  05األمر مكرر من  7املادة 
تعريفا للفحص الطيب، وهذا ال يعترب قصورا منه، علما أّن التعريفات من يعطي لكن مل ، 2العمومية) امللغى(

 تصاص الفقه) القانوين أو الشرعي(.اخ
 ياجلزائر القانون يف  طيبدليل مشروعية الفحص الحكم و  : الثاين الفرع

الفحص الطيب يف قانون اجلزائري) الفرع األول(، دليل  حكم الفرعسندرس يف هذا             
 مشروعية الفحص الطيب يف القانون اجلزائري) الفرع الثاين(.

 
 قانون اجلزائريالحكم الفحص الطيب قبل الزواج يف  : أول

، على عكس الفقه الذي للفحص الطيب حكم الوجوب واإللزام أعطىاملشرع اجلزائري              
وهو ما يظهر ، االستثنائيةإاّل يف بعض احلاالت  جعل منه أمرا جوازاي ومشروعا خيضع إلرادة األطراف،

هب على طاليب الزواج أن يقدما و يقة " : واليت نصها من قانون األسرة اجلزائري مكرر 7خالل املادة 
خلوتا من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا ( أشهر تثبت 3طبية، ل يزيد اترخيها عن  ال ة )

 يتعارض مع الزواج.
يتعني على املو ق أو ضابر احلالة املدنية، أن يتأكد قبل حترير عقد الزواج من خايوع الطرفني 
للفحوصات الطبية ومن علمهما مبا قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع 

 الزواج.الزواج. ويؤشر بذلك يف عقد 
 .3"حتدد شروط  وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنايم

أشهر  3عقد الزواج شهادة طبية  ال يزيد اترخيها عن  إلبرامهذا معناه أن املشرع اجلزائري قد اشرتط 
تثبت من ابب اختاذ االحتياطات الطبية الالزمة والوقائية  للتأكد من سالمة الزوجني من  األمراض الوراثية 

                                                           
، حي ّدد ش روط وكيفي ات تطبي ق 2006م ايو س نة  11املوافق  1427ربيع الثاين عام  13مؤرخ يف  154 – 06مرسوم تنفيذي رقم  -1

واملتض   من ق   انون  1984يوني   و س   نة  9املواف   ق   1404رمض   ان ع   ام  9امل   ؤرخ يف  11 – 84مك   رر م   ن الق   انون رق   م  7أحك   ام امل   ادة 
 .2006مايو  14املوافق  1427ربيع الثاين  16مؤرخة يف  31األسرة، ج.ر. عدد

يتض من ق انون الص حة العمومي ة، ج.ر. ع دد  1976أكت وبر س نة 23املواف ق  1396ش وال ع ام  29م ؤرخ يف  79 – 76أمر رقم  - 2
 . 1976ديسمرب  19املوافق  1396ذو احلجة عام  27مؤرخة يف  101

 ، املرجع السابق.02 -05أمر رقم  - 3
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بعد أن كان ، 1ني أو على األطفال عند اإلجنابأو املعدية أو اجلنسية اليت ستؤثر مستقبال على صحة الزوج
يف ظل قانون األسرة قبل تعديله وتتمته، ويكون املشرع اجلزائري ابشرتاطه للشهادة له وجود ال  الشرطهذا 

الطبية السابقة للزواج قد التحق مبوكب التشريعات العربة والدول األجنبية اليت سبقته يف هذا اجملال، بعد أن 
 .2واجملتمعأتكد من اآلاثر اإلجيابية اليت يرتبها هذا الشرط على مستوى األسرة 

ال ختص العذرية ابلنسبة للمرأة، ألن العذرية أو البكارة كما أنّه هناك من قال أّن هذه الشهادة الطبية 
 .3غري مشرتطة يف الزواج، ولكنها ختص األمراض اليت تشكل خطرا يتعارض مع الزواج

من 2ما نصت عليه املادة : املشرع اجلزائري أخذ إبلزامية الفحص الطيب قبل الزواج ني أيضا أنّ بُ ما يو 
 84مكرر من القانون رقم  7ّدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة حي154 – 06تنفيذي رقم الرسوم امل
( أشهر 3هب على كل طالب من طاليب الزواج أن يقدم شهادة طبية، ل يزيد اترخيها عن )" : 11 –

 وم.تثبت خايوعه للفحوصات الطبية املنصوص عليها يف هذا املرس
 املرفق يف هبذا يسلم الشهادة املنصوص عليها يف هذه املادة طبيب، حسب النموذج             

 .4"املرسوم
 رير عقد الزواج، إال بعد أن يقدماملدنية حتال جيوز للموثق أو ضابط احلالة  "من املرسوم نفسه 6واملادة

 طالبا الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم".
املوثق أو ضابط احلالة  كل من السالف الذكر،   املرسوممن  7/1ملادةايف وأكثر من ذلك فاملشرع ألزم 

املدنية التأكد من خالل االستماع إىل كال الطرفني  يف آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات  اليت 
لزواج  ويؤشر بذلك يف عقد منهما وابألمراض  أو العوامل اليت قد تشكل خطرا يتعارض مع اخضع هلا كل 

 .5الزواج"

                                                           
 .195، ص.2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، جلزائري اجلديدحبوث يف قانون السرة ابلحاج العريب،  - 1
املع دل وامل تمم ل  ه  05/02املتاي من ق انون الس رة يف ض وء  مس  تجدات الم ر  84/11ة للق  انون يلي نا رة حتلبومجع ة ص ويلح،  -2

 .60، ص.2006، واجتهاد اطكمة العليا
إىل س  نة 1982عما ابجته  اد اجملل  س األعل  ى واحملكم  ة العلي  ا م  ن س  نة )م  د، املرش  د يف ق  انون الس  رة، حلس  ني ب  ن ش  يخ آث مل  واي - 3

 .35،ص.2015، دار هومة، اجلزائر، 3، ط.2014
 ، املرجع السابق.154 – 06مرسوم تنفيذي رقم  - 4
 املرجع نفسه. - 5
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ليس  األمراضوالفحص الطيب هو شرط من شروط إبرام عقد الزواج، لكن سالمة الزوجني من 
احلالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية حالفا إلرادة  وضابطحيث ال جيوز للموثق بشرط، 

 .1املعنيني بعين خالفا إلرادة طريف عقد الزواج
 قانون اجلزائريالدليل مشروعية الفحص الطيب يف  : اثنيا

من قانون األسرة مكرر  7هو املاة ،الدليل على أّن املشرع اجلزائري كرس مشروعية الفحص الطيب
هب على كل طالب من طاليب الزواج أن يقدم شهادة طبية، ل يزيد اترخيها عن " واليت تنص اجلزائري، 

 ة املنصوص عليها يف هذا املرسوم.( أشهر تثبت خايوعه للفحوصات الطبي3)
، 2م"املرسو  املرفق يف هبذا يسلم الشهادة املنصوص عليها يف هذه املادة طبيب، حسب النموذج 

مكرر من  7تطبيق املادة حّدد شروط وكيفيات الذي السابق الذكر،  154– 06نفيذي رقم الترسوم املو 
هب على كل طالب من " منه واليت نصها 2خصوصا املادة ، األسرةاملتضمن قانون  84/11القانون رقم 

للفحوصات الطبية  ( أشهر تثبت خايوعه3طاليب الزواج أن يقدم شهادة طبية، ل يزيد اترخيها عن )
 املنصوص عليها يف هذا املرسوم.

، "املرسوم املرفق يف هبذا يسلم الشهادة املنصوص عليها يف هذه املادة طبيب، حسب النموذج 
" ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية حترير عقد الزواج، إال بعد : من نفس املرسوم واليت نصها 6واملادة 

 الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم".أن يقدم طالبا الزواج 
" جيب على  املوثق أو ضابط احلالة املدنية التأكد من : واليت نصها املرسوم نفسهمن  7/1واملادة 

خالل االستماع إىل كال الطرفني  يف آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات  اليت خضع هلا كل منهما 
 .3د تشكل خطرا يتعارض مع الزواج  ويؤشر بذلك يف عقد الزواج"وابألمراض  أو العوامل اليت ق

نشري فقط أّن املشرع اجلزائري قد تعرض لذكر الفحص الطيب قبل الزواج، قبل تعرضه له يف قانون 
واليت  115) امللغى(، وذلك يف املادة 1976، وذلك يف قانون الصحة العمومية لسنة 2005األسرة لسنة 

، 4ب مرسوم، كيفيات الفحص الطيب السابق للزواج وذلك ألجل محاية صحة العائلة"" حتدد مبوج : نصها
                                                           

 املرجع نفسه.  - 1
 املرجع السابق. 02 – 05األمر  - 2
 املرجع السابق.، 154 – 06راجع املرسوم التنفيذي  -3
 ، يتضمن قانون الصحة العمومية، املرجع السابق. 79 – 76أمر رقم  -4
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إذ يتضح من هذا النص أّن املشرع اجلزائري اشرتط الفحص الطيب قبل الزواج حلماية األسرة من األمراض 
ن السارية، ولكن مل يصدر أي مرسوم بعد صدور هذا النص حيدد كيفية إجراء الفحص السابق للزواج، وم

 .1مث فإن املادة مل حتدد أي تطبيق هلا يف اجملال العلمي
م املتضمن قانون الصحة، وصدور القانون احلايل املتعلق حبماية 1976وعند إلغاء األمر الصادر عام 

 .2الصحة وترقيتها، جاءت نصوص خالية من أي نص يفيد تقدمي شهادة الفحص الطيب
 اجلزائريقانون اليف الفقه و المراض الف يكشف عنها الفحص الطيب  : الثاين بحثامل

األمراض الول(،  طلب) املالفقهيف نتناول يف هذا الفصل األمراض اليت يكشف عنها الفحص الطيب 
 الثاين(. املطلب)قانون اجلزائرياليف الطيب قبل الزواج  صاليت يكشف عنها الفح

 قبل الزواج يف الفقه الف يكشف عنها الفحص الطيب المراض : الول طلبامل
اليت  متكنا من مجع األمراض ؛من خالل التطلع على ما كتبه أهل الفقه عن الفحص الطيب          

 : نذكر منها قد يشملها الفحص الطيب وهي على سبيل املثال
 تشوهات اجلهاز التناسلي : الول الفرع
مما حيول دون قيام عالقة جنسية صحيحة  ،يف أحد الزوجنيتشوهات اجلهاز التناسلي           

، االنسدادالعفلة أو الورم الذي ينبت يف قُ ُبل املرأة، الرتق،  االدرة أو انتفاخ اخلصية عند الرجل،كبينهما  
 .3الفتق، اخلنوثة...(

 السكينة بني الزوجنيالمراض الف تولد النفور وعدم ارحساس  : الثاين الفرع
العيوب املشرتكة بني الزوجني، العيوب اخلاصة ابلزوج،  هاوتدخل ضمن، الربصجلنون اجلذام أو كا

 .4العيوب اخلاصة ابلزوجة
 

                                                           
، دراس  ة قانوني  ة تطبيقي  ة، رس  الة ماجس  تري، ختص  ص الفق  ه، جامع  ة الفح  ص الط  يب قب  ل ال  زواجعض  يبات ص  فوان بم  د رض  ا عل  ي،  - 1

 .83ص. الريموك، إربد، األردن،
، نق ال ع ن عض يبات ص فوان بم د رض ا عل ي، 75، ص.المة اجلسم يف قانون السرة اجلزائرياحلماية اجلنائية للحق يف سمربوك،  - 2

 . 83ص. املرجع السابق،
 .765، 764محد بمد كنعان، املرجع السابق، ص.أ - 3
 .859، 858، ص.84حسن بمد املرزوقي، املرجع السابق،  -4
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 المراض املعدية : الثالث الفرع
غري معدية، فاألمراض املعدية مثل السل، اجلدري،  وأمراضمعدية  أمراضحيث هناك              

غري معدية مثل أمراض السكر  وأمراضوالتهاب الكبد الوابئي،  ومرض نقص املناعة املكتسب وحنوها، 
 .1والقلب وحنومها

 المراض الورا ية : الرابع الفرع
، أو اليت عددا أو تركيباوهي األمراض اليت تنتج عن خلل يف الصبغيات، املوجودة يف نواة كل خلية 

يف األسرة، بل هلا  واألمراض الوراثية ليست تلك اليت سبق ظهورها، 2تنتج عن عيب يف احد املوراثت
ينات سواء أدى ومات عددا أو تركيبا، ومنها العيوب يف أحد اجلز عديدة منها االختالف يف الكرومو  أسباب

 .3من طفرة يف أحد اجلينات أممرتبط ابجلنس   أم سائد أمح إىل مرض وراثي متن
 المراض املزمنة : اخلامس الفرع
أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة احلياة بعد الزواج، مثل لفحص الطيب يهدف للتحقق من وجود فا

 .4السرطانت وغريها مما له دور يف إرابك استقرار احلياة الزوجية املؤملة
 تنافر الزمر الدموية : السادس الفرع

 طر ألنه ميكن أن يسبب احناللابخل األوالدمثل تنافر العامل الريسوسي بني الزوجني مما يهدد حياة 
 .5سعافات الالزمة العاجلة عقب الوالدة(دم الوليد إذا مل تتخذ بشأنه اإل

 

                                                           
 .278علي بي الدين القرة داغي، املرجع السابق، ص. -1
،و إايد امحد إبراهيم، اهلندس ة الوراثي ة ب ني معطي ات العل م وض وابط الش رع، 55سامية  التمتاي، الوراثة البشرية احلاضر واملستقبل، ص. -2

 .131، نقال عن عبد الرمحان بن أمحد اجلرعي، املرجع السابق، ص.77ه، ص.1432عمان األردن، طَ.، دار الفتح للدراسات والنشر،
،  حب ث مق دم لبح وث وتوص يات الن دوة العلمي ة ح ول الوراث ة الورا ة واهلندسة الورا ية  واجلينوم البشري اجليينأبوغدة، عبد الستار   -3

، جامعة اإلمام بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربي ة الس عودية، 1واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري من منظور إسالمي، ط.
 .151، ص.2013

، 2000، دار النف    ائس، عم    ان، األردن، 1، ط.مس    تجدات فقهي    ة يف قاي    اي ال    زواج والط    القمة عم    ر  س    ليمان األش    قر، أس    ا -4
 .85ص.

 .765، 764املرجع السابق، ص. أمحد بمد كنعان،  -5
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 قانون اجلزائريالالمراض الف ينصب عليها الفحص الطيب يف  : الثاين املطلب
املشرع اجلزائري لبعض األمراض اليت ينصب عليها الفحص الطيب قبل الزواج، وهذا ما سنتناوله  تعرض

 يف هذا املبحث.
 السوابق الورا ية والعائلية : الول الفرع

، جند السوابق الوراثية الطيب حسب القانون اجلزائري  من األمراض اليت ينصب عليها الفحص
ا، وهو ما هبدف معرفة إمكانية إصابة الشخص بعض العيوب، أو هبوالعائلية، وذلك هلدف الكشف عن 

" ميكن أن ينصّب الفحص الطيب على السوابق : 06/154من املرسوم التنفيذي 4/1املادةنصت عليه 
 الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ أو القابلة لإلصابة ببعض األمراض.

بق الوراثية والعائلية، مل ترد على سبيل اإللزام، بل هي على ما يالحظ على املادة أّن فحص السوا
 .راجبواإلميكن"، ما يفيد اجلواز واخليار دون اإللزام ختيار، حيث استعمل املشرع كلمة"سبيل اال

 فحوصات أخر  : الثاين الفرع
والعائلية، بل لقانون اجلزائري ال ينصب على فحص السوابق الوراثية يف اإن الفحص الطيب قبل الزواج 

من  4/2 املادة زايدة على ذلك ميكن أن ينصب الفحص على فحوصات أخرى، وهو ما نصت عليه
وزايدة على ذلك ميكن أن يقرتح الطبيب على املعين إجراء فحوصات  ": 06/154املرسوم التنفيذي 

الذرية، وذلك بعد للكشف عن بعض األمراض  اليت ميكن أن تشكل خطر االنتقال إىل الزوج و/ أو 
 .إعالمه  مبخاطر العدوى منها"

ما يالحظ على املادة أهّنا اكتفت بذكر عبارة" فحوصات أخرى"، فلم تعطي أي مثال عنها، ما عدا 
ما سبقها يف الفقرة األوىل من املادة السالفة الذكر، ما يوحي أن األمراض اليت جترى عليها الفحوصات 

صر، بل ذكرت على سبيل املثال، ما جيعل من جماهلا واسعا خيضع إلرادة الطبية مل تذكر على سبيل احل
إجراء فحوصات على املتفحص أن يقرتح  ميكن للطبيب القائم ابلفحص إذباء، األطراف، ولتوجيه األط

بغرض الكشف عن بعض األمراض اليت ميكن أن تشكل خطر االنتقال إىل الزوج أو الذرية، بعد أخرى 
 .1العدوى منهإعالمه مبخاطر  

                                                           
 ، املرجع السابق.154 – 06من املرسوم التنفيذي  4/2املادة  - 1
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ذكورة على اجلزائري م األسرةوما يبني أيضا أّن األمراض اليت ينصب عليها الفحص الطيب وفقا لقانون 
على طاليب الزواج أن يقدما  هب : من ق.أ.ج. مكرر7/1ما نصت عليه املادةسبيل احلصر، ال املثال، 

( أشهر تثبت خلوتا من أي مرض أو أي عامل قد يشكل 3و يقة طبية، ل يزيد اترخيها عن  ال ة )
 خطرا يتعارض مع الزواج.

 قانون اجلزائريالالفحوصات الطبية املطلوبة قبل الزواج يف الفقه و  : الثالث املبحث
والفحوصات الطبية الول(،  طلب) املاملطلوبة يف الفقهسنتناول يف هذا الفصل الفحوصات الطبية 

 الثاين(. املطلب) قانون اجلزائرييف ال املطلوبة قبل الزواج
 الفحوصات الطبية املطلوبة قبل الزواج يف الفقه : الول طلبامل

 : يتأيما نذكر الطبية قبل الزواج  من الفحوصات
 فحص سريري : الول الفرع

سيما تشوهات اجلهاز التناسلي اليت تؤثر على عن التشوهات اخللقية، والللكشف              
 .1العالقة اجلنسية بني الزوجني، كما ميكن ابلكشف السرير الكشف عن بعض حاالت العقم أيضا

 فحوص خم ية : الثاين الفرع
تتوافر هلا  للكشف عن األمراض املعدية) الزهري، اإليدز، االلتهاب الكبدي الوابئي أبنواعه اليت 

فحوص حىت اآلن(، األمراض الوراثية ) وخاصة فقر الدم املنجلي، متالزمة التالسيميا، احنالل الدم بنقص 
ا(، األمراض املزمنة) السكري، الفشل الكلوي، السرطان...(، تنافر الزمر يليمخرية، الناعور، أو اهليموف

 .2لكشف عن بعض حاالت العقم عند الرجالالدموية وخباصة العامل الريسوسي، فحص السائل املنوي ل
 فحوص أخر  : الثالث الفرع

يرى أهل الطب ضرورة إدراجها مستقبال هذا مع األخذ  بعني  االعتبار أن لكل جمتمع             
الفحص قبل  برنمجمن اجملتمعات البشرية مشكالت صحية بلية أو أمراض متوطنة، وهلذا ميكن تكييف 

 .3الزواج مبا يتالءم مع األمراض الشائعة يف كل جمتمع
                                                           

 .869ص.أمحد بمد كنعان، املرجع السابق،  - 1
 .869، ص.نفسهاملرجع  - 2
 .869، ص.نفسهأمحد بمد كنعان، املرجع  - 3
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 قانون اجلزائريالالفحوصات الطبية قبل الزواج يف  : الثاين طلبامل
إىل  06/154من املرسوم التنفيذي تطرق املشرع اجلزائري مبوجب املرسوم التنفيذي              

 الطيب، هذا ما نذكره يف هذا املبحث.بعض الفحوصات الطبية اليت ينصب عليها الفحص 
 فحص عيادي شامل : الول الفرع
من الفحوصات اليت تقام على مقبلي الزواج حتت لواء الفحص الطيب قبل الزواج، وفقا              

لقانون األسرة اجلزائري جند الفحص العيادي الشامل، ويكون ذلك إلزاميا، إذ ال جيوز للطبيب أن يسلم 
من املرسوم التنفيذي  3/1،2املادة  الطبية، دون إجراء ذلك الفحص، وهو ما نصت عليهالشهادة 

، إال 2يسلم الشهادة الطبية املنصوص عليها يف املادة أنال جيوز للطبيب " : فجاءت كالتايل  06/154
  : بناء على نتائج

 .1لفحص عيادي شام-
 حتليل فصيلة الدم : الثاين الفرع

الفحص الطيب وفقا للقانون اجلزائري ال ينصب فقط على فحص عيادي شامل بل ينصب أيضا 
 ولزوما على حتليل فصيلة الدم، حيث أنّه ال ميكن للطبيب تقدمي الشهادة الطبية، قباللقيام أو دون القيام

 06/154من املرسوم التنفيذي  3/1،3املادة  بتحليل فصيلة الدم املقبل على الزواج وهو ما نصت عليه
  : ، إال بناء على نتائج2يسلم الشهادة الطبية املنصوص عليها يف املادة أنال جيوز للطبيب "

 .2("ABO+rhésusحتليل فصيلة الدم)-
) إين أقرتح أن يضيف الشرع إىل هذه الشهادة" : بوين"حيث قال يف هذا الصدد األستاذ " الصا

تقريرا يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجني فقد أثبت الطب احلديث مبا توصل إليه  الشهادة الطبية(
املخترب من دقة يف التحليل على أن فصيلة دم الزوجة إذا مل تكن على وفاق مع فصيلة دم الزوج فقد حيصل 

كن للطب تشويه يف اجلنني أو إجهاض قبل األوان أو ينشأ الولد مريضا إىل غري ذلك من األمور اليت مي
 . 3حاليا أن ينبئ عنها نتيجة  فحص زمرة دم كل من الزوجني"

                                                           
 ، املرجع السابق.154 – 06املرسوم التنفيذي  - 1
 .نفسهاملرجع  - 2

س   ليمان األش   قر، املرج   ع الس   ابق،  ، نق   ال ع   ن أس   امة عم   ر237عب   د الرمح   ان الص   ابوين، أحك   ام ال   زواج يف الفق   ه اإلس   المي، ص. - 3
 .92، 91ص.



 الفحص الطيب قبل الزواج بني الفقه والقانون اجلزائري                               د/ مسعودان فتيحة  د/ حممودي مسرية       

 
138 

 2021جوان    1العدد     6اجمللد جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             
 

 الفحص الطيب قبل الزواج ومساوئهومساوئ فوائد  : ثالثال طلبامل
 : يليونتناول فيه ما 

 فوائد الفحص الطيب : الول فرعلا
التمكن من منعها قبل وقوعها، أو املسارعة   من مثن العديد من األمراض الوراثية، و الكشف املبكر ع

أمراض الدم الوراثية وعلى من ، والوقاية 1وتوسع وقتها التخفيف من آاثرها قبل انتشارها أولعالجها 
 .2األخص مرض الثالسيميا

ابلكشف عما يف أحدمها أو كليهما من عقم، واج، معرفة مدى قدرة اخلاطب واملخطوبة من إمتام الز 
الكشف و أو عجز جنسي كامل أو نقص، والكشف عن األمراض النفسية املؤثرة يف العالقة بني الطرفني، 

اللجوء إىل اخليارات األخرى إذا تبني عن أمراض ال متنع ولكن تؤثر يف احلمل والوالدة، ذلك من أجل  
 ن شريك آخر.كالبحث عمرض احدمها أو كالمها،  و 

حتقيق االطمئنان والسكىن من خالل معرفة و نفسه،  احملافظة على الزواجو صحة النسل،  احملافظة على
 .3الطرفني خللومها من األمراض، احلد من انتشار األمراض املعدية

إن النصائح الطبية لكزواج والزوجات متكنهم ونصح األزواج فاخلفية  كشف عن األمراض والعاهاتال
اجتناب كثري من األسباب املزعجة واملنفرة لكل منهم وهذا ما جيعلهم يكونون حياهتم الزوجية على من 

 أساس صحيح وسليم.
  األعضاءالكشف من قبل الطبيبة ملعرفة سالمة  .الكشف عن زمرة الدم ملعرفة إمكان احلمل

ر احلياة الزوجية دون شك أو خطوبة وللوقوف عن كثب ملعرفة سالمة ونوع غشاء البكرة ضمان الستمراامل
 .هتمة

ات للجهاز يلياخلطرية كالزهري أو فطرايت أو طف يظهر األمراض اخلفيةإن الفحص الطيب الدقيق 
جيب عند العلم هبا  إن الفحص الطيب قد يكشف بعض األمراض اخلبيثة اليت تنتقل وراثيا واليت، 4التناسلي

                                                           
 .133عبد الرمحان بن أمحد اجلرعي، املرجع السابق، ص. - 1
 .56عضيبات صفوان بمد رضا علي، املرجع السابق، ص. - 2
 .280،281علي بي الدين القرة داغي، املرجع السابق، ص. - 3
 .857حسن بمد املرزوقي، املرجع السابق، ص. -  4
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اإليدز والكبد الوابئي تله وذلك كمرض مث قإليذاء الغري وتعذيبه عدم اإلقدام على الزواج ملا فيها من تسبب 
 .1اخلبيثة األمراضوالسل وغريها من 

سيما عند اإلقدام على الزواج، قبل املعدية أو الوراثية لكصحاء، الحتاشي العدوى ونقل األمراض 
 .2الوقائية(االستشفاء من تلك األمراض اليت يسهل انتقاهلا للساللة)األسباب الوراثية 

تثقيف اخلاطبني صحيا ابلنواحي اليت تؤدي إىل سعادة الزوجني وحتاشي أسباب االختالف والطالق، 
اليت قد تلتبسهما، فكم من حالة زواج اخلاطئة وإزالة شكوكهما غري املربرة، ودحض األفكار واملعتقدات 

 .3أسس غري علمية وال منطقيةبسبب  فشلت
 الطيب قبل الزواجالفحص مساوئ  : الثاين فرعال

هناك احتماال  أن، فمثال لو أثبتت الفحوصات هذا الفحص إىل اإلحباط االجتماعي قد يؤدي
بسرطان الثدي، واطلع اآلخرون على ذلك، فذلك يسبب هلا ضررا نفسيا  أوابلعقم،  املرأة إلصابة

عل هذا الفحص جي الطبية ختطئ وتصيب. األمورواجتماعيا، ويف هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن 
 سيصاب مبرض عضال ال شفاء له. أبنهحياة بعض الناس قلقة مكتئبة وايئسة إذا ما مت إخبار الشخص 

ا الكتشاف األمراض وهي ليست دليال صادق ليل احتمالية يف العديد من األمراضتبقى نتائج التح
الرتباط بزواج نتيجة فحوصات قد ال تكون أكيدة، فرصة اتحرم هذه الفحوصات البعض من املستقبلية، ف

 3000مث قل ما خيلو اإلنسان من أمراض خاصة إذا علمنا أن األمراض الوراثية اليت صنفت تبلغ أكثر من)
مرض وراثي(، أن التسرع يف إعطاء املشورة الصحية يف الفحص يسبب من املشاكل بقدر ما حيلها، وقد 

 .4لفحص، إبفشاء معلومات الفحص واستخدامها استخداما ضارايساء لكشخاص املقدمني على ا

                                                           
 .989بن عبد البعزيز احلداد، املرجع السابق، ص. أمحد -1

 
املبادئ الشرعية للتطبي ب والع الج م ن فق ه الطبي ب وأخالقي ات الط ب م د  ش رعية ال تحكم يف معطي ات عبد الستار أبو غرة،  - 2
 .169، ص.1994، 3، حبث مقدم يف جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد الثامن، ج.لورا ةا

 .34، املرجع السابق، صمد املختار شربوب - 3
، جمل ة التجدي د، الع دد اخل امس، اجلامع ة الختب ار اجلي ين والوقاي ة م ن الم راض الورا ي ة م ن منا ور إس الميع ارف، ع ارف عل ي،  - 4

فهمي، سلسلة ع امل  مصطفى إبراهيم : ، وهارسيناي، زولت وآلخرون، التنبؤ الوراثي، ترمجة133، 130، ص.1999اإلسالمية مباليزاي، 
ال    زواج الع    ريف،  ، نق    ال ع    ن أس    امة عم    ر س    ليمان األش    قر، املرج    ع الس    ابق،286، 259، ص.1988، الك    وي  130املعرف    ة، الع    دد

 .86،87ص.
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وهذا أمر غري صحيح الن  :إيهام الناس إن إجراء الفحص الطيب سيقيهم من األمراض الوراثية
اثنني منتشرين يف جمتمع معني، فإذا قيل للراغبني  أوالفحص الطيب الوراثي ال  يبحث سوى عن مرض واحد 

احدمها فقط حيمل اجلني وابلتايل فإن  أن أويف الزواج كالكما سليم، وال حيمل اجلني الوراثي للثالسيميا، 
أبهنم سينجبون ذرية سليمة من   األشخاصالذرية لن تصاب هبذا املرض، فإن هذا القول قد يوهم  هؤالء 

والعيوب اخللقية مث يفاجئون عند اإلجناب بوجود ذرية مصابة أبحد العيوب اخللقية  الوراثية األمراض
، إذ انه من املستحيل أن يقول أحد أن الفحص الطيب قبل الزواج أو حىت فحص األخرىالوراثية  واألمراض
قوله ، وهذا ال يقوله إنسان عاقل فضال أن ي%100ذرية سليمة  الوراثية سيؤدي إىل لكمراض األجنة
 طبيب.
و السبب املباشر هلذه األمراض الوراثية املنتشرة يف جمتمعاتنا، وهو أمر األقارب ههام الناس أّن زواج  يإ

الوراثية والعيوب اخللقية اليت تكتشف عند الوالدة يف اجملتمعات   األمراض غري صحيح على إطالقه، فنسبة
 يتم فحص األطفال يف السن اخلامسة. %5إىل  ، وتزداد%2اليت يندر فيها زواج األقارب ال تقل عن 

شهادة  إجياد أنن املشاكل ستزداد حدة كما فإ إلزاميةاحلكومات الفحوصات إجبارية  علج إنّ 
 ابلسالمة من العيوب الصحية والوراثية أمر غري سليم يف أوطاننا

زفون عن الزواج ب وعزوفهم عن الزواج، فالكثري عارمبا هذه الفحوصات زادت من إحجام الشبا 
بسبب كلفته فما البال بزايدة تكاليف الفحص الطيب قبل الزواج وأتثريات ذلك الفحص  وخاصة عند 
ظهور صفة وراثية غري مرغوب فيها يف أحد اخلاطبني فإن ذلك قد يشكل عائقا كبريا يف الزواج مثل هذا 

 الشخص.
جنعل ذلك على عاتق الراغبني يف  من يتحمل كلفة الفحوصات الطبية قبل الزواج وهل ينبغي أن

 الزواج أم أن الدولة واجملتمع ينبغي أن تساهم على األقل يف التخفيف من هذه الكلفة. 
أمهية السرية التامة وعدم كشف نتائج الفحوصات إال لصاحبها، وهذا األمر قد ال ميكن التحكم فيه 

 : األستاذ "أمحد رجائي اجلندي"فقال ، 1تسريبات هلذه األسرار ويضار أصحاهبا حتكما اتما فتحدث
وال ميكن ألحد أن يطلع عليه، فعليه كم  األسرارالتحليل اجليين يعترب من اخص خصوصيات الفرد ألنه سر 

هائل من األسرار الشخصية  لصاحبه فيحكي املاضي وبه احلاضر واملستقبل وميكن أن يدخل املستقبل إىل 
                                                                                                                                                                                                 

 
 .1564 – 1554بمد علي البار، املرجع السابق، ص. -1
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إىل كتاب مفتوح ليعطي صورة لقارئه عن  تتحول هذه املعلومات املطلسمة (DNA) جمرد توقعات وبتحليل 
به، جبانب النواحي النفسية والعقلية، وتعترب هذه حالة صاحبه خاصة من الناحية اجلسدية وما ميكن أن يصي

 .1املعلومات حساسة جدا للشخص نفسه
االمتناع منها ياته اخلاصة، على ح بعض األمراض الوراثية للفرد يرتتب عليه آاثر كبريةإن الكشف عن 

على زواجه، وعلى كثري من أموره اخلاصة، مما يرتتب عليه إضرارا به فيؤثر  منه رجال كان أو امرأة،عن الزواج 
 كل فليس كل حامل للمرض مريض، وال ،ع أنه حامل الفريوسدون ذنب اقرتفه، بل قد ال يصبح مريضا م

 .2مرض متوقع يتحتم وقوعه
ال تستطيع إعطاء إجاابت مرضية لكل شخص ممن حيتمل إصابتهم مبرض لفحوصات الطبية اجلينية ا

جيين معني، ففي بعض األسر اليت تكررت بني أفرادها اإلصابة مبرض معني، فقد ال يعود هذا املرض إىل 
إىل الفحص  لكن هناك من أرجع عيوب الفحص اجليين، 3لتأثريات بيئية مشرتكة ل يكون ية بأسباب وراث

 .4اجع إىل الفحص الطيب ذاتهاطئ أو اإلجراءات املتخذة وليس ر اخل
 اخلامتة

اليت نتبعها بتوصيات هتدف إىل العمل على تطوير  النتائج هناية هذه الدراسة إىل جمموعة مننصل يف 
 : يليهذه املسألة مبا يساهم يف جعلها حتقق اهلدف من وجودها كما 

أن الفقه اهتم مبوضوع الفحص الطيب فأغلب أهل الفقه على جوازه، وأّن أهل الفقه رغم قوهلم 
مبشروعية الفحص الطيب، إاّل أهّنم مل يرقوا ابلفحص الطيب لدرجة أن يكون شرطا من شروط عقد الزواج،  

، بل هو جمرد كما أّن سالمة املقبلني على الزواج من األمراض ليس أيضا بشرط من شروط عقد الزواج

                                                           
حبث مقدم جملمع الفه اإلسالمي الدويل، الدورة العشرون، ، اجلينوم البشري من النارية للتطبيق رؤية إسالميةأمحد رجائي اجلندي،  - 1
 .28ص.

 .141 -136علي بي الدين القرة داغي، املرجع السابق، ص -2
اخلريي ة،  ، إص دارات مؤسس ة خال د1، ط.اجتاهات الش با  اجل امعي حن و الفح ص الط يب لغ رض ال زواجإبراهيم بن بمد العبيدي،  - 3

 .40ص.، 2005الرايض اململكة العربية السعودية، 
، كن  وز اش  بيليا، اململك  ة العربي  ة الس  عودية، ال  رايض، 1، ط.أحك  ام اهلندس  ة الورا ي  ةس  عد  ب  ن عب  د العزي  ز ب  ن عب  د هللا الش  يويرخ،  - 4

 .95، ، ص.2007
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إجراء ضروري غري إلزامي سواء يف اللجوء إليه أو يف نتائجه، فله دور وقائي بنتائجه يستطيع املريض أن 
ما يتوقى ابلفحص الطيب مشكلة أيخذ احتياطات حىت ال تنتقل العدوى إىل الطرف اآلخر أو الذرية، 

 مه.للعيب، إذ ابلفحص اجلين ميكن معرفة وجود العيب من عد فريقالت
سرة، ويف مواد مكرر من قانون األ 7املشرع اجلزائري اهتم مبوضوع الفحص الطيب وذلك يف املادة 

لكن املشرع على خالف الفقه، اعترب الفحص الطيب قبل الزواج شرط من ، 154 – 06املرسوم التنفيذي 
عقد الزواج، إذا مل حيضرا م شروط إبرام عقد الزواج، إذ أنّه ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية أن يرب 

 الشهادة الطبية املنصوص عليها يف القوانني السابقة الذكر. الزواج عقدطريف 
وتزويدها ابألكفاء من املختصني مع  ،نطاق واسع قبل الزواج يف ينبغي هتيئة خدمات الفحص الطيب 

نشر الوعي وتثقيف اجلمهور بشىت الوسائل لتعم الفائدة، كما ينبغي توسيع مساحة املعرفة ابلفحص الطيب 
 .يف املعاهد الطبية والصحية واملدارس

ضي نتائجه إىل إجراء إجباري، فيخضع لرغبة طريف تقال يكون الفحص الطيب إجباراي، وال ينبغي أن 
، لكن جيب تثقيف اجلمهور عن أمهية الفحص الطيب قبل الزواج  ونشر الوعي عن طريق وسائل د الزواجعق

تناشد السلطات الصحية بزايدة أعداد وحدات كما جيب أن ،  واملؤمترات والندوات اإلعالم املسموعة واملرئية
نطاق اخلدمات الصحية املقدمة  الوراثة البشرية لتوفري الطبيب املتخصص يف تقدمي اإلرشاد اجلين وتعميم 

 للحامل يف جمال الوراثة التشخيصية والعالجية هبدف حتسني الصحة اإلجنابية.
للزوجني  هذه الدائرة من فوائد كثريةبل الزواج ملا ينطوي عليه توسيع توسيع دائرة الفحوص املطلوبة ق

ة احلديثة راحت تكشف لنا يوما بعد ، والذي يدعون لتوسيع هذه الدائرة أن االكتشافات الطبيوللمجتمع
 عن أمراض جديدة مل تكن معروفة.يوم 

 واملصادر قائمة املراجع
 القرآن الكرمي : أول
 الكتب : اثنيا

، اجتاهات الشبا  اجلامعي حنو الفحص الطيب لغرض الزواجإبراهيم بن بمد العبيدي،  .1
 .2005اخلريية، الرايض اململكة العربية السعودية،  ، إصدارات مؤسسة خالد1ط.
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، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور صحيح البصاريبن إبراهيم  اجلعفي البخاري، إ .2
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع حاشية السهارنفوري وحاشية السندي، البشرى، كراتشي، ابكستان، 

2016. 
وهو املسند الصحيح   صحيح مسلمريي النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج  القش .3

، 1املختصر من السنن بنقل العدل  عن العدل، عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم، ط.
،كتاب السالم الّطّب، ابب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء وال غول، وال يورد 2221ح.رقم

 .2003ممرض على مصح، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
،  2050، ح رقم 1، ط.2أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، ج. .4

 .1996كتاب الزواج، ابب من تزوج الولود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
، 6، ج.كتا  السنن، املعرو  السنن الك  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  .5

، كتاب الزواج، إذا استشار الرجل رجال يف املرأة هل 5540، ح. رقم2012، ، دار التأصيل، القاهرة1ط.
 خيربه.

، 1999، بيت األفكار الدولية، سنن ابن ماجةأبو عبد هللا بمد بن يزيد ابن ماجة القزويين،  .6
 كتاب النكاح، اَبُب اأَلْكَفاُء.  1968ح. رقم
معة لكحكام الفقهية يف الصحة ، موسوعة جااملوسوعة الطبية الفقهية أمحد بمد كنعان،  .7

 .2000، دار النفائس، بريوت، 1واملرض واملمارسات الطبية، ط.
، 2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، حبوث يف قانون السرة اجلزائري اجلديدلحاج العريب، ب .8
 .195ص.

املتايمن قانون السرة يف ضوء  مستجدات  84/11ة للقانون يلينارة حتلبومجعة صويلح،  .9
 .2006، املعدل واملتمم له واجتهاد اطكمة العليا 05/02لمر ا

، دار الفكر، دمشق، سوراي، د.ط، حنو تفعيل مقاصد الشريعة ارسالميةمجال الدين عطية،  .10
 .142، ص.2001
ا، يلي، كنوز اشب1، ط.أحكام اهلندسة الورا يةسعد  بن عبد العزيز بن عبد هللا الشيويرخ،  .11

 .2007عودية، الرايض، اململكة العربية الس
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)مدعما ابجتهاد اجمللس األعلى واحملكمة ، املرشد يف قانون السرة، سني بن شيخ آث ملوايحل .12
 .2015، دار هومة، اجلزائر، 3، ط.2014إىل سنة 1982العليا من سنة 
، دمشق، 1، ط.2مأمون محوش، التفسري املأمون على منهج التنزيل الصحيح  املسنون، ج. .13
 .2007سوراي، 

، دار الغرب  3، ط.6بمد عزة دروزة، التفسري احلديث، تفسري السور حسب النزول، ج. .14
 .2000اإلسالمي احلليب، القاهرة،  

، دار ابن كثري، دمشق، 1،ط.َ 1بمد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ج .15
 .2009بريوت،  
، دمشق، دار الفكر، 9، ج.ي املعاصرةموسوعة الفقه ارسالمي والقايا، يليوهبة الزح .16
2010 . 

 الرسائل  والطروحات اجلامعية : اثلثا
، دراسة قانونية تطبيقية، رسالة الفحص الطيب قبل الزواجعضيبات صفوان بمد رضا علي،  .1

 ماجستري، ختصص الفقه، جامعة الريموك، إربد، األردن.
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون بمد املختار شربو، الفحص الطيب قبل الزواج،  .2

األسرة اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ، جامعة الشهيد محه 
 .2015، 2014خلضر، الوادي، 

 املقالت واملداخالت العلمية : رابعا
مؤمتر اهلندسة الوراثية بني  ،زواج القار  بني الفقه والطبأمحد بن عبد العزيز احلداد،  .1

 .2002، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  2الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، مج.
، حبث مقدم جملمع اجلينوم البشري من النارية للتطبيق رؤية إسالميةأمحد رجائي اجلندي،  .2

 الفه اإلسالمي الدويل، الدورة العشرون.
، مؤمتر اهلندسة الطيب قبل الزواج والفحوص الطبية املطلوبة الكشفأمحد بمد كنعان،  .3

 .2002، 2الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد
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، دار 1، ط.مستجدات فقهية يف قاياي الزواج والطالقأسامة عمر سليمان األشقر،  .4
 .2000النفائس، عمان، األردن، 

، حبث مقدم ملؤمتر الفحص الطيب قبل الزواج من مناور إسالميحسن بمد املرزوقي،  .5
، 2اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد

2002. 
، جملة الميالختبار اجليين والوقاية من المراض الورا ية من مناور إسعارف، عارف علي،  .6

، وهارسيناي، زولت 133، 130، ص.1999التجديد، العدد اخلامس، اجلامعة اإلسالمية مباليزاي، 
، الكوي  130مصطفى إبراهيم فهمي، سلسلة عامل املعرفة، العدد : وآلخرون، التنبؤ الوراثي، ترمجة

 اج العريف.، نقال عن أسامة عمر سليمان األشقر، املرجع السابق،الزو 286، 259، ص.1988
، حبث مقدم حكم الكشف ارجباري عن المراض الورا يةعبد الرمحان بن أمحد اجلرعي،  .7

، جامعة 1، ط.1للندوة العلمية حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري من منظور إسالمي،  جملد
 .2013اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 

،  حبث مقدم لبحوث الورا ة واهلندسة الورا ية  واجلينوم البشري اجليينعبد الستار  أبو غرة،  .8
، جامعة 1وتوصيات الندوة العلمية حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري من منظور إسالمي، ط.

 .2013اإلمام بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج من فقه الطبيب وأخالقيات الطب عبد الستار أبو غرة،  .9

، حبث مقدم يف جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد الثامن، لورا ةامد  شرعية التحكم يف معطيات 
 .1994، 3ج.

، اجمللة ارسالميالفحص الطيب قبل الزواج من مناور الفقه علي بي الدين القرة داغي،  .10
 أيرلند. –، دبلن 2005العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد السابع، 

اررشاد الورا ي الوقائي أتيته النوعية والمراض  الف هري بسن بن علي فارس احلازمي،  .11
اجلينوم البشري من منظور ، حبث مقدم للندوة العلمية حول الوراثة واهلندسة الوراثية و فيها الختبار الوقائي

، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 1، ط.1إسالمي، جملد
2013. 
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بمد علي البار، الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية) نظرة فاحصة للفحوصات الطبية  .12
، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية اجلينية(، مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون

 .4، جملد2002، 4املتحدة، جملد
حبث مقدم للندوة العلمية حول الوراثة ، نارة فقهية لإلرشاد اجلييننصر بن عبد هللا امليمان،  .13

ية، ، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالم1واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري من منظور إسالمي، ط.
 .2013الرايض، اململكة العربية السعودية، 

 17، جملة جامعة دمشق، اجمللدشروط الفحص الطيب من مناور شرعيايسني بمد غادي،  .14
 .2001العدد األول، 
 املعاجم اللغوية : خامسا

، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والدعوى واإلرشاد، 8، ج.لسان العر منضور اإلفريقي،  ابن .1
 اململكة العربية السعودية، األمرية، د.س.ن.

اتج اللغة وصحاح العربية مرتبا ترتيبا ألف ائيا وفق  أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري،  .2
 .2009، دار احلديث، القاهرة، أوائل احلرو 

، دار مكتبة احلياة، بريوت، 4لغوية حديثة، ج.، موسوعة معجم منت اللغةأمحد رضا،  .3
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القاموس اطير، مرتب ترتيبا ألف ائيا وفق جمد الدين بمد بن يعقوب الفريوز اابدي ،  .4

 .2008، د.ط.، دار احلديث، القاهرة، أوائل احلرو 
 القرارات والتوصيات : سادسا

الفقه اإلسالمي الدويل ، الرايض، اململكة  قرارات وتوصيات  الدورة احلادية والعشرون  جملمع   .1
( بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية  واجلينوم البشري) اجملني(، 9/21)203 : العربية السعودية، قرار رقم

2013. 
توصيات ندوة  الوراثة واجلينوم البشري من منظور إسالمي، للندوة العلمية حول الوراثة  .2

، جامعة اإلمام  بمد بن سعود اإلسالمية، 1البشري من منظور إسالمي، ، ط.واهلندسة الوراثية واجلينوم 
 .2013الرايض، اململكة العربية السعودية، 
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يتضمن  1976أكتوبر سنة 23املوافق  1396شوال عام  29مؤرخ يف  79 – 76أمر رقم  .1

ديسمرب  19املوافق  1396احلجة عام  ذو 27مؤرخة يف  101قانون الصحة العمومية، ج.ر. عدد 
1976 . 
، يعدل ويتمم 2005فرباير  27املوافق  1426برم عام  18مؤرخ يف  02 -05أمر رقم  .2

، واملتضمن قانون األسرة، 1984يونيو  9املوافق  1404رمضان  9، املؤرخ يف 11–84األمر رقم 
 .2005فرباير  سنة  27املوافق  1426برم عام  18، مؤرخة يف يوم األحد 15ج.ر.عدد
مايو سنة  11املوافق  1427ربيع الثاين عام  13مؤرخ يف  154 – 06مرسوم تنفيذي رقم  .3
 9املؤرخ يف  11 – 84مكرر من القانون رقم  7، حيّدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة 2006
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اآلداب اجلامعيةو لألخالقيات املبادئ األساسية   

Basic principles of university ethics and ethics 

  نعيمة عبديلد/ 

 -اجلزائر – جامعة عبد الرمحان مرية جباية

 ملخص

ذلك من خالل إسهام مؤسساته يف و تنميته و ير اجملتمع و هاما يف تطرا و يؤدي التعليم اجلامعي د 
تعد اجلامعة من أهم هذه و ، املختلفة التخصصاتو اجملاالت انتاج كفاءات علمية مدربة على العمل يف كافة 

 عة من األهداف.و املؤسسات حيث يناط هبا جمم
لعامة املستمدة من املعايري داب اجلامعية يؤكد من جديد على املبادئ اآلاو إن ميثاق األخالق 

لتحقيق و ن احملرك لعملية التعليم، و اليت جيب أن تكو ضافة إىل القيم اخلاصة مبجتمعنا، إلالعاملية، اب
إذ يشري إىل املبادئ األساسية  ،مرجعاو  ن مبثابة أداة للتعبئةو لذا جيب أن يك ،داب اجلامعيةآلاو األخالقيات 

 ه.ف تنتج عنو ائح اليت سو اللو انني و ألهم القو للحياة اجلامعية، 
 اآلداب اجلامعية، أخالقيات، ميثاق األخالق، األستاذ اجلامعي. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

University education plays an important role in the development and 

development of society through the contribution of its institutions in the production 

of scientific competencies trained to work in all fields and different disciplines, and 

the university is one of the most important of these institutions where it is entrusted 

with a set of objectives. 

The Charter of University Ethics and Ethics reaffirms the general principles 

derived from global standards, as well as the values of our society, which must be the 

engine of the education process and the achievement of university ethics and ethics, 
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and therefore must serve as a tool for mobilization and reference, referring to the 

fundamental principles of university life and the most important laws and regulations 

that will result from it. 

Keywords: University Literature, Ethics, Code of Ethics, University Professor. 

 مقدمة
ظائف الرئيسة ملؤسسات التعليم العايل حيث أنه ينتج معرفة ختدم  و يعترب البحث العلمي أحد أهم ال

ل و ل مشكالت اجملتمع مقرتحا حلو خدمية كما انه يتناو اقتصادية و اجتماعية و كافة قطاعات اجملتمع سياسية 
ر العلمي و انني يبىن عليه التطو قو ة على املعرفة اليت ينتجها البحث العلمي متمثلة يف نظرايت و هلا، هذا عال

 (1)رة املعرفية.و الثو جي و لو التقدم التكنو 
–م عصرا معرفيا هائال يطلق عليه العصر الرقمي الذى يتسم بعدة مسات أحدثت و يعيش عامل الي 

البحث و ..( اجتماعي-ياقتصاد-هناك )خلل قيميو لل هنا أا معرفيا هائال تسبب يف خو من –مازالتو 
مبادئه و خصائصه مما يفرض التمسك أبخالقيات البحث العلمي و العلمي الشك متأثر ابلعصر الرقمي 

  (2)تدينه.و اهتماما للجانب القيمي األخالقي حبكم طبيعة اجملتمع العريب و خاصة يف جمتمع يلقى ابال 
كيات املؤثرة على املعلم، ألهنا تشكل لديه رقيبا داخليا و أخالقيات مهنة التدريس من أهم السل

ميا ذاتيا يساعده على و عالقاته مع األخرين تقو م أداءه و يقو ده أبطر مرجعية ذاتية يسرتشد هبا يف عمله و تز و 
 .  (3)أختاذ القرارات احلكيمة

جيريه من  وفيما يكلف به أ أخالقيات،  هيئة التدريس اجلامعي ) معيد......أستاذ( وحتكم عض
ع ما من و نة األخرية نو ث علمية حتتم عليه االلتزام األخالقي يف البحث العلمي، إال أنه نالحظ يف اآلو حب

ات األخرية حيث و قدميا مل نكن نسمع عن احنرافات كما حيدث يف السنو اخللل األخالق لدى البعض، 
ان كان هذا األمر مل يرقى اىل حد الظاهرة و الرقابة اإلدارية بقضااي متس األخالق اجلامعية و تطالعنا الصحف 

                                                             
 .   12، ص2017، 12املعرفة، عدد و ى بنت عبد األمري بن سلطان، أخالقيات مهنة التعليم، جملة الفكر و سل -1
جهة نظر هيئة التدريسية و دة خمرجات التعليم العايل حسب و أثرها على جو ليد بشيشي، سليم جملخ، "أخالقيات مهنة التدريس و  -2

البحث و امعي التدريس اجلأخالقيات مهنة و ل أداب و طين حو  حتليل املسار"، ملتقىو كيدي و دراسة تطبيقية ابستخدام التحليل العاملي الت
 . 15ص  ،2018فمربو ن 04و 03مي و ر اجللفة، املنعقد يو الرايضية، جامعة زاين عاشو تقنيات النشاطات البدنية و م و العلمي، معهد عل

 .   95، ص1986،  مسقط، 1فيق مرعي، أمحد بلقيس، أخالقيات مهنة التعليم، طو ت -3
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مي مسرية و الدراسة يف هذا اجملال هبدف اصالحه من خالل تقو قضية حتتاج البحث  واال أنه ميثل مشكلة أ
ل أبمهية و على الق هذا يبعثو ، (4)خاصة العلميك األخالق يف البحث و السلو مهنة التعليم اجلامعي عامة 

ذلك من خالل و ل و املأمو اقع و بني ال العلميالبحث  يفهتدف اىل طرح أخالقيات املهنة  اليتهذه الدراسة 
 لةو مأمأخالقيات  -اخللل و  االحنرافبعض مظاهر  -أخالقيات املهنة اجلامعيمهنة التعليم -:  التايللطرح 

 .العلميالبحث  يف
 ل أخالقيات مهنة التعليم و مفاهيم ح: لو الفرع األ

 وقــف تقدمه أو األساســية فــي حيــاة اجملتمــع كلــه، فعليهــا يتو تعــد مهنــة التــدريس مــن املهــن املهمــة،   
الفعال للعمليــة  رو يــدرك أمهيــة الــدال بعض و ،  التعليمية يـة فـي العمليـةو حجر الزا وألن املعلم ه ،ختلفه

عـــبء كبيـــر،  عليــه فــأن األســـتاذ يقـــع علـــى عاتقـــهو ين شخصــية الفــرد داخــل اجملتمــع ،و يف تكالتعليميــة 
شخصية ين و ل عن تكو املسئ وفه ،التعليميةجتـــاه العمليـــة و جمتمعـــه، و طالب  ، جتـــاه)5(اســـعةو لية و مســـؤ و 

فــي جمـال ختصصـه، ل عـن االسهام الفعال يف تقدم جمتمعه و مسـئو خلقيا، و اجتماعيا و  تنميته علمياو املتعلم 
يعمل على و ات مهنة التدريس ة أخالقيإلـــى أن يـــدرك بدقـ اجلسـيمة حيتــاجليات و أمـام هـذه املســئ وهــو 

 .بو جه املطلو لفة على الليات املختو تســـاعده علـــى أداء تلـــك املسئ فعيلهـــا كـــي
علــى مهنــة  ن إعـداد يًعــد غريبــاو ل أن الذي يـقحم نفسه يف ميدان التعلـيم بـدو من هنا ميكن القو 

حماسب على ختلف و ال و لــيس هــذا فحســب، بــل يعد مسئو ال ألمتــه، و التــدريس، غيــر مفيًـد لنفســه، 
 وفهــن مؤهال لــه،  و ض ابجملتمع ألنه كان دخل جمال مل يكو التعليمية يف النهى العمليــة و عــدم جــدو اجملتمع، 

 .(6)اجملتمعو املنهج و ار سلبيات على التعليم مــا يرتتــب عليهــا مــن آثــو مــن أخطــاء، ضــامن لكــل مــا حــدث 
التــــــــــــــــي متثل القيم األخالقيــــــــــــــــة اليت تعد مبثابــــــــــــــــة مقاييس عــــــــــــــــة املبادئ و اخالقيات املهنة هي جممو 

التحلي هبا ألســـــتاذ اجلـــــامعي على ا يتعني اليت كيةو الســـــل لصفات متثال اعدو ق عةو جممو  ك املهين،و مثالية للسل

                                                             
م االنسانية، و عالقتها بدافعية االجناز لدى الطالب، جملة العلو ، "أخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي نو طو طو زدير مخار، حممد الصاحل ب-4

 .   164، ص 2017، 8عدد 
رفع معدل حتصيلهم العلمي، جملة و ن شخصية الطالب و أثرها يف تكو جزي، أخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي و مىن سامل أمحد الع -5

 . 125، ص2019، 21، عدد03اجلامعة، جملد
 .08ليد بشيشي، سليم جملخ، املرجع السابق، صو  -6
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شــىت تــؤثر  ارو أبد مو يق أن منه يتطلب ،بل العلمية للمادة قني ر االستاذ جمرد تلو عند ممارسته ملهنته مل يعد د
  .ى حتصيلهم العلميو يف الرفع من مستو يف شخصية الطالب 

 املهنة و م األخالق و مفه :الو أ
كذا املهنة و م األخالق و م أخالقيات املهنة جيدر بنا االشارة إىل كال من مفهو قبل التطرق إىل مفه

 ائية. و حىت تتضح عندان الر 
 تعريف األخالق:-1
 لغة: -أ

السجية و الطبع و الدين  وهنا هو سكو اخللق بضم الالم تعرف األخالق لغة على لسان العرب 
صافها و أو رته الظاهرة و معاهنا املختصة مبنزلة اخللق لصو صيفته  وهي نفسه أو رة االنسان الباطنية و ص حقيقتهو 
 . (7)قبيحة وأصاف حسنة و هلا أو معانيها و 

  اصطالحا:-ب
األفكار و عة من اآلراء و جمم ا األخـالق أبهنـاو من حقل معريف آلخر، فقـد عرفـتعرف األخالق 

اجبات املشـرتكة بني االفرادي يف حياهتم كأعضـاء فـي و الو  ق املتبادلةو اليت تعمل على احرتام احلقالعادات و 
يرى بعض علماء االجتماع أن و األخرين،  مـع اعـد التـي تضـبط معامالتنـاو عـة القو أهنـا جمم اجملتمـع، أي

ك الفرد، لذلك يربط و هره ضبط سلو يف جعي االجتمــاعي يســتهدف و شــكل مــن أشــكال الــ األخالق
 .(8)علماء هذا االجتاه األخالق ابجملتمع

ن النظر إىل العالقات االجتماعية فألخالق عندهم و فــي حــني يركــز علمــاء الــنفس على الفرد د 
 .(9)رة مستمرةو ل على غريه بصو أي أهنا غلبة ميل من املي .داخلية وأصفة نفسية 

املبادئ و  اعـدو عـة مـن القو ا أن األخـالق معياريـة، فهـي جممو ر على أية حال فإن بعض الباحثني يو  
اعد و تلك القو  ،األخرين كو ســـلو كه و حيـــتكم إليهـــا فـــي تقيـــيم ســـلو اجملردة اليت خيضع هلا الفرد يف تصرفاته 

                                                             
 . 17، ص2013، 04، عدد40ية، اجمللد و م الرتبو الطلبة، جملة العلو الزعيب إبراهيم حممد، معتقدات أعضاء هيئة التدريس  -7
 .163جزي، املرجع السابق، ص و مىن سامل أمحد الع -8

9-Duquet (D), L'éthique dans la recherche universitaire: une réalité à gérer, Conseil 
supérieur de l'Éducation, Québec, 1993, p 121. 



لألخالقيات واآلداب اجلامعيةاملبادئ األساسية                                 نعيمة عبديل                                            
  

 
152 

 2021جوان    1العدد     6اجمللد جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             
 

فأنــه ميكــن تعريــف  عليــهو  ،الــدين ور فلسـفي شــامل، يرتكـز علـى العقـل أو املبادئ مستمدة من تصو 
 .(10)ئ للفرداطاخلو الصحيح  كو املعــايري التــي حتــدد الســلو مــن القــيم عة و جمماألخــالق أبهنــا 

 تعريف املهنة  -2
 :اللغة يف - أ

 املرادو  للمهنة، استعمله :وأمتهنهو حن العملو  ابخلدمة، احلذق كله املِِهَنُة،و  املّهنة،و  املِهنة،و  املَِهَنة،
 .(11)مةو احلك يف ظيفةو ال منهو  عيشه،و رزقه،  لكسب الشخص ميارسه الذى العمل :هبا
  :االصطالح يف-ب

 يفو أ الزارعة، يف اءو س ية،و اليد اجملاالت غري جمال أي يف الفرد، يشغلها ظيفةو  عن عبارة هي املهنة
 ...غريهاو  التجارة، يفو أ الصناعة،

 مكانه يف اعتقاد مع تفرغ،و إبخالص  الفرد به مو يق الذي العمل أبهنا:" تعرف كما
 ذلك هي: املهنةو ، "به مو يق الذى للفرد املخصص العمل أبنه اقتناع معو للحياة.  العامة اخلطة يف الصحيح

 .(12)لتحقيق ذاتهو العامة،  للخدمة فرصتهو  الشخصي اجبهو  أنه على اإلنسان له يتفرغ الذى
 قدو  اإلنسان به مو الذي يق اخلاص العمل عيةو ن منها دو املقص ظيفةو ال فإن الباحثني نظر جهةو  منو 

 يف ظيفةو فال ،منه يتعيشو  عليه يؤجرو  اجبات،و الو  قو احلق من مجلة به ترتبطو  علمياً، له يتفرغو  مهنياً  له يُعد
 ختصصاً  وأ املهنة، تبامر  من مرتبة ظيفةو ال نو تك قد اخلاص معناها ىفو  املهنة لكلمة دفةرام  :العام إطالقها

 .(13)ظيفيو ال سلمها دارجات من درجة وأ ختصصاهتا من عياً و ن
 ماو  متطلباته، طبيعة يف خيتلف حمدد، عمل األستاذ به مو يق الذي ظيفيو ال فالعمل

                                                             
 . أنظر أيضا: 15،  ص2005ائل، و أخالقيات األعمال، دار و لية االجتماعية و الغاليب طاهر، العامري صاحل، املسؤ  -10

Winch( C), Gingell( G), Key concept the philosophy of education Rout hedge, 
London, 1999, p122. 

 .25الزعيب إبراهيم حممد، املرجع السابق، ص  -11
الفكري،  ارو احل التطبيق، جملة إلزاميةو  املمارسة اقعو  بني التدريس مهنة أخالقياتو  بلبشري، رمية برمضان، آداب  اريةو بلبشري، ق هجرية-12

 .40، ص 2017 ،02 ، عدد14 جملد
13-Marie-Françoise Fave-Bonnet, Ethique et évaluation des étudiants à l’université, 
Reserach Gate, Paris, 2016, p40. 
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التعليمي  احلقل يف العاملني هيئة إطار يف داخلة أخرى أعمال عن مهين مركزو  أديب، ضعو  من يصحبه
 .(14(املختلفة اتهو أدو سائله وو  اعدهو قو  لهو أص فن لهو  رسالةو  مهنة التدريس أن خبالصة جو اخلر  ميكن ،عليهو 
 تعريف أخالقيات مهنة التدريس: -3

 لو األصو  اعدو الق من عةو جمم" أبهنا عرفها من فهناك املهنة ألخالقيات الباحثني تعريفات تعددت
 اإلخالل عدمو  ابملهنة االلتزام على مو يق معيناً  كاً و سل تستلزم احدةو ال املهنة أصحاب عند عليها املتعارف

 هبا التمسك املهين على جيب اليت األسسو  املبادئ عةو جمم :"أبهنا آخرين ابحثني عرفها قدو  افها"،ر أبع
 زمالئهو  زابئنه ثقة اكتساب على قادراً  دام ما مهنته،و  الناس، مع تعامله يف انجحاً  نو ليك جبها؛و مب العملو 
 (15)."رؤسائهو 

 فإن املهنة أخالقيات على مو املفه هذا يعو بتطو  لية،و املسؤ  مو مفه إىل  السابقة التعريفات تشري
 ليةو املسؤ  هذه نو تكو  احدة،و ال املهنة يف العاملني األفراد عاتق على ملقاة نو تك ليةو مسؤ  مثة أن تعين األخرية

 العمل مبتطلبات التزامه إزاء ظفو امل وأ العامل ليةو مسؤ  تعين عيةو ضو امل ليةو املسؤ  تلكو  ذاتية، وأ عيةو ضو م
 أما خارجية، عيةو ضو امل ليةو املسؤ  معايري أن أي فيها، يعمل اليت املؤسسة رسالة جتسيدو  أهدافه، حيقق مبا

 أي عمله، يف السائدة األخالقية اعدو ابلق زامااللتو  اإلخالصو االنتماء و  الءو ابل فتتعلق الذاتية ليةو املسؤ 
 الذاتية ليةو املسؤ  معايري أن أي ابلعمل، املرتبطة األخالقية املعايريو  قيمهو  ضمريه إزاء الفرد ليةو مبسؤ  تتصل

 مو مفه معاً  تشكالنو  ليتان متداخلتانو مسؤ  مها الذاتيةو  عيةو ضو امل ليةو املسئ أن :لو الق ميكنناو  داخلية،
  (.16(املهنة أخالقيات
 اليت املثلو  األسسو  املبادئ عةو جمم" :أبهنا اجلامعي األستاذ مهنة أخالقيات تعريف عليه ميكنو 

 املبادئ تلك أي ."مهنته أتدية أثناء كهو سل حتكم اليتو  التعلمية، العملية يف املشارك والعض هبا يلتزم أن جيب
 جتاه ليتهو مسؤ  متثلو  األستاذ عاتق على تقع اليت

 .(17)بكاملها التعليمية العمليةو  طالبه

                                                             

 .23الزعيب إبراهيم حممد، املرجع السابق، ص  14-
15- Fortin Pierre, La morale, L'éthique, L'éthicologie, Presses de l'Université du 
Québec, Sainte-Foy, 1995, p224. 

 . 140جزي، املرجع السابق، صو مىن سامل أمحد الع -16
 .141نفس املرجع السابق، ص -17
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 هي:و  لية،و املسؤ  اعو أن الباحثني قد حدد بعضو 
 .اخلاصة معايريهو  ضمريه أمام الً و مسؤ  املرء فيها نو يك اليت ابألفعال تتعلقو  :األخالقية ليةو املسؤ -أ

 اإلنسانية ضعيةو ال اننيو للق فقاً و  ليةو املسؤ  هذه تتحددو  الظاهرة، ابألفعال تتعلقو  :املدنية ليةو املسؤ -ب
 .األخالقي نو للقان النظر نو د
 االنصياع إىل ليةو املسؤ  هذه هتدفو  األفراد، إليها ينسب اليت ابجملتمعات تتعلقو  :االجتماعية ليةو املسؤ -ج

 - (18)العام. الصاحل حيقق مبا اجملتمعية للسلطة
خلصو  (KRIENTER) هبا االهتمام من البد عامة أخالقية مبادئ عدة هناك أن إىل  

 العدالةو  الصدق،و  االستقاللية،و  البشرية، احلياة احرتام :هيو  عها،و ن كان مهما مهنة أبي القيام عند
 (19).العام ابلصاحل االهتمامو  اةو املساو 

 املتعلقة القيم من عةو جمم إىل هناو مضم يف تشري لألستاذ املهنية األخالقيات إن :لو الق ميكنناو 
 ظاهرة أصلها يف ظيفةو ال ألن مجالية؛ أم دينية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، قيم أكانت اءو س ظيفة،و ابل

 منها يستمد اليت املصادر عن إبجياز سنتحدثو  عناصرها، حتليلو  صفهاوو  مالحظتها ميكن اجتماعية
 : املهنة أخالقيات األستاذ

 يتحتم-إسالمي كمجتمع- اجملتمع ففي عام، بشكل دااألفر  ألخالقيات درمص اهمو فه :الديين املصدر-أ
 " األستاذ راقبي أن األمر هذا يتطلبو  الدين، عنها ينهي اليت التصرفات من الكثري عن يالنه األستاذ على
 .ذلك غري إىل اإلدارية وأ االجتماعية، كالرقابة الرقابة، اعو أن ابقي خبالف ذلكو  ذاتياً، نفسه" املريب

 احمليط يف السياسية البيئة طبيعةو  خبصائص األستاذ كو سل يتأثر أن الطبيعي من :السياسي املصدر-ب
 فو س دتهار إ فإن دميقراطيا اً و ج كان فإذا عليه، السائد السياسي واجل ينعكس حيث فيه، مهنته لو از ي الذي
 هذا فإن الفردي، احلكم نظام فقو  السياسية السلطة كانت إذا أما سياسية، غاية العام الصاحل ألن حترتم؛

 . (20)اجتماعي نفاقاً  سيجد االستبداد

                                                             
18- Fortin Pierre, op.cit, p227. 
19- Marie-Françoise Fave-Bonnet, op.cit, p50. 

، ص 2013، 27رمضان شعيب، أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي، جملة اجلامعة األمسرية، عدد سلطان، حممد مصطفى عادل -20
50 . 
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 قيم لألخريو  كبري، جمتمع داخل صغري جمتمع التدريسية اهليئات أن شك ال:االجتماعي املصدر -ج
 او جاء فإهنم املريب، املعلم األستاذ يف مباشرة غري وأ مباشرة رةو بص سيؤثر األخالقي نظامه أن أي عادات،و 

 .سلبياتهو  إجيابيه بكل اجملتمع هذا من
 املادية، للقيم ختضع اليت االقتصادية األنشطة فيها تتحكم حياة يف االستاذ يعيش :االقتصادي املصدر -د
 فإن عليه،و  مؤسسي،و  اجتماعيو  اقتصاديو  سياسي رااستقر  ظل يف تزدهر األخالق أن فو املعر  منو 

 أخالقيات مع تتعارض اليت املبادئ مجلة من نو يتبن األساتذة جتعل أن شأهنا من االقتصادية ضاعو األ رو تده
 .(21)ذلك غري إىل ةو الرشو  كالغش السيئة، االقتصادية ضاعو لأل تستجيب لكنهاو  املهنة،

 كانت اءو س التدريسية، اهليئة يف اجليدة اإلدارية القيادة أن يف جدال ال :اإلداري املصدر-و
 دميقراطية، كانت إذا مهنية أخالقية قيم إرساء يف كبري حد إىل تسهم جامعة، وأ كلية وأ معهد وأ مدرسة
 أبمانة أدائهاو  اجباتو ابل ماااللتز  على تشجعو ألصحاهبا،  قو تضمن احلقو  اةو املساو  ارو مبدأ احل جتسد حيث

 متناهية.
 مهنة التعليم اجلامعيأهداف أخالقيات  -اثنيا

 ك العاملني يف حقل التعليمو جيه سلو ت -
 ن معهم.و بني من يتعاملو بينهم و تنظيم العالقة بني أفراد املهنة أنفسهم،  -
 اجباهتم جتاه العمل.وو قهم و حقو لية األفراد و حتديد مسؤ  -
 محايتهم.و ر، و مساءلتهم عن القص -
 حتديد معايري الكفاءة يف تقدمي العمل. -
  .(22)الء املهين لديهمو الو ح االلتزام و تنمية ر و حتديد إطار مهين عام ملتطلبات املهنة  -

اجب على القائمني هبا و يتو مبادئها، و قيمها و يستمد التعليم أخالقياته من عقيدة اجملتمع السامية           
الصرب و احللم و التضحية و الضمري املهين و ءة و التحلي ابملر و أداء حق االنتماء إليها عرب االخالص يف العمل 

                                                             
21-Conseil de la recherche en science naturelle et en génie, L'intégrité dans la recherche 
et les travaux d'érudition, janvier 1994, p05. 

، 01النظامي، جملة التغري االجتماعي، عددو نة، أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي بني الرتسيخ الذايت و اس زرفة، مناصرية ميمو لقو ب -22
 .239ص 
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احلرص على صيانة النفس من أي خطأ قد يقلل من شأنه و الرضا، و االقتناع و الصدق مع الذات و اضع و التو 
 (23)البحث العلمي.و استمرار العطاء و يف امليدان التعلمي، 

مقدار انتماء االستاذ ملهنته اجب التحلي هبذه األخالقيات، إذ يتحدد و ل أبنه من الو لذا ميكن الق         
ن متثله لتلك األخالقيات انبع و أن يكو ، اقفو املو ال و مراعاة األحو اعد تلك املهنة و جب درجة التزامه بقو مب

   الردعي. و ين و ضمريه احلي، ليأيت فيما بعد احلديث عن اجلانب القانو أساسا من قناعة الشخصية 
 اجلامعية اآلدابو  األخالقيات ميثاق مالمح أهم -الفرع الثاين

 الذي اجلامعي األستاذ أخالقيات ميثاق اجلزائرية اجلامعية املؤسسات كل ىو مست على اجدو يت         
 عمله أداء يف اءو س اجلامعي األستاذ هبا يتصف أن جيب اليت األدبياتو  األخالقية القيم من عةو جمم يكرس

 إىل رسالة حتمل مهنة ابعتبارها راقية أخالقية قيم من التدريس مهنة تتطلبه ما ضمن أحباثه اجناز يفو أ
 .(24)اجملتمع
 مهم مدخل مبثابة اعتربتو  األخرية، دو العق إىل الو صو  متميزة مكانة األخالق منذ األزل أخذت        
 هلذه املتضمنة ثيقةو ال حظيت صو اخلص هذا يفو ، اعو أن مبختلف الفساد كذاو  االحنراف أشكال كل حملاربة

 أخالقيات العمل، أخالقيات املهنة، أخالقيات غرار على عدة، مبسميات األدبيةو  األخالقية املبادئ
 مهنة كل صيةو خص يف االختالف مكمن رمبا لكن املعىن، نفس على تدل كانت كلهاو  .غريهاو  ظيفةو ال
 .طبيعتها مع تتماشى أخالقية قيم على اشتماهلا رةو ضر و 

 من مستمدة عامة مبادئ يضم الذيو  اجلامعية، اآلدابو  األخالقيات مبيثاق عنه يعرب اجلزائر ففي
 الكربى املعامل لتسطري مرجعية أداةو  تعبئة أداة يعتربو  .اجلزائري ابجملتمع خاصة قيم علىو  العاملية، املقاييس

 التنظيم أشكالو  كو السلو  لآلداب الضابطة اننيو الق منها تستلم أرضية ميثل كما اجلامعية للحياة جهو ت اليت
 .(25)هلا املكرسة

 :اجلامعية اآلدابو  األخالقيات مليثاق األساسية املبادئ-الو أ

                                                             
ل أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي و ل آداب حو طين حو البحث العلمي ملتقى و اصفات الباحث و ر، ليندة عمارة، مو بالل بن عرع -23
  . 379، ص 2016، 03االجتماعية، عددو  م الرايضيةو البحث العلمي، جملة الباحث للعلو 

 .45بلبشري، رمية برمضان، املرجع السابق، ص  اريةو بلبشري، ق هجرية -24
 .2010ن، اجلزائر، أفريل و البحث العلمي، بن عكنو زارة التعليم العايل و اآلداب اجلامعية، و ميثاق األخالقيات  -25
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 ىو املست على اجلامعات ابقي يف السائدة تلك عن اجلزائرية اجلامعات يف املعتمدة القيم ختتلف ال
 يلي: فيما تتلخصو  العاملي، وأ العريب
 أن قبل ابلذات السعي هذا يبدأ أن البدو  أشكاله جبميع الفساد رفض مبعىن  :اإلخالصو  النزاهة -1

 .الغري يشمل
التعبري عن اآلراء و التحلي ابلضمري املهين و : فهي تضمن يف كنف احرتام الغري احلرية األكادميية -2

 إكراه. ون رقابة أو النقدية بد
ر اإلدارة و د رة فعاليةو ازن اجليد بني ضر و على املؤسسة اجلامعية ان تضمن الت الكفاءة:و لية و املسؤ  -3

رة اختاذ القرار، مع التأكيد على أن املسائل و تشجيع مسامهة األسرة اجلامعية إبشراكها يف سري و 
 نو العلمية تبقى من صالحية األساتذة الباحثني د

 (26)اهم.و س
يرتكز احرتام الغري على احرتام الذات، فينبغي أن يعامل أفراد األسرة اجلامعية  االحرتام املتبادل: -4

 احد منهم.و ى اهلرمي لكل و انصاف، بصرف النظر عن املستو بعضهم البعض ابحرتام 
ب التقيد ابحلقيقة العلمية و جو : إن الفكر النقديو عية و ضو املو ب التقيد ابحلقيقة العلمية و جو  -5

الصرامة الفكرية، و جهات النظر و مقارنة و  ،التجريبو  لألحداثاملالحظة النقدية و يفرتض الكفاءة، 
 األكادميية. م البحث العلمي على األمانةو لذا جيب أن يق

 التعيني.و ظيف و التو الرتقية و عدم التحيز شرطني أساسيني لعملية التقييم و عية و ضو : متثل املاإلنصاف -6
كياهتا يف اعالن شأن احلرايت اجلامعية حىت و ات بسلتساهم مجيع الفئ احرتام احلرم اجلامعي: -7

جتنب كل نشاط سياسي متحزب يف رحاب و متتنع عن احملاابة و حصانتها، و صيتها و تضمن خص
 (27)الفضاءات اجلامعية.

العملية لألستاذ اجلامعي، و انب احلياة العلمية و ما يالحظ على هذه املبادئ أهنا تغطي خمتلف ج    
لة داخل اجلامعة على غرار السرقة العلمية، و هي ذات أمهية كبرية ابلنسبة حملاربة خمتلف املمارسات الالمسؤ و 

 إذا ما أحكم االلتزام هبا.
                                                             

، جامعة بسكرة، سبتمرب 2017-2016هللا فرحي، أخالقيات املهنة يف اجلامعة، حماضرة مقدمة يف افتتاح السنة اجلامعية  عبد -26
 . 09، ص2016

 .53رمضان شعيب، املرجع السابق، ص سلطان، حممد مصطفى عادل -27
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 التزامات األستاذ الباحث يف التعليم العايل:و ق و حق -اثنيا
 كل هبا يتمتع أن ينبغي اليت الطيبة الشخصية السمات من احلصيف التصرفو  السليم كو السل يعد

 ا،متيز  أكثر ظيفيو  كو سلو  قار  اجتماعي كو بسل يتميز أن النشء تدريسو  تربية ىلو يت مبن جديرو إنسان، 
 لطلبته ذجاو منو  جمتمعه يف ةو قد نو يك أن األستاذ على فينبغي بو العيو  ائبو الش كل من خال كو سلو 

 بصحبته العاملني منو أ الناس من به حييط من أنظار حمط وه ظيفياوو  اجتماعيا تصرفهو  كهو سل أنو  السيما
عة من و ، لذا فله جمماالجتماعي مركزهو  العلمية اجلامعي األستاذ ملكانة دو تع فةو معر  تار مرب  ألسبابو 

 . (28)اجباتو الو ق و احلق
 :ق االستاذ الباحث يف التعليم العايلو حق-1

 ق تتمثل يف:و عة من احلقو يتمتع األستاذ الباحث مبجم 
 البحثية على أساس معايري التقديرو ن حق التقييم لألنشطة التدريسية و جيب أن يك -

 .االكادميية
 .نشاطاته العلميةو علمية تسمح له ابلتفرغ ملهامه و جية و بيداغ -
 .ماتو ري للمعلو جتديد دو ين مستمر و حق االستفادة من تك -
 .اخلربة املشرتطة ال غريو ظيف على أساس التأهيل اجلامعي و حق الت -
 .(29) التدخالتن حق التدريس لألستاذ يف مأمن من كل و ب أن يكجي -
تسمح له ابلتفرغ ملهامه  علميةو جية و سائل بيداغو ط عمل مالئمة من و شر و ف و فري ظر و رة حق تو ضر  -

 (30) .نشاطاته العلميةو 

 :اجبات االستاذ الباحث يف التعليم العايلو  -2
اجبات اليت جيب عليه القيام هبا و عة من الو له جممق و عة من احلقو مقابل متتع األستاذ الباحث مبجم

 :  أييت هي كماو ن تعنت يف ذلك، و د
 .جهات النظر على اختالفهاو ل ابجملاهبة الشريفة لو القب -
 .األكادميي لزمالئهو عدم التحيز يف التقييم املهن و االنصاف  -

                                                             
 نفس املرجع،  نفس الصفحة.  - 28
 . 05، ص 2010ماي 17م و ز يو عية، نشر يف جزائر نياآلداب اجلامو بية سارة، ميثاق األخالقيات و حرا -29

30-Winch( C), Gingell(G), op.cit, p130. 
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 .عياو ضو تقييم الطلبة تقييما م -
 .كل أشكال الدعايةو التدريس بعيدا على االستمالة املذهبية  -
 (31)صفه جامعياو صيانة حريته يف العمل ب -
 .كلة اليه يف اطار اجلامعةو التسيري االمني لكل االعتمادات املالية امل -
 .التحلي ابلضمري املهين أثناء القيام مبهامه -
 .االستدالل عية يفو ضو املو ام مبدأ احلجة أتسيس البحث على رغبة صادقة يف املعرفة مع احرت  -
 جي.و البيداغ اعد التدرجو احرتام قو جية ملقرره الدراسي و اضح لألهداف البيداغو تقدمي عرض  -
االنتماء الديين  واالجتماعي، أ ضعو ال واجلنسية، أ واالمتناع عن كل أشكال التمييز على أساس اجلنس، أ-
 .املرضو االعاقة  وأ

 .اليت يشارك فيها اهليئاتر يف و املناقشات اليت تدو الت و املدااحرتام سرية  -
 (32).ليةو املسؤ  الذايت حتمل طرق التدريس التقييمو اصل للمعارف و االطالع على املستجدات التحيني املت -
 .ظيفتهو االستعداد لالضطالع ابملهام املرتبطة ب -
 .االمتناع عن تسخري اجلامعة لقضاء أغراض شخصية -
 .حق الطعنو تكريس مبدأ الشفافية  -
 .عدم التعسف يف استعمال السلطة اليت متنحها اايه مهنته -
 (33)ذكر أمساء املؤلفني.و احرتام اعمال البحث اخلاصة بزمالئه  -

فقا القرار و من االخطاء اجلسيمة الغري مربرة اليت ميكن أن تؤدي اىل الطرد، السرقة العلمية  تعد 
السرقة العلمية قاية من و اعد املتعلقة ابلو الذي حيدد الق 2016يلية و املؤرخ يف ج 933رقم زاريو ال
 (34)مكافحتها.و 

                                                             
اجلزائر رؤية حتليلية، كتاب أعمال امللتقى العلمي  حماربة جرمية السرقة العلمية يف ون، ميثاق أخالقيات األستاذ اجلامعي: حنو آمال ين -31
، 2017/  07/  11م و املؤمترات، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر العاصمة، ي- ل األمانة العلمية، سلسلة كتاب أعمالو ح

  .150ص
دار  املعاصرة، األعمال ملنظمات االجتماعيةو  األخالقية ليةو املسؤ  اخلالدي، بدر كذا: إبراهيمو  ،155نفس املرجع السابق، ص -32

 .103، ص 2010االعالم، 
 .51برمضان، املرجع السابق، صبلبشري، رمية   اريةو بلبشري، ق هجرية -33
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 :الطالب التزاماتو  قو حق -اثلثا
 :الطالب قو حق-1

 .اجلامعية االقامات يفو  اجلامعة يف الصحية قايةو الو  النظافةو  االمن يف احلق -
 .متحيز الغريو  العادلو  املنصف التقييم يف احلق -
 .ضغط نو د جيةو البيداغ اللجان يف املمثلني اختيار يف احلق -
 .هبا لو املعم اننيو الق احرتام ظل يف الرأيو  التعبري حرية يف احلق -
 .الطعن حقو  التنقيط سلمو  ذجيو النم ابلتصحيح مرفقة العالمة تسلم حق -
 .(35)اجلامعية االسرة قبل من الكرامةو  االحرتام حق-
 :الطالب اجباتو  -2

 .التو املدا نتائج احرتام -
 .غريه أعمال سرقةو  الغش اىل ءو اللج عدم -
 .االسرة أعضاء سالمةو  كرامة احرتامو  به لو املعم التنظيم احرتام -
 .كهو سل يف اخللق حسنو  املدين ابحلس يلتزم أن الطالب على -
 احرتامو  تصرفه حتت عةو ضو امل سائلو الو  للدراسة املخصصة االماكن على احلفاظ -

 .النظافةو  االمن
 .اإلدارية ابلتزاماته يفي أنو  التسجيل يف سليمة ماتو معل يقدم أن الطالب على -
 .(36)اجلامعي التعبري حرية يف اجلامعية االسرة أعضاء حق احرتام -

 :اإلدارة التزاماتو  قو حق -رابعا
 :التقنينيو  االداريني ظفنيو امل قو حق -1
 .ملؤهالهتم الدائم التحسنيو  اصلو املت ينو التك حق -
 .(37)اإلنصافو  التقديرو  االحرتام تضمن اليت املعاملة حق -

                                                                                                                                                                                                          
قاية من السرقة و اعد املتعلقة ابلو حيدد الق 2020ديسمرب سنة  27مؤرخ يف  1082: قرار رقم 2020قد صدر تعديل له يف و  - 34

 مكافحتها.و العلمية 
35

- Winch( C), Gingell(G), op.cit, p137. 
36

- Duquet (D), op.cit, p 130. 
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 .عملهم يف متييز الو  مضايقات ألية التعرض عدم حق -
 :التقنينيو  االداريني ظفنيو امل اجباتو  -2

 .األداء حسن -
 .االحرتام -
 .ميةو العم ظيفةو ال نو قان من ... املادة عليه تنص ملا تطبيقا املهين، السر على احملافظة :السرية -
 .(38)النزاهة -

 خامتة
 غياهباو  استقراره،و  اجملتمع لتنظيم أساسياً  متطلباً و  املتحضرة، احلياة راتو ضر  من رةو ضر  األخالق

 صو اخلص جهو  على اجلامعةو  " ةو الق وه احلق " ليسو  " احلق هي ةو الق " حيث الغاب شريعة غلبة يعين
 أيضاً  إمناو  ممارساهتا يف فقط ليس األخالق نشر عن لةو مسؤ  يو تربو يري و تنو  تعليمي رو د ذات كمؤسسة

 تنمية عن أيضاً  لةو مسؤ و  األداء، يف اخللقي االلتزام عن لةو مسؤ  اجلامعة .إليه وتدع ما كل يفو سياساهتا  يف
 .الطالب بني اخللقي االلتزام

 تلتزم اليت األخالقية املعايري عةو جمم أكادميية مؤسسة أي وأ للكلية نو يك أن للغاية املفيد من نو يكو 
 مجيعاً  هلم مرشداً و  مرجعاً  نو يكو  املعايري تلك يتضمن بو مكت ميثاق يف هبا التدريس هيئة هبا تلزمو  هبا
 .حملاسبتهم وأ كهمو سل لتقييم أساساً و 

 العايل التعليم زارةو  أن كما اجلامعي األستاذ ألخالقيات اثيقاو م مجيعها يو حت اجلزائرية اجلامعات إن
 ذلك إىل ابإلضافة ،إنشاؤها املزمع اجلامعية املهنة أخالقياتو  اآلداب جمللس كلةو امل املهام بدقة حددت

 معادلة يف يو ق طرف أهنا ضو املفر  عديدة اعو أن يف متخصصة جمالسو  علمية جمالس اجلامعات مجيع يو حت
 العايل. التعليم دةو جب ضو النهو  العلمية، السرقة حماربة

 على تفعيلهو  تطبيقه أن طاملا اجلرمية هذه حملاربة يكفي ال أخالقي ميثاق دو جو  أن حظ،و ل ما لكن 
 بعض يف املطبقة بعض االستثناءات مع حقيقي منه أكثر ريو ص وه إمناو  دو جو م غري اقعو ال أرض

 تقدمي وحن صيةو ال ابجلهات دفعتو  .العلمية السرقة جمال يف اجيابية نتائج عن أفرزت اليت اجلامعات،
                                                                                                                                                                                                          

 زيع،و التو  للنشر احلامد دار الطبعة الرابعة، األعمال، منظمات يف اجلماعاتو  األفراد كو سل :التنظيمي كو السل حسني حرمي، - 37
 .290، ص 2013

 .10، ص 2009 واملستثمرين، والعمالء املسامهني ثقة تعزيز يف واألخالق القيم دور العمر، فؤاد - 38
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 طينو ال االقتصاد على خطرية تداعيات هلا جرمية أهناو  خاصة اجلرمية هذه على للقضاء لو حلو  مبادرات
 العلم. مستقبل علىو 

 قائمة املراجع:
 ابللغة العربية: -الو أ

 الكتب -1
 .2005ائل، و أخالقيات األعمال، دار و لية االجتماعية و الغاليب طاهر، العامري صاحل، املسؤ  -
 .2010دار االعالم،  املعاصرة، األعمال ملنظمات االجتماعيةو  األخالقية ليةو املسؤ  اخلالدي، بدر إبراهيم -
 .1986،  مسقط، 1فيق مرعي، أمحد بلقيس، أخالقيات مهنة التعليم، طو ت -
 .2013 زيع،و التو  للنشر احلامد دار الرابعة، الطبعة األعمال، منظمات يف اجلماعاتو  األفراد كو سل :التنظيمي كو السل حسني حرمي، -
 املداخالت و  قاالتامل -2

 قاالتامل - أ
رفع معدل حتصيلهم العلمي، جملة و ن شخصية الطالب و أثرها يف تكو جزي مىن سامل أمحد ، أخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي و الع -

 .2019، 21، عدد03اجلامعة، جملد
 .2013، 04، عدد40ية، اجمللد و م الرتبو الطلبة، جملة العلو الزعيب إبراهيم حممد، معتقدات أعضاء هيئة التدريس  -
 .01النظامي، جملة التغري االجتماعي، عددو نة، أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي بني الرتسيخ الذايت و اس زرفة، مناصرية ميمو لقو ب -
 .2010ماي 17م و ز يو اآلداب اجلامعية، نشر يف جزائر نيو بية سارة، ميثاق األخالقيات و حرا -
 .2013، 27رمضان شعيب، أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي، جملة اجلامعة األمسرية، عدد سلطان، حممد مصطفى عادل -
 .  2017، 12، عدد املعرفةو ى بنت عبد األمري بن سلطان، أخالقيات مهنة التعليم، جملة الفكر و سل-
، جامعة بسكرة، سبتمرب 2017-2016عبد هللا فرحي، أخالقيات املهنة يف اجلامعة، حماضرة مقدمة يف افتتاح السنة اجلامعية  -

2016. 
ل أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي و ل آداب حو طين حو البحث العلمي ملتقى و اصفات الباحث و ر، ليندة عمارة، مو بالل بن عرع -
 .2016، 03االجتماعية، عددو م الرايضية و البحث العلمي، جملة الباحث للعلو 
م االنسانية، و عالقتها بدافعية االجناز لدى الطالب، جملة العلو ن، "أخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي و طو طو زدير مخار، حممد الصاحل ب -

 .2017، 8عدد 
الفكري،  ارو احل التطبيق، جملة إلزاميةو  املمارسة اقعو  بني التدريس مهنة أخالقياتو  بلبشري، رمية برمضان، آداب  اريةو بلبشري، ق هجرية -

 . 2017،  02 ، عدد14 جملد
 املداخالت -ب 
جهة نظر هيئة التدريسية دراسة و دة خمرجات التعليم العايل حسب و أثرها على جو ليد بشيشي، سليم جملخ، "أخالقيات مهنة التدريس و  -

البحث و أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي و ل أداب و طين حو حتليل املسار"، ملتقى و كيدي و التحليل العاملي التتطبيقية ابستخدام 
 . 2018فمربو ن 04و 03مي و ر اجللفة، املنعقد يو الرايضية، جامعة زاين عاشو تقنيات النشاطات البدنية و م و العلمي، معهد عل
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ل و حماربة جرمية السرقة العلمية يف اجلزائر رؤية حتليلية، كتاب أعمال امللتقى العلمي حو حنن، ميثاق أخالقيات األستاذ اجلامعي: و آمال ين -
 .2017/  07/  11م و املؤمترات، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر العاصمة، ي األمانة العلمية، سلسلة كتاب أعمال

 .2009 ، املستثمرينو  العمالءو  املسامهني ثقة تعزيز يف األخالقو  القيم رو د العمر، فؤاد -
ابللغة الفرنسية -اثنيا   

-Duquet (D), L'éthique dans la recherche universitaire: une réalité à gérer, Conseil supérieur de 
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1995. 
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