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 نستعين، وعلى نبينا محمد أفضل الصالة وأزكى التسليم باهلل

ال يزال موضوع احلقوق املدنية والسياسية حيظى باهتمام متزايد على 

وهذا بالنظر الرتباطها بقيم املواطنة، واملشاركة  املستويني الداخلي والدويل،

دور يف توهي اجملاالت اليت النسانية، مبدأ الكرامة والذات ا وإحترامالسياسية، 

 .فلكها منظومة احلقوق املدنية والسياسية

وقد كانت باكورة اجلهود الدولية الرمسية يف جمال محاية هاته 

الطائفة من احلقوق، إصدار العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي كان 

نونية اآلليات والضمانات مبثابة االطار التشريعي الذي تستلهم منه األنظمة القا

اليت تكفل متتع الفرد داخل الدولة حبقوقه ذات الطابع املدين والسياسي مبا 

 .يتفق واهلدف من تقريرها

ولكن ذلك مل حيل دون تنامي موجة االستهجان السياسي واالعالمي، 

وإزدياد حدة تقارير اهليئات واملنظمات الدولية الناشطة يف جمال حقوق 

ذا بالنظر إىل الوضع الذي أصبحت تشهده ممارسة املواطن حلقوقه االنسان، وه

املدنية والسياسية وما يتصل بذلك من قيود موضوعية وأخرى إجرائية ختتلف 

يف نطاقها من دولة إىل أخرى، ومن هنا كان من واجب الطبقة القانونية 

لتفاف واألكادميية وخمتلف اهليئات الناشطة يف جمال محاية حقوق االنسان اال

حول هذا املوضوع وتسليط الضوء عليه من خمتلف اجلوانب وفقا لقاعدة 

 .تشخيص األسباب وإقتراح احللول

بناء عليه يأيت هذا املؤلف العلمي اهلادف تتوجيا للملتقى الوطين الذي 

واملوسوم  جبامعة بسكرة نظمه خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع

يعد يف الوقت ذاته الذي ، و(الواقع ،الرهانات)والسياسية احلقوق املدنية  :بـ
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عصارة جهود فكرية ألساتذة أكفاء من خمتلف اجلامعات الوطنية سامهوا من 

وإقتراح احللول  خالهلا يف مناقشة األفكار القانونية اليت تغطيها حماور امللتقى،

العلمي لكل  اجملدية واجلدية لإلشكاليات حمل البحث على أمل أن تلقى صداها

 .املشتغلني يف هذا احلقل املعريف الرحب

فة املهتمني مبحتويات هذا وإذ هننئ مجيع األساتذة الناشرين وكا

، فإننا نضرب هلم موعدا آخر مبشيئة املوىل عز وجل يف كتاب يتضمن الكتاب

 .  أعمال ملتقى جديد وقريب

  

 مدير المخبر                                                                            

 عبد الحليم بن مشري د. أ                                                                            
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HAMDANI Mohamed    (université de Biskra)

KHEIDRI Imene Reguia (université de Biskra)
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  :امللخص
تعترب حقوق اإلنسان املدنية والسياسية مفهوما حموريا لكل املفاهيم اليت أفرزهتا العوملة من 

واحلكم الراشد والتنمية اإلنسانية واألمن اإلنساين، فهي من احلقوق  قبيل الدميقراطية املشاركتية

األساسية اليت أقرهتا معظم الدساتري يف العامل الرتباطها الوثيق بشخص اإلنسان وحبياته اخلاصة، 

كما أهنا تتصل مبا يتوافر للناس من فرص لتقرير من ينبغي أن حيكم، يف إطار التمتع حبرية التعبري 

 .على مراقبة السلطات ونقدهاوالقدرة 

وتأيت هذه الدراسة ضمن هذا السياق، لتركز على النهج القائم على التمكني من احلقوق املدنية 

والسياسية ودوره يف بناء وتنمية القدرات اإلنسانية، ومتكني خمتلف فئات اجملتمع مبن فيهم الفقراء 

اليت تشكل ضرورة حلياة الناس؛ وهذا من واألقليات وغريهم، من الوصول إىل احلاجات األساسية 

شأنه، تغييب الكثري من حاالت التسلط والقهر والعنف واإلقصاء، مبا حيقق يف النهاية، التحرر من 

  .اخلوف والتحرر من احلاجة، ويقود إىل جتسيد أمن اإلنسان

 تنمية القدرات؛احلقوق املدنية؛ احلقوق السياسية؛ التمكني، أمن اإلنسان،  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Civil and political human rights are a central concept of all concepts of globalization, 

such as participatory democracy, good governance, human development and human security. 

They are fundamental rights recognized by most constitutions in the world because they are 

closely related to the human person and his private life. Should be governed by the enjoyment of 

freedom of expression and the ability to control and criticize the authorities. 

 In this context, the study focuses on an approach based on the empowerment of civil and 

political rights and its role in building and developing human capacities and empowering the 

various groups of society, including the poor, minorities and others, to reach basic needs that are 

essential to people's lives; Many of the cases of domination, oppression, violence and exclusion, 

in the end, free from fear and freedom from need, and lead to the embodiment of human security. 
Keywords: civil rights; political rights; empowerment; human security; capacity 

development; 
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 : مقدمة
ارتبط مفهوم احلقوق املدنية والسياسية بصفة مباشرة باملذهب الفردي 

احلر، فعملية التشريع األوىل ملبادئ حقوق اإلنسان مل تعترف إال هبذه الطائفة 

اليت مل  0771من احلقوق، ومن بني أوىل هذه التشريعات، وثيقة فرجينيا 

نتخابات احلرة، واحلق يف حماكمة عادلة، وحرية تعترف سوى باحلق يف اال

، وأيضا إعالن حقوق 1787الصحافة، إضافة إىل إعالن الدستور األمريكي 

، 1، والذي اكتفى باالعتراف باحلريات اخلمس0721اإلنسان واملواطن الفرنسي

والذي أعقبه الدستور  ومل يطالب الدولة بأي التزام اجتماعي أو اقتصادي،

، مؤكدا يف ذات الصدد على سيادة الشعب انطالقا من 0711جوان  82املؤرخ يف 

 .تقرير هذه احلقوق

وهكذا، ظل االرتباط قائما بني احلقوق املدنية والسياسية واملذهب 

الفردي املؤسس للدميقراطية كنظام قائم على تقرير ممارسة األفراد لشؤون 

ادا وفقا ملبادئ احلرية واملساواة واملشاركة، ال على أساس السلطة بصفتهم أفر

انتساهبم جلماعة معينة أو طبقة من الطبقات؛ ويف النهاية، فهذه الدميقراطية 

ليست سوى جمموعة من أفكار تدور كلها حول السلطة والفرد، وهتدف إىل 

 . ةحترير هذا الفرد من مجيع القيود، وتضمن له الوفاء باحلاجات األساسي

ورغبة من اجلزائر يف تقوية األساس الدميقراطي للحكم وتعزيز منظومة 

بإضافات  8101حقوق اإلنسان والنهوض مبقتضيات األمن اإلنساين، جاء دستور 

نوعية للمنظومة احلقوقية الدستورية خاصة ما تعلق منها باحلقوق املدنية 

                                                 
نصت املادة الثانية من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن على احلريات  وقد -1

اخلمس، حيث أكدت على أن هدف كل جمتمع سياسي هو صيانة حقوق اإلنسان الطبيعية 

احلرية، امللكية، املساواة، األمن واحلق يف مقاومة االستبداد : اخلالدة، وهذه احلقوق هي

حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق حسين قمر، : إلعالن، انظرللمزيد بشأن هذا ا. والظلم

 ، دار الكتب القانونية، مصر، احمللة الكربى،(دراسة مقارنة)السياسية وتطورها وضماناهتا 

 (.011-012)، ص8111
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ومبدأ التناصف بني  والسياسية كاحلق يف املعلومة والدميقراطية التشاركية،

اجلنسني، تعزيز آليات مراقبة االنتخابات، وتأسيس اجمللس الوطين حلقوق 

 . اإلنسان وغريها، يف إطار تفعيل دور املواطن، وبناء أمن اإلنسان

كيف ميكن للنهج : وملقاربة هذا املوضوع تطرح الدراسة اإلشكالية التالية

لسياسية أن يضمن تنمية قدرات القائم على التمكني من احلقوق املدنية وا

األفراد والتوسيع من خياراهتم يف عملية صنع القرارات، ووضع وحتقيق أهدافهم 

 اإلمنائية، لتحقيق احلماية والتمكني املؤس َّسة ألمن اإلنسان ؟ 

هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتديد مفهوم احلقوق : أهداف البحث

التمكني من هذه احلقوق بوجه خاص، املدنية والسياسية بوجه عام، ومفهوم 

وبيان شروط حتقيقه وعالقته بأمن اإلنسان، للوقوف عند أهم الضمانات اليت 

يقدمها هبذا اخلصوص، كتنمية القدرات وتوسيع اخليارات لألفراد واليت تساهم 

يف احلد من الفساد وحتسني أداء الدولة، وأيضا متكني الفقراء والفئات اهلشة 

املشاركة يف وضع السياسات العامة، ومحاية ثقافاهتم واليت تقود  واألقليات من

 . يف النهاية إىل بناء امن اإلنسان

 :خطة البحث

مت تقسيم البحث إىل ثالث حماور أساسية باإلضافة إىل النتائج املتوصل 

 : إليها كما يلي

 املنطلقات املفاهيمية للدراسة -0

املدنية والسياسية ومبدأ التكامل واالعتماد املتبادل بينها وبني حقوق  احلقوق -

 اإلنسان

 قراءة يف املفهوم واألبعاد . ..أمن اإلنسان -

 التمكني من احلقوق والقدرة على إحداث التغيري -

التمكني من احلقوق املدنية والسياسية يضمن تنمية وتوظيف  -8 

 القدرات اإلنسانية

 مفهوم تنمية القدرات اإلنسانية  -
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أهم الشروط الضامنة لتنمية وتوظيف القدرات اإلنسانية من أجل بناء أمن  -

 اإلنسان

توظيف القدرات اإلنسانية يساهم يف ضبط من الفساد، واحلد من اإلقصاء  -

 واالستبعاد 

متكني الفقراء والفئات اهلشة من التمتع حبقوق املشاركة وحبماية  -1 

 ثقافاهتم لبناء أمن اإلنسان

احلقوق املدنية والسياسية متَكن الفقراء من املشاركة يف وضع السياسات  -

 العامة

  احلقوق املدنية والسياسية متكن الفئات اهلشة واألقليات من محاية ثقافاهتم -

لقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ألنه األكثر  :منهجية البحث

مواءمة مع طبيعة املوضوع واإلشكالية املراد مناقشتها، والبحث يف كل ما يتعلق 

مبشتمالت املوضوع املرتبطة خصوصا بالتمكني من احلقوق املدنية والسياسية، 

الضامنة ة وموضوع أمن اإلنسان، وحماولة حتليل ومناقشة خمتلف اآلليات املتاح

متكني والعمل على  لتنمية وتوظيف القدرات اإلنسانية من أجل بناء أمن اإلنسان،

الفقراء والفئات اهلشة من التمتع باملشاركة النشطة والفعالة وحبماية ثقافاهتم 

من أجل تغييب مصادر التهديد وحتقيق التحرر من اخلوف والتحرر من احلاجة 

 .نسانكشروط أساسية حنو بناء أمن اإل

 :املنطلقات املفاهيمية للدراسة -0

إن التمكني من احلقوق املدنية والسياسية يعين توسيع قدرات الناس  

وخياراهتم، وإكساهبم القدرة على االختيار املتحرر من اجلوع واحلرمان والعوز، يف 

ظل غياب التعسف واإلقصاء والعنف، وتعزيز قدرات وإمكانيات الفقراء والفئات 

املهمشة والضعيفة واألقليات واملرأة، فالتمكني احلقوقي يساهم جبدية يف حتقيق 

 :أمن اإلنسان، وملناقشة هذا الطرح علينا أوال ضبط مفاهيم الدراسة كما يلي
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احلقوق املدنية والسياسية ومبدأ التكامل واالعتماد املتبادل بينها وبني حقوق  -0-0
 :اإلنسان

 :املدنية والسياسيةتعريف احلقوق  - 0-0-0
تشكل احلقوق املدنية تلك احلقوق واحلريات الشخصية املرتبطة ارتباطا 

وثيقا بشخص اإلنسان، وتكمن أمهيتها يف أهنا تعد السبيل الذي ميهد لإلنسان 

ممارسة حقوقه األخرى، ومن بني احلقوق املدنية، احلق يف احلياة، احلق يف 

 .احلق يف حرية املسكن وغريها ، احلق يف حرية التنقل،1األمن

أما احلقوق السياسية فهي تلك احلقوق اليت يكتسبها الفرد باعتباره 

عضوا يف مجاعة سياسية، ومتكن الفرد من املشاركة يف إدارة شؤون بلده، والغاية 

منها هو ضمان حقوق االنسان ومنع السلطة من انتهاكها، ومن بني هذه احلقوق، 

ق يف احلق يف حرية الرأي والتعبري، احلق يف حرية احلق يف اجلنسية، احل

 .االجتماع، احلق يف الترشح واالنتخاب وغريها

وكما سبق بيانه، فان املطالبة باحلقوق املدنية والسياسية للمواطنني، 

وبضرورة احترام إنسانية اإلنسان وجتسيد السيادة هلؤالء املواطنني دون غريهم، 

وضمان حقوق اإلنسان، ومنع السلطة من االعتداء إمنا يكون لغاية هي إقرار 

فتقرير حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ليس هدفا يف حد . عليها أو املساس هبا

ذاته، بقدر ما هو وسيلة لتمكني األفراد واجلماعات من الدفاع عن حقوقهم كلما 

تبادل وهو ما يؤكد مبدأ التكامل واالعتماد امل. 2تعرضت للتقييد أو االعتداء

 .بينها وبني حقوق اإلنسان

 

                                                 
، دار حقوق اإلنسان وحرياته اإلسالميةهاين سليمان الطعيمات، : حول هذه احلقوق انظر - 1

 .82 ص ،8111والتوزيع، الشروق للنشر 
حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق السياسية حسين قمر، : انظر يف تفصيل ذلك - 2

 .22ص . 8111دار الكتب القانونية، مصر، احمللة الكربى، . وتطورها وضماهنا
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مبدأ التكامل واالعتماد املتبادل بني احلقوق املدنية والسياسية وبني حقوق  -0-0-8
 :اإلنسان

تتميز حقوق اإلنسان بكوهنا عاملية وغري قابلة لالنتقاص، عاملية مبوجب 

وأكد  ، ومجيع الوثائق الدولية اليت تلته؛0122 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

، بأنه يتعني االعتراف هبا 1حلقوق اإلنسان هذه العاملية 0111مؤمتر فينا لعام 

لكل إنسان على وجه اإلطالق ويف مجيع األحوال، وأن تقييدها ال يكون جائزا 

 .إال على سبيل االستثناء الذي ال ينبغي التوسع فيه

باعتبار أن كما أن حقوق اإلنسان متكاملة ومترابطة وغري قابلة للتجزئة، 

الكرامة اإلنسانية تعرب  عن القيمة غري امللموسة يف حقوق اإلنسان، فان صفة 

عدم القابلية للتجزئة هذه ُتفرض على الكرامة اإلنسانية، وجتعل منها قيمة 

 .2غري قابلة للتصرف أو االنتقاص

إن مبدأ تكامل حقوق اإلنسان ليس مبدأ بسيط التكوين، فهو معقد للغاية، 

بدأ موضوعي وإجرائي، وذو دالالت متنوعة، أمهها االعتماد املتبادل بني وهو م

ومبدأ التكامل قد يكون موضوعيا بني احلقوق ذاهتا، وهو ما نعرب . هذه احلقوق

                                                 
على اثر املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان والذي حضره  0111مت إصدار إعالن فينا لعام  - 1

منظمة ومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،  14دولة، اىل جانب مراقبني من  078عن  ممثلون

منظمة غري حكومية، وقد عكس احلوار واجلدل الذي كان دائرا يف إطاره طبيعة  221وعن 

حبيث توارى ذلك اجلدل التقليدي حول أسبقية حقوق . التغري الذي طرأ يف هذا املسار

وظهر . وق اإلنسان االقتصادية على احلقوق السياسيةالشعوب على حقوق اإلنسان، أو حق

اجتاه يؤكد على عاملية حقوق اإلنسان األساسية، وأن هناك حد أدىن مشترك من احلقوق 

يتعني على كل النظم السياسية أن توفرها لإلنسان الذي ينبغي أن يكون موضوعها الرئيسي 

حممد فهيم يوسف، : ا املوضوع، انظرللتفصيل أكثر حول هذ. واملستفيد األساسي من محايتها

، سلسلة كتب املستقبل العريب (11-47)، صاإلنسان يف ضوء التجليات السياسية للعوملةحقوق 

 .8117 ،، بريوت8، مركز دراسات الوحدة العربية، ط(20)
 دار الفكر دمشق،اإلنسان يف الوطن العريب، أمحد الرشيدي، عدنان السيد حسني، حقوق  - 2

 .11 ص. 8118، 0ودار الفكر املعاصر بريوت، لبنان، ط
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عنه باالعتماد املتبادل أو التداخل بني هذه احلقوق، وقد يكون تناصيا بني 

وك الدولية والنصوص النصوص الناظمة هلذه احلقوق،أي تداخل وتكامل الصك

 .1الواردة فيها

وضمن هذا السياق، يوضح جاك دونللي أن مفهوم االعتماد املتبادل 

ينصرف يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان، إىل إسناد حقوق اإلنسان 

بعضها إىل بعض، واىل أهنا ليست حقوقا معزولة عن بعضها البعض دون رابط 

، وهذا ما يعرف باالعتماد 2املة من احلقوقجيعل منها جسما أو منظومة متك

أن حقا من -خالفا لالعتماد املتبادل العضوي –املتبادل العالئقي الذي يفترض 

 .3حقوق اإلنسان يدخل يف تكوين حقا من احلقوق األخرى املعترف هبا أو أكثر

فاالعتماد املتبادل ألعالئقي يقوم على اختالف طبيعة حقوق اإلنسان عن 

بعض، وان لكل واحد منها كينونة مستقلة عن احلقوق األخرى، فهي بعضها ال

تساوي بعضها البعض يف القيمة واألمهية، وتكمل بعضها البعض دون أن تذوب 

يف غريها، وبذلك ميكن القول، أن مبدأ االعتماد املتبادل وفق هذا املعىن، هو 

 .حلق املعينصورة من صور احلماية غري املباشرة للحقوق األخرى من خالل ا

هلا ذاتية مستقلة، -وفق هذا املعىن–فاحلقوق املدنية والسياسية مثال 

ولكنها يف الوقت ذاته تؤثر يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

حق مدين كاحلق يف احلياة مثال قد يفضي إىل  فحماية. وغريها من احلقوق

 .محاية حق اقتصادي أو حق اجتماعي أو معا أو أكثر

 

                                                 
، احلقوق احملميةحممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  - 1

 (.81، 84)، ص 8117اجلزء الثاين، دار الثقافة، 
عثمان، ، ترمجة مبارك علي حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيقجاك دونللي،  - 2

 (.22 -21)، ص0112مراجعة حممد نور فرحات، املكتبة األكادميية، 
احلقوق حممد يوسف علوان، حممد اخلليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  - 3

 87، مرجع سابق، ص احملمية
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 قراءة يف املفهوم واألبعاد . ..أمن اإلنسان - 0-8
 :مفهوم أمن اإلنسان -0-8-0

 0112مفهوم األمن اإلنساين ألول مرة من خالل تقرير التنمية لعام  برز

األبعاد اجلديدة لألمن "الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوان 

والذي ركز على عاملني أساسيني لتحقيق هذا املفهوم، ومها التحرر من ، "اإلنساين

 . اخلوف، والتحرر من احلاجة

قدرة الناس على العيش دون قهر ودون أي  ويعين التحرر من اخلوف

هتديد، والذي يتجسد يف األمن من أي عنف جسدي ميكن أن يكون صادرا عن 

الدولة اليت يعيشون فيها، أو دول أخرى، أو صادر عن جمموعات أخرى من 

 .أما التحرر من احلاجة فهو ضمان الوصول إىل احلاجات. 1األفراد

محاية اجلوهر احليوي "أمن اإلنسان بأنه وقد عفت جلنة األمن اإلنساين 

أما تقرير . 2"حلياة مجيع البشر بطرائق تعزز حريات اإلنسان وحتقيقه لذاته

حترير "فقد عرف أمن اإلنسان بأنه  8111التنمية اإلنسانية العربية لعام 

اإلنسان من التهديدات الشديدة واملنتشرة واملمتدة زمنيا، وواسعة النطاق، اليت 

 ، "3هلا حياته وحريته تتعرض

وبناءا على . ووفق هذا التعريف تكون احلرية هي القيمة احملورية للفرد

ذلك، فان األداة الفاعلة يف حتقيق أمن اإلنسان هي القوة اللينة والتمكني من 

ومن . احلقوق، مبعىن حتقيق الدميقراطية واحلكم الراشد والتنمية اإلنسانية

ميكن حتقيق األمن اإلنساين من خالل التغيري اهليكلي بدال من األداة  مث،

وهذا ال يعين هتميش دور الدولة، ففي التحليل النهائي، الدولة هي . العسكرية

                                                 
1 -UNDP,2000, Human Development and Human Rights, P35. 

، نيويورك، جلنة اآلمن اإلنساين، أمن اإلنسان اآلن: حولجلنة األمن اإلنساين، تقرير  - 2

 .2 ، ص8111
تقرير التنمية اإلنسانية العربية برنامج األمم املتحدة، املكتب اإلقليمي للدول العربية،  - 3

 .84، ص حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية، 8111لعام 
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املسئولة عن توفري األمن ملواطنيها، خاصة يف ظل تعقد مصادر هتديد أمن 

صادية يتخذها صاحب بالتايل فأي سياسة أمنية أو اقت. األفراد زمن العوملة

 .القرار جيب أن تشمل على بعد اجتماعي

 :أبعاد أمن اإلنسان -0-8-8
طاملا أن أمن اإلنسان هبذا املعىن، يسعى إىل حتقيق عنصر االستباقية يف 

محاية الناس من كافة التهديدات واملخاطر، فانه يعتمد يف ذلك، على أبعاد 

مرادفة حلقوق اإلنسان، وهي األمن متشابكة ومترابطة، واليت تكون يف جوهرها 

االقتصادي، األمن الثقايف، األمن الغذائي والصحي، األمن البيئي، األمن الشخصي 

 .واألمن السياسي اجملتمعي،

 :األمن االقتصادي -أ
يشكل األمن االقتصادي املكون الرئيسي للتحرر من احلاجة، اعتمادا على 

ا، خيارات العمل واالستخدام، الفقر، مستويات دخل الفرد احلقيقي وأمناط منوه

ويف هذا اإلطار، يظهر األمن االقتصادي على أنه ضمانة . 1واحلماية االجتماعية

. لتمتع الناس باحلق يف الدخل، بطريقة تسمح هلم بتحسني نوعية حياهتم

االقتصادي األساس القانوين الذي مينحه احلماية يف مجيع  وبذلك جيد األمن

 .النصوص القانونية الضامنة للحق يف الدخل

 :األمن الغذائي -ب
يعين أن يكون مبقدور مجيع الناس ويف مجيع األوقات احلصول ماديا 

وقد عرفت منظمة األمم املتحدة لألغذية . 2واقتصاديا على الغذاء األساسي

الغذائي، على أنه حالة متتع كل إنسان ويف مجيع األوقات والزراعة األمن 

                                                 
 .11 ، مرجع سابق، ص8111العربية، حتديات أمن اإلنسان يف البلدان تقرير  - 1
إن إمكانية احلصول على الغذاء األساسي تنبع من إمكانية احلصول على أصول وعلى عمل  - 2

تقرير التنمية اإلنسانية لعام  راجع. وإمكانية حتقيقهحول األمن الغذائي. وعلى دخل مضمون

 .11 ، مرجع سابق، صاألبعاد اجلديدة لألمن إلنساين، 0112
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بإمكانية الوصول إىل ما يكفي من الغذاء املأمون واملغذي للحفاظ على حياة 

 .صحية ونشيطة

 :األمن الصحي -ج
 ،1الصحة هدف حيوي ألمن اإلنسان تؤثر فيه عوامل ال ترتبط بالصحة

وهي أيضا من العوامل اجلوهرية اليت تترك أثرا كبريا يف جمموع أمن اإلنسان، 

. فهي تتداخل وتترابط يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والبيئية والغذائية

وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن خمتلف الوثائق الدولية أقرت احلق يف الصحة 

ضمان األمن الصحي لعموم ومشلته باحلماية القانونية، ما يؤسس إللزامية 

األفراد، باعتباره الوسيلة الضامنة حلماية األفراد من مجيع أنواع املخاطر 

 .الصحية

 :األمن البيئي -د
يشكل البعد البيئي لألمن اإلنساين موضوعا مركبا، الرتباطه مبجموعة 

ل من املؤثرات، تكمن أساسا يف األزمات البيئية املرتبطة بالكوارث الطبيعية، مث

اجلفاف وتغري املناخ واالحتباس احلراري والتصحر، وما ينجم عنها من فقر 

وجماعة وندرة املياه أو تلوثها؛ وأيضا تكمن يف األزمات البيئية املرتبطة 

بالسلوكات اإلنسانية، مثل استخدام املواد اإلشعاعية كيماوية أو بيولوجية، 

حقوق اإلنسان خاصة احلق يف  واملواد املتفجرة وما ختلفه من نتائج وخيمة على

 .الغذاء واحلق يف الصحة

وعلى هذا، يظهر األمن البيئي كأهم عامل يسمح باحلفاظ على البيئة 

الصحية املدعمة حلياة األفراد، وهو بذلك ُيعر ف على انه حترر البيئة واإلنسان 

                                                 
وتتمثل هذه العوامل يف العجز البريوقراطي، تدين القدرات املهنية، نقص التمويل وتعظم  - 1

للتفصيل أكثر يف مضمون هذه العوامل، . األخطار الصحية جراء انتشار أمراض معدية جديدة

مقاربة : الصحة وأمن اإلنسان، الفصل السابع، 8111راجع تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

 (.022 -027)، صجديدة
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 ومن مصادر الضعف اليت ميكن أن تكون هلا آثار ،1من خمتلف األخطار البيئية

فاألمن البيئي حتقيقه يؤدي يف النهاية إىل متكني . سلبية على األمن اإلنساين

كل إنسان من حقه يف بيئة نظيفة وصحية، والذي بدوره يشكل الوعاء لتحقيق 

 .مجع حقوق اإلنسان

 :األمن الشخصي واجملتمعي -هـ
بالتايل فهو معر ض جلملة من  الفرد هو نقطة ارتكاز يف الدولة واجملتمع،

حالة )التهديدات املفاجئة اليت تكون من الدولة ذاهتا، أو من دول أخرى 

، هتديدات من مجاعات عرقية أو عصابات مثل اجلرمية والعنف، وقد (احلروب

أما . تكون هذه التهديدات موجهة ضد فئات معينة كالعنف ضد املرأة والطفل

صفة أكثر على أمن اجلماعة والفئات االجتماعية، األمن اجملتمعي، فهو يركز ب

اليت قد ختتلف يف اللغة والعرق والتاريخ والدين والقيم الثقافية واألخالقية، 

ما جيعل األمن . واليت تعكس يف جمموعها اهلوية والتصور الذايت هلذه اجلماعات

ة اهلوية اجملتمعي هو أكثر أبعاد األمن اإلنساين قدرة على العمل من أجل تقوي

 . 2واخلصوصية اجلماعية، وأيضا احلفاظ على تنوعها ومتيزها يف كل مكان وزمان

 
 

                                                 
ويعترب التلوث من أهم أعداء البيئة، وقد أبرمت عدة اتفاقيات هبذا اخلصوص، منها اتفاق  1

 :، يف جنيف، ُوضعت أول وثيقة دولية تنص على01/14/0112كيوتو؛ ويف 

 .جلميع البشر احلق األساسي يف بيئة تليق بصحتهم وبرخائهم -

الطبيعية وتستخدمها خلري األجيال احلاضرة تلتزم الدول باحملافظة على البيئة واملوارد  -

 .واملستقبلية

حافظ الدولة على األنظمة والعمليات البيئية الضرورية لعمل احمليط احليوي، وتصون  -

 .التنوع البيولوجي

 . حتدي د الدول ملعايري واحدة حلماية البيئة -
2-Barry Buzan , Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: a new framework for 

analysis, London, Lynne Rienner Publishers, 1998, pp )141-162). 
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 :األمن السياسي -و 
أن الوثيقة الرئيسية اليت اعتمدت هذا املفهوم ألول مرة، وهي تقرير 

قد  "األبعاد اجلديدة لألمن اإلنساين"بعنوان  0112التنمية اإلنسانية لعام 

قدرة الناس على العيش يف جمتمع حيترم ماهلم من "عر فت األمن السياسي بأنه 

 .نه وسيلة حلماية حقوق اإلنسان والدميقراطيةأأي . 1"حقوق أساسية

 :األمن الثقايف -ز 
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة  87لقد شكلت املادة

ال جيوز، يف الدول "ندما نصت على أنه األساس القانوين لألمن الثقايف ع 0111

اليت توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون 

إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم 

وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف 

ه فان األمن الثقايف يركز على ضمان التمتع الفعلي باحلقوق ومن". مجاعتهم

اجلماعية وباألخص حقوق األقليات من خالل التقوية الذاتية هلوية هذه 

اجلماعات واليت تظهر يف اللغة، الدين، واالثنية وغريها، وأيضا احلفاظ على 

 .2تنوعها ومتيزها عرب الزمان واملكان

 :والقدرة على إحداث التغيريالتمكني من احلقوق  - 1-3 
من احلقوق بشكل وثيق بعملية منح  Empowermentيرتبط التمكني 

السلطة القانونية أو ختويل السلطة إىل شخص ما أو إتاحة الفرصة للقيام 

 . بعمل ما

وقد وقع اختيار األمم املتحدة على هذا املفهوم، ليشكل حجر الزاوية يف 

ها يف الربع األخري من القرن املاضي، اليت استهدفت منظومتها التنموية، اليت تبنت

دمج املرأة والفئات املهمشة يف عملية التنمية بعد إقصائها لعقود طويلة، ومنذ 

                                                 
 .10 ، مرجع سابق، ص0112، األبعاد اجلديدة لألمن اإلنساين: التقرير - 1

2 -Barry Buzan, OleWaever and Jaap de Wilde, Security : a new Framework for 

analysis, op. cit p.(119- 141). 
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ذلك احلني جرت حماوالت ملأسسة املفهوم وحتويله إجرائيا إىل عدد من الربامج 

 .التنموية، وهو ما أدى إىل انتشار املفهوم عامليا على صعيد واسع

ويظهر التمكني من احلقوق املدنية والسياسية على أنه عملية توسيع 

قدرات خمتلف الفواعل يف اجملتمع، سواء كانوا أفرادا أو مجاعات، ومساعدهتم يف 

أن يقرروا مصريهم، وأن يعربوا عن آرائهم، ويشاركوا يف القرارات اليت تشكل 

تفاعلية؛ فقد ارتبطت وهو بذلك أي التمكني يعد عملية تغيريية، . 1حياهتم

فلسفته منذ البداية، بتحديد موقع الفقراء والفئات الضعيفة واملهمشة يف البناء 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي، والثقة بأن كل إنسان لديه قدرات كامنة 

ميكن تعزيزها وتوظيفها مىت توافرت الفرصة من أجل إحداث التغيري املطلوب، 

ساواة بني أبناء اجملتمع الواحد ُتعد أحد أهم مؤشرات فتوفري الفرص وحتقيق امل

التمكني اليت تساعد مثل هذه الفئات على التفاعل وتبادل اخلربات فيما بينهم 

، فضال عن الوعي مبدى 2وامتالك مستقبلهم ومواجهة أية عمليات متييز أو قهر

ر أن خطورة أوضاعهم، وتقدمي اجلانب اإلنساين يف التعامل معهم على اعتبا

وتدعيما هلذا الطرح، نوضح فيما . التنمية يف النهاية هي عملية إنسانية بامتياز

يلي، دور التمكني من احلقوق املدنية والسياسية يف تنمية وتوظيف القدرات 

اإلنسانية يف عنصر أول لنبني فيما بعد دوره يف متكني الفقراء والفئات اهلشة من 

 .قافاهتمالتمتع حبقوق املشاركة وحبماية ث

 

 

 

                                                 
1 -UNDP, 2002, Deeping Democracy in Fragmented World, P76. 

2 -John Lord and Peggy Hutchison, The Process of Empowerment: Implications for 

Theory and Practice, (Canadian journal of community mental health, sprin 1993), p.2-4 

www. Johnlord.net/web_documents/process_of_empowerment. Pdf 

 8102. 00. 82: تاريخ التصفح
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 التمكني من احلقوق املدنية والسياسية يضمن تنمية وتوظيف القدرات اإلنسانية -2 
 :مفهوم تنمية القدرات اإلنسانية - 2-1

يطلق هذا املفهوم عادة على العملية اليت يطور من خالهلا األفراد 

 .واملؤسسات أداء الوظائف بفعالية، وبكفاءة وبطريقة ميكن إدامتها

وُتعر ف القدرة من حيث أداء الفرد، وخمتلف األمور اليت ميكنه القيام هبا، 

بدءا من أبسط األمور إىل أعقدها، وتقييم نوعية احلياة يكون من حيث القدرة 

على حتقيق قيمة األداء اليت ترتبط باألدوار التأسيسية للحرية يف التنمية 

ت اإلنسانية وتطويرها، يكون علما بان االهتمام بتنمية القدرا.وحتقيق األمن

بتلبية حاجات األفراد املتنوعة واملتعددة، واليت ينظر إليها كحقوق مترتبة 

فتنمية القدرات وفق هذا املعىن، هي تلك العملية اليت حيصل . ألفراد اجملتمع

من خالهلا األفراد وخمتلف املنظمات واجلمعيات على إمكانية وضع وحتقيق 

كما تتضمن اإلصالح املؤسسي وخلق احلوافز واالرتقاء أهدافهم اإلمنائية، 

 . 1بالقدرات القيادية وتشجيع كل من التعليم والتدريب التنموي

وتشمل القدرات اإلنسانية القوة الذاتية الكامنة يف الفرد واملتمثلة أساسا 

يف الصحة اجليدة، التعليم، واملهارات واملعارف، إضافة إىل القدرات االجتماعية 

ل االنتماء والقيادة وأيضا عالقات القيم والثقة اليت تعطي معىن اجيايب مث

للحياة، كما تشمل القدرة على التنظيم والقدرة السياسية والقدرة على متثيل 

الذات أو الغري، واحلصول على املعلومات وتكوين اجلمعيات واملشاركة يف احلياة 

استخدام هذه القدرات لزيادة ، ما ُيمَكن الناس من 2السياسية داخل اجملتمع

فرص املشاركة يف صنع القرار، وإدارة ممتلكاهتم بطرق خمتلفة وتعزيز التنمية 

 .اإلنسانية مبا حيقق التحرر من اخلوف واحلاجة ويعزز بناء أمن اإلنسان

                                                 
، متكني الناس واملؤسسات...تنمية القدرات: تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول - 1

 .00 ، صUNDP، 8112نيويورك 
2 -Deepa Narayan, Empowerment and poverty reduction, Washington : the World 

bank, 2002. P15. 
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أهم الشروط الضامنة لتنمية وتوظيف القدرات اإلنسانية من أجل بناء أمن  -2-2 
 :اإلنسان

تشكل تنمية القدرات اإلنسانية والتوظيف اجليد هلا أحد املداخل املهمة 

لتأسيس وبناء أمن اإلنسان، من حيث أن توسيع اخليارات املتاحة وتوسيع 

جمالية القدرات اإلنسانية يرتبط بصفة مباشرة مبفهوم احلرية اليت تعترب 

األفراد وفقا مركزية يف صناعة السياسات، وضامنة لالختيار النوعي حلياة 

لرغباهتم، ما يلغي معه كل شروط اخلوف والتهميش، وميهد السبيل أمام متكني 

اإلنسان املواطن من حقوقه األساسية، ويكون هذا يف ظل توافر عددا من 

 :الشروط نذكر أمهها

تبين سياسات وبرامج تنموية مناسبة، وفاعلة وكفيلة مبساعدة  -أوال

م من القدرات، واقتراح حلول ملشاكلهم، األفراد على حتديد احتياجاهت

واالضطالع مبا يلزم من مبادرات لتحقيق تقدم يف قدراهتم، فإذا كان مفهوم 

تنمية القدرات اإلنسانية يقوم على املنح والعطاء، فان جناحه يف النهاية يتوقف 

على مدى جتاوب األفراد وتفاعلهم، وذلك من خالل التركيز على الثقة األكرب 

س، وتغلب األفراد أنفسهم على احلواجز اخلارجية اليت تعوق من تنمية بالنف

 . 1هذه القدرات

إقامة وتطوير نوعية اهلياكل واملؤسسات اليت تتوىل عملية تنمية  -ثانيا

القدرات اإلنسانية، فاإلطار املؤسسي القائم على توسيع وتعميق املشاركة وليس 

لذي يضمن شرط التحرر من اخلوف، على اإلقصاء والتمييز ورفض اآلخر، هو ا

ويتيح الفرص لكل األفراد والفواعل اجملتمعية األخرى للمشاركة يف صنع 

 .القرارات اليت تؤدي إىل حتسني نوعية احلياة

تشكل منظمات ومجعيات اجملتمع املدين، ومؤسسات القطاع اخلاص،  -ثالثا

اإلنسانية، فبناء وتدعيم إىل جانب احلكومة إطارا مرجعيا لتنمية القدرات 

                                                 

 (.1 -1) ص. 8111، أكتوبر 88، العدد سلسلة مفاهيم ،"التمكني"أماين مسعود،  - 1 
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قدرات األفراد، خاصة بالنسبة الفئات املهمشة واملستبعدة، يتطلب مسامهة 

اجلميع من اجملتمع والدولة بكل مكوناهتا، ألجل مساعدة األفراد على التوصل 

إىل توافق بشأن أولويات العمل يف جمال حتسني نوعية حياهتم، وحتديد دورهم 

 . يف التنفيذ

ستثمار اجليد للموارد املتاحة يف اجملتمع من قبيل املوارد اال -رابعا

البشرية واملالية واملوارد الطبيعية، واالستفادة منها من خالل ضمان الوصول 

إليها، وال يكون ذلك إال بتكريس مبدأ املساواة بني اجلميع يف فرص احلصول 

لقرارات اجليدة علىيها، فكل ذلك، يدعم ويقوي قدرات األفراد يف عملية اختاذ ا

على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت املتعلقة أساسا باالنتفاع حبقوقهم 

 . األساسية

توظيف القدرات اإلنسانية يساهم يف ضبط من الفساد، واحلد من اإلقصاء  -8-1 
 :واالستبعاد

إساءة استعمال الوظيفة العامة "يعر ف البنك الدويل الفساد على أنه 

دفع الرشوة والعمولة اىل : ويكون ذلك بإحدى الوسيلتني مها ،"للكسب اخلاص

املوظفني واملسئولني يف احلكومة ويف القطاعني العام واخلاص لتسهيل عقد 

الصفقات، واألداة الثانية، هي وضع اليد على املال العام، واحلصول على مواقع 

ع األعمال العام متقدمة لألبناء واألصهار واألقارب يف اجلهاز الوظيفي، ويف قطا

 .1واخلاص

بالتايل فالفساد، هو مشكلة منهجية وليست مشكلة أفراد فقط، ما يعين أن 

مكافحته تتطلب أيضا نسقا من املبادئ واملؤسسات تكون فيه احلقوق السياسية 

عامال أساسيا لضبطه واحلد من انتشاره، ومن مث العمل على احترام املال العام 

                                                 
حول التعريف الذي قدمه البنك الدويل للفساد، ووسائل ممارسته، وآثاره على اجملتمعات  - 1

: ورقة قدمت يف الندوة الفكرية مفهوم الفساد ومعايريهانظر، حممود عبد الفضيل، : والدول

، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد الفساد واحلكم الصاحل يف البلدان العربية

 (.21-71) ص، 8112، بريوت، ديسمرب 0 السويدي باالسكندرية، ط
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لدولة من اهلدر وتوجيهها صوب تنفيذ حقوق اإلنسان مبا واحملافظة على موارد ا

 . حيقق احلماية والتمكني وبناء أمن االنسان

فاحلقوق املدنية والسياسية تركز وبشكل أساسي على تفعيل القدرات 

اإلنسانية، وحرية األفراد يف املشاركة أكثر يف العمل السياسي والتأثري على 

واة، ويف املطالبة حبرية تدفق املعلومات، وحق كل القرارات العامة وفق مبدأ املسا

مواطن يف أن يراقب ويفهم، ويناقش القرارات العامة، ويقدم الطعون أمام 

اجلهات القضائية املختصة، وبذلك حيد  من تعسف السلطة، ألنه يذَكر املسئولني 

وقف فتنمية وتوسيع القدرات ال يت. بأهنم ملتزمون ومسئولون يف مواجهة املواطن

عند مشاركة الناس يف التفاوض والتأثري يف القرارات فحسب، بل مينحهم أيضا 

الفرصة الختاذ اخليارات الفعالة وترمجتها إىل نتائج تقود إىل حتقيق 

الدميقراطية كنظام حكم شامل لكل املؤسسات،واليت تستند إىل املشاركة، 

واستقالل القضاء واملبدأ الشفافية واملساءلة وفق اإلعالم احلر وسيادة القانون 

احملوري املساواة، من أجل خلق بيئة مالئمة قادرة على مواجهة الفساد واحلد  من 

 . انتشاره

إضافة إىل الفساد كمقو ض ومهد د حقيقي ألمن اإلنسان، هناك االستبعاد 

والقهر واإلقصاء، فهو يشكل هتديدا كبريا لألمن اإلنساين، والذي يظهر يف أوسع 

بأنه االنتهاك املمنهج للحقوق واحلريات املدنية والسياسية، ولكافة حقوق معانيه 

 . اإلنسان الفردية واجلماعية

وُتعد  احلقوق املدنية والسياسية الفاعل األكرب يف تعظيم قدرات الناس 

من أجل توسيع دائرة مشاركة مجيع املواطنني على أساس املساواة وعدم التمييز 

يت تقرر مستقبلهم، ويف وضع السياسات العامة واملشاريع يف اختاذ القرارات ال

االقتصادية واالجتماعية املناسبة، ويف اختيار األشخاص للمناصب الرمسية، 

وتوفري آليات املشاركة للنظام السياسي، وبناء القدرة على معاجلة األزمات 

ة يف واالنقسامات والتوترات اليت قد حتدث يف اجملتمع، واعتماد الدميقراطي

 . االستجابة ملتطلبات وطموحات الناس، وضمان املساواة والعدالة يف التوزيع
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متكني الفقراء والفئات اهلشة من التمتع حبقوق املشاركة وحبماية ثقافاتهم ألجل  -1
 : بناء أمن اإلنسان

 :احلقوق املدنية والسياسية متَكن الفقراء من املشاركة يف وضع السياسات العامة -1-8 
ريا ما كان الفقر ُيعّرف يف املاضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء كث

واليوم ُيفهم هذا املصطلح عادة بصورة أوسع . 1احلد األدىن من السلع واخلدمات

ويسلم هذا التعريف . على أنه يعين عدم توفر القدرات األساسية للعيش الكرمي

التعليم، والتمييز، والضعف بالسمات األوسع للفقر، مثل اجلوع، وتدين مستوى 

 .واالستبعاد االجتماعي

ويف ضوء الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ميكن تعريف الفقر بأنه وضع 

إنساين قوامه احلرمان املستمر أو املزمن من املوارد، واإلمكانات، واخليارات، 

واألمن، والقدرة على التمتع مبستوى معيشي الئق، وكذلك من احلقوق السياسية 

 . 2واملدنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

إن الفقر مبعىن احلرمان من القدرات يقّوض التمتع حبقوق اإلنسان ويهدد 

أمن وحياة األفراد، وتفعيل احلقوق املدنية والسياسية خاصة منها ثنائية 

املساواة واملشاركة اليت تسعى إىل حترير هذه القدرات، ومتاشيا مع مفهوم 

                                                 
وقد نصت املادة الثانية من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن على احلريات  - 1

تمع سياسي هو صيانة حقوق اإلنسان الطبيعية اخلمس، حيث أكدت على أن هدف كل جم

احلرية، امللكية، املساواة، األمن واحلق يف مقاومة االستبداد : اخلالدة، وهذه احلقوق هي

حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق حسين قمر، : للمزيد بشأن هذا اإلعالن، انظر. والظلم

لكتب القانونية، مصر، احمللة ، دار ا(دراسة مقارنة)السياسية وتطورها وضماناهتا 

 (.011-012)، ص8111الكربى،
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية " الفقر"أوردت هذا التعريف ملصطلح  - 2

الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق : 8110والثقافية مبناسبة الدورة اخلامسة والعشرين 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بيان

وثيقة األمم املتحدة  .والثقافية أمام مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا

22/2002/E .مكتبة حقوق اإلنسان. 
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ر هذا، جند أن أكثر الطرق فعالية للقضاء على الفقر، هو متكني الفقراء، التحري

باعتماد سياسات عامة توفر هلم القدرات اليت تعطيهم صوتا يف مجيع القرارات 

 .اليت متس حياهتم

فمن منظور احترام وترقية حقوق املواطنة، فان األمر يتطلب هنا وجود 

ت حقوق اإلنسان، وفقا للدستور سياسات عامة وطنية تعاجل مجيع انتهاكا

فالغاية من هذه السياسات، هي العمل . ولالتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة

على تفعيل احلقوق واحلريات املكفولة دستوريا؛ وأن يتمتع املواطن بأعلى 

مستويات حقوق اإلنسان وفقا لتطبيق السياسات العامة اليت ُيفترض أن تنجز 

لتواصل الدائم بني املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بناءا على ذلك ا

 .وخمتلف الفاعلني االجتماعيني

فالتمكني من احلقوق املدنية والسياسية وأبرزها احلق يف املساواة واحلق يف 

املشاركة واحلق يف الشفافية واملساءلة وغريها، واليت تعترب جوهر الدميقراطية، 

أن يشاركوا يف وضع السياسات العامة واختاذ القرارات يعين متكني الفقراء من 

لذلك جند أن الدول الدميقراطية قد ال تنمو بالضرورة . اليت تليب احتياجاهتم

بوترية أسرع من غريها من الدول، لكن منوها يكون أكثر ميال إىل نفع الفقراء، 

 .وبصورة مستدامة

 :شة واألقليات من اماية ثقافاتهماحلقوق املدنية والسياسية متكن الفئات اهل -1-8 
تعد احلقوق الثقافية كغريها من حقوق اإلنسان األخرى، تعبري عن 

لكن الواقع يثبت بأن هذه  الكرامة اإلنسانية ومن مستلزماهتا من ناحية املبدأ،

احلقوق حتظى بأقل قدر من الفهم والتبلور من بني مجيع احلقوق اليت يكفلها 

 .القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ويقصد باحلقوق الثقافية، حق اإلنسان يف اختيار هويته، ويف االنتماء  

ء علنا إىل جمموعات عرقية ودينية وثقافية ولغوية، دون أن يتعرض لإلقصا

السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي، ويتضمن وجود احلرية الثقافية يف 
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وهذه . 1البالد، اعتراف الدولة باهلويات املتعددة واملتكاملة داخل حدودها

احلقوق بوصفها إطار مالئما للتنوع الثقايف، تشري أساسا إىل األفراد باعتبارهم 

يف  –ل حلقوق اجلماعة يتطلب أعضاء يف اجملتمع، لذلك جند أن التفسري الكام

 . اهتماما صرحيا بقضية حقوق اإلنسان الثقافية –سياق حقوق الفرد اإلنسانية 

 اخلصوصيةتتلخص يف  قضايا إشكالية متعلقة باحلقوق الثقافية،وهناك 

حقوق املرأة والثقافة، وهي وأخريا مسألة  حقوق السكان األصليني، الثقافية

تهاك احلقوق الثقافية، قد يؤدي إىل بروز حركات ان لذلك فان. قضايا شائكة

سياسية واجتماعية ترمي إىل ختليص هؤالء ممن يعتقدون أهنم يف وضع مهمش 

من الالمساواة واالضطهاد، فنكون أمام أزمة استقرار سياسي، وشيوع العنف الذي 

اليت يعد أكرب مهدد ألمن اإلنسان، مثلما هو احلال يف عدد من دول العامل الثالث 

ترمي معظم احلركات فيها إىل النضال املستمر بغية إلزام الدولة باالعتراف 

 . بثقافتهم ويتمكنون من التعبري عن هويتهم

لذلك تؤكد احلقوق الثقافية على ضرورة أن يكون لكل شخص منفردا أو 

وأن حتديد ممارسته هلذه  ،2ضمن مجاعة احلق يف أن خيتار هويته الثقافية

احلقوق ال يكون إال مبقتضى نصوص االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق 

ومن مث، فان انتهاك احلقوق الثقافية له بعدين وفق ما أقره تقرير . اإلنسان

، مها االستبعاد من طريقة العيش 8112التنمية اإلنسانية العربية لعام 

 . واالستبعاد من املشاركة

ال االستبعاد من طريقة العيش، يؤدي التمكني من احلقوق املدنية ففي جم 

والسياسية خاصة من خالل تفعيل مشاركة املواطنني عرب خمتلف فعاليات 

                                                 
 : حول احترام احلرية الثقافية والتنوع الثقايف وحقوق اإلنسان، انظر - 1

Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006. 

pp.399.  
تفهم على أهنا جمموع املراجع الثقافية اليت يتحدد هبا شخص، " هوية ثقافية"عبارة  - 2

 .اصل، ويريد أن ُيعترف به يف كرامته بصفته تلكفردا أو جمموعة، ويتكون، ويتو
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اجملتمع، فمن خالل سياسات تشاركيه كهذه لالندماج الثقايف، يرى أفراد اجملموعة 

يه اجملتمع من ، ويف االحترام الذي يبد1ثقافاهتم يف رموز الدولة ومؤسساهتا

 . خالل نشر ثقافة حقوق اإلنسان والدميقراطية

أما يف جمال االستبعاد من املشاركة، فإن التمكني من احلقوق املدنية 

والسياسية والرفع من القدرات اإلنسانية لإلفراد يدعم مشاركة مجيع املواطنني 

ت الثقافية على أساس املساواة وعدم التمييز يف تبىن سياسات تعترف بالتباينا

وإدماج سياسات التعددية الثقافية ضمن استراتيجيات التنمية اإلنسانية 

 .الضامنة لبناء وحتقيق أمن اإلنسان

 : خامتة
وخنلص يف هناية هذه الورقة البحثية، من أن التمكني من احلقوق املدنية 

اس والسياسية يسمح بأن تكون العالقة بني أفراد اجملتمع والدولة مبنية على أس

وهذا من شأنه أن يقود . املشاركة واملساواة وتكافؤ الفرص بني املواطننيمبادئ 

إىل االستقرار وتغييب الكثري من حاالت القهر والتسلط واإلقصاء، والعنف املادي 

كاإلرهاب والصراعات الداخلية، كما يقود أيضا إىل إمكانية ضمان الوصول إىل 

حلياة الناس، فيتجسد بذلك التحرر من احلاجات األساسية اليت تشكل ضرورة 

اخلوف والتحرر من احلاجة، وكل هذه العناصر تشكل يف مضموهنا جوهر أمن 

 .اإلنسان

وإميانا من الدولة اجلزائرية بضرورة تنمية قدرات املواطنني ومتكينهم 

من حقوقهم املدنية والسياسية لتعزيز املشاركة يف عملية إدارة احلكم وإحداث 

التنمية اجملتمعية احملققة ألمن اإلنسان، وإلغاء كل أشكال اإلقصاء والتهميش 

نظومة حقوق اإلنسان الذي عز ز م 8101والعنف، جاء التعديل الدستوري 

بإضافات نوعية تستهدف الرفع من قدرات خمتلف فئات اجملتمع خاصة منهم 

الفقراء، النازحني، العاطلني عن العمل، األطفال، ذوي االحتياجات اخلاصة، 

                                                 
1 -UNDP, 2004, Cultural Liberty in Today’s Diverse World, p 44. 
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املرأة ومبدأ املناصفة والشباب وغريهم، وفق التمكني من احلقوق املدنية 

 :حاتوميكن إبداء بعض االقترا. والسياسية

على الدولة، ومن أجل التمكني الفعلي من احلقوق املدنية والسياسية  -

احملققة ألمن اإلنسان، أن تضع كل القواعد القانونية واملؤسساتية الكفيلة 

بتمكني كل املواطنني على اختالف وضعياهتم من االنتفاع حبقوقهم، ومحايتهم من 

 . كل أشكال التهميش واإلقصاء والعنف

ضرورة العمل على تطوير القواعد اإلجرائية الضامنة لتنفيذ فعلي  -

للحق يف احلياة الكرمية واحلق يف احلرية واحلق يف األمن كحقوق دستورية 

مضمونة، وبالتايل تتحقق املقاربة االستباقية ملتغريي التحرر من اخلوف والتحرر 

 .من احلاجة، والتوجه صوب حتقيق أمن اإلنسان جبميع أبعاده

 :قائمة املراجع
 :الوثائق القانونية والتقارير -أ

االتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة  -0

 . 0111 ديسمرب01لألمم املتحدة بتاريخ 

 .املتضمن تعديل الدستور اجلزائري 8101مارس  11املؤرخ يف  10-01القانون رقم  -8

برنامج االمم املتحدة االمنائي،  تقرير التنمية البشرية، األبعاد اجلديدة لألمن البشري  -1

0112. 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية مبناسبة الدورة اخلامسة  -2

الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و : 8110والعشرين 

، بيان اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أمام مؤمتر الثقافية

مكتبة   E/88/8118وثيقة األمم املتحدة  .األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا

 .حقوق اإلنسان

 ، نيويورك، جلنةأمن اإلنسان اآلن: ألمن اإلنساين، تقرير حولجلنة ااألمم املتحدة،   -4

 .8111اآلمن اإلنساين، 

، متكني الناس واملؤسسات..تنمية القدرات: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقرير حول -1

 .UNDP ،8112نيويورك 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، املكتب  -7

حتديات أمن اإلنسان ، 8111ية العربية لعام تقرير التنمية اإلنساناإلقليمي للدول العربية، 

 .يف البلدان العربية

 :الكتب -ب
دار الفكر دمشق، اإلنسان يف الوطن العريب، أمحد الرشيدي، عدنان السيد حسني، حقوق  -2

 .8118، 0ودار الفكر املعاصر بريوت، لبنان، ط

ترمجة مبارك علي عثمان،  ،حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيقجاك دونللي،  -1

 .0112مراجعة  حممد نور فرحات، املكتبة األكادميية، 

دراسة )حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق السياسية وتطورها وضماناهتا حسين قمر،  -01

 .8111، دار الكتب القانونية، مصر، احمللة الكربى،(مقارنة

احلقوق القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، -00

   .8117، اجلزء الثاين، دار الثقافة، احملمية

، دار الشروق للنشر والتوزيع، حقوق اإلنسان وحرياته اإلسالميةهاين سليمان الطعيمات،  -08

8111 

 :املقاالت واملداخالت -ج 
 .8111أكتوبر  ،88، العدد سلسلة مفاهيم،"التمكني"ماين مسعود،  -01

، (11-47)، صاإلنسان يف ضوء التجليات السياسية للعوملةحممد فهيم يوسف، حقوق  - 02

 .8117، بريوت 8، مركز دراسات الوحدة العربية، ط(20)سلسلة كتب املستقبل العريب 

الفساد :  ورقة قدمت يف الندوة الفكرية مفهوم الفساد ومعايريهحممود عبد الفضيل،  -04

، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي واحلكم الصاحل يف البلدان العربية

 .8112، بريوت، ديسمرب 0باالسكندرية، ط
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للحقوق  واطنة بين الضمانات الدستورية وآليات العهد الدوليالم
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 :امللخص

وخاصة ما تعلق باحلقوق  تشكل املواطنة أحد أهم املصطلحات تداوال يف جمال حقوق اإلنسان،

املدنية والسياسية، ألهنا تشري إىل مفهوم وعالقة قانونيتني بني املوواط  والدولوة الون منتإوي إليهوا       

تنبثق عنها آثار قانونية تتإثل يف جمإوع احلقوق والواجبات الن متإتع هبا وملتزم هبا علو  التووا ،   

كالعهود الودو    ( ، وعهوود دوليوة حلقووق اإلنسوان    مبوجب ضإانات دستورمة نصت عليها دساتري الدول

إىل : ، وم  هذه اخللفية البسيطة للإوضوع ميك  طرح اإلشوكالية التاليوة  ) للحقوق املدنية والسياسية

 أي مدى تكرس الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق املدنية والسياسية حقوق املواطنة؟ 

دنا املنووها الوصووفي التحليلووي، بوصووا ووواهر  املواطنووة لإلجابووة عوو  هووذه اإلشووكالية اعتإوو

الفكرموة، االجتإاعيوة والقانونيوة، ل التطورق لتحليول النصووت الدسوتورمة لات الصولة         : بأبعادها

مبضإون املواطنة، وكذا نصوت واآلليات القانونية الدوليوة الووارد  يف العهود الوو  للحقووق املدنيوة       

ا نستعإل أسلو  املقارنة لنعقد مقارنة بينهإا وهذا الستررا  أوجو   والسياسية يف لات املوضوع، وأخري

  .الشب  واالختالف، وكذا العالقة املوجود  بينهإا سواء كانت عالقة تكامل أم تعاون أو غريها

Résumé:  
Le terme de citoyenneté fait référence à la relation entre le citoyen et la patrie dans 

laquelle il vit et lui appartient, lui conférant des droits et des devoirs, mais la signification de la 

citoyenneté a été formée dans les dimensions intellectuelle, politique, sociale, économique, etc., et 

dans le domaine des droits de l’homme, un domaine qui reflète une relation interactive avec 

l’État, Comme prévu dans les constitutions nationales et dans les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l'homme, y compris le pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. On posant la problématique suivant: 

Dans quelle mesure les garanties constitutionnelles et les mécanismes du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques consacrent-ils les droits de la citoyenneté? 
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 :مقدمة
معيش في  ومنتإي  معرب مصطلح املواطنة عل  عالقة املواط  بوطن  الذي

إلي  انتإاء تترتب عن  حقوق وواجبات، لك  معاين املواطنة تشكلت يف أبعاد 

اخل، وهلا يف جمال حقوق اإلنسان ...فكرمة وسياسية واجتإاعية واقتصادمة

مساحة تعرب ع  عالقة تفاعلية مع الدولة، الغري ومع الوط ، وفق ما تنص 

الوطنية، وتلك الن يف املواثيق الدولية علي  الضإانات الوارد  يف الدساتري 

 .العهد الدو  للحقوق املدنية والسياسية: حلقوق اإلنسان ومنها

املواطنة بني : واعتبارا ملا سبق مت التطرق هلذا املوضوع حتت عنوان

دراسة –الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق املدنية والسياسية 

  القصوى يف حتدمد تلك الضإانات الداخلية والدولية، ألمهيت -حتليلية مقارنة

والعالقة املترتبة عنهإا وكذا أوج  الشب  واالختالف بينهإا يف تكرمس 

 . والتإكني للإواطنة احلقة

 :مت طرح االشكالية بالصيغة التالية

إىل أي مدى تكرس الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق 

 املواطنة احلقيقية؟ املدنية والسياسية 

لإلجابة ع  هذه اإلشكالية اعتإدنا املنها الوصفي التحليلي، بوصا  

الفكرمة، االجتإاعية والقانونية، ل التطرق لتحليل : واهر  املواطنة بأبعادها

النصوت الدستورمة لات الصلة مبضإون املواطنة، وكذا نصوت واآلليات 

لو  للحقوق املدنية والسياسية يف لات القانونية الدولية الوارد  يف العهد ا

 .املوضوع لنصل اىل نتائا يف خامتة البحث

 .اإلطار املفاهيإي للإواطنة وحقوق اإلنسان: احملور األول

الضإانات الدستورمة للحقوق املدنية والسياسية ودورها يف : احملور الثاين

 .تكرمس املواطنة

 .املدنية والسياسية لتكرمس املواطنة آليات العهد الدو  للحقوق: احملور الثالث

 خامتة
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 ملفاهيمي للمواطنة وحقوق اإلنساناإلطار ا: احملور األول
 :مفهوم املواطنة -أوال 

( وّطنها)األرض و( أوط )وهو حمّل اإلنسان و"املواطنة م  الوط ، 

، واملواطنة صفة املواط ، وهي م  1"أي اختذها وطنا( اّتطنها)و( استوطنها)و

فساك  هذا الوط  وهذه . 2واط  سكان البلد أي عاش معهم يف وط  واحد واط ،

بأن املواطنة  دائر  املعارف الربمطانيةوتشري "األرض هو مواط  يف تلك البالد، 

هي عالقة بني فرد ودولة كإا حيددها قانون تلك الدولة، ومبا تتضإن  تلك 

باللغة  "Citizenship" ، فاملواطنة"العالقة م  واجبات وحقوق يف تلك الدولة

املواطنة هي أكثر أشكال العضومة يف : األمرمكية موسوعة كولرياالجنليزمة، ويف 

 .مجاعة سياسية اكتإاال

املواطنة جتسيد لنوع م  الشعب، متكون م  مواطنني حيترم كل فرد  -

وم  . اجملتإع منهم الفرد اآلخر، ومتحلون بالتسامح جتاه التنوع الذي مزخر ب 

اجل جتسيد املواطنة يف الواقع عل  القانون أن معامل ومعزز معاملة كل الذم  

معتربون حبكم الواقع أعضاء يف اجملتإع عل  قدم املساوا  بصرف النظر عل  

انتإائهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وج  م  

وأن مقدم الضإانات القانونية ملنع أي . اتأوج  التنوع بني األفراد واجلإاع

وعلي  أمضا ضإان قيام الشروط . تعدمات عل  احلقوق املدنية والسياسية

 .3االجتإاعية واالقتصادمة لتحقيق اإلنصاف

                                                 
 األردن،، الطبعة العاشر ،دار عإار، .خمتار الصحاححمإد ب  أيب بكر عبد القادر الرازي،  - 1

 .454 ، ت8112
 :أنظر موقع املعاين يف اللغة عل  النت الرابط - 2

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  /  
، مركز دراسات الوحد  مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطيةعلي خليفة الكواري،  - 3

 .40-.41 ت ت ، 8110العربية، بريوت، لبنان، 
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إىل للك الشرص الذي  1إمنا كان مشري باألساس" مواط "إن مصطلح 

ك القادمني م  مدن مسك  مدمنة ما، ول  فيها حقوق معروفة وغري متاحة ألولئ

 . 2أخرى، كإا أن  علي  التزامات جتاه مدمنت  بالدفاع عنها مثال

وبعيدا ع  اجلدل الفقهي واللغوي احلاصل حول سالمة الترمجة ودقتها 

ومالءمتها إىل اللغة العربية، فان مفهوم املواطنة لقي قبوال كبريا يف الدراسات 

أنواعها، رغم صعوبات وضع تعرما  القانونية واالجتإاعية واألكادميية بشىت

تكتفي بتحدمد العناصر الن تضبط حتقق  –األحباث  –جامع مانع هلا  فهي 

سواء بالتركيز عل  البعد القانوين أو السياسي أو كالمها، أو البعد : املواطنة

االجتإاعي واالنتإاء، أو التركيز عل  ما مترتب عل  تلك العالقة م  املشاركة يف 

 .....تإع بأسلو  ما، أو ما تترتب علي  م  حقوق أو واجباتعضومة اجمل

 : مفهوم حقوق اإلنسان –ثانيا 
معترب موضوع حقوق اإلنسان م  املوضوعات املهإة الن شغلت العامل 

يف منظومة األمم  خاصة بعد احلر  العاملية الثانية، أم  مت االعتراف رمسيا هبا

املتحد  بفضل ميثاق األمم املتحد  الذي أقره مؤمتر سان فرانسيسكو عام 

وأمك  للإجتإع الدو  بعد للك أن مقر ما جرى الفق  بتسإيت  . 0445

 0442اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة )بالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان 

ية، وللحقوق االجتإاعية واالقتصادمة والعهدان الدوليان للحقوق املدنية السياس

، والن مهدت العتإاد كثري م  الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق (0444سنة 

 . 3اإلنسان فيإا بعد

                                                 
الن تعين املدمنة عندما  citéيف املدن اليونانية والرومانية، أي أصل الكلإة  تارخييا - 1

 . تعين مواط  citoyenو la citoyennetéنتحدث ع  املصطلح باللغة الفرنسية 
دار الوفاء . املواطنة واملواط  يف الفكر السياسي دراسة حتليلية نقدمةمحدون مهران،  - 2

 .44-44ت .ت ، 8108اإلسكندرمة، لدنيا الطباعة والنشر، مصر، 
القانون الدو  حلقوق اإلنسان، املصادر ووسائل حمإد موسع علوان، حمإد خليل املوس ،  - 3

 .45ت ، 8114، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر والتوزمع، األردن، الرقابة
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إن مسألة االعتراف لإلنسان حبقوق عل  املستوى الدو  جاء يف سياق 

يف احلرو   –الومالت الن عانت منها البشرمة جراء االعتداءات الصارخة 

، رغم وجود كثري م  االتفاقيات املتعلقة باألقليات مت -زناعات الدوليةوال

، ووجود إرهاصات ملطالب باحلقوق (يف عصبة األمم)إبرامها قبل للك الوقت 

يف برمطانيا، ووثيقة احلقوق  0805 املاغنا كارتا)واحلرمة يف مواثيق وعهود 

0424.) 

ة حقوق اإلنسان لوضع إن ما مهإنا هي تلك اجلهود الن قامت هبا جلن

صكوك الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان خاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

 0454، ويف عام 0442مسإرب 01الذي أقرت  اجلإعية العامة لألمم املتحد  يف 

متكنت اللجنة م  إعداد عهدم  دوليني حلقوق اإلنسان مت إقرارمها م  طرف 

، إضافة إىل الربوتوكول االختياري 0444س  اجلإعية العامة لألمم املتحد  

األول امللحق بالعهد الدو  للحقوق املدنية والسياسية، ودخال حيز النفال سنة 

اعتإدت اجلإعية العامة بروتوكوال اختيارما ثانيا للعهد  0441ويف عام . 0444

 . الدو  اخلات باحلقوق املدنية والسياسية ومتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

نتقلت مسألة حقوق اإلنسان هتم الدول وأصبح هلا بعد عاملي ونالت م  ا

العاملي حلقوق اإلنسان، رغم ان  ال  اإلعالنالتوافق، ما مسح بتبين أغلب الدول 

متصا باإللزام وليس معاهد  فهو حيإل يف طيات  مبادئ وجرد حقيقي لقائإة 

األخالقي وحجر فالشرعة هي األساس . م  احلقوق أمجعت البشرمة عليها

 . الزاومة لدراسة النظام الدو  حلقوق اإلنسان

 : عالقة املواطنة حبقوق اإلنسان -ثالثا
وهي تفاعل املواط  مع املكان أو  -كإا لكرنا سابقا -لا كانت املواطنةا

الوط  أو الدولة الن منتإي إليها، وتترتب عن  حقوق هذه األخري  تعترب 

حقوق ) قة قانونية أو سياسية معها هذا ميك  أن نسإي الزمة ل  باعتباره يف عال

، وبني احلقوق الن متإتع هبا بوصف  إنسان ل  حقوق طبيعية، بغض (املواطنة

 النظر ع  انتإائ  هلذا الوط  أم ال؟
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وليس  اإلنسانوما دام أن القانون الدو  حلقوق اإلنسان تكلم ع  حقوق 

 :ن الفرق بني املصطلحني ميك  إرجاع  إىل املالحظات التاليةفا !؟املواط حقوق 

 .حقوق املواطنة تضإنها قوانني الدولة الن تربطها عالقة باملواط  -

ترتبط املواط  مبسألة احلرمات العامة أكثر م  ارتباطها مبسألة حقوق  -

 .اإلنسان

الغاؤها أو  هناك حقوق لصيقة بشرصية اإلنسان ال ميك  للقوانني الداخلية -

بدعوى أن الفرد ليس مواطنا  -كاحلق يف احليا  والكرامة اإلنسانية -تعطيلها 

 .يف تلك الدولة

أما حقوق اإلنسان تتإيز . ترتبط املواطنة باجلنسية والتبعية والوطنية -

 .باالستقاللية والعاملية

ه املالحظات فان كال املصطلحني مؤدمان إىل غرض واحد وهو ذورغم ه

ولعل متاز  . ز ومحامة احلقوق واحلرمات املعترفة لإلنسان مهإا كان وضع تعزم

خري دليل  04241إعالن حقوق اإلنسان واملواط  الفرنسي سنة : املصطلحني يف

وهناك اتنقادات طالت هذا اإلعالن عل  اعتبار أن  تكلم  .عل  تكامل املفهومني

( الرجل)ومل متكلم ع  حقوق النساء وتكلم ع  املواط   (الرجل)ع  االنسان 

، "أوليإيب دي جو "، مما دفع بالكاتبة الفرنسية (املرأ )ومل متكلم ع  املواِطنة

–، ردا عل  التهإيش "إعالن حقوق املرأ  واملواِطنة" بوضع تسإية جدمد  هي

 .2الذي مس النساء عقب الثور  الفرنسية يف نص اإلعالن -حسبها

احلكم عل  الشيء فرع ع  تصوره، وم  هنا ونظرا ألمهية املصطلحات  إن

ما جيني  : فان االختالف يف تبين مفهوم معني للإواطنة مؤدي إىل تصورات حول

. املواط  م  حقوق وما مترتب علي  م  التزامات يف كنا هذه العالقة املواطنية

                                                 
: مادتة الثانيةأعلنت  اجلإعية التأسيسية الفرنسية، بعد الثور  الفرنسية، وجاء يف  - 1

وهذه . غرض كل اجتإاع سياسي حفظ احلقوق الطبيعة الن لإلنسان والن ال جيوز مسها"

 ."حق امللك وحق األم  وحق مقاومة الظلم واالستبداد: احلقوق هي
 .440ت محدي مهران، املرجع السابق،  - 2
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مهت يف تشكيل أسس لذلك هناك أنواع كثري  أو أبعاد تارخيية للإواطنة سا

 :حقوق املواطنة املعاصر  منها

املبنية عل  اخلصوصية الثقافية املواطنة الدستورمة : املواطنة التقليدمة

املبنية عل  االهتإام مبشكالت : املبنية عل  الوالء الدستوري املواطنة العاملية

 االهتإام باملشكالت البيئية، املواطنة: عاملية املواطنة االمكولوجية

وهناك م  ربطها بنوعية احلقوق الن توفرها للفرد املواط  . اخل...الثقافية

فقد تكون مواطنة مدنية مبناسبة احلقوق املدنية، وهي مواطنة سياسية إن 

وفرت حقوق سياسية وأخريا مواطنة اجتإاعية إلا تعلق األمر حبقوق 

 . 1اجتإاعية

 دنية والسياسية ودورها يف تكريس املواطنةالضمانات الدستورية للحقوق امل :احملور الثاني
تنص الدساتري الوطنية عربية أو غربية عل  اختالفها عل قسم متعلق 

باحلقوق واحلرمات والواجبات العامة، والتزامات الدولة يف توفريها واملبادئ 

الن حتكم جمتإعاهتا، هلذا سنتطرق يف هذا احملور ملكانة املواطنة ضإ  تلك 

 .دستورمة يف النقاط التاليةالضإانات ال

 : الدساتري الوطنية العربية ودورها يف تكريس حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة - أوال
نصت الدساتري العربية عل  حقوق اإلنسان واملواط  العريب يف كثري م  

 :2املواد سنذكر بعض األمثلة لبعض الدول العربية

 : يف دستور العراق
احلقوق املدنية : الفصل األول. احلقوق واحلرمات: جاء يف البا  الثاين

العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب : والسياسية، املاد  األوىل

                                                 
 citizenship andاملواطنة والطبقة االجتإاعية "ظر توماس مارشال، مقال  الشهري أن - 1

social class  الواقع  -التربية واملواطنةراضية بوزمان، : نقال ع  0451الن أصدرها عام

 .41-82ت ت ، 8105مركز الكتا  األكادميي، األردن،  .واملشكالت
 -موسوعة الدساتري واألنظإة السياسية العربية، اجمللد الثالث، وائل أنور بندق، : أنظر - 2

 .دون سنة نشر. دار الفكر اجلامعي، مصر،االسكندرمة. ،الكومت، فلسطني، قطر، اليإ ،العراق
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أو اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو الدم  أو املذهب أو املعتقد أو الرأي 

فرد احلق يف لكل : "فتنص، أما املاد  الثانية "الوضع االقتصادي أو االجتإاعي

العراقي هو كل م  : أوال: "اخلامسة فتنص، أما املاد  ..."احليا  واألم  واحلرمة

اجلنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي : ثانيا. ولد أل  عراقي أو ألم عراقية

للإواطنني رجاال ونساء حق املشاركة :"أما املاد  السابعة فتنص. طنت أساس موا

باحلقوق السياسية مبا فيها حق التصومت واالنترا   يف الشؤون العامة والتإتع

 ".والترشيح وفقا هلذا الدستور والقانون

 :يف دستور الكويت
: 84احلقوق والواجبات العامة، املاد  : جاء يف البا  الثالث حتت عنوان

الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون يف احلقوق "

جلنس أو األصل أو اللغة أو ال متييز بينهم يف للك بسبب ا والواجبات العامة،

ال جيوز القبض عل  إنسان أو حبس  أو تفتيش  أو حتدمد : " 40، املاد  "الدم 

 . إقامت  أو تقييد حرمت  يف اإلقامة أو التنقل اال وفق أحكام القانون

 :يف دستور فلسطني
رمات العامة، املاد  جاء يف البا  الثاين حتت عنوان احلقوق واحل

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق : "التاسعة

كإا نصت املاد  " االعاقةأو اجلنس أو اللون أو الدم  أو الرأي السياسي أو 

حقوق اإلنسان وحرمات  األساسية ملزمة وواجبة االحترام  -0: "العاشر  عل 

ة الفلسطينية دون إبطاء عل  االنضإام إىل اإلعالنات تعإل السلطة الوطني -8

 82كإا تنص املاد  ". واملواثيق اإلقليإية والدولية الن حتإي حقوق اإلنسان

ال جيوز إبعاد أي فلسطيين ع  أرض الوط  أو حرمان  م  العود  إلي  أو : " عل 

 ".ية منع  م  املغادر  أو جترمده م  اجلنسية أو تسليإ  ألمة جهة أجنب

 :يف دستور قطر
 81ساسية للإجتإع، املاد  املقومات األ: جاء يف البا  الثاين حتت عنوان

تعإل الدولة عل  توطيد روح الوحدد  الوطنية، والتضام  واالخاء بني : "عل 
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املاد  : وجاء يف البا  الثالث بعنوان احلقوق والواجبات العامة". املواطنني كافة

 45أما املاد  ". ن يف احلقوق والواجبات العامةاوواملواطنون متس: "44

الناس متساوون أمام القانون، ال متييز بيتهم يف للك بسبب اجلنس أو :"فتنص

ال جيوز إبعاد أي مواط  ع  " :فتنص 42أما املاد  ". األصل أو اللغة أو الدم 

ولة متإتع كل شرص مقيم يف الد: "58املاد  . البالد أو منع  م  العود  إليها

 ". إقامة مشروعة حبإامة لشرص  ومال ، وفقا ألحكام القانون

 :يف دستور اليمن
جاء يف البا  الثاين حتت عنوان حقوق وواجبات املواطنني األساسية، 

أما املاد  ". املواطنون مجيعهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة": 40املاد  

لكل مواط  حق اإلسهام يف احليا  السياسية واالقتصادمة ": فتنص عل  48

واالجتإاعية والثقافية وتكفل الدولة حرمة الفكر واإلعرا  ع  الرأي بالقول 

منظم القانون ": فتنص 44، أما املاد  "والكتابة والتصومر يف حدود القانون

مم  ها اجلنسية اليإنية وال جيوز إسقاطها ع  ميين إطالقا وال جيوز سحب

ال جيوز تسليم أي مواط  ميين إىل سلطة ": 45املاد  ". اكتسبها اال وفقا للقانون

حرمة التنقل م  مكان اىل آخر يف األراضي ": تنص عل  54املاد  ". أجنبية

اليإنية مكفولة لكل مواط ، وال جيوز تقييدها اال يف احلاالت الن مبينها 

وحرمة الدخول إىل اجلإهورمة  القانون ملقتضيات أم  وسالمة املواطنني،

واخلرو  منها منظإها القانون وال جيوز إبعاد أي مواط  ع  األراضي اليإنية أو 

 ".منع  م  العود  اليها

 :يف دستور اجلزائر
مقوم اجملتإع اجلزائري عل  ثوابت حتكإ  ومبادئ مستإد  م  تارخي  

ستعاد  حرمت  العإيق الضار  جذوره، وكذا م  نضال الشعب اجلزائري ال

ما ميك  اعتباره الدستور األول وروح الدساتري  –وكرامت ، ابتداء مبا ورد يف 

حيث نستشا  0454بيان أول نوفإرب عام  -اجلزائرمة املتعاقبة بعد االستقالل

اإلسالم والعروبة واألمازمغية، ولقد كرست تلك يف الدساتري : منها ثالثة مبادئ
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، يف البا  األول 18104التعدمل الدستوري لسنة اجلزائرمة املتعاقبة ومنها 

: من  عل  01: املبادئ العامة الن حتكم اجملتإع اجلزائري فتنص املاد : بعنوان

 : ال جيوز للإؤسسات أن تقوم مبا مأيت"

 .املإارسات اإلقطاعية، واجلهومة واحملسوبية -

 .إقامة عالقات االستغالل والتبعية -

 ".السلوك املرالا للرلق اإلسالمي وقيم ثور  نوفإرب -

ن احلقوق واحلرمات، كإا منص الفصل الرابع م  البا  األول دائإا بعنوا

كل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميك  أن متذرع بأي متييز معود : "48املاد  

شرصي  سبب  إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ورف آخر

، ."..نسية اجلزائرمة معرفة بالقانوناجل:"تنص عل  44املاد   ،"أو اجتإاعي

تستهدف املؤسسات ضإان مساوا  كل املواطنني واملواطنات : تنص عل  44املاد  

يف احلقوق والواجبات بازالة العقبات الن تعوق تفتح شرصية االنسان وحتول 

املاد  . ياسية واالجتإاعية والثقافيةدون مشاركة اجلإيع الفعلية يف احليا  الس

احلرمات األساسية وحقوق اإلنسان واملواط  مضإونة، وتكون ": تنص عل  42

تراثا مشتركا بني مجيع اجلزائرمني واجلزائرمات، واجبهم أن منقلوه م  جيل 

: تنص عل  41املاد  ". اىل جيل كي حيافظوا عل  سالمت  وعدم انتهاك حرمت 

وحيظر أي عنا بدين أو معنوي أو . م انتهاك حرمة اإلنسانتضإ  الدولة عد

 .املعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة مقإعها القانون. أي مساس بالكرامة

 : موقف الدساتري من املواطنة يف إطار احلقوق املدنية والسياسية -ثانيا
ك  مي -أعاله–م  خالل عرض تلك املواد يف بعض الدساتري العربية 

مناقشة وحتليل موقا الدساتري م  مفهوم املواطنة وحقوق اإلنسان وحرمات  

 :األساسية إمجاال كاآليت

                                                 
املتضإ  التعدمل الستوري للجإهورمة  8104مارس  4املؤرخ يف  10-04القانون رقم  - 1

: أنظر. 8104مارس  4بتارمخ  04، اجلرمد  الرمسية رقم .اجلزائرمة الدميقراطية الشعبية

www.joradp.dz 
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أغلب الدساتري تعترف للإواط  حبقوق ابتداء م  حق  األصيل يف اكتسا   -

تلك الصفة م  خالل اجلنسية، والن بدورها متكفل القانون بتحدمد شروط 

 .وأسبا  فقدها أو إسقاطها أو جترمدها التإتع هبا وكذا االحتفاظ هبا

تتفق الدساتري عل  مبدأ املساوا  ومبدأ عدم التإييز بني املواطنني ألي سبب  -

 اخل..معود للجنس أو العرق أو اللغة

بعض الدساتري لكرت صراحة التزام حبقوق اإلنسان وضرور  االنضإام  -

 (.1فلسطني، اجلزائر)للإواثيق الدولية حلقوق اإلنسان

تتضإ  الدساتري التزامات عل  الدولة يف التكفل باحلقوق املدنية والسياسية  -

وكذا االقتصادمة واالجتإاعية والثقافية بطرمق االمتناع ع  كل ما ميس 

حبرمة ممارسة تلك احلقوق، واملبادر  بطرمقة اجيابية يف توفري الشروط 

 .املالئإة للتإتع بتلك احلقوق

نسان واملواط  بالقانون وتكون يف إطار الظروف متم تقييد حقوق اإل -

 .االستثنائية بالقدر الذي حيدده القانون،ومقتضيات السالمة واألم 

ني نفس  وغريه م  حقوق مقع عل  الفرد واملواط  املسامهة واملشاركة يف متك -

، ع  طرمق احترام حقوق الغري (أن ال مكون دوره سليب كإوقا املتفر )املواطنة

ارسة مواطنيتهم، وتشجع الدولة سبل التعاون والوحد  الوطنية بكل فئات يف مم

 .الشعب

الضإانات الدستورمة تترمجها القوانني الن تصدرها السلطة التشرمعية، لك   -

مبق  عل  السلطة التنفيذمة التفسري الصحيح عند تطبيق القوانني عل  

                                                 
 –وبكل صراحة  00يف املاد  ( امللغ ) 0444نص أول دستور للجإهورمة اجلزائرمة سنة  - 1

توافق اجلإهورمة عل  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : " عل  -قل أن جندها يف دستور آخر

وتنظم إىل كل منظإة دولية تستجيب ملطامح الشعب اجلزائري وللك اقتناعا بضرور  

يف الفصل السابع املعنون مبادئ  0444 (امللغ )يف دستور اجلزائر لسنة وجاء ". التعاون الدو 

تتبىن اجلإهورمة اجلزائرمة املبادئ واألهداف الن : عل  24السياسة اخلارجية يف املاد  

 .ومنها ما تعلق حبقوق اإلنسان." ..تتضإنها مواثيق األمم املتحد 
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ئ وغريها م  احلاالت يف احلاالت العادمة ويف حاالت الطوار) املواطنني

 (.االستثنائية

م  أهم احلرمات الن تطفو إىل السطح عند احلدمث ع  املواطنة هي حرمة  -

العقيد ، حيث عاجلتها الدساتري ونصت عل  ضرور  عدم املساس هبا نذكر مثال 

ال مساس : م  الدستور اجلزائري الساري املفعول، حيث تنص عل  48املاد  

حرمة ممارسة العباد  مضإونة يف . د وحرمة حرمة الرأيحبرمة حرمة املعتق

 ". ول احترام القوانني

وجتسد للك يف قانون خات مبإارسة الشعائر الدمنية لغري املسلإني 

مارس  10بتارمخ  08: ،   ر رقم8114فربامر 82املؤرخ يف  14-14األمر )

8114.) 

إن اعتراف الدساتري حبقوق مواطين الدولة وتضإينها بعدد متفاوت وبصيغ  -

خمتلفة ومتنوعة، ضا إىل للك موافقتها وإمجاعها عل  ما جاء يف الشرعة 

الدولية حلقوق اإلنسان، معترب ضإانة لتإتع اإلنسان حبقوق املواطنة يف دولت ، 

م م  حقوق  كانسان، فان مل حيصل للك فال ميك  بأي حال م  األحوال أن حير

تشكل ضإان  -الن سنتطرق هلا بعد قليل -فالنظام الدو  حلقوق اإلنسان

إضافيا للضإانات الدستورمة لبعض الدول الن ال تنص دساتريها عل  تعزمز 

 . ومحامة مثل  حلقوق املواطنة فيها

 املواطنةآليات العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لتكريس  :احملور الثالث
 : مربرات اإلعالن عن العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية -أوال

إن مربرات وضع اتفاقية خاصة بطائفة م  احلقوق أو ما مسإ  تصنيا 

كان نتيجة تطورات رافقت االعتراف هبا كإسألة ( أجيال حقوق اإلنسان) احلقوق

بل فان واضعي اإلعالن أولية، ل تصنيفها تبعا لزم  إقرارها، وكإا قلنا م  ق

العاملي حلقوق اإلنسان مل مهدأ هلم بال إال أن مروا إقرار اتفاقيات ملزمة للدول 

 0444تفصل يف مسألة احلقوق واحلرمات، وهذا ما حدث بإقرار اتفاقيتني سنة 
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واحد  خاصة باحلقوق املدنية والسياسية وأخرى للحقوق االقتصادمة 

 :لكر بعض املالحظات يف هذا الشأنواالجتإاعية والثقافية وميك  

ان تصنيا احلقوق هبذه الصيغة وان فرضت  وقتئذ صراعات بني املعسكرم   -

مدعم مسألة احلقوق )واملعسكر الشرقي( مدعم احلقوق املدنية والسياسية)الغريب

،فان  ال مؤثر عل  القيإة القانونية خاصة (االقتصادمة واالجتإاعية والثقافية

سألة التدر  فلكل احلقوق أمهيتها املعترب  يف احلفاظ عل  كرامة فيإا تعلق مب

 .اإلنسان

انضإام الدول إىل االتفاقيتني عزز م  قيإة تلك احلقوق إىل مصاف العاملية  -

 .وااللتزام الدو  حبإامة حقوق اإلنسان يف كل مكان

جتسيد حلقوق  -املواط  -مصلحة الفرد م  مصلحة اجلإاعة وحقوق الفرد -

اجلإاعة الن معيش فيها، والعكس بالعكس، فالفرد منتفع حبق  يف مواجهة 

مجاعية حقوق " اجملإوعة الن متفاعل معها وهذا ما مسإ  تكرمس واهر  

 .collectivizationاإلنسان 

 (املواد الثالث مشتركة بني العهدم ) التأكيد عل  حق الشعو  يف تقرمر املصري -

هذا احلق الذي معترب مصريما منذ البدامة خاصة بالنسبة للعهد الدو  اخلات 

باحلقوق املدنية والسياسية، ومعزى تقدمي هذا احلق اجلإاعي عل  باقي احلقوق 

الفردمة ألمهيت  يف االستفاد  بباقي احلقوق الحقا، بل هو أسبق منها وال 

 :ومترذ معاين كثري  منها. متصور وجودها دون 

 .حق شعب ما يف االستقالل ويف حتدمد مركزه الدو  وهو املعىن التقليدي -

 .حق شعب ما بتقرمر شكل احلكومة واملشاركة فيها -

 .حق دولة ما يف سالمة أراضيها ووحدهتا اإلقليإية -

حق أقلية معينة موجود  داخل حدود دولة معينة وخارجها بالتإتع باحلقوق  -

 .خاصة بصفتها هذه
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 .1أكيد عل  املكانة اخلاصة ملبدأ املساوا  وعدم التإييزالت -

 : املواطنة يف العهد الدولي حلقوق املدنية والسياسية -ثانيا
ال شك أن احلدمث ع  املواطنة الوارد  يف العهد الدو  للحقوق املدنية 

هو حدمث ع  مدى متتع األفراد بتلك احلقوق أو بعضها بوصفهم  والسياسية،

وإل : " منتإون إىل تلك اجلإاعة، وهذا ما لكرت  االتفاقية يف دمباجتها بقوهلا

تدرك أن الفرد الذي تترتب علي  واجبات إزاء األفراد اآلخرم  وإزاء اجلإاعة 

وق املعترف هبا يف هذا الن منتإي إليها مسؤولية السعي إىل تعزمز ومراعا  احلق

 .العهد

إن احلقوق املعلنة يف العهد تشكل حبق ما نطلق علي  باحلقوق املواطنة 

لكل فرد احلق يف : املاد  التاسعة تنص: لعالقتها املباشر  بالسلطة العامة فإثال

احلرمة ويف األمان عل  شرص ، وال جيوز توقيا احد أو اعتقال  تعسفا، وال 

  حرمت  إال ألسبا  منص عليها القانون وطبقا لإلجراء جيوز حرمان احد م

 .املقرر في 

معامل مجيع احملرومون م  حرمتهم معاملة إنسانية، ": تنص عل  01املاد  

 ."حتترم الكرامة األصيلة يف الشرص اإلنساين

ال جيوز سج  أي إنسان جملرد عجزه ع  الوفاء بالتزام "تنص  00املاد  

 .كراه البدين عل  املعسر يف تسدمد ما علي  م  دمون، أي منع اإل"تعاقدي

لكل فرد موجد عل  حنو قانون داخل اقليم دولة ما ": تنص 08املاد  

لكل فرد حرمة مغادر  أي بلد  -حرمة التنقل في  وحرمة اختيار مكان اقامت ، 

 "...مبا يف للك بلده

 .ال جيوز حرمان أحد تعسا م  حق الدخول إىل بلده -

م  حق كل  -8... الناس سواسية أمام القضاء -0: تنص عل  04املاد  

لكل  -4متهم بارتكا  جرمية أن معترب برمئا إىل أن مثبت علي  اجلرم قانونا 

                                                 
 .004. 005ت ت ، السابق املرجعحمإد موسا علوان، حمإد خليل املوس ،  - 1
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متهم جبرمية أن متإتع أثناء النظر يف قضيت  وعل  قدم املساوا  بالضإانات 

أن معطي  -غة مفهإها،أن متم إعالم  سرمعا وبالتفصيل ويف ل -: الدنيا التالية

 –أن حياكم دون تأخري  –. ..م  الوقت وم  التسهيالت ما مكفي  إلعداد دفاع 

 ...".أن حياكم حضورما

لكل إنسان احلق يف حرمة الفكر والوجدان والدم  ومشإل للك : 02املاد  

وحرمت  يف اعتناق أي دم  أو معتقد خيتاره  حرمت  يف أن مدم  بدم  ما،

وحرمت  يف إوهار دمن  أو معتقده وإقامة الشعائر واملإارسة والتعليم، مبفرده أو 

 ....مع مجاعة

احلقوق ... مكون لكل مواط  دون أي وج  م  وجوه التإييز 85املاد  

 : التالية، الن جيب أن تتاح ل  فرصة التإتع هبا دون قيود غري معقولة

أن مشارك يف إدار  الشؤون العامة، إما مباشر  أو بواسطة ممثلني خيتارون يف  -

 .حرمة

أن منترب ومنترب، يف انترابات نزمهة جترى دورما باالقتراع العام وعل  قدم  -

 .املساوا  بني الناخبني وبالتصومت السري تضإ  التعبري احلر ع  إراد  الناخبني

وا  عإوما مع سواه فرصة تقلد الووائا العامة يف أن تتاح ل  عل  قم املسا -

 .بلده

الناس مجيعا سواء أمام القانون ومتإتعون دون أي متييز حبق : 84املاد  

 ..."متساو يف التإتع حبإامت 

ال جيوز يف الدول الن توجد فيها أقليات اثنية أو دمنية أو : 84املاد 

ات املذكور  م  حق التإتع لغومة أن حيرم األشرات املنتسبون إىل األقلي

بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهر  بدمنهم وإقامة شعائرهم أو استردام لغتهم 

 .باالشتراك مع األعضاء اآلخرم  يف مجاعتهم

 :وم  خالل احلقوق الوارد  أعاله ميك  إبداء املالحظات التالية

 املواطنة تتدعم حقيقة م  خالل بعض احلقوق التفصيلية الن جاءت يف -

العهد، لك  واجب الدولة مبق  ضرورما للتإتع بالكثري منها، فاحلقوق املدنية 
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والسياسية متطلب حياد الدولة ويف نفس الوقت توفري اإلطار القانوين للإارسة 

أغلبها كحق التنقل، احلق سك ، حق التعليم، املشاركة غي تسيري الشؤون العامة، 

 اخل...تقلد الووائا

ية تتحقق كذلك بالتإتع باحلقوق االقتصادمة واالجتإاعية املواطنة احلقيق -

والثقافية، وليس فقط باحلقوق الوارد  يف العهد الدو  للحقوق املدنية 

املواطنة االقتصادمة، )والسياسية، بل يف بعض األحيان تظهر أبرز وأكثر 

 ...(.االجتإاعية والثقافية

بة تعزمز ومحامة احلقوق آلية البالغات والتقارمر كذلك تسهم يف مراق -

 (40املاد  )املعترف هبا يف هذا العهد

العهد مطلب م  كل دولة طرف يف هذا العهد إلا كانت تدابريها التشرمعية أو  -

غري التشرمعية القائإة ال تكفل فعال إعإال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد 

، ما مكون ضرورما بان تترذ طبقا إلجراءاهتا الدستورمة وألحكام هذا العهد

 (8املاد  الثانية فقر  )هلذا اإلعإال م  تدابري تشرمعية وغري تشرمعية

جييز العهد تعطيل أو تقييد بعض احلقوق يف حاالت الطوارئ واحلاالت  -

بشروط قانونية حمدد  وضإ  آجال ويف أضيق احلدود وأن ال )1االستثنائية

 (.تنطوي عل  متييز عند تطبيقها

                                                 
بشان املاد  الرابعة خبصوت قيد حاالت  0420لسنة  5تعليق جلنة حقوق اإلنسان رقم  - 1

يف الدور  الثانية والسبعون للجنة  84والذي عدل بالتعليق العام رقم  ،الطوارئ االستثنائية

بأحكام العهد لات طابع  حيث جاء في  جيب أن تكون تدابري عدم التقيد ،8110لسنة 

أن مكون الوضع مبثابة حالة طوارئ عامة هتدد  -:استثنائي ومؤقت وجيب توافر شرطان

انظر جمإوع . حيا  األمة وان تكون الدولة الطرف قد أعلنت رمسيا حالة الطوارئ

 :جمإوعة الوثائق اخلاصة بالتعليقات رمز الوثيقة: التعليقات عل  الرابط

HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) ،84  842، ت 8112ماي.  
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العهد إهدار أي م  احلقوق أو احلرمات املعترف هبا يف هذا العهد كإا حيظر  -

أوسع م  تلك املنصوت عليها يف العهد، وتبق  يف كل األحوال خاضعة لرقابة 

 حسب العهد. اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 :خامتة
م  خالل العرض وم  خالل مقارنة الضإانات الوارد  دستورما وتلك 

العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية توصلنا إىل نتائا  اآلليات املتضإنة يف

 :اآلتية

حقوق املواطنة حتإ  داخليا بناء عل  القوانني الداخلية، وال موجد ما مينع  -

 .م  االستناد نصوت العهد يف تعزمز ومحامة لات احلقوق

لدو  مبدأ التكامل موجود بني احلقوق الوارد  يف الدساتري الوطنية والعهد ا -

 .للحقوق املدنية والسياسية

تشكل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان والعهد الدو  للحقوق املدنية  -

 .والسياسية النوا  لالعتراف باحلقوق عل  املستوى العاملي

التإتع باملواطنة احلقيقية مرجع إىل الدساتري الوطنية، ومشكل العهد وثيقة  -

 .استئناسية توجيهية

أضإ  للفرد، م  اآلليات ( التشرمعية وغري التشرمعية)الدستورمة اآلليات -

 .الدولية وأسرع لالستفاد  منها

االنتإاء إىل اجملإوعة قانونيا متجسد يف اجلنسية، وهذا ال معىن التإتع  -

الكامل حبقوق املواطنة لورود استثناءات عليها مرتبطة بالقيود القانونية، ومدى 

 .ار مواطنيت مسامهة املواط  يف إوه

املواطنة تتجسد م  التفاعل االجيايب بني املواط  واجلإاعة الن معيش فيها  -

 حىت ومل مك  حيإل جنسية للك البلد

اجلنسية هي أوىل مراحل التإتع باملواطنة لك  ليس بالضرور  كل م  حيإل  -

 .جنسية الدولة معترب مواطنا صاحلا
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زامات ووعي جمتإعي بضرورات العيش املواطنة ليست حقوقا فقط بل هي الت -

 .املشترك

 :قائمة املصادر واملراجع
 :القوانني -أوال 

املتضإ  التعدمل الدستوري للجإهورمة  8104مارس  4املؤرخ يف  10-04القانون رقم  - 10

 8104مارس  4بتارمخ  04، اجلرمد  الرمسية رقم .اجلزائرمة الدميقراطية الشعبية

 :الكتب -ثانيا 
الطبعة العاشر ،دار عإار،  ،.خمتار الصحاححمإد ب  أيب بكر عبد القادر الرازي،  -18

 .8112األردن،

، مركز دراسات الوحد  مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطيةعلي خليفة الكواري،  -14

 .8110العربية، بريوت، لبنان، 

دار الوفاء . حتليلية نقدمةاملواطنة واملواط  يف الفكر السياسي دراسة محدون مهران،  -14

 .8108لدنيا الطباعة والنشر، مصر، اإلسكندرمة، 

القانون الدو  حلقوق اإلنسان، املصادر ووسائل حمإد موسع علوان، حمإد خليل املوس ،  -15

 .8114، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر والتوزمع، األردن، الرقابة

مركز الكتا  األكادميي، األردن،  .الواقع واملشكالت -التربية واملواطنةراضية بوزمان،  -14

8105. 

 العراق، -موسوعة الدساتري واألنظإة السياسية العربية، اجمللد الثالث، وائل أنور بندق،  -14

 .دون سنة نشر. دار الفكر اجلامعي، مصر،االسكندرمة الكومت، فلسطني، قطر، اليإ ،
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 األمن االنساني كمظهر للحقوق المدنية والسياسية
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 : خلص امل

العالقة بني االمن اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية يف الثراء املتبادل بينهما،  كمن

". املقاربة املؤسساتية والسالم الدميقراطي" حيث تطور مفهوم االمن بفعل التوجه الليربايل

وكان للحرب العاملية الثانية دور يف انشاء االمم املتحدة والتأسيس حلقوق االنسان هبدف االمن 

ومن جهة اخرى عمل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على توسيع . لسلم الدولينيوا

وبنهاية احلرب الباردة تصاعد اخلطاب الدميقراطي . جمال تطبيق حقوق االنسان يف العامل

الليربايل الذي ارتكز باألساس على احلقوق املدنية والسياسية ليلتقي هذا اخلطاب برد 

تأصال ملفهوم االمن " كويف عنان"مم املتحدة على لسان امينها العام الصدى من طرف اال

 .االنساين

 

Résumé : 

Comme la relation entre la sécurité humaine et les droits civils et 

politiques dans la richesse mutuelle, où le concept de sécurité développé par 

l'approche libérale "approche institutionnelle et la paix démocratique". La 

Seconde Guerre mondiale a joué un rôle dans la création des Nations Unies et 

des droits de l'homme pour la paix et la sécurité internationales. D'autre part, 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a élargi la portée des 

droits de l'homme dans le monde. À la fin de la guerre froide, le discours 

démocratique libéral, fondé principalement sur les droits civils et politiques, a 

dégénéré pour répondre à l'interprétation du concept de sécurité humaine 

donnée par le secrétaire général de l'ONU "Kofi Annan". 
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 :مقدمة

هناك عالقة ال ميكن جتاهلها بني العامل النظري اجملرد والعامل الواقعي 

حيث متارس السياسة، فنحن حباجة للنظريات حىت نضفي معىن على الكم 

حيث أن التباين يف وجهات النظر جتاه  اهلائل من املعلومات اليت تغمرنا يوميا،

السياسة املتبعة يعود إىل االختالفات اجلوهرية حول القوى األساسية اليت 

 .تسهم يف صياغة حمصالت التفاعل الدويل

تعترب احلقوق املدنية والسياسية من اهم خمرجات االرادة الدولية من 

احلفاظ على االمن خالل جتسيد مبادئ ومقاصد االمم املتحدة اهلادفة اىل 

والسلم الدوليني، حيث انطلقت من مرجعية حقوق االنسان وقداسة كرامته، فقد 

كانت لإلحداث املتزامنة والتفاعالت الدولية دورا مركزيا يف حتديد خمتلف 

 .املواضيع اليت عاجلها اجملتمع الدويل متأثرا بالتيار السائد بني االمم

ية التالية يف شكل تساؤل مركزي من خالل ما سبق ميكن طرح االشكال

 :مفاده

 كيف أثرت احلقوق املدنية والسياسية يف تطور مفهوم االمن؟

 :يتطلب اجلواب على هذه االشكالية تقسيم املداخلة اىل مبحثني كما يلي

 .مفهوم االمن االنساين: املبحث االول

 .ةالعالقة االمن االنساين باحلقوق املدنية والسياسي: املبحث الثاين

 مفهوم االمن االنساني: املبحث االول
يتطلب معاجلة مفهوم االمن االنساين مطلبني، حيث نتطرق يف املطلب 

االول اىل تعريف االمن االنساين، اما يف املطلب الثاين نعرض املرجعية النظرية 

 .لألمن االنساين

 تعريف االمن االنساني: طخلب االولامل
ينصرف مفهوم األمن يف ابسط تعريفاته إىل غياب التهديد، لكن األمر 

ليس يف مستوى هذه البساطة، من حيث أن احلالة اليت يكون عليها وضع معني يف 

وقت معني ويف مكان ما، ليست كسابقتها أو تابعتها، وهذه القاعدة األبدية للواقع 
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السيطرة على خمتلف  الدويل واإلنساين يف آّن ال ميكن التحكم فيها أو

هذه احلقيقة اليت أرهقت التنظري، خاصة يف جمال األمن، حيث ...متغرياهتا

 .يشكل ثنائيات متفرقة مرتبطة بعقدة الفكر البشري

ن مفهوم األمن التقليدي يقتصر على األمن القومي املرتبط بالقوة إ

دة يف قوهتا العسكرية املادية، واملأزق األمين الناتج عن سعي كل دولة للزيا

والتسابق املفرط لتحقيق مصاحلها يف إطار سيادهتا املطلقة وحقها يف اللجوء إىل 

احلرب نظرًا للقومية الدولية وسبب اخلوف من احلرب الدائمة وتكرار احلرب 

العاملية األوىل والثانية كان على الدول التفكري يف إقامة األمن اجلماعي كأحد 

  1.م التقليديالسبل لضمان األمن باملفهو

بدأ مفهوم األمن يغزو أبعاد جديدة وذلك تزمنا مع تغري املشهد الدويل، 

كل هذا أدى إىل إعادة النظر ومراجعة كافة املقاربات األمنية، حيث أنه مل يعد 

الفعل والتأثري حكرا على الدولة القوية فقط، بل امتد إىل فواعل دولية 

 .لية واإلقليمية واملنظمات غري حكوميةجديدة غري الدولة مثل املنظمات الدو

من القهر والعنف ) أمن اإلنسان من اخلوفان التعريف اجلديد لألمن هو 

، أي حماولة خلق (وعدم التمكني االجتماعي...احلرمان)واحلاجة ( والتهميش

ديناميكية تدمج اإلنسان يف األولويات التنموية والسياسية بدل من التركيز على 

 .ام السياسي وبيئتهاستقرار النظ

فعلى الرغم من اإلمجاع الواسع على هذا التعريف اإلجرائي إال أنه مع 

قد  فلجنة األمن اإلنساينذلك توجد تعاريف كثرية ضعيفة التوافق الوظيفي 

محاية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقوق وحريات "عرفته على أنه 

                                                 
1 Yezid Sayegh, Confronting the 1990's security in developing countries, 

Adelphipapers, London, n° 251, Summer, 1990, p 69. 
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 Johan"ويوهان سيلس Sadako Ogata" "ساداكو أوغاتا وذهب كل من" اإلنسان

Cels"  جمموعة عمليات محاية "إىل أعمق من ذلك بتعريفهم للظاهرة على أهنا

الضرورية لبقاء اإلنسان والتنمية، أي محاية اإلنسان من –احلريات األساسية 

التهديدات اخلطرية واملستدمية سواء أكانت طبيعية أم جمتمعية مع متكني 

املبادرة )إمكانية تطوير قدراهتم لتحقيق خرياهتم بذاهتم األفراد واجملتمع من 

 1 ".بشكل يتوافق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( الذاتية واملستقلة

 نظرية لألمن االنسانياملرجعية ال: املطخلب الثاني
ولقد شكلت ظاهرة األمن اهتمام خمتلف املدارس النظرية للعالقات 

الدولية منذ ظهورها إىل يومنا هذا، وبالرغم مما كتب حول املسألة األمنية إال 

أن مفهوم األمن مازال يثري اهتمام معظم املنشغلني باملسائل األمنية 

العالقات  من أعرق وأقدم مدارس املدرسة املثاليةواالستراتيجية وتعترب 

ليونارد الدولية،فقد برزت بعد هناية احلرب العاملية األوىل خاصة يف كتابات 

وجاء Alfred Zimmern""ألفرايد زميرنو كذلك Leonard Woolf""وولف

مؤازًرا هلذه املدرسة حيث Woodrow Wilson""ويلسونخطاب الرئيس األمريكي 

                                                 
يابانية، تولت العديد من املناصب أمهها عميدة باحثة وأستاذة جامعية ...( -0281: )أوغاتا

لكلية الدراسات اخلارجية يف جامعة صوفيا يف طوكيو، وكذلك العديد من الوظائف يف منظمة 

 .األمم املتحدة

رئيس دائرة احلوكمة والشراكة يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: سيلس. 
1-MarliesGlasius, Human Security fromParadigm Shift to Operationalization: Job 

Description for a Human Security Worker, security dialogue, Vol 39, feb 2008, pp 35-

37. 
منظر سياسي بريطاين، عمل ككاتب وصحفي حيث أسس صحيفة ( 0262-0221) :وولف

Hogarth Press  البلومزبريويعترب أيضا املؤسس للحركة الفكرية جملموعة Bloomsbury . 
هو أحد املؤرخني الربيطانيني عمل كأستاذ للعلوم السياسية ويعترب ( 0241-0212) :زميرن

 .من كبار املنظرين يف العالقات الدولية
للواليات املتحدة األمريكية وأكادميي حاصل على  82هو الرئيس ( 0284-0246) :ويلسون

 =دتني متتاليتنيه احلكم يف فترة احلرب العاملية األوىل لعالدكتوراه يف العلوم السياسية، توىل
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وأصبحت  املؤيدة للمدرسة املثاليةاملبادئ األربعة عشر تضمن خطابه الشهري 

 .وتتعظ هبا ويلسوناملدارس املثالية تستشهد مببادئ 

لقد عمل أنصار التيار املثايل على إبراز األمن بالدعوة إىل إقامة جمتمع 

كما يرفضون أيضا استخدام  دويل قائم على الطبيعة التنظيمية ال الفوضوية،

القوة ويفضلون استعماهلا حصًرا ضد الدولة اليت تنتهك القانون الدويل، 

وبالرغم من أن أفكار هذه املقاربة تسعى إىل حتقيق السلم العاملي الرافض 

للحرب والعمل على حل اخلالفات بالطرق السلمية مع العودة إىل آليات التحكيم، 

جياد خمرج قانوين بدل الدخول يف حرب مدمرة، إال اليت متنح الدول فرصة إ

 .أهنا مل متنع نشوب حرب عاملية ثانية أحدثت أضرار كبرية على اجلميع

وقد مثلت احلرب العاملية الثانية حتديا جوهريا دفع هبذه النظرية إىل 

التراجع وتقليص قدرهتا التفسريية، وجاءت مرحلة ما بعد احلرب الباردة 

وية هلذه املقاربة املعيارية بعدما تقلص دورها يف ميدان العالقات لتهيئة عودة ق

الدولية لعقود، وذلك عن طريق بعض القانونيني واحملللني السياسيني أمثال 

الذي يعتقد بأن مسألة األمن مرتبطة أساًسا Richard Falk""ريتشارد فاالك

منظمة األمم حبكومة عاملية قائمة على قواعد القانون الدويل حيث تقوم 

 .العامل "بأنسنة"املتحدة 

                                                                                                                        

حيث عرفت سياساته الدبلوماسية نقطة حتول كربى . 0280إىل غاية  0201مابني =

للعالقات اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية وذلك بعد ما يقارب عن ربع قرن من العزلة، 

 .0202حاز على جائزة نوبل للسالم سنة  أطلق فكرة منتدى التعاون الدويل وعصبة األمم،

 يهودي أمريكي، عمل كأستاذ للقانون الدويل يف جامعة برنستون، حاصل ...( -0211): فالك

على دكتوراه يف القانون من جامعة هارفارد، عينته األمم املتحدة كمقرر حلقوق اإلنسان يف 

ياسات اإلسرائيلية ودعمه ، عرف مبناهضته للس0261األراضي احملتلة الفلسطينية سنة 

 .للحقوق الفلسطينية
يركز هذا املصطلح على أمن الفرد؛ ذلك بأن يكون حمور األمن بدال عن الدولة:أنسنة األمن .

 . وبالتايل كل األعمال واألنشطة املتعلقة باملسائل األمنية جيب أن تكون ذات طابع إنساين
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 .عالقة االمن االنساني باحلقوق املدنية والسياسية: املبحث الثاني
نقسم هذا املبحث اىل مطلبني، يف املطلب االول نناقش تطور حقوق 

االنسان، اما يف املطلب الثاين خنترب مرتكزات االمن االنساين باحلقوق املدنية 

 .والسياسية

 تطور حقوق االنسان: ولاملطخلب اال
تعد حقوق االنسان جمموعة من احلركات التأسيسية املتشابكة واملرتبطة 

بتعريفات وحمتويات متوافقة وطبيعية القيم واملعايري اليت حيددها التوزيع 

الدويل للقوة وحتددها القيم املمثلة للغرب احلضاري الذي تدافع عنه الواليات 

الذي يعمل منذ عقود على هيكلة وبناء عامل قائم املتحدة والغرب األوريب، و

 .على تصوراته املنظمة حلقوق اإلنسان والدميقراطية واقتصاد السوق

انطالقا من الثورة الفرنسية ومبادئها بدأ العامل الغريب بناء منظور 

انساين للحقوق املدنية والسياسية، ولقد جتسد ذلك املنظور يف مبادئ ميثاق 

مترمجا حقوق االنسان، ليأيت الدور على العهد الدويل للحقوق االمم املتحدة 

املدنية والسياسية امجاعا بني االمم، لكن مل تكتفي االمم بذلك بل توصلت اىل 

مقاربة االمن االنساين، لتفرض على اجلميع احترام هذه احلقوق او التدخل 

 1".التدخل االنساين"باسم محاية حقوق االنسان 

 ني باحلقوق املدنية والسياسيةاختبار مقاربة االمن االنسا :املطخلب الثاني
االمن االنساين من املواضيع املهمة اليت ختص االنسان كونه خملوق له 

احتياجات يعمل على احلصول عليها وهو بذات الوقت يدفع عن نفسه الشر 

وال يزال االنسان منذ ان وجد على االرض وهو يف صراع  واالذى بكافة انواعه،

مستمر من اجل تأمني نفسه من املخاطر اليت حتيط به، لذلك طور اهم املقاربات 

والتنظيمات حلماية االنسان من االنسان نفسه واحلقوق املدنية والسياسية 

  .تترجم هذه اجلهود

                                                 
1- Yezid Sayegh, op.ct , p16. 
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الذي عرف  0224سنة التقرير الثاين لربنامج األمم املتحدة لحيث جند 

واألمن متمحور حول اإلنسان وحاجاته . األمن اإلنساين كمنظور جديد للتنمية

مثل اجملاعة  chronicthreatsوكذلك محاية اإلنسان من املخاطر املستعصية 

واملرض والقهر السياسي واحتماالت االنقطاع املفاجئ والضار حلاجات اإلنسان 

 Amartiya"حمبوب احلق وأمرتيا سانالتقرير، فمن هنا حدد حمرري ... اليومية

Sen"  سبعة أبعاد لألمن اإلنساين وذلك وفقًا لفلسفة احلاجات اإلنسانية تتمثل

 :فيما يلي

 .أي ضمان احلد األدىن من الدخل لكل فرد :األمن االقتصادي .0

 .أي ضمان احلد األدىن من الغذاء لكل فرد: األمن الغذائي .8

أي ضمان احلد األدىن من احلماية والرعاية الصحية من  :األمن الصحي .1

 .األمراض والوقاية منها

ويقصد به محاية اإلنسان من الكوارث الطبيعية واحلفاظ على : األمن البيئي .4

 .البيئة من استدمار اإلنسان

والذي يعين محاية اإلنسان من العنف املادي من طرف : األمن الفردي .4

 .اخل...رب الدوليةالدولة، الدول، الفواعل ع

الذي يقوم على ضمان االستمرار يف العالقات االجتماعية : األمن اجملتمعي .6

 .التقليدية والقيم من العنف العرقي والطائفي

الذي يضمن للبشر العيش يف كنف جمتمع تضمن وترقي : األمن السياسي .1

 .حقوق اإلنسان

درات مثل ولقد مكن هذا املنظور االممي من تطوير جمموعة من املبا

املبادرات اليابانية والكندية والنروجيية اهلادفة لتحقيق األمن والسلم العامليني، 

وذلك من خالل التنمية ومتكني البشر من حقوقهم، وكانت هلذه املبادرة دور فاعل 

 Kofi"واليت على أساس جناحاهتا أسس" شبكة األمن اإلنساين"يف إنشاء 

Annan"  تقرير برشلونةوحرر األوربيون " إلنساينجلنة األمن ا"كويف عنان 
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(4002) A Human Security Doctrine for Europe
فمن هنا يظهر مدى  .1

التفاعل األكادميي والعملي يف تطوير منظور حركي ألمن اإلنسان يف ظل عوملة 

 (.مفارقات العوملة)للحقوق واملخاطر 

على الرغم من احلقوق املدنية والسياسية املتجسدة يف االمن االنساين، إال 

أن البشاعة اإلجرامية ضد حقوق اإلنسان واحلياة قد تزايدت؛ عن طريق 

التصفية العرقية مثل ما حدث يف فلسطني، البوسنة واهلرسك، رواندا، بوروندي 

لف ساكن من ذو األصول أ 04وكذلك النيجر اليت طرد منها أكثر من ... والكونغو

 :، وميكن رصد اهم اخلروقات كما يلي8111العربية إىل التشاد سنة 

يف " التدخل الدميقراطي " تزايد التعديات السافرة ضد حقوق اإلنسان باسم  .0

 هاييت العراق؛

تزايد املعاناة اإلنسانية بسبب االنفرادية األمريكية مثل ما حدث يف كل من  .8

 ...أفغانستان والصومال العراق، كوسوفو،

تزايد اجلرائم ضد اإلنسانية بفعل األزمات الداخلية كما حدث يف البحريات  .1

 ...الكربى، السودان، ليربيا، سرياليون وباكستان

أدت العوملة االقتصادية غري املتكافئة إىل توسيع اهلوة التنموية بني الشمال  .4

مليار إنسان بأقل من  8.2 واجلنوب مما زاد من رقعة الفقر إذ يعيش أكثر من

 .دوالر يف اليوم 18

السل،  AIDSأنفلونزا الطيور، اإليدز SARS:انتشار األمراض واألوبئة مثل .4

 ...وعودة أمراض الفقراء مثل الطاعون وغريه... املالريا

مليار من سكان  0.8من  انتشار األمراض املتنقلة عن طريق املياه إذ جند أزيد .6

 .العامل ال يتمتعون باالستهالك الدائم للماء الصحي والنظيف

 تنامي ظاهرة اإلرهاب وما تسببه من دمار وفقدان للحياة  .1

                                                 
1
Ulrich Albrecht and other, A Human Security Doctrine for Europe, The Barcelona 

Report of the study group on europe's Security Capabilities, Barcelona 15 September 

2004. 
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 انتشار الكوارث البيئية والكوارث الطبيعية والصناعية  .2

تصاعد ظاهرة اهلجرة السرية آو هجرة املوت وما تؤديه إىل فقدان األرواح  .2

 .لبحار وعلى احلدوديف ا

 :خامتة

بالنظر لغياب العدالة التوزيعية عامليا وتنامي التهديدات الالمتاثلية فإنه 

من الصعب احلديث يف عامل ال تزال فيه الغلبة للقوة احلديث عن األمننة 

باملنطق اإلنساين، فنحن يف عامل املكانة األوىل فيه للقوة وبعدها مبسافة بعيدة 

 .لكن بفرص حياتية غري متساويةيأيت اإلنسان، و

مع ذلك ميكن االستنتاج من خالل مناقشة موضوع االمن االنساين كمظهر 

للحقوق املدنية والسياسية، ان االمن االنساين مظهر من مظاهر احلقوق املدنية 

كما ميكن اعتبارها تطور حتمي ملبادئ حقوق االنسان ذات املرجعية  والسياسية،

 .الفكرية الليربالية
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 حدود الحماية الجزائية لحق التصويت

 في التشريع الجزائري والمقارن
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h.benmechri@univ-biskra.dz                           chebri80@yahoo.fr 
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 : مقدمة
ميثل احلق يف التصويت لالنتخابات ذات الطابع السياسي أبرز صور 

بل أضحى ميثل اإلطار الشرعي والقانوين ملمارسة  احلقوق السياسية للمواطن،

السلطة داخل الدولة بوصفه الوسيلة األنسب ملمارسة السلطة الشرعية 

 .والقانونية بواسطة اإلرادة الشعبية احلرة

إال أن ممارسة هذا احلق يف الواقع العملي بشكله االجيايب، ومبا يفرز 

اإلرادة الشعبية يبقى مرهونا مؤسسات دستورية منتخبة تعرب بشكل صادق عن 

مبدى القدرة على توفري بيئة إنتخابية حرة نزيهة وآمنة، ومن هذا املنطلق كان 

البد من إحاطة مرحلة التصويت أو االقتراع مبجموعة من الضوابط والضمانات 

األساسية حىت متارس بشكل سليم، وبالتايل محايتها من االعتداء عليها بأي 

 .شكل من األشكال

الثابت أن أشكال احلماية املقررة حلق التصويت على النحو السابق و

متعددة، حبيث تتنوع بني الدستورية، واإلدارية، والسياسية، والقضائية، فضال 

على شكل آخر من احلماية ال يقل أمهية عن ما سبق ذكره، أال وهو فكرة 

 .احلماية اجلزائية
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حيث  النوعية والضرورية، وتأيت احلماية اجلزائية كأحد تلك الضمانات

هتدف إىل ضمان سالمة عملية إدالء الناخب حبق التصويت من كل ما يشوبه من 

ضغط أو تأثري أو تزوير أو تدليس، ومبا يسمح للناخب أن ميارسه يف كنف 

 .الشفافية واحلرية

ولعل اهلدف الرئيس من وراء ذلك كله ضمان وصول صوت الناخب إىل 

ن أي خطأ أو مناورة أو تدليس أو ضغط أو إكراه، وهذا إطاره الصحيح بعيدا ع

متهيدا للوصول إىل انتخابات حرة ونزيهة وفق ما تقتضيه املواثيق وااللتزامات 

 .الدولية يف هذا الشأن

إن إضفاء عنصر احلماية اجلزائية على حق التصويت يتحقق من الناحية 

التشريعية من خالل جترمي األفعال والوقائع اليت تنال من هذا احلق ومن هنا 

هل وفق املشرع اجلزائري على غرار التشريعات : يكون لزاما علينا أن نتساءل

ق التصويت مبا يضمن االنتخابية املقارنة يف توسيع نطاق احلماية اجلزائية حل

 . صحة ومصداقية العملية االنتخابية يف تعبريها عن االرادة الناخبة؟

سوف نتدرج يف معاجلة هاته اإلشكالية من خالل مبحثني نتناول يف األول 

منه احلماية اجلزائية لزناهة عملية التصويت، أما املبحث الثاين فيتم التطرق 

 .ري وإنتظام عملية التصويتمن خالله إىل احلماية اجلزائية لس

 احلماية اجلزائية: املبحث األول
 ويتـــــة التصــــــة عمليــــــة وذاتيــــــلنزاه

تعترب مرحلة التصويت أقصر مراحل العملية االنتخابية إذا ما قورنت 

باملرحلة التمهيدية أو التحضريية للتصويت اليت تستغرق وقتا طويال ميكن عده 

 أن مرحلة التصويت تستغرق على األغلب يوما واحدا، ولكنها بالشهور يف حني

على الرغم من ذلك تعد أكثر املراحل اليت ترتكب خالهلا خمتلف التجاوزات 

اليت تنتهك من حق التصويت كحق سياسي استوجب فيه القانون االنتخايب على 

 .ارستهالناخب أن تتوفر فيه مجيع الشروط املوضوعية واإلجرائية الالزمة ملم
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وسنركز هنا على صور اجلرائم اليت قد تقع على نزاهة عملية االقتراع 

من خالل استهداف حق الناخب يف التصويت، وتتمثل يف جرمية التصويت غري 

، وجرمية الرشوة (املطلب الثاين)، وجرمية التصويت املتكرر(املطلب األول)املشروع

 .(املطلب الثالث)االنتخابية 

 رمية التصويت غري املشروعج: املطلب األول
يرتبط األساس القانوين لتجرمي التصويت غري املشروع، مبدى صحة 

الشروط املوضوعية واإلجرائية املتطلبة لصحة عملية القيد يف اجلداول 

االنتخابية ألن القيد الذي يقع خمالف للقانون االنتخايب يؤدي بالضرورة إىل 

 هذا األخري يرتكب بأشكال وصور متعددة  ،(1)تصويت غري مشروع

ولبيان نطاق احلماية اجلزائية يف هذه احلالة يتطلب حتديد األفعال 

متهيدا  ،(الفرع األول)اإلجرامية املتصلة بتكوين جرمية التصويت غري املشروع 

 .لتحديد مشتمالت الركن املعنوي

 عيف جرمية التصويت غري املشروالركن املادي : الفرع األول
فالصورة : يتم السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية بإحدى الصور التالية 

األوىل تتم بناء على القيد املخالف للقانون، والصورة الثانية تتمثل يف التصويت 

                                                 
من ذهب إىل تسمية جرائم التصويت غري املشروع جبرمية التصويت بغري حق أي  هناك -1

ه القانون، دون حق مستمد من قانون االنتخاب، أو الذي ينم على غري الوجه الذي حدد

 :أنظر يف هذا املعىن، ...(وباملخالفة ألحكامه

دراسة حتليلية مقارنة،  ،اجلرائم االنتخابية يف التشريع الفلسطيينحممد رفيق الشوبكي،  -

رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف القانون العام، كلية الشريعة والقانون، اجلامعة 

 .44، 44ص ص ، 8102اإلسالمية غزة، فلسطني، 

، ص 8100، 8 بريوت، ط: ، منشورات احلليب احلقوقيةجرائم االنتخاباتسدي، ضياء األ -

270. 

التنظيم القانوين للجرائم االنتخابية يف التشريع وآخرون،  نضال ياسني احلاج محو -

 .22 ، ص8104البحرين، : ، سلسلة الدراسات، املعهد البحريين للتنمية السياسيةالبحريين
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بناء على قيد سابق بعد أن سقط احلق فيه، والصورة الثالثة تتم بناء على 

 .التصويت املبين على القيد القائم على غش

املشرع اجلزائري على الصورة األوىل من خالل التصويت القائم حيث نص 

أو صفات مزيفة، أو يف  أكثر من قائمة انتخابية حتت أمساء على التسجيل يف

إخفاء حالة من حاالت فقدان األهلية اليت ينص عليها  حالة التسجيل مع تعمد

 .(1)القانون، حيث يعترب جرمية انتخابية

مالحظة أن املشرع اجلزائري كان دقيقا يف حتديد احلاالت اليت  وميكن

 .يتم فيها التصويت بناء على القيد املخالف للقانون

أما بالنسبة جلرمية التصويت غري املشروع يف صورته الثانية واملتمثلة يف 

، فنجد أن املعتاد أن االقتراع ال بد أن (2)ممارسة التصويت بعد سقوط احلق فيه

بقيد يف اجلداول االنتخابية، وختضع هذه األخرية إىل عمليات تنظيم يسبق 

ومراجعة دورية لغرض إضافة الناخبني اجلدد والذين بلغو السن القانونية 

والذين توافرت فيهم شروط الناخب، وكذلك حذف أمساء املتوفني، وفاقدي 

أهلية  شرط أو أكثر من شروط أهلية االنتخاب اليت ذكرناها سابقا، كفقدان

التصويت بسبب عاهة عقلية أو صدور حكم جنائي حبقه الرتكابه إحدى 

اجلرائم املنصوص عليها يف القانون االنتخايب واليت حيرم بدوره الناخب من 

 .التمتع هبذه الصفة

                                                 
املتعلق بنظام  88/12/8104املؤرخ يف  04/01من القانون العضوي رقم  818املادة : أنظر -1

، ص 82/12/8104، بتاريخ 41اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  االنتخابات،

24. 
هناك جانب من الفقه من وصف هذه الصورة جبرمية التصويت رغم فقدان األهلية  -2

اجلرائم االنتخابية يف يوسف وهايب، : وللمزيد من التفاصيل يف هذا الشأن راجع./ االنتخابية

، (فرنسا، إسبانيا وإجنلترا)رنة بأنظمة انتخابية جنائية غربية التشريع املغريب، دراسة مقا

بدون بلد نشر، : ، بدون دار نشر(اجلزائر، تونس، مصر، األردن، اليمن، والكويت)وعربية 

 .044ص  ،8117
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ومع ذلك قد يلجا البعض ممن فقدوا شرط أو أكثر من شروط التمتع 

صبحت سابقة وفاقدة ملفعوهلا من بصفة الناخب إىل استغالل هذه الصفة اليت أ

خالل استعمال القيد السابق هلم يف جدول االنتخاب يف عملية االقتراع، كون 

القائمة االنتخابية تعترب أساسا لعملية االقتراع، األمر الذي يعد إخالال 

 (1)باالنتخاب تعاقب عليه القوانني االنتخابية 

كل من فقد حقه يف  ويف هذا السياق قضى املشرع اجلزائري بتجرمي

التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد شهر إفالسه ومل يرد إليه إعتباره، 

 (2).وصوت عمدا يف أي انتخابات بناء على تسجيله يف القوائم بعد فقدان حقه

وهنا نفترض حالتني إما التسجيل بعد فقدان األهلية أو التصويت بعد 

ل بعد فقدان األهلية فالتعدد صوري فقدان األهلية، أما عن صورة التسجي

للجرائم، فباإلضافة إىل أنه قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان 

بالتصويت بناء على تسجيله يف القوائم بعد فقدان  نه يقوم عمدااألهلية، فإ

 .حقه

أما بالنسبة للصورة الثانية، فهي تتعلق مبن فقد أهليه التصويت بعد 

بله كأن يصدر حكم يتضمن عقوبة تكميلية باحلرمان من التسجيل وليس ق

االنتخاب أو احلجر أو احلكم بشهر اإلفالس أصبح هنائيا قبل يوم االقتراع وقام 

 (3)عمدا بالتصويت بناء على هذا التسجيل

                                                 
، اجلرائم املاسة بزناهة االنتخابات، دراسة مقارنةحممد علي عبد الرضا عفلوك،  -1

، 8117دكتوراه يف فلسفة القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، أطروحة مقدمة لنيل درجة ال

 .094ص 
املتعلق باالنتخابات، مصدر سابق، ص  04/01من القانون العضوي رقم  810املادة : أنظر -2

24. 
 ،(10-08القانون العضوي ) شرح األحكام اجلزائية يف نظام االنتخاباتبوقندورة سليمان،  -3

 .24، 22، ص ص 8104 ، اجلزائر،:والتوزيعدار األملعية للنشر 
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كأن يكون الشخص مقيدا يف اللوائح االنتخابية مث يقوم بالتصويت رغم 

شخص الذي يفقد األهلية االنتخابية صدور حكم قضائي هنائي ضده، أو ال

بسبب تطبيق مسطرة التصفية القضائية ضده مث يسجل بعد ذلك يف الئحة 

  (1)انتخابية بطلب من شخص آخر ويقوم رغم عدم أهليته لالنتخابات بالتصويت

مما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري وأسوة بنظريه الفرنسي  إنطالقا

اقتصر على جترمي التصويت الصادر عن فاقد األهلية االنتخابية من خالل 

ختصيص، وربطه بسبب حكم قضائي ضده باإلدانة، أو على اثر شهر إفالسه 

 .(2)دون أن يرد اعتباره فقط

ارسة التصويت بعد وبناء عليه، فحىت يتحقق الركن املادي جلرمية مم

سقوط احلق فيه ال بد من إمتام الفعل املادي املتمثل يف التصويت من الشخص 

املعين باألمر، والذي يبدأ بدخول القاعة املخصصة للتصويت، واإلدالء 

بالبطاقة االنتخابية أو ما يقوم مقامها، وينتهي بإيداع ورقة التصويت يف 

 .صندوق االقتراع

جرمية التصويت املبين على القيد القائم )لثالثةأما خبصوص الصورة ا

، فيقوم النشاط اإلجرامي فيها بانتحال إسم الغري، ويتم بانتحال اسم (على الغش

وصفة ناخب آخر مقيد يف الئحة انتخابية، وهذا ما قضى به املشرع اجلزائري 

 (3)على غرار بعض التشريعات العربية كالتشريع املغريب على سبيل املثال

                                                 
 .044يوسف وهايب، مرجع سابق، ص  -1

2 - Voir ; art 191 , code électorale, visité le25/11/2018. 
https://www.cjoint.com/doc/18_01/HApnmQoHtKE_codeelectoral2018.pdf . 

 :أنظر على التوايل -3

، مصدر سابق، ص 04/01من القانون العضوي رقم  818املادة : بالنسبة للمشرع اجلزائري -

24. 

املتعلق مبجلس  00/87من القانون التنظيمي رقم  44املادة : بالنسبة للمشرع املغريب -

 .4141، ص 07/01/8100، بتاريخ 4927النواب، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية عدد 

 =املتعلق مبجلس املستشارين، اجلريدة الرمسية 00/82من القانون التنظيمي رقم  44املادة و

https://www.cjoint.com/doc/18_01/HApnmQoHtKE_codeelectoral2018.pdf
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وتتحقق هذه اجلرمية من الناحية العملية بالتزوير حيث يتم التعامل 

بشخصية الغري أو إمسه، والواقعة اليت تكون حمال للتغري هنا شخصية الغري 

وذلك من خالل انتحال اسم شخص  (1)اليت إنتحلها اجلاين أو إستبدهلا بشخصيته

ة سواء كان حيا أو مسجل أو صفة ناخب مقيدا بشكل فعلي يف القائمة االنتخابي

ميتا، كما لو قام شخص بزنع صورة ناخب من على بطاقته االنتخابية ووضع 

صورته مكاهنا وتقدميها ملكتب التصويت فيعتقد أنه صاحب البطاقة ويسمح له 

 .(2)باالنتخاب بناء عليها

كما ميكن وقوع هذه اجلرمية بالتواطؤ مع أعضاء املكتب أو مشاركة مع 

إذأن القانون يفرض على الناخب اإلدالء ببطاقته االنتخابية، بعض الناخبني، 

أو ما يقوم مقامها ملكتب التصويت وإذا نسي الناخب بطاقته االنتخابية أو يف 

حالة ضياعها، فيعرض بطاقة هويته ألعضاء املكتب أو ناخبني يعرفهما أعضاء 

 .(3)املكتب

ي يتحقق به أي فعل وترتيبا على ذلك، فإذا ما صدر من اجلاين سلوك ماد

من األفعال املتقدم ذكرها، سواء بإقدام اجلاين على التصويت يف االنتخاب رغم 

عدم توفر الشروط القانونية اليت تؤهله ملمارسة هذا احلق، أو بانتحال إسم 

الغري من بني الناخبني املسجلة أمساؤهم باجلدول االنتخايب وله حق التصويت 

اث النتيجة اإلجرامية واملتمثلة يف التأثري على صحة قانونا، مبا يؤدي إىل إحد

                                                                                                                        

من القانون  49املادة و .4482ص  .88/00/8100بتاريخ  4997عدد للمملكة املغربية، =

املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الترابية، اجلريدة الرمسية  00/49التنظيمي رقم 

  .88/00/8100مكرر، بتاريخ  4997عدد للمملكة املغربية، 
: ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، قانون العقوبات، القسم اخلاصحممد زكي ابو عامر -1

 .894، ص 8104اإلسكندرية، 
: ، دار الفكر اجلامعيللجرائم االنتخابية، دراسة مقارنة النظام القانوينإبراهيمي الوردي،  -2

 .092، ص 8112اإلسكندرية، 
 .047يوسف الوهايب، مرجع سابق، ص  -3
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وسالمة العملية االنتخابية، ميكن القول بأن الركن املادي هلذه اجلرمية قد 

 .(1)حتقق

 يف جرمية التصويت غري املشروعالركن املعنوي : الفرع الثاني
تعترب جرمية التصويت غري املشروع اليت تتم دون وجه حق من اجلرائم 

ة اليت يتحقق ركنها املعنوي بتوافر القصد اجلنائي العام، الذي يعين العمدي

القصد واإلرادة من النشاط مع العلم بكافة العناصر الركن املادي للجرمية، وهذا 

يعين أنه يلزم لتوافر القصد اجلنائي العام هلاته اجلرمية أن يكون اجلاين عاملا 

نوين يف الئحة انتخابية سواء بأنه ال جيوز التصويت بناء على قيد غري قا

حصل باسم غري امسه، أو بصفة غري صفته، ونتيجة إخفائه مانعا قانونيا حيول 

بينه وبني التمتع باألهلية االنتخابية، أو بعلم اجلاين بأنه فقد احلق يف 

التصويت، إما بسبب صدور حكم ضده،أو بعد شهر إفالسه، ومل يرد إليه اعتباره، 

املشرع اجلزائري أو العلم بفقدان األهلية االنتخابية ألي سبب  وفقا ملا نص عليه

كان طبقا ملا نص عليه املشرع املغريب، أو أن يكون اجلاين عاملا بأنه ال جيوز 

التصويت بانتحال االسم وصفة الغري، ومع ذلك تتجه إرادته طواعية رغم ذلك 

إلشارة إليه، وإىل العلم إىل اقتراف صورة من صور السلوك اإلجرامي السابق ا

حتقيق النتيجة اإلجرامية مبا يؤثر على صحة وسالمة عملية التصويت، ومن 

 .مث الفرز

غري أن القصد اجلنائي ينتفي، ومن مث تنتفي اجلرمية، إذا انتفى أحد 

عنصري القصد اجلنائي، فمن يقترع من دون وجه حق معتقدا بأنه له احلق يف 

ناخبني، فال تنهض اجلرمية يف هذه احلالة االقتراع لصحة قيده يف جدول ال

                                                 
احلماية اجلنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بني التشريعني الفرنسي حسين قمر،  -1

 .847 ، ص8114، دار الكتب القانونية، مصر، واملصري
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وتنتفي املسؤولية اجلنائية عنه، وتقدير ذلك كله مسألة موضوعية تفصل هبا 

 (1)حمكمة املوضوع 

أما بالنسبة ألعضاء اللجان االنتخابية، فإن مسؤوليتهم اجلنائية تنهض 

ومع ذلك مسحوا له  مىت كانوا يعلمون بأن الناخب يديل بصوته بغري وجه حق،

 .(2)باالقتراع فهنا تتحقق مسؤوليتهم بوصفهم شركاء يف هذه اجلرمية

 جرمية التصويت املتكرر  :املطلب الثاني
تعد جرمية اإلدالء بالرأي أكثر من مرة يف االنتخاب من أكثر اجلرائم 

شيوعا واليت متس بزناهة االنتخابات، لذلك تسعى أغلب التشريعات االنتخابية 

ىل جترمي هذا السلوك، ووضع التدابري الالزمة اليت حتد منه، عن طريق ضبط إ

، (3)سجالت الناخبني وتدقيقها واستخدام احلرب امللون الذي ال ميحى بسهولة 

وحبسب البعض فإن انتشار هذه اجلرمية سببه هو عدم ضبط جداول الناخبني 

 (4)رروعدم تنقيحها، األمر الذي جنم عنه ظاهرة القيد املتك

وهكذا نالحظ أن املشرع اجلزائري سار على هنج التشريعات املقارنة يف 

حرصها على أن يسود مبدأ املساواة يف االنتخاب بني اجلميع، وأن يكون لكل ناخب 

صوت واحد فقط، وأن يكون مجيع الناخبني سواسية أمام صندوق االقتراع، 

                                                 
اجلرائم االنتخابية، ومدى خصوصية القضاء يف مواجهة الغش مصطفى حممد،  أمني -1

اإلسكندرية، ص : دار املطبوعات اجلامعية، (دراسة يف القانونني الفرنسي واملصري) االنتخايب،

29. 
 . 91 نضال ياسني احلاج وآخرون، مرجع سابق، ص -2
، (ووقائع التشريع اجلنائي العراقي اجلرائم املاسة باالنتخابات) فراس ياوز عبد القادر، -3

، 8114، كلية القانون، اجلامعة املستنصرية، العراق اجمللد األول، العدد الثاين، جملة احلقوق

 .099ص 
املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االنتخابية للناخبني واملرشحني مصطفى حممود عفيفي،  -4

دار النهضة  خابيني املصري والفرنسي،ورجال اإلدارة، دراسة مقارنة يف النظامني االنت

 .27، ص 8118 القاهرة،: العربية
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يف االنتخاب الواحد سواء حبيث ال جيوز للناخب أن يديل بصوته أكثر من مرة 

، (1)على مستوى الدائرة االنتخابية الواحدة أو على مستوى الدوائر األخرى

( الفرع األول) وهبدف اإلحاطة هبذه اجلرمية البد من التطرق إىل ركنها املادي

 .(الفرع الثاين)  يمث ركنها املعنو

 يف جرمية التصويت املتكررالركن املادي : الفرع األول
يتمثل السلوك اإلجرامي هلاته اجلرمية يف قيام الناخب باإلدالء برأيه 

ألكثر من مرة، حيث تعد صفة الناخب شرطا الزما للقيام هذه اجلرمية، مبعىن 

أن فعل تعدد التصويت يف االنتخابات الذي يتحقق به السلوك اإلجرامي ال ميكن 

 .(2)أن يقع إال من ناخب له حق التصويت أصال

فالصورة : أن يتخذ الركن املادي هلاته اجلرمية إحدى الصورتنيوميكن 

األوىل تتمثل يف اإلدالء بالرأي أو االقتراع أكثر من مرة بناء على قيد واحد يف 

جداول االنتخابات، سواء مت هذا االقتراع يف دائرة انتخابية واحدة أم يف 

 . ددائرتني أو أكثر من الدوائر االنتخابية على مستوى البال

أما الصورة الثانية فتتمثل يف اإلدالء بالرأي أو االقتراع أكثر من مرة 

 (3)بناء على قيد متكرر يف جدول انتخايب واحد أكثر

ويف هذا السياق نص املشرع اجلزائري على حتقق السلوك اإلجرامي إذا ما 

وهو ما يفيد أن  ،(4)اغتنم املواطن فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة

التسجيل الالحق على التسجيل األول مبين على أسس غري صحيحة، إذ يفترض 

أنه قدم شهادة عدم تسجيل أو شهادة شطب، ومها خمالفتان للحقيقة كون 

احلقيقة تفترض أنه مسجل، وليس غري مسجل، أو مشطب، واحتمال استعماله 

                                                 
 .90نضال ياسني، احلاج محو وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
 .877حسين قمر، مرجع سابق، ص  -2
 .98نضال ياسني احلاج محو وآخرون، مرجع سابق، ص  -3
 ، مصدر سابق، ص04/01املطة األوىل من القانون العضوي رقم  8فقرة  818أنظر املادة  -4

24. 
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التأكيد ألنه حتصل على لتصرحيات مزيفة أي شهادات مزورة وأراد التصويت ب

 (1)تسجيل ثان أو مكرر بطرق خمالفة للقانون 

وهكذا يبدو واضحا أن املشرع اجلزائري أسوة باملشرع الفرنسي يشترط 

لقيام جرمية التصويت املتكرر أن يكون ناجتا عن حصول متكرر يف اللوائح 

د واحد االنتخابية، وهو ما جيعل التصويت ألكثر من مرة واحدة بناء على قي

 (2)خارج دائرة التجرمي والعقاب 

يف حني املشرع االنتخايب املغريب على سبيل املثال نص على جترمي فعل 

التصويت املتكرر سواء حصل بناء على قيد متعدد يف اللوائح االنتخابية أو 

استنادا فقط إىل قيد واحد بتجرمي إستعمال احلق يف االنتخاب أكثر من مرة 

 (3)من وجود قيد متكرر أو عدم وجوده  واحدة بغض النظر

ومهما كان من أمر فإن جرمية التصويت املتكرر الذي يتم بناء على قيد 

 .متعدد، يرجع سببه إىل ارتكاب جرمية القيد املتكرر واالستفادة منها

واجلدير بالذكر أن املشرع اجلزائري أغفل اإلشارة إىل شرط أساسي 

ن التصويت املتكرر أكثر من مرة قد مت يف لقيام هذه اجلرمية، وهو أن يكو

استفتاء أو انتخاب واحد، فمن يديل برأيه أكثر من مرة قد مت يف استفتاء أو 

انتخاب واحد، تنهض مسؤوليته اجلنائية مبناسبة اقترافه جرمية انتخابية، 

كما لو صوت النتخابات نيابية وانتخابات بلدية يف اليوم نفسه، فإنه ال يكون قد 

 .(4)كب هذه اجلرميةارت

                                                 
 .27، 24ص  بوقندروة سليمان، مرجع سابق، ص -1
 .042أنظر يف هذا املعىن يوسف وهايب، مرجع سابق، ص  -2
املتعلق مبجلس النواب، مصدر  00/87من القانون التنظيمي رقم  47، 44املادتني : أنظر -3

لق مبجلس مستشارين، مصدر املتع 00/82من القانون رقم  47.44املادتني ./ 4141سابق ص 

املتعلق بانتخاب أعضاء  00/49، من القانون التنظيمي قم 41،49املادتني ./ 4482سابق، ص 

  .4447ات الترابية، مصدر سابق، ص جمالس اجلماع
 .98نضال ياسني حاج محو وآخرون، مرجع سابق، ص  -4
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 يف جرمية التصويت املتكررالركن املعنوي : الفرع الثاني
يتمثل الركن املعنوي يف جرمية التصويت املتكرر حسب ما يستشف من 

التشريع االنتخايب اجلزائري وعلى غرار التشريع املقارن يف صورة القصد 

إذ يكفي لتحقق هذه اجلرمية أن يكون  اجلنائي العام بعنصرية العلم واإلرادة،

الناخب عاملا بكافة عناصر السلوك اإلجرامي، حبيث يعلم بأنه يقوم بالتصويت 

أكثر من مرة يف انتخاب واحد، وأن يعلم بأن هذا الفعل جمرم ومعاقب عليه 

قانونا، ومع ذلك إجته بإرادته احلرة رغم علمه إىل اقتراف مثل هذا السلوك 

 .اإلجرامي

ليه فال ميكن تصور ارتباط جرمية التصويت املتكرر بقصد خاص وع

يعكس نية الناخب املصوت أكثر من مرة، والسبب يف ذلك حسبنا أن فعل 

التصويت املتكرر إذا ما حتقق عمليا وماديا، فإنه جيسد بذاته النتيجة 

اإلجرامية اليت تؤدي حتما إىل انتهاك مبدأ املساواة يف التصويت والذي يعد 

أحد الدعائم األساسية لعملية االقتراع، وبالتايل تؤدي إىل إفساد النتائج 

 .االنتخابية

وعليه، فإن هذا الوضع يكون كافيا حبد ذاته للقول بأن جرمية التصويت 

املتكرر تنهض يف ركنها املعنوي مىت توافر فيها عنصري العلم واإلرادة اللذين 

صداقيتها دون احلاجة إىل ربطها بقصد يكفيان لتشويه االنتخابات والطعن يف م

خاص، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل توسيع احلماية اجلزائية هلذه املرحلة 

 .احلامسة من العملية االنتخابية

 جرمية الرشوة االنتخابية : املطلب الثالث
تتمثل الرشوة االنتخابية يف الفائدة أو العطية أو اهلبة أو الوعد الذي 

يكون الغرض منه اإلخالل حبرية التصويت، من حيث التأثري على إرادة الناخب 

حلمله على انتخاب مرشح معني أو االمتناع عن التصويت، مبا يشكل إخالال 
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رائم االنتخابية خطورة وتعد هذه اجلرمية من أشد اجل، (1)بالعملية االنتخابية

وأكثرها شيوعا يف الواقع العملي، وذلك لسهولة اقترافها من قبل بعض املرشحني 

من أصحاب املال، سواء مت ذلك بصورة مباشرة بواسطة املرشحني أم بصورة غري 

مباشرة عرب مندوبيهم وأنصارهم، ولإلحاطة هباته اجلرمية سوف نتعرض إىل 

وهو ما يطلق عليه بعض  (الفرع األول)مرتكب اجلرمية ، واملتمثلة يف ثالث نقاط

، (الفرع الثاين)للجرمية  الركن املادي ،الفقه تسمية الركن املفترض يف اجلرمية

 (.الفرع الثالث)يف اجلرمية  الركن املعنويمث 

 جرمية الرشوة اإلنتخابية صفة اجلاني يف: الفرع األول
األول يقبل ما يعرض عليه من  :تقتضي جرمية الرشوة وجود شخصني

فائدة أو وعد هبا أو يطلب شيئا من ذلك، مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل، 

فذلك هو املوظف يف جرمية الرشوة يف جمال الوظيفة العامة، والناخب يف 

جرمية الرشوة االنتخابية، والشخص الثاين يتقدم بالعطية أو الوعد هبا ليؤدي 

تناع عنه، فذلك هو املواطن صاحب احلاجة أو املصلحة يف له العمل أو االم

 .(2)جرمية الرشوة العادية، واملرشح أو غريه يف جرمية الرشوة االنتخابية

وعلى هذا األساس جند أن جرمية الرشوة تتكون من جرميتني أحدمها 

اجيابية، والثانية سلبية، مها جرمية الراشي وجرمية املرتشي، فجرمية الراشي 

صاحب احلاجة يصطلح عليها الفقهاء تسمية اجلرمية االجيابية، وجرمية أو 

املرتشي الذي يأخذ املقابل أو يقبله أو يطلبه يصطلح عليها تسمية اجلرمية 

 .السلبية

وجرمية الرشوة االنتخابية ال تتطلب صفة خاصة تتعلق بشخص الراشي 

أن يكون غريه ممن  بأن يكون أحد املرشحني فيستوي أن يكون أحد املرشحني أو

                                                 
، شبكة الرشوة االنتخابية كأحد جرائم التأثري على إرادة الناخبنيفهر عبد العظيم صاحل،  -1

 (84/00/8102تاريخ الزيارة ) :املعلومات العربية القانونية، أنظر املوقع االلكتروين

 http://www.nazaha.iq/search_web/others/5.pdf. 
 .املرجع نفسه -2
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تتوافر بشأهنم هذه الصفة، وذلك لعموم صياغة النصوص القانونية حيث مل 

 .(1)يشترط املشرع االنتخايب اجلزائري أية صفة معينة للراشي

كل من قدم هبات "...حيث عرب املشرع اجلزائري صراحة عن ذلك ب 

وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو  نقدا أو عينا أو وعد بتقدميها،

وكل من حصل أو حاول احلصول على أصواهتم سواء ، ...مزايا أخرى خاصة

 (2)." ...مباشرة أو بواسطة الغري، وكل من محل أو من حاول أن حيمل ناخبا

كل من استعمل هدايا أو تربعات ..".:ـكما عرب املشرع املغريب صراحة ب

أو ..ووعد هبا أو وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرىنقدية أو عنية أو 

استعمل نفس الوسائل حلمل أو حماولة محل مصوت أو عدة مصوتني على 

 .(3)"اإلمساك عن التصويت

                                                 
مستقلتني، فاجلرمية األوىل اجيابية هناك اجتاه أول ذهب إىل اعتبار الرشوة جرميتني  -1

يرتكبها صاحب احلاجة الذي يقدم املقابل للموظف العام أو يعرضه عليه آو يعد به، والثانية 

سلبية يرتكبها املوظف العام الذي يأخذ املقابل أو يقبله أو يطلبه، أما االجتاه الثاين ويعترب 

ام، أما الراشي فإنه ال يعدو أن يكون جرميته الرشوة واحدة فاعلها األصلي هو املوظف الع

عله إال إذا ارتكب الفعل شريكا معه يف جرميته اليت يستمد منها إجرامه، فال يسأل عن ف

جرمية الرشوة وأثرها " ئف مضهر، جعفر عبد السادة هبري،هدى ها: راجع يف هذا .األصلي

، جامعة البصرة، العريبجملة اخلليج ، "على املصلحة العامة يف التشريع اجلنائي العراقي

 .044 ،044 ص ، ص8108اجمللد األربعون، العدد األول والثاين، 
املتعلق بنظام االنتخابات، مصدر سابق،  04/01من القانون العضوي رقم  800أنظر املادة  -2

 .24ص 
جلس النواب، مصدر سابق، ص املتعلق مب 00/87من القانون التنظيمي رقم  48املادة : أنظر -3

املستشارين، مصدر سابق،  املتعلق مبجلس 00/82من القانون التنظيمي رقم  48املادة و .4140

املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس  00/49من القانون التنظيمي رقم  44املادة و .4489ص 

 .4442اجلماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
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كل شخص قام خال احلملة االنتخابية بتقدمي هدايا أو "... :عبارةوعرب ب

موعة من إما جلماعة ترابية أو جمل تربعات او وعود هبا أو هبات إدارية

 .(1)" املواطنني، سواء كان قصد التأثري يف تصويت الناخبني أو بعض منهم

أما بالنسبة لصفة املرتشي فتتطلب جرمية الرشوة االنتخابية صفة 

خاصة يف مرتكبها وهي أن يكون املرتشي ناخبا، أي الشخص الذي يأخذ أو يطلب 

ويشترط أن تتوافر بشأنه صفة الناخب أي أحد  أو يقبل العطية أو الوعد هبا،

أعضاء هيئة الناخبني وقت ارتكاب السلوك اإلجرامي دون توقف على إستمرار 

متتعه هبذه الصفة بعد متام السلوك اإلجرامي، كما ال يشترط صحة قيده يف 

يف  أو أوليا "شرطا مفترضا"اب، ومن مث فإن صفة الناخب تعد جداول االنتخ

ها القانوين بغري حتقق تشي يف الرشوة االنتخابية وال اكتمال لنموذججرمية املر

 .(2)"هذه الصفة

وإن كان املشرعني اجلزائري واملغريب طبقا ألحكام املواد املذكورة أعاله مل 

يشترطا يف املرتشي أن يكون ناخبا عند النص على جرمية قبول أو طلب اهلبات 

قها أين عرب املشرع اجلزائري عنها يف أو الوعود، حيث جاءت العبارة على إطال

وتطبق نفس ":ـب 04/01من القانون العضوي لالنتخابات رقم  8فقرة  800املادة 

 ..."العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس اهلبات أو الوعود

                                                 
من  44املادة / 4140سابق، ص ، مصدر 00/87من القانون التنظيمي رقم  44املادة : أنظر -1

من القانون التنظيمي رقم  47املادة و .4489، مصدر سابق، ص 00/82القانون التنظيمي رقم 

، مصدر سابق، ص 00/47من القانون رقم  001املادة و .4442، مصدر سابق، ص 00/49

4878. 
: اجلديدة، دار اجلامعة (دراسة مقارنة) جرمية الرشوة االنتخابيةعدنان الفيل،  -2

 .22 ،27، ص ص 8108 سكندرية،اإل
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حيكم بالعقوبات املشار إليها أعاله "... ولدى املشرع املغريب جاءت عبارة 

 .(1)."..أو التمسوا اهلدايا أو التربعات أو الوعود على األشخاص الذين قبلوا

وهو األمر الذي يفهم منه أن القبول أو الطلب قد يرد من شخص الناخب 

أو غري الناخب وهناك من ذهب يف تفسري الغرض من ذلك بأنه يتمثل يف مواجهة 

 .(2)املرتشي إذا كان شخصا اعتباريا وليس شخصا طبيعيا

أما خبصوص الوسيط وهو الراشي يف جرمية الرشوة االنتخابية، فال 

يشترط فيه أي صفة خاصة، فقد يكون أحد أعضاء هيئة الناخبني أو غريه، 

فالوسيط يف الرشوة االنتخابية مثله مثل الوسيط يف جرمية الرشوة الوظيفية، 

عمل من وهو الشخص الذي يتوسط لصاحب املصلحة لدى املوظف العام للقيام ب

 . أعمال وظيفته أو االمتناع عنه

ويف جمال الرشوة االنتخابية هو ذلك الشخص الذي ميثل حلقة الوصل 

وذلك من طريق التدخل لدى الراشي أو املرتشي بنشاط ، (3)بني املرشح والناخب

يصدر من جانبه يكون من شأنه العمل على اإلجياب الصادر من الراشي مع 

 .(4)تشي أو العكسالقبول الصادر من املر

                                                 
جلس النواب، مصدر املتعلق مب 00/87من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48 املادة أنظر -1

املتعلق مبجلس  00/82من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48املادة و .4140سابق، ص 

 00/49من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  44 املادةو .4489املستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
 .82علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -2
جلس النواب، مصدر املتعلق مب 00/87من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48املادة : أنظر -3

املتعلق مبجلس  00/82من القانون التنظيمي رقم  8 فقرة 48املادة و .4140سابق، ص 

 00/49من القانون التنظيمي رقم  8الفقرة  44املادة و ،4489املستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442عات الترابية، مصدر سابق، ص املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلما
 .82على عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -4
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من القانون  800وبالنظر إىل ما جاء به املشرع اجلزائري يف نص املادة 

كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد "...:على أنه واليت تنص 04/01العضوي 

وكل من محل أو حاول أن حيمل ... بتقدميها، وكذلك من حصل أو حاول احلصول

، ."..لعقوبات على كل من قبل أو طلبوتطبق نفس ا... ناخبا أو عدة ناخبني،

جند أنه مل يشر بشكل واضح جلرمية الوسيط يف جرمية الرشوة االنتخابية، 

ومن مث نستشف "  كل من" وجند أن العبارة جاءت مطلقة، ودليل إطالقها لفظ 

طاملا أنه ارتكب فعل منح الفائدة أو  بأن الوسيط هو اآلخر خماطب بالتجرمي،

 .(1)على األقل عرضها على الناخب حلمله على إبداء رأيه على وجه معني

وهذا خبالف املشرع املغريب الذي نص صراحة على جنحة الوساطة يف 

جرمية الرشوة االنتخابية على وجه اخلصوص، وأفرد هلا فترة قانونية، وذلك 

وعة من مساسرة االنتخابات والوسطاء يفتلون بعد أن كشفت التجربة أن جمم

من العقاب خاصة وأن القواعد العامة لالشتراك اجلنائي ال تكفي الستيعاب كل 

، لذا تدخل املشرع وأضاف فقرة (2)حاالت االحنراف االنتخايب يف هذا الصدد

جديدة تتعلق بفعل التجرمي من جانب الراشني واملرتشني وهم الوسطاء حيث 

 .(3)"...ألشخاص الذين توسطوا يف تقدميهاوكذا ا"لعبارة جاء يف ا

وقد أكد القضاء اجلنائي يف املغرب من قبل على هذه املسألة يف إحدى 

: قراراته قبل أن يتدخل املشرع االنتخايب لينص عليه، واليت جاء فيها

وحيث أنه كون املتهم ليس ناخبا وال مرشحا، فإن ما قام به يشكل جنحة ..".

                                                 
 .29، ص سابقعلى عدنان الفيل، مرجع  -1
 074يوسف وهايب، مرجع سابق، ص  -2
املتعلق مبجلس النواب، مصدر  87.00من القانون التنظيمي رقم  8، فترة 8املادة : أنظر -3

 املتعلق مبجلس 82.00من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48املادة و .4140سابق، ص 

 49.00لقانون التنظيمي رقممن ا 8فقرة  44املادة و .4489املستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
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ط يف تقدمي وعود نقدية قصد احلصول على أصوات الناخبني ألحد التوس

 (1)."املرشحني النتخاب جتديد ثلث أعضاء جملس املستشارين

وكان هذا القرار قد بين على حكم سابق لنفس احملكمة بتاريخ 

أن ثبوت جنحة الوساطة يف الرشوة االنتخابية "والذي جاء فيه 21/00/8114

يف حق احد املتهمني يكون كافيا للقول بإدانة املتهم املرشح من أجل جنحة 

احلصول أو حماولة احلصول على أصوات الناخبني بفضل تقدمي األموال 

تتحقق سواء  –إىل حد هذا احلكم  –ألن هذه اجلنحة ... واهلدايا والتربعات

 ."مباشرة أو بواسطة الغري قام هبا الفاعل

لذلك هنيب باملشرع اجلزائري أن حيذوا حذو املشرع املغريب خبصوص 

النص صراحة على جترمي الوساطة يف الرشوة االنتخابية بصفة منفردة، مع 

حتديد فترة زمنية يعتد هبا لقيام مسؤولية الوسيط حىت ال يترك األمر على 

ويؤدي إىل إفالت الكثريين من العقاب رغم تسهيلهم ارتكاب هذه  إطالقه،

 .اجلرمية

 يف جرمية الرشوة االنتخابيةالركن املادي : الفرع الثاني

إن الركن املادي يف جرمية الرشوة االنتخابية يتكون من ثالثة عناصر 

والعالقة السببية بني السلوك  السلوك اإلجرامي، النتيجة اإلجرامية،: هي

والنتيجة اإلجرامية، والسلوك اإلجرامي يتحقق بوسائل عديدة غري مشروعة، 

حيث مما يالحظ خبصوصها توسع كل من املشرعني اجلزائري واملغريب يف دائرة 

وسائل اإلغراء اليت قد يلجا إليها اجلاين الستمالة الناخبني وإضفاء عدم 

تلك الوسائل، حيث استخدم املشرعني اجلزائري  املشروعية على استعمال

                                                 
 14-0404، يف امللف اجلنحي العادي عدد 17-074قرار حمكمة االستئناف بتازة عدد  -1

 . 824، مشار إليه يف يوسف وهايب، مرجع سابق، ص 17/18/8117الصادر بتاريخ 
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واملغريب ألفاظا فضفاضة ينذر بإدخال ما ال يعد وال حيصى من األفعال يف 

 .(1)دائرة التجرمي

من القانون العضوي  800حيث عدد املشرع اجلزائري يف نص املادة 

 :تلك الوسائل واليت تتوزع كما يليسابقا، املشار إليه  04/01

 واء كانت نقدية أو عينية أو وعد بتقدميها اهلبات س -

 الوعد بالوظائف عمومية أو خاصة  -

دون حتديد هذه " مزايا أخرى خاصة"م املشرع سلسلة الوسائل بوسيلة وخت -

ولكن املشرع اجلزائري نص على مصطلح املزية يف جرمية رشوة املوظفني  املزايا،

املتعلق بالوقاية من الفساد  14/10من القانون رقم  84العموميني يف املادة 

، وتعين املزية املقابل أو الفائدة أو "مبزية غري مستحقة"ومكافحته يف عبارة 

و نوعها، سواء كانت هذه املنفعة اليت حيصل عليها املرتشي أين كان امسها أ

الفائدة أو املنفعة مادية أو غري مادية صرحية أو مستترة مشروعه أو غري 

 .مشروعه

وحسنا فعل املشرع اجلزائري عندما استخدم عبارة املزايا ألن هذه 

األخرية أوسع وامشل وحتول دون خروج بعض الصور وإفالهتا من العقاب حتت 

املزية ذات طبيعة مادية أي مالية كالنقود، وهبذا قد تكون . مسميات خمتلفة

اجملوهرات اهلدايا، اهلبات، العطايا، ألن مجيعها ميكن أن تقوميه باملال، كما قد 

تكون املزية ذات طبيعة معنوية كحصول املوظف على ترقية أحد أقاربه أو 

 .(2)السعي لإلفراج عن سجني

                                                 
 .78نضال ياسني احلاج محو وآخرون، مرجع سابق، ص : عىنأنظر يف هذا امل -1 

، أطروحة مقدمة اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائرة عبد العايل، ححا-2

لنيل شهادة دكتوراه علوم احلقوق، ختصص قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .024، ص 8108/8102حممد خيضر، بسكرة، 
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االنتخابية، فقد تتم أما خبصوص وسائل الركن املادي جلرمية الرشوة 

بواسطة العرض أو الوعد أو تقدميها من قبل املرشح أو من له مصلحة يف ذلك أو 

 .يف حالة قبول أو طلب أو اخذ الناخب أو الوسيط الوسائل االغرائية

واملقصود بالطلب هنا الرغبة والتعبري عن إرادة وينطوي على حث الراشي 

ن الطلب عمال أوليا يف فعل الرشوة إال انه لتقدمي الرشوة أو الوعد هبا، وإذا كا

 .(1)كاف لتتم به اجلرمية

وتتم اجلرمية مبجرد الطلب دون اشتراط استجابة صاحب احلاجة لذلك 

الطلب، واألصل يف الطلب أن يكون شفويا، ولكن ليس هناك ما مينع حصوله 

 صورة كتابة إذا ما صيغ بعبارات تؤدي إىل ذلك، كما يستوي أن يكون الطلب يف

 .(2)إشارة

أما القبول فيختلف عن الطلب كونه يفترض سلوكا من جانب الراشي سواء 

ويتطلب لتحقق هذه الصورة تالقي . كان يف صورة عطية أو عرضا أو وعد به

إرادة الراشي وإرادة املرتشي دون أن يتوقف على تنفيذ الوعد أو العرض، وال 

فقد يصدر صراحة أو ضمنا، كتابة،أو شفاهة،  يشترط يف القبول صورة معينة،

وإذا كان الغالب فيه أن يصدر شفاهة وصراحة وضمنا، إال أنه نادرا ما يقع 

 .(3)كتابة لتفادي إثبات اإلدانة

وقبول الناخب للهدايا أو اهلبات أو التربعات االنتخابية وغريها، يفترض 

لغري، وجيب أن يكون أن يكون هناك عرضا أي إجيابا من جانب املرشح أو ا

الناخب عاملا بأن الغرض أو اهلبة هو تصويته لفائدة مقدمها، أما إذا كان جاهال 

                                                 
عمان،  : ، دار الثقافة للنشر والتوزيعقانون العقوبات، القسم اخلاصحممد صبحي جنم،  -1

 .28، ص 8114
 8بغداد، ط : املكتبة القانونية شرح قانون العقوبات القسم اخلاص،ماهر عبد الشويش،  -2

 .44بدون سنة نشر، ص 
 .22حممد صبحي جنم، مرجع سابق، ص  -3
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" مبلغا ماليا " للغرض الذي قدمت من أجله، فال تتحقق اجلرمية كأن يتسلم

 .(1)اعتقادا منه أن األمر يتعلق بعمل خري حمض

ونفس األمر بالنسبة لألفعال اليت تكون بإعطاء أو العرض أو املنح أو 

أو " مرشحا"اخب سواء كان الوعد وااللتزام به واليت تصدر من شخص غري الن

، وذلك بغرض محل الناخب على التصويت أو تغيري "وسيطا"أو  "وكيال انتخابيا"

 .(2)جمرى اجتاه إرادة الناخب يف التصويت

ل ميكن مالحظة أن املشرع االنتخايب اجلزائري استهدف من ويف كل األحوا

خالل جترمي الرشوة االنتخابية جترمي كل فعل يعمد إليه املرشح أو غريه 

بإفساد الناخبني أو النيل من حريتها حتت وطأة اإلغراء املايل أو املعنوي أو 

لصاحل  متمثل يف التصويت" اجيايب" بفعلالناخب  بقياموقد يتم ذلك تقدميه، 

يف عدم  لمتمث" سليب" بفعلمرشح بعينه دون غريه، وقد يكون مقابل امتناع أو 

التصويت لصاحل مرشح آخر بعينه سواء كان هذا الراشي هو املرشح أو غريه، 

 (3)وهذا هو الغرض من الرشوة االنتخابية 

أما خبصوص الشروع يف جرمية الرشوة االنتخابية فهي تبقى أمرأ واردا 

للوقوع، مما جيعلها ختتلف بالضرورة عن مفهوم احملاولة أو الشروع والزما 

املنصوص عليه يف قانون العقوبات حبسب مسلك القضاء يف املغرب، حيث ذهبت 

أن طلب املرشح املتهم "يف هذا الصدد حمكمة االستئناف بالقنيطرة إىل اعتبار 

الب هبا من طرفهم من بعض األعضاء االلتحاق مبزنله لبحث موضوع الزيادة املط

يشكل شروعا يف تنفيذ الركن املادي جلرمية حماولة احلصول على أصوات 

                                                 
 .072، ص يوسف وهايب، مرجع سابق -1
 .021 -079 ص حممد علي عبد الرضا عفلوك، مرجع سابق، ص - 2
 .48 - 40ص  علي عدنان القيل، مرجع سابق، ص -3
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ناخبني مقابل مبالغ مالية، واليت مل تتحقق لسبب خارج عن إرادته متثل يف عدم 

 .(1)"ضور من ذكر من األعضاء إىل مزنلهح

 وجود" ويف قرار آخر ذهبت حمكمة االستئناف ببين مالل إىل القول بأن 

مبالغ مالية حبوزة األضناء الثالثة هي شروع يف تنفيذ حماولة احلصول على 

أصوات عدة الناخبني ال لبس فيها على أساس أن تلك املبالغ تعترب تربعات 

 " القصد منها التأثري يف تصويت هيئة من الناخبني

أن جنحة حماولة احلصول على " كما قضت حمكمة االستئناف بفاس

ابل مبالغ مالية أو الوعد هبا تتحقق مبجرد الوعد مببالغ أصوات ناخبني مق

 004مالية قصد احلصول على أصوات الناخبني، وال جمال إلعمال الفصل 

املتعلق باحملاولة، ألن األمر هنا ال يتعلق مبفهوم احملاولة الكالسيكي من بدء يف 

ادتني التنفيذ، وانعدام العدول اإلرادي، وإمنا جبنحة منصوص عيها يف امل

من مدونة االنتخابات، واليت تتحقق وتكتمل أركاهنا مبجرد الوعد  011،018

 (2)".مببالغ مالية

 يف جرمية الرشوة االنتخابية الركن املعنوي: الفرع الثالث

تعترب جرمية الرشوة االنتخابية حسب التشريعات االنتخابية املقارنة 

واليت يتحقق ركنها املعنوي بتوافر القصد  ومنها اجلزائري من اجلرائم العمدية،

اجلنائي العام الذي يتطلب توافر عنصري العلم واإلرادة، بأن ما يقوم به املرشح 

أو غريه من الوعد بتقدمي مزايا وإغراءات مادية أو معنوية،ويف املقابل ما يقبله 

 قب عليهالناخب أو من يقوم مقامه من نصيب فيها يعترب عمال جمرما قانونا ومعا

إال أنه جتب اإلشارة أنه جانب هذا القصد العام اشترط املشرع االنتخايب 

يف دول املغرب العريب قصدا جنائيا خاصا، واملتمثل يف نية التأثري على الناخب 

                                                 
، مشار إليه يف يوسف 18/18/8117بتاريخ  4017/14/0قرار الصادر يف امللف اجلنحي عدد  -1

 .827وهايب، مرجع سابق، ص 
الصادر بتاريخ  2221/14يف امللف اجلنحي عدد  2044/14قرار استئنايف عدد  -2

  .824مشار اليه يف يوسف وهايب، مرجع سابق، ص . 89/08/8114
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وهذا ما عربت  من خالل التصويت لصاحل مرشح معني أو االمتناع عن التصويت،

قصد ..". :عنه القوانني االنتخابية لدول املغرب العريب السابق ذكرها بعبارة

على الرغم من الصعوبة قد تثار خبصوص إثبات نية ...". التأثري على الناخب

 .التأثري على الناخب، كوهنا مسألة داخلية ونفسية يصعب الكشف عنها وإثباهتا

ناهيك على أن جرمية الرشوة االنتخابية وحبسب رأينا تنهض معنويا 

بتوافر القصد اجلنائي العام دون احلاجة إىل القصد اخلاص، ذلك أن التأثري 

على موقف الناخب ومثلما ميكن أن حيصل بطرق مشروعة تؤدي إىل توجيه 

االنتخابية اختياراته حبسب قوة وتأثري برنامج املرشح يف الناخب خالل احلملة 

عن طريق تسويقه خالل التجمعات، والربامج اإلذاعية والتلفزية، ميكن أن 

حتصل من باب أوىل بطريق غري مشروع يتمثل يف الرشوة االنتخابية عن طريق 

 .شراء أصوات الناخبني

وعلى هذا األساس، فإننا نرى ضرورة أن يكتفي املشرع االنتخايب بالقصد 

املسؤولية اجلنائية يف هذه احلالة، مبا يضمن توسيع اجلنائي العام يف تقرير 

نطاق احلماية اجلنائية إلرادة الناخبني من جهة، وضمان عدم إفالت اجلناة 

 .املتالعبني هبذه اإلرادة من جهة أخرى

 اجلرائم املخلة بأمن: املبحث الثاني
 ة التصويتـــــام عمليــــة وانتظـــــوسالم 

عناها املادي من أهم املراحل اليت متر هبا العملية تعترب عملية التصويت مب

االنتخابية، لذا أولتها خمتلف التشريعات العناية الكبرية، وأحاطتها بضمانات 

موضوعية وأخرى إجرائية، غري أن تلك الضمانات قد تتأثر مبا يلجأ إليه بعض 

أثري األشخاص من القيام بأفعال من شأهنا املساس بصحة عملية التصويت والت

على اهليئة الناخبة يف حتديد اختياراهتا، األمر الذي وعاه املشرع االنتخايب 

ويتجلى ذلك من خالل احلماية اجلنائية اليت أقرها كلما تعلق األمر بتهديد أمن 

إذ عكف على حتديد األفعال اليت تدخل يف دائرة . وسالمة سري عملية التصويت

 .در الذي جيعلها تتناسب وخطورهتاالتجرمي والعقوبات املقررة هلا بالق
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حيث يالحظ يف هذا اإلطار أنه جرم الكثري من صور التأثري املادي أو 

املعنوي على الناخبني بغرض التصويت على حنو معني دون آخر، ومن أمهها 

،واستعمال القوة (املطلب األول)الدخول إىل مقر مكتب التصويت مع محل السالح

، مع (املطلب الثاين)أو الناخبني/ن االنتخابية ووالتهديد ضد أعضاء اللجا

 مالحظة أن املشرع اجلزائري أغفل النص على جرمية انتهاك سرية التصويت

 جرمية الدخول إىل مقر مكتب التصويت مع محل السالح: املطلب األول
إن هذه اجلرمية تدخل ضمن طائفة اجلرائم املؤثرة على صحة سري 

عملية االقتراع الذي يتحقق ماديا بدخول الناخب إىل مكتب التصويت، وتناول 

الورقة االنتخابية متهيدا إليداعها يف صندوق االقتراع، وقد سعت التشريعات 

هته، من خالل من وراءها إىل توفري الضمانات الالزمة لسالمة االنتخاب ونزا

عدم املساس باألمن والنظام داخل مكاتب التصويت، وتوفري الشروط املالئمة 

الختيار املنتخبني ملرشحيهم، جتنبا ملا حيدثة محل السالح من أثر نفسي أو مادي 

 (1)على الناخبني واملنتخبني، وما يسببه من اضطراب لدى اجلميع

لدخول بغري حق إىل مقر وقد نص املشرع اجلزائري صراحة على جترمي ا

،وذلك (2)جلنة االنتخاب مع محل السالح أسوة بالكثري من التشريعات األجنبية

وسار على النهج ذاته يف القانون العضوي (3)من خالل القوانني االنتخابية السابقة

املتضمن نظام االنتخابات السالف الذكر، حيث جاء يف نص املادة  04/01رقم 

يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات كل من دخل :" منه ما يأيت 814

                                                 
 .840ضياء عبد اهلل عبود اجلابر األسدي، مرجع السابق، ص  -1
على حظر د وهو املسلك الذي سلكه املشرع الفرنسي يف قانون االنتخابات الفرنسي، حيث أك -2

 : منه 61املادة الدخول إىل مكتب االنتخاب مع محل األسلحة، وذلك بصريح نص 

Art. L61 dit que: "L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite" . 
: ظام االنتخابات امللغى ما يلياملتضمن ن 97/17من القانون العضوي رقم  810جاء يف املادة  -3

سنوات كل من دخل قاعة االقتراع وهو ( 2)اشهر اىل ثالث ( 4)يعاقب باحلبس من ستة "

 ".القوة العمومية املدعوين قانونا حيمل سالحا بينا أو خمفيا باستثناء أعضاء
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قاعة االقتراع وهو حيمل سالحا بينا أو خمفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية 

من القانون نفسه على  814ة ، ويف السياق ذاته نصت املاد(1)"املسخرين قانونا

خاب يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وحبرمانه من حق االنت" :أنه

والترشح ملدة سنة على األقل ومخس سنوات على األكثر، كل من عكر صفو 

أعمال مكتب أو أخل بالتصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من ميثله 

 .قانونا حضور عملية التصويت

وإذا ارتبط ارتكاب األفعال املنصوص عليها أعاله حبمل سالح، يعاقب 

 . ثالث سنواتمرتكبها باحلبس من ستة أشهر إىل

أعاله إثر خطة  8و 0وإذا ارتكبت األفعال املنصوص عليها يف الفقرتني 

 ".مدبرة يف تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من مخس سنوات إىل عشر سنوات

 :نستشف من نصي املادتني ما يأيت

أن املشرع اجلزائري قد تشدد يف حتديد األفعال اليت ختل حبسن سري / 0

، على اعتبار أنه جرم كل محل للسالح داخل مكتب االقتراع، عملية التصويت

األمر الذي يضع مجيع األشخاص مهما كانت صفتهم مبا فيهم أعضاء القوة 

املذكورة  814العمومية غري املسخرين حتت طائلة العقوبات املقررة يف نص املادة 

ائفة واحدة أعاله، وال شك يف أن املشرع قد قطع الشك باليقني عندما استثىن ط

 .من مقتضيات هذه املادة، ويتعلق األمر بأعضاء القوة العمومية املسخرين قانونا

 04/01مل حيدد املشرع اجلزائري من خالل القانون العضوي لالنتخاب / 8

طبيعة ونوعية السالح احملمول، كما مل حيدد قانون العقوبات اجلزائري مفهوما 

األخذ باملفهوم الواسع للسالح، مما يترتب  خاصا للسالح، وعليه يكون من الالزم

عليه حتما القول بأن جمرد محل السالح من طرف الشخص ودخوله إىل مكتب 

أعاله فعال إجراميا يعاقب عليه قانونا، وال  814االقتراع يعد يف مفهوم املادة 

                                                 
 :من قانون االنتخابات الفرنسي، بنصها L96وتقابلها املادة  -1

 « En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois 

et d'une amende de 7 500euros si les armes étaient cachées ». 
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يهم إن كان ذلك السالح ظاهرا أو خمفيا، كما ال يهم نوعية هذا السالح وحجمه 

، ويستوي األمر بني صدور الفعل من طرف أعضاء مكتب االنتخاب (1)خطورتهأو 

أو األشخاص الناخبني أو املنتخبني أو غريهم، ولكن هذا احلكم ال ينطبق على 

األعوان املكلفني بالتغطية األمنية لعملية التصويت، وهذا االستثناء ضروري، 

عليها، خصوصا وأن صفة فهو يزيد من محاية العملية االنتخابية وال يؤثر 

 .أعوان األمن تفرض عليهم محل السالح

ربط املشرع اجلزائري بني محل السالح، والدخول إىل مكتب التصويت، / 2

،األمر الذي (2)وقد أحسن صنعا بتجرمي فعل محل السالح داخل مكاتب االقتراع

جرمي، يفيد أن محل السالح عند الدخول إىل مركز االقتراع خيرج من دائرة الت

ورمبا يكمن السبب يف ذلك إىل أن تأثري محل . ويدخل ضمن دائرة اإلباحة

السالح على حرية الناخب أو أعضاء مكتب التصويت يكون داخل مكتب 

التصويت، وليس خارجه، ولو أننا نرى خبالف ذلك أن نطاق التجرمي جيب أن 

 . يشمل حىت مراكز التصويت

القصد من محل  الغرض أو 814 مل حيدد املشرع من خالل املادة/ 4

السالح، وهذا توجه صائب يف نظرنا ألن جمرد محل السالح لوحده ولو مل يتم 

استعماله، أو توجيهه ضد شخص معني من شأنه أن يبعث الرهبة واخلوف يف 

نفس الناخب أو القائم على إدارة عملية االقتراع، وهو ما من شأنه أن يعطل 

وعلى هذا األساس ال بد من االحتكام إىل . مؤقتةمسارها أو قد يوقفها ملدة 

القصد العام بعنصريه العلم، واإلرادة، أي أن يعلم الناخب أنه حيمل سالحا وأن 

                                                 
ذلك أن درجة هذه اخلطورة هي اليت حتدد نوعية السالح، فقد يكون هذا السالح عبارة عن  -1

وسيلة أخرى  أو قاطعة كالسكاكني أو أي طلق ناري كبنادق الصيد، أو أداة حادة أو راضة،

 . وغريها...ترهب وختيف كالعصي
، كلية احلقوق 14، العدد جملة املفكر، "الرقابة على العملية االنتخابية"فريدة مزياين، -2

 .28والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص 
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هذا الفعل جمرم قانونا ويتجه بإرادته احلرة إىل داخل مكتب التصويت، ويبقى 

 . للقاضي أن يستخلص من ظروف احلال والقرائن ما يدل على خالف ذلك

 جرمية االعتداء على أعضاء مكتب التصويت والناخبني: لب الثانياملط
تعترب جرمية االعتداء باستعمال أساليب االهانة والقوة والتهديد ضد 

أعضاء اللجان االنتخابية والناخبني من اجلرائم اخلطرية اليت تؤثر على نزاهة 

سري  إذ من املتصور أن يتعرض األشخاص القائمني على.وحرية االنتخابات

،األمر الذي يقتضي (1)العملية االنتخابية للتعنيف املادي أو املعنوي على السواء

توفري الضمانات الكفيلة حبمايتهم من كل تلك املظاهر السيئة اليت قد متس 

 .بأمن وسالمة عملية التصويت، وتؤثر سلبا على مصداقيته

جرم املشرع اجلزائري صراحة فعل استعمال القوة أو التهديد ضد وقد 

أعضاء اللجان االنتخابية، وأحال يف تطبيق العقوبات املنصوص عليها مبقتضى 

من قانون العقوبات كل من أهان عضو مكتب التصويت أو  042و 044املادتني 

هديد يف عدة أعضاء منه، أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والت

ومنه يتبني لنا أن املشرع تدخل .(2)"تأخري عمليات االنتخاب أو حال دوهنا

حلماية أعضاء مكتب التصويت بشكل واسع ومطلق من كل صور االعتداء املعنوي 

، وكذا من كل صور االعتداء املادي كالضرب واجلرح، (3)املعرب عنه بلفظ االهانة

 .وخمتلف صور التعنيف األخرى

                                                 
 .842ضياء عبد اهلل عبود اجلابر األسدي، مرجع السابق، ص  - 1
املتعلق بنظام االنتخابات، مصدر سابق، ص  04/01من القانون العضوي  812املادة  :أنظر - 2

24  

يدخل يف مدلول االهانة مجيع عبارات السب والشتم، والسخرية، أو الطعن يف الشرف  - 3

وغريها، بل وحىت اإلشارة تنهض كقرينة على االهانة، ...العرض، وحىت التشهري أمام الناسو

قراراهتا القدمية إىل النقض املصرية يف تفسري ذلك ومن خالل إحدى وقد ذهبت حمكمة 

 =االهانة هي كل قول أو فعل حيكم العرف فيه بأن فيه ازدراء وطعنا يف الكرامة" :القول أن
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ل املشرع على صعيد آخر لضمان ممارسة أعضاء مكتب التصويت مثلما تدخ

لسلطاهتم من خالل جترمي كل أفعال التعدي والتهديد اليت تؤدي إىل تعطيل 

انطالق عملية التصويت، ويعترب مثل هذا التأطري ضروري مبا يسمح ألعضاء 

لون مكاتب التصويت أن ميارسوا مهامهم بعيد عن الضغط، خاصة وأهنم هم املسئو

 . عن افتتاح عملية االقتراع

يتبني أن املشرع االنتخايب أحال القاضي  812وبالرجوع إىل نص املادة 

من قانون العقوبات  042و 044إىل تطبيق العقوبات املقررة يف نصي املادتني 

األمر الذي  اجلزائري بشأن إهانة أو تعنيف أو هتديد أعضاء مكتب التصويت،

اإلهانة والتعدي على املوظفني ومؤسسات يفهم منه أنه أدرج هذه اجلرائم ضمن 

 :الدولة، ويف هذا اإلطار وجب أن منيز بني حالتني

 : حالة إهانة عضو واحد أو أكثر من أعضاء مكتب التصويت -أ
حيث أقر هلا املشرع العقوبات ذاهتا املقررة لكل من أهان قاضيا أو موظف 

ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو اإلشارة أو  أو

التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غري العلنيني 

أثناء تأدية وظائفهم أو مبناسبة تأديتها وذلك بقصد املساس بشرفهم أو 

عتبارها جنحة فقد حدد هلا باعتبارهم أو باالحترام الواجب لسلطتهم، وعلى ا

عقوبة سالبة للحرية تتمثل يف احلبس من شهرين إىل سنتني، وعقوبة مالية 

                                                                                                                        

أو افتراء، وال عربة يف اجلرائم القولية باملداورة  يف أعني الناس، وإن مل يشمل قذفا أو سبا،=

 ".العبارة تفيد بسياقها معىن االهانة يف األسلوب ما مادامت

جرائم االهانة والقذف والسب معلقا عليها بأحكام العاقل غريب أمحد، : راجع يف هذا الصدد

: الرابط االلكتروين: ، مركز معلومات النيابة اإلداريةحمكمة النقض واحملكمة اإلدارية العليا

ap.gov.eg elmaktaba- / 00/8102 /84تاريخ الزيارة . 
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ويف كل األحوال  ،(1)411.111دج إىل 0.111تتمثل يف غرامة تتراوح ما بني 

ميكن للقاضي اجلنائي أن حيكم بإحدى هاتني العقوبتني، كما ميلك السلطة 

دار العقوبة السالبة للحرية، والغرامة على التقديرية الكاملة يف حتديد مق

 .السواء حبسب درجة وخطورة الفعل املرتكب من طرف اجلاين

اإلهانة كانت إذا  044مع مالحظة أن املشرع شدد العقوبة من خالل املادة 

املوجهة إىل قاض أو عضو حملف أو أكثر قد وقعت يف جلسة حمكمة أو جملس 

لبس فيما ما خيص تعامل القاضي اجلنائي بشأن األمر الذي يثري بعض ال.قضائي

اإلهانة املوجهة إىل أعضاء مكتب التصويت اليت وقعت خارج مكتب التصويت 

 .وتلك املوجهة هلم داخل املكتب

 :حالة التعدي على عضو واحد أو أكثر من أعضاء مكتب التصويت -ب
شرع أن امل 04/01من القانون العضوي رقم  812يستفاد من نص املادة 

اجلزائري قد عاقب على فعل التعدي بالعنف أو بالقوة على عضو واحد أو أكثر 

من أعضاء مكتب التصويت، بنفس العقوبات املطبقة على جرائم التعدي بالعنف 

أو بالقوة على أحد القضاة أو أحد املوظفني أو رجال القوة العمومية أو الضباط 

ناسبة مباشرهتا، حيث أقرت بشأهنا العموميني يف مباشرة أعمال وظائفهم أو مب

توقيع العقوبة املطبقة على اجلنح العادية وتتمثل يف احلبس من سنة إىل 

مخس سنوات على كل من يرتكب هذه األفعال، لكن األمر يتغري فتطبق بشأهنا 

عقوبة اجلناية واملتمثلة السجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات، مىت ترتب 

أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار وترصد، أما  عن العنف إسالة الدماء

إذا أدى العنف إىل تشويه أو بتر أحد األعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد 

إبصار إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية فتوقع عليه عقوبة أصلية سالبة 

                                                 
املتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم  44/044من األمر  044املادة : أنظر -1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية 84/14/8110املؤرخ يف  10/19مبوجب القانون رقم 

 .07، ص 84/14/8110، بتاريخ 24اجلزائرية، عدد 
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للحرية تتمثل يف السجن املؤقت من عشر إىل عشرين سنة، وقد توقع عليه 

سجن املؤبد يف حالة ما إذا أدى العنف إىل املوت دون قصد احداثها، أو عقوبة ال

 .اإلعدام يف احلالة العكسية

وعلى أية حال ميكن أن تقترن العقوبة األصلية بعقوبات تكميلية تتمثل 

من قانون العقوبات ملدة سنة  04يف املنع من مباشرة احلقوق الواردة يف املادة 

األكثر تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، واملنع من  على األقل ومخس سنوات على

 .(1)اإلقامة من سنتني إىل مخس سنوات

ويف مجيع األحوال تعود للقاضي اجلنائي السلطة التقديرية الواسعة من 

أجل حتديد مقدار ونوع العقوبة املناسبة تبعا لطبيعة ونوع االعتداء والظروف 

األمهية مبكان أن نشري يف هذا الصدد إىل ضرورة تنظيم  ومن. اليت مت فيها

احلماية اجلنائية ألعضاء مكتب التصويت يف اجلزائر مبوجب نصوص يتضمنها 

القانون املتعلق باالنتخابات نفسه، وذلك متاشيا مع االجتاه الغالب يف تنظيم هذه 

اإلحالة إىل  وهو ما يتأتى بتجنب.(2)احلماية يف األنظمة االنتخابية املقارنة

نصوص القانون اجلنائي خبصوص هذه املسألة، والنص مباشرة على العقوبات 

املقررة للجرمية يف صلب القانون االنتخايب جتنبا ألي لبس قد يقع فيه القاضي 

 .اجلنائي عند تطبيق النص على اجلرمية املعروضة أمامه

حلقهم يف  أما خبصوص االعتداء الواقع على الناخبني أثناء مباشرهتم

التصويت، ومبطالعة قانون االنتخابات اجلزائري يتنب لنا أن املشرع اجلزائري 

 4111دينار إىل  8111عاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة، وبغرامة من 

دينار كل من محل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثري على تصويته مستعمال 

يفي أو من خالل هتديده هو وسائل التهديد كتخويفه بفقدان منصبه الوظ

                                                 
ن قانون العقوبات املعدل واملتمم مبوجب املتضم 44/044من األمر رقم  042املادة : أنظر -1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 18/12/8100املؤرخ يف  00/04القانون رقم 

 .4، ص 18/12/8100، بتاريخ 44
 .49ريبني أبو بكر عمر، مرجع السابق، ص  -2
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وعائلته أو أمالكه إىل ضرر حمتمل، وإذا كانت كل صور هذه التهديدات مرفقة 

، 844بالعنف أو االعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات املنصوص عليها يف املواد 

 .(1)من قانون العقوبات 448، 844

لى أفعال ونسجل للمشرع االنتخايب اجلزائري يف هذا الصدد أنه ركز ع

التهديد والضغط على إرادة الناخبني كأساس للتجرمي، يف الوقت الذي اعترب 

فيه أن االعتداء على شخص الناخب ظرفا مشددا لتوقيع العقوبة املقررة يف 

  .(2)قانون العقوبات واملطبقة عند االعتداء املادي على األشخاص

                                                 
االنتخابات، مصدر سابق، ص املتعلق بنظام  08/10من القانون العضوي  884املادة : أنظر -1

27. 

ميكن حتديد طبيعة وتدرج العقوبات حسب اإلحالة من قانون االنتخابات إىل قانون  -2

كما  81/08/8114املؤرخ يف  14/82العقوبات املعدل يف مواضع تلك النصوص مبوجب القانون 

 :يلي

 : تتمثل هذه العقوبات يف 844طبقا للمادة  -

، مع واحلرمان من 411111إىل  011111س سنوات، وغرامة من احلبس من سنة إىل مخ -أ

من قانون العقوبات من سنة إىل مخس سنوات،وذلك يف حالة  04احلقوق الواردة يف املادة 

 . اجلرح العمد أو الضرب أو أعمال التعدي أو العنف األخرى

ألعضاء أو السجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات، وذلك يف حالة فقد، أو بتر أحد ا -ب

 .احلرمان من استعماله، أو فقد البصر، أو أي عاهة أخرى مستدمية

 .السجن املؤقت من عشر إىل عشرون سنة يف حالة الضرب املفضي إىل الوفاة -ج

 :تتمثل هذه العقوبات يف 844طبقا للمادة  -

ة دج، مع إمكاني 0111111دج إىل  811111احلبس من سنتني إىل عشر سنوات، وغرامة من 

مصادرة األشياء اليت استعملت لتنفيذ اجلرمية، مع مراعاة حقوق الغري حسن النية، يف حالة 

 .اإلصرار والترصد مع محل السالح

 :تتمثل هذه العقوبات يف 448طبقا للمادة  -

دج، يف حالة إحداث  04111إىل  2111احلبس من عشر أيام إىل شهرين، وبغرامة من 

أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل  جروح،أو االعتداء بالضرب،

 . يوما، بشرط أن ال يكون هناك ترصد، أو محل للسالح 04ملدة تتجاوز 
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خمتلفة، فتارة اعتربها  وبذاك يظهر أن املشرع أضفى على هذه اجلرمية أوصافا

من قبيل اجلنح، وتارة أخرى من قبيل اجلنايات، ويف أحيان أخرى اعتربها من 

وبني هذه األوصاف يبقى للقاضي يف هذه احلالة أن يطبق أي . قبيل املخالفات

نوع من العقوبات املوزعة على تلك النصوص حبسب ظروف احلال وطبيعة ونوع 

 . االعتداء الواقع

لكن املالحظ أن املشرع اجلزائري أقر صراحة على صعيد آخر من خالل 

قانون العقوبات نفسه بأنه مىت منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق االنتخاب 

بوسائل التجمهر أو التعدي، أو التهديد، فيعاقب كل واحد من اجلناة باحلبس من 

، والترشح ملدة سنة ستة أشهر إىل سنتني، مع إمكانية حرمانه من حق االنتخاب

وإذا وقع ارتكاب تلك األفعال إثر خطة  ،(1)على األقل ومخس سنوات على األكثر

مدبرة للتنفيذ سواء يف أراضي اجلمهورية، أو يف والية أو أكثر، أو يف دائرة أو 

أكثر، أو يف بلدية أو أكثر، فيعاقب حينها اجلاين بالسجن املقت من مخس إىل 

 .(2)عشر سنوات

ابلة األساس القانوين للتجرمي والعقاب على االعتداء على شخص ومبق

من القانون العضوي لالنتخاب، واليت حتيلنا  802الناخب الوارد يف نص املادة 

إىل قانون العقوبات، مع األساس القانوين للتجرمي والعقاب الوارد يف نصي 

ىل خلق إشكال من قانون العقوبات اجلزائري، سيؤدي ذلك إ 012، 018املادتني 

لدى القاضي يف املفاضلة بني النصني لتطبيق أحدمها، األمر الذي يعكس عدم 

وجود تناسق وانسجام بني النصوص القانونية املؤطرة هلذه املسألة، ورمبا يكمن 

السبب وراء ذلك إىل اعتماد املشرع االنتخايب على اإلحالة املباشرة، وعدم 

 . اتالنص على ذلك ضمن قانون االنتخاب

                                                 
املتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم  44/044من األمر  018املادة : أنظر -1

ية للجمهورية اجلزائرية، عدد ، اجلريدة الرمس07/14/0974املؤرخ يف  74/47مبوجب األمر 

 . 742، ص 42
 .من نفس املصدر 012املادة : أنظر -2
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ويبقى أن نشري إىل أن املشرع االنتخايب اجلزائري ربط بني ارتكاب أفعال 

التهديد واالعتداء على شخص الناخب وبني إجتاه قصد وإرادة اجلاين إىل 

التأثري على تصويته، وتوجيهه حنو منحى معني، وهو ما يستشف منه أن املشرع 

االعتداء الواقع على  يشترط يف هذه احلالة قصدا خاصا، ولو أن الواقع أن

مجهور الناخبني مبناسبة التصويت، أو أثناءه يكون هدفه، ومقصده دائما توجيه 

 .صوت الناخب، والتأثري عليه، وهلذا فإن ذلك ال يستبعد تطبيق القصد العام

 :خامتة
انطالقا من الدراسة نصل اىل استخالص جمموعة من النتائج نفصلها 

 :تباعا

عاجل املشرع االنتخايب اجلزائري جرمية التصويت غري املشروع بشكل صريح  -

 .ومستقل عن القيد االنتخايب غري املشروع

مل يتطرق املشرع االنتخايب اجلزائري إىل مسألة أن يكون التصويت املتكرر قد  -

مت يف استفتاء أو انتخاب واحد كشرط جوهري لقيام أو انتفاء املسؤولية 

 .لناخب، وهو األمر الذي قد يفتح باب التأويل والتفسري خبصوصهااجلنائية ل

مل يشترط املشرع االنتخايب اجلزائري خبصوص جرمية الرشوة االنتخابية  -

وعليه . أي صفة خاصة للراشي، بل جاء النص التجرميي يف هذا الصدد عاما

 .ون غريهيستوي يف هذا الراشي أن يكون أحد املرشحني يف االنتخابات أو أن يك

مل ينص املشرع االنتخايب اجلزائري بشكل صريح وقاطع من خالل على  -

جترمي فعل الوساطة يف هاته اجلرمية، ولكن هذا ال مينع من مشول املسؤولية 

اجلزائية للوسيط كذلك بالنظر إىل كون أن النص جاء عاما ومطلقا الستخدامه 

 ".كل من" عبارة 

ألة جترمي محل السالح داخل مكتب التصويت ملا ق املشرع اجلزائري يف مسوّف -

ق يف محاية أعضاء مكتب لذلك من أثر سليب على حرية التصويت، كما وّف

التصويت من صور االعتداء املعنوي أو املادي اليت قد تطاهلم عند قيامهم 

مبهامهم يف إدارة مرحلة التصويت، وتتراوح األفعال اجملرمة يف هذه احلالة بني 
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، والتهديد، واستعمال العنف، وحسن ما فعل كل من املشرعني عندما أقرا االهانة

عقوبات تتناسب ونوع وخطورة هذا االعتداء، واليت تصل إىل حد معترب من 

 .التشديد

مل يتطرق املشرع االنتخايب اجلزائري لصور وحاالت االعتداء املعنوي أو  -

 املقابل بإطالق املبدأ العام املادي الواقع على أعضاء مكتب التصويت، واكتفى يف

 .الذي مبقتضاه جرم عرقلة أي ناخب ملنعه من ممارسة حقه االنتخايب

 :انطالقا من النتائج املبينة أعاله نقترح

الفعل خبصوص " يف نفس االنتخابات"أو " يف االنتخاب الواحد"إضافة عبارة  -

 .جرمية التصويت املتكرراإلجرامي يف 

هنيب باملشرعني اجلزائري أن ينص بشكل قاطع من خالل النص التجرميي  -

 للرشوة االنتخابية على جترمي فعل الوساطة 

هنيب باملشرع اجلزائري أن ينص بشكل قاطع وصريح من خالل القانون  -

 .االنتخايب على طبيعة األفعال اليت تشكل جرمية انتهاك مبدأ سرية التصويت

 :قائمة املراجع
 :بالكت

 .8100، 8بريوت، ط : ، منشورات احلليب احلقوقيةجرائم االنتخاباتضياء األسدي،  -10

التنظيم القانوين للجرائم االنتخابية يف التشريع نضال ياسني احلاج محو وآخرون،  -18

 .8104البحرين، : ، سلسلة الدراسات، املعهد البحريين للتنمية السياسيةالبحريين

اجلرائم االنتخابية يف التشريع املغريب، دراسة مقارنة بأنظمة انتخابية يوسف وهايب،  -12

اجلزائر، تونس، مصر، األردن، اليمن، )، وعربية (فرنسا، إسبانيا وإجنلترا)جنائية غربية 

 .8117بدون بلد نشر، : ، بدون دار نشر(والكويت

-08القانون العضوي )شرح األحكام اجلزائية يف نظام االنتخابات بوقندورة سليمان،  -14

 .8104، اجلزائر، :دار األملعية للنشر والتوزيع ،(10

: ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، قانون العقوبات، القسم اخلاصحممد زكي ابو عامر -14

 .8104اإلسكندرية، 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 417 - 

 

، دار الفكر النظام القانوين للجرائم االنتخابية، دراسة مقارنةإبراهيمي الوردي،  -14

 .8112اإلسكندرية، : اجلامعي

احلماية اجلنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بني التشريعني الفرنسي حسين قمر،  -17

 .8114، دار الكتب القانونية، مصر، واملصري

اجلرائم االنتخابية، ومدى خصوصية القضاء يف مواجهة الغش أمني مصطفى حممد،  -12

 .اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، (دراسة يف القانونني الفرنسي واملصري) االنتخايب،

املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االنتخابية للناخبني واملرشحني مصطفى حممود عفيفي،  -19

دار النهضة  ورجال اإلدارة، دراسة مقارنة يف النظامني االنتخابيني املصري والفرنسي،

 .8118القاهرة، : العربية

: ، دار اجلامعة اجلديدة(دراسة مقارنة)جرمية الرشوة االنتخابية عدنان الفيل،  -01

 .8108اإلسكندرية، 

عمان،  : ، دار الثقافة للنشر والتوزيعقانون العقوبات، القسم اخلاصحممد صبحي جنم،  -00

8114. 

 8بغداد، ط : القانونيةاملكتبة  شرح قانون العقوبات القسم اخلاص،ماهر عبد الشويش،  -08

 .بدون سنة نشر

 :الرسائل اجلامعية
، اجلرائم املاسة بزناهة االنتخابات، دراسة مقارنةحممد علي عبد الرضا عفلوك،  -02

 .8117أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، أطروحة اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائرحاحة عبد العايل،  -04

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم احلقوق، ختصص قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .8108/8102جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

 ، دراسة حتليليةاجلرائم االنتخابية يف التشريع الفلسطيينحممد رفيق الشوبكي،  -04

مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف القانون العام، كلية الشريعة والقانون، 

 .8102اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، 

 :املقاالت
، كلية احلقوق 14، العدد جملة املفكر، "الرقابة على العملية االنتخابية"فريدة مزياين، -04

 .والعلوم السياسية، جامعة بسكرة

، (اجلرائم املاسة باالنتخابات ووقائع التشريع اجلنائي العراقي)فراس ياوز عبد القادر،  -07

 .8114، كلية القانون، اجلامعة املستنصرية، العراق اجمللد األول، العدد الثاين، جملة احلقوق
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جرمية الرشوة وأثرها على املصلحة العامة  "هدى هائف مضهر، جعفر عبد السادة هبري، -02

، جامعة البصرة، اجمللد األربعون، العدد جملة اخلليج العريب، "يف التشريع اجلنائي العراقي

 .8108األول والثاين، 

 :مقاالت االنرتنت
جرائم االهانة والقذف والسب معلقا عليها بأحكام حمكمة النقض العاقل غريب أمحد،  -09

 ap.gov.eg: الرابط االلكتروين: ، مركز معلومات النيابة اإلداريةدارية العلياواحملكمة اإل

elmaktaba- / 00/8102/ 84تاريخ الزيارة. 

، الرشوة االنتخابية كأحد جرائم التأثري على إرادة الناخبنيفهر عبد العظيم صاحل،  -81

 (84/00/8102تاريخ الزيارة ) :شبكة املعلومات العربية القانونية، أنظر املوقع االلكتروين
 http://www.nazaha.iq/search_web/others/5.pdf 

http://www.nazaha.iq/search_web/others/5.pdf
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 مبدأ الشرعية الجنائية كضمانة لحماية حقوق اإلنسان 

 والدولي الداخليعلى المستويين 
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 :ملخص 
يشغل مبدأ الشرعية اجلنائية مكانة هامة يف القانون اجلنائي على املستويني الداخلي 

والدويل على حد سواء، حيث ُيعّد هذا املبدأ ضمانة أساسية حلقوق األفراد وحرياهتم 

األساسية يف األنظمة الدميقراطية، وغيابه يعترب من مميزات األنظمة املتسلطة أو الشمولية 

ا السلطة يف يد جهة واحدة، فيصبح أيُّ فرد عرضة لالهتام واإلدانة دون أن اليت تتركز فيه

يعلم ماهية اجلرم املتابع به حتديدا، وعلى العكس من ذلك فإن وجود مبدأ دميقراطي يكون 

دائما مرتبطا بدولة القانون، اليت تضمن لكل فرد األمن القانوين يف املواد اجلنائية، لذلك 

كاهتم وفقا للقواعد القانونية السائدة عند إتيان أي فعل أو االمتناع على اجلميع ضبط سلو

عنه، ويف احلالة اليت خيتار فيها الفرد انتهاك القاعدة القانونية اجلزائية ستطبق عليه 

 . العقوبة املالئمة املنصوص عليها قانونا

Résumé : 
Le principe de la légalité pénale revêt  une importance fondamentale en droit 

pénal soit  interne ou  internationale, ce principe est une garantie fondamentale des 

droits des individus est de leurs libertés  dans une société démocratique, et le 

manquement au principe de la légalité est une constante dans les sociétés autoritaire ou 

totalitaire dont l’autorité repose en grande partie sur le caractère arbitraire de 

l’exercice du pouvoir, alors chaque individu risque d’être  accusé ou condamné sans 

savoir le motif  exacte de sa poursuite criminel,  par contre, l’existence d’un principe 

démocratique est toujours liée à l’Etat de droit, qui garantit la sécurité juridique de 

tous en droit pénal et oblige chacun à contrôler son comportement conformément aux 

règles juridiques en vigueur lorsqu’il fait un acte ou s’abstient , mais dans le cas où 

l'individu choisit de violer la règle de droit pénal, il sera passible de la sanction légale 

appropriée pour cette violation. 
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 :مقدمة
وهام هو مبدأ الشرعية تقوم التشريعات املعاصرة على مبدأ أساسي 

مبدأ ال "ويطلق عليه كذلك  Le principe de la légalité pénale  اجلنائية

، ويستوجب "مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات"، أو "جرمية وال عقوبة إال بنص

هذا املبدأ وجود قاعدة قانونية حتدد السلوك اجملّرم والعقوبة املناسبة له 

ة حلماية حقوق اإلنسان متكنه من ضبط سلوكه مسبقا، ويعد بذلك ضمانة هام

 .وفقا للقوانني السارية يف املكان الذي يتواجد به

وقد مت إرساء مبدأ الشرعية اجلنائية منذ زمن طويل على مستوى 

التشريعات الداخلية، حيث أنه مدرج ضمن غالبية القوانني اجلنائية الوطنية 

عد التجرمي والعقاب يف إطار مبدأ اليت يتمثل موضوعها األساسي يف تنظيم قوا

الشرعية، الذي يقتضي عدم جواز متابعة شخص وإنزال العقاب عليه بسبب 

 .  سلوك ارتكبه ما مل يكن ذلك السلوك جمرما بنص وقت إتيانه

أّما على مستوى القانون الدويل اجلنائي فإن هلذا املبدأ أمهية تضاهي 

قانون الدويل اجلنائي كذلك يراعي أمهيته على املستوى الداخلي، حيث أن ال

اعتبارات العدالة وحيترم حقوق األفراد وحرياهتم، لكن خيتلف القانون الدويل 

اجلنائي عن القانون اجلنائي الداخلي من حيث طبيعة قواعده اليت جتد 

هل يطبق : مصدرها الرئيسي يف العرف الدويل، والتساؤل الذي يطرح هنا هو

كضمانة حلقوق اإلنسان على املستوى الدويل بنفس  مبدأ الشرعية اجلنائية

الطريقة اليت يطبق هبا على املستوى الداخلي؟ وهل اختلف األمر بإنشاء احملاكم 

؟ وإذا  -سواء املؤقتة أو احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة -اجلنائية الدولية 

دلول املسسلم به توصلنا إىل أن ملبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائي ذات امل

يف القوانني الداخلية مع مراعاة ما يتميز به من خصائص، فهل يترتب عليه ذات 

 النتائج النامجة عن إعماله على املستوى الوطين؟
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مبدأ "لذلك، سنحاول خالل هذه الدراسة اليت جاءت حتت عنوان 

الشرعية اجلنائية كضمانة حلماية حقوق اإلنسان على املستويني الداخلي 

 :اإلجابة على التساؤالت السابقة يف حمورين أساسيني" والدويل

مفهوم مبدأ الشرعية اجلنائية يف ظل القوانني اجلنائية الوطنية : احملور األول

 .والدولية

 . بدأ الشرعية اجلنائيةالنتائج املترتبة على إعمال م: احملور الثاين

 مفهوم مبدأ الشرعية اجلنائية يف ظل القوانني اجلنائية الوطنية والدولية: احملور األول
مبا  -من املسلم به أن الفرد يعترب حمور اهتمام كل القوانني الداخلية 

، واليت تسعى لتوفري أكرب قدر من احلماية له يف إطار -فيها القانون اجلنائي

اإلنسان األساسية وحرياته العامة، ورغم أن املبدأ املستقر عليه  احترام حقوق

تقليديا هو أن القانون الدويل خياطب الدول فقط واملنظمات الدولية استثناء 

أّما األفراد فليسوا من أشخاصه وال خماطبني بأحكامه، إال أن األمر قد تطور 

اإلنسان موضوع اهتمام تدرجييا منذ هناية احلرب العاملية األوىل وصارت حقوق 

كبري وجاد من جانب القانون الدويل، وبدأ الفرد يظهر إىل حد ما كأحد 

 .األشخاص الذين لديهم حقوقا مبوجب قواعده

ومن أجل ضمان حقوق اإلنسان يف معرفة األفعال اجلرمية واالبتعاد عنها 

الشرعية لتجنب العقاب الذي يرتبط هبا، كان البد من إعمال مبدأ هام هو مبدأ 

 على املستويني الداخلي والدويل على حد سواء، فما هو مفهومه على املستويني؟ 

 : مفهوم مبدأ الشرعية اجلنائية يف القوانني الوطنية - أوال
لقددد تضددمنت غالبيددة التشددريعات العقابيددة الوطنيددة مبدددأ الشددرعية     

عسدف  ملدا ينطدوي عددم األخدذ بده مدن ت       1، بدل وقدد كفلتده دسدتوريا،    1اجلنائية

                                                 
من قانون  10اجلزائري إىل مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يف نص املادة  تطرق املشرع -1

ال :"فيها،  واليت جاء 0666جوان 12املؤرخ يف   66/006العقوبات الصادر مبوجب األمر 

 ."جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن بغري قانون
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ودكتاتورية، كما مت تكريس هذا املبدأ مبوجب املواثيق الدولية املتعلقدة ققدوق   

 .اإلنسان

ويرجع تاريخ هذا املبدأ يف القوانني الوضعية إىل هناية الثورة الفرنسية 

فأكدت  كما اهتمت منظمة األمم املتحدة هبذا املوضوع، 2يف القرن الثامن عشر،

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  00/8مبدأ الشرعية اجلنائية يف نص املادة 

ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو ...": واليت جاء فيها 0692لسنة 

  االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرمًا وفقًا للقانون الوطين أو

ه عقوبة أشد من تلك اليت كان جيوز الدويل وقت االرتكاب، كذلك ال توقع علي

من العهد الدويل 00ومن جهتها نصت املادة  3،."توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية

وقبل كل هذه املواثيق جند أن  4للحقوق املدنية والسياسية كذلك على هذا املبدأ،

                                                                                                                        
انون صادر قبل ارتكاب ال إدانة إاّل مبقتضى ق: "من الدستور اجلزائري على 02ة تنص املاد -1

املتضمن التعديل  8106مارس  6املؤرخ يف  10-06القانون رقم : ، انظر يف ذلك"الفعل اجملرم

 .8106مارس  7، املؤرخة يف 09الدستوري، جريدة رمسية العدد 
ال :" على ما يلي 0726من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لسنة  2تنص املادة  -2

على فعل ما إاّل مبوجب تشريع موجود ومت سنه قبل وقوع الفعل اجملرم ومطبق  ميكن العقاب

 ". بصفة قانونية

«Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au 

délit et légalement appliquée. », voir : Olivier DE FROUVILLE, Droit international 

pénal – sources, incrimination et responsabilité-, Edition PEDONE, Paris, 2012, p.30.  
 01إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ا -3

 :أ ، متوفر على املوقع االلكتروين 807حتت رقم   0692ديسمرب   

 http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ا -4

 06املؤرخ يف ( 80-د)ألف  8811واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل  / 0" :منه على ما يلي 00تنص املادة  ،0666ديسمرب

كما . أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل

 =ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي
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الشريعة اإلسالمية قد كانت سّباقة يف إقراره، حيث ورد مضمونه يف القرآن 

وكذلك قوله  1،َوَما كسنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل﴾ ﴿ :قوله تعاىل الكرمي يف

أسمَِّها َرُسوًلا َيْتلسوْا َعَلْيِهْم  ٓ  َيْبَعَث ِفى َحتَّى ْلقسَرىَوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك ﴿: تعاىل

أّما يف السنة النبوية  2ِلُموَن﴾،َظِإلَّا َوَأْهلسَها  ٓ  ْلقسَرىَوَما كسنَّا ُمْهِلِكى  ۚ  ِتَنا َءاَي

لم يرد من حيث التطبيق يف اآلثار أن عاقب الرسول صلى اهلل عليه الشريفة ف

، فاألصل يف األشياء وسلم على جرمية حدثت قبل نزول النصوص الشرعية

، وال جيوز جترمي ِفْعل ما إال إذا -حسب القاعدة الشرعية الفقهية –اإلباحة 

 . وجد نص حيظره

وبالرجوع إىل القانون الوضعي الداخلي، ال يعترب فعل ما جرمية إال إذا 

نص القانون على جترميه صراحة وحدد عقوبة دقيقة ومفصلة له يف إطار 

شرعية اجلرائم والعقوبات، لذلك ال ميكن للقاضي أن خيرج عن النص القانوين 

، وهذا تعزيزا لتجرمي فعل معني أو املعاقبة بغري ما نص عليه النص اجلنائي

 3.لدعائم نظام جنائي قوي وعادل

وبذلك ال جيوز حماكمة شخص عن فعل ال يعتربه القانون النافذ وقت 

ارتكابه جرمية مبوجب نص صريح، حيدد أركاهنا وشروطها وكل ما يرتبط هبا 

من مسائل قانونية، ويف احلالة اليت جيد فيها القاضي تطابقا بني سلوك اجلاين 

                                                                                                                        

ون ينص على عقوبة وإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قان. ارتكبت فيه اجلرمية=

 .أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف أخف، وجب

ليس يف هذه املادة من شئ خيل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن / 8

فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت تعترف هبا مجاعة 

 :لدويل متوفر على املوقع االلكتروين، النص الكامل هلذا العهد ا"..األمم

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf 
 .00سورة اإلسراء اآلية  -1
 06سورة القصص اآلية  -2
، املطبعة اجلديدة، -القسم العام -املفصل يف شرح قانون العقوباتعبد الوهاب حومد،  -3

 .505ص  ،0661دمشق، 
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لتجرميي، فإنه ال جيوز له أن يوقع عقابا خيتلف عن ذلك املنصوص وهذا النص ا

 1.عليه يف القاعدة القانونية من حيث الكم أو النوع

واجلدير بالذكر أن املصدر الوحيد للتجرمي والعقاب يف القانون الداخلي 

 2يتمثل يف النصوص التشريعية املكتوبة الصادرة عن السلطة املختصة بالتشريع،

                                                 
حسنني إبراهيم صاحل عبيد، اجلرمية الدولية دراسة حتليلية تطبيقية، دار النهضة  -1

 .09، ص 0669العربية، القاهرة ، 
أما بالنسبة للسلطة املخولة قانونا بالتشريع يف جمال التجرمي والعقاب فهي السلطة  -2

اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وهذا  :واملتمثلة يف الربملان بغرفتيه أصالالتشريعية 

املشار إليه سابقا، كما  8106من قانون التعديل الدستوري لسنة  091/7طبقا لنص املادة 

ميكن للسلطة التنفيذية أن تشرع يف هذا اجملال كاستثناء، وهذا بالنسبة للمخالفات حيث 

كن لرئيس اجلمهورية أن هذا من جهة، كما مي لوائح الضبط أوالبوليستصدر لوائح تسمى 

 :انظر يف ذلك. من جهة أخرىأوامر يشرع ب

،موفم للنشر، اجلزائر، -القسم العام–شرح قانون العقوبات اجلزائري عبد اهلل أوهايبية،  -

 .015-018، ص 8116

فهي تلك القواعد اليت   Les règlements de police لوائح الضبط أو البوليسبالنسبة ل -

تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على األمن وتوفري السكينة والطمأنينة ومحاية الصحة 

اللوائح املنظمة للمرور، اللوائح املنظمة للمحالت املقلقة للراحة أو املضرة : العامة، ومن أمثلتها

انظر يف . منع انتشار األوبئةبالصحة ، اللوائح اخلاصة مبراقبة األغذية، والباعة املتجولني و

  :ذلك

حممد سعيد جعفور، مدخل إىل العلوم القانونية، اجلزء األول الوجيز يف نظرية القانون، 

 .065، ص 8108الطبعة التاسعة عشرة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، اجلزائر، 

ع العادي،  وهذا حسب فتعترب  قوانني هلا مرتبة التشري Les ordonnances  أّما األوامر   -

،حيث تصدر استثناء يف حالة الضرورة 8106من التعديل الدستوري لسنة  098نص املادة 

بسبب شغور اجمللس الشعيب الوطين بسبب حله مثال أو بسبب تصدر األوامر إّما للضرورة )

ان إجازته السنوية الواقعة بني دورتني من انعقاده على أن تعرض هذه األوامر على الربمل

 =وإما بسبب احلالة االستثنائية املتمثلة يف ،  (إلقرارها يف أول انعقاد له وإال عدت الغية
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ال جرمية وال " :املادة األوىل من قانون العقوبات اجلزائري علىحيث نصت 

الوارد يف هناية " قانون"، ويقصد مبصطلح "عقوبة وال تدابري أمن بغري قانون

هذه املادة القانون مبعناه الضيق أي القانون املكتوب أو التشريع الصادر عن 

تجلى ذلك بالرجوع السلطة التشريعية تطبيقا للقواعد العامة يف القانون، وي

:  علىذاهتا اليت استعملت مصطلح التشريع حيث نصت  0للنص الفرنسي للمادة 

« Il n’y a pas d’infraction ni de peine ou mesures de sûreté sans loi » .1  

ال ميكن أن تكون مصدرا لتقرير  2وبذلك فبقية مصادر القانون األخرى

ويتعني على القاضي احلكم بالرباءة إذا مل جيد نصا  اجلرائم والعقوبات،

، (سلوك إجيايب)أو فرض إتيانه( سلوك سليب)تشريعيا يقضي قظر سلوك معني 

 3.حىت ولو كان هذا السلوك خمالفا لبقية مصادر القانون

 :مفهوم مبدأ الشرعية اجلنائية على املستوى الدولي -ثانيا
نائية على املستوى الدويل نفس ال ميكن أن يكون ملبدأ الشرعية اجل

الصياغة والوضوح الذين يتميز هبما على املستوى الوطين، ألن معظم القواعد 

الدولية غري مقننة يف نصوص تشريعية بل إن أكثرها قواعد عرفية، لكن بعد 

ويشار إليه فيما بعد )ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املصادقة على النظام األ

 .جند أن األمر قد تغري على حنو معني"( ا األساسينظام روم" باسم

                                                                                                                        

استقالهلا أو سالمة تراهبا،  اخلطر الداهم الذي يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو=

 .8106من التعديل الدستوري لسنة  017الواردة بنص املادة 
 .69السابق، هامش ص عبد اهلل أوهايبية، املرجع  -1
 02-70وردت املصادر العامة للقانون يف القانون املدين اجلزائري الصادر مبوجب األمر  -2

وإذا مل يوجد نص تشريعي، ... " :منه، واليت جاء فيها 0املادة ، 0670سبتمرب  86املؤرخ يف 

، فإذا مل حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا مل يوجد فبمقتضى العرف

 ."يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
حممد عبد املنعم عبد الغين، القانون الدويل اجلنائي دراسة يف النظرية العامة للجرمية  -3

 .68، ص 8112الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
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وسنحاول فيما يلي حتديد املقصود مببدأ الشرعية اجلنائية خالل 

مرحلتني هامتني، األوىل قبل املصادقة على نظام روما األساسي، والثانية بعد 

املصادقة على هذا النظام الذي تطرق ملبدأ الشرعية اجلنائية بصورة صرحية 

 .ومباشرة

مبدأ الشرعية اجلنائية على املستوى الدولي قبل املصادقة على نظام روما  -0
 :األساسي

، كان احلديث 0662جويلية  07قبل املصادقة على نظام روما األساسي يف 

عن مبدأ الشرعية اجلنائية يثري عدة إشكاالت وصعوبات على مستوى القانون 

اإلشكاالت عموما باجلرمية الدويل مقارنة بالقانون الداخلي، وتتعلق هذه 

الدولية نفسها واليت جتد مصدر جترميها األساسي يف العرف الدويل، لذلك كان 

ال " لتخطي هذا اإلشكال هو إعادة صياغة مبدأ  -يف هذه املرحلة –احلل األمثل 

ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قاعدة " ليصبح " جرمية وال عقوبة إال بنص

حىت ولو كانت هذه األخرية غري مكتوبة، مع اشتراط أن تكون ، "قانونية دولية

هذه القاعدة من قواعد التجرمي اليت مناطها هو محاية املصاحل اهلامة، أي أن 

 1.يكون احلق أو املصلحة اليت حتميها القاعدة هاّمني بالنسبة للمجتمع الدويل

عد عرفية ويف احلقيقة جند أن أغلب القواعد القانونية الدولية هي قوا

وليست مكتوبة، فإن صادف ووجدت قواعد مكتوبة ُمتضَمنة يف معاهدات دولية 

فإهنا ال تكون منشئة جلرائم دولية وإمنا هي كاشفة هلا فقط، فدور القواعد 

املكتوبة هو توضيح العرف الساري ليس إّلا، لذلك ترتبت على هذه الصفة 

 2:العرفية نتيجتان مها

                                                 
ر النهضة العربية، القاهرة، حممود جنيب حسين، دروس يف القانون اجلنائي الدويل، دا - 1

 .وما يليها 66، ص 0661
 .80حسنني إبراهيم صاحل عبيد، املرجع السابق، ص  - 2
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ألن مصدرها هو العرف الدويل : رمية الدوليةصعوبة التعرف على اجل -

وهو يف حد ذاته يثري صعوبة من حيث استقرائه، ومع ذلك هناك جمموعة من 

: املبادئ اليت يقوم عليها هذا العرف  ال ميكن إنكارها أو االختالف بشأهنا مثل

العدالة، األخالق واملصلحة الدولية العامة، وخمالفة هذه املبادئ كان أساسا 

 .تجرمي الكثري من األفعال كحرب االعتداء واجلرائم ضد اإلنسانيةل

وسبب هذا الغموض هو ختلف كتابتها : غموض فكرة اجلرمية الدولية -

وتدوينها، مما صّعب مهمة الفقيه أو القاضي واملتمثلة أساسا يف مطابقة الفعل 

ضمن اتفاقية املرتكب مع النموذج العريف للفعل اجلرمي، وحىت يف حالة إدراجها 

دولية كجرمية دولية، فإن االتفاقية تكتفي بالنص على عدم مشروعية الفعل 

 .اجملرم  دون التطرق ألركان اجلرمية وعناصرها وشروطها

حيث متسك  1وال بد هنا من اإلشارة إىل ما حدث خالل حماكمات نورمربغ،

ريقة اليت حمامو الدفاع  مببدأ الشرعية اجلنائية على إطالقه أي بنفس الط

يطبق هبا على املستوى الداخلي، لكن هيئة اإلدعاء واحملكمة طبقتاه مبرونة 

مراعاًة لطبيعة اجلرائم اليت ختتص احملكمة بنظرها، وهي جرائم دولية جتد 

مصدرها األساسي يف العرف الدويل، وبالتايل فإن مصدر التجرمي خمتلف، ومن 

ائية قد ذاهتا السيما من حيث مث ختتلف نتائج تطبيق مبدأ الشرعية اجلن

 2.مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية

                                                 
أنشئت احملكمة العسكرية الدولية لنورمربغ إثر احلرب العاملية الثانية مبوجب اتفاق لندن  -1

االحتاد السوفيايت  فرنسا، الواليات املتحدة اّلأمريكية،: ، من قبل0690أوت  12املوقع يف 

وبريطانيا، وقد خصصت حملاكمة وعقاب كبار جمرمي احلرب من احملور األوريب حماكمًة 

عبد الواحد حممد الفار، / د: انظر يف ذلك. عادلًة وعاجلًة عن جرائمهم املرتكبة يف أوربا

 .06، ص 0666اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أن يف تطبيق : حاول حمامو املتهمني االستناد لعدة دفوع من أجل تربئة موكليهم، ومن بينها -2

اجلرائم اليت نصت عليها الئحة نورمربغ ما يتعارض مع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات  

 =:ومبدأ عدم رجعية القواعد اجلنائية إىل املاضي
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بأن اجلرائم : إىل القولدفاع املتهمني ذهب  ،بالنسبة ملخالفة مبدأ الشرعية اجلنائية - =

والعقوبات اليت نصت عليها الئحة نورمربغ مل يكن هلا وجود يف القانون الدويل اجلنائي قبل 

إبرام اتفاقية لندن وقبل وضع الئحة احملكمة، حيث كانت األفعال اليت ارتكبها املتهمون 

ية الثانية أي قبل إبرام تلك االتفاقية مباحة وقت ارتكاهبا ألهنا وقعت أثناء احلرب العامل

جيب أن يطبق مبدأ شرعية : ، رد االهتام بدوره على هذا الدفع كما يليووضع الئحة نورمربغ

اجلرائم والعقوبات يف جمال القانون الدويل اجلنائي مبرونة، خاصة وأن العرف يعترب من 

التفاقات الشارعة واملبادئ العامة إىل جانب املعاهدات وا –املصادر األساسية هلذا القانون 

اجلرائم : وإذا نظرنا إىل اجلرائم حمل االختصاص املوضوعي هلذه احملكمة وهي -للقانون

ضد السالم، جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، جند أن كال من جرائم احلرب وجرمية 

ضد اإلنسانية فتجد  احلرب العدوانية قد نصت عليهما اتفاقيات دولية سابقة، أّما اجلرائم

وكذا  0686و 0265اتفاقيات جنيف لعامي ) مصدرها يف العرف الدويل وبعض املعاهدات

، بل حىت (تصريح باريس وتصريح موسكو) والتصاريح ( مثال 0617اتفاقية الهاي لعام 

القوانني اجلنائية الوطنية، مبا فيها التشريع األملاين نفسه، وبذلك فإن الئحة نورمربغ مل 

تنشأ هذه اجلرائم بل كانت موجودة قبل إبرالم اتفاقية لندن، وبذلك فإن احملكمة مل ختالف 

 . مبدأ الشرعية اجلنائية الذي يتميز باملرونة الكبرية يف جمال القانون الدويل اجلنائي

أن الئحة احملكمة قد خالفت  رأى حمامو الدفاع: بالنسبة لتطبيق القواعد اجملرمة بأثر رجعي

عدم رجعية القواعد اجلنائية، حيث أن اجلرائم اليت نصت عليها الئحة حمكمة نورمربغ  مبدأ

يف مادهتا السادسة جيب أن يسري العقاب عليها فقط بالنسبة للمستقبل، أي بعد نفاذ الالئحة 

، وبالتايل فإن تطبيقها على أفعال ارتكبت قبل هذا التاريخ فيه إهدار هلذا 0690أوت 2بعد 

على هذا الدفع بأن الئحة احملكمة مل تقم إال بالكشف عن  رد هيئة االهتاموكان  املبدأ ،

جرائم موجودة مسبقا ومل تنشئها هذه الالئحة من العدم، مما يعين أنه كانت توجد مرحلة 

زمنية سبقت إنشاء احملكمة قواعد جنائية دولية تنص على هذه اجلرائم، وتعاقب عليها، 

 .ت هذه القواعد تطبيقا صحيحا ومل ينطوي ذلك على أي أثر رجعيوبذلك فاحملكمة قد طبق

يف األخري، رفضت احملكمة كل الدفوع  اليت تقدم هبا حمامو املتهمني، وتبنت املفهوم املرن ملبدأ 

شرعية اجلرائم والعقوبات، ومن مث مل يتم خمالفة مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية إىل 

 .املاضي

حول حمكمة نورمربغ من حيث أجهزهتا، اختصاصاهتا، إجراءات احملاكمة  يلللمزيد من التفاص

 =علي عبد القادر القهوجي، القانون/ د: أمامها و كذلك املمارسة  العملية اخلاصة هبا، انظر
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 :مبدأ الشرعية اجلنائية بعد املصادقة على نظام روما األساسي -8
لقد نص نظام روما األساسي على معظم املبادئ الراسخة يف القانون 

ومن بني هذه املبادئ جند  اجلنائي، وهذا من أجل حتقيق العدالة واالستقرار،

ال جرمية " مبدأ الشرعية اجلنائية  بشقيه التجرميي والعقايب، حيث ورد مبدأ 

ال يسأل " من نظام روما األساسي، حيث جاء فيها 88/0يف نص املادة " إال بنص

الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام األساسي ما مل يشكل السلوك املعين وقت 

، أّما الفقرة الثانية من نفس املادة "ختصاص احملكمةوقوعه جرمية تدخل يف ا

فنصت على وجوب التفسري الضيق لتعريف اجلرمية وعدم جواز التوسع يف نطاق 

على سريان القانون من حيث الزمان  89ونصت املادة  1ذلك عن طريق القياس،

ضي، وأساسه هو مبدأ األثر الفوري للقانون أي مبدأ عدم رجعية القانون إىل املا

وتعترب هذه املبادئ األخرية كنتائج لتطبيق مبدأ الشرعية اجلنائية يف شقه 

 .التجرميي

فقد وردت بنص " ال عقوبة إال بنص"ّما الشرعية اجلنائية العقابية أ

ال يعاقب أي شخص أدانته احملكمة إال " :من نفس النظام، وجاء فيها 85ة املاد

من نظام روما  72و 77ص املادتني ، وقد تضمن ن"وفقا هلذا النظام األساسي

األساسي القواعد العامة األساسية الواجب إتباعها عند فرض هذه العقوبات، 

ومع ذلك مل يتضمن هذا النظام عرضا تفصيليا للحدود الدنيا والقصوى يف 

                                                                                                                        

الدويل اجلنائي، أهم اجلرائم الدولية، احملاكم الدولية اجلنائية، منشورات احلليب =

 . 806-882، ص 8110احلقوقية، بريوت، 
يؤول تعريف اجلرمية تأويال دقيقا وال :" من نظام روما األساسي على  88/8تنص املادة  -1

جيوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، ويف حالة الغموض يفسر التعريف لصاحل الشخص 

 ." حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة
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العقاب لكل جرمية على حدة، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل العدد الكبري لصور 

 1.ئم حمل االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدوليةالركن املادي للجرا

أن نظام روما األساسي قد سار على هنج قوانني العقوبات وبذلك جند 

الداخلية، وخالف ما قلناه سابقا من مرونة تطبيق مبدأ الشرعية اجلنائية يف 

 88 جمال القانون الدويل اجلنائي قبل املصادقة على نظام روما األساسي، فاملادة

كما متت اإلشارة إىل  -من هذا النظام مل تستعمل العبارة اليت اقترحها الفقه

ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قاعدة قانونية دولية " وهي  -ذلك سابقا

، بل أصبح الركن الشرعي للجرمية "حىت ولو مل تكن مكتوبة –مهما كان نوعها 

نائية الدولية يستند مباشرة الدولية حمل االختصاص املوضوعي للمحكمة اجل

ملبدأ الشرعية اجلنائية ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وقد ورد النص على 

جرمية اإلبادة   -على سبيل احلصر –اختصاص احملكمة بالنظر يف أربع جرائم

 . اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب وجرمية العدوان

 على إعمال مبدأ الشرعية اجلنائية النتائج املرتتبة : احملور الثاني
حيدد النص القانوين منوذج التجرمي والعقاب لكل جرمية، من أجل 

محاية األفراد من خطر التجرمي من غري نص قانوين واضح ومعلن عليه مسبقا، 

فيقوم هؤالء بضبط سلوكاهتم وفقا ملا نص عليه هذا النص، وهذا تطبيقا ملبدأ 

يقة األمر ينتج عن هذا املبدأ يف حد ذاته عدة نتائج الشرعية اجلنائية، ويف حق

تعترب هي األخرى مبثابة مبادئ أخذت هبا غالبية التشريعات العقابية 

الداخلية، كما مت تكريسها مبوجب نظام روما األساسي، حيث أدرجها ضمن مواده 

مبدأ التفسري الضيق للنص اجلنائي وحظر القياس ومبدأ عدم رجعية : منها

اجلنائي مما يستدعي وجوب دراستنا لكال املبدأين، حيث سنقوم فيما يلي النص 

 .بتوضيحهما على ضوء التشريع الداخلي ونظام روما األساسي

                                                 
اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة  سوسن مترخان بكة، -1

 .091، ص 8116اجلنائية الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 080 - 

 

 :التفسري الضيق للنصوص اجلنائية -أوال
ؤول تعريف اجلرمية تأوياًل دقيقًا وال جيوز توسيع نطاقه عن طريق ي

ويف حالة الغموض يفسر التعريف لصاحل الشخص حمل التحقيق أو  القياس،

حظر القياس وعدم التوسع يف تفسري النص املقاضاة أو اإلدانة، مما يعين 

 .اجلنائي من جهة، وتفسري الشك ملصلحة املتهم من جهة ثانية

 :مبدأ عدم التوسع يف تفسري النص اجلنائي وحظر القياس -0
تعترب عملية التكييف القانوين أول ما يقوم به القاضي اجلزائي، حيث   

 يطابق الفعل املرتكب مع الواقعة النموذجية املنصوص عليها قانونا، لذلك عليه

استخالص عناصر معينة من النص القانوين، وأثناء ذلك قد يصادف عمل 

مبدأ  القاضي صعوبة أو غموض يضطره إىل تفسري النص اجلنائي، ويقتضي

على  الشرعية اجلنائية تفسري النصوص اجلنائية تفسريا من شأنه احملافظة

التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع، كما أن طبيعة القانون اجلنائي 

 1.تقتضي تفسري نصوصه تفسريا ضيقا

حيث ال يتمكن  2ويقصد بالتفسري إزالة الغموض املالزم للنص التجرميي، 

النص القانوين على الوقائع املعروضة عليه، إال إذا قام القاضي من تطبيق 

واجملردة على  بعملية ذهنية يتم مبوجبها مطابقة القاعدة القانونية العامة

واقعة مادية حمددة، هذه العملية هي التفسري، الذي يهدف إىل البحث 

 3.والتوضيح للمعىن الذي ترمي إليه القاعدة القانونية

                                                 
بارش سليمان، مبدأ الشرعية يف قانون العقوبات اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة،  -1

 .02، ص  8116اجلزائر، 
 .املرجع نفسه -2
الضمانات الدستورية للمتهم يف مرحلة احملاكمة، أطروحة دكتوراه، كلية  بوحلية شهرية، -3

، ص 8106-8100احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار : ، نقال عن808

 . 57، ص 8110النهضة العربية، القاهرة، 
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املرحلة األوىل  1:نص اجلنائي مبرحلتني أساسيتنيومتر عملية تفسري ال

هي حتليل ألفاظ النص أي كشف مدلول كل لفظ على حدة مث حتديد املعىن 

اإلمجايل، أّما املرحلة الثانية فهي حتديد علة النص، أي البحث عن غاية املشرع 

من التنظيم القانوين ملوضوع معني عن طريق محايته، والشرط اهلام واجلوهري 

التفسري هو عدم عزل النص املراد تفسريه عن بقية النصوص اليت ورد  يف

ضمنها، ألن ذلك ميكن أن يؤدي إىل تناقض هذا التفسري مع النصوص أخرى يف 

القانون، بل ال بد من اعتبار كل نص جزءا من قانون أوسع ومن نظام قانوين 

 .كامل

ألن التوسع يف التفسري  2ويشترط يف تفسري النص اجلنائي أن يكون ضيقا،

فيه إهدار ملبدأ الشرعية اجلنائية، خاصة إذا قام بإضافة أفعال مل جيرمها 

املشرع أو أقصى أفعاال جرمها، لذلك على القاضي أن يدرك غاية املشرع من وراء 

 .النص، فيلتزم بالتفسري الدقيق للنص اجلنائي

ل جمرم الشتراكهما يف إحلاق فعل مباح بفعفيقصد به  للقياسأّما بالنسبة 

وهذا القياس حمظور يف جمال التجرمي والعقاب ألنه يهدر مبدأ  3علة التجرمي،

الشرعية اجلنائية ومن مث ينتهك حقوق اإلنسان، إذ يؤدي إىل خلق جرمية 

 وبذلك تنحصر مهمة القاضي يف تطبيق القانون جديدة مل ينص عليها القانون،

ضي أن جيرم فعال مل يرد نص بتجرميه قياسا ال خلق اجلرائم، فال جيوز للقا

على فعل ورد نص بتجرميه قجة تشابه الفعلني، ألن يف ذلك اعتداء على مبدأ 

وقد حظر نظام روما  4الشرعية اجلنائية، فالتشريع ليس مهمة القاضي،

                                                 
 .88بارش سليمان، املرجع السابق، ص  -1
ؤول تعريف ي:" من نظام روما األساسي التفسري الواسع، فنصت على  88/8حظرت املادة  - 2

 ،..."اجلرمية تأوياًل دقيقًا
 . 800بوحلية شهرية، املرجع السابق، ص  -3
 .20عبد اهلل سليمان، املرجع السابق، ص  -4
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وال جيوز :".. حيث نصت على 88/8األساسي القياس صراحة مبوجب نص املادة 

 ...".ريق القياستوسيع نطاقه عن ط

والقياس املقصود هنا يتعلق بتعريف اجلرمية، ومبفهوم املخالفة فإنه جيوز 

حيث أن القياس حمظور يف جمال   1القياس لتفسري نصوص جنائية أخرى،

أسباب اإلباحة، أو مانع من موانع املسؤولية فهو  التجرمي والعقاب، أّما يف نطاق

 2.حلريات الفرديةمباح طاملا أن هذا الفعل ال ميس با

من نظام روما األساسي قد  6وكمثال حلظر القياس جند أن نص املادة 

أورد صور السلوك الذي يشكل الركن املادي جلرمية اإلبادة اجلماعية على سبيل 

اإلجرامية إلدخال صور سلوك أخرى  احلصر، فال جيوز القياس على هذه الصور

ورهتا، ألن يف ذلك إهدار ملبدأ مل جيرمها نص املادة مهما بلغت درجة خط

 الشرعية اجلنائية، حيث ال جيوز جترمي اإلبادة السياسية أو االجتماعية أو

وهي نية إبادة  6االقتصادية قياسا على العلة املشتركة الواردة بنص املادة 

أن اجملموعات احملمية حمصورة اجلماعات الوطنية أو حيث  جمموعة معينة،

 .أو الدينيةالعرقية أو اإلثنية 

 :تفسري الشك ملصلحة املتهم  - 8
إذا كان النص القانوين واضحا فإنه ال يثري أي إشكال بشأن تفسريه أو 

تطبيقه على الفعل اجملرم، أّما إذا اعترى النَص لبٌس جيعل من تفسريه أمرا 

ميكن عندئذ للقاضي اللجوء إىل طرق التفسري املختلفة اليت متكنه من  صعبا،

فإن توصل القاضي  إىل عدة تفسريات، منها ما هو يف  3معرفة قصد املشرع،

                                                 
حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، عبد الفتاح بيومي  -1

 .57، ص 8119
 .20عبد اهلل سليمان، املرجع السابق، ص  -2
ميكن تقسيم طرق التفسري إىل ثالثة أنواع قسب اختالف اجلهة اليت تقوم بالتفسري،  -3

 =/د: من التفصيل انظر ، تفسري فقهي وتفسري قضائي، للمزيد(أصلي)تفسري تشريعي : فهناك
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مصلحة املتهم ومنها ما هو ضد مصلحته، عندها يفسر الشك ملصلحة املتهم، 

ائي إذا تعادلت ويستبعد التفسري الذي ليس يف مصلحته، ففي جمال اإلثبات اجلن

  1.أدلة الرباءة مع اإلدانة، تغلب أدلة الرباءة ألن األصل يف اإلنسان هو الرباءة

وقد كان نظام روما واضحا يف نصه على هذه القاعدة، حيث جاء يف نص  

حالة الغموض يفسر التعريف لصاحل الشخص حمل  ويف"... منه 88/8املادة 

  ".التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة

 :مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي - ثانيا
تقتضي منا دراسة مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي، التطرق ملضمون املبدأ 

 .ومربراته، ومن مّث االستثناء الذي يرد عليه

 :مضمون مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي ومربراته -0
يف إن النصوص القانونية ليست أبدية، بل هي قابلة للتعديل واإللغاء، و

هذه احلالة األخرية ينقضي مفعول النص القانوين، وال يطبق على وقائع الحقة 

له، فصالحية النص للتطبيق تتحدد بالفترة اليت تلي نفاذه إىل غاية إلغائه، 

وبذلك ال يسري النص القانوين على الوقائع اليت سبقت وجوده وال على الوقائع 

 . لقانون بأثر فوريالالحقة إللغائه، وبذلك فاألصل أن يطبق ا

من  -بصفة عامة –وعلى ذلك فاألثر الفوري لسريان القانون اجلنائي 

أوهلما هو عدم رجعية النصوص العقابية على : حيث الزمان يقوم على أساسني

املاضي، والثاين  هو عدم امتداد النصوص اجلنائية إىل الوقائع اليت حتدث بعد 

                                                                                                                        

عبد اهلل أوهايبية، املرجع السابق، ص / ، و د80-81بارش سليمان، املرجع السابق، ص =

010-017. 
 06تعترب قرينة الرباءة من احلقوق املكفولة دستوريا لكل مواطن، حيث نصت عليها املادة  -1

كل شخص يعترب :" احيث جاء فيه -املشار إليه سابقا -8106من التعديل الدستوري لسنة 

بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، يف إطار حماكمة عادلة تؤمن له الضمانات 

 ". الالزمة للدفاع عن نفسه
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ا إللغائها أو انقضاء الفترة الزمنية انتهاء العمل بتلك النصوص، وذلك إّم

  1.احملددة لسرياهنا

وبالنسبة لنظام روما األساسي، جند أنه تطرق للقاعدة األساسية اليت 

منه  00حتكم االختصاص الزمين للمحكمة اجلنائية الدولية يف نص املادة 

 :حيث جاء فيها

إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد  ليس للمحكمة اختصاص -0"

 .نفاذ هذا النظام األساسي

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا يف هذا النظام األساسي بعد بدء  -8

نفاذه ، ال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إال فيما  يتعلق باجلرائم اليت 

ما مل تكن الدولة قد  ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة،

 ".08من املادة  5نا مبوجب الفقرة أصدرت إعال

عدم رجعية األثر على " من ذات النظام فجاءت حتت عنوان 89أّما املادة 

حيث تطرقت يف فقرهتا األوىل ملبدأ عدم رجعية النص اجلنائي " األشخاص

ن ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام األساسي ع: "حيث نصت على

 ." سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

وبالتايل فإن نصا املادتني أعاله كانا واضحني يف حتديد النطاق الزمين 

لتطبيقه قواعد نظام روما األساسي ، حيث أنه استند إىل القواعد العامة اليت 

فال حيكم إال  حتكم سريان النص اجلنائي وهي مبدأ األثر الفوري للقانون

وقد  بدأ نفاذ نظام روما يف الفاتح  -بعد بدأ سريانه  الوقائع اليت ترتكب

وبالتايل فاحملكمة ال تنظر إال يف اجلرائم اليت ترتكب بعد  - 8118جويلية 

هذا التاريخ بالنسبة للدول اليت صادقت على نظام احملكمة عند إنشائها، أّما 

رائم املرتكبة الدول اليت تنضم بعد هذا التاريخ فإن احملكمة ال تنظر إال يف اجل

   .بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة هلا
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لكن هذا ال يعين عدم إمكانية معاقبة مرتكب اجلرائم اليت تدخل يف 

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية  أمام حماكم أخرى، سواء وطنية أو دولية، 

كتلك احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة املنشأة بقرار من جملس األمن، حيث 

ت يف جرائم سابقة لبدء عملها، ومع ذلك فإهنا مل ختالف مبدأ الشرعية نظر

املطبق على مستوى القانون الدويل اجلنائي، الذي جيد مصدره الرئيسي يف 

العرف الدويل، حيث أنه ليس من العدالة أن يفلت جمرمون هبذه الدرجة من 

بدأ الشرعية اخلطورة من العقاب، جملرد التمسك قرفية التكييف القانوين مل

 .   اجلنائية

وتعترب قاعدة عدم رجعية النص اجلنائي من أهم نتائج مبدأ الشرعية 

فال تسري القواعد اجلنائية على األفعال اليت حدثت قبل بدء  1اجلنائية،

نفاذها، حيث أن رجوع النص وتطبيقه على أفعال ارتكبت قبل وجوده يهدم مبدأ 

فراد مبفاجأهتم بأفعال مل تكن وقت الشرعية، فال جيوز هتديد حرية األ

ارتكاهبا حمظورة، أو عقاب الشخص بعقوبة أشد من تلك املقررة وقت ارتكاب 

الفعل احملظور، ونظرا ألمهية مبدأ عدم رجعية القانون جند أنه قد مت تكريسه 

 02، يف املادة 8106دستوريا، حيث نص عليه تعديل الدستور اجلزائري لسنة 

 ".ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم" :اليت جاء فيها

ويقتضي هذا املبدأ أن يتزامن نفاذ القانون مع ارتكاب اجلرمية أو يسبق 

من نظام  00ارتكاهبا، أّما بالنسبة للقانون، فُيَحَدُد وقت نفاذه حسب نص املادة 

و وقت ارتكاب السلوك ، أّما وقت ارتكاب اجلرمية فه-املشار إليها سابقا-روما 

 2.اإلجرامي للفعل دون االعتداد باآلثار املترتبة عليها أو على حتقق نتيجتها

                                                 
 . 61عبد الّله سليمان ، املرجع السابق، ص -1
كما أنه البد أن نشري هنا إىل أن تاريخ ارتكاب اجلرمية ال يثري  ،60املرجع نفسه، ص -2

صعوبة بالنسبة للجرائم الوقتية اليت يتحقق فيها السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية يف 

من اجلرائم  ذات الوقت كجرمية القتل بطلق ناري، لكن الصعوبة تثور بالنسبة للبعض اآلخر

 =اإلجرامية إىل فترة زمنية الحقة، أين يكون من املمكن اليت يتراخى وقت حصول النتيجة
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أي التطبيق الفوري للقانون -ويرجع الفقهاء وجود مبدأ عدم الرجعية 

 1:لعدة مربرات منها –اجلديد

إن ارتكاب اجلرمية ُينشأ مركزا قانونيا تترتب عليه آثار قانونية بعد  -

صدور احلكم النهائي خبصوص اجلرمية، وبالتايل فالقانون اجلديد الذي يصدر 

بعد ارتكاب اجلرمية يطبق بأثر فوري طاملا مل يصدر احلكم هنائيا يف الدعوى 

قانون اجلديد إذا كان أشد الفوري ال يطبق ال القضائية، واستثناء من هذا األثر

 من القانون القدمي تطبيقا ملبدأ الشرعية اجلنائية،

إن املركز القانوين للمتهم ال يتحدد من يوم صدور احلكم وإمنا من وقت  -

ارتكاب اجلرمية، والدليل على ذلك أن القانون رتب بعض اآلثار القانونية على 

ى توافر السن القانونية لتحقق حتديد مد: وقوع اجلرمية قبل صدور احلكم منها

 املسؤولية اجلنائية،

كما ميكن اعتبار أهداف مبدأ الشرعية يف حد ذاهتا مربرا لعدم رجعية  -

القوانني، ألنه يهدف إىل محاية حقوق األفراد وحرياهتم عن طريق ضبط 

 .التجرمي والعقاب، الذي يعترب إنذارا لألفراد عليهم ضبط سلوكاهتم وفقا له

ء على هذا املبدأ، ميكن أن يطبق القانون اجلديد بأثر رجعي إذا كان استثنا

أقل شدة، مبفهوم املخالفة ال يطبق القانون اجلديد بأثر رجعي إذا كان أسوأ 

 .للمتهم، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي

                                                                                                                        

صدور قانون جديد، يف هذه احلالة ال بد من معرفة القانون الواجب التطبيق، فبالنسبة =

للجرائم املستمرة جند أهنا ختضع للقانون اجلديد ألن ركنها املادي اليزال مستمرا، أّما 

من عدة جرائم فيطبق بشأهنا كذلك القانون اجلديد اجلرائم املتتابعة األفعال أي اليت تتكون 

حىت ولو كان أشد على املتهم، وخبصوص جرمية االعتياد، أي القيام بعمل ألكثر من مرة 

فحىت ولو وقع الفعل األول يف ظل القانون القدمي واألفعال التالية يف ظل القانون اجلديد 

: انظر يف كل هذا. يف ظل القانون اجلديدفيطبق هذا األخري ألن العربة باالعتياد الذي وقع 
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 :االستثناء الوارد على مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي -8
عدم رجعية النص اجلنائي يف رجعية  االستثناء الوارد على مبدأ يتمثل

، وقد تعددت اآلراء الفقهية هو أن يكون أصلح للمتهمهذا األخري بشرط واحد 

 1أرجع رأي أول: يف تربير  قاعدة رجعية النص التجرميي األصلح للمتهم، حيث

العلة يف هذا االستثناء إىل أن ختفيف العقوبة املنصوص عليها يف القانون 

إلغاؤها، يعترب مبثابة اعتراف من املشرع بأن تلك العقوبة السابقة مل القدمي أو 

تعد يف مصلحة األفراد واجملتمع، وبالتايل فليس من العدل أن نطبقها على املتهم 

إىل القول بأن املركز   2ألنه مل يعد هلا جدوى أو أنه مبالغ فيها، وذهب رأي ثان

كم النهائي عليه، ومنه يطبق عليه القانوين للمتهم ال يكتمل إاّل بصدور احل

القانون اجلديد الذي يصدر بعد ارتكاب اجلرمية إذا كان أصلح له، أما إذا كان 

أن  3سيسيء لوضعه القانوين أكثر فيتم استبعاد تطبيقه، ويرى اجتاه ثالث

تربير قاعدة رجعية النص اجلنائي األصلح للمتهم يستند إىل اعتبارات إنسانية، 

 . ناق اآلراء واالجتاهات األصلح لإلنسانية والرباءةحيث جيب اعت

من نظام روما األساسي صراحة على هذا  89من املادة  8وتنص الفقرة 

يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف : "حيث جاء فيهااالستثناء، 

قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي، يطبق القانون األصلح للشخص حمل 

،  ومنه فهذا االستثناء يطبق على القضايا اليت "و املقاضاة أو اإلدانةالتحقيق أ

مل يفصل فيها بعد، أي مل يصدر بشأهنا حكم هنائي وبات، وبذلك يكون نظام 

روما األساسي قد أخذ بقاعدة  رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم وفقا ملا 

هذا االستثناء أي رجعية  هو معمول به يف القوانني اجلنائية الوطنية، وتطبيق

األول أن يكون القانون : النص اجلنائي األصلح للمتهم مرتبط بشرطني أساسيني

                                                 
 .97عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص  -1
 .55بارش سليمان، املرجع السابق، ص  -2
 . املرجع نفسه -3
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اجلديد أصلح للمتهم، والثاين أن تكون الواقعة اليت يراد تطبيق القانون األصلح 

 .عليها بأثر رجعي مل يفصل فيها قكم هنائي، وتفصيل ذلك كما يلي

 :أصلح للمتهم أن يكون القانون اجلديد -أ
جدير بالذكر أن نظام روما األساسي مل يبني املقصود بالقانون األصلح 

للمتهم، ومل حيدد معيار اعتبار القانون اجلديد أصلح للمتهم، لذلك ميكننا 

الرجوع إىل املبادئ العامة اليت حتكم هذه القاعدة يف خمتلف املراجع الفقهية 

مىت "ون األصلح للمتهم، حيث تثري مسألة لنتمكن من معرفة معايري حتديد القان

ومع ذلك   1صعوبة من الناحية الواقعية،" نعترب القانون اجلديد أصلح للمتهم؟

فقد اجتهد الفقهاء والقضاة وحاولوا وضع جمموعة من املعايري ميكن أن نتبني 

  2:القانون اجلديد أصلح للمتهم، نوجزها كما يلي -إن كان فعال -من خالهلا 

إذا كان النص اجلنائي اجلديد بسيطا، وخيتلف األمر : احلالة األوىل -

خبصوص التجرمي واجلزاء، بالنسبة للتجرمي، يعترب القانون اجلديد أصلح 

للمتهم إذا أباح الفعل اإلجرامي بعد أن كان حمظورا، ألغى ظرفا مشددا، أضاف 

يق من عناصر سببا من أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع املسؤولية أو ض

اجلرمية، أّما بالنسبة للجزاء،  فيعترب القانون اجلديد أصلح للمتهم، إذا خفض 

 ...العقوبة، ألغى عقوبة تكميلية أو قرر غرامة مالية بدل احلبس

                                                 
بارش سليمان يف مرجعه السابق اإلشارة إليه،  بأن أشار إليه الدكتور  -اقترح اجتاه فقهي -1

معيار القانون األصلح للمتهم جيب أن يتحدد وفقا لكل جرمية على حدة، حيث يقوم القاضي 

مبقارنة أحكام القانون القدمي والقانون اجلديد عند نظره يف قضية معينة، مراعيا يف ذلك 

للقاضي سلطة تقديرية يف اختيار القانون أركان اجلرمية وظروفها وشخصية املتهم، أي يكون 

األصلح للمتهم، غري أن االنتقاد املوجه هلذا الرأي هو  تدخل القاضي يف جمال التجرمي 

بارش سليمان، / د: انظر يف ذلك. والعقاب مما يؤدي إىل اإلخالل مببدأ الشرعية اجلنائية
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إذا كان النص اجلنائي اجلديد مركبا، يعين أن يكون : احلالة الثانية -

تني، إذا كانت أحكام النص أسوء يف شق وأصلح يف شق آخر، هنا نفرق بني حال

قابلة للتجزئة أو كانت غري قابلة للتجزئة، ففي احلالة األوىل اجلزء األصلح 

أي عندما ال تكون قابلة  -فقط يطبق بأثر رجعي، أّما يف احلالة الثانية 

هنا ينظر القاضي إىل النص يف جمموعه ويقرر إن كان أصلح للمتهم  -للتجزئة

 . أم ال

تطبيق قاعدة القانون األصلح للمتهم، جيب األخذ مببدأ وعلى كل حال، ل

التجريد واملوضوعية، حيث يستبعد النظر إىل ظروف اجلرمية وشخصية املتهم 

لتحديد درجة استحقاقه للرأفة أو القسوة، حىت ال يتحكم القاضي يف جمال 

التجرمي من خالل إعماله لسلطته التقديرية ومن مث هدم مبدأ الشرعية 

 .يةاجلنائ

صدور القانون اجلديد قبل صدور احلكم النهائي يف الدعوى القضائية الناشئة عن  -ب
 :اجلرمية

علة ذلك ما تقرره املبادئ األساسية للقانون من ضرورة احترام قوة 

الشيء احملكوم فيه، فإذا أصبح احلكم هنائيا على املتهم فيعد عنوان احلقيقة، وال 

ئي هو احلكم الذي ال يقبل أي طريق من طرق جيوز املساس به، واحلكم النها

الطعن، ومع ذلك فإن القانون اجلديد الذي يصدر بعد صدور احلكم النهائي 

ولكنه جيعل الفعل الذي حوكم املتهم من أجله مباحا أي غري معاقب عليه، فإنه 

  1.يوقف تنفيذ احلكم وتنتهي كل آثاره اجلنائية

روما األساسي، جند أنه يشترط  من نظام 89/8وبالعودة لنص املادة 

لتطبيق مبدأ رجعية النص اجلنائي األصلح للمتهم، بأن ال يكون قد صدر يف حق 

                                                 
، دار الكتاب -القسم العام -اهيم الشباسي، الوجيز يف شرح قانون العقوبات اجلزائريإبر -1

 .50-59، ص 0620اللبناين، بريوت، 
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أو املقاضاة أو  1هذا األخري حكم هنائي، أي أن تكون الدعوى يف مرحلة التحقيق

 25و 28، 20اإلدانة، حيث مل يصبح احلكم قابال للتنفيذ بعد، خاصة وأن املواد 

فإذا صدر  2ما األساسي، جتيز استئناف األحكام الصادرة بالعقوبة،من نظام رو

قبل أن يصري احلكم  -وهو بالطبع تعديل لنظام روما األساسي –قانون جديد 

 .هنائيا، فإن القاعدة القانونية األصلح للمتهم هي اليت ستطبق دون غريها

ح بيومي عبد الفتا/ ال بد أن نشري يف األخري، إىل الرأي الذي أورده د

حول الفرق بني مبدأ رجعية النص اجلنائي األصلح للمتهم وفقا ملا أورد  3حجازي

حيث يرى  نظام روما األساسي، وما هو وارد بنصوص القوانني اجلنائية الوطنية،

من نظام روما األساسي يشترط الستفادة املتهم من القانون   89/8أن نص املادة 

اجلديد األصلح للمتهم صدور هذا األخري  خالل املراحل السابقة لصدور احلكم 

 .النهائي

مبعىن أنه إذا صار احلكم هنائيا فإنه ينفذ دون غريه، حىت ولو كان هذا 

التجرمي عن الفعل املنسوب للمتهم الذي ميضي القانون اجلديد قد ألغى وصف 

مدة عقوبته حيث ال يستفيد من هذا القانون اجلديد، والسبب يف ذلك أن نص 

عبد / دويف حقيقة األمر، فإننا ال نوافق املادة مل يتطرق صراحة هلذه احلالة، 

نصوص القوانني اجلنائية " الفتاح بيومي حجازي رأيه هذا، ألنه استعمل عبارة

على العموم، وكأن كل التشريعات الوطنية قد نصت صراحة على " لوطنيةا

                                                 
يعترب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية هو السلطة املختصة يف التحقيق، فإذا بدأ  -1

أصبح أصلح هلذا املتهم، التحقيق مع املتهم، وخالل ذلك مت تعديل نظام روما األساسي بأن 

إذا كان مضمون هذا التعديل هو  -مثال –جيوز للمدعي العام أن يصدر أمرا بأاّل وجه للمتابعة 

 . إلغاء التجرمي عن الفعل املنسوب للمتهم
إىل 20ميكن الطعن يف األحكام إما بطرق الطعن العادية وهي االستئناف الوارد باملواد من  -2

اسي، أو بطرق الطعن غري العادية وهي التماس إعادة النظر وذلك من نظام روما األس 25

 .من نظام روما األساسي 29حسب املادة 
 .71،70عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص  - 3
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استفادة احملكوم عليه قكم هنائي وبات من القانون اجلديد الذي يبيح الفعل 

بإلغائه النص التجرميي، صحيح أن كل من املشرع املصري واملغريب وااليطايل 

توجد تشريعات مل غري أنه   1والكوييت والسوري قد أورد هذا النص الصريح،

واجلزائري، وأساس ذلك  تكريس مبدأ  2تشر هلذه املسألة كالتشريعني الفرنسي

 .استقرار األحكام اجلزائية وعدم املساس قجيتها

أن يتم اإلشارة يف  3-حسب رأي فقهي  –حيث يفضل التشريع اجلزائري 

إىل وقف  نصوص القانون اجلديد الذي يلغي التجرمي وجيعل الفعل مباحا،

تنفيذ األحكام السابقة حىت ولو كانت هنائية ومن مث اإلفراج عن املتهم الذي 

يكون بصدد تنفيذ العقوبة، كما ميكن لكل من السلطتني التشريعية أو التنفيذية 

إصدار عفو شامل يف هذا الصدد، حتقيقا ملصلحة احملكوم عليه يف فعل أباحه 

 .ملكفولة دستورياالقانون اجلديد، استعماال حلقوقه ا

وبالتايل فال ميكن اجلزم بأنه يف حالة تعديل نظام روما األساسي، بأن 

أباح فعال جمرما، بأن املتهم الذي يكون بصدد تنفيذ حكم هنائي لن يستفيد من 

هذا القانون اجلديد قجة أن نظام روما مل ينص على ذلك صراحة، إذ ميكن أن 

لعقوبة، أو تصدر احملكمة عفوا شامال ينص هذا التعديل على وقف تنفيذ ا

 .ملصلحة املتهمني املعنيني بإلغاء التجرمي

                                                 
إذا صدر قانون بعد حكم هنائي " :من قانون العقوبات املصري على 0/5حيث تنص املادة  -1

جيعل الفعل الذي حكم على اجملرم من أجله غري معاقب عليه يوَقف تنفيذ احلكم وتنتهي 

 ".آثاره اجلنائية
مل ينظم القانون الفرنسي أصال مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات على املاضي، حيث مل  -2

ارد عليه وهو رجعية القانون األصلح يورد هذا املبدأ يف نصوصه، كما مل ينظم االستثناء الو

للمتهم، غري أن املبدأين مستقرين يف يف العمل القضائي والفقهي، باعتبارمها نتيجة حتمية 

عبد اهلل أوهبية، املرجع : انظر يف ذلك. ملبدأ الشرعية اجلنائية املنصوص عليه قانونا

 .086ص  070السابق، هامش
 .086ص  عبد اهلل أوهبية، املرجع السابق، -3
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 :خامتة
من خالل كل ما سبق، يتضح أن مبدأ الشرعية يعد من أهم الضمانات 

القانونية حلماية حقوق اإلنسان، خاصة من خالل تكريسه يف القوانني اجلنائية 

املبدأ املكفول دستوريا ويف الوطنية والدولية على حد سواء، حيث أن هذا 

خمتلف املواثيق الدولية اليت تعىن ققوق اإلنسان مبا فيها العهد الدويل 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يقتضي وجود نص جترميي صادر مسبقا 

حيدد السلوك اجملرم والعقوبة املالزمة له، ويشترط يف النص التجرميي أن يكون 

ايل رفض املصادر األخرى املعروفة كالعرف ومبادئ تشريعيا ومكتوبا، وبالت

الشريعة اإلسالمية، رغم اعتبارها مصادر مادية للقانون، كما أن الطبيعة 

الكتابية للقاعدة تسهل من مهمة الفرد يف التعرف على حدود املباح واجملّرم ومن 

 .مث املسامهة يف استقرار النظام اجلزائي يف اجملتمع

ومن أهم املزايا الناجتة عن مبدأ الشرعية اجلنائية مبدأ التفسري الضيق 

للنص اجلنائي يف حالة غموضه وحظر القياس يف جمال التجرمي، من جهة، 

وعدم رجعية النص اجلنائي إىل املاضي حىت ال تتزعزع املراكز القانونية 

ان النص لألفراد وحتترم حقوقهم واستثناء من هذه القاعدة إمكانية سري

 .ورجوعه إىل املاضي إذا كان أصلح للمتهم

 :قائمة املصادر واملراجع
 .القرآن الكرمي -

 :االتفاقيات الدولية -0
 0726اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لسنة  -

ديسمرب    01الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،ا -

 أ 807حتت رقم   0692

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ا -

 06املؤرخ يف ( 80-د)ألف  8811واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 0666ديسمرب
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والذي  0662جويلية  07ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املصادق عليه يف نظام روما ا -

 .8118جويلية  0دخل حيز النفاذ يف 

 :القوانني الداخلية - 8
املتضمن التعديل الدستوري، جريدة رمسية  8106مارس  6املؤرخ يف  10-06القانون رقم  -

 .8106مارس  7، املؤرخة يف 09العدد 

قانون العقوبات اجلزائري املعدل املتضمن  0666جوان 12املؤرخ يف   006 -66األمر  -

 .واملتمم

 .قانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم، املتضمن ال0670سبتمرب  86املؤرخ يف  02-70األمر  -

  :الكتب – 5
، دار الكتاب -القسم العام -إبراهيم الشباسي، الوجيز يف شرح قانون العقوبات اجلزائري - 

 0620لبناين، بريوت، ال

بارش سليمان، مبدأ الشرعية يف قانون العقوبات اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  - 

8116 

حسنني إبراهيم صاحل عبيد، اجلرمية الدولية دراسة حتليلية تطبيقية، دار النهضة  - 

 0669العربية، القاهرة ، 

اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة  سوسن مترخان بكة، - 

 8116اجلنائية الدولية،  منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

عبد الفتاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 

8119 

،موفم للنشر، اجلزائر، -قسم العامال–شرح قانون العقوبات اجلزائري عبد اهلل أوهايبية،  - 

8116 

عبد الواحد حممد الفار، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،  - 

 ، 0666القاهرة، 

، املطبعة اجلديدة، -القسم العام -املفصل يف شرح قانون العقوباتعبد الوهاب حومد،  - 

 0661دمشق، 

قانون الدويل اجلنائي، أهم اجلرائم الدولية، احملاكم الدولية علي عبد القادر القهوجي، ال - 

 8110اجلنائية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

حممد سعيد جعفور، مدخل إىل العلوم القانونية، اجلزء األول الوجيز يف نظرية القانون،  - 

 8108الطبعة التاسعة عشرة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، اجلزائر، 
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حممد عبد املنعم عبد الغين، القانون الدويل اجلنائي دراسة يف النظرية العامة للجرمية  - 

 8112الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

حممود جنيب حسين، دروس يف القانون اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 

0661 

 :دكتوراهال ئلرسا - 9
الضمانات الدستورية للمتهم يف مرحلة احملاكمة، أطروحة دكتوراه، كلية  بوحلية شهرية، -

 .8106-8100احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 فلسفة التشريع اإلسالمي في إقرار الحقوق المدنية والسياسية
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 : امللخص
ولية الالحقة له؛ بالرغم مما تضمنه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقيات الد

وكانت وجتسيدا فإن الشريعة اإلسالمية كانت األسبق يف إعالن تلك احلقوق تأصيال وتقعيدا 

األسبق يف إقرار احلقوق املدنية والسياسية على حنو منظم ودقيق، ويتصف بالشمولية 

وهلذا جتسدت فلسفة التشريع اإلسالمي يف أن إقرار هذه احلقوق كان جامعا بني  والفعالية،

الشقني املادي والروحي ضمانا لعدم التفكك االجتماعي، واالحنالل اخللقي، موازنا بني مصلحة 

فكانت تتسم بالربانية والشمولية  .الفرد يف صيانة حقوقه األساسية، ومصلحة اجلماعة

 .رام كرامة اإلنسان وإنسانيتهواحتوبنظرة مقاصدية 

 

Resumé :  

En dépit du contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme 

et des conventions internationales qui en ont découlé, le droit islamique a été le 

premier à proclamer ces droits comme faisant autorité, consensuels et incarnés, 

et à établir les droits civils et politiques de manière systématique et précise, 

caractérisés par l'inclusion et l'efficacité. Les droits ont été unis entre le 

matériel et le spirituel, afin de garantir l'absence de désintégration sociale et de 

désintégration morale, en équilibrant l'intérêt de l'individu dans le maintien de 

ses droits fondamentaux et de celui de la communauté. Elle était caractérisée 

par l’exhaustivité, l’exhaustivité et une vision respectueuse de la dignité 

humaine et de l’humanité. 
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 :مفهوم احلق لغة -أوال 
احلق نقيض الباطل، ومجعه حقوق : "جاء يف لسان العرب البن منظور

وحقاق، وحق األمر حيق، وحيق حقا وحقوقا صار حقا وثبت، ويطلق أيضا على 

 .1"حيق أي وجب الواجب، فيقال حق الشيء،

: يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة كما يدل احلق على اإلحكام والصحة،

 .2"وهو يدل على إحكام الشيء وصحته احلاء والقاف أصل واحد،": حق

واخلالصة أن ما ورد من استعماالت لغوية لكلمة احلق يدور يف جممله حول 

 .3معىن الثبوت والوجوب

نرى  استنادا للتعريف اللغوي للحق الذي حيمل معىن الثبوت والوجوب،

بأن التشريع اإلسالمي والفقه اإلسالمي قد راعا هاتني الصفتني يف تقعيد 

وتأصيل احلقوق بصورة عامة واحلقوق املدنية والسياسية بصورة خاصة، إذ 

 .تعترب من أول احلقوق املشرعة يف بداية العهد النبوي

 إقرار احلقوق املدنية والسياسية على أساس روحي تعبدي-ثانيا
 "تقريرها رباني مصدر"

تتصف حقوق اإلنسان يف اإلسالم بصفيت العمق والشمولية مقارنة بغريها 

يف التشريعات الوضعية؛ ألن مصدرها هو اهلل عزوجل من خالل القرآن الكرمي 

، فاإلسالم تناول احلق وقرره وساوى فيه صلى اهلل عليه وآله وسلموسنة نبيه 

 .ةبني الناس مما أعلى من قيمهم اإلنساني

                                                 
أبو الفضل مجال الدين حممد بن منظور،لسان العرب احمليط، دار إحياء التراث العريب،  - 1

 . 94 ، ص08ت،ج . د ،ط.بريوت، د
عبد السالم حممد : أبو احلسني بن أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتق - 2

 .08، ص 0م، ج  0440، 0دار اجليل، بريوت، ط  هارون،
 ،3ط ، بريوت ،مؤسسة الرسالة ،احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ،فتحي الدريين - 3

 .029ص ، م0499
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، وهذا التقسيم يبني 1تقسم احلقوق يف الفقه اإلسالمي إىل ثالثة أقسام 

ارتباط احلقوق املدنية والسياسية اكتسابا وممارسة بالبعد الرباين هلا،إذ أن هلل 

 .تعاىل حقا يف كل نوع من هذه احلقوق

وهي اليت يكون منها الغرض منها إقامة مصاحل : حقوق خالصة هلل -أ

حد ذااهتا ال ختلو من مصلحة العباد كالصالة والزكاة والصوم  الدين، وهي يف

 .واحلج وغريها

وقد شرعت ابتداءا لرعاية املصاحل للعباد، : حقوق خالصة للعباد -ب

 .كالديون والعقود وغريها من املعامالت، وهي األخرى ال ختلو من حق الشرع

 :حقوق مشتركة بني اهلل والعبد، وهي تنقسم إىل قسمني -ج

وهذ ا جيتمع فيه : مااجتمع فيه احلقان معا، وحق اهلل هو الغالب فيه -

مصلحة الفرد واجملتمع، كحد القذف مثال، فمصلحة اجملتمع أوىل يف حفظ 

األعراض واألخالق من مصلحة الفرد يف حفظ شرفه فقط، وهلذا فإن حق اهلل 

 .هو الغالب

ا يربز خاصة يف حد وهذ: ما اجتمع فيه احلقان، وحق العبد هو الغالب -

القصاص حيث يراعي الفقه اإلسالمي مصلحة الفرد أكثر من مصلحة اجملتمع، 

 .فإن شاء الفرد اقتص من اجلاين، وإن شاء عفا

 :السبق اإلسالمي يف تأصيل وإقرار احلقوق املدنية والسياسية-ثالثا
 لقد سبق اإلسالم احلضارة الغربية يف إقرار حقوق اإلنسان بعدة قرون،

واليت كانت وال تزال تتشدق بسبقها وريادهتا يف جمال محاية حقوق اإلنسان، 

ويظهر سبق وتفوق اإلسالم جليا منذ أربعة عشر قرنا يف نصوص القرآن والسنة 

وهذا يناقض ويدحض نظرية حبقوقه واحترامها،  من تكرمي اإلنسان واالهتمام

                                                 
أبو إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطيب، املوافقات : انظر يف هذا التقسيم - 1

 .898، ص 2 ط، د،ت، ج. دار الكتب العلمية، بريوت، د عبداهلل دراز،: يف أصول الشريعة، تح
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ق اإلنسان الشرعية الدولية اجملتمع الدويل الذي يرى يف امليثاق العاملي حلقو

 .املعاصرة للحقوق واحلريات اإلنسانية

 ومما يؤكد على حرص اإلسالم يف توفري وسائل احلماية الفعالة حلقوق

أول وثيقة دستورية باملفهوم  اإلنسان؛ وثيقة املدينة املنورة اليت تعترب

 واليهود احلديث؛حيث نظمت العالقة بني سكان املدينة من املهاجرين واألنصار

واملشركني، وحددت ما هلم من حقوق وما عليهم من واجبات، وسامهت بشكل كبري 

يف إحالل التعايش اإلنساين املبين على السالم والتسامح بني سكان املدينة مما 

ساعد يف تشكيل دولة قوية مبنية على أسس متينة تستند إىل مبدأ عام وهو 

 .اإلنسانية

من أهم الوثائق العاملية اليت أسست ملبادئ  1رةتعترب صحيفة املدينة املنو

حقوق اإلنسان ووضعت أسس التعايش اإلنساين بني مجيع األفراد دون النظر 

وهي بذلك  إىل جنسياهتم أو دينهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو تركيبتهم البشرية،

تعد وثيقة تقرير وإرساء دعائم حقوق اإلنسان األساسية،كما تعد وثيقة 

 .تأسيس دولة وفاق وطين يضم خمتلف الرعايا واألقليات

وهي مبثابة دستور وضعه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا قدم إىل املدينة 

حالفهم قريش ومن املهاجرين )و( األوس واخلزرج) املنورة بني أهلها األنصار

 اليهود ومن معهم من)وأهل الكتاب  (وجاهد معهم من املوالني والعشائر األخرى

هذا كتاب من حممد : "، جاء يف بداية الصحيفة(أبناء العشائر الكبرية والصغرية

                                                 
مساها ابن إسحاق وكتاب السري  فقد ،اختلفت تسمية الصحيفة حسب عدة اعتبارات - 1

ومساها صفي الرمحن املباركفوري  الوثيقة أو الصحيفة، :املوادعة، ومساها الصاليب :القدماء

صحيفة املعاهدة بني أهل املدينة، ومساها البوطي :ميثاق التحالف اإلسالمي، ومساها احلميدي

بالدستور، وهو االسم احلايل الرمسي  ومساها بعض احملدثني ،وثيقة بني املسلمني وغريهم

فاملعاهدة تنظم العالقات اخلارجية بني دولة ودولة، أما  .للوثيقة اليت تنظم الشأن للدولة

 .لعام الداخلي للدولةالدستور فيطلق على الوثيقة اليت تنظيم الشأن ا
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ومن تبعهم فلحق ,ملؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب النيب رسول اهلل بني

 .1"اخل...ة واحدة من دون الناسأهنم أم, فحل معهم وجاهد معهم, هبم

فقد ضمت الصحيفة خمتلف الفئات اليت تقيم يف املدينة املنورة حىت 

تضبط العالقات بينها، فقامت بتحديد اجلهات املعنية باالسم، فأشارت إىل يهود 

ومخس فئات  ، ومثاين عشائر تنتمي إىل األوس واخلزرج،(قبائل كبريةثالث )

, بنو شظيبة , جفنة, بنو ثعلبة)ليست من املهاجرين وال األنصار وال اليهود 

، مث أشارت إىل املتهودين (بطانة يهود وهم خاصتهم وأهل سرهم, موايل ثعلبة

من عشائر األوس واخلزرج إىل املؤمنني الذين أسلموا أو حالفوا املسلمني يف 

 يهود وغريهم من عشائر يثرب من غري قتاهلم املشركني وقريش، وينتمون إىل

 2.األوس واخلزرج

أهم املعامل الكربى اليت  3بندا أو مادة 88وقد بينت الصحيفة اليت ضمت 

تقوم عليها دولة املدينة املنورة ممثلة يف مؤسسها سيدنا حممد صلى اهلل عليه 

تنظم وسلم، واليت تسعى إىل حتقيقها كأرضية للتعايش بني ساكنتها، وهي أسس 

                                                 
، 0 اهلند، ط ،البيهقي أبوبكر أمحد بن احلسني، السنن الكربى،دار املعارف العثمانية - 1

 .019 ، ص2ج  ،كتاب الديات ،ـه0388
ندوة تطور العلوم الفقهية، "مصطفى بن محو أرشوم، حقوق اإلنسان يف الوثائق اإلسالمية  - 2

: وانظر أيضا. 01م، ص 8109 ،ـه0938واملصاحل، ُعمان، الفقه اإلسالمي، املشترك اإلنسان 

 ،دراسات يف النصوص, قراءة يف دستور املدينة، حقوق اإلنسان يف الفكر العريب , وليد نويهض

من  98و 83م، بريوت وانظر البنود  8118أفريل  0مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .099 -093الوثيقة، ص 
الوثيقة حسب أقدم وثيقة منقولة من حممد بن إسحاق، وقد  لقد اعتمدت يف سرد بنود - 3

ج  أمهها السرية النبوية، لعبد امللك بن هشام، دار اخلري،طبعة بريوت،اعتمدت على عدة كتب 

وسنن البيهقي، وابن سيد الناس يف كتاب عيون األثر، وكتاب األموال . 091إىل  091، ص 8

 .ولذلك فلن أكرر يف كل مرة اإلحالة إىل اهلامش عند ذكر كل بند من البنود أليب عبيد،
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عالقة الدولة باألفراد من جهة، ومن جهة أخرى حتدد عالقة األفراد فيما 

  .بينهم وتوضح طبيعة االلتزامات واحلقوق املتبادلة، يف السلم واحلرب

وقد عرف العهد النبوي عدة خطب ووصايا وعهود ومواثيق، سّنها رسول 

يف حاليت السلم وأبرمها مع املسلمني وغريهم  صلى اهلل عليه واله وسلماهلل 

واحلرب، زاخرة مبفاهيم وقواعد حقوق اإلنسان، وإجراءات حفظها مبختلف 

صلح جنران، و وصلح احلديبية، صحيفة املدينة املنورةأنواعها وشرائحها، ومنها 

اليت ضمنها معان سامية أعقبتها وخطبته عند فتح مكة  وخطبة الوداع،

مبا عكس بشكل جلي مكانة احلريات إجراءات قانونية يف العفو العام والصفح 

 .وحقوق اإلنسان يف هذا الدين نصوصا وأحكاما وممارسة

اليت متت كتابتها فور هجرة النيب حممد صلى : صحيفة املدينةلقد كانت 

اهلل عليه واله وسلم إىل املدينة املنورة وهي تعترب أول دستور مدين يف التاريخ، 

احلضارة اإلسالمية، وَمعَلًما من معامل واعتربها الكثريون مفخرة من مفاخر 

إن هذه الصحيفة كانت هتدف باألساس إىل تنظيم . جمدها السياسي واإلنساين

العالقة بني مجيع طوائف ومجاعات املدينة، وعلى رأسها املهاجرين واألنصار 

والفصائل اليهودية وغريهم، يتصدى مبقتضاها املسلمون واليهود ومجيع الفصائل 

وإقرار مجيع الفصائل –وبإبرام هذا الدستور . ن خارجي على املدينةألي عدوا

صارت املدينة املنورة دولة رئيسها الرسول األعظم َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه واله  -مبا فيه

، وصارت املرجعية العليا للشريعة اإلسالمية، وصارت مجيع احلقوق -َوَسلَََّم

و .ارسة الشعائر، واملساواة والعدلاإلنسانية مكفولة، كحق حرية االعتقاد ومم

تضمنت هذه الصحيفة اثنني ومخسني بندا، : املستشرق الروماين جيورجيو يقول

مخسة وعشرون منها (. صلى اهلل عليه واله وسلم)كلها من رأي رسول اهلل 

خاصة بأمور املسلمني، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعالقة بني املسلمني وأصحاب 

 .السيما اليهوداألديان األخرى، و

وقد ُدون هذا الدستور بشكل يسمح ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع 

لقد جاءت الصحيفة .املسلمني حبرية، وهلم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم
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لتمثل وثيقة تعايش وتفاهم بني جمتمع متعدد الديانات والقبائل، وتؤسس 

نة يثرب وعندما نتصفح بنود جملتمع مدين يلتقي يف أجواء املواطنة لسكان مدي

 :الصحيفة تتضح لنا عدد من احلقائق منها

 .حتقيق العدل واملساواة بني سكان املدينة -0

للمسلمني لليهود دينهم و" حتقيق حرية الدين واملعتقد فقد جاء -8

 ."دينهم

 .1التعايش واالنسجام يف املدينة بني املسلمني واليهود -3

الوثائق التارخيية اإلسالمية جند عهد أمري املؤمنني اإلمام علي عليه  ومن

 السالم إىل 

ألشتر النخعي وهو يوصيه يف كيفية إدارة شؤون مصر،إذ تضمن العهد 

بندًا تبني املرتكزات األساسية يف االدارة، مثل واجبات احلاكم،،  94حوايل 

عاهدات السالم، إضافة ملا والتجارة والصناعة والتنمية، وحقوق الفقراء، وم

تضمنه العهد من القواعد التشريعية السياسية واإلدارية والقضائية واملالية، 

 والنظريات الدستورية اليت تضاهي أحدث القواعد حاليًا،

فقد عاجل اإلمام أنظمة حفظ التوازن االجتماعي بني طبقات اجملتمع 

 . اإلسالمي التعددي

 املدنية والسياسيةمناذج من احلقوق  -رابعا
 :ليت تؤكد سبق الشريعة اإلسالمية يف إقرارهاا

 :حق احلرية واالختيار -0
َلا ِإْكَراَه : "وعلى رأسها حرية العقيدة والتدين، وهذا مصداقا لقوله تعاىل

وقد قدم القرآن الكرمي مناذج عديدة عن  2"َبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِِّفي الدِّيِن َقْد َت

                                                 
منهاج التدريب ومقدمة يف دراسة حقوق , علي عبد اهلل عباس. حسني جلوب الساعدي ود - 1

 .23 ص ,املركز الوطين حلقوق اإلنسان ,وزارة حقوق اإلنسان , اإلنسان
 .889سورة البقرة، اآلية  - 2
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من خالل . عن حرية املعتقد وصور فيها االستبداد والطغيان يف هذا اجملال الدفاع

ومنني جملرد إمياهنم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تفنن فيها الطغاة يف تعذيب امل

 (9)ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد ( 8)ُقِتَل َأْصَحاُب اْلُأْخُدوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد "قال تعاىل 

َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإلَّا َأْن ُيْؤِمُنوا ِباللَِّه ( 1)َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِننَي ُشُهوٌد 

 1(".2)اْلَعِزيِز اْلَحِميِد 

 :حتريم االسرتقاق وإقرار احلرية األصلية -8 
حرم اإلسالم الرق والعبودية، وقد اختذ جمموعة من اإلجراءات للقضاء 

الرق، كفرضه حترير الرقاب كفارة لبعض املخالفات، فنرى اهلل سبحانه ىف على 

آياته احملكمة يضعنا أمام خيارين ال ثالث هلما يف األسرى بعد أن تضع احلرب 

أوهلما املن أي حنسن على األسري ونطلق سراحه بال مقابل ابتغاء وجه , أوزارها

لنا عند األعداء أو نظري فدية من وثانيهما ان نفتدى به إما بأسري , اهلل سبحانه

كرمية من سورة حممد، قال وهذا هو حكم اهلل كما فصله يف اآلية ال, األموال

ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا  َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرََِّقاِب َحتَّى"تعاىل 

َوَلْو َيَشاُء اللَُّه ذلك  َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَهَا َحتَّى اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء

 2".ِكن لََِّيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعٍضَلانَتَصَر ِمْنُهْم َوَل

 :حق احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية -3
: ويشمل هذا حترمي القتل.وهي هبة ونعمة ربانية ال يقدر عليها سواه

َأنَُّه َمْن : "أعظم الذنوب واجلرائم واملوبقات،قال تعاىلحيث اعتربه اإلسالم من 

َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها 

 .3"َما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاَفَكَأنَّ

 

                                                 
 .2إىل  0اآليات ، وجسورة الرب - 1
 .9 سورة حممد، اآلية - 2
 .38سورة املائدة، اآلية  - 3
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 :حتريم االنتحار -9 
وقد جاء .حيق ألحد أن يضع حدا حلياته أو يعتدي على جسده فال

 .الوعيد الشديد ملن يقدم على ذالك يف نصوص كثرية

 :حتريم اإلجهاض -8 
. حيث حرمه اإلسالم إال عند الضرورة كتعرض حياة األم خلطر حمقق

ودعا إىل . وحرم الزنا وشرع له عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا لإلجهاض

 .والزواج صيانة للعرض والنسلالعفة 

 :حق امللكية -9
أكدت الشريعة اإلسالمية على حق امللكية ووضعت هلا القواعد واملبادئ 

آِمُنوا ِباللََِّه َوَرُسوِلِه :" قال تعاىل  اليت تضمن الفرد يف الثروة اليت كسبها بعمله،

 .1" َفالََِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَأْنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبرٌيَوَأْنِفُقوا ِممََّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه 

وقررت محاية كاملة للمال الذي حصله جبهده وكفاحه، وسوت يف هذه 

الكفالة واحلماية بني األموال والثروات اليت تعد من أدوات اإلنتاج ووسائله 

وال اليت تنتجها هذه كاألرض واملباين واملصانع واآلالت ورؤوس األموال وبني األم

األدوات والوسائل الستهالك اإلنسان كاللباس واملأكل واملشرب واملركب وغري 

والشريعة اإلسالمية بكفالتها حلق امللكية الفردية يف مجيع األموال .ذلك

ومحايتها هلذا احلق من كل عدوان ترسي قواعد العدالة يف منح العامل ناتج 

 .عمله

ا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان واملكان من وضع اإلسالم مبادئ وأسس

ومن  ة،بدأين أساسيني يف احلياة السياسيطرف اجملتهدين املؤهلني ودعا إىل م

 :احلقوق السياسية يف اإلسالم نذكر مايلي

 

 

                                                 
 .1سورة احلديد، اآلية - 1
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 :مبدأ الشورى -0
تقر الشريعة اإلسالمية على ضرورة بناء الدولة املدنية على أساس 

َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم : " الشرعية، قال تعاىلالشورى والتقيد باألحكام 

وقال عز من . 1" َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن

 2"َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر: " قائل

 :مبدأ البيعة -8
وهو مبدأ إسالمي وفقهي كبري وهوتأصيل للحق يف الترشح واإلنتخاب 

ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق : " وللدميقراطية، قال تعاىل

َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه  ِبَما َوَمْن َأْوَفى ۚ  َنْفِسِه  َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى ۚ  َأْيِديِهْم 

 .3"َفَسُيْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما 

قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة النضباط اجملتمع  فاإلسالم أعطى

اإلرادي لقانون الدولة، مبوجب العهود املتبادلة بني الراعي والرعية، ومل مييز 

يُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت َيا َأيَُّها النَِّب» اإلسالم يف هذا احلق بني الرجل واملرأة 

َلا ُيَباِيْعَنَك َعَلى َأْن َلا ُيْشِرْكَن ِباللَِّه َشْيًئا َوَلا َيْسِرْقَن َوَلا َيْزِننَي َوَلا َيْقُتْلَن َأْوَلاَدُهنَّ َو

َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ  َيْأِتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن َأْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوَلا َيْعِصيَنَك ِفي

 .4«َواْسَتْغِفْر َلُهنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

 :إقرار احلقوق املدنية والسياسية على أساس مقاصدي -خامسا

من أهداف الشريعة اإلسالمية ومقاصدها إقرار احلقوق املدنية 

ويتضح من خالل استقراء األحكام الشرعية يف اجملاالت املتعددة، أن والسياسية 

تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف تنظيم اخللق، وهذه املقاصد كما 

                                                 
 . 32سورة الشورى، اآلية  - 1
 .084سورة آل عمران، اآلية  - 2
 .01سورة الفتح، اآلية  - 3
 .08سورة املمتحنة، اآلية  - 4
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  .ضرورية، وحاجية، وحتسينية: فصلها اإلمام الشاطيب ال تعدو ثالثة أقسام

  .وبزغت معاملهاويف دائرة هذه املقاصد تروج حقوق اإلنسان وقد الح لواؤها 

حقوق تتصل حبفظ كرامة اإلنسان جيدها تتعلق باجلانب الضروري حلياة 

فحقوق اإلنسان أما أن تكون حمافظة على الدين كحرية . البشر ومصاحل الناس

العقيدة والفكر، وأما أن تكون متعلقة حبفظ النفس كحق احلياة وحق األمن 

عدم القهر والتعذيب وحسن وحق العدالة وحق اللجوء واهلجرة واحلق يف 

 . املعاملة

كما أهنا تتعلق حبفظ العقل كحرية الفكر وحق التعليم والتثقيف وحق 

احلرية، وحتفظ العرض كحق الكرامة واملساواة واحلق يف حرية احلياة اخلاصة 

وحقوق املرأة وحق رعاية األطفال وتربيتهم، كما أهنا تتعلق حبفظ املال كحق 

 .وأمواله واحلق يف العمل والضمان االجتماعي اإلنسان يف أمالكه

إن حفظ الكليات اخلمس من الواجبات الشرعية وال تتم هذه الواجبات 

إال بضمان ومتام تلك احلقوق فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب شرعا هذا من 

جهة ومن جهة أخري املسلم يري يف االلتزام هبذه احلقوق واجبا دينيا جيب 

لقيام به وحيرم انتهاكه والتفريط فيه، لذا سوف خنصص هذا احترامه وا

املوضوع يف وضع حقوق اإلنسان يف امليزان ما بني النظرة اإلسالمية ونظره الغرب 

 . هلا وحبث السبل جلعل تلك احلقوق واقعا ملموسا يف جمتمعات األمة اإلسالمية

اقيات الدولية وبالرغم مما تضمنه العالم العاملي حلقوق اإلنسان، واالتف

الالحقة له، فإن دين اإلسالم كان األسبق يف إعالن تلك احلقوق مبفاهيمها 

  .الكاملة، وضماناهتا الشاملة يف أحسن صورة وأمت بيان

وكان األسبق يف ربط احلقوق واحلريات العامة بوظيفتها االجتماعية، إذ 

 .ي سبحانهأناط هبذه احلقوق حتقيق املصلحة العامة وابتغاء وجه البار
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 إقرار احلقوق املدنية والسياسية على أساس تكريم اإلنسان - سادسا
 "حقوق إنسانية "  مبدأ كرامة اإلنسان"

لقد انطلقت احلقوق املدنية والسياسية يف اإلسالم من املبدأ اإلسالمي 

وقد صرح اخلالق العظيم سبحانه . األساسي املتمثل يف تكرمي اإلنسان وحتريره

 .التكرميهبذا 

لقد صان اإلسالم جسد اإلنسان وعقله ونفسه تكرمًيا له، كما نص القرآن 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ﴿:الكرمي على ذلكفي قوله تعاىل

، فحرم تعذيب 1﴾ْقَنا َتْفِضيًلا َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَل

اجلسد واالعتداء عليه جبرح أو ضرب أو سجن أوجلد، كما حرم االعتداء 

وهذه اآلية من سورة . املعنوي والنفسي كالسب والشتم أو التخويف أو القذف

اإلسراء املكية، والقرآن املكي يتعلق يف أغلبيته بتقرير العقيدة اإلسالمية يف 

  .الرسالة احملمدية، وعناية بأمور البعث واآلخرة النفوس، ودفاع عن

كما ترتكز احلقوق املدنية والسياسية يف الشريعة اإلسالمية على أساس 

املبادئ األخالقية واإلنسانية واالجتماعية، وحمل هذه اآلية بني ما سبق وما 

حلق من اآليات يدل على أن تسخري هذا الكون من اهلل سبحانه لإلنسان من حبر 

وبر، ومع تكرمي اهلل جيب أن يقترن بطاعته واالعتراف بوحدانيته ليكون 

كما محل اآلية نوعا من الترغيب يف تقدير النعمة . مهتديا يف الدنيا واآلخرة

  .وشكرها، وجاء هذا الترغيب بني ترهيبني

ومن اآليات القرآنية الدالة يف نفس املعىن على تكرمي اهلل تعاىل لإلنسان 

، كذلك 2" هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا" : قوله تعاىل -رها وما أكث –

وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبوين ": قوله تعاىل

بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني، قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

                                                 
 .11سورة اإلسراء، اآلية  - 1
 .84اآلية  سورة البقرة،  - 2
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وصوركم فأحسن : "وقوله تعاىل ،1" العليم احلكيم، قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم

 .3" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي": وقوله ،2" صوركم وإليه املصري

: والتكرمي يشمل اجلانب املادي واملعنوي منه، قال عليه الصالة والسالم

كما يشمل التكرمي اجلانب . 4" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"

آالم ومعاناة نفسية وأمراض قد تستمر مع ال جيوز إحداث النفسي، حيث 

كالتجريح والقذف والسب ، الشخص مدى احلياة وقد تؤدي به إىل اجلنون

، إال 5"سباب املسلم فسوق وقتاله كفر": والشتم وغريها من املعاين، ففي احلديث

كما يتضمن أنه إذا كان هذا اإليذاء بسيًطا فإنه ال ُيعترب من قبيل التعذيب، 

ال ":الترويع أيضا الذي هنى عنه الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقالمعىن 

 . 6"ُتَروُِّعوا املسلم فإن روعة املسلم إمث عظيم

احلقوق السياسية يف اإلسالم من مبدأ أساسي هو حترير اإلنسان كما أن 

فمن أهم جوانب الرسالة اخلالدة للشريعة اإلسالمية التكفل حبماية . وتكرميه

اهبا، وتقرير احلق بصورة واضحة، حبيث ال يكون وجوده حمل احلقوق ألصح

جدل أوشك يذهب باستقراره، مث محايته واحترامه من الناس أمجعني، وتقرير 

  .اجلزاء املالئم ملن يعتدي عليه أو ينتقص منه

                                                 
 .38سورة البقرة، اآلية  - 1
 .3 اآلية سورة التغابن،- 2
 .9سورة التني، اآلية - 3
حممد فؤاد عبد : مسلم أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري،صحيح مسلم، حتق - 4

ت، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص .ط، د.الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان، د

 .010، ص 00 ، ج0914باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، حديث رقم  والديات،
 ،.ط.البخاري حممد بن امساعيل، صحيح البخاري، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د -5

 .0122، ص 9199كتاب األدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن، حديث رقم 
بد القوي بن عبد اهلل بن سالمة بن سعد زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن ع - 6

حممد السيد، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط : يقعبدالعظيم املنذري، الترغيب والترهيب، حتق

  .913، ص 3، ج 9084، حديث رقم ـه0980، 0
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واحلل يف الفقه اإلسالمي ذو معىن شامل، يدخل فيه معىن احلرية، فتكون 

احلقوق، فإذا ما ورد يف الشريعة اإلسالمية أو الفقه احلريات العامة نوعا من 

اإلسالمي كلمة احلق، فقد تعين حقا ماليا، أو حقا هلل، أو حقا شخصيا، أو حرية 

  .من احلريات، حبسب ما يدل عليه معناها يف كل مقام

ويالحظ أن دائرة حقوق اهلل تعاىل يف الفقه اإلسالمي واسعة تتالقى مع 

وتقرير   .ام، بينما يدخل حق العبد يف دائرة القانون اخلاصدائرة القانون الع

احلقوق والواجبات يف اإلسالم مصدره اهلل عز وجل الذي هو احلق املبني، 

واإلميان باهلل خري ضمان   .وتشريعه هو العدل املطلق الذي ال حيايب وال يتحامل

والنضال من  حلقوق اإلنسان من حيث تقريرها، من حيث إنقاذها، وتدعيمها،

  .أجلها

لقد خلق اهلل اإلنسان واستخلفه يف األرض، ينفذ حكامه، ويطبق شرائعه، 

وكلفه بالسعي فيها وعمارهتا، ومنحه العقل الذي يدرك به بعض أسراره يف كونه، 

  .إذا أطال النظر، وأمعن التفكري، وسخر له كثريا من خملوقاته

اإلنسان، واالتفاقيات الدولية  وبالرغم مما تضمنه العالم العاملي حلقوق

الالحقة له، فإن دين اإلسالم كان األسبق يف إعالن تلك احلقوق مبفاهيمها 

  .الكاملة، وضماناهتا الشاملة يف أحسن صورة وأمت بيان

 :ربط احلقوق املدنية والسياسية بالوظيفة االجتماعية -سابعا
ات العامة بوظيفتها كان التشريع اإلسالمي األسبق يف ربط احلقوق واحلري

االجتماعية، إذ أناط هبذه احلريات حتقيق املصلحة العامة وابتغاء وجه الباري 

 .سبحانه

ومهما مسا العقل البشري يف هذا اجملال، فهو عاجز وقاصر عما أرشد إليه 

إن جميء اإلسالم يف حد ذاته   .القرآن من أصول ومبادئ خالدة على مر الزمان

لى مجيع األوضاع الفاسدة املزرية اليت بلغتها اإلنسانية يف يعترب ثورة شاملة ع

وكان   .عهود مظلمة سابقة، حيث أهدرت فيها حقوق الفرد وامتهنت كرامته

اإلسالم حاميا شخصية اإلنسان بشقيها املادي والروحي ضمانا لعدم التفكك 
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ه االجتماعي، واالحنالل اخللقي، موازنا بني مصلحة الفرد يف صيانة حقوق

  .األساسية، ومصلحة اجلماعة يف التجرمي والعقاب

 :ربط احلقوق املدنية والسياسية بالعاملية والشمولية -ثامنا 
فالدعوة اإلسالمية دعوة عاملية للناس كافة، وتقوم على الكرامة، 

واحلرية، والعدل، والسيادة، واملساواة، ويف إطار من هذه الشمولية، كفل اإلسالم 

يف احلياة، والكرامة والعدل، واملساواة، وحق العمل، واألمان، وحق لإلنسان احلق 

اهلجرة، كما كفل لإلنسان حرية التعبري عن إرادته ليعيش مكرما شريفا، كما أقر 

له حرية اخليار يف االجتماع مع اآلخرين، واالفتراق عنهم يف حدود املصلحة 

هي املربر لوجود الكيان املشتركة اليت تقرر األغلبية، واإلرادة االختيارية 

  .السياسي

 إقرار احلقوق املدنية والسياسية -تاسعا
 :على أساس مبدأ املساواة والعدلفي التمتع بها وممارستها

وهو أمر يف غاية األمهية يضمن االطمئنان جلميع أفراد الدولة ويرسخ 

صراحة  فليس ألحد فضل على اآلخر وهذا ماقررتهدولة القانون والعدالة، 

الصحيفة ؛ ألنه أمر فطري جبل عليه مجيع البشر ومبدأ عام منذ خلق 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس : قال تعاىل البشرية،

واحدة
1. 

فجميع الفئات متساوية يف الكرامة اإلنسانية ويف أصول التكليف 

فقد أقرت الصحيفة املساواة بني اجلميع أمام القانون دون تفرقة  واملسؤولية،

وتأكدت هذه احلقيقة يف العديد من البنود وال متييز، وهي أساس العدل واحلكم، 

وهبذا البند اندمج املسلمون ، "أهنم أمة واحدة من دون الناس ":كالبند الثاين

تعايش إنساين راقي، على اختالف قبائلهم وأنساهبم إىل مجاعة اإلسالم يف 
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فاالنتماء لإلسالم فوق االنتماء للقبيلة أو العائلة، وهبذا نقل رسول اهلل العرب 

 .من مستوى القبيلة إىل مستوى األمة

وإن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم : " جاء يف البند اخلامس عشرأو كما 

 ".بعضهم موايل بعض دون الناس أدناهم، وإن املؤمنني

إىل  31، و38إىل  88، و89ترسخ هذا املبدأ يف مجيع البنود وخاصة  كما

، إذ أن املتتبع هلذه البنود جيد بأن الرسول صلى اهلل 91، و98، 93، 90، و34

عليه وسلم جسد التحام الفئات املختلفة من مسلمني ويهود يف العديد من جوانب 

 .احلياة يف السلم واحلرب

يريز هذا املبدأ يف : ة يف االنتساب إىل األمةفاجلميع متساوون يف املساوا

، اليت كفلت لليهودي انتسابه لألمة؛ حيث أصبح (35إىل  88)البنود من رقم 

 متساوية -باملعىن السياسي-اجلديد يف يثرب يشكل أمة واحدة  اجملتمع

ى أهنم لع عناصرها أمام القانون؛ُ  وأمتني باملعىن العقدي؛ حيث تنص هذه البنود

كل « الوثيقة»أقرت  وهبذا« .مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم أمة»

فيما يعبد، اجلميع يف ظل  طرف من املتعاقدين عى دينه، له عقيدته وحريته

اجملتمع املدين سواء، وكل واحد من  هذا القانون السياسي املنظم لشؤون احلياة يف

مام خالقه دون مشاركة أحد دينه ومعتقداته أ األطراف املتعاقدة مسؤول عن

 .1معه يف ذلك 

إذ ساوت الصحيفة بني مجيع : مساواة يف حرمة السكنكما أن للجميع 

املتعاقدة على اختالف أعراقها وانتماءاهتا الدينية يف العيش داخل  األطراف

 الدولة اإلسالمية، آمنني عى أمواهلم وأنفسهم من أي اعتداء قد يهددها حدود

هذه  أن يثرب حرام جوفها ألهل: "منها 34حيث تنص البند  باخلطر؛

والعشائر،  فالنص صريح يف حترمي احلروب والقتال بني القبائل" الصحيفة
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العالمات البارزة يف  وتثبيت السلم يف املدينة، اليت رمست حدود حرمها ببعض

 1أطرافها 

؛ ( اآلخر)ملساواة يف معاملة كل طرف من املتعاقدين حللفاء كما تشمل ا

 على أن املسلمني إذا دعوا اليهود إىل الصلح مع حليف هلم 98فقد نص البند

ى لع فإهنم يصاحلونه، وإن اليهود إذا دعوا املسلمني إىل مثل ذلك فإنه هلم

املؤمنني مثل ذلك، وهذا دليل واضح وصريح عى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

لعناصر  ، تأكيدا للوحدة اليت أرادهاعاملهم معاملة الند للند من دون متييز

املادة نفسها من  جمتمع املدينة، وقد استثىن عليه السالم يف الفقرة األخرة من

للمسلمني أن يصاحلوا من  ألنه ال ينبغي« إال من حارب يف الدين»حارب الدين 

 .2حارب دينهم، بل ليس لليهود أن يصاحلوا

سواء يف  دنية والسياسيةفجميع البشر متساوين يف جمال احلقوق امل

سواء، وليس ألحدهم فضل على اآلخر بسبب النوع أو الوظيفة؛  الثواب والعقاب

وكذا املساواة يف  أو عليه وليس للبشر فيه دخل ألن هذا أمر قد قدره ااهلل له

 .3" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة: " قال تعاىل التكليف،

فاملساواة يف التشريع أصل ال يتخلف إال عند وجود مانع، فال حيتاج  

إثبات التساوي يف التشريع بني األفراد أو األصناف إىل البحث عن موجب 

 .4املساواة، بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي

اإلسالم دين الفطرة، فكل " إن: يقول العالمة حممد الطاهر بن عاشور  

الفطرة بالتساوي فيه بني املسلمني فالتشريع يفرض فيه التساوي ما شهدت 
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 بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه، فالتشريع مبعزل عن فرض

فاملساواة يف التشريع أصل ال يتخلف إال عند "مث يقول ". أحكام متساوية فيه

أواألصناف إىل وجود مانع، فال حيتاج إثبات التساوي يف التشريع بني األفراد 

 .1"البحث عن موجب املساواة،بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي

 :خامتة
مما سبق ميكن القول بأن فلسفة التشريع اإلسالمي يف جمال إقرار احلقوق 

املدنية والسياسية رباين املصدر والغاية أيضا، يتأصل من كونه وسيلة لتحقيق 

ميز عن غريها من التشريعات واملواثيق الدولية كما أنه يتكمال العبودية هلل 

بكوهنا جتمع بني اجلانب الروحي واملادي، كما أهنا تنظر للفرد من جانبه 

اإلنساين الوجداين، وهي مرتبطة بتحقيق املقاصد الشرعية اليت جاءت 

الشريعة اإلسالمية للحفاظ عليها سواء من جانب الوجود والعدم،كما أهنا 

لتكرمي البشري وهي تتسم بالعاملية والشمول، ويف هذا اإلطار مرتبطة مببدأ ا

تعترب الشريعة اإلسالمية األسبق يف تقرير هذه احلقوق وتقعيدها الفقهي 

وكانت األسبق يف والشرعي على حنو استفادت منه كثريا التشريعات املعاصرة، 

املصلحة ربط هذه احلقوق بوظيفتها االجتماعية، إذ أناط هبذه احلقوق حتقيق 

 .العامة وابتغاء األجر عند اهلل
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 : امللخص
يعد احلق يف الدفاع من بني احلقوق  الوأ عتعول ها اوا العووالق االقوقاوني الدال و         

ماستوت ، ااويا يعوقم  تموا ا      كمبدع، بالوغم من اختالف النسب  الأ يسمح هبا لاعوص    

طب ع  النظام القضالي اليي تتبناه كل مالو  يف تعوويعا،ا، ا وق الودفاع موده متنووع مون        

احلقق  الطب ع   لإلوسان الأ يكقن اهلدف من اسالاا احلناظ هاي ونس  من اجل البقاء ااوق  

هاوي ممقهو  مون      ق فطوي لدي ت ق الكالنات، امما ال شك ف   ان احلق يف الدفاع يقوقم 

الوكالز، هلا امه   بالغ  من   ث تكويس ايا املبودع الويي ينتوول الو اءا يف العوص  اا      

املعتب  ب  اا املتام، اهاي ايا االتاس اضحي  ق الدفاع  قا اوساو ا يتمتوق العوص  هقو     

 .يف الدفاع يف ت ق موا ل الدهقى العمقم   مان ان ينازه  يف ذلك ا د

 

Résumé: 

Le droit à la défense est l'un des droits sur lesquels les lois 

internationales et les lois ont été adoptées comme principe, malgré le fait que le 

pourcentage autorisé par une personne est différent, en raison de la nature du 

système judiciaire adopté par chaque État dans sa législation. L’objectif est de 

se préserver pour survivre. C’est un droit inhérent à tous les êtres humains. Le 

droit de se défendre repose sans aucun doute sur un ensemble de piliers qui 

revêtent une grande importance au regard du principe d’innocence dans la 

personne suspectée ou poursuivie, Cette fondation a vraiment sacrifié le droit 

de la défense vraiment humain de l'être humain dans toute la législation 

moderne, fondée sur la loi transcende les principes de la justice, où le public à 

tous les stades de la procédure sans que la personne a le droit à la défense 

incontesté dans celui-là.  
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 :مقدمة

دالم ، اليعت   ق الدفاع من احلقق  الأ حتظى باالاتمام ااحلماي  

وظوا خلطقسا القضايا املتعاق  ب  االنتالج املتوتب  ها اا، كما يعكل سك زا 

محاكم  املنصن  الأ يعكل وظاماا املتكامل،  ا يتضمن من ققاهد جقاوي  لا

اضقابط حلماي   قق  املتقاضني املع اس األتاتي لدال  القاوقن، اقد عقوت  

العوالق السمااي  اكوتت  إهالوات  قق  االوسان اوصل ها   معظم الدتاتري 

صوا   يف املاما االتعويعات اإلجوال   امن ب ناا الدتتقس اجلزالوي اليي و  

، ل ض ف يف النقوا الثاو   من "احلق يف الدفاع معتوف ب "من   10فقوا  050

ليلك اهاى اهتباس عن ". ن يف القضايا اجلزال  احلق يف الدفاع مضمق"و  املاما 

 ق الدفاع امهام  عتات   من مهامات احملاكم  اجلنال   احيتل قم  الضماوات 

مت  فإونا تنحاال القققف هاى  ق ق  ايا احلق اب ان   منازغ مان

ااتتظااسه كأكثو احلقق  املدو   امه   اخطقسا اها   وطوح االشكال   

 : التال  

ا  اي مدي كوس املعوع القطين االدا  احلق يف الدفاع كحق مدين »

 « ؟ اكضماو  عتات   لامحاكم  العامل  ا قق  االوسان 

 : االشكال   مت تقس م الدسات  افقا لاصط  االت   الإلجاب  هاي ايه

 . ماا    ق الدفاع اق مت  الدتتقسي : احملقس االال

 .ضمان  ق الدفاع هاى الصع د العاملي: احملقس الثاين

 .سكالز  ق الدفاع عمام احملكم  اجلنال  : احملقس الثالث

 الدفاعماهية حق : احملور األول

 :مفهوم حق الدفاع - أوال
، فياب Droit de défendreاختاف النقااء  قل حتديد ماا    ق الدفاع 

البعض إىل الققل بأن  ق الدفاع اق  ق املتام يف حماكم  هامل  مؤتس  هاى 

بان  ق الدفاع اق متكني املتام من عن " اذاب سعي إىل الققل  إجواءات معواه ،

  ، ايستقي يف ايا يعول هاى قاض    ق ق  ما يواه يف القاقع  املسندا إل
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لاجومي  املسندا إل   عا معتوفا هبا، فاق اإن  اقتواف الصدم عن يكقن منكوا 

تقخي من اساء إوكاسه القصقل إىل تأك د بواءت ، فقد يكقن اهتواف  م سا ما 

ع اط ب  من ظواف امالبسات قد يكقن من ب ناا ما يدل هاى عو  كان يف  ال  

 .(1)"الظواف املعن   من العقاب عا املصنن  ل مفاع شوهي، عا ما يبني بعض 

مناقم موم ه  هن  القاوقن القضعي "كما هوفل  قق  الدفاع بأهنا 

يي يكقن بأو  هباسا هن ممقه  من االمت ازات اخلاص  عهط ل إىل ذلك ال

 (2)".طوفا يف الدهقى اجلنال  

تاك املكنات املستمدا من "البعض اآلخو  قق  الدفاع بأهنا يف  ني يعوف 

طب ع  العالقات اإلوساو   االأ ال مياك املعوع تقى إقواسااا بعكل حيقق 

التقازن بني  قق  األفوام ا ويا،م ابني مصاحل الدال ، اايه املكنات ختقل 

لاصصم تقاء عكان طب ع ا عا معنقيا، إثبات امهاءات  القاوقو   عمام القضاء 

 (3).م يف ظل حماكم  هامل  يكنااا النظام القاوقيناالوم هاى كل مفاع مضا

 :أهمية حق الدفاع - ثانيا
 ا عن  ق الدفاع اق ا د منتوضات احملاكم  املؤتس  هاى إجواءات 

، " ق عص ل"كيلك من قب ل احلقق  الطب ع    معواه  امن عام ضماوا،ا، فاق

امل يتقوس ملصاح  النوم  حيتل مكان الصداسا بني احلقق  النومي  العام ،

  (4) .فحسب، بل ملصاح  اجملتمق يف حتق ق العدال  عيضا

                                                 
 سن صام  املوصنااي، ضماوات احملاكم  يف التعويعات العوب  ، مطبع  حموم بك، . م - 1

 .78ص  0751اإلتكندسي ، تن  
مسات  "ام يف مو ا  التحق ق االبتدالي اال  هبد اهلل امحد، املوكز القاوقين لامت. م - 2

 .012، ص 0727، ماس الناض  العوب  ، القااوا 0، ط"قاسو  يف النكو اجلنالي اإلتالميم
مسات  مقاسو  يف القاوقن  حممقم صاحل حممد العام ،  ق الدفاع امام القضاء اجلنالي، - 3

 81، ص 0770القضعي االنق  اإلتالمي، ستال  مكتقساه، جامع  القااوا 
 .01 سن صام  املوصنااي، موجق تابق، ص . م - 4
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اب ايا احلق يؤم  تما إىل تزي ف احلقالق الأ قد تنتج هن شااما  اغ

الزاس عا االهتواف املنتزع هن طويق القتالل غري املعواه ، األمو اليي ت ضال 

املطاف إىل االوزال  يف  القضاء احيجب هن  احلق ق ، ايؤمي ب  يف هناي 

ا ق الدفاع اق اليي ياقي هاى هاتق الن اب  العام  . عخطاء قضال   خطريا

تبع  إقام  الدل ل هاى صح  اال،ام املسند إىل املتام مان عن يتكبد األخري 

هناء إثبات بواءت  ااي منتوض  ف  ، ليا يكني املتام عن يدفق التام  املقجا  

با   عا ماوق من مقاوق املسؤال   عا العقاب ف نتقل هبء إل   بأ د عتباب اإل

حتوي احلق ق  إىل القاضي اليي يتعني ها   عن مل يأخي ب  عن يوم ها   سما 

تالغا ال لبس ف   اال غمقل، فإذا كان من  ق املتام عال يدان ااق بويء فان 

ا صح مصاح  اجملتمق تظاو ااضح  يف عال تزنل هققب  بغري اجلاين، امن ان

اهتباس  ق الدفاع إ دى القتالل الأ يستند ال اا القضاء لاقصقل ا  

 .(1)احلق ق 

 :القيمة الدستورية حلق الدفاع - ثالثا

من   050/0 وص الدتتقس اجلزالوي هاى تقويو  ق الدفاع، فاملاما  

احلق "ل ض ف يف النقوا الثاو    ،"احلق يف الدفاع معتوف ب "ن  هاى عن الأ ت

اايا احلق تبق عن عكده اإلهالن العاملي " لدفاع مضمقن يف القضايا اجلزال  يف ا

 . 1/01حلقق  اإلوسان االعاد الدا  لاحقق  املدو   االس ات   يف املاما 

ايف القاليات املتحدا األمويك   عكدت احملكم  العا ا االحتامي  متتقسي  

تتعاو   دافق طبقا لاتعديل السامس لادتتقس األمويكي، اعكدت احلق يف اال

احملكم  العا ا عن احلق يف الدفاع اق  ق عتاتي ضواسي لامحاكم  املنصن  

اعجازت لامتام عن يتنازل هن ايا احلق، امق ذلك فان لامحكم  عال تقبل من 

                                                 
، 0775 امت بكاس، محاي   ق املتام يف حماكم  هامل ، منعأا املعاسف اإلتكندسي ، . م - 1

 .240ص 
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هن اتتصدام  املتام عن يدافق بننس  مان االتتعاو   دافق إذا سعت عن تنازل  

 . ق  يف االتتعاو   دافق ينم هن تاقك غري ققمي

ايف فووسا عكد اجملاس الدتتقسي يف مناتبات هدا الق م  الدتتقسي  حلق 

الدفاع، هاى عتاس عن يعتمد هاى املبامئ األتات   الأ تعتوف هبا ققاوني 

الدتتقس، اجلماقسي  االأ حتقز ق م  متتقسي  هكم اإلشاسا إل اا يف مقدم  

اقد هين اجملاس الدتتقسي بتأك د الق م  الدتتقسي  حلق الدفاع يف ماالت 

 .(1)متعدما امل يقف هند موم مال اإلجواءات اجلنال  

الدفاع عصال  عا   ق"من الدتتقس هاى عن  57ايف مصو وصل املاما 

 ىت املتام بويء "من  هاى عن  55ق عن وصل املاما ، اقد تب"بالقكال  مكنقل

، ايعين "ل ل  ف اا ضماوات الدفاع هن ونس تثبل إماوت  يف حماكم  قاوقو   تكن

 ق الدفاع باألصال   ق املتام بان يبدي يف  وي  كاما  اجا  وظوه يف شان 

اقالق الدهقى اتطب ق القاوقن ها اا، عما  ق الدفاع بالقكال ، ف عين  ق املتام 

تاطات اإلجواءات اجلنال  ، عا بصن   يف عن يكقن ل  املدافق اليي يعول هاى

خاص  تاطات احملاكم  اجا  وظوه يف شان اقالق الدهقى اتطب ق القاوقن 

ها اا اذلك من عجل عن تتضح عمام ايه الساطات اجاات النظو الأ حتتمااا 

 .(2)الدهقى 

كما مل تتومم احملكم  الدتتقسي  العا ا يف مصو يف تأك د عن  ق الدفاع 

من   55دتتقس سكنا جقاويا يف احملاكم  املنصن  الأ تطاباا يف املاما اهت ه ال

كإطاس لانصل يف كل ا،ام جنالي تقديوا بان صقن النظام االجتماهي يناف   عن 

تكقن الققاهد الأ تقوساا الدال  يف مال النصل يف ايا اال،ام مصامم  

س ضمان الدفاع عا فول لامناقم الصح ح لاعدال  اجلنال   املنصن ، اعن إوكا

                                                 
العوه   الدتتقسي  ا قق  اإلوسان يف اإلجواءات اجلنال  ، ماس  عمحد فتحي تواس،. م - 1

 801، ص 0775الناض  العوب  ، مصو 
، 0775حممقم م ب  سين، الدتتقس االقاوقن اجلنالي، ماس الناض  العوب  ، مصو، . م - 2

 .015، 015ص ص 
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ق قم حتد مناا خيل بالققاهد املبدل   الأ تققم ها اا تاك احملاكم  االأ 

صقن كوام  اإلوسان امحاي   ققق   تعكس وظاما متكامل املالمح يتقخ

األتات   احيقل بضماوات  مان إتاءا اتتصدام العققب   ا خيوجاا هن 

كما ينال اإلخالل بضماو  الدفاع من عصل ال اءا، ذلك عن افتوال  عادافاا،

بواءا املتام من التام  املقجا  إل   يقتون مالما من النا    الدتتقسي  بقتالل 

إجوال   إلزام   تعت  كيلك اث ق  الصا  باحلق بالدفاع اتتمثل يف  ق املتام 

ثباتا لاجومي ، ااحلق يف سبطاا يف مقاجا  األمل  الأ قدمتاا الن اب  العام  إ

 .(1)بأمل  النني الأ يقدماا 

 حق الدفاع على الصعيد العاملي: احملور الثاني

 :حق الدفاع يف إعالنات حقوق اإلنسان العاملية واالتفاقيات الدولية - أوال 
لقي  ق الدفاع ااتماما كبريا من اغاب الققاوني الدال   لكقو  ات ا  

حق ق العدال ، كما اصل ها   معظم املقاث ق ااالتناق ات قاوقو   تا م  لت

 (2)االدتاتري الدال   

 : (3) اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -أ

كل شص  متام جبومي  : " من ايا اإلهالن هاى عن 00/0لقد وصل املاما 

اا الضماوات يعت  بويئا إىل عن تثبل إماوت  قاوقوا  حاكم  هان   تؤمن ل  ف 

 "الضواسي  لادفاع هن 

امن ايا الن  يتضح لنا جا ا مدى االاتمام اليي عااله اإلهالن العاملي 

 اكم ووا  حوووحلقق  اإلوسان هق الدفاع، فاملتام بويء  ىت تثبل إماوت  قاوقو

 

                                                 
 . 801امحد فتحي تواس، ونس املوجق السابق، ص . م - 1
ن، ضماوات املتام يف الدهقى اجلزال   خالل مو ا  احملاكم ، مكتب   سن بع ل خقي. م - 2

 .081،ص 0772ماس الثقاف  لانعو االتقزيق، همان األسمن، 
يف ماسا اوعقاماا العامي  الثاو    805صدس بقواس اجلمع   العام  لألمم املتحدا سقم  - 3

 1948/12/10بتاسيخ 
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 .(1)هامل  هان   تكنل ل  ف اا كل الضماوات الضواسي  لادفاع هن ونس 

عاملي حلقق  اإلوسان مل يو  إىل موتب  اهاى الوغم من عن اإلهالن ال

اإللزام القاوقين هكم او  كان ت ات ا عكثو من  قاوقو ا، إال او  ا دث تأثريا 

كبريا يف العامل هاى الصع دين الدا  االقطين، فكان مصدس اهلام هند اهدام 

القثالق الدال   املتعاق  هقق  اإلوسان، كما عن بعض الدال قد تبنل وصقص  

منتاا متاترياا القطن   اققاو ناا احملا  ، بل اناك بعض احملاكم قد اض

 (2)اتتندت ال   يف ا كاماا 

 (3) :االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية -ب

 : من ايه االتناق   هاى عن 01قد وصل املاما ل

الكل فوم احلق هند النظو يف  ت ق األشصاص متسااان عمام القضاء، -0

عي ،م  جنال   ضده عا يف  ققق  االتزامات  يف إ دى القضايا القاوقو  ، يف 

حماكم  هامل  اطن   بقاتط  حمكم  خمتص  امستقا  ا  امي  قالم  

 ... اتتناما إىل القاوقن

لكل فوم متام جبناي  احلق يف عن يعت  بويئا ما مل تثبل إماوت   -8 

 .قاوقنطبقا لا

لكل فوم هند النظو يف عي  ،م  جنال   ضده احلق يف الضماوات  -1 

 : التال   كحد عمىن مق املساااا التام 

إبالغ  فقسا ابالتنص ل اباغ  مناقم  لدي  بطب ع  اتبب التام  ( ع)

 . املقجا  إل   اعتباهبا

                                                 
ضماوات يف الدفاع امام القضاء اجلنالي، ماس الناض   تعد محام صاحل القبالاي،. م - 1

 .0772العوب  ، القااوا 
هبد القا د حممد الناس، قاوقن  قق  االوسان يف النكو القضعي االعويع  اإلتالم  ، . م - 2

 .010ماس الناض  العوب  ، القااوا، ص 
س،ا احلامي  الععوين يف ما 881صدست هن اجلمع   العام  لألمم املتحدا بقواساا سقم  - 3

 .05/08/0755املنعقدا بتاسيخ 
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 ن احلصقل هاى الققل االتسا الت الكاف   إلهدام مفاه  ااالتصال ( ب)

 .خيتاسه من احملامني

 .عن جتوى احملاكم  مان تأخري ال م س ل ( ج)

عن جتوي حماكمت  هضقسه اان يدافق هن ونس  بننس  عا هن طويق ( م)

مساهدا قاوقو   هق  يف ذلك، ايف عن تعني ل  مساهدا قاوقو   يف عي   ال  

مصاح  العدال  امان عن يدفق مقابل ذلك إذا مل تكن مقاسمه كاف    تستازماا

 . هليا الغول

عن يناقش شاقم اال،ام بننس  عا من قبل غريه، اان حيصل هاى ( ه)

 .اتتدهاء شاقم النني بيات العواط املطبق  يف  ال  شاقم اال،ام اا االثبات

مل يكن قامسا هاى عن يقفو ل  متوجم يقدم ل  مساهدا ماو   إذا ( ا) 

 .فام الاغ  املستعما  يف احملكم  عا التحدث هبا

 .عن ال يازم بالعااما ضد ونس  عا االهتواف بأو  ميوب( ز) 

ه ث يؤخي مقضقع  -تكقن اإلجواءات يف  ال  األشصاص األ داث  -1 

 .عهماسام االوغب  يف إهاما تأا اام بعني االهتباس

حمكقم ها   بإ دى اجلوالم احلق يف إهاما النظو يف احلكم  لكل -5 

 .االعققب  عمام حمكم  عهاى  قتضى القاوقن

لكل شص  صدست ها   هققب  بسبب  كم هنالي صدس ضده يف  -5 

 .جومي  جنال  ، احلق يف التعقيض طبقا لاقاوقن

ال جيقز تعويض ا د مدما لامحاكم  اا لاعقاب هاى جومي  تبق  -5 

ن الإلجواءات اجلنال   يف كل ن عمين هبا اا بويء مناا هكم هنالي افقا لاقاوقا

 ."باد

من ايا الن  يتضح لنا مدى االاتمام اليي عهطت  ايه االتناق   

لضماوات  ق املتام يف الدفاع، فاملتام بويء ما مل تثبل إماوت  قاوقوا عمام 

ا  امي  بعد إهالم  حمكم  هامل  هان   بقاتط  حمكم ، خمتص  مستقا  

بالتام  املقجا  إل  ، اإهطال  الققل الكايف اإلهدام مفاه  ااالتصال  ن 
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خيتاسه من احملامني، عا  ضقسه شصص ا ل دافق هن ونس  بننس ، عا بقاتط  

مساهدا قاوقو   خيتاساا اا تعني ل  يف  ال  هجزه ماميا هاى ذلك، كما ياتزم 

قدست  هاى فام الاغ  املستعما  يف احملاكم ،  عن يقفو ل  متوجم يف  ال  هدم

اإال يازم بالعااما ضد ونس  عا االهتواف باو  ميوب، ال  عخريا  ق الطعن يف 

 (1)احلكم الصامس ضده عمام حمكم  عهاى افق القاوقن

اجلديو باليكو عن وصقص ايه االتناق   اغرياا من االتناق ات هلا ا

 التصديق ها اا، امن انا فقد جلأت ق م  قاوقو   مازم  لادال مىت مت

اإلوسان إىل التقتق يف ص غ  االتناق   بدال  التنظ مات الدال   املعن   هقق 

 .(2)من ماما إهالوات  قق  اإلوسان الأ ختاق من عي  ق م  إلزام  

  :حق الدفاع يف الوثائق اإلسالمية حلقوق اإلنسان - ثانيا

 (3) :البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم -أ

و  الب ان اإلتالمي العاملي حلقق  اإلوسان يف النصني الوابق ااخلامس 

هاى ضماوات  ق املتام يف الدفاع عمام القضاء يف اإلتالم اعام ايه الضماوات 

 :الأ و  ها اا ايا الب ان اي

 : حق العدالة -0

م إىل العويع  اان حياكم إل اا مان تقااا من  ق كل فوم عن يتحاك( ع)

 (4)"م يف شيء فوماه إىل اهلل االوتقلفان تنازهت"

 

                                                 
حممقم تالم زوايت، مدخل تاسخيي لدسات   قق  اإلوسان، الطبع  األاىل، ماس الناض   - 1

 .851-858، ص ص 0725العوب  ، القااوا، 
تعد الس د ال هي، محاي   قق  االوسان يف ظل التنظ م الدا  اإلقا مي، القااوا، . م - 2

 .85ص  ،0725
 .07/17/0720صدس هن املؤمتو اإلتالمي العاملي املنعقد بباسيس بتاسيخ  - 3
 .57تقسا املالدا، آي   - 4
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ال حيب اهلل "فق هن ونس  ما مل ياحق  من ظام من  ق النوم عن يدا( ب)

، امن ااجب  عن يدفق الظام هن غريه  ا (1)"جلاو بالسقء من الققل إال من ظاما

امن  ق النوم عن ياجا إىل تاط  شوه   حتم   اتنصن  اتدفق هن  ما  مياك،

حلق  من ضوس عا ظام، اهاى احلاكم املسام عن يق م ايه الساط ، ايقفو هلا 

 .الضماوات الكن ا  ه د،ا ااتتقالهلا

 .من  ق النوم امن ااجب  عن يدافق هن  ق عي فوم آخو( ج) 

 .لدفاع هن ونس  حتل عي مسقغال جتقز مصامسا  ق النوم يف ا( م) 

 :حق الفرد يف حماكمة عادلة -8

ااق مستصحب امستمو  ىت مق ا،ام " عمأ معايف إال اجملااوينكل ( "ع) 

 . (2)العص  ما مل تثبل إماوت  عمام حمكم  هامل  إماو  هنال   

 (3)" اما كنا معيبني  ىت وبعث ستقال"ال جتومي إال بن  شوهي ( ب)

ال حيكم بتجومي شص  اال يعاقب هاى جوم إال بعد ثبقت استكاب   (ج) 

اذا جاءكم "  ال تقبل املواجع  عمام حمكم  ذات طب ع  قضال   كاما بأمل ل  

 .(4)"فاتق بنبأ فتب نقا

ال جيقز جتااز العققب  الأ قوس،ا العويع  لاجومي ، فمن مبامئ ( م) 

 .استكبل ف اا اجلومي  مسءا لاحدام العويع  مواهاا الظواف ااملالبسات الأ

 (5)"اال تزس اازسا ازس عخوى" ال يؤخي إوسان جبويوا غريه( ه) 

يال ظ من مسات  ايين النصني عن الب ان العاملي هن  قق  اإلوسان يف 

مام القضاء، فاألصل يف املتام ال اءا  ىت عاإلتالم قد كنل  ق املتام يف الدفاع 

                                                 
 .17تقسا املالدا، آي   - 1
 .55تعد محام صاحل القبالاي، ونس املوجق السابق، ص . م - 2
 .05تقسا اإلتواء، آي   - 3
 .15تقسا احلجوات، آي   - 4
 .05آي   تقسا اإلتواء، - 5
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هنال  ، بأمل  ال تقبل املواجع ، عمام حمكم  هامل  ذات تثبل اماوت  إماو  

 .(1)طب ع  قضال   كاما  ي ضمن ل  ف اا  ق الدفاع هن ونس 

 (2):إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم - ب

الدال األهضاء يف منظم  املؤمتو اإلتالمي  قجب ايا اإلهالن  عهانل

هن تا  من احلقق  األتات   ااحلويات العام  يف اإلتالم من ب ناا  ق 

 :من  هاي 07الدفاع، فنصل املاما 

 الناس تقات   عمام العوع، يستقي يف ذلك احلاكم ااحملكقم -ع 

 .  ق الاجقء إىل القضاء مكنقل لاجم ق -ب 

 . املسؤال   يف عتاتاا شصص   - ج

 .ال جومي  اال هققب  إال  قجب ع كام العويع  -م

كل املتام بويء  ىت تثبل اماوت   حاكم  هامل  تؤمن ل  ف اا  -ه 

 ."الضماوات الكن ا  بالدفاع هن 

 :حق الدفاع على النطاق االقليمي الدولي - ثالثا
 ( 3) :نسان واحلريات األساسيةاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإل - أ

لكل متام احلق بقج  خاص : من ايه االتناق   هاى عن 1/ 5وصل املاما 

 :ف ما يأيت

عن يباغ يف اقصو مدا اباغ  يناماا ابالتنص ل بطب ع  التام  املقجا   -ع 

 .إل   اتباا

 عن مينح الققل االتسا الت الضواسي  إلهدام مفاه  هن ونس   –ب  

                                                 
 .55تعد محام صاحل القبالاي، املوجق ونس ، ص . م - 1
متل إجازت  من قبل ماس ازساء خاسج   منظم  مؤمتو العامل االتالمي يف  - 2

 1990/08/05.القااوا
ااافق هاى اصداس ايه  ،11/  00/  0751اوعقد اجملاس األاسايب  دين  ساما بتاسيخ  - 3

 .03/09/1953االتناق   لتصبح وافيا ابتداء من تاسيخ 
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يدافق بننس  هن ونس  عا يعااو  يف ايا الدفاع حمام خيتاسه، اإذا  عن -ج 

مل يكن مياك اتالل مفق عتعاب احملاماا فا  احلق عن يعااو  حمام يعني هليا 

 .الغول بدان مقابل، إذا اقتضل مصاح  العدال  ذلك

عن يقج  األتئا  اق ونس  اا من يتقىل الدفاع هن  لعاقم اإلثبات،  -م 

من اتتدهاء شاقم النني اتقج   األتئا  إل ام بيات الطويق  الأ  اان يتمكن

 .تقج  هبا األتئا  اىل شاقم اإلثبات

عن يعااو  متوجم بدان مقابل اذا كاول الاغ  املستعما  يف احملاكم   -ه 

  ."لغ  ال يناماا اا ال يتكاماا

  يتضح لنا من مسات  ايا الن  عن االتناق   األاساب   حلماي   قق

اإلوسان ااحلويات األتات   قد  يت  يا االتناق   الدال   بعان احلقق  

الأ اشتمال هاى ضماوات  ق املتام يف الدفاع  01املدو   االس ات   يف املاما 

امام القضاء، فاملتام يعت  بويئا  ىت تثبل اماوت  امام حماكم  هامل  هان   

م  قبل احملاكم  بالتام  املقجا  مستقا  وزيا  ايف خالل مدا معققل ، مق إهال

إل   اإهطال  الققل الكايف اليي يتناتب اإهدام مفاه  هن ونس  بننس  عا 

بقاتط  حمام خيتاسه عا يعني ل  مان مقابل اذا ال مياك اتعاب احملاماا، ال  

كيلك  ق احلصقل هاى متوجم يعااو  ماوا إذا كاول الاغ  املستعما  يف 

 .(1)"ناماا اا ال يتكاماا احملاكم  لغ  ال ي

 (2):االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان - ب

عن لكل متام جبومي  خطريا احلق يف عن يعت  بويئا  2/8لقد وصل املاما 

طاملا مل تثبل اماوت  افقا لاقاوقن، اخالل اإلجواءات القاوقو   لكل ش خ  

 :احلق يف احلصقل هاى الضماوات الدو ا التال  

                                                 
 . 52تعد محام صاحل القبالاي، ونس املوجق السابق، ص . م - 1
 .22/11/1969صدست هن منظم  الدال االمويك   يف تان خقت   بتاسيخ  - 2
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 ق املتام يف االتتعاو   توجم مان مقابل اذا كان ال ينام اا يتكام  -ع

 .لغ  احملكم 

 اخطاس املتام مسبقا ابالتنص ل بالتام املقجا  ال   –ب 

 ق املتام يف احلصقل هاى الققل الكايف االقتالل املناتب  إلهدام  -ج 

 .مفاه 

 ق املتام يف الدفاع هن ونس  شصص ا اا بقاتط  حمام خيتاسه  -م 

 .بننس  ا ق  يف االتصال  حام   هوي  اتوا

 ق  غري قابل لاتحقيل يف االتتعاو   حام تقفوه ل  الدال  مقابل  -ه 

اجو اا بدان اجو  سبما ين  ها   القاوقن احملاي، إذا مل يستصدم حمام   

 .دماا القاوقناخلاص ضمن املاا  الأ حي

 ق الدفاع يف اتتجقاب العاقم املقجقمين باحملكم  ايف اتتحضاس  -ا

 .بصن  العاقم اخل اء اتقاام ممن ياققن ضقءا هل الققالق

اادا ضد ونس  عا عن يعتوف  ق املتام يف اال جي  هاى عن يكقن ش -ز 

 ."باليوب

قق  اإلوسان يتجاى لنا من مسات  ايا الن  عن االتناق   األمويك   حل

قد تاست هاى ما وصت  االتناق   الدال   لاحقق  املدو   االس ات   ااالتناق   

األاساب   حلماي   قق  اإلوسان ااحلويات األتات   يف االاتمام بضماوات  ق 

املتام يف الدفاع اما القضاء اجلنالي، فأهطل لامتام احلق يف اخطاسه مسبقا 

الكايف إلهدام مفاع بننس  عا بقاتط     الققلبالتام  املقجا  إل   اإهطال

هن ونس  شصص ا عا مل  ا تقفوه ل  الدال  إذا مل يدافق املتامعحمام خيتاسه 

ا املدافق عيستصدم حمام   اخلاص ضمن املاا  الأ حيدماا القاوقن اا املتام 
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هن  احلق يف اتتجقاب العاقم املقجقمين يف احملكم  ايف اتتحضاس العاقم 

 (1).ااخل اء اتقاام ممن ياققن ضقءا هاى الققالق

 (2) :االتفاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب - ج

من ايا امل ثا  هاى عن  ق التقاضي مكنقل لاجم ق ايعمل  5وصل املاما 

 :ايا احلق

يف الاجقء إىل احملاكم القطن   املصتص  بالنظو يف همل يعكل  احلق -ع

خوقا لاحقق  األتات   املعتوف ل  هبا االأ تضمنتاا االتناق ات االققاوني 

 .االاقالح االعوف السالد

 .اإلوسان بويء  ىت تثبل إماوت  عمام حمكم  خمتص  -ب  

 . ا يف ذلك احلق يف اخت اس مدافق ق الدفاع  -ج  

 . ق حماكم  خالل فتوا معققل  ابقاتط  حمكم  حمايدا -م  

ال جيقز إماو  شص  بسبب همل اا االمتناع هن همل ال يعكل جوما  -ه  

 .يعاقب ها   القاوقن اقل استكاب  اال هققب  إال بن  االعققب  شصص  

يتضح لنا من خالل ايا الن  عن امل ثا   يا  يا االتناق ات الدال   

اكيلك االتناق ات اإلقا م   يف ااتماماا بضماوات  ق املتام يف  السابق ذكواا

 .الدفاع عمام القضاء اجلنالي

 :حق الدفاع على املستوى العربي -ـه
من معواع امل ثا  العويب حلقق  اإلوسان اليي عهد يف إطاس  00وصل املاما 

ت ق الناس متسااان عمام القضاء ا ق "جامع  الدال العوب   هاى عن 

هاى عن  11كما و  يف املاما  ،"لتقاضي مكنقل لكل شص  هاى إقا م الدال ا

                                                 
صدس هن ماس  (87. )21تعد محام صاحل القبالاي، ونس املوجق السابق، ص . م - 1

 1981.ين ا يف جقانالوؤتاء األفاسق  بداست  العامي  الثامن  هعو بنريايب، 
حممد حمدا، ضماوات املتام عثناء التحق ق، ماس اهلدى، الطبع  األاىل، اجلزالو، . م - 2

 .818، ص 0770
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املتام بويء  ىت تثبل إماوت  يف حماكم  قاوقو   تؤمن ل  ف اا الضماوات "

 ."الضواسي  لادفاع هن 

 5يف مؤمتو هاماء القاوقن العوب املنعقد يف إيطال ا يف النتوا املمتدا من ا

بدهقا من املعاد الدا  لادساتات العا ا يف العاقم  0725ميسم   08إىل 

اجلنال   ص مس معواع م ثا   قق  اإلوسان االععب يف القطن العويب اقد 

وات الالزم  لادفاع هن هاى عن تتقفو لامتام ت ق الضما"من   5/ 1وصل املاما 

ونس  بعصص  عا بقاتط  حمام خيتاسه يف حماكم  هان  ، اتزامه احملكم  

 ." حام يدافق هن  بدان عجو يف  ال هجزه هن مفق عتعاب 

 :حق الدفاع يف الدستور اجلزائري - د
احلق يف » 050صوا   يف املاما  0775و  التعديل الدتتقسي لسن  

احلق يف الدفاع مضمقن يف القضايا »يف النقوا الثاو    ل ض ف« الدفاع معتوف ب 

فاذا وظووا إىل ايا الن  الدتتقسي مد عو  تنطن إىل عمه    ق « اجلزال  

الدفاع فكنا ، متبن ا بيلك ما جاء يف االهالوات ااملقاث ق الدال  ، مضن ا ها   

ك عكثو بيلك الصبغ  الومس   الداخا   ضمن احل اا القاوقو  ، فكان بيل

 .(1)ضماو  من وظريه املصوي

فنجد عن املؤتس الدتتقسي عقو  ق الدفاع كنت ج  الزم  إلقواسه ملبدع 

ذلك عن جقاو ايه احلماي  يتمثل يف االهتدام بقوين   احلماي  اجلنال  ،

ال اءا الأ تتأثو اتضعف قق،ا بضعف الدفاع يف مقاجا  تاط  اال،ام ف بقى 

هاى املعوع عن يعمل عكثو فأكثو مستقبال، لتنامي كل ما من شأو  عن يكقن هقب  

 .(2)بعكل مطاق عمام قوين  ال اءا

 

                                                 
اجملا  اجلزالوي  لاعاقم  هبد اجمل د زهالين، مبامئ متتقسي  يف القاوقن اجلنالي، - 1

 .07، ص 0772، 8، سقم15القاوقو  ، جامع  اجلزالو، اجلزء
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 ركائز حق الدفاع أمام احملكمة اجلنائية :احملور الثالث
يوتكز  ق الدفاع هاى هدا مهالم تت ح متمع  مباشوا  ق ق   هليه 

الضماو   ا حيقق ما يتقخى من اسالاا من غايات، مهما حلق املتام يف احملاكم  

 (1(.العامل 

 :حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة - أوال
الدفاع ال يكقن فعاال ما مل يكن لامتام  ق يف عن يعام بكل ما يتعاق ب  يف 

الدهقى ابدان ايه املعوف  يضحي  ق الدفاع معقبا بالغمقل فاقد النعال   

فال جيقز عن جتمق األمل  عا تنح  عا تناقش يف غ ب  من الدفاع اتتطاب 

عن حيضو مفاه  هن فاها   ايا الضمان كنال  اقل معققل  ىت يتسىن لامتام 

اهام  (11)بصو ابصريا اهليا كان  ق االطالع مبدع ماما من مبامئ  ق الدفاع 

املتام بالتام  املسندا إل   يوتبط بصح  اإلجواءات اوناذاا امن مث س الم  

 . احملاكم 

اقد مت تقويو ايا الن  مال ا يف خمتاف املقاث ق الدال   االأ تبق 

ع /01/1اد الدا  لاحقق  املدو   االس ات   يف املاما اإلشاسا إل اا مناا الع

 .ب/8/  2مناا، االتناق   األمويك   يف املاما  5/8ااالتناق   األاساب   يف املاما 

من  011عما املعوع اجلزالوي فقد و  صوا   هاى ايا احلق يف املاما 

املتام قاوقن اإلجواءات اجلزال   ه ث يتعني هاى قاضي التحق ق عن حي ط 

  إ ج  850هاما بكل ااقع  من الققالق املنسقب  إل   ل ؤكد ايا احلق يف املاما 

الأ تن  هاى عن يتحقق الول س مما إذا كان قد تاقى املتام تبا غا بقواس 

اإل ال ، فإن مل يكن قد باغ  تامل إل   وسص  من   ىت حياط هاما بالتام 

 .املنسقب  إل  
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 :إبداء أقواله حبريةحق املتهم يف  - ثانيا
جيقز لامتام بننس  عن يقدم ما شاء من مفاع شنقي عا كتايب ال  عن يقدم 

املستندات املدهم  لدفاه  اال ق د هاى املتام يف كم   اوقع املستندات الأ 

كل ايا مان اإلخالل هق املتام يف الصمل . يقدماا االأ يوااا الزم  لدفاه 

األتئا  املقجا  إل   اطاملا كان  ق الصمل من  اسفض الكالم عا اإلجاب  هن

 قق  الدفاع فال جيقز لامحكم  عن تستصا  من ايا الصمل قوين  ضده اإال 

كان يف ذلك إطا   بقوين  ال اءا اما تقلد مناا من  قق  الدفاع، اقد عاصى 

 بأن 0757املؤمتو الدا  الثاين هعو لقاوقن العققبات املنعقد يف اامبقسغ تن  

اقد كوتل ( 1)املتام ل  احلق يف عن يظل صامتا اجيب تنب ا  إىل ايا احلق 

  إ ج ايا احلق فنصل بأو  هاى قاضي التحق ق عن ينب  املتام بأو   011املاما 

 و يف هدم اإلمالء بأي إقواس اينقه هن ذلك التنب   يف احملضو فإذا عسام املتام 

 .  هاى النقسعن يد  بأققال تاقااا قاضي التحق ق من

كما ينتول  ق الدفاع هدم جقاز تعييب املتام اكل ققل يثبل عو  صدس 

 (2).من مقاطن حتل اطأا التعييب عا التاديد بعيء من  يادس اال يعقل ها  

مكوس من قاوقن  001اقد كوس املعوع اجلزالوي ايا احلق يف و  املاما 

كل مقظف عا مستصدم مياسس عا يأمو  ماست  "العققبات الأ تن  هاى عن 

 ."تنقات 1عشاو إىل  5التعييب لاحصقل هاى إقواسات يعاقب باحلبس من 

 :احلق باالستعانة مبدافع - ثالثا
 ق الدفاع يف القضايا اجلزال    8/ 050كنل الدتتقس اجلزالوي يف املاما 

لامتام املتابق جبناي  فألزم املعوع اجلزالوي االتتعاو   حام لامتام احلدث ا

 .اعقو جقازي  االتتعاو   حام عمام حمكم  املصالنات احمكم  اجلنح
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  إ ج هاى عو  ينبغي هاى قاضي  011فن  املعوع صوا   يف املاما 

التحق ق عن يقج  املتام بأن ل  احلق يف اخت اس حمامي فإن مل خيتو ل  حمام 

  إ  878اب من  ذلك اوصل املاما هني ل  القاضي حمام ا من تاقاء ونس  إذا ط

ج عن  ضقس حمام يف اجلاس  املعااو  املتام اجقيب اهند االقتضاء يندب 

ايف ايا اإلطاس اتكويسا حلق االتتعاو  . الول س من تاقاء ونس  حمام ا لامتام

 دافق ذاب املعوع اجلزالوي إىل غاي  اجلقاز بصن  اتتثنال   التوخ   

اع هن  أل د عقاسب  عا عصدقال  عمام حمكم  اجلنايات ااق لامتام عن يعاد بالدف

  إج اقد اتتقو قضاء احملكم  العا ا يف العديد من  850/8ما وصل ها   املاما 

قواسا،ا هاى تكويس ايا احلق ابأن القضاء  ا خيالف ع كام ايا املبدع يعد 

 .إغناال هن إجواءات جقاوي  من النظام العام

كم  النقض املصوي  هاى عن ايا الضمان جيب عن كما اتتقو قضاء حم

تتقافو ب  مققمات الناها   االأ تتمثل يف اجقم عن يتمكن حمامي املتام من 

متابع  إجواءات احملاكم  باجلاس  من عاهلا إىل آخواا ايف  وي  املتام يف 

اخت اس حمام   اعن  ق  يف ذلك مقدم هاى  ق احملكم  يف تع  ن  ااجقب 

 ( 1)دم تعاسل بني املتامني هند ا دا الدفاع هنام ضمان ه

احلق املتام االتتعاو   دافق موجع   يف املقاث ق الدال   فقد وصل ها   

من  5/1/8م من العاد الدا  لاحقق  املدو   االس ات  ، ااملاما/01/1املاما 

ملاما االتناق   األاساب   اكيلك اق العأن بالنسب  لالتناق   األمويك   يف ا

 .ج من امل ثا  اإلفويقي/5م مناا ااملاما /2/8

 :التوازن بني حقوق الدفاع وحقوق االتهام - رابعا
ضمان  ق الدفاع جيب عن يتقازن مق اال،ام يف احلقق  بقدس اإلمكان 

ه ث مياك املتام القتالل الضواسي  لتنن د األمل  املقدم  ضده بقاتط  

االمهاء فضال هن تقدمي ما يعني ل  من عمل  لتأك د بواءت ، ايال ظ اختالف 
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ق يف اإل اط  موكز اال،ام هن موكز الدفاع يف عاج  خمتان  فالدفاع ل  احل

بالتام  االققالق الأ تستند إل اا اعن يستن د من قوين  ال اءا، امن وا    

عخوى فإن اال،ام مياك من اتالل الققا التتصداماا اخاص  تاطات القبض عا 

، كما عن املتام مياك احلق يف الصمل بل امياك يف (املؤقل)احلبس اال ت اطي 

يت بأمل  غري معواه ، ااق ما ال مياك  اال،ام تب ل تنن د عمل  اال،ام عن يأ

اليي يتق د باألمل  املعواه  يف عهمال ، فضال هما ياتزم ب  اال،ام من 

مقضقه   يف آسال  اتصوفات  اماال ياتزم ب  الدفاع، فاال،ام ل س هداا لادفاع 

بل جيب عن يعاسك مع  عثناء احملاكم  من عجل إثبات احلق ق  لضمان فاها   

 ( 1)العدال  

اقد كوس املعوع الدتتقسي اجلزالوي ايا التقازن يف قوين  ال اءا 

من الدتتقس بأن كل شص  يعت  بويئا  ىت تثبل جا   15بنص  يف املاما 

 .قضال   وظام   إماوت  مق كل الضماوات الأ بتطاباا القاوقن

 :خامتة
ااناك تاو   . لإلوسانن احلق يف احملاكم  العامل  من احلقق  األتات   إ

من العواط الأ يتقجب تقافواا لضمان احملاكم  العامل  هبدف محاي   قوق   

األفوام امهاا هاي االطوال  احلوق يف الودفاع اإوتوااك اويااحلق يف يوثري القاوق        

 -احيوموقن -اناك ضحايا كثو  ومقا  خصقصا مق تنامي اجقم قضايا تؤكد عن

عل املعوع االتتعاو   حامي من فبل املتام بعكل عا بآخو من ايا احلق اليلك ج

اا املعتب  ب  امو بالغ االمه   اين يال ظ او  هندما يكقن العص  متاما فحق 

االتتعاو   حامي لو س لو  اي تكوويس اا امه و  مون النا  و  العما و ، الوو          

من قاوقن االجواءات اجلزال و  اقووت اويا احلوق بعوكل       011بالوغم ان املاما 

 او  باتتقواء وصقص اخوي مد ان احملامي يقف فقط جباووب املتوام   مطاق، اال

اال مياسس ماام  بل  أ الكالم ال يسمح ل  ب  اال بواذن مون قاضوي التحق وق،     
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اايا ما جيعا  موم  ق شكاي اهبدف توق   توق    ق الدفاع، ميكن ان ودسج 

 : التقص ال التال  

ست  النعا   حلق الدفاع االن  جيب هاي املعوع ان يتدخل ايضمن املما -

بصوا   هاي سكالزه النعا   يف وصقص ااضوح  كحوق املعوتنب  بو  ااملتوام يف      

 .ابداء اققال  بكل  وي  تقاء كان بالغا اا طنال

ضواسا الن  هاي اجتماع احملامي  قكا  املعوتب  بو  قبول اقول كواف       -

مي معوفت   أ يتسين بالعكل اليي يسمح ل  باالملام جبم ق مكا جيب هاي احملا

 .ل  حتضري مفاه  اتقج   مقكا  اثناء مو ا  االشتباه

ضواسا امساج  ق املتام اا املعتب  ب  يف الصمل مان التودخل الجبواسه    -

 .هاي الكالم اا االهتواف بطو  غ  معواه 

ضواسا الن  هاي  ق الدفاع يف احلضوقس ا  جاووب املعوتب  بو  لودي       -

ضبط   القضال   اهاي  وق املعوتنب  بو  بطاوب تاج ول      مثقل  امساه  هند ال

 .مساه  ا  غاي   ضقس حمام  

ضواسا تقت ق  ق احملامي اماسه يف الدفاع هم هن املتام اجعا  شوويكا   -

 ق ق ا يف حتق ق العدال  ال س موم مسواهد تق وده االجوواءات امتنعو  مون      

 . مماست   ويت  اماسه الدفاهي

 :قائمة املراجع
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 :امللخص
تطورت العقوبات اجلنائية منذ القدم تطورا كبريا حىت وصلت اىل ما عليه اآلن من اعتماد 

فجعلت منها األنظمة العقابية املعاصرة العقوبة األوىل، وهي  كبري على العقوبات السالبة للحرية،

يف . تقوم أساسا على سلب احلق يف التنقل، مبا ينجر عنه من نتائج سيئة على احملكوم عليه وأسرته

املقابل مل يعتمد النظام العقايب اإلسالمي على هذه العقوبة بصورة أساسية، بل جعلها واحدة من 

قوبات، وهو ما ينعكس إجيابا على محاية احلق يف التنقل واحلد من مثالب جمموعة كبرية من الع

فكيف تأسس النظام العقايب احلديث على العقوبات السالبة للحرية؟ وكيف حياول التخفف من . سلبه

 .هذا النوع من العقوبات اآلن قدر اإلمكان؟ وكيف جتنب النظام العقايب اإلسالمي كل تلك املساوئ

ابة عن هذه اإلشكالية من خالل التطرق أوال إىل قيام النظام العقايب الوضعي سنحاول اإلج

 .على العقوبات السالبة للحرية، وثانيا إىل تنوع العقوبات يف النظام العقايب اإلسالمي

Abstract    

Criminal penalties have evolved from ancient times to a great deal of reliance on 

freedom-related penalties. Today's penal systems have adopted the first punishment. 

They are based on the denial of the right to freedom of movement and have negative 

impacts on both the convicted person and his family. On the other hand, the Islamic 

penal system does not rely mainly on this penalty, but rather makes it one of various 

penalties. Therefore, such a system may strenghthen the protection of the right to 

movement and the reduce the disadvantages of robbery. How was the modern punitive 

regime based on the penalties for freedom founded? and how is it trying to minimise 

this kind of punishment now as much as possible? and how the Islamic penal system 

avoids all these disadvantages.In order to answer these questions,we attempt to deal 

with the punitive penal system based on the penalties for freedom and secondly to 

discuss the diversity of sanctions in the Islamic penal system. 
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 :مقدمة
ًا وأشكااًل خمتلفة ختتلف يف لقد اختذت العقوبة على مّر العصور صور

أما أول صورة اختذهتا . طبيعتها من جمتمع إىل آخر ومن عصر إىل عصر آخر

العقوبة فهي صورة احلرمان، والذي يكون إما بتعذيبه وبتحميله اآلالم، وإما 

وهلذا كان االنتقام الفردي هو . بزنع جرميته وعدم متكينه من االستفادة منها

يف اجملتمعات األوىل، حيث كان اجملين عليه أو أفراد قبيلته األساس حلق العقاب 

يثأرون من اجلاين، والثأر كان رّدًا طبيعيًا من اجملين عليه ضد اجلاين حمافظة 

أو من قبيلته حمافظة على كياهنا ألن الفرد مل يكن يشكل ذاتًا . على كيانه

 .(1)اء والضّراءمستقلة عنها، بل ذاتًا مندجمة فيها متضامنة معها يف السّر

أما مع تقدم اجملتمعات فقد تغري األساس الذي يقوم عليه مبدأ العقوبة يف 

فبداًل أن تكون فكرة االنتقام الفردي هي املتحكمة يف مسألة . الفكر البشري

يف القوانني ( احلق العام)فرض العقوبة وتنفيذها أصبحت فكرة االنتقام العام 

. أو االنتقام اإلهلي يف القوانني اإلهلية هي اليت حتكم تنفيذ العقوبة الوضعية،

ورغم أن اجملتمع تطور يف طريقة تفكريه حبيث صار يضع نصب عينيه يف مسألة 

العقوبة كوهنا ختص اجملتمع بناء على أن اجلرمية يف نظر من كان يف تلك 

وجهة ضد الفرد، احلقبة موجهة بالدرجة األوىل ضد اجملتمع قبل أن تكون م

ولكن الطابع العام الذي تتسم به العقوبة يف ذلك الوقت تسوده القسوة 

والتشّفي، كما أن طريقة التجرمي يف تلك الفترة كانت تتسم باالعتباطية وعدم 

أما يف العصر احلاضر فقد . الدقة نظرًا ملا تتصف به تلك املرحلة من املستوى

لعقوبة كما كانت عليها يف احلقب السابقة تغريت الفلسفة اليت تستند عليها ا

على عصرنا، فلم تعد العقوبة تقوم على االنتقام والتشفي اقتصاصًا من اجلاين 

للحق الفردي، أو للحق العام  حبسب العصور املارة الذكر  إمنا صارت العقوبة 

                                                 
دراسة مقارنة، جملة النبأ، العدد  -حيدر البصري، العقوبة يف التشريع اإلسالمي والوضعي (1)
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تقوم على العدل واحلفاظ على احلق الفردي والعام وبطريقة ختتلف عن تلك 

انت متارس سابقًا، فأصبحت العقوبة تتدرج حبسب اجلرم وهتدف اىل اليت ك

 .(1)إصالح اجلاين وليس اىل االنتقام منه

وإذا كانت تلك هي اجيابيات التطور احلاصل يف جمال العقوبة، فهناك 

تطور كان والزال يطرح العديد من اإلشكاالت، وهو االعتماد الكبري لألنظمة 

بة احلبس والسجن، وهي اليت تقوم أساسا على العقابية احلديثة على عقو

املساس حبرية التنقل لدى احملكوم عليه، وما يترتب عن ذلك من نتائج نفسية 

واجتماعية واقتصادية معتربة، سواء على شخص احملكوم عليه أو على أفراد 

وهو األمر الذي دفع . أسرته وكل من يعوله، أو على الدولة واجملتمع أيضا

احلديثة إىل التخفف من العقوبات السالبة للحرية والسيما قصرية التشريعات 

املدة منها، واالستعاضة عنها بعقوبات أخرى بديلة لتفادي العيوب النامجة عن 

 .سلب احلرية

يف مقابل كل ذلك جند النظام العقايب يف اإلسالم قد تبىن فلسفة مغايرة، 

للحرية وإمنا أقر جمموعة  إذ مل يعتمد بصفة أساسية على العقوبات السالبة

متنوعة من العقوبات ال حتول يف الغالب دون متتع من توقع عليه من حقه يف 

 .مبا يترتب على ذلك من نتائج طيبة على مستويات شىت (2)التنقل

                                                 
 .حيدر البصري، املرجع السابق (1)
منه  الدولة واخلروج ميإقل داخل التنقل يف األفراد حق ":بأنه التنقل ةيحر يف يعرف احلق( 2)

 يف الفرد ةيإمكان" :يعرف أيضا بأنه كما ،"للقانون وفقا إال أو منع دييتق دون هيإل والعودة

 وتشمل ،احلركة ةيحبر ، وتسمى"والظروف األماكن يف ئتهيملش وفقا ابياحلركة والذهاب واإل

 ال والذي لإلنسان ةيالشخص ةياحلر مكونات من وهو ، اجلويو الربي والبحري التنقل ةيحر

 أصل كونه من نبعي احلق هذا ةيومحا ته،ياحترامه ومحا ةياألمه من لذلك عنه، التنازل وزجي

 اجل إقراره من ةيالدول اجلهود تضافرت لذلك اإلنسان، حقوق من وحق ةيالشخص ةياحلر

 =عبد الرزيق، احلق دبدوش. ةيالداخل نيالقوان أو القانون الدويل مستوى على سواء تهيومحا
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فما مدى املساس باحلق يف التنقل إثر توقيع العقوبات اجلنائية، سواء يف 

قايب اإلسالمي؟ وما هي النتائج املترتبة النظام العقايب الوضعي أو النظام الع

 على ذلك؟

 :قيام النظام العقابي الوضعي على العقوبات السالبة للحرية -أوال
ال شك أن التطور الذي مرت به العقوبة أفضى يف العصر احلديث إىل 

فهي إحدى العقوبتني األصليتني يف  اعتماد كبري على العقوبات السالبة للحرية،

النظم العقابية املعاصرة، وقد أدى ذلك إىل العديد من املشاكل واألزمات، وهو ما 

 .سنتطرق إليه يف العناصر التالية

 :تطور العقوبة يف العصر احلديث -أ
تطورت العقوبة يف األنظمة الوضعية بعد الثورة الفرنسية، وقد مشل 

قسوة سواء يف حتديدها أو يف تنفيذها، إضافة إىل التطور التخفيف من ال

 .التطور الذي حلق بأغراضها

فمن حيث حتديد العقوبة ظهرت فكرة التناسب بني العقوبة وجسامة 

اجلرمية، ومن مث كانت التفرقة بني عقاب اجلرائم اخلطرية ويكون جسيما، 

التطور يف  كما بدت مظاهر هذا. وعقاب اجلرائم البسيطة اليت خففت عقوبتها

اختفاء العقوبات املفرطة يف القسوة من التشريعات احلديثة، فقد استبعدت 

العقوبات البدنية من األنظمة الوضعية، واستعيض عنها بالعقوبات السالبة 

للحرية، فهذه األخرية أصبحت من أهم أسلحة القانون اجلنائي ضد ظاهرة 

ال العقوبات املاسة بالشرف اإلجرام إضافة إىل العقوبات املالية، وحتدد جم

وحصرت اجلرائم اليت تتقرر هلا عقوبة اإلعدام يف . واالعتبار يف أضيق نطاق

                                                                                                                        

، 0يف حرية التنقل أثناء الدعوى العمومية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق جامعة اجلزائر=

 .0ص . 8102-8101
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جرائم االعتداء على احلياة بصفة رئيسية، بل أن بعض املشرعني من ألغى متاما 

 .(1)عقوبة اإلعدام من نظامه القانوين

املالية، فإن التطور وإذا كانت السيادة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات 

احلديث يتجه حنو التقليل من العقوبات السالبة للحرية، واالستعاضة عنها 

 .(2)ببدائل أخرى إمعانا يف التخفيف من حدة العقوبة وآثارها الضارة

تنقسم العقوبات بالنظر إىل احلق الذي متس به العقوبة إىل عدة أنواع 

 :(3)هي

ومتس حبياة احملكوم عليه أو بسالمة جسمه، وأمهها : العقوبات البدنية -0

 .عقوبة اإلعدام وعقوبة القطع واجللد يف النظام العقايب اإلسالمي

وترد على احلرية الشخصية للمحكوم عليه،  :العقوبات السالبة للحرية -8

فتحرمه منها حرمانا كليا بصفة هنائية إن كانت مؤبدة، أو ألجل معلوم إن كانت 

 .مؤقتة

ومتس كذلك باحلرية الشخصية فتضع قيودا : العقوبات املقيدة للحرية -2

عليها، ومنها حظر ارتياد أماكن معينة، أو حظر اإلقامة يف أماكن حمددة أو 

 .مراقبة البوليس، ويف النظام العقايب اإلسالمي النفي والتغريب

 وتصيب الذمة املالية للمحكوم عليه، عن طريق: العقوبات املالية -1

، أو الزيادة يف عناصرها السلبية (املصادرة)االنتقاص من عناصرها اإلجيابية 

 (.الغرامة)

وهي طائفة من العقوبات تنال من املكانة  :العقوبات املاسة باالعتبار -8

ومنها نشر احلكم الصادر باإلدانة يف الصحف أو  االجتماعية للمحكوم عليه هبا،

 ...يف األماكن العامة أو حرمان احملكوم عليه من الشهادة أمام احملاكم

                                                 
جتدر اإلشارة هنا إىل أن املشرع اجلزائري مل يلغ عقوبة اإلعدام، وال يزال القضاء ينطق ( 1)

  هبا إىل يومنا هذا، لكن مع عدم تنفيذها
 .25 صمرجع سابق، فتوح عبد اهلل الشاذيل، ( 2)
 .011-012املرجع نفسه، ص ص ( 3)
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 :سلب احلرية بني اجلزاءات اجلنائية األخرى يف القوانني الوضعية -ب
حيتل سلب احلرية مكانا بارزا يف قائمة اجلزاءات اجلنائية يف غالبية 

ة، وقد تعاظم دور سلب احلرية كعقوبة جنائية يف التشريعات األنظمة العقابي

الوضعية بعد استبعاد العقوبات البدنية منها، إذ ظهر سلب احلرية باعتباره 

وملا تبدت مساوئ سلب احلرية كعقوبة، اجتهت األحباث . بديال هلذه العقوبات

ائل والدراسات العقابية إىل البحث عن بدائل هلذه العقوبة، وموضوع بد

العقوبات السالبة للحرية يعد يف وقتنا احلاضر من أهم موضوعات السياسة 

 . (1)اجلنائية اليت تعىن هبا املؤمترات الدولية

وقد أدت مساوئ العقوبات السالبة للحرية إىل إثارة التساؤل حول مدى 

جدوى هذه العقوبات يف مكافحة اإلجرام، وقد ظهر بالفعل اجتاه قوي يف 

نائية يف الوقت احلاضر ينادي بالتقليل من االعتماد على العقوبات السياسة اجل

السالبة للحرية بصفة عامة، واالستغناء كلية عن العقوبات السالبة للحرية 

ويرى هذا االجتاه ضرورة إجياد بدائل لعقوبة السجن لتفادي . قصرية املدة

ولية اليت تعقدها وقد جتلى هذا االجتاه واضحا من خالل املؤمترات الد. عيوهبا

 .(2) األمم املتحدة ملناقشة موضوع مكافحة اجلرمية ومعاملة اجملرمني

 :املشاكل اليت تثريها العقوبات السالبة للحرية -ج

ظاهرة العقوبات السالبة للحرية  تفشي يف سامهت اليت األسباب من

 ملواجهة املاضي القرن من الثاين النصف يف حصل الذي التضخم التشريعي مسألة

 العامل، أصابت اليت االقتصادية واألزمات الظروف أفرزهتا اليت السلوكية النماذج

كثري من  يف املشّرعون فّضل واليت اخل،...والتسعري والنقد االحتكار كجرائم

 عقوبات على األصل يف حتتوي اليت التجرمي قواعد من مبزيد مواجهتها األحيان

 العقابية النظم تتضمنها اليت البدائل قلة عن فضال هذا املدة، قصري حبس

                                                 
 .081فتوح عبد اهلل الشاذيل، املرجع السابق، ص ( 1)
 .021-085املرجع نفسه، ص ص ( 2)
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 بعض تبين املدة،ولعّل القصري احلبس حمل حتل أن ميكن واليت التقليدية

 حىت به العقايب والعمل املسلك هذا القضائية اهليئات وحىت العقابية التشريعات

 توجهه على اإلبقاء يف عليها يعتمد اليت وأسانيده مربراته له الراهن وقتنا

 .(1)القانوين

 ومدى املدة القصرية للحرية السالبة العقوبات جدوى حول الشك وقد أثري

 العام كالردع العقوبة إليها تسعى اليت املختلفة األغراض حتقيق على قدرهتا

 الربنامج تنفيذ من التمكني على قدرهتا وباألخص العدالة، وحتقيق واخلاص

 إىل الفقهاء بعض العقوبة،فذهب هبذه عليهم احملكوم للجناة والتأهيلي اإلصالحي

 ملا وذلك اجلرائم، بعض يف العام الردع لتحقيق كوسيلة املدة قصري احلبس كفاية

 أو العاطفي، اجملرم أو بالصدفة كاجملرم اجملرمني لبعض حادة صدمة من حيدثه

 يف فائدة له فإّن مث ومن هامة، حوادث وقوع إىل تؤدي اليت املرور جرائم يف

 باخلطورة، ويرى تتسم ال اليت اجلرائم يف اخلاص والردع العام الردع حتقيق

 يتناسب اليت احلاالت يف العدالة حيقق قد املدة القصري احلبس أّن اآلخر البعض

 إذ خطورته، عدم رغم كبرية جرمية يرتكب قد الذي اجلاين خطورة مع فيها

 ملدة حبسه من أفضل احلبس من النوع هبذا يعاقب أن احلاالت هذه مثل يف ميكن

 تقصر مالية بعقوبة عليه باحلكم أو بالعدالة، الشعور خالهلا من يصدم طويلة

 العقوبات أّن ويرون الرأي، هذا الفقهاء من كثري يعارض حني يف إنذاره، عن

 لتحقيقه يكفي والذي العام الردع حتقق ال املدة القصرية للجرمية السالبة

 حكما يساوي املدة قصري حبس من أفضل واحملاكمة، والتفتيش القبض إجراءات

 هدف أي حتقيق يف قصورها عن فضال هذا اإلجرام، ملعتادي بالنسبة بالرباءة

 – للعقوبة احلديث الغرض وهو - عليه للمحكوم تأهيلي أو إصالحي أو تربوي

 مشاكل إىل إضافة اجلناة، شخصية لدراسة تكفي ال اليت مدهتا لقصر نظرا

                                                 
قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة، جملة األكادميية ( 1)

 . 71، ص 8108جوان  ،01واالنسانية، عدد لدراسات االجتماعية 
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 العقوبات هبذه احلكم يف اإلسراف درجة ولعّل. العقوبة هذه تثريها كثرية أخرى

 أضرارها، إىل العقاب علم باحثي انتباه لفت ما هو الدول من الكثري قضاء يف

 املوضوع، هذا ملناقشة عقدت اليت الدولية املؤمترات يف هلا معارض اجتاه فظهر

 بدائل العقوبة وإحالل هذه تطبيق من اإلقالل ضرورة على كلها أمجعت واليت

 احلديثة العقابية للمعاملة الدولية احللقة:املؤمترات هذه ومن حملها، عقابية

 للعقوبات الدولية اهليئة برعاية 1959 سنة ستراسبورغ يف عقدت اليت

 الذي اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملكافحة الثاين املتحدة األمم ومؤمتر والسجون،

 ،1975 سنة جنيف يف عقد الذي اخلامس واملؤمتر ،1960 سنة لندن يف عقد

 ميالنو يف املنعقد السابع واملؤمتر ،1980 سنة كاراكاس يف املنعقد السادس املؤمتر

 عقدت واليت االجتماعي للدفاع األوىل العربية احللقة ناقشت كما .1985 سنة

 السالبة العقوبات إنزال جتنب إىل ودعت املوضوع نفس 1961 سنة القاهرة يف

 وغري فعالة غري عقوبة باعتبارها عليهم احملكوم على املدة القصرية للحرية

 هذه يف املقترحة العقابية البدائل أهم ومن اجلنائية، السياسة يف مستحبة

 العام للصاحل العمل الغرامة، القضائي، التنفيذ،االختبار وقف :الدولية احملافل

 (1) اخل..وغريها

 :قيام النظام العقابي اإلسالمي على تنوع العقوبات -ثانيا
تعترب العقوبات السالبة للحرية عقوبة غري أساسية تقع ضمن جمموعة  

متنوعة من العقوبات، سنتطرق فيمايلي إىل أنواع تلك العقوبات، مث إىل 

العقوبات األساسية يف النظام العقايب اإلسالمي، متخذين من عقوبة اجللد 

 .منوذجا

 :أنواع العقوبات يف الفقه اإلسالمي -أ
يقرر الفقه اإلسالمي ثالث جمموعات من العقوبات، جرائم احلدود  

وتشتمل عقوبات مقدرة شرًعا ال يزاد عليها وينقص منها، وجرائم القصاص 

                                                 
 .77قوادري صامت جوهر، املرجع السابق، ص ( 1)
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والدية وجزاؤها القود يف النفس وما دوهنا، والدية عند العفو أو يف حال اخلطأ، 

وأما اجملموعة الثالثة . س احلبس من العقوبات املقررة هلاوهاتان اجملموعتان لي

وهي جرائم التعزير، فيفوض للقاضي أمر العقوبات فيها اختيارا وتقديرا، مع 

مراعاة التناسب بني اجلرمية وعقوبتها، واعتبار حال اجلاين وظروف اجلرمية، 

لدم اليت إضافة إىل بعض جرائم ا. ومدى استشرائها وما ترتب عنها من نتائج

يسقط فيها القصاص بسبب العفو، حيث يكون التنازل عن احلق اخلاص مقابل 

الدية، مع بقاء احلق العام قائما وهو ما يستوىف على أساس التعزير، ومثل هذا 

العقاب التعزيري على جرائم احلدود اليت تدرأ بالشبهات، حىت ال يفلت املتهم 

 . (1)من العقاب كلية

والنظام القضائي يف اإلسالم من جهته يأخذ بكل الوسائل اليت حتقق 

املصاحل أو تدرأ املفاسد، وال مينع االستفادة من اجلزاءات املستحدثة إذا حققت 

الغرض الشرعي ومل تتعارض مع مبادئ الشريعة، ويقرر أن احلبس عقوبة 

األنسب إلصالح  تعزيرية اختيارية، يلجأ إليها القاضي إذا غلب على ظنه أهنا

املخطئ وردعه عن تصرفه، ويعترب إيقاعها مع وجود البديل املناسب حيفا يف 

حق اجلاين، والبدل قد يكون تشغيل احملكوم عليه أو اقتطاع من ذمته املالية 

لفائدة بيت مال املسلمني، وقد يكون عقوبة بدنية أو تغريبا، كما ميكن أن يكون 

فقد جعل الرسول صلى اهلل  جر والتشهري،البدل معنويا كالتوبيخ أو اهل

عليه وسلم فداء من عجز عن االفتداء باملال من أسرى بدر احملبوسني لديه، أن 

وقد ورد يف حاشية . يعلم عشرة من أبناء األنصار الكتابة مقابل اإلفراج عنه

أنه يؤذن هلم بالكسب والعمل خارج السجن لئال : "ابن عابدين يف أحكام السجناء

                                                 
ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد السالم، السياسة الشرعية يف إصالح ( 1)

، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية 0الراعي والرعية، ط

حممد العايب، بدائل احلبس قصري املدة بني : مشار اليه لدى. 50، ص 0102 السعودية،

دراسة مقارنة، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية،  –الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري 

 . 011، ص 8108، ديسمرب 87العدد 
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قى طاقتهم معطلة، ولئال يشعروا بالفراغ اخلطري، ولئال حيرم اجملتمع من أي تب

  .(1)"جهد يؤدي ملزيد من اإلنتاج، وألن عائلة السجني ال جيوز أن حترم من املورد

أما التعزير بأخذ املال أو ما يعرف يف القوانني الوضعية بالغرامة 

فهي من السياسة الشرعية  -ورغم اخلالف الفقهي حول مشروعيتها –اجلزائية 

املتروكة الجتهاد والة األمر، وال يوجد نص شرعي صريح يف منعها، وأن العقاب 

هبا قد يكون يف غالب األحيان جمديا، ألن اإلنسان جبل على حب املال والرغبة 

 .(2)"َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا:" يف حيازته ومتلكه، كما قال اهلل تعاىل

بط املتمشية مع روح الشريعة اإلسالمية أن يراعى يف حتديد ومن الضوا

الغرامة دخل احملكوم عليه، وأن تذهب إىل خزينة الدولة حيث تصرف يف 

 .(3)املنافع العامة

 :(عقوبة اجللد منوذجا) العقوبات األساسية يف الشريعة اإلسالمية  -ب
، لكن ليس له احلبس مشروع باتفاق الفقهاء وهو مشروع يف الكتاب والسنة

الصدارة واألولوية بني أنواع التعزير األخرى، بل هو أشبه بالعقوبة االحتياطية 

وال . االضطرارية، وخيتاره القاضي عند تعينه حبسب حال املذنب وجريرته

جيوز تعطيل احلدود واملعاقبة على جرائمها باحلبس، كما ال جيوز املعاقبة به 

الظن حصول الزجر بغريه من أنواع  على جرائم التعزير، إذا غلب على

 (4).التعزير

تعترب عقوبة اجللد من العقوبات األساسية املفضلة يف الشريعة 

اإلسالمية، فهي من أكثر احللول سهولة وسرعة يف التطبيق، وأشدها ردعا 

                                                 
كتاب مؤمتر القضاء  حممد عبد اهلل ولد حممدن، اإلجراءات البديلة عن احلبس، (1) 

 .2، ص 8118والعدالة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، العدد األول، 
 .81سورة الفجر اآلية  ( 2)
 .017حممد العايب، املرجع السابق، ص   (3)
، 0527حسن أبوغدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم، مكتبة املنار، الكويت، . د (4)

 .117ص 
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كما أهنا ال يترتب . للمجرمني اخلطرين الذين طبعوا على اإلجرام أو اعتادوه

حتصل يف بسبب احلبس، سواء للمحكوم عليه أو ألسرته أو  عليها أضرار كاليت

ما تتكبده الدولة من نفقات باهظة جراء قضاء فترة العقوبة، كما أن اجللد 

عقوبة قاصرة على املذنب ال تتعداه إىل غريه من األبرياء كالزوجة واألبناء، 

  .(1)بسوال ينتج عنها مضاعفات غري مرغوبة كاملفاسد الكثرية الناجتة عن احل

 :القيمة العقابية للجلد -0
عقوبة اجللد تعترب من العقوبات اهلامة يف جمال البحث عن بدائل لسلب 

والواقع أن من أهم . احلرية كعقوبة، السيما إذا كان سلب احلرية ملدة قصرية

موضوعات السياسة اجلنائية يف الوقت احلاضر هو موضوع إجياد بدائل لعقوبة 

بعد أن أثبتت الدراسات العقابية أن للسجن مساوئ تفوق بكثري ما يرجى  السجن،

منه من نفع، وأن حماوالت إصالح نزالء السجون ال تؤيت يف الغالب بالثمرة 

يضاف إىل ذلك ما تكلفه السجون من نفقات باهضة، صارت متثل يف . املرجوة

بلغ من الضخامة عبئا اقتصاديا،  -مع زيادة عدد املسجونني –الوقت احلاضر 

حدا يدعو إىل التفكري يف االستعاضة عن السجن بعقوبات أخرى حتقق الغرض 

 .(2)من العقاب وتتفادى عيوبه

ويف هذا اجملال تربز عقوبة اجللد مبا هلا من مزايا، أمهها أهنا جتنب 

احملكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية، سواء بالنسبة له أو بالنسبة 

ته، فبالنسبة للمحكوم عليه تتميز عقوبة اجللد بأهنا تقيه من شر ألفراد أسر

االختالط بغريه من اجملرمني داخل السجن، وما ميكن أن جيره هذا االختالط من 

مفاسد صحية وأخالقية، وجتنبه فقدان عمله الذي ال حيصل عليه يف الغالب 

عليه جند أن  وفيما يتعلق بأسرة احملكوم. بعد خروجه من املؤسسة العقابية

                                                 
مصطفى . د: وانظر ملزيد من التفصيل. 081عبد اهلل الشاذيل، املرجع السابق، ص  فتوح( 1)

 .8118عبد الفتاح الصيفي، النظام اجلنائي اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .081فتوح عبد اهلل الشاذيل، املرجع السابق، ص ( 2)
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عقوبة اجللد ال يترتب عليها حرمان من يعوهلم احملكوم عليه من مصدر دخله 

أثناء فترة تنفيذ العقوبة، إذ تنفذ عقوبة اجللد يف فترة زمنية حمدودة خيلى 

بعدها سبيل احملكوم عليه، فيعود إىل أفراد أسرته، وال خيفى ما يف ذلك من سد 

األسرة عنها، وال جتد مصدرا للرزق يعوضها عن ألبواب الشر عندما يبتعد عائل 

غيابه، فينحرف الصغار وقد تزنلق الزوجة حتت ضغط احلاجة إىل طريق 

 . (1)اجلرمية

 :نطاق عقوبة اجللد يف الشريعة اإلسالمية -8
تشكل عقوبة اجللد أحد العقوبات األساسية يف النظام العقايب اإلسالمي، 

وبات املقدرة شرعا بالنسبة للزنا من غري فهي مقررة يف اجلرائم ذات العق

احملصن، الذي يعاقب عليه باجللد مائة جلدة، تنفذ علنا يف احملكوم عليه، رجال 

ويف شرب . ويف جرمية القذف يعاقب القاذف باجللد مثانني جلدة. كان أو امرأة

من :" اخلمر كذلك يعاقب الشارب باجللد، لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 .(2)"اخلمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوهشرب 

ويف جرائم التعزير ميكن لويل األمر العقاب باجللد على بعض اجلرائم 

اليت حيددها، ذلك أن العقوبات يف جرائم التعزير حيددها ويل األمر، وهو ليس 

مقيد بأي قيد يف اختيار نوع العقوبة ومقدارها، ما دامت حتقق أغراض العقاب 

ال تتناىف مع روح التشريع اجلنائي اإلسالمي واملبادئ العامة اليت يف اإلسالم، و

 .يعتنقها

ويرى البعض أن اجللد هو العقوبة املفضلة يف جرائم التعزير اخلطرية، 

لكوهنا أكثر العقوبات ردعا للمجرمني اخلطرين الذين طبعوا على اإلجرام أو 

                                                 
 .080-081فتوح عبد اهلل الشاذيل، املرجع السابق، ص ص ( 1)
 .088املرجع نفسه، ص ( 2)
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كل جمرم بالقدر الذي يالئم  اعتادوه، وأهنا ذات حدين فيمكن أن جيازى هبا

 .(1)جرميته شخصيته يف آن واحد

 عقوبة اجللد يف القوانني الوضعية -2
ال تأخذ القوانني الوضعية بعقوبة اجللد إال قليال، وحىت يف الدول 

اإلسالمية ال تصادف عقوبة اجللد إال يف قلة قليلة منها، ومن هذه الدول اململكة 

د نظامها اجلنائي من أحكام الشريعة اإلسالمية، العربية السعودية اليت تستم

 .فتطبق عقوبة اجللد يف احلدود اليت تقررها الشريعة اإلسالمية

يقرر عقوبة اجللد كعقوبة  0588وكان قانون العقوبات السوداين لسنة 

بديلة لعقوبة السجن، حبيث يكون للقاضي اخليار بني هاتني العقوبتني تبعا 

من هذا القانون جتيز للقاضي أن حيكم  71د كانت املادة فق. لسلطته التقديرية

على املتهم الذكر البالغ باجللد بالسوط مبا ال يزيد عن مخس وعشرين جلدة 

من ذات القانون تقرر عقوبة  77وكانت املادة . بدال من احلكم عليه بالسجن

ا الضرب باملقرعة، باعتبارها عقوبة بديلة ألي عقوبة أخرى جيوز احلكم هب

على األحداث الذكور الذين تقل أعمارهم عن احلادية والعشرين ألي جرمية 

 .(2)غري معاقب عليها باإلعدام

، يف شأن إقامة حد الزنا عقاب 0572لسنة  71ويف ليبيا قرر القانون رقم 

وقرر القانون رقم  الزاين باجللد مائة جلدة، كما أجاز تعزيره باحلبس مع اجللد،

يف شأن إقامة حد القذف، العقاب على القذف باجللد حدا  0571لسنة  88

 25ويف جرمية شرب اخلمر نصت املادة اخلامسة من القانون رقم . مثانني جلدة

، يف شأن حترمي اخلمر وإقامة حد الشرب، على أن كل مسلم شرب 0571لسنة 

 .مخرا يعاقب حدا باجللد أربعني جلدة

                                                 
 .082، ص فتوح عبد اهلل الشاذيل، املرجع السابق(1)
 .082املرجع نفسه، ص ( 2)
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الواليات املتحدة األمريكية تقرر بعض الواليات عقوبة اجللد  ويف

بالسوط، والتزال بعض التشريعات العقابية حتتفظ بعقوبة اجللد كجزاء 

ويف قوانني األحكام العسكرية تصادف عقوبة اجللد . تأدييب يف السجون

 . (1)بالنسبة للجرائم العسكرية اليت يرتكبها رجال القوات املسلحة

 :خامتة
تطرقنا يف هذا البحث املوجز إىل الدعائم اليت يقوم عليها كل من النظام 

العقايب الوضعي والنظام العقايب اإلسالمي، وخاصة فيما يتعلق مبسألة املساس 

حبرية التنقل يف تقريره للعقوبات املختلفة، وخلصنا إىل أن النظام العقايب 

ة للحرية، فهذه األخرية الوضعي املعاصر يقوم أساسا على العقوبات السالب

تتصدر كل العقوبات حىت صارت من أهم دعائم هذا النظام، وال خيفى على أحد 

أن للعقوبات السالبة للحرية نتائج سيئة ال تعود على السجني فحسب، بل متتد 

اىل أسرته، فضال عما يستزنفه هذا النوع من العقوبات من نفقات تقع على عاتق 

قابل الحظنا أن العقوبات السالبة للحرية ليست من يف امل. اخلزينة العامة

العقوبات األساسية يف النظام العقايب اإلسالمي، بل هي جمرد واحدة من قائمة 

طويلة من العقوبات، ومنها عقوبة اجللد، اليت تعترب من العقوبات البدنية اآلنية 

يفضلوهنا على  والفعالة، بل إن احملكوم عليهم يف الدول اليت تطبق هذه العقوبة

العقوبة السالبة للحرية، ويلجأ بعضهم إىل االعتراف أحيانا جبرمية تستوجب 

وال شك أن النظام . حد اجللد خشية أن توقع عليه عقوبة احلبس تعزيرا

العقايب اإلسالمي من وراء ذلك قد محى احلق يف التنقل، ومل جيعل من املساس 

 كل اآلثار السيئة اليت تنتج عن به أساسا له، ونتيجة لذلك جنده قد تالىف

العقوبات السالبة للحرية، واليت حتاول القوانني احلديثة التخلص منها بقوة من 

 . خالل وضع عقوبات بديلة هلا
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 :ملخص
تتناول هذه الدراسة أحد اهم املواضيع، حيث أن موضوع احلقوق يعد احد ابرز 

املواضيع ذات االولوية على الصعيدين احمللي والدويل، واحلق يف التنقل واالقامة من اهم تلك 

فهي جزء من حرية االفراد االساسية اليت  ،احلقوق وهي شرط من شروط احلياة احلرة

ي مساس هبذه احلقوق من شأنه ان ينتقص من حقوق الفرد، هلذا ترتبط بوجود االنسان، وا

 .أولت الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية محاية كبرية هلذا احلق

 .التنقل، االقامة، املواثيق الدولية، احلقوق الفردية، التشريع الوطين :الكلمات املفتاحية

 

Abstract : 

This study deals with one of the most important topics, as the subject of 

rights is one of the most important issues at the local and international levels, 

and the right to mobility and residence is one of the most important of these 

rights, which is one of the conditions of free life. These rights would detract 

from the rights of the individual, so national constitutions and international 

covenants gave great protection to this right. 

key words: Mobility, residence, international covenants, individual 

rights, national legislation.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 495 - 

 

 :مقدمة
الدويل والوطين حبقوق اإلنسان وحرياته بعد هناية  االهتمام دازدا

احلرب العاملية الثانية أين أصبح الفرد حيتل مكانة هامة بني أشخاص اجملتمع 

الدويل، حيث أصبح اإلنسان حمور الدراسة فيما خيص احلقوق اليت جيب أن 

احلق يف حماكمة عادلة واحلق يف حرية الفكر والتعبري وحق يف  يتمتع هبا كا

السفر والتنقل، حيث سعى امليثاق اآلممي إىل كفالة إحترام حقوق اإلنسان 

واحلفاظ عليها، كما أن حقوق اإلنسان يف وقتنا الراهن حظيت باإلهتمام يف 

 .جمال العالقات الدولية

يف املادة  0952ان لسنة إلنسوهو ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق ا

يولد مجيع الناس أحرار متساوين يف الكرامة واحلقوق وفد وهبوا عقال "األوىل 

أي أن حرية اإلقامة " يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء وضمريا وعليهم أن

 .والتنقل تعد جزاء من حرية الفرد

 : وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية

أنه قد مت تكريس حرية الفرد يف اإلقامة إىل أي مدى ميكن القول 

 .والتنقل على املستويني الوطين والدويل ؟

 :واإلجابة على هذه اإلشكالية يكون من خالل اخلطة التالية

 تكريس حق اإلقامة والتنقل يف اجملال الوطين : املبحث األول

 مفهوم حق اإلقامة والتنقل : املطلب األول

 اإلقامة يف النصوص الوطنية حق التنقل و: املطلب الثاين

 تكريس حق اإلقامة والتنقل يف اجملال الدويل : املبحث الثاين

 حرية التنقل واإلقامة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : املطلب األول

حرية التنقل واإلقامة يف اإلتفاقية الدولية للحقوق : املطلب الثاين

 املدنية والسياسية

 .اخلامتة
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 تكريس حق اإلقامة والتنقل يف اجملال الوطين: ولاملبحث األ
للفرد احلق يف التنقل واإلقامة وهو حق مكفول دستوريا ولكن مع مراعاة 

احلقوق القانونية حيث أن هناك ضوابط قانونية البد من مراعاهتا ومثاهلا 

 .حظر الدخول اىل بعض املناطق وهذا مراعاة لظروف أمنية

 مفهوم حق اإلقامة والتنقل  :املطلب األول
إن احلق يف التنقل أو احلرمان منه ضمن احلدود اإلقليمية والدولية 

يترتب عليه آثارا مهمة تلحق باحلقوق األساسية احملددة يف اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان واملعاهدات األخرى وتعطي احلق يف للفرد يف مغادرة بلده، حني 

طهاد السياسي وبالرغم ان التنقل يبدو من يتعرض الشخص وحريته لإلض

  1.اخلارج كأنه حق إنساين بديهي لكنه باحلقيقة أحد احلقوق األساسية

واحلق يف التنقل يعين حق الفرد يف اإلنتقال من مكان إىل آخر، واخلروج 

 2.من البالد والعودة إليها دون تقييد أو منع إال وفقا للقانون

مة سواء كان داخل حدود الدولة أو خارجها يعد احلق يف التنقل واإلقا

واحد من احلقوق األساسية والضرورية لكل مواطن حيث ميثل جزاء هام يف 

 3احلرية الشخصية اليت تتكامل هبا الشخصية اإلنسانية

فمن حق كل فرد أن يكون له احلرية يف التنقل من مكان إقامته والرجوع 

حرية اخلروج من الدولة سواء كان إليه دون تضييق عليه فإذا كان لألفراد 

                                                 
 ،دراسة مقارنة يف الدساتري العربية ،احلق يف التنقل ،مها على احسان حممد العزاوي - 1

 .49ص  ،8105مصر  ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية
الطبعة  ،عمان ،الشروقدار  ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،هاين سليمان الطعيمات - 2

 .022، ص 8112 ،األوىل
حرية التنقل  ،الضوابط التنظيمية للحريات العامة وضماناهتا ،حممد ابوزيد حممد - 3

 .84ص  ،8111يوليو  ،القاهرة ،العدد الثالث ،جملة كلية الدراسات العليا ،واإلقامة
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بشكل دائم أو مؤقت، فإنه باملقابل هلم حق العودة إليها، وعلى هذا األساس 

  1.جاءت الدساتري لتؤكد هذا احلق

 وحرية التنقل تعين حرية الفرد يف الذهاب واجمليئ أي حرية اإلنتقال

وحرية املرور من مكان آلخر دون قيد إال ما يفرضه القانون لتنظيم حركة 

 2.األفراد وتنقالهتم داخل اجملتمع وتأمني سالمة الوطن واملواطنني

 . حق التنقل واإلقامة يف النصوص الوطنية: املطلب الثاني
حيق لكل مواطن يتمتع "منه على على أن  55يف املادة  09953 نص دستور

املدنية والسياسية أن خيتار حبرية موطن إقامته، وأن ينتقل عرب حبقوقه 

  ."التراب الوطين حق الدخول إىل التراب الوطين واخلروج منه مضمونا

من الدستور جند أن احلرية يف التنقل  55أي وبإستقراء نص املادة 

واإلقامة مضمون على شرط أن يتمتع صاحب احلق بكامل حقوقه املدنية 

فالدستور كفل لكل مواطن جزائري مل تثبت إدانته بأحكام قضائية  والسياسية

 .تتمتع حبجية الشيء املقضي فيه

منه  44د أن املادة جن 8105وبالرجوع على الدستور الصادر يف مارس 

حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه املدنية والسياسية أن خيتار "نصت على ان 

  .الوطين حبرية موطن إقامته وان يتنقل عرب التراب

                                                 
جريدة ( دراسة مقارنة ) مقال بعنوان احلق يف حرية التنقل  ،ياسر عطيوي الزبيدي - 1

  www.fcdrs.com: منشور على املوقع 19/19/8119: بتاريخ 0421العدد  ،الصباح اجلديد

ص  ،8112 ،األسكندرية ،دار الفكر اجلامعي ،احلقوق واحلريات العامة ،حممد بكر حسني - 2

22. 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية منشور مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  دستور - 3

 04املؤرخ يف  12/09املعدل واملتمم مبوجب القانون  0995ديسمرب  12املؤرخ يف  95/525

املعدل واملتمم  8112نوفمرب  05املؤرخة يف  52واملتضمن التعديل الدستوري ج ر  8112نوفمرب

مؤرخة  ،05عدد  ،املتضمن تعديل الدستور ج ر 8105مارس  5املؤرخ يف  05/10بالقانون رقم 

 .8105مارس  2يف 

http://www.fcdrs.com/


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 492 - 

 

 .حق الدخول إىل التراب الوطين واخلروج منه مضمون

ال ميكن تقييد هذه احلقوق إال ملدة حمددة ومبوجب قرار من السلطة 

 ." القضائية

ومما سبق جند أن الدستور اجلزائري قد نص على هذا احلق وترك أمر 

 .1تنظيمه إىل القوانني والتنظيمات

 

 ة والتنقل يف اجملال الدوليتكريس حق اإلقام: املبحث الثاني
تتضمن كل من نصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واإلتفاقية الدولية 

للحقوق املدنية والسياسية مجلة من احلقوق تتمثل يف حق املواطن واألجنيب 

املقيم بصورة قانونية يف حرية التنقل داخل الدولة والبقاء فيها، وحق املواطن 

 .ة قانونية باملغادرةواألجنيب املقيم بصور

 2حرية التنقل واإلقامة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : األول لبملطا

نصت الشريعة اإلسالمية على هذه احلرية قبل أن يقررها اإلعالن العاملي 

تناول اإلعالن العاملي هلذا احلق وقد بني أمهية حرية التنقل  3حلقوق اإلنسان

واإلقامة ومنع اإلبعاد وضرورة متتع اإلنسان هبذه احلرية لكوهنا من احلريات 

اللصيقة باإلنسان وذكر أحقية الفرد باحلرية يف املادة الثالثة عشر ومن 

القيود الواردة  الواضح أن اإلعالن العاملي تناول هذه احلرية دون أن ينص على

على ممارسة هذه احلرية بشكل مباش كاإلبعاد والنفي واملنع والسفر وإمنا إكتفى 

فقط بوضع معايري عامة اليت يسترشد هبا املشرع الوطين فال يضع من القيود إال 

                                                 
ستري يف رسالة ماج ،احلقوق السياسية واملدنية ومحايتها يف اجلزائر ،شاشوا نور الدين - 1

 .42ص  ،8112/ 8115 ،تلمسان ،جامعة أيب بكر بلقايد ،القانون العام
يتكون اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ديباجة وثالثني مادة صدر عن اجلمعية العامة  - 2

 .إنضمت اجلزائر له بعد اإلستقىل مباشرة 0952ديسمرب  01لألمم املتحدة يف 
 .من سورة امللك 04صدد نذكر اآلية وردت عديد اآليات يف هذا ال - 3
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تلك تكون ضرورية لضمان اإلعتراف حبقوق الغري وحرياته وال يصح أن متارس 

 1.ع أغراض األمم املتحدة ومبادئهاهذه احلقوق ممارسة تناقض م

 02على التوايل حيث نصت املادة  05و 02وهو ما كرسه املشرع يف املادتني 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق اإلنسان يف حرية التنقل وحقه يف 

 : املغادرة والعودة وذلك يف فقرتني

خل حدود لكل حق يف حرية التنقل ويف إختيار حمل إقامته دا -0"

 .الدولة

 ." مبا يف ذلك بلده ويف العودة إىل بلده ،لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد -8

 :من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان نصت على 05و كانت املادة 

لكل فرد حق إلتماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصا من "

حقة ناشئة بالفعل عن اإلضطهاد وال ميكن التذرع هبذا احلق إذا كانت هناك مال

 ."اعمال تناقض مقاصد األمم املتحدةجرمية غري سياسية أو عن 

 2حرية التنقل واإلقامة يف اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية: املطلب الثاني

واصلت األمم املتحدة جهودها يف سبيل تدعيم وتعزيز حقوق اإلنسان، 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارين فصال احلقوق ويف اإلعالن  فاعتمدت

، إهتم اآلول 0955العاملي حلقوق اإلنسان يعرفان بالعهدين الدوليني لسنة 

والثقافية يف حني إهتم الثاين باحلقوق  واالجتماعيةباحلقوق االقتصادية 

عتراف الكامل املدنية والسياسية وقد أكد كال العهدين مدى أمهية تعزيز واإل

من العهد الدويل  08حبقوق اإلنسان وفيما خيص حرية التنقل نصت املادة 

 :للحقوق املدنية والسياسية على ما يلي

                                                 
 .0952نسان لسنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإل 89املادة  - 1
ويتضمن ديباجة وثالثني  0925مارس  82وبدأ النفاذ يف  0955ديسمرب  05إعتمد يف  -2

 .52-29مبوجب املرسوم  0929ماي  05صادقت اجلزائر على هذه اإلتفاقية يف  ،مادة
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لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية  -0"

 .التنقل فيه وحرية إختيار مكان إقامته

 .دهمبا يف ذلك بل ،لكل فرد حرية مغادرة أي بلد -8

ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص  -2

وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة  ،عليها القانون

العامة أو األداب العامة أو حقوق األخرين وحرياهتم وتكون متماشية مع 

 .احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذا العهد

  ."وز حرمان أحد، تعسفا من حق الدخول إىل بلدهال جي -5

ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية " فقد نصت على  02أما املادة 

يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد أال تنفيذ لقرار أختذ وفقا للقانون وبعد 

من عرض األسباب املؤدية  متكينه مامل حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك،

لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من تعينه أو تعينه 

 1"خصيصا لذلك ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم 

 :خامتة
من خالل هذه الدراسة إىل أن احلق يف التنقل من احلقوق اليت  توصلنا 

عرفت منذ القدم ويعد هذا احلق من احلقوق الشخصية األساسية ووجودها 

ضروري لضمان احلقوق األخرى اليت تتبعه، وقد قررت الدساتري محاية هلذه 

 .احلرية

اهلدف إال أن هذه احلرية ليست على إطالقها بل ترد عليها بعض القيود 

منها حتقيق املوازنة بني املصلحتني العامة واخلاصة وهو ما تضمنه اإلعالن 

 . العاملي حلقوق اإلنسان حيث أنه أجاز تقييدها وفقا إلعتبارات أمنية

 

                                                 
 ،الطبعة األوىل ،مركز دراسات حقوق اإلنسان يف مصر ،املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان - 1

 .0920 ،بريوت ،الطليعةدار 
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 : قائمة املراجع
 :القوانني -أوال 

 ،الطبعة األوىل ،مركز دراسات حقوق اإلنسان يف مصر ،املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان -0

 .0920 ،بريوت ،دار الطليعة

 .0954ميثاق األمم املتحدة  -8

 .0925اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  -2

 .0955العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان لسنة  -5

دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية منشور مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  -4

 04املؤرخ يف  12/09مبوجب القانون املعدل واملتمم  0995ديسمرب  12املؤرخ يف  95/525

املعدل  8112نوفمرب  05املؤرخة يف  52واملتضمن التعديل الدستوري ج ر  8112نوفمرب

عدد  ،املتضمن تعديل الدستور ج ر 8105مارس  5املؤرخ يف  05/10واملتمم بالقانون رقم 

 .8105مارس  2مؤرخة يف  ،05

 : الكتب -ثانيا 
رسالة ماجيستري يف  ،السياسية واملدنية ومحايتها يف اجلزائراحلقوق  ،شاشوا نور الدين -0

 .8112/ 8115ر بلقايد، تلمسان، جامعة أيب بك ،القانون العام

حممد ابوزيد حممد، الضوابط التنظيمية للحريات العامة وضماناهتا، حرية التنقل  -8

 .8111دد الثالث، القاهرة، يوليو جملة كلية الدراسات العليا، الع ،واإلقامة

 .8112كر اجلامعي، األسكندرية، دار الف ،احلقوق واحلريات العامة ،حممد بكر حسني -2

 ،دراسة مقارنة يف الدساتري العربية ،احلق يف التنقل ،مها على احسان حممد العزاوي -5

 .8105مصر  ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية

الطبعة  ،عمان ،دار الشروق ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،هاين سليمان الطعيمات -4

 .8112 ،األوىل

 :املواقع اإللكرتونية -ثالثا 
( دراسة مقارنة)مقال بعنوان احلق يف حرية التنقل  ،ياسر عطيوي الزبيدي -0

: منشور على املوقع 19/19/8119: بتاريخ 0421العدد  ،جريدة الصباح اجلديد

www.fcdrs.com  

http://www.fcdrs.com/
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 التالزم بين الحق في الحصول على المعلومات

 وتحسين عالقة اإلدارة بالمواطن
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 :ملخص 
من الدستور اليت  10األمر بضرورة جتسيد احلق يف املعلومة املقرر مبوجب املادة  يتعلق

 .تنص على أن احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن

احلياة اخلاصة للغري، وكذا املصاحل املشروعة بغري أن هذا احلق ال جيب أن ميس 

حيث أن  .من الدستور جيب أن يتم مبوجب قانون 10ملادة وأن تطبيق نص ا .للدفاع الوطين

التأخر يف اعتماد هذا القانون غري مربر، وأن جتسيد احلق يف املعلومة ضرورة ملحة من أجل 

 .حتسني عالقة اإلدارة باملواطن

Abstract: 

Il s'agit de la nécessité de concrétiser le droit d'accès à l'information 

prévu par l'article 51 de la constitution , qui stipule, que l'obtention des 

informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au 

citoyen.  

Cependant l'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux 

droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la 

sécurité nationale. 

La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit. 

Il est à noter que le retard accusé dans l'apparition de droit d'accès à 

l'information est injustifié, du fait que ce texte est indispensable pour 

l'amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen. 
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 :مقدمة
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية  01لقد اتسع مفهوم املادة 

واملدنية يف الوقت احلايل،ليتخذ مفاهيم عدة تتفق والتطور الذي بلغته حقوق 

التزاما على الدولة،ليس فقط،حبماية هذا احلق،باختاذ موقف  واضعااإلنسان،

 .سليب،بل بسلوك إجيايب يتمثل يف توفري السبل الكفيلة بضمان هذا احلق

املشار إليها أعاله،من أهم احلقوق املدنية  01ولعل احلق الذي تقرره املادة 

،إن ذلك أن تقرير حرية اإلنسان يف حرية التعبريوالسياسية على اإلطالق،

متلقيا أو ناقال للمعلومات،مهما كان شكلها،ومهما كان موضوعها،باستثناء ما يقرره 

القانون من قيود مربرة، يعد مكسبا عظيما للبشرية،إذا ما مت جتسيده يف أرض 

 .الواقع

وطيد الصلة بعالقة اإلدارة  فاحلق يف احلصول على املعلومات،

احلديثة اليت حتكم سري اإلدارة العامة باملواطن،حيث أن من بني املبادئ العامة 

احلديثة جند مبدأ الشفافية والولوجية وغين عن البيان، أن هذين املبدأين 

 .يقومان على التداول احلر للمعلومة

إىل أي مدى يساهم احلق يف احلصول :وعليه، تطرح اإلشكالية كما يلي

 على املعلومات يف حتسني عالقة اإلدارة باملواطن؟

 :يعتمد املنهج التحليلي،وتقترح اخلطة اآلتية على هذا التساؤل، لإلجابة

 احلق يف احلصول على املعلومات:املبحث األول

 احلق يف املعلومة وعالقته بالسري احلسن لإلدارة :املبحث الثاين

 احلق يف احلصول على املعلومات: املبحث األول
قد  غري الدميقراطية من املؤكد أن اجلميع يتفق على أن اإلدارة يف الدول

املتمثلة يف عدم احترام كرامة املواطن  جبلت على املمارسات البريوقراطية،

 تذرعا بالسرية اإلدارية املبالغ فيها، وحجب املعلومة عنه، وسوء استقباله،

وبالتايل جيد املواطن باب إتاحة املعلومة موصدا يف وجهه، وهذا خبالف ما 
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قوق الدولية واإلقليمية، وكذا الدساتري والنصوص تقرره املواثيق وإعالنات احل

 :التشريعية الداخلية، حيث يتم تقسيم هذا املبحث إىل املطلبني املواليني

 املطلب األول احلق يف احلصول على املعلومات 
نظرا لألمهية العظمى اليت يكتسيها احلق يف املعلومات، فإنه من الضروري 

ت العملية اليت يتم على أساسها التجسيد التعرف على ماهيته، وكذا اآلليا

 :امليداين للحق يف املعلومة،وذلك ما سيتم تناوله من خالل الفرعني املواليني

 ماهية احلق يف احلصول على املعلومات ومصادره: الفرع األول

يف ما يتعلق مباهية احلق يف احلصول على املعلومات نتعرض يف حمور أول   

طرق يف حمور ثان ملصادره، وذلك على التفصيل الوارد لتعريف هذا احلق،مث نت

 .أدناه

 :تعريف احلق يف احلصول على املعلومات -أوال 
لقد ورد يف املوقع اإللكتروين الرمسي ملوسوعة ويكيبيديا تعريف احلق يف 

 :احلصول على املعلومات كما يلي

خيتلف معىن احلق يف املعلومة باختالف فرع القانون املستعمل فيه،فيقال 

االلتزام باإلعالم يف القانون اخلاص،بينما احلق يف املعلومة مبعناه الواسع 

ينصرف إىل حرية االطالع على الوثائق اإلدارية،هذه األخرية،وفقا لقانون 

حول احلق يف  0112لسنة التداول احلر للمعلومات، املنبثق عن اتفاقية أرهوس 

 8116لسنة  12املعلومة يف اجملال البيئي، وكذا توجيهة االحتاد األورويب رقم 

 .(1)املتعلقة باالطالع على األرشيف العمومي

                                                 

Directive 2003/98/ce du parlement européen et du conseil, du 17 novembre 2003, 

concernant la réutilisation des informations du secteur public. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF. 
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وكذا قانون احلق يف املعلومات الصادر يف عام يف املؤمتر املنعقد باهلند سنة 

8111(1). 

 :مصادر احلق يف املعلومة –ثانيا 
من  01يف نص املادة  ق يف الوصول إىل املعلومات جيد أصله القانوينإن احل

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

حق التمتع  لكل شخص:" ما يلي، حيث جاء يف هذه املادة 0162ديسمرب  01

حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،  والتعبري، ويشمل هذا احلق حبرية الرأي

بأية وسيلة، ودومنا  ويف التماس األنباء واألفكار، وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين،

 .(2)"اعتبار للحدود

 يف مادته -(3)لقد تضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

نشري إىل أنه يف  كما ما جاء يف اإلعالن العاملي بشيء من التفصيل، -(4)كذلك 01

                                                 

Le droit à l'information se décline différemment selon le champ juridique: on parle 

d'obligation d'information en droit privé, tandis que le droit à l'information au sens 

large se réfère plutôt à la liberté d'accès aux documents administratifs. Celle-ci est par 

exemple au fondement du Freedom of Information Act de 1966, de la Convention 

d'Aarhus (1998) concernant le droit à l'information en matière environnementale, de 

la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur 

public ou encore du Right to Information Act (en) promulgué en 2005 par le Congrès 

indien. 

Ce droit est lié aux concepts de participation et de transparence dans la mesure où il 

vise à favoriser la participation du public aux décisions politiques, et donc au concept 

de démocratie participative. En matière d'accès aux archives, il vise à faciliter le travail 

des chercheurs (historiens, sociologues, journalistes, etc.) dans une optique de 

transparence démocratique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27information,date de visite du 

site:29/11/2018. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html. Date de visite du site: 21-04-2014. 

واملوافق عليه من  0122ديسمرب  02املعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  (3)

املتضمن انضمام  0121ماي  02املؤرخ يف 26- 21طرف اجلزائر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

 .0121سنة  81ج،عدد .ج.ر.اجلزائر إىل العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ج
 =.01حتمل اسم املادة  خاصة باحلق يف تداول املعلومات نشري إىل أن هناك منظمة دولية (4)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27acc%C3%A8s_aux_documents_administratifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Aarhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Aarhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne_concernant_la_r%C3%A9utilisation_des_informations_du_secteur_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne_concernant_la_r%C3%A9utilisation_des_informations_du_secteur_public
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Right_to_Information_Act&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Information_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Participation_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
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قمة االرض اليت نظمتها األمم املتحدة دعا إعالن ريو حول البيئة والتنمية يف 

املادة العاشرة منه الدول إىل ضرورة تسهيل الوصول إىل املعلومات البيئية 

 .(1)وجعلها متاحة بصورة واسعة

 يف احلق إىل العبارة بصريح تشري ال الدولية النصوص هذه أن ويالحظ

 قصد على التعرف خالل من احلق هذا استنتاج مت قد أنه إال املعلومات، تداول

 ويتعلق الدولية، الشرعة وثائق نصوص روح يف استخالصه وحماولة املشرع،

 ،(2)0111 اإلنسان حلقوق األوربية االتفاقية من 01 املادة نص بتفسري األمر

 حلقوق ربيةاألو للمحكمة القضائي االجتهاد إىل فيه الفضل يرجع الذي

 .اإلنسان

 يف األوربية احملكمة جانب إىل ساهم قد فقهي دعم هناك أن كما

 للنصوص املتأنية القراءة خالل من املعلومات، تداول يف احلق استخالص

 األساس هو املعلومة إىل الوصول يف احلق أن على التأكيد مت حيث الدولية،

 وسائل بواسطة املعلومات مجيع تلقي حق يعين وهو اإلعالم، حلرية الثاين

 الدولة، أجهزة لدى أي األصلية، مصادرها يف عنها البحث وحق اإلعالم،

 .(3)العامة باملصلحة مرتبطة املعلومة هذه تكون حينما وخاصة وإداراهتا،

أوصى الربملان األوريب جملس الوزراء بدعوة احلكومات  م0161يف سنة  

م 8118لتبين قوانني الوصول احلر إىل املعلومات اليت حتتفظ هبا احلكومة، ويف 

وافق جملس الوزراء األوريب على توصية الدول األعضاء حول حرية املعلومات 

ئق اليت نصت على أن أي مواطن من الدول األعضاء له حق االطالع على وثا

الربملان األوريب، واجمللس واملفوضية، وقد تبنت كل دولة من دول االحتاد قواعد 

                                                                                                                        
=https://www.article19.org/pages/fr/resource-language.html. Date de visite du site: 21-

01-2017. 
(1)  
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 

Date de visite du site: 21-04-2014. 
(2)  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html. 

Date de visite du site: 21-04-2014. 
(3)  
Alexis Guedj , la protection des sources Journalistiques. Bruylant , Bruxelles, 1998.  
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 حول الوصول احلر إىل املعلومات، ولقد خطا االحتاد األورويب خطوة عمالقة

إىل املعلومات حول املؤسسات األوروبية، من  بضمان الوصول احلر ملواطين أوروبا

 م0118: امللحق باتفاقيات املعلومات خالل اإلعالن املتعلق حبق الوصول إىل

 . (1)م 8116و م0116و

اجلديدة من الدستور اجلزائري الذي أقره الربملان يف  10 باملادة لقد وردو

 احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات: " ، ما يلي(2) 8102مطلع سنة 

 .للمواطن ونقلها مضمونان

ميكن أن متس ممارسة هذا احلق حبياة الغري اخلاصة وحبقوقهم،  ال

 .للمؤسسات ومبقتضيات األمن الوطين وباملصاحل املشروعة

 ."كيفيات ممارسة هذا احلق حيدد القانون

 بصدور اجلديدة 10 املادة تطبيق ربط قد الدستوري املؤسس فإن لإلشارة،

ا سنة منذ اعتماد التعديل ولقد مضت تقريب املعلومة يف احلق يقرر قانون

 .، غري أن هذا القانون مل ير النور بعد8102الدستوري 

تقرير احلق يف الوصول إىل املعلومات يف اإلعالن العاملي حلقوق  وبعد

الذي حّدد  ،0110كانت فنلندا أول من تبّنى هذا التشريع احلديث عام  اإلنسان،

داخل املؤسسات ( أو ما ُيعرف حبرية املعلومات)شروط الوصول إىل املعلومات 

قانون  مبوجب ففرنسا ،(3)م1966 العامة، فالواليات املتحدة األمريكية يف عام

وبعض  (4)0162ينص على وصول املواطنني إىل املستندات اإلدارية يف عام 

ية، فقد كانت األردن أول دولة عربية أما بالنسبة للدول العربالدول األخرى، 

                                                 
(0)  
http://www.europarl.europa.eu/, date de visite du site: 21-04-2014. 

 .مشار إليه سابقا 10-02: القانون رقم( 8)
 .Lebanese Center for Active Citizenship(LCAC),op.Cit" احلق يف الوصول إىل املعلومات" (6)

(6)  
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 

administratif, social et fiscal 

 http://www.legifrance.gouv.fr/.Date de visite du site: 21-04-2014. 

https://lcaclebanon.com/
https://lcaclebanon.com/
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وتونس يف سنة (1)8116يف سنة  تقر قانون ضمان حق احلصول على املعلومات

 .(3)8102واملغرب يف سنة  ،(2)8102

 اآلليات العملية للحصول على املعلومات: املطلب الثاني
نظرا للحماية القانونية املقررة للحق يف املعلومة،فإن لكل شخص احلق يف 

احلصول على الوثائق اإلدارية،ويف حالة رفض اإلدارة متكينه من هذه الوثائق، 

يف القانون  -ميكنه إخطار اجلهة اإلدارة املكلفة بتلقي الطعون، حيث يتعلق األمر

رفع  ، كما أنه من املمكن أيضا(4)ريةبلجنة الولوج إىل الوثائق اإلدا -الفرنسي 

  .دعوى إىل القضاء اإلداري عند االقتضاء

وعليه، نتناول اآلليات العملية للحصول على املعلومات،من خالل التعرض 

لعدة مسائل جديرة بتناوهلا،كما هو احلال يف طبيعة الوثيقة القابلة لالطالع، 

                                                 
: الصادر بتاريخ 6260 ، اجلريدة الرمسية األردنية، عدد8116لسنة  66 :قانون رقم (0)

06-12-8116. 
http://www.pm.gov.jo. Date de visite du site: 21-01-2017. 

يتعلق باحلق يف النفاذ إىل  8102مارس  86مؤرخ يف  8102لسنة  88قانون أساسي عدد ( 8)

-16-82:، الصادر بتاريخ011السنة  ،82الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد  .املعلومة

8102. 
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journalofficiel/2016/2016A/Ja0262016.pdf. 

Date de visite du site: 21-01-2017. 
اجلريدة الرمسية للملكة املغربية ، يتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات 60-06قانون  (6)

 .8102مارس  08، يف 2211عدد 
(4) 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité 

administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents 

administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations 

publiques. 

Elle peut être saisie par les personnes (physiques ou morales) qui se sont vues opposer 

une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de 

réutilisation des informations publiques. La commission peut aussi être saisie, à titre de 

conseil, par les administrations sollicitées en ces matières. 

Elle publie annuellement un rapport d’activité et conformément à l’article L.342-3 du 

CRPA, elle publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. 

https://www.cada.fr/, date de visite du site:30/11/2018. 

http://www.pm.gov.jo/
https://www.cada.fr/lacada/le-fonctionnement-de-la-cada
https://www.cada.fr/lacada/rapports-d-activites
https://www.cada.fr/lacada/liste-des-avis-favorables
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وآجال استالمها، وطرق الطعن يف  وإيداع طلب للحصول عليها، وكيفية إعداد

 .حالة رفض اإلدارة تسليمها،وذلك ببعض التفصيل الوارد أدناه

 الوثيقة اإلدارية وكيفية احلصول عليها: الفرع األول
نتعرض يف حمور أول لطبيعة الوثيقة اإلدارية حمل االطالع يف حمور 

 .يف حمور ثان ثان، وكيفية احلصول عليها

 :قة اإلدارية القابلة لالطالع عليهاطبيعة الوثي -أوال 
كل وثيقة إدارية أعدت أو أرسلت ، يقصد باملعلومة اإلدارية حمل االطالع

 :إىل اهليئات اآلتية

 ؛...(مصاحل الدولة، اجلماعات احمللية، املؤسسات العمومية إخل) اإلدارة -

 صناديق الضمان االجتماعي،) هيئة خاصة مكلفة بإدارة مرفق عام

 ؛( ...إخل

بامللفات والتقارير والدراسات  -على سبيل املثال -حيث يتعلق األمر

واحملاضر، وكذا اإلحصائيات والتوجيهات والتعليمات، واملناشري واللوائح الوزارية، 

واآلراء والقرارات، كما يدخل ضمن الوثائق اإلدارية التسجيالت الصوتية أو 

 .املرئية

األحكام ) الوثائق الصادرة عن القضاءبينما ال يعد وثائق إدارية كل من 

القضائية، قرارات القضاء العادي أو اإلداري، سواء الوثائق املعدة عند احلاجة، 

العقود التوثيقية، الوثيقة ) أول خالل إجراء قضائي، وكذا الوثائق اخلاصة

املعدة من طرف هيئات خاصة، وال عالقة هلا باملرفق العام الذي تشرف على 

 .(1) (إدارته 

 :كيفية إعداد وإيداع طلب احلصول على الوثيقة -ثانيا 
ميكن لطالب الوثيقة تقدمي طلب كتايب أو شفهي للهيئة اليت حتوز 

الوثيقة املراد االطالع عليها، ومن املفيد تقدمي الطلب عن طريق الربيد 

                                                 
(1) 

Article L300-2 Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2 

https://www.legifrance.gouv.fr,date de visite du site:30/11/2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33FC60F32241F41397B40A258D37EFA6.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205128&dateTexte=20161009
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يف الطعن يف حالة  ، مع االحتفاظ بنسخة، الستعماهلا(اإللكتروين أو العادي)

 .دم تلقي رد إجيايب من اإلدارة املعنيةع

وجيب أن يكون الطلب من الوضوح، حبيث ميكن لإلدارة املعنية التعرف 

بسهولة على الوثيقة املطلوبة،كما نشري إىل أن القانون ال يفرض بأن يكون 

الطلب مسببا، وهذ يعد من بني التسهيالت املقررة للمواطنني يف حصوهلم على 

 .الوثائق اإلدارية

جتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض اإلدارات هناك مصلحة خاصة بالولوج إىل 

املعلومات،حيث أن كيفية االتصال هبذه املصلحة موضح ومبني على املوقع 

الطلبات وتتكفل  االلكتروين لإلدارة املعنية، حيث تتلقى هذه املصلحة

 .باستغالهلا

نات والتسهيالت وإذا كان القانون قد حرص على تقدمي كل هذه الضما

للمواطن طالب الوثيقة، فإن على طاليب املعلومات، أال يتعسفوا يف استعمال هذا 

بصفة  -احلق، حيث أن اإلدارة ليست مطالبة بالرد على الطلبات املفرطة

  .(1)سواء من حيث عدد هذه الطلبات أو طابعها املتكرر -خاصة

 :آجال احلصول على الوثائق -ثالثا 
إذا ما وافقت اإلدارة على تسليم الوثيقة،فإهنا ستمنح لطالبها يف أجل 

شهر، ابتداء من استالم الطلب، وإذا ما تعلق األمر بعدد كبري من الوثائق، ميكن 

لدى مصاحلها،  -جمانا -الوثائق  لإلدارة أن تسمح لك باالطالع املباشر على

املعمول به  يتجاوز سعر النسخونسخ ما يهم طالب الوثيقة، ويسلم له، وجيب أال 

عادة، حىت ال حيد ذلك من ضمان جتسيد احلق يف املعلومة، ونفس الشيء يقال 

بالنسبة للوثائق اإللكترونية، قد يسمحها بتحميلها أو بتسجيلها يف الوسائط 

 .املعدة لذلك، أو بإرساهلا عن طريق الربيد اإللكتروين، حبسب طبيعتها

                                                 
(1) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
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طلب تسليم الوثيقة، سواء رفضا صرحيا، وذلك وميكن لإلدارة أن ترفض 

أو رفضا ضمنيا يف احلالة اليت ، بقرار رفض مسبب بإبالغ طالب الوثيقة كتابيا

ال ترد فيها اإلدارة على طلب الوثيقة بعد مضي أجل شهر منذ استالمها 

للطلب،وهناك استثناء يتعلق بآجال تسليم امللف الطيب، حيث يسلم يف آجال 

م منذ ايداع الطلب، إذا كان يتعلق بأعمال طبية مل ميض عليها أكثر مثانية أيا

من مخس سنوات، وأجل شهرين إذا تعلق األمر بعمل طيب مت اخلضوع له يف فترة 

 .تفوق اخلمس سنوات

 الطعون اإلدارية والقضائية: الفرع الثاني
من اللجوء إىل جلنة  يف جمال الطعون اإلدارية والقضائية، نتناول كل

 الولوج إىل الوثائق اإلدارية وكذا القضاء اإلداري

 :اللجوء إىل جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية -أوال 
ميكن إخطار جلنة إخطار جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية يف أجل 

شهرين منذ الرفض الصريح أو الضمين لإلدارة بتسليم الوثيقة، ويتم ذلك عن 

جلنة الولوج إىل )النموذج املمكن حتميله يف املوقع الرمسي هلذه اهليئة طريق 

 .) 1(، ويتم إرساله عن طريق الربيد العادي أو اإللكتروين(الوثائق اإلدارية

وعلى املتظلم أن يكتب بوضوح هويته وعنوانه وموضوع طلبه، ويرفق ذلك 

ب الوثيقة،حيث بقرار اإلدارة الرافض لطبه، فإذا مل يوجد، فنسخة من طل

تسجل جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية التظلم، وترسل وصال باستالمه 

 .للمتظلم

شهر واحد، منذ  تبدي جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية رأيها يف أجل

إلبداء الرأي حول إمكانية حصول املتظلم على الوثيقة  تسجيل التظلم أمامها،

                                                 
(1) 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés Version consolidée au 30 novembre 2018. Date de visite du site:30/11/2018.
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قد يكون يف صاحل املتظلم أو يف غري صاحله،وأن اإلدارية املطلوبة،حيث أن رأيها 

 .) 1(فهي ليست هبيئة قضائية رأيها غري ملزم،

حيث تقوم جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية بتبليغ رأيها عن طريق 

الربيد العادي أو اإللكتروين لطالب الوثيقة ولإلدارة اليت رفضت تسليم هذه 

،هل تنوي تسليم الوثيقة لطالبها أو ال ؟ الوثيقة،وعلى اإلدارة أن تبلغ اللجنة

ذلك أنه حىت يف حالة إبداء اللجنة رأيا بضرورة تسليم الوثيقة، فإن اإلدارة 

 .من حقها أن تؤكد رفضها،وال تسمح بتسليم الوثيقة

 :رفع دعوى أمام القضاء اإلداري -ثانيا 
لم لدى إذا ما التزمت اإلدارة الصمت ملدة شهرين، إبتداء من تسجيل التظ

جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية،فإن ذلك معناه أهنا ترفض تسليم الوثيقة، 

وإذا أصرت اإلدارة على رفضها تسليم الوثيقة على الرغم من الرأي اإلجيايب 

الذي أبدته اللجنة، أو إذا أكدت الرأي السليب للجنة القاضي بعدم تسليم 

 .(2)مام احملكمة اإلداريةالوثيقة، فإن طالب الوثيقة ميكنه الطعن أ

الشهرين اللذين يليان القرار  وميكن إخطار القاضي اإلداري يف أجل

الضمين لإلدارة برفضها تسليم الوثيقة، حيث أن اإلدارة تعترب رافضة ضمنيا 

تسجيل التظلم لدى جلنة  تسليم الوثيقة، إذا ما التزمت الصمت ملدة شهرين،منذ

 . الولوج إىل الوثائق اإلدارية

فمثال، إذا ما مت تسجيل الطلب أمام جلنة الولوج إىل الوثائق اإلدارية 

 10،فإن القرار الضمين بالرفض يتحقق بتاريخ 8102أوت  10بتاريخ 

، ففي حالة عدم الرد من اإلدارة،سيبقى األجل ساريا لرفع الدعوى 8102أكتوبر

                                                 
(1) 

Article L342-1 et suiv.
 
Code des relations entre le public et l'administration, 

https://www.legifrance.gouv.fr. date de visite du site:30/11/2018. 
(2) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
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،حيث أن احملكمة اإلدارية 8102ديسمرب  10القضاء اإلداري إىل غاية أمام 

 .(1)املختصة هي احملكمة اليت تقع يف دائرة اختصاصها اإلدارة املدعى عليها

حيث ميكن للقاضي أن يطلب من اإلدارة املعنية إرسال مجيع الوثائق ذات 

ما قدر بأن الرفض  الصلة بالقضية، ال سيما تلك اليت مت رفض الولوج إليها،وإذا

خمالف للقانون،ميكنه إلغاء قرار اإلدارة القاضي برفض تسليم الوثيقة، ويف 

إلزام اإلدارة بتسليم -بناء على طلب املواطن -هذه احلالة ميكنه كذلك 

عند االقتضاء، ( مع غرامات التأخري) غرامة هتديدية  الوثيقة، وذلك، بتوقيع

ية يف غري صاحل طالب الوثيقة، ميكنه الطعن فيه وإذا ما كان قرار احملكمة اإلدار

 .(2)بالنقض أمام جملس الدولة

 مبادئ احلق يف احلصول على املعلومات وعالقتها بالسري احلسن لإلدارة: املبحث الثاني
للحق يف املعرفة،ولقد تقررت عشرة مبادئ للحق يف  لقد تقرر يوم عاملي

عنها يف بداية القرن احلايل،خالل االحتفال واإلعالن  املعلومة،واليت مت إعدادها

حتتفل به مئات املنظمات غري احلكومية ،الذي (3)هبذا اليوم العاملي للمعرفة

سبتمرب من كل سنة،هذا اليوم العاملي للحق يف  82يف يوم  الوطنية والدولية

ومنذ ذلك احلني ازداد عدد اجملتمعات  ،8116املعرفة قد ُدشن ألول مرة يف عام 

 . (4)واملنظمات اليت حتتفل هبذا اليوم زيادة مطردة

                                                 
(1) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
 

(2) 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018. 
سبتمرب من كل سنة،حيث  82لقد تقرر تأسيس يوم عاملي للحق يف املعرفة،مصادف ليوم  (3)

،اجتمعت منظمات حرية املعلومات،من مجيع أحناء العامل بالعاصمة 8118أنه،ابتداء من سنة 

 .البلغارية صوفيا،ومت اإلعالن عن ذلك

http://www.righttoknowday.net/en/,date de visite du site:30/11/2018. 
(4) 

https://www.alghad.com/articles/ . Date de visite:30/11/2018. 
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مبناسبة ،ولقد أقرت عشرة مبادئ أساسية للحق يف احلصول على املعلومات

، 8116سبتمرب سنة  82:اليوم الثالث لالحتفال باحلق يف املعرفة املوافق ليوم

عالن عن املبادئ العشر للحق يف حيث مت اإل مشروع عدالة جمتمع متفتح

 .املعلومة،اليت مت إعدادها مبعية منظمات شريكة

 مبادئ احلق يف احلصول على املعلومات: املطلب األول
من خالل  مبادئ احلق يف احلصول على املعلوماتحيث نتناول 

،بينما يتعلق القاعدة العامة يف حرية الولوج إىل املعلوماتحمورين،األول يشمل 

 .الثاين باالستثناء على هذه القاعدة، وذلك على التفصيل الوارد أدناه

 القاعدة العامة هي حرية الولوج إىل املعلومات: الفرع األول
األصل أن حرية الولوج إىل املعلومات مقررة قانونا،وأن تقييد هذا احلق 

 :الل املبادئ اآلتيةيشكل استثناء،حيث نتناول أدناه هذه القاعدة العامة من خ

 :احلق يف املعلومة حق عاملي -أوال 
ميكن لكل شخص طلب املعلومة،مهما كانت جنسيته أو مهنته،ال ينبغي أن 

ال ينبغي كذلك، أن يشترط تسبيب  تكون هناك، أي شروط متعلقة باملواطنة، و

 .طلب املعلومة

 :ا هو االستثناءالولوج إىل املعلومة هو القاعدة وعدم احلصول عليه -ثانيا 
مبدئيا، فإن كل معلومة توجد حبوزة اهليئات احلكومية هي عمومية،وهذه  

اهليئات ال ميكنها أن ترفض عدم متكني طالبيها منها، إال بالنسبة لعدد حمدود 

 .من األسباب املشروعة،املقررة مبوجب قانون دويل،مدرج ضمن القانون الداخلي

 :على مجيع اهليئات العمومية يطبق هذا احلق -ثالثا 
للجمهور احلق يف تلقي املعلومات اليت هي حبوزة املؤسسات املمولة من طرف 

املالية العامة، وكذا اهليئات اخلاصة اليت متارس وظائف عامة،كما هو احلال يف 

 .مموين الكهرباء والغاز
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 :جيب أن تكون إجراءات طلب املعلومة بسيطة وسريعة وجمانية -رابعا 
جيب أن تكون إجراءات طلب املعلومة بسيطة وسريعة وجمانية، فالشرط 

الوحيد هو أن يدون طالب املعلومة لقبه وامسه وعنوانه، ووصف املعلومة 

، املطلوبة، وأن طاليب املعلومات بإمكاهنم تقدمي طلبهم شفاهة أو يف شكل مكتوب

حيث أن املعلومة جيب أن تقدم هلم فورا، أو خالل وقت وجيز، وأن تكلفة منح 

 .(1)الوثيقة ال جيب أن تتجاوز سعر نسخ هذه الوثيقة

 :املسؤولون ملزمون مبساعدة طاليب املعلومات -خامسا 
وإذا كان  جيب على املوظفني مساعدة طاليب الوظيفة يف حترير طلباهتم، 

الطلب قد وجه إىل هيئة عمومية غري تلك اليت من املفروض أن يوجه إليها، 

 .فعلى املوظفني أن حيولوا ذلك الطلب إىل اهليئة املختصة

 :جيب على اهليئات العمومية أن تنشر بصفة دورية املعلومات األساسية -سادسا 
ى املعلومات جيب على اهليئات العمومية أن تسعى ألن جتعل االطالع عل

املتعلقة بوظائفها ومبسؤولياهتا، متاح، وبسهولة، دون أن يطلب منها ذلك، وجيب 

 .أن تكون هذه املعلومات حمينة، وواضحة ومقدمة بلغة بسيطة

وبالتمعن يف املبادئ الواردة يف الفقرة السابقة،يتضح مبا ال يدع جماال 

على املعلومات،فارضا للشك حرص املشرع على تكريس حق املواطن يف احلصول 

على اإلدارة التزامات حىت ال تتنصل، من واجبها يف متكني املواطن من هذا احلق، 

وغلق عليها أبواب التماطل والتأخر، بأن ألزمها بتمكني مجيع األشخاص دون 

استثناء، وأن مجيع املعلومات قابلة لالطالع عليها، إال ما استثناه نص صريح، 

يئة عمومية معفاة من هذا االلتزام،الذي جيب أن تويف به وأنه ليست هناك أي ه

                                                 
(1)

http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-

fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf. Date de visite du site:30/11/2018. 
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حبسن نية، ودون تأخري، وبإجراءات بسيطة وسريعة، وجيب أن تقوم مقام 

 .املواطن يف بعض احلاالت

 االستثناء هو سرية بعض املعلومات: الفرع الثاني
إن االستثناء املقرر لقاعدة حرية املعلومات يتمثل يف قيدين اثنني، نص 

يهما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومها أسرار احلياة عل

 .اخلاصة لألفراد وأسرار الدفاع الوطين، وذلك ما نتناوله ببعض التفصيل أدناه

 :الولوج إىل املعلومة هو القاعدة وعدم احلصول عليها هو االستثناء -أوال 
كومية هي عمومية، مبدئيا، فإن كل معلومة توجد حبوزة اهليئات احل 

وهذه اهليئات ال ميكنها أن ترفض عدم متكني طالبيها منها، إال بالنسبة لعدد 

حمدود من األسباب املشروعة،املقررة مبوجب قانون دويل،مدرج ضمن القانون 

 .الداخلي

 :املصلحة العامة هلا األسبقية على السرية -ثانيا 
لب املصلحة العامة على جيب أن يتاح االطالع على املعلومة،عندما تغ

الضرر احملتمل الذي ميكن أن يسببه هذا االطالع، فهناك قرينة قوية، على أن 

املعلومات املتعلقة بتهديدات ضد البيئة، أو الصحة، أو حقوق األشخاص، وكذا 

املعلومات الكاشفة جلرائم الفساد، جيب أن تبلغ، بالنظر إىل املصلحة العامة 

 .ذه املعلومةالعظمى اليت تشكلها ه

 :جيب أن يكون الرفض مسببا -ثالثا 
ال ميكن للحكومات أن حتجب املعلومة عن اجلمهور،إال إذا كان ذلك يسبب 

ضررا قابال لإلثبات، ملصاحل مشروعة، كاألمن الوطين أو محاية معلومات 

شخصية، وجيب أن حتدد هذه االستثناءات بوضوح، وبشكل صريح مبوجب نص 

 .ة رفض طلب املعلومة،فإن أسباب ذلك جيب ذكرها بوضوحقانوين، ويف حال

 :لكل شخص احلق يف استئناف القرارات اليت يف غري صاحله -رابعا 
لكل طاليب احلصول على املعلومات احلق يف رقابة قضائية فعالة،وسريعة 

 . يف احلالة اليت ترفض فيها هيئة عمومية،أو تنسى،متكني شخص من املعلومة
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 :جيب أن يتم ضمان احلق يف املعلومة من طرف هيئة مستقلة -خامسا 
جيب أن تؤسس هيئة مستقلة حتمي حق املواطن يف املعلومة،حيث تفحص 

 .(1)الطلبات املرفوضة،وتقوم بالتوعية وبالدفاع عن حق احلصول على املعلومات

واملالحظ أن هذه املبادئ املذكورة أعاله حتمي حق املواطن يف احلصول 

على املعلومة بصرامة بالغة، ذلك أن املشرع هنا، مدرك متام اإلدراك، ملا قد تقوم 

به اإلدارة من مراوغات حتول دون تكريس هذا احلق يف أرض الواقع، ففرض 

بنص يف القانون، كما أنه بأن يكون االستثناء واضحا ومقررا على سبيل احلصر، 

غلب متكني املواطن من املعلومة،بدال من حجبها عندما تكون املصلحة العامة 

مهددة يف جماالت البيئة والصحة وحقوق األفراد وخشية على املال العام من 

 .آفة الفساد

كما فرض على اإلدارة تسبيب قرارات الرفض، وأقر لألفراد باحلق يف 

ذه القرارات أمام هيئة مستقلة تدافع عن احلق يف الوصول التظلم اإلداري ضد ه

 .إىل املعلومات، وأخري تقرر هلا حق الطعن أمام القضاء اإلداري

 عالقة احلق يف املعلومة بالسري احلسن لإلدارة: املطلب الثاني
إن اإلدارة العمومية يف الوقت احلايل مل تعد تلك اهليئة املتسلطة، اليت 

األفراد، وتتعسف يف ممارسة سلطاهتا، وحتجب املعلومة عنهم تعتدي على حقوق 

تذرعا مببدأ السرية اإلدارية فالقواعد احلديثة للمرفق العام تتماشى ومبادئ 

 .حقوق اإلنسان وحرياته

ملبدأ  ختضع حيث أن اإلدارة احلديثة يف الدول العريقة يف الدميقراطية

ومتارس سلطاهتا وفق قواعد جديدة ظهرت يف أواخر القرن  املشروعية،

                                                 
(1)

http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-

fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf. 

Date de visite du site:30/11/2018. 
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، كما هو احلال يف مبادئ الشفافية واحلياد والنجاعة، وهو ما سريد (1)العشرين

 .بيانه بشيء من التفصيل أدناه

 احلق يف املعلومة ومبدأي الولوجية وجودة اخلدمة العمومية: الفرع األول
احلق يف املعلومة مببدأي الولوجية وجودة اخلدمة  يف جمال عالقة

العمومية نقسم هذ الفرع إىل حمورين اثنني يتعلق األول باحلق يف املعلومة 

ومبدأ الولوجية، بينما يتناول الثاين احلق يف املعلومة ومبدأ جودة اخلدمة 

 . العمومية، وذلك على التفصيل الوارد أدناه

 : Principe d'accessibilitéدأ الولوجيةاحلق يف املعلومة ومب -أوال 

بدون أي معيقات، بأي شكل كانت، ملن  إن ارتياد املواطنني للمرافق اإلدارية

ضرورة القضاء على  وهلذا نشأ مبدأ الولوجية والبساطة، أي أهم تطلعاهتم

التعقيدات اإلدارية، وكثرة النصوص التشريعية والتنظيمية، وغموض بعض 

والتواصل بني  الفهم على القول بغري ذلك يؤدي إىل عدم القدرةالقواعد منها، و

إجراءات ونصوص واضحة  ، ذلك أن وجود(2)اإلدارة واملنتفعني من خدماهتا 

بساطة ووضوح العمل اإلداري  وقابلة للفهم، هي من جيسد دولة القانون، وأن

 ،(3)يعد عنصرا أساسيا لتحسني العالقة بني املرافق العامة واملنتفعني من خدماهتا 

ويسري األمر نفسه على الولوجية اجلغرافية، فمن واجب اإلدارة العامة أن 

                                                 
(1) " 

Les principes d’égalité, de continuité, de mutuabilité et d’accessibilité ont valeur 

juridique –ils ont été consacrés par les tribunaux dès la fin du XIXème siècle. Les 

principes de transparence, de neutralité, de fiabilité se retrouvent dans la Charte des 

services publics [La documentation française] de 1992. Tout comme ceux débattus au 

niveau de l’Union Européenne, ils font l’objet d’intenses débats publics ". http://base.d-

p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 03/10/2018. 
(2) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
(3) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
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، وهو ما يعرف (1)تعمل على تأمني تواجد إداري هلا على كامل التراب الوطين 

 .إلدارة من املواطنمببدأ تقريب ا

إن هذا املبدأ الذي حيكم سري املرافق العامة اإلدارية ال يتعارض مع احلق 

 .يف املعلومة الذي يتطلب أن تتحلى اإلدارة باالنفتاح وعدم حجب املعلومة

 :جودة اخلدمات اإلداريةاحلق يف املعلومة ومبدأ  -ثانيا 

يعترب مبدأ نوعية اخلدمة أو جودة اخلدمة العمومية من املبادئ احلديثة 

هو ضرورة تلقي  اليت حتكم سري اإلدارة العامة احلديثة، ومقتضى هذا املبدأ

 املواطن خدمة عمومية نوعية، وقد تزامن ظهور هذا املبدأ مع املناداة بإرساء

، وهو مبدأ دستوري، نصت ومبادئ الشفافية (2)أسس احلكم الراشد أو احلكامة 

  .(3) 8100عليه دساتري حديثة، كما هو احلال يف الدستور املغريب لسنة 

 :احلق يف املعلومة ومبادئ احلياد والنجاعة والثقة -ثالثا 
والنجاعة والثقة نقسم  احلياد احلق يف املعلومة ومبادئ يف جمال عالقة

الفرع إىل حمورين اثنني يتعلق األول باحلق يف املعلومة ومبدأ حياد اإلدارة  هذ

العامة، بينما يتناول الثاين احلق يف املعلومة ومبدأ النجاعة والثقة، وذلك على 

 . التفصيل الوارد أدناه

 
 

                                                 
، إحالة ذاتية لبيئيتقرير اجمللس االجتماعي واالقتصادي وا ،"حكامة املرافق العمومية "  (1)

 www.cese.ma . ، اململكة املغربية06/8106: رقم
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/as13/rp-as13-va.pdf,date de visite du 

site: 03/10/2018. 
الرابع  املبدأ العام خدمة املرفق جودة أو اخلدمة نوعية" اجلبوري،  عالوي صاحل ماهر (2)

 .وما يليها 668. ص، "العامة  حتكم املرافق اليت املبادئ من ،)اجلديد)

https://www.iasj.net/iasj, date de visite du site: 25-12-2017. 
مكرر  1126عدد  ،اجلريدة الرمسية8100لسنة  من دستور اململكة املغربية 016الفصل  (3)

 .8100جويلية  61:الصادرة بتاريخ
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 :احلق يف املعلومة ومبدأ حياد املرفق العام - 0
، حيث يضمن احلياد الولوج املساواةملبدأ  نتيجة مباشرة يعد مبدأ احلياد 

بطبيعة  دون متييز، وهو ذي صلة وطيدة احلر جلميع املنتفعني للمرفق العام

دولة القانون، وجيب أن يالزم احلياد األنشطة اليومية لإلدارة العامة، حيث 

 . (1) مهما كانتجتسده نزاهة أعوان اإلدارة، وحظر كل أشكال التمييز 

أن خضوع اإلدارة العامة للقانون، جيعلها تطبق ما أمر به،  واملالحظ

وتتجنب ما هنى عنه، وتضمن حق املواطن يف املعلومة، ما مل يقض القانون بغري 

 .ذلك

 :احلق يف املعلومة ومبدأي النجاعة والثقة - 8
النجاعة والثقة أن يتصرف اجلميع، ويف كل الظروف، على  يفرض مبدأ

فللمنتفع من خدمات اإلدارة العامة  لبعضهم البعض، لصونأساس أهنم شركاء خم

كما جيب أن تكون طريقة عمل  احلق يف األمن القانوين، يف عالقته مع اإلدارة،

اإلدارة العامة حمددة بوضوح، وأن حياط املواطنون علما بالقواعد اجلديدة 

عامل  اليت تنشئها اإلدارة، حىت ميكنهم التكيف معها يف أفضل الظروف، ومن

وذلك بتعويض  الثقة كذلك، أن تعترف اإلدارة بأخطائها، وتسعى إىل تصحيحها

 .(2)املتضرر عند االقتضاء، وأن تسعى لتنفيذ األحكام الصادرة ضده طواعية 

املنظم  0122جويلية  6املؤرخ يف  060 - 22فلقد أقر املرسوم رقم 

، وألزم (3)واجب محاية حريات املواطن وحقوقه للعالقات بني اإلدارة واملواطن،

اإلدارة بأن حتترم اإلنسان وحتفظ كرامته، وأن تكون عالقاهتا به متصفة 

                                                 
(1) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
(2) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
 ينظم العالقات بني اإلدارة واملواطن، ،0122جويلية  16مؤرخ يف  060-22مرسوم  ،8. م (3)

 .0122 ،86. ع. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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وأن كل تعسف يف ممارسة السلطة، يترتب عنه تعويض  ،(1)باللطف والكياسة 

دون اإلخالل بالعقوبات اجلزائية واملدنية والتأديبية، اليت يتعرض هلا املتعسف 
، وال يقبل أي تذرع من طرف (3)وأن على اإلدارة أن حتسن استقبال املواطن ،(2)

 .(4)املوظف عن السلوك، الذي ميس احترام املواطن وكرامته 

كما أوجب هذا املرسوم على اإلدارة الرد على كل الطلبات أو التظلمات، 

بت يف تكلف خصيصا لل ، عن طريق إحداث هياكل(5)اليت يوجهها املواطنون إليها 

منه على جمانية التظلم، الذي ال حيول  61كما أكدت املادة  عرائض املواطنني

لالحتجاج على اإلدارة واملطالبة  دون سلوك املواطن السبل القانونية األخرى

 .بالتعويض

 :احلق يف املعلومة ومبدأ الشفافية - 6
وتوفر للمواطنني إمكانية املطالبة ، تضمن الشفافية حسن سري اإلدارة

ومما ال شك  ،(6)حبقوقهم،حيث أن لكل مواطن احلق يف احلصول على املعلومات 

يتم املساس  يف جمال العقود اإلدارية فيه أن مبدأي حرية املنافسة والشفافية

ومن  القضاء، وهلذا تشدد اللجوء إىل إعداد مالحق للعقود اإلدارية، عند هبما

اإلعالن عن  يف شروط اللجوء إىل املالحق، واإلخالل بإلزامية قبله املشرع

 .حمددة املدة الصفقة، وضرورة جعل العقود

                                                 
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،6. م (1)
 .، مشار إليه سابقا060-22، مرسوم 1. م (2)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،08. م (3)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،61. م (4)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،66. م (5)
 .سابقا من الدستور، مشار إليه 10املادة  (6)
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إن االجتهاد القضائي قد كرس مبدأ حرية إبرام املالحق، بشرط تسليط 

السيما إعمال املبادئ األوروبية يف جمال  -اليت ترمي  رقابة قاضي املوضوع

  .(1) إىل اإلعالن عن الصفقة، محاية ملبدأ املنافسة -ومي الطلب العم

 صفقة إدارية ،ككل(العقد االبتدائي األويل) ومادام إبرام العقد اإلداري

إبرام مالحق فيما بعد، فال جيب أن تشكل ممارسة هذا  حرية إىل قواعد خيضع

اإللزام باإلعالن  الصفقات، ال سيما إبرام على إجراءات لاللتفاف وسيلة احلق

اليت  غري مشروعة،املالحق عن الصفقة،واحلفاظ على مبدأ املنافسة،وعليه تعترب

  .(2)إال عقود جديدة  ما هي يف الواقع

 لقد ورد النص على حق الوصول إىل املعلومات يف العديد من النصوص

 ،8102التشريعية والتنظيمية اجلزائرية حىت قبل اعتماد التعديل الدستوري 

، قانون اجلماعات (3)ويتعلق األمر بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته

، وتنظيم الصفقات (5)، مرسوم العالقات بني اإلدارة واملواطن(4)اإلقليمية

 .(6)العمومية وتفويضات املرفق العام

                                                 
(1) http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-gestion-des-services-publics-locaux, 

date de visite du site: 09-07-2016. 
(2) 

CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile-de-France c/ Soc. de gérance Jeanne 

d’Arc, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-07-2016. 
 8112فيفري  81 :املؤرخ يف 10-12: من القانون رقم. 08، 01،00، 1، 2، 2، 1، 0،6املواد  (6)

 .06،8112.ع.،ج.،ر،ج.يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج
يتعلق  8100جوان  88: مؤرخ يف 16 -08: القانون رقم من. 21، 86،68، 82، 02املواد  (6)

 -00: من القانون رقم. 12، 16، 82، 88، 06، 00وكذا املواد . 08عدد . ج.ج.ر.بالوالية، ج

 .66عدد . ج.ج.ر.يتعلق بالبلدية، ج 8100جوان  88: مؤرخ يف 01
ينظم العالقات بني  ،0122جويلية  16مؤرخ يف  060-22من املرسوم  00و01املادتان  5

 .0122سنة  ،86. عدد. ج.ج.ر.ج اإلدارة واملواطن،
، 8101سبتمرب  82: املؤرخ يف 866-01: من املرسوم الرئاسي رقم 16إىل  22املواد من  (1)

 .8101سنة ، 11عدد .ج.ج.ر.ج. يتضمن تنظيم الصفقات العموميةوتفويضات املرفق العام

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5E8F771BBD9F45AA0A54843694FA19CB.tpdjo03v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007885301&fastReqId=357869233&fastPos=16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5E8F771BBD9F45AA0A54843694FA19CB.tpdjo03v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007885301&fastReqId=357869233&fastPos=16
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 :خامتة

لقد اتضح مبا ال يدع جماال للشك بأن هناك تالزم بني احلق يف الولوج إىل 

املعلومة وحتسني عالقة اإلدارة باملواطن، وذلك من خالل ما مت تناوله، من أن 

احلق يف املعلومة ال يتعارض مع املبادئ العامة احلديثة اليت حتكم اخلدمة 

ادئ الشفافية والولوجية وجودة العمومية يف الوقت احلايل، كما هو احلال يف مب

 .اإلدارة العامة

فالدولة غري الدميقراطية، تقرر احلق يف املعلومة على مستوى النصوص 

حىت تظهر نفسها أمام اجملتمع الدويل،بأهنا تراعي تعهداهتا والتزاماهتا الدولية 

كرست احلق يف  بينما تتنكر هلذه النصوص اليت أقرهتا، ألهنا ختشى، لو أهنا

حلصول على املعلومات، فإهنا ستكون حتت الرقابة الشعبية، وهو ما ال تريده أن ا

 .يكون، ألهنا تعمل خارج نطاق املشروعية، وهي مصممة على البقاء يف ما هي فيه

 النتائج املتوصل إليها

والساري  0122عدم تفعيل مرسوم عالقة اإلدارة باملواطن الصادر منذ  -0

 املفعول إىل اليوم؛

أول نتيجة تسجل هي التأخر غري املربر يف عدم اعتماد النص القانوين  -8

 من الدستور؛ 10املتعلق باحلق يف الوصول إىل املعلومات املقرر مبوجب املادة 

يدعم احلريات األكادميية وحرية البحث العلمي  ضمان احلق يف املعلومة -6

 من الدستور؛ 168فقرة  66املقررة مبوجب املادة 

ميكن حتسني عالقة اإلدارة باملواطن دون ضمان احلق يف الوصول إىل ال  -6

 املعلومات؛

 .الشفافية حتمي األخالقيات اإلدارية ألهنا حتول دون آفة الفساد -1

 التوصيات

والساري  0122ضرورة تفعيل مرسوم عالقة اإلدارة باملواطن الصادر منذ  -0

 واطن؛املفعول إىل اليوم، لتحني عالقة اإلدارة بامل
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التعجيل باعتماد النص القانوين املتعلق باحلق يف الوصول إىل املعلومات  -8

 من الدستور؛ 10املقرر مبوجب املادة 

ضرورة تدعيم احلريات األكادميية وحرية البحث العلمي املقررة مبوجب  -6

 من الدستور، عن طريق ضمان احلق يف املعلومة ؛ 168فقرة  66املادة 

 عالقة اإلدارة باملواطن عن طريق ضمان احلق يف الوصول حتسني ضرورة -6

 إىل املعلومات؛

 .األخالقيات اإلدارية عن طريق جتسيد احلق يف املعلومة ضرورة محاية -1

 قائمة املصادر واملراجع
 :قائمة املصادر - أوال

 النصوص التشريعية -أ

. عدد. ج.ج.ر.الدستوري،جيتضمن التعديل  8102مارس  12مؤرخ يف  10-02قانون رقم  -0

 .8102،سنة 06

مكرر الصادرة بتاريخ  1126عدد  ،اجلريدة الرمسية8100لسنة  دستور اململكة املغربية -8

 .8100جويلية  61

، يتعلق بالوقاية من الفساد 8112فرباير سنة  81مؤرخ يف  10-8112قانون رقم  -6

 .8112، 06. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ع ومكافحته، املعدل واملتمم،

 يتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات  60-06قانون  -6

 .8102مارس  08، يف 2211اجلريدة الرمسية للملكة املغربية عدد 

يتعلق باحلق يف النفاذ إىل  8102مارس  86مؤرخ يف  8102لسنة  88قانون أساسي عدد  -1

-16-82:، الصادر بتاريخ011السنة  ،82الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد  املعلومة،

8102. 

، سنة 08عدد  ج،.ج.ر.جيتعلق بالوالية،  8100جوان  88: مؤرخ يف 16 -08: قانون رقم -2

8108. 

، سنة 66عدد  ج،.ج.ر.جيتعلق بالبلدية،  8100جوان  88: مؤرخ يف 01 -00: قانون رقم -6

8100. 
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 :النصوص التنظيمية -ب

يتتضمن انضمام اجلزائر إىل العهد  0121ماي  02مؤرخ يف 26- 21مرسوم رئاسي رقم -0

 .0121سنة  81ج،عدد .ج.ر.الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ج

، يتضمن تنظيم الصفقات 8101سبتمرب  82: مؤرخ يف 866-01: مرسوم رئاسي رقم -8

 .8101، سنة 11ج،عدد .ج.ر.ج. ق العامالعموميةوتفويضات املرف

 ينظم العالقات بني اإلدارة واملواطن، ،0122جويلية  16مؤرخ يف  060-22مرسوم  -6

 .0122سنة  ،86. عدد. ج.ج.ر.ج

 :قائمة املراجع - ثانيا
 الكتب باللغة األجنبية -أ

 01- Alexis Guedj , la protection des sources Journalistiques. Bruylant , Bruxelles, 

1998. 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

صي الحق في حماية المعطيات الصحية والجينية ذات الطابع الشخ

 "10/  02قراءة في القانون "
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 :امللخص

لكل شخص احلق يف محاية معطياته الشخصية باعتبارها من احلقوق األساسية املضمونة يف الدستور يف 

وال ميكن أن تقع معاجلة تلك املعطيات إال يف إطار الشفافية واألمانة واحترام كرامة اإلنسان،  منه، 64املادة 

وحتت مراقبة سلطة عمومية مستقلة مهمتها السهر على شرعية معاجلة  10/  02وذلك وفقا ألحكام القانون 

ة حياته اخلاصة وحاجات املعطيات الشخصية لألفراد، وتضمن هذه اهليئة املوازنة بني حق الشخص يف محاي

املؤسسات يف استعمال املعلومة، وينطبق هذا القانون على املعاجلة اآللية وكذلك املعاجلة غري اآللية للمعطيات 

والبيانات الشخصية واليت تتم على التراب اجلزائري من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي تابع للقطاع العام أو 

اية املعطيات الطبية واجلينية، مبا يف ذلك إسداء خدمات الرعاية اخلاص، وتنطبق هذه احلماية على مح

 .الصحية اليت تكشف عن معلومات تتعلق بالوضع الصحي لألشخاص

محاية املعطيات الشخصية، املعطيات الطبية واجلينية، سلطة عمومية مستقلة، احلياة  :الكلمات املفتاحية

 .اخلاصة

Abstract: 
Every person has the right to protect his/her personal data since they are considered as 

one of the fundamental rights that are guaranteed in the Constitution in its article 46. Such data 

can only be treated within the framework of transparency, honesty and the respect for the human 

dignity, in accordance with the provisions of Law 18/07 and under the control of an independent 

public authority whose role is to guarantee the legitimacy of the personal data treatment of 

individuals. This body guarantees the balance between the right of the person to protect his 

private life and the needs of the institutions for the use of information. This law applies to 

automatic as well as the non-automatic treatment of data and the personal profile which is 

carried out on the Algerian territory by every physical or moral person of the public or the 

private sector. This protection is applied on the medical and the genetic data including the 

provision of health care services that reveal information regarding the health status of the 

persons. 

key words:The protection of personal data, the medical and the genetic data, the 

independent public authority, the private life. 
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 : مقدمة
أدرج املشرع احلق يف محاية املعطيات الشخصية ضمن تعديل الدستور 

-02قانون املشرع من خالل ال أكد عليهاو منه 64اجلزائري من خالل نص املادة 

كأحد احلقوق املدنية اليت ال بد أن حتاط بسياج قانوين دقيق نظرا لدقة  10

اجلينية من بني و تعترب املعطيات الطبيةو مساسه حبياة األشخاص،و املوضوع

املعطيات الشخصية اليت أسبغ عليها املشرع محاية قانونية يف العديد من 

حكمه بواجب احلفاظ على من يف و النصوص القانونية حيث ألزم الطبيب

جرم املشرع و البيانات الطبية للمريض كنتيجة لواجب احلفاظ على السر املهين

كذلك األمر و منه 110املساس هبذه املعلومات من خالل قانون العقوبات يف املادة 

ترقيتها، كما أدى التطور العلمي إىل ظهور ما و بالنسبة لقانون محاية الصحة

راثية حيث تتحول عينة جينية بعد معاجلتها إىل كم هائل يسمى باخلريطة الو

جوانب من مستقبله و حاضرهو من البيانات الشخصة اليت حتدد ماضي اإلنسان

-04مما دفع املشرع إىل املسارعة بتنظيم هذا اجلانب من خالل إصدار القانون 

 .حلماية هذه املعطيات  11

 بوضع ضوابط 10-02ليتبعها حبماية إضافية من خالل القانون 

املسئول "اجلينية و إجراءات قانونية ملنع القائم على معاجلة املعلومة الطبيةو

من املساس هبا سواء تعلق األمر باملعطيات املتعلقة بالعالج أو " عن املعاجلة

 سواء تعلق األمر باملتابعة العالجية أو الطبية الفردية للمرضىو بالوقاية،

 مراكز العالج، أو األطباء أو شركات التأمني أو اليت يقوم هبا األفراد يفو

سواء مت ذلك باإلضافة أو التغيري و الوقاية الصحيةو الباحثون يف اجملال الطيب

 .أو التحوير أيا ما كانت طريقة املعاجلة آليا أو بغري هذه الطريقة

لطابع اجلينية ذات او ملعاجلة احلق يف محاية املعطيات الصحيةو

ما هي اآلليات : نطرح اإلشكالية التالية 10-02ار القانون الشخصي يف إط

 حلماية املعطيات الصحية 10-02وضعها املشرع من خالل القانون القانونية اليت 

 .أية إضافة ميكن أن حيدثها هذا القانون؟و اجلينيةو
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 ماهية املعطيات الطبية واجلينية: احملور األول
اجلينية من الضروري إزالة و الطبيةقبل تناولنا لتحديد تعريف املعطيات 

اليت أشار إليها املشرع يف و اللبس عن بعض املصطلحات ذات العالقةو الغموض

رغم العالقة الوطيدة بني هذه املصطلحات كوهنا تشكل و ،1 10/  02القانون 

جانبا من اإلطار املوضوعي هلذا القانون، إال أن هناك بعض الفروق البسيطة 

 تعترب املعطيات الطبيةو تترتب عنها بعض اآلثار القانونية، اليت قدو بينها

اليت بدورها تعرب جزًء من املعطيات و اجلينية جزًء من املعطيات احلساسةو

نطاق تطبيق و الشخصية عموميا، كما سنتناول من خالل هذا احملور حدود

 .اجلينيةو يف جمال املعطيات الطبية 10/  02القانون 

 :تعريف املعطيات الطبية واجلينية - أوال
التوضيح مصطلح و بالشرح 10/  02تناول املشرع من خالل القانون 

اعترب بأهناهي كل و 11املعطيات ذات الطابع الشخصي من خالل نص املادة 

معلومة أيا ما كانت دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة 

بالرجوع إىل رقم التعريف أو عنصر أو عدة مباشرة أو غري مباشرة ال سيما 

عناصر خاصة هبويته البدينة أو الفزيولوجية أو اجلينية أو البيومترية أو 

 .النفسية أو اإلقتصادية أو الثقافية أو اإلجتماعية

عطيات ذات الطابع عربيا استخدم املشرع التونسي للداللة على املو

ن مصدرها أو شكلها مبجرد أهنا بغض النظر ع" كل البيانات"الشخصي مصطلح 

تساعد على تعريف الشخص الطبيعي أو على جعله قابال للتعريف، سواء كان 

ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع استثناء املعلومات املتصلة باحلياة العامة 

 القطريو املصريو كذلك فعل كل من املشرع املغريبو أو املعتربة كذلك،

                                                 
يتعلق  8102يونيو  01املوافق ل  0611رمضان عام  82املؤرخ يف  10/  02قانون رقم  - 1

حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي، اجلريدة 

  .16، العدد 8102 يونيو 01الرمسية الصادرة بتاريخ 
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 مصدرهاو ث عن أية معلومة بغض النظر عن دعامتهااملوريتاين عندما حتدو

  1.نوعهاو

املقصود باملعطيات احلساسة بأهنا معطيات ذات  10/  02كما عرف القانون 

طابع شخصي تبني األصل العرقي أو اإلثين أو اآلراء السياسية أو القناعات 

قة بصحته الدينية أو الفلسفية أو اإلنتماء النقايب للشخص املعين أو تكون متعل

هو نفس التعريف الذي أورده املشرع املغريب يف ظهري و مبا فيها معطياته اجلينية،

املتعلق حبماية  11.12 تنفيذ القانون رقمالذي جاء ل .0..10.1شريف 

بذلك اعترب و ،األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي

مصطلحا عاما حيتوي معطيات  املشرع مصطلح املعطيات ذات الطابع الشخصي

 تعترب البيانات الطبيةو ذكرها املشرع على سبيل احلصرو اعتربها حساسة

 .اجلينية جزءا من هذه املعطيات احلساسةو

ومن هنا فالبيانات احلساسة هي فئة من البيانات الشخصية ذات نطاق 

را أضيق من نطاق البيانات الشخصة، لكن غالبية القوانني حتظر مجعها نظ

قوانني و حريات أساسية تقرها مواثيق دوليةو الرتباطها املباشر حبقوق انسانية

أساسية كالدساتري، فهذه البيانات حبسب التعريف الذي أعطي هلا كل معلومة 

 اآلراء السياسيةو الدينيةو املعتقدات الفلسفيةو اإلثنيةو تكشف العرق

منع و يانات حبرية املعتقدبذلك ترتبط هذه البو الصحةو النشاطات النقابيةو

 .حرية الرأيو التمييز

/  02إذا أردنا التدقيق يف املصطلحات اليت استخدمها املشرع يف القانون و

جنده يعرف املعطيات اجلينية بأهنا كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية  10

 .لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة

                                                 
حقوق اهلم األمين و"البيانات الشخصية والقوانني العربية مىن األشقر وحممود جبور،  - 1

  .21، ص 8102املركز العريب لبحوث القانونية والقضائية، بريوت، طبعة ، "األفراد
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د عرفها القانون بأهنا كل أما املعطيات يف جمال الصحة فأوسع من ذلك فق

أو العقلية للشخص املعين مبا يف ذلك معطياته / و معلومة تتعلق باحلالة البدينة

 .اجلينية

فالبيانات الصحية هي مجيع البيانات الطبية اخلاصة بوصف حالة 

 غري ذلك مما يتعلق مبسرية املرضو مسار الشفاءو عالجاتهو ظروفهو املرض

األنظمة القانونية على إخضاعها للحماية من خالل  قد حرصت مجيعو املريض،و

السرية املهنية أي مبدأ السرية الطبية، غري أن هذا السر يفقد محايته مىت 

تعلق األمر بالزام قانوين يفرض على الطبيب إفشاءه سواء يف سبيل حتقيق 

 األمن اإلجتماعي كحاالت اإلبالغ عن األمراض املعديةو املصلحة العامة

 1. اجلرائم أو يف سبيل مصلحة املريض الشخصيةو ئةاألوبو

أما املعطيات اجلينية فهي معلومات مشفرة يف نواة اخللية البشرية لصفات 

أو أمراض أو تشوهات وراثية معينة يكون مرآة صاقة إىل حد بعيد ملا يكون 

 القصرو أصوله من صفات وراثية كالطولو ما تكون عليه ذريتهو عليه صاحبه،

غريها من الصفات الوراثية، فاجلني و قوة البنية أو ضعفهاو السمرةو الشقرةو

حىت حياة ذريته فهي الوحدات و مبا حيويه من املعلومات متثل أدق أسرار حياته

توجد هذه املورثات و انتقال صفة أو ميزة وراثية معينةو املسئولة عن حتقيق

ال يكون ذلك إال بعد و املورثة، تشغل مكانا ثابتا يدعى مكانو على الكروموسومات

  2.التحليل اجليين على العينة اجلينيةو اجراء الفحص

فيمكن بالرجوع إىل نص املادة " معاجلة املعطيات الطبية"أما مصطلح 

الثالثة يف فقرهتا الثالثة القول بأهنا كل العمليات اليت يتم اجنازها باستخدام 

أو جينية أيا ما كانت طبيعة هذه وسائل آلية أو يدوية على بيانات طبية 

                                                 

  .26مىن األشقر وحممود جبور، املرجع السابق، ص  -1 
اجلرائم املاسة حبق اخلصوصة اجلينية بني التشريع الفرنسي أمحد محد اهلل أمحد،  - 2

، جامعة القادسية، جملة 8104، العدد الثاين، اجمللد السابع نيسان وقانون العقوبات العراقي

 .821القادسية للقانون والعلوم السياسية، ص 
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العمليات، سواء تعلقت باجلمع أو التنظيم أو التسجيل أو احلفظ أو املالءمة أو 

التغيري أو االستخراج أو اإلطالع أو االستعمال أو اإليصال عن طريق اإلرسال أو 

كذا و النشر أو أي شكل آخر من أشكال اإلتاحة أو التقريب أو الربط البيين

اإلتالف للملفات و جعل الدخول إىل املعلومة غري ممكن أو التشفري أو املسحو الغلق

الطبية مبا حتويه من معلومات تتعلق بالوضع الصحي للمريض أو مساره 

 .العالجي

 :يف جمال املعطيات الصحية واجلينية 10/  02نطاق تطبيق القانون  - ثانيا
تناول املشرع اجلزائري احلماية القانونية للسر املهين يف اجملال الطيب يف 

 14ذلك يف املادة و املتضمن مدونة أخالقيات الطب 804/  18املرسوم التنفيذي 

يشترط يف كل طبيب أو جراح أسنان أن حيتفظ بالسر " حيث نصت املادة على 

 1" نص القانون على خالف ذلك اجملموعة إال إذا و املهين املفروض لصاحل املريض

من نفس املرسوم شرحا ملعىن السر املهين بأنه كل ما يراه  10قدمت املادة و

يفهمه أو كل ما ُيؤمتن عليه خالل أدائه و يسمعهو الطبيب أو جراح األسنان

باعتبار أن الطبيب هو املتعامل املباشر مع املريض فيقع عليه عبء إلزام و ملهمته،

يني باحترام متطلبات السر املهين، كما يقع على الطبيب واجب األعوان الطب

محاية البطاقات السريرية ووثائق املرضى املوجودة حبوزته من أي فضول، كما 

 .جيب عليه عدم كشف هوية املريض عند إعداد نشرات علمية

من قانون العقوبات  110وأكدت على محاية املعلومات الطبية نص املادة 

د ج إىل  81111بغرامة من و أشهر 4اقب باحلبس من شهر إىل يع"اجلزائري 

مجيع املؤمتنني حبكم و القابالتو الصيادلةو اجلراحونو د ج األطباء 011111

 الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على األسرار اليت ُأدىل هبا إليهم

                                                 
 0118و يولي 14املوافق ل  0601حمرم عام  12املؤرخ يف  804/ 18مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .28، العدد 0601حمرم  10يتضمن مدونة أخالقيات الطب، اجلريدة الرمسية الصادرة يف 
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يصرح هلم و هاأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم القانون إفشاءو

 .1..."بذلك

ليؤكد على  2امللغى  12/  58ترقيتهاو كما جاء أيضا قانون محاية الصحة

جراحو و الصيادلةو واجب محاية السر املهين الذي يلتزم به كل األطباء

 .األسنان

يلزم كل صيديل  " 001وهذا االلتزام نص عليه املشرع أيضا يف املادة 

" باحلفاظ على السر املهين إال يف احلاالت املخالفة املنصوص عليها يف القانون 

الصيديل على االمتناع عن التطرق للمسائل املتعلقة  006كما ألزمت املادة 

جيب عليه فضال عن ذلك و السيما يف صيدليتهو بأمراض زبائنه أمام اآلخرين

أن يتجنب أي إشارة ضمن و العمل الصيديل أن يسهر على ضرورة احترام سرية

 .منشوراته قد تلحق الضرر بسر املهنة

على  00/  02انون الصحة اجلديد من ق 86كما نص املشرع أيضا يف املادة 

سر املعلومات الطبية املتعلقة به، و لكل شخص احلق يف احترام حياته اخلاصة"

 .نباستثناء احلاالت املنصوص عليها صراحة يف القانو

 3"....يشمل السر الطيب مجيع املعلومات اليت علم هبا مهنيو الصحةو

جمال تطبيق القانون خبصوص  10/ 02من القانون  12حددت املادة و

نصت على تطبيق القانون على املعاجلة اآللية للمعطيات ذات و املعطيات الطبية

 تقييمو سةدراو الطابع الشخصي املتعلقة بالصحة اليت يكون الغرض منها حبث

                                                 
املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم،  0144يونيو سنة  12املؤرخ يف  024/  4 4األمر  - 1

  .60اجلريدة الرمسية عدد 
املتعلق  12/  22تمم للقانون رقم املعدل وامل 0110يونيو سنة  1املؤرخ يف  00/  11القانون  - 2

  .0111يونيو  02املؤرخة يف  12حبماية الصحة وترقيتها، اجلريدة الرمسية عدد 
، 8102يونيو  18املوافق ل  0611شوال عام  02املتعلق بالصحة املؤرخ يف  00/  02قانون  - 3

  .64، العدد 8102يوليو  81اجلريدة الرمسية الصادرة يف 
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استثىن القانون من جمال و حتليل املعطيات املرتبطة بنشاطات العالج أو الوقايةو

 :تطبيق القانون

معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت يكون الغرض منها املتابعة 

 .العالجية أو الطبية الفردية للمرضى

مت مجعها  املعاجلة اليت تسمح بإجراء دراسات انطالقا من املعطيات اليت

طبقا ملا هو وارد يف البند السابق عندما تتم من قبل القائمني هبذه املتابعة 

 .الستعماهلم احلصري

املعاجلات اليت يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل اهليئات 

 .املكلفة بالتأمني على املرض

عن  املعاجلات اليت تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل األطباء املسئولني

 .املعلومة الطبية

ومن هنا فإن هذه البيانات يكن أن تفقد امتياز احلماية املشددة اليت 

املصلحة و الصحة العامةو أهم كاملصلحة العامةو تتمتع هبا يف مقابل قيم أكرب

 1.العلمية

أما خبصوص محاية املعطيات اجلينية فقد أصدر املشرع اجلزائري 

 يف اإلجراءات القضائية 3باستعمال البصمة الوراثيةاملتعلق و ،112/  04القانون 

حصره يف و حدد من خالل هذا القانون جمال تطبيقهو التعرف على األشخاصو

إجراءات التعرف و استعمال البصمة الوراثية يف جمال اإلجراءات القضائية

بإجراءات دقيقة تتمثل يف حصر منح هذه و على املفقودين وجمهويل اهلوية،

                                                 

  .21مىن األشقر وحممود جبور، املرجع السابق، ص  - 1 
 8104يونيو سنة  01املوافق ل  0610رمضان عام  06املؤرخ يف  11/  04القانون رقم  - 2

يتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية والتعرف على األشخاص، اجلريدة 

  .8104يونيو  88الصادرة يف  ،10العدد  ،الرمسية

بأهنا  11/  04من القانون  10الفقرة  18عرف املشرع البصمة الوراثية يف املادة  - 3 

 ."نطقة غري املشفر من احلمض النوويالتسلسل يف امل"
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قضاة التحقيق وفقا للقواعد املعمول هبا يف قانون و لوكالء اجلمهورية الصالحية

اإلجراءات اجلزائية، كما مكَّن أيضا ضباط الشرطة القضائية من طلب أخذ 

إجراء التحاليل الوراثية عليها بعد احلصول على إذن مسبق و عينات بيولوجية

العينات  عاقب املشرع كل من يستعملو من السلطة القضائية املختصة،

البيولوجية أو البصمات الوراثية املتحصل عليها لغري األغراض املنصوص عليها 

عاقب أيضا كل من يفشي املعطيات املسجلة يف القاعدة الوطنية و قانونا،

 .للبصمات الوراثية

اجلينية على و يبدو أن املشرع بىن احلماية القانونية للمعطيات الطبيةو

مستوى املخاطر اليت ميكن أن يشكلها احملتوى، و بيعةمن جهة أوىل على ط: سببني

البيانات الوراثية، بينما يبىن من و كما هو احلال بالنسبة للبيانات احلساسة

إنشاء امللفات كما هو احلال مع املعاجلة و جهة ثانية على اهلدف من املعاجلة

 هبدف استبعاد بعض األشخاص من اإلفادة من بعض احلقوق أو اخلدمات أو

العقود، أو كما هو حال امللفات اليت تتقاطع مع ملفات أخرى ألهداف ختتلف عن 

نشري يف هذا السياق إىل األنظمة البيومترية اليت و أهداف املعاجلة األساسية،

 اجلينيةو املرفولوجيةو تتعرف على الشخص من خالل خصائصه الطبيعية

مسية باستبعاد األشخاص اليت تسمح ألرباب العمل أو حىت لبعض اإلدارات الرو

الذين يعتربون حاملي الكثري من املخاطر الطبية من خالل التعرف على البيانات 

 الواردة يف اجلينوم، كما ميكن هلذه األنظمة املسامهة يف جمال الطب الوقائي،

حتديد األشخاص األكثر عرضة حلوادث العمل نتيجة حتليل وراثي هلم، حبيث و

ة طبية خاصة، يضاف إىل ذلك إمكانية جلوء شركات رعايو خيضعون ملتابعة

 التأمني إىل استخدام أنظمة مماثلة متكنها من إدارة عملية اختيارها لزبائنها

حتديد أقساط التأمني بطريقة فضلى ختدم مصاحلها، هبدف مساعدهتا على و

هو ما من شأنه أن يؤدي و احلد من احتماالت اضطرارها إىل حتمل أعباء العالج،

ميكن اإلشارة هنا أيضا إىل قدرات التكنولوجيا و ىل التمييز بني األشخاص،إ

توقعات خبصوص احلالة الصحية و تشخيصاتو على استخراج تصنيفات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 416 - 

 

اليت بدت واضحة يف دراسة أجرهتا مايكروسوفت حول كيفية و لألشخاص

اكتشاف مرضى السرطان من بني مستخدمي حمركات البحث عرب بياناهتم 

الشخصية علما أن اإلرشادات األوروبية كانت مسحت مبعاجلة هذه البيانات 

 1. ألهداف الطب الوقائي

 لصحيةمل حيدد املشرع بشكل صريح املكلفون مبعاجلة املعطيات او

من مشروع القانون  48اجلينية على خالف املشرع التونسي الذي نص يف الفصل و

املتعلق حبماية املعطيات الشخصية على أن معاجلة  8102/  82األساسي 

املعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلقة بالصحة ال يكمن أن تكون صحيحة إال 

ني حتت مسئوليتهم أو اإلطارات شبه الطبية العاملو إذا قام هبا األطباء

األشخاص اخلاضعني حبكم وظيفتهم يف امليدان الصحي إىل واجب احملافظة على 

هذه املعطيات املتعلقة " إيواء " السر املهين، كما منع املشرع التونسي أيضا حتويل 

إذا مت التحويل فوق التراب التونسي فإنه و بالصحة خارج التراب الوطين،

أن يستجيب و يكون معتمدا من قبل اهلياكل املختصة،يشترط يف املستضيف أن 

 2.الشبكات طبقا للتشريع اجلاري به العملو لشروط سالمة املنظومات

 حقوق الشخص املعين وواجبات املسئول عن املعاجلة: احملور الثاني
 :حقوق الشخص املعين مبعاجلة معطياته - أوال

ية جمموعة من احلقوق منح املشرع للشخص املعين مبعاجلة معطياته الطب

تتمثل هذه و من شأهنا توفري ضمانات كافية له يف مواجهة املكلف باملعاجلة

 :الضمانات فيما يلي

 :حق الولوج واإلعالم - 0
 حيث حيق لصاحب املعلومات احلصول على نسخة من املسئول عن املعاجلة

 املعاجلةاحلصول على اجلواب حول ما إذا كانت بياناته داخلة يف عملية و

                                                 
 .18، 10مىن األشقر وحممود جبور، املرجع السابق، ص ص  - 1

  .املتعلق حبماية املعطيات الشخصية التونسي 8102 / 82مشروع قانون أساسي عدد  -2 
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اجلهات اليت تسلم أو تنقل إليها و فئات البيانات املعاجلةو أهداف هذه العمليةو

ال سيما يف حال انتقال هذه البيانات إىل دولة أخرى أو إىل شركات يف هذه 

الدول، كما تقر بعض التشريعات كالقانون الفرنسي حق صاحب البيانات يف 

 الدفاع أو غريهاو عنه كأجهزة األمن اإلطالع على ما جتمعه اإلدارات الرمسية

ذلك عرب طلب يتقدم به إىل اهليئة الوطنية حلماية البيانات اليت تقوم هبذا و

ينحصر احلق يف اإلطالع على املعلومة على و الرد على صاحب البيانات،و اإلطالع

ال يشمل حق اإلطالع على البيانات و احلق يف احلصول على البيانات الشخصية،

ال أية تعليقات أو حتليالت قانونية هلا، إال إذا كانت هذه األخرية و ،األخرى

  1.حتتوى على بيانات شخصية

اإلعالم اكتفى  ما يالحظ أن املشرع اجلزائري حني حتدث عن احلق يفو

كما أشار خبصوص " اإلعالم بصفة صرحية ودون لبس"باستخدام عبارة 

دام نفس العبارة، على خالف املعلومة اليت جتمع يف شبكات مفتوحة باستخ

املشرع التونسي الذي اشترط الكتابة العادية أو اإللكترونية، غري أن ما حيسب 

للمشرع اجلزائري يف هذا اجملال هو إلزام املعاجل للمعلومات بضرورة تبصري 

الشخص املعين مبخاطر تداول املعلومات على الشبكات دون ضمانات السالمة، 

 .رض للقراءة أو اإلطالع عليها من قبل الغريباعتبار أهنا قد تتع

ال سيما و يسقط حق اإلعالم يف حال ما إذا تعذر إعالم الشخص املعين،و

يف حالة معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ألغراض إحصائية أو تارخيية 

كذلك إذا متت املعاجلة تطبيقا لنص قانوين أو متت ألغراض و أو علمية،

 2.أدبية صحفية أو فنية أو

 

                                                 

  .020مىن األشقر وحممود جبور، املرجع السابق، ص  -1 
املتعلق حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة  10/  02من القانون  11املادة  - 2

  .املعطيات ذات الطابع الشخصي
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 :حق التصحيح - 8
حيق لكل شخص أن يطلب تصحيح بياناته الشخصية أو استكماهلا أو 

حجبها أو حموها مىت كانت هذه البيانات غري صحيحة أو غري كاملة أو غري 

مناسبة أو قدمية، أو مىت كانت معاجلتها أساسا ممنوعة مبوجب القوانني كحال 

عن املعاجلة مىت كان الطلب مشروعا أن  من واجب املسئولو البيانات احلساسة،

 1.يبادر إىل تنفيذ العملية املطلوبة

ألزم و 10/  02من القانون  12هو احلق الذي تناوله املشرع يف املادة و

املسئول على املعاجلة بالقيام بالتصحيحات الالزمة جمانا لفائدة الطالب يف أجل 

رد على الطلب خالل األجل يف حالة الرفض أو عدم الو أيام من إخطاره، 01

املذكور أعاله حيق للشخص املعين إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية 

العمل على إجراء و اليت تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية

إبالغ و إخبار الشخص املعين مبآل طلبه،و التصحيحات الالزمة يف أقرب اآلجال،

 . من أوصلت إليه املعطيات الشخصيةالتحيينات إىلو التصحيحات

 : حق االعرتاض - 1
اجلينية االعتراض على معاجلة بياناته و ميكن لصاحب البيانات الطبية

 الشخصية ألسباب مشروعة، كما ميكنه رفض استخدام البيانات يف دراسات

كما  ذلك دون أن يكون جمربا على تقدمي أي تربير أو سبب،و أحباث جتاريةو

ميكنه ممارسة هذا احلق سواء يف مرحلة مجع البيانات أو يف مرحلة الحقة، 

فلكل شخص من حيث املبدأ حق تقرير طريقة استخدام بياناته حبيث يرفض 

  2.إدراجها ضمن ملفات إلكترونية معينة أو نقلها إىل جهات ثالثة

قد جاء عاما حبيث منح  10 / 02من القانون  14بذلك يكون نص املادة و

للشخص املعين احلق يف االعتراض على معاجلة معطياته الشخصية بشكل مطلق 
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دون ضرورة إثبات أسباب وجيهة هلذا االعتراض، كما مل حيدد أجال للبت يف 

 .ال يف شكل االعتراض نفسهو طلب االعتراض

أما خبصوص املشرع التونسي فقد اشترط تقدمي هذه االعتراضات 

يوما للبت  41حدد للهيئة الوطنية مدة و وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونياب

اشترط لصحة االعتراض تقدمي أسباب مشروعة ووجيهة و يف هذا االعتراض

 1.تربر الطلب

 :ول عن معاجلة املعطياتؤجبات املسوا - ثانيا
املعطيات ألزم املشرع كل من يقوم مبعاجلة املعطيات الشخصية مبا فيها 

تتمثل  10/  02من القانون  12اجلينية بعدة واجبات من خالل املادة و الطبية

 :فيما يلي

التنظيمية املالئمة حلماية و ضرورة اختاذ كل التدابري التقنية* 

املعطيات ذات الطابع الشخصي من اإلتالف العرضي أو غري املشروع أو الضياع 

غري املرخصني خصوصا عندما تستوجب العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج 

املعاجلة إرسال املعطيات عرب شبكة األنترنت مما يعرضها ملخاطر عديدة 

 .كاإلطالع عليها من قبل الغري أو التالعب هبا أو حموها

 .محاية املعطيات من كل شكل من أشكال املعاجلة غري املشروعة* 

الذي و عاجل من الباطنعلى ما مساه املشرع اجلزائري امل 11نصت املادة * 

يقوم مبعاجلة املعطيات ملصلحة املسئول عن املعاجلة، حيث جيب على هذا األخري 

 اختيار معاجل من الباطن يوفر كل الضمانات املتعلقة بإجراء السالمة التقنية

 .يسهر على احترامهاو التنظيمية للمعاجلات الواجب القيام هباو

سواء من قبل املسئول عن املعاجلة أو من  العمل على احترام السر املهين* 

 .قبل املعاجل من الباطن
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 شروط صحة معاجلة املعطيات الطبية واجلينية  :احملور الثالث
 املعطيات الصحيةو قسم املشرع صحة معاجلة املعطيات الشخصية عموما

 :اجلينية إىل قسمني مهاو

 :اإلجراءات املسبقة عن املعاجلة - أوال
قبل البدء  10/  02من القانون  08اشترط املشرع اجلزائري يف نص املادة 

يف معاجلة املعطيات الشخصية ضرورة احلصول على تصريح أو ترخيص صادر 

 :اجلينية ببعض اخلصوصيةو خص املعلومات الطبيةو من السلطة الوطنية

 : التصريح - 0
عن املعاجلة طلب كل مسئول  10/  02من القانون  01حيث ألزمت املادة 

اليت يتعني عليها تسليم وصل التصريح يف و التصريح من قبل السلطة الوطنية

ساعة، غري أن ما مييز عمل السلطة الوطنية هبذا اخلصوص أن  62أجل أقصاه 

املشرع منحها حق حتديد قائمة بأصناف معاجلات املعطيات ذات الطابع الشخصي 

حياهتم و حريات األشخاص املعنينيو اليت ليس من شأهنا اإلضرار حبقوق

 . اليت تكون حمل تصريح مبسطو اخلاصة

 : الرتخيص - 8
إذا اتضح للسلطة الوطنية خالل منحها التصريح باملعاجلة أن املعطيات 

 محاية احلياة اخلاصةو حمل املعاجلة تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام

احلقوق األساسية لألشخاص فإهنا ختضع املعاجلة املعنية لنظام و احلرياتو

أن يبلغ إىل املسئول و جيب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسبباو الترخيص،

منع املشرع و عن املعاجلة يف أجل عشرة أيام اليت تلي تاريخ إيداع التصريح،

رخيص مبعاجلتها معاجلة املعطيات احلساسة كاملعلومات الطبية إال أنه ميكن الت

تكون ضرورية لضمان ممارسة املهام القانونية و ألسباب تتعلق باملصلحة العامة،

أو النظامية للمسئول عن املعاجلة أو عندما تتم املعاجلة بناء على املوافقة 
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بترخيص و يف حالة وجود نص قانوين يقضي بذلكو الصرحية للشخص املعين،

 1.من السلطة العامة

 خيص ملعاجلة املعطيات احلساسة كاملعطيات الطبيةكما مينح التر

 :اجلينية يف احلاالت التايلو

إذا كانت املعاجلة ضرورية حلماية املصاحل احليوية للشخص املعين أو * 

يف حالة وجود الشخص املعين يف حالة عجز بدين أو قانوين عن و لشخص آخر

 .اإلدالء مبوافقته

الشخص املعين من طرف مؤسسة أو  تنفيذ املعاجلة بناء على موافقة* 

مجعية أو منظمة غري نفعية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديين أو نقايب يف 

 إطار نشاطاهتا الشرعية، شرط أن ختص املعاجلة فقط املعلومات الطبية

اجلينية ألعضاء هذه املنظمة أو األشخاص الذين تربطهم هبا اتصاالت و

سل املعطيات إىل الغري دون موافقة األشخاص أال ترو منتظمة تتعلق بغايتها،

 .املعنيني

إذا كانت املعاجلة ختص معطيات صرح هبا الشخص املعين علنا عندما * 

 .ميكن استنتاج موافقته على معاجلة املعطيات من تصرحيه

إذا كانت املعاجلة ضرورية لالعتراف حبق أو ممارسته أو الدفاع عنه * 

 .أن تكون قد متت حصريا هله الغايةو أمام القضاء

معاجلة املعطيات اجلينية باستثناء تلك اليت يقوم هبا األطباء أو * 

القيام بتشخيصات و اليت تعد ضرورية ملمارسة الطب الوقائيو البيولوجيون

عالجات ألهنا تنصب يف هذه احلالة يف محاية املصلحة و فحوصاتو طبية

 .العامة
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اليت جاء فيها أن السلطة الوطنية و 80املادة أكدت على ذلك نص و

ترخص مبعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت هتدف إىل حتقيق مصلحة 

عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم يف جمال الصحة يف إطار احترام املبادئ 

 بالنظر إىل املصلحة العامة اليت يستهدف البحثو املنصوص عليها يف القانون

 .التقييم حتقيقهاو ةالدراسو

حيث يفقد السر ميزة محايته مىت تعلق األمر بالتزام قانوين يفرض على 

األمن االجتماعي كحاالت و الطبيب إلفشائه سواء هبدف حتقيق املصلحة العامة

اجلرائم، أو يف سبيل مصلحة املريض و األوبئةو اإلبالغ عن األمراض املعدية

 1.روريا لعدوى حيملهاالشخصية كأن يرفض املريض عالجا ض

 :واققة الصارر  من املعين ااألمرامل -ثانيا 
تعترب املوافقة الصرحية الصادرة من الشخص املعين مبعاجلة معطياته 

 الصحية من الشروط األساسية لصحة عملية معاجلة املعطيات الصحية

للمعين احلق يف التراجع عن موافقته يف أي وقت  10/ 02منح القانون و اجلينيةو

خالل عملية املعاجلة، كما مينع على كل مسئول عن معاجلة هذه املعطيات إعالم 

الغري هبا إال بالقدر الذي يساهم يف إجناز الغايات املرتبطة مباشرة مبهام 

ري أن هذه القاعدة أورد مبوافقة املعين باألمر أيضا، غو املسئول عن املعاجلة

عليها القانون استثناء يتمثل يف ما تفرضه أحيانا حالة الضرورة وواجب احترام 

حتقيق املصلحة العامة أو حتقيقا ملصلحة املعين و العقديةو االلتزامات القانونية

 .مصاحله احليويةو احلفاظ على حياتهو باألمر مباشرة

يع الدراسات السريرية موافقة و تفترض معاجلة البيانات الطبية يف مج

واعية من املريض حيدد فيه االستخدام الذي سيتم إجراؤه على البيانات، 

السيما جلهة التحليالت، ما مينع إجراء أي استخدام الحق هلا، السيما جلهة 

التحليالت، ما مينع إجراء أي استخدام الحق هلا، كتحليل البيانات الناجتة عن 
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تقر بعض القوانني واجب و عدم التخطيط السابق لذلك،تلك املعاجلة بسبب 

على مضيف خدمات حفظ البيانات بتأمني سالمتها، غري أن أصحاب احلق يف 

اإلطالع عليها كاملوظفني العاملني على السجالت الطبية أو األطباء املعاجلني 

رة املعنيني حبالة املريض أو أية جهة أخرى متلك هذا احلق مبوجب القانون كوزا

ما يقال على املعطيات الصحية يقال على املعطيات اجلينية حيث و الصحة،

 1.حظرت مجيع التشريعات معاجلتها دون موافقة املعين

غري أنه إذا تعلق األمر مبعلومات صحية أو جينية تتعلق بقاصر فالبد من 

يف بعض احلاالت ضرورة صدور ترخيص من القاضي و موافقة ممثله الشرعي،

 .الشرعي له أو قبلها مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى د موافقة املمثلسواء بع

املوافقة "اكتفى بعبارة و املالحظ أن املشرع مل حيدد طبيعة املوافقةو

/  82القانون األساسي عدد على خالف املشرع التونسي يف مشروع " الصرحية

املشرع الذي حدد فيه و املتعلق مبشروع محاية املعطيات الشخصية 8102

يعرب من و التونسي املقصود باملوافقة بأهنا كل فعل يترك أثرا كتابيا أو الكترونيا

خالله الشخص املعين باملعاجلة عن موافقته على معاجلة معطياته الشخصية 

 2.على دراية بعملية املعاجلةو صرحيةو النابعة عن إرادة حرة

معني فقد يكون بذلك فإنه ال يشترط يف رضا صاحب البيانات شكل و

بصفة مباشرة و صرحيا إذا كانت العبارات الصادرة يف هذا الشأن تدل صراحة

مبا ال يدع جماال للشك يف صدور القبول، كما ال يؤثر األسلوب املستعمل يف 

يف كل احلاالت جيب أن تكون العبارات واضحة يف التعبري عن و سالمة الرضا،
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التفسريات املتعددة، كما ال و التأويلو اإلرادة احلقيقية بشكل ال حيتمل الشك

 1.يعترب السكوت رضا شريطة أن يكون املريض قادرا على االعتراض

 :شروط تتعلق ااملعطيات حمل املعاجلة -ثالثا 
جمموعة من الشروط  10/ 02من القانون  11اشترط املشرع يف نص املادة 

 :تتمثل هذه الشروط فيما يليو تتعلق باملعطيات الشخصية

 .مشروعةو أن تتم عملية معاجلة املعطيات بطريقة نزيهة

أال تعاجل الحقا و مشروعةو أن تكون جممعة لغايات حمددة وواضحة

 .بطريقة تتناىف مع هذه الغايات

غري مبالغ فيها بالنظر إىل و مالئمةو أن تكون عملية املعاجلة مناسبة

 .الغايات اليت من أجلها مت مجعها أو معاجلتها

 .حميَّنةو هذه املعطيات صحيحة كاملة أن تكون

ضرورة حفظ املعطيات بشكل يسمح بالتعرف على األشخاص املعنيني خالل 

 مدة ال تتجاوز املدة الالزمة إلجناز األغراض اليت من أجلها مت مجعها

معاجلتها، مع إمكانية احملافظة على هذه املعلومات ملدة اكرب إذا كانت هذه و

حصائي أو علمي بناء على ترخيص صادر من السلطة املعطيات ذات طابع إ

 .الوطنية

اجلينية تبدو أهنا تتمتع و رغم أن عملية معاجلة املعطيات الطبيةو

بالّصدقية بالنظر إىل الوسيلة املستخدمة للحصول على البيانات، إال أن املشرع 

ومات اليت اعترب أن املعلو فّصل يف املوضوع، 10/  02من القانون  00يف نص املادة 

تقيم جوانب من شخصية الفرد ال ميكن االعتماد عليها وحدها لتأسيس أحكام 

 .قضائية أو أي قرارات تنشئ آثارا قانونية

                                                 
، مذكرة ماجستري يف السر الطيب بني املنع واإلباحةفؤاد سيدي حممد صديق بلماحي،  - 1
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 رور السلطة الوطنية ملعاجلة املعطيات يف معاجلة املعطيات الطبية واجلينية: احملور الرااع
إمكانات التنفيذ و ال يعترب اإلطار القانوين فاعال إال مىت توفرت آليات

الرقابة على التطبيق السليم للقانون، من هنا ميكن القول أن محاية و الفاعل

البيانات الشخصية ال تستقيم بدون إنشاء جهاز إداري متخصص يشرف على 

يعترب إنشاء و األهداف املعلنة فيه،و أحكام القانون وفقا للمبادئو تطبيق قواعد

وانني احلماية دليال على النية اجلدية يف مرجعية تتوىل السهر على تطبيق ق

على وعي احلكومة املعنية خبصوصية مسألة محاية البيانات يف زمن و احلماية

التقنيات املتخصصة اليت تستوجب إضافة إىل وجود و إمكانات املعاجلة اهلائلة

وجود و التطبيقات الرقمية،و اإلملام بتقنيات الربامجو القانون اإلملام مببادئه،

شاملة تسمح مبعاجلة التحديات اليت يثريها هذا القطاع يف وجه و رؤية واضحة

 احلريات،و محاية املكتسبات اإلنسانية على مستوى احلقوقو القطاعات األخرى

يترجم ذلك على املستوى العملي بتكوين اهليئة نفسها من عدد من األعضاء من و

 ع االمتدادات املتنوعةخرباتية ميكنها التعامل مو علميةو خلفيات مهنية

  1.االنعكاسات املختلفة لظاهرة معاجلة البيانات الشخصيةو

على إنشاء سلطة وطنية تتمتع  10/  02قد نص املشرع من خالل القانون و

تقيد ميزانية السلطة الوطنية و اإلداري،و االستقالل املايلو بالشخصية املعنوية

 :تتمثل مهامها فيما يليو ةختضع للمراقبة املاليو يف ميزانية الدولة

تلقي التصرحيات املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات و منح التراخيص* 

 .الطابع الشخصي

 .املسئولني عن املعاجلة حبقوقهم وواجباهتمو إعالم األشخاص املعنيني* 

الكيانات اليت تلجأ ملعاجلة املعطيات و تقدمي االستشارات لألشخاص* 

يت تقوم بتجارب أو خربات من طبيعتها أن تؤدي إىل ذات الطابع الشخصي أو ال

 .مثل هذه املعاجلة

                                                 

  .028مىن األشقر وحممود جبور، املرجع السابق، ص  -1 
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الشكاوى خبصوص تنفيذ معاجلة و الطعونو تلقي االحتجاجات* 

 .إعالم أصحاهبا مبآهلاو املعطيات ذات الطابع الشخصي

الترخيص بنقل املعطيات ذات الطابع الشخصي حنو اخلارج وفقا * 

 ون للشروط املنصوص عليها يف القان

األمر بالتغيريات الالزمة حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي * 

 .املعاجلة

 .األمر بإغالق معطيات أو سحبها أو إتالفها* 

 حتسني اإلطار التشريعيو تقدمي أي اقتراح من شأنه تبسيط* 

 .التنظيمي ملعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصيو

املدىل هبا يف السجل الوطين املشار  اآلراءو نشر التراخيص املمنوحة* 

 .10/  02من القانون  82إليه يف املادة 

تطوير عالقات التعاون مع السلطات األجنبية املماثلة مع مراعاة * 

 .املعاملة باملثل

 .من نفس القانون 64إصدار عقوبات إدارية وفقا ألحكام املادة * 

 .بع الشخصيوضع معايري يف جمال محاية املعطيات ذات الطا* 

 احلماية اإلرارية واجلزائية للمعطيات الصحية واجلينية : احملور اخلامس
على أحكام خاصة حلماية املعطيات  10/  02نص املشرع من خالل القانون 

قواعد احلماية و ذات الطابع الشخصي تتمثل يف قواعد احلماية اإلدارية

 .اجلزائية

 :احلماية اإلرارية -أوال 
على أن تتخذ السلطة  10/  0 2من القانون  64املادة  نص املشرع يف

الوطنية يف حق املسئول عن املعاجلة يف حال خرقه ألحكام هذا القانون 

 :اإلجراءات التالية

 .توجيه اإلنذار إىل املخالف* 

 .تنبيه املخالف إىل خطئه من خالل إعذار يرسل إليه* 
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النهائي لوصل التصريح أو السحب املؤقت ملدة ال تتجاوز سنة أو السحب * 

الترخيص إذا تبني بعد إجراء املعاجلة موضوع التصريح أو الترخيص أهنا متس 

 .باألمن الوطين أو أهنا منافية لألخالق أو اآلداب العامة

قدر املشرع هذه الغرامة و 60اليت نصت عليها بعد ذلك املادة و الغرامة* 

عاجلة يرفض دون سبب قانوين د ج ضد كل مسئول عن امل 211111اإلدارية ب 

اإلعالم أو التصريح أو االعتراض و متكني األشخاص املعنيني من حقهم يف الولوج

يف و ،10/  02من القانون  14و 12و 16و 18كحقوق كفلها هذا القانون يف املواد 

حالة العود يعاقب على هذه املخالفة اإلدارية بعقوبات جزائية منصوص عليها 

 .من نفس القانون 64يف املادة 

منح القانون للمكلف مبعاجلة املعطيات إمكانية الطعن القضائي يف قرارات و

 .السلطة الوطنية أمام جملس الدولة

 : احلماية اجلزائية -ثانيا 
اعترب اجلرائم و تناول املشرع يف الفصل الثالث منه األحكام اجلزائية

عاقب على احملاولة بنفس و املتعلقة باملساس باملعطيات الشخصية عموما جنحا

قسم اجلنح املتعلقة و عقوبة اجلرمية التامة، كما شدد العقوبات يف حالة العود،

 :اجلينية على وجه التحديد كما يليو الصحيةو باملعطيات الشخصية عموما

املتعلقة بواجب احترام و 10/ 02من القانون  18خمالفة أحكام نص املادة 

عدم املساس حبقوق و احلريات العامةو اخلاصة احلياةو الكرامة اإلنسانية

باحلبس من  26اليت عاقب عليها املشرع يف املادة و مسعتهمو األشخاص وشرفهم

 دج  211111د ج إىل  811111بغرامة من و سنوات 12سنتني إىل 

 املتعلقة باملوافقة املسبقة 10/  02من القانون  10خرق أحكام املادة 

بغرامة من و باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات 22املادة  يعاقب عليها املشرع يفو

 يعاقب بنفس العقوبة كل من يطلب املوافقةو د ج 111111د ج إىل  011111

يرفضها املعين عندما تكون املعاجلة تستهدف اإلشهار التجاري أو عندما يكون و

 .االعتراض مبين على أسباب مشروعة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 464 - 

 

الترخيص اخلاصني باملعاجلة و يحاملتعلقة بالتصر 08خمالفة نص املادة 

بغرامة من و سنوات 12اآللية للمعطيات يعاقب مرتكبها باحلبس من سنتني إىل 

، كما يعاقب بنفس العقوبة من 24وفقا لنص املادة  211111إىل  811111

يقدم تصرحيا كاذبا أو يواصل نشاط املعاجلة رغم سحب التصريح أو الترخيص 

 .املمنوح له

لى موافقة املعين باألمر الصرحية يعاقب عليها القانون عدم احلصول ع

إىل  811111بغرامة من و باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات 20وفقا للمادة 

 .د ج 211111

استخدام معاجلة املعطيات ألغراض أخرى غري تلك املصرح هبا أو املرخص 

د ج إىل  41111بغرامة من و هلا يعاقب عليها باحلبس من ستة أشهر إىل سنة

 1.د ج أو بإحدى هاتني العقوبتني 011111

استخدام الطرق التدليسية جلمع املعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب 

إىل  011111بغرامة من و عليها املشرع باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات

 .من نفس القانون 21د ج وفقا لنص املادة  111111

عطيات ذات طابع شخصي كل من مسح ألشخاص غري مؤهلني بالولوج مل

د ج إىل  811111بغرامة و يعاقبه القانون باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات

 .10/  02من القانون  41دج وفقا للمادة  211111

كما عاقب على عرقلة عمل السلطة الوطنية عن طريق رفض تزويد 

رية الوثائق الضروو أعضائها أو األعوان الذين وضعوا حتت تصرفها باملعلومات

                                                 
حيث جيب أن ال تستخدم املعلومات املعاجلة إال للهدف الذي حدد يف وقت مجعها حبيث ال  - 1

ة وكما يفترض احلرص جتمع إال البيانات اليت ختدم الوصول إىل هذا اهلدف بصورة حصري

على عدم مجع البيانات بطريقة مبالغ فيها وال حاجة هلا يف خدمة اهلدف كما يفترض 

احلرص على عدم مجع البيانات اليت تعترب حساسة واليت متنع معاجلتها إال بصورة 

مىن األشقر وحممود . استثنائية مبوجب إجراءات إدارية خاصة وألهداف حمددة قانونا

  .086ع السابق، ص جبور، املرج
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لتنفيذ املهمة املوكلة هلم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو 

كذلك إرسال معلومات غري مطابقة حملتوى التسجيالت وقت و املعلومات املذكورة،

من القانون  40ذلك يف املادة و تقدمي الطلب أو عدم تقدميها بشكل مباشر وواضح

بغرامة و أشهر إىل سنتني 14احلبس من  وحدد هلذه اجلنحة عقوبة 10/  02

 .دج 811111د ج إىل  41111من 

كما عاقب املشرع كل من يلج دون أن يكون مؤهال لذلك إىل السجل الوطين 

بغرامة من و باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات 82املنصوص عليه يف املادة 

املادة د ج أو بإحدى هاتني العقوبتني وفقا لنص  111111د ج إىل  011111

41. 

رفض املسئول عن معاجلة املعطيات الشخصية متكني األشخاص املعنيني من 

هو السلوك اجملرم يف نص و حقهم يف الولوج أو اإلعالم أو التصحيح أو االعتراض

الذي حدد له املشرع عقوبة احلبس من شهرين و 10/ 02من القانون  46املادة 

د ج أو بإحدى هاتني  811111د ج إىل  81111بغرامة منو إىل سنتني

 .العقوبتني

يعاقب املسئول عن املعاجلة الذي خيالف االلتزامات املنصوص عليها يف 

 .دج 211111دج إىل  811111بغرامة من  02/10من القانون  11و 12املادتني 

أحال املشرع خبصوص إفشاء املعلومات احملمية مبوجب القانون إىل املادة 

 املتعلقة بالعقوبات املقررة على إفشاء السر املهينو من قانون العقوبات 110

الغرامة من  حدد هلا املشرع عقوبةو 10/ 02من القانون  48ذلك يف نص املادة و

 .ج دون اإلخالل بالعقوبات األشدد 211111إىل  811111

دج إىل  011111رامة من بغو يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات

أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط من ال يقوم بإعالم السلطة  جد 111111

 .الشخص املعين عن كل انتهاك للمعطيات الشخصيةو الوطنية
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عاقب أيضا املشرع على نقل املعطيات ذات الطابع الشخصي عموما حنو 

 2من هذا القانون باحلبس من سنة إىل  66دولة أجنبية خرقا ألحكام املادة 

 .دج 0111111إىل  211111غرامة من و سنوات

بغرامة من و كما عاقب املشرع باحلبس من سنة إىل مخس سنوات

كل و كل معاجل من الباطنو كل مسئول عن املعاجلة 211111د ج إىل  011111

شخص مكلف بالنظر إىل مهامه مبعاجلة معطيات ذات طابع شخصي يتسبب أو 

للمعطيات املعاجلة أو لو عن إمهال االستعمال التعسفي أو التدليسي و يسهل

 .10/  02من القانون  41املستلمة أو يوصلها إىل غري املؤهلني لذلك وفقا للمادة 

كما نص املشرع على املسئولية اجلزائية للشخص املعنوي وفقا لقانون 

 .ما حيدده من عقوبات جزائية تتماشى مع خصوصيتهو العقوبات اجلزائري

عرض األشخاص الذين خيالفون هذا على إمكانية أن يت 00نصت املادة و

القانون إىل العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف قانون العقوبات، مع إمكانية 

اليت و مسح كل أو جزء من املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت هي حمل معاجلة

نتج عنها ارتكاب اجلرمية، مع مصادرة حمل اجلرمية بغرض ختصيصه أو تدمريه 

 .م القانونيف إطار احترا

 : خامتة
خطوة إجيابية قام هبا املشرع اجلزائري يف  02/10يعترب سن القانون 

جمال محاية املعطيات الشخصية على غرار بعض الدول العربية اليت سبقته 

يهدف إىل ضمان حق و غريهاو اإلمارات العربية املتحدةو إىل ذلك كاملغرب

 لشروط والقواعديضبط او األشخاص يف محاية معطياهتم الشخصية

قد و اإلجراءات القانونية الواجب احترامها يف إطار معاجلة تلك املعطيات،و

حاول املشرع من خالل هذا القانون أن يضيف جديدا يف جمال احلماية القانونية 

 : من أهم ما جاء فيهو للمعطيات
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التأكيد على مبدأ استقاللية السلطة الوطنية ملعاجلة املعطيات الشخصية 

جمال و حتديد طرق سريهاو سواء من حيث اعتماد تشكيلة متنوعة من األعضاء

 .اختصاصاهتا

تقدمي و منح هذه السلطة صالحيات واسعة منها صالحية الرقابة

االقتراحات بغرض تعديل اإلطار القانوين الناظم ملعاجلة املعطيات و االستشارة

اليت تصل يف بعض حىت توقيع العقوبات اإلدارية و ذات الطابع الشخصي،

يف و األحيان إىل حد سحب التصريح مبعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي،

املقابل ميكن للمسئول عن املعاجلة الطعن قضائيا أمام جملس الدولة يف قرارات 

 .السلطة الوطنية

األشخاص املعنوية العامة باحترام  02/10ألزم املشرع من خالل القانون 

محلهم املسئولية القانونية عن اإلخالل هبذه و ألفراداملعطيات الشخصية ل

 .القواعد

شديد املشرع للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم املذكورة يف ت

ذلك هبدف توفري املزيد من و تأكيدا على الطابع اجلنحي هلا 10/ 02القانون 

 .احلماية القانونية للمعطيات الشخصية

توى بعض النقائص اليت ميكن تداركها رغم ذلك جند أن هذا النص حيو

إلسباغ محاية متكاملة للمعطيات الشخصية مثل توفري املزيد من الضمانات 

القانونية اليت من شأهنا توفري االستقاللية للسلطة الوطنية حلماية املعطيات 

البيانات و يبقى أهم عائق حيول دون تأمني محاية كافية للمعطياتو الشخصية،

افتقار الكثري من الدول خاصة العربية منها لنصوص مشاهبة مبا الشخصية هو 

 .يضمن توفري محاية دولية هلذه البيانات
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 :املراجعاملصارر وقائمة 
 :قائمة املصارر -أوال 

 :القوانني -أ
 12 / 22املتمم للقانون رقم و املعدل 0110يونيو سنة  1املؤرخ يف  00/  11ـ القانون رقم   10

 .0111يونيو  02املؤرخة يف  12اجلريدة الرمسية عدد  ،ترقيتها و املتعلق حبماية الصحة

 8104يونيو سنة  01املوافق لـ  0610رمضان عام  06املؤرخ يف  11/  04ـ القانون رقم  18

اجلريدة  ،التعرف على األشخاصو يتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية

 8104يونيو  88الصادرة يف  10الرمسية العدد 

يتعلق  8102يونيو  01املوافق لـ  0611رمضان عام  82املؤرخ يف  10/  02ـ قانون رقم  11

اجلريدة  ،حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي

 .8102يونيو  01الرمسية الصادرة بتاريخ 

 18املوافق لـ   0611شوال عام  02املتعلق بالصحة املؤرخ يف  00/  02انون رقم  ـ الق 16 

 ..64العدد  ،8102يوليو  81اجلريدة الرمسية الصادرة يف  ،8102يونيو 

 : األوامر الرئاسية -ب
 ،املتممو املتضمن قانون العقوبات املعدل 0144يونيو سنة  12املؤرخ يف  024/  44ـ األمر  10

  .60اجلريدة الرمسية عدد 

 :املراسيم التنفيذية -ج 
 0118يوليو  14املوافق لـ  0601حمرم عام  12املؤرخ يف  804/ 18أ مرسوم تنفيذي رقم  10

 0601.حمرم 10اجلريدة الرمسية الصادرة يف  ،يتضمن مدونة أخالقيات الطب

 : القوانني املقارنة -ر
 .املتعلق حبماية املعطيات الشخصية التونسي 8102 / 82ـ مشروع قانون أساسي عدد  10

 8111فرباير  02املوافق لـ  0611صفر  88الصادر يف  0.11.02ـ ظهري شريف رقم  18

املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة  11/  12الصادر تنفيذا للقانون رقم و

 املعطيات ذات الطابع الشخصي

 : املراجعقائمة  -ثانيا 
 : لكتبا -أ

حقوق اهلم األمين و"والقوانني العربية  البيانات الشخصيةحممود جبور، و ـ مىن األشقر 10

 .8102القضائية، بريوت،  طبعة و املركز العريب لبحوث القانونية ، "األفراد

 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 420 - 

 

 :مذكرات املاجستري -ب
مذكرة ماجستري يف  ،اإلباحةو السر الطيب بني املنع ،ـ فؤاد سيدي حممد صديق بلماحي  10

 .8100ـ  8104السنة اجلامعية  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،قسم القانون اخلاص ،القانون الطيب

 : مقاالت -ج 
 اجلرائم املاسة حبق اخلصوصة اجلينية بني التشريع الفرنسيأمحد محد اهلل أمحد، ـ  18

، جامعة القادسية، جملة 8104، العدد الثاين، اجمللد السابع نيسان قانون العقوبات العراقيو

 .العلوم السياسيةو القادسية للقانون
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 الحق  في الصحة وضمانات المساواة القانونية

  دراسة تشريعية
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droit.adm40@gmail.com 
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  :امللخص
بدنيا "ورد يف دستور منظمة الصحة العاملية إن الصحة هي حالة من اكتمال السالمة 

وان التمتع بأعلى مستوى من الصحة  ، ال جمرد انعدام املرض أو العجز،"وعقليا واجتماعيا

متييز بسبب العنصر أو الدين أو  هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان، دون :ميكن بلوغه

  .االجتماعية العقيدة السياسية أو احلالة االقتصادية أو

كما جاء يف نفس الدستور إن صحة مجيع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم، وهي و

 .ألكمل لألفراد والدولتعتمد على التعاون ا

املساواة القانونية، هو مبدأ خيضع  املعروفة أيًضا باسم وفكرة املساواة أمام القانون

اجليل اجلديد من احلقوق  مبوجبه مجيع األفراد لقوانني العدالة ذاهتا، وانطالقا من عصرنة

 .مازالت حلد الساعة حقوق الصحة تعد من احلقوق املالزمة ملختلف األجيال احلقوقية

 : مقدمة
تعترب احلقوق االجتماعية أحد عناصر احلقوق األساسية يف منظومة 

ولذا فإنه ال ميكن احلديث عن وجود وثيقة دستورية ما مل  احلقوق الدستورية،

تنص احلقوق األساسية وتكرس الضمانات الفعلية حلمايتها ومن بني هذه 

احلقوق؛ احلقوق االجتماعية واليت هتدف إىل حتقيق الرفاهية االجتماعي 

 لألفراد، 
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ن حق الصحة واحلقوق املترتبة عنه تعد بوصلة احلقوق االجتماعية؛ إ

وذلك ملا تشكله من صلة الوصل بني هذه الطائفة من احلقوق وغريها من 

الطوائف األخرى كاحلقوق السياسية واالقتصادية واملدنية والفكرية، وذلك 

لترابطها الوثيق ومالصقتها لإلنسان وإنسانيته ونظرًا ألمهية حق الصحة 

وانني يف دول كمدخل لتحقيق الرقي والتنمية لببقية احلقوق األخرى، سعت الق

 .العامل إىل محايته وتكريسه مبختلف الوسائل

واجلدير بالذكر أن الصحة كحق أساسي لألفراد ترتب على الدولة 

التزامات، ولذا فإنه يكيف بأنه من احلقوق املوضوعية اإلجيابية؛ فهو حق 

موضوعي ألنه يترتب للكافة وإجيايب ألنه يتطلب تدخل الدور من أجل التمكني 

وتتصف التزامات الدولة يف هذا اجملال بالنفاذ الفوري، وال ميكن . تمتع بهمن ال

ولكن هذه االلتزامات تتسع وتضيق وفقًا للمذهب الذي  .للدولة التخلي عنه

يهيمن على املنظومة الدستورية؛ فإذا كان املذهب الفردي هو السائد نلحظ أن 

امات تكون يف أوسع نطاق ولكن هذه االلتز. التزامات الدولة يف أضيق حدودها

 . إذا ما كان املذهب االجتماعي هو السائد

ن الصحة كحق دستوري ذي صبغة اجتماعية خيلق التزامات على الدول إ

تتمثل يف إتاحة اجملال أمام األفراد وعلى قدم املساواة يف احلصول على الرعاية 

، أو تلك الصحية، وضرورة أن يكون للمؤسسات الصحية اليت تديرها الدولة

 املؤسسات اليت تشرف عليها 

هذا احلق يرتب على الدول ضرورة اختاذ كافة الوسائل من أجل إخراج 

هذا احلق من النصوص إىل الواقع العملي، ويتجلى ذلك بضرورة تكريس مبدأ 

 املساواة واختاذ ما يلزم جبعل هذا احلق قاباًل للنفاذ

 :اإلشكالية
جمال احلق بالصحة باعتباره ضمانة  كيف مت تكريس مبدأ املساواة يف

 حلماية حقوق االنسان؟

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 455 - 

 

 اإلطار املفاهيمي والقانوني للدراسة: احملور األول
دراسة هذا املوضوع تقتضي منا بادئ األمر احلديث عن اجلانب املفاهيمي 

والقانوين لعناصر الدراسة من خالل حتديد معامل مصطلحاهتا وضبطها مبا 

 .خالل هذا احملوردم اإلشكالية من خي

 :مبدأ املساواة - أوال
املبدأ األساسي الذي حيكم القانون بصفة عامة،  1يعترب مبدأ املساواة

ومفاده عدم جواز التمييز بني املواطنني، كما يعين ضرورة أن يعامل اجلميع على 

قدم املساواة بعضهم لبعض، وأن مينح النص القانوين حظوظا متساوية جلميع 

فمبدأ املساواة، عدم التمييز، تكافؤ الفرص والعدل، مصطلحات وإن املرشحني، 

من حق كل :" اختلفت يف لفظها إال أهنا تنصب يف معىن واحد عام ومشترك هو

                                                 
إن املساواة ليست مببدأ حديث وال بوليد نظريات واختراعات القانون الوضعي، بل يعود  - 1

وأمهها الدين اإلسالمي الذي أقرها يف  أصلها إىل الشرائع السماوية قبل القوانني الوضعية،

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، "رن الثامن ميالدي، لقوله تعاىل الق

وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن 

الناس "ولقوله صلى ااهلل عليه وسلم  .(اآلية األوىل من سورة النساء)" اهلل كان عليما رقيبا

، والتشريع للمساواة يف القانون الوضعي يف العصر احلديث، كان نتيجة "سواسية كأسنان املشط

التأثر بأفكار ومفاهيم الفالسفة والسياسيني اليت برزت قبيل الثورتني األمريكية والفرنسية، 

بدأ املساواة، الفتقارها للموضوعية ورغم وجود القوانني الوضعية آنذاك لكنها مل تعرف م

ألكويين األمر الذي عرب عنه القديس توما ا. والتجرد نتيجة ذوباهنا يف إرادة امللك املطلقة

ار بوجه ما مسألة العدالة واملساواة ال تثار بوجه ما هو عادل بطبيعته لكنها تث" :بقوله أن

حة يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن مث كرس احلق يف املساواة صرا". يعتربه القانون عادال

عاطف صليبيا، دور . أنظر؛ أ. ،وتعرفها اآلن مجيع الدساتري الدميقراطية0821الفرنسي سنة 

 624: ص ،8110القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، 
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شخص توافرت فيه الشروط اليت تتطلبها القواعد القانونية املقررة أن يستفيد 

 .1"هذه الشروطمن احلقوق واخلدمات اليت ترتبها هذه القواعد يف حالة توفر 

 :تأصيل مبدأ املساواة يف القانون الدولي -0

لقد فرض مبدأ املساواة كيانه يف القانون مبختلف دول العامل وعلى 

خمتلف درجات ومستويات القاعدة القانونية سواء دولية منها أو حملية،واعترب 

وجيد هذا املبدأ تأصيله يف  ،2من أهم مظاهر محاية ممارسة احلقوق املدنية

 :املواثيق الدولية على النحو التايل

، وكذلك املادة 3جاء يف ديباجتها التنصيص عليه: ميثاق األمم املتحدة -

 .4"تقوم املنظمة على مبدأ املساواة بني مجيع أعضائها" :تنص على 18

يف  نص على حق املساواة بني األفراد: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -

الكرامة واإلخاء، وعلى أن الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف محاية 

، وهو ما مت التنصيص عليه صراحة يف 5متساوية ضد أي متييز خيل باإلعالن

                                                 
ني األفراد عند تساوي مراكزهم أي أن املساواة تستند على معىن اجيايب أساسه التماثل ب - 1

أما التمييز فهو نقيض املساواة يرتكز حول املعىن السليب أي عدم املساواة يف  القانونية،

 .املعاملة ويف الفرص
اهلامشي خريف الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب  - 2

 .061:ص. 8101ائر،األجنبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلز
نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان، وبكرامة الفرد وقدره، ومبا أن للرجال  - 3

 .والنساء كبريها وصغريها من حقوق متساوية
  www.un.org:موقع األمم املتحدة - 4
إن االعتراف بالكرامة املتأصلة يف ":تنص ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على - 5

احلرية والعدل والسالم مجيع أعضاء األسرة البشرية، وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس 

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املصادق عليه من طرف اجلمعية العامة لألمم ا ،"يف العامل

ملوقع الرمسي ملنظمة األمم ا.0162ديسمرب  01، بتاريخ 16 / د 021املتحدة بالقرار رقم 

 .www.un.orgاملتحدة 
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واملادة السابعة نصت  املادتني األوىل والثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

 .على نوع من املساواة وهو املساواة أمام القانون وحق األفراد يف التمتع باحلماية

العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق  -

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جاء فيهما تأكيد عام على مبدأ املساواة 

 .1ص موادمها سواء يف ديباجتهما أو نصو

اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الفساد ومكافحته نصت ديباجتها على أن  -

 .أعضاء االحتاد تعترف مببدأ املساواة كهدف أساسي لتحقيق تطلعاته

 :التأصيل الدستوري ملبدأ املساواة -8

بتتبع الدساتري اجلزائرية جندها نصت على مبدأ املساواة انطالقا من 

حيث  81042اىل مواد الدستور اجلزائري لسنة  0146دستور سنة من  08املادة 

 :تنص مواد هذا األخري على

  : ال جيوز للمؤّسسات أن تقوم مبا يأيت:" 01املادة 

 املمارسات اإلقطاعّية، واجلهوّية، واحملسوبّية، - 

 إقامة عالقات االستغالل والّتبعّية،  - 

 ."الّسلوك املخالف للُخُلق اإلسالمّي وقيم ثورة نوفمرب  - 

وال ميكن أن ُيتذّرع بأّي  .  كل املواطنني سواسية أمام القانون :68املادة  

متييز يعود سببه إىل املوِلد، أو الِعرق، أواجِلنس، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرف 

 .آخر، شخصّي أو اجتماعّي

                                                 
الناس مجيعا سواء " :من العهد الدويل للحقوق املدين والسياسية تنص على 06/0املادة  - 1

 :من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 828املادة ، .."أمام القضاء،

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا "

 .."..أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق،
املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة  8104مارس 4املؤرخ يف  04/10القانون رقم  - 2

 .8104مارس 8خة يف املؤر 06الرمسية رقم 
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سات ضمان مساواة كّل املواطنني واملواطنات يف تستهدف املؤّس :66املادة 

احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اّليت تعوق تفّتح شخصّية اإلنسان، وحتول 

دون مشاركة اجلميع الفعلّية يف احلياة الّسياسّية، واالقتصادّية، واالجتماعّية، 

  . والّثقافّية

عربت نصوص كثرية على هذا املبدأ ويتضح لنا منها أن املقصود  قد

باملساواة أمام القانون ليست املساواة الفعلية يف ظروف احلياة املادية بل املقصود 

أن ينال اجلميع محاية القانون على قدم املساواة بدون متييز يف املعاملة أو يف 

 التطبيق القانون عليهم

احلقوق واملنافع العامة وخيضعون للتكاليف  حيث يتمتع اجلميع بنفس

واألعباء املشتركة وبالرغم من التكريس املبدأ املساواة أمام القانون على النحو 

السابق ورسوخه يف الضمري اإلنساين فإن الواقع العملي قد أظهر الكثري من 

 .املخالفات الصارخة اليت ظهرت فيها التفرقة العنصرية

 :ارسة احلقوق السياسيةاملساواة يف املم -أ
تشمل احلقوق السياسية احلق يف التصويت يف االنتخابات واالستفتاء  

حق لترشح لعضوية اجملالس النيابية العامة واإلقليمية وحق . العامة يف الدولة

أو الدخول يف عضويتها .االشتراك يف تكوين األحزاب واجلمعيات السياسية

دون األجانب يف ممارسة هذه احلقوق على  ويقرر مبدأ املساواة حق املواطنني

قدم املساواة طبقا للشروط اليت حيددها القانون كتحديد من معينة ملباشرة هذه 

احلقوق وذلك دون متييز وقد أعلنت الدساتري املختلفة مبدأ املساواة يف احلقوق 

 .السياسية جلميع املواطنني دون تفرقة وخاصة احلق يف التصويت

 : املساواة يف تقلد الوظائف العامة -ب
تعين هذه املساواة التسليم جلميع املواطنني باحلق يف تويل الوظائف 

العامة دون أن يتسبب اختالف األصل واجلنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر 

يف استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط اليت حددها القانون قد 
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يعين مبدأ املساواة أيضا عدم جواز التفرقة بني املواطنني الذين توافرت فيه كما 

حيتلون نفس املراكز القانونية وخيضعون لذات النظام القانوين الوظيفي فيما 

حيصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من االلتزامات وبذلك تتفرع املساواة 

 :أنواع ثالثةأمام الوظائف العامة إىل 

 .ترشحني لدخول الوظائف العامة من ناحيةاملساواة بني امل *

 املساواة بني املوظفني العموميني يف املزايا والتزامات الوظيفة *

 .التساوي بني الرجل وامرأة يف تويل الوظيفة العامة *

يتساوى مجيع املواطنني يف تقّلد املهاّم  " :46ملادة قد نص الدستور يف او

  . والوظائف يف الّدولة دون أّية شروط أخرى غري الّشروط اّليت حيّددها القانون

الدولة    املسؤوليات العليا يف   التمتع باجلنسية اجلزائرية دون سواها شرط لتويل

 . والوظائف السياسية

لدولة والوظائف السياسية ا   حيدد القانون قائمة املسؤوليات العليا يف

 1 ." املذكورة أعاله

 :املساواة يف االنتفاع باملرافق العامة -ج
املساواة أمام املرافق العامة التسوية الكاملة يف معاملة األفراد  تقضي 

بغري متييز وتفرقة يف االنتفاع باخلدمات املرافق العامة وينطبق املبدأ هبذا 

. الصناعية. املعىن على مجيع املرافق العامة يف الدولة بكافة أنواع اإلدارية

 .التجارية

 :املساواة أمام القضاء -د
اة أمام القضاء ممارسة مجيع األفراد حلق التقاضي على تعين املساو

من اإلعالن العاملي حلقوق  01املساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت املادة 

احلق يف أن تنظر قضيته .لكل شخص على قدم املساواة مع األخريني" :اإلنسان

 ."حمايدةيف حمكمة مستقلة و

                                                 
 .2016 مارس سنة6التعديل الدستوري املؤرخ يف - 1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 441 - 

 

أي يتقاضى اجلميع أمام ويقتضي مضمون مبدأ املساواة أمام القضاء 

احملكمة واحدة حبيث ال ختتلف باختالف األشخاص أو الطبقات االجتماعية 

وكذلك جيب أن يكون القانون املطبق واحدا وأن تكون إجراءات التقاضي موحدة 

وان توقع ذات العقوبة املقررة لنفس اجلرائم على أشخاص مرتكبيها وأخريا 

 .كي تتحقق املساواة أمامهجيب اللجوء إىل القضاء جمانيا ل

 :املساواة أمام التكاليف العامة -هـ

ال ينطبق مبدأ املساواة يف احلقوق العامة فقط بل يف نطاق التكاليف 

العامة كذلك ألنه بدون مساواة أمام األعباء والتكاليف أي الواجبات حتول 

 ...املساواة يف احلقوق إىل مساواة نظرية حبتة

 :املساواة أمام األعباء العسكرية -و
تتمثل األعباء العسكرية اليت يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد 

حلماية الوطن والدفاع عنه ويقصد باملساواة يف هذا امليدان أن ينخرط كل 

مواطن يف اخلدمة العسكرية بدون استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه 

ر غري مشروع ويكون أداء اخلدمة ملدة االجتماعي أو ثروته أو أي سبب آخ

متساوية بالنسبة للجميع فيجب إذا أن تكون املساواة عامة وشخصية أن ال جيوز 

أن حيل شخص آخر حمل الشخص املطلوب جتنيده وال يتناىف مع املساواة يف أداء 

اخلدمة العسكرية تقرير اإلعفاء منها لبعض الشباب النعدام اللياقة البنية أو 

 .الصحي كما قد يعفى بعضهم ألسباب اجتماعية متنوعة العجز

 :املساواة أمام التكاليف الضريبية -ز
تشمل األعباء املالية الضرائب والرسوم ومجيع األعباء ذات الطبيعة 

 املالية اليت تفرض على األفراد إال أن هذه الضرائب تعد أكثر املصادر أمهية 

وجيب على كّل واحد  . يف أداء الّضريبة كّل املواطنني متساوون :"82املادة 

ال جيوز أن .أن يشارك يف متويل الّتكاليف العمومّية، حسب قدرته الّضريبّية

 .ُتحَدث أّية ضريبة إاّل مبقتضى القانون
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وال جيوز أن ُتحَدث بأثر رجعّي، أّية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أّي حّق 

 . كيفما كان نوعه

املساواة بني املواطنني واألشخاص املعنويني    يهدف إىل التحايل يف   كل عمل

 . يعترب مساسا مبصاحل اجملموعة الوطنية ويقمعه القانون   أداء الضريبة   يف

 1 . "وهتريب رؤوس األموال   يعاقب القانون على التهرب اجلبائي

 :احلق يف الصحة - ثانيا
فقد ورد يف . 2هو اسم من أمساء اهلل تعاىل وقيل من صفاته :احلق لغة

، 3"فذلكم اهلل ربكم احلق فماذا بعد احلق اال الضالل فأنا تعرفون: "قوله تعاىل

واحلقوق هي مجع حلق واحلق هو نقيض الباطل كما ورد يف لسان العرب البن 

 .منظور

اما من الناحية االصطالحية فتوجد ثالث مذاهب او  :احلق يف االصطالح

 :4اجتاهات تباينت يف تعريف احلق

، ويعرف احلق بأنه قدرة او سلطة وهو املذهب الشخصي :املذهب األول -

 .إرادية خيوهلا القانون شخصًا معينًا ويرسم حدودها

 ويعرف أنصاره احلق بأنه مصلحة وهو املذهب املوضوعي: املذهب الثاين -

حيميها القانون، وهذه املصلحة إما أن تكون مصلحة مادية مثل حق امللكية، حق 

العمل أو ان تكون مصلحة معنوية كاحلقوق الشخصية وهي احلقوق املتعلقة 

                                                 
 2016مارس سنة6التعديل الدستوري املؤرخ يف - 1
، كذلك 882 ص مد بن يعقوب الفريوز ابادي، القاموس احمليط، املطبعة امليمنية، مصر،حم - 2

دار صفاء للنشر، عمان  علي يوسف الشكري، حقوق االنسان بني النص والتطبيق،.د :ينظر

  .08 ، ص8100، 0ط
 .68ية اآل سورة يونس، - 3
سلمان عاشور الزبيدي،التربية على حقوق االنسان، مطبعة . وليد الشهيب احللي ود - 4

 .82 ، ص008118االمحد للطباعة، بغداد،ط
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بشخص اإلنسان مثل حقه يف احلياة،حقه يف حرية عقيدته، حقه يف السكن ويف 

 .التنقل اخل

مجع بني  ألنهمسي باملختلط و وهو املذهب املختلط: املذهب الثالث -

التعريفني السابقني، فعرف احلق بأنه قوة إرادية يعترف هبا القانون للشخص 

 .ويكفل محايتها من اجل حتقيق مصلحة ذات هدف اجتماعي

أما الصحة فإن التعريف األكثر تداوال، هو الذي وصفته املنظمة العاملية 

أثناء الندوة العاملية بنيويورك بتاريخ  يف املادة األوىل من ميثاقها، OMS للصحة

حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا " :بنصها على أهنا ،88/18/0164

  ".زال جمرد اخللو من املرض أو العج واجتماعيا،

يهدف التعريف إىل جعل كل الشعوب تصل إىل أعلى مستوى ممكن من 

هذا التعريف، فليس كما أن هناك غايات عديدة ميكن استخالصها من .الصحة

فقط اخللو من املرض والعجز؛ ولكن حالة من الرفاهية البدنية والعقلية 

هدفا مثاليا ينبغي بلوغه،  -يف احلقيقة  -ويضع التعريف . واالجتماعية التامة

ذلك أنه يفترض تضافر جمموعة من العوامل املواتية، تتعلق بالبيئة اليت 

 اليت تدعو إليها املنظمة العاملية للصحةفالصحة . يقضي فيها اإلنسان حياته

OMS  صحة األفراد واجملتمع على حد سواء هي وضع برنامج عمل خيدم. 

وبناء عليه، فإن احلق يف الصحة، يتميز بسرعة تغريه باختاذه أشكاال  

تلك القواعد املوجود . عدة؛ فهو متطور مثلما تتطور القواعد املؤسسة له

انون العام والقانون اخلاص، فاحلق يف الصحة، هجني بصماهتا يف خليط بني الق

كما توجد . ملختلف الشعب األساسية للقانون، وخباصة القانون املدين واإلداري

 بعض األحكام اليت تعززه، مثل القانون الدستوري والقوانني ذات الصبغة العاملية

 .1املعنية به واليت مبقتضاها أسس

                                                 
جملة ، (دراسة حتليلية مقاربة)قنديل رمضان، احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري  - 1

 .وما بعدها بتصرف 801:ص ،8108جانفي  04، العدددفاتر السياسة
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 التحديد التشريعي ملبدأ املساواة كضمانة للحق يف الصحة :احملور الثاني
تعد املنظومة القانونية اإلطار الذي تنتظم فيه كافة احلقوق واحلريات 

املنظومة القانونية تبدأ من القواعد  األساسية، ومما ال شك فيه أن مشتمالت

الدستورية اليت حتتل قمة اهلرم القانوين ومرورًا بالقواعد القانونية العادية 

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املصادق عليها بالطرق الدستورية ووصواًل 

ومن هنا فإن احلديث عن  .لألنظمة مبختلف صورها وأنواعها وكذلك التعليمات

القانوين للحق يف الصحة يقتضي منا الوقوف أواًل على موقف املعاهدات  التنظيم

واالتفاقيات الدولية من هذا احلق، وكذلك التطرق إىل مبدأ املساواة كمعيار 

 قانوين هلا

 :ملوقف القانوني من احلق يف الصحةا - أوال
نص املشرع اجلزائري يف أحكام الدستور والقوانني اخلاصة على احلق يف 

صحة، سواء يف قانون العمل أو الوظيفة أو حىت القوانني الفرعية وما يهمنا ال

 :هنا هو حتديد موقف الدستور والقانون من احلق يف الصحة من خالل

الدستور نص الدستور اجلزائري على مادة وحيدة متعلقة بالصحة وكان  -

 .الّرعاية الصحية حّق للمواطنني " :44املادة هبا بعض الغموض هي 

 . تتكّفل الّدولة بالوقاية من األمراض الوبائّية واملعدية ومبكافحتها

 1 ". تسهر الدولة على توفري شروط العالج لألشخاص املعوزين

 02/00القانون شرع املشرع اجلزائري قانونا خاصا بالصحة حتت رقم  -

 .8/4/8102 املؤرخ يف

مادة وزعت عرب عدة أقسام وأبواب جاء النص يف  651تضمن  والذي

 :مواده على الصحة واحلق يف الصحة فنجد املواد
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تعمل الدولة على ضمان جتسيد احلق يف الصحة كحق " :08املادة  -

أساسي لالنسان على كل املستويات، عرب انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل 

 التراب الوطين

من الدولة وتنظم الوقاية واحلماية والترقية يف جمال تض" :06املادة  -

 ."الصحة

لكل شخص احلق يف احلماية والوقاية والعالج واملرافقة " :80/0املادة 

 ..."اليت تتطلبها حالته الصحية يف كل مراحل حياته ويف كل مكان

محاية الصحة هي كل التدابري الصحية واالقتصادية " :81املادة 

تربيوية والبيئية الرامية إىل احلد من األخطار الصحية أو واالجتماعية وال

 1..."القضاء عليها

تكون هياكل ومؤسسات الصحة يف متناول مجيع املواطنني، " :821املادة  -

 ."س مهامها ضمن احترام حقوق املرضىومتار

 :يق مبدأ املساواة يف احلق بالصحةمظاهر تطب - ثانيا
املساواة مبدأ دستوري وحق عاملي مت التنصيص عليه يف خمتلف درجات 

النصوص القانونية الداخلية منها واخلارجية، ويقصد به تساوي املنتفعني يف 

تلبية احلاجات واخلدمات اليت يقدمها املرفق، وجيد هذا املبدأ تأصيله يف قانون 

 :2باملواد 02/00الصحة 

يف جمال الصحة يف محاية صحة املواطنني  تتمثل األهداف:" 6/0املادة -

عرب املساواة يف احلصول على العالج وضمان استمرارية اخلدمة العمومية 

تعمل الدولة على إزالة الفوارق يف جمال :" 04واملادة .."للصحة واألمن الصحي

 .وكذلك منعت التمييز ألي سبب.." احلصول على اخلدمات الصحية

                                                 
جاء يف هذا االطار الفصل االول حتت عنوان احلماية يف الصحة من الباب الثاين املعنون  - 1

 .املتعلق بالصحة 02/00القانون  66 اىل81يب احلماية والوقاية الصحية، املواد من 
املتضمن قانون الصحة،اجلريدة الرمسية رقم  8/4/8102املؤرخ يف  02/00القانون رقم  - 2

 .81/14/8102املؤرخة يف  64
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التمييز بني األشخاص يف احلصول على الوقاية أو وال جيوز :" 80/8املادة 

العالج، السيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم 

 .."االجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم

 :ود مبدأ املساواة يف احلق بالصحةحد
يلة رغم أن قانون الصحة اجلديد نص صراحة على مبدأ املساواة كأداة كف

بتحقيق احلصول على الرعاية الصحية إال أن الدستور حدد الفئات الفقرية 

تسهر "... 45/6فقط هي من يشملها احلق يف الرعاية الصحية حسب نص املادة 

 " الدولة على توفري شروط العالج لألشخاص املعوزين

من العالجات املسامهة يف متويل  ميكن أن يطلب من املستفدين: "666املادة 

فنجد أن هذه املادة تعد " نفقات الصحة ضمن احترام أحكام هذا القانون

 .استثناء على القاعدة العامة يف جمال مبدأ املساواة يف احلق بالصحة

 :خامتة
نصل مما تقدم إىل القول بأن احلق يف الصحة يعد من احلقوق املدسترة 

 الدولة اليت ختضع حلماية وكفالة 

مبدأ املساواة مبدأ عاملي وضع أساس كضمانة حلماية احلقوق املرتبطة  -

 باإلنسان 

احلق يف الصحة يدخل ضمن اجليل الثاين من احلقوق االجتماعية  -

 واالقتصادية له تأسيسه القانوين سواء دوليا أو وطنيا 

ص عليها مبدأ املساواة يف احلق بالرعاية الصحية من أهم املبادئ اليت ن -

من  08قانون الصحة اجلديد ومل يهملها املشرع اجلزائري الذي تأثر بنص املادة 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

رغم ما تقدم يبقى مبدأ املساواة يف جمال حقوق الصحة من املبادئ اليت  -

 :ختضع لالستثناءات مما يدعوا إىل مجلة من التوصيات أمهها

الدستور حبيث البد من إعطاء توضيح قانوين  إعادة النظر يف مواد -

 .مؤسس ملفهوم احلق بالصحة وجماالت تطبيقه
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رغم أن هناك اختالف بني مفهوم احلق بالصحة وقانون الصحة إال أن  -

املشرع اجلزائري رغم التعديل مل يبني ذلك لذلك البد من مراعاة هذا يف 

 .النصوص الالحقة

اجلديد يف جمال مبدأ املساواة، مما عمومية مواد قانون الصحة  -

يستدعي ضرورة إجياد تنظيم فعلي حيدد نطاق مبدأ املساواة يف جمال الصحة 

 .وليس الرعاية الصحية

 :قائمة املراجع
 :القوانني –أوال 

اجلريدة  املتضمن التعديل الدستوري، 8104مارس 4املؤرخ يف  04/10القانون رقم  -10

 8104مارس 8املؤرخة يف  06الرمسية رقم 

املتضمن قانون الصحة،اجلريدة الرمسية رقم  8/4/8102املؤرخ يف  02/00القانون رقم  -18

 81/14/8102املؤرخة يف  64

 :الكتب  -ثانيا 
 .س احمليط، املطبعة امليمنية، مصرمد بن يعقوب الفريوز، القاموحم ابادي -16

، 0الشكري، حقوق االنسان بني النص والتطبيق، دار صفاء للنشر، عمان طعلي يوسف  -16

8100. 

عاطف صليبيا، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، املؤسسة احلديثة للكتاب،  -15

  8110لبنان، 

اهلامشي خريف الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب  -14

  8101هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، األجنبية، دار

سلمان عاشور الزبيدي،التربية على حقوق االنسان، مطبعة . وليد الشهيب احللي ود -18

  008118االمحد للطباعة، بغداد،ط

 :املقاالت –ثالثا 

دفاتر (دراسة حتليلية مقاربة)قنديل رمضان، احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري  -12

  8108جانفي  04السياسة، العدد

 :املواقع االلكرتونية -رابعا 
 . www.un.org:موقع األمم املتحدة -11
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 :مقدمة
تعد حرية التملك لألموال العقارية يف اجلزائر أهم احلريات األساسية 

من التعديل الدستوري اجلزائري  46املادة املكرسة دستوريا من خالل نص املادة 

، عزز املشرع اجلزائري "امللكية اخلاصة مضمونة:"أن 1 10/10/8104الصادر 

 07/06جب األمر رقم تطبيقها ومحايتها مبوجب النظام القانوين العقاري مبو

املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل  08/00/0707املؤرخ يف 

املؤرخ يف  04/48العقاري واملرسومني التطبيقيني له ومها  املرسوم رقم 

املؤرخ يف  04/40املتعلق بإعداد مسح األراضي واملرسوم رقم  87/10/0704

ر ي املعدل واملتمم وغريهم من املتعلق بتأسيس السجل العقا 87/10/0704

املؤرخ يف  12/17قانون رقم  12/17والنظام اإلجرائي رقم  القوانني اخلاصة،

الذي  ،املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 87/18/8112

وازن فيه املشرع بني حدود حق األفراد بتملك األموال العقارية مبوجب قواعد 

امللكية وبني محاية أمالك الدولة ومجاعاهتا احمللية  ملا يف ذلك من مساس 

 .بسيادة الدولة على أراضيها وأمالكها العقارية

                                                 
 .82/00/0774من الدستور اجلزائري الصادر يف  78وهي تقابل نص املادة  - 1
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يكون  وإذا كان املشرع اجلزائري قد أوىل االهتمام األكرب باملعامالت اليت

حملها العقار وحدد مبوجب قواعد القانون املدين املبادئ األساسية للحق يف 

التملك من خالل األحكام اخلاصة باحلقوق العينية األصلية وعلى رأسها حق 

امللكية، الذي يعد احلق الوحيد يف احلقوق العينية األصلية وما باقي احلقوق إال 

اعد القانون العقاري لتأكد اهتمام وتتالت قو ،حقوق متجزئة عن حق امللكية

املشرع اجلزائري حبق امللكية باعتباره املمارسة الفعلية حلرية التملك يف 

 .اجلزائر وحدد القانون اإلجرائي طرق محايتها من االعتداء عليها

وإذا كانت التفرقة بني حرية التملك وحق امللكية قد تدق يف احلدود 

ن املوضوعي حدد طرق اكتساب امللكية وإجراءاهتا الفاصلة بينهما، إال أن القانو

وتفعيل تطبيقها من الناحية القانونية، وحدد القانون اإلجرائي طرق محايتها 

 .مبوجب أحكام القضاء العادي واإلداري

ونظرا الرتباط حرية األفراد لتملك العقارات وطرق اكتساب امللكية 

املساس هبذه احلرية األساسية قد  فإن ،باهليئات اإلدارية يف الدولة اجلزائرية

تظهر بتجاوز هذه اهليئات اإلدارية على هذه احلرية األساسية، وبذالك نظم 

القانون اإلجرائي مبوجب أحكام القضاء اإلداري تفعيل احلماية القضائية 

حلرية التملك العقارات يف اجلزائر، مبا يعكس االنسجام بني قواعد القانون 

رق اكتساب امللكية جتسيدا حلرية التملك وقواعد القانون املوضوعي احملدد لط

 .اإلجرائي حبماية هذه احلرية من اعتداءات اهليئات العمومية

ومن هذا املنطلق حناول دراسة املوضوع من خالل الوقوف على أوجه 

املقارنة بني حرية التملك وحق امللكية على ضوء القانون املوضوعي املدين 

عيل محاية القانون حلرية متلك العقارات بسبب االرتباط وكذا تف ،والعقاري

 .األصيل بنب حرية التملك باإلدارات العمومية يف اجلزائر

لنحاول يف هذا الصدد دارسة املوضوع من خالل اإلجابة على اإلشكالية 

ما هي الضمانات القانونية والقضائية حلماية حرية متلك العقارات يف  :التالية

 اجلزائر؟
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 :الدراسةخطة 

 :مقدمة

I- الضمانات القانونية حلماية حرية متلك العقارات يف اجلزائر. 

I-0- تعريف حرية التملك حق التملك وحق امللكية العقارية. 

I-8-  امللكية حق ذايت هلا )أساس احلماية القانونية حلرية التملك

 (.وظيفة اجتماعية

I-0- ريةوسائل احلماية القانونية حلق امللكية العقا. 

II- ضمانات محاية القضاء اإلداري حلرية متلك العقارات يف اجلزائر. 

II-0 –  مساس اجلهات اإلدارية املمثلة مبصاحل احلفظ العقاري حبرية

  .متلك العقارات

II-8 –  محاية القضاء اإلداري للملكية العقارية من أعمال اإلدارة املاسة

  .هبذه احلرية بصفتها صاحبة السلطة

 .اخلامتة

I- الضمانات القانونية حلماية حرية متلك العقارات يف اجلزائر: 
أقر املشرع اجلزائري القواعد القانونية اليت تشجع حق امللكية مبوجب 

امللكية اخلاصة " :أن 82/00/0774من الدستور اجلزائري الصادر  78نص املادة 

 ،8104لدستوري من التعديل ا 46وبنفس املضمون ايت نص املادة " مضمونة

ونظرا لكون األراضي اجلزائرية شاسعة فإن التشريع الوطين أوىل أمهية بالغة 

هبذه العقارات يف اجلزائر ملا متثله من أهنا مصدر رئيس للثروة وكذا لالعتبارات 

 .التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية

وانني تتعلق وعلى غرار التشريعات العاملية صدرت يف اجلزائر عدة ق

بالعقار حتيط بشىت اجملاالت وحتديدا تعريف معىن العقار حيث عرفته املادة 

كل شيء مستقر وثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف :"قانون مدين بأنه 420

، وتنظيم حق امللكية الوارد عليه من خالل قواعد استعماله واستغالله "فهو عقار

ليها من القانون املدين، واثبات احلقوق وماي 406والتصرف فيه حسب املواد
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الصادرة من األفراد أو من  1العينية الواردة عليه وكيفية محايته من االعتداءات

 .اإلدارة العامة 

وهذا كله من أجل متكني الدولة إحكام مراقبتها على السوق العقارية ألن 

العقار هو املكون لألراضي الدولة وهو أساس سلطتها وسيادهتا على أراضيها، وملنع 

املضاربة الغري مشروعة اليت قد تؤدي إىل الفوضى يف املعامالت العقارية وزيادة 

ق امللكية اخلاصة والعامة وعلى حقوق املنازعات العقارية مبا يؤثر سلبا على ح

 .اخلزينة العامة

وتشجيع الدولة اجلزائرية حلرية التملك العقارات يظهر من خالل تنظيم 

حق امللكية العقارية يف الدولة الذي يعكس درجة حتكم الدولة يف أراضيها 

وبسط سلطتها عليها، من خالل التحديد القانوين ملفهوم حق امللكية وعناصره 

صائصه باعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية يف الدول، وكذا احلماية وخ

 .القانونية والقضائية حلق امللكية العقارية

وحرية متلك العقارات أقرها القانون اجلزائري ولكن وضع حدودا هلا 

ومن هذا  حىت ال حتيد عن الغاية االجتماعية واألساسية اليت وضعت هلا،

     .املنطلق حناول ضبط مفهوم حرية التملك وحق التملك وحق امللكية

I-0- تعريف حرية التملك حق التملك وحق امللكية العقارية: 
يف مادته  01/08/0762 أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ

 ،يتملككل شخص سواء كان وحده أو بني اجلماعة له احلق يف أن :"مايلي 00

وهوا ورد يف ديباجة الدستور ..." وال جيوز حرمان أحد من ملكه حتكما تعسفيا

 .6/01/0772الفرنسي الصادر يف 

إال أننا ميكن  ،وبغض النظر عن اجلدل الفقهي القائم بني احلرية واحلق

 ،أن نبدأ من حيث انتهى الفقهاء من أن احلرية واحلق وجهان لعملة واحدة

                                                 
جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، دار هومة،اجلزائر، الطبعة  - 1

 .10، ص  8110األوىل
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سبة للحرية العامة اليت يقصد هبا التراخيص أو الرخص أو ويصدق القول بالن

اإلباحة ألفراد اجملتمع كافة دون متييز، ويتكفل الدستور حبماية هذه احلريات 

العامة ألهنا إباحة أصلية ومطلقة لكل األفراد خالف احلق الذي خيصص 

فهي لبعض األشخاص، ومن مث فإن التملك رخصة عامة لكل األفراد أما امللكية 

حق خاص للمالك ينفرد به وفق خصائص حق امللكية وعناصره، فالقانون يكفل 

جلميع الناس احلرية يف أن يتملكوا طبقا للقانون اليت يقررها القانون يف أسباب 

التملك وطرق اكتساب امللكية، فإذا متلك الشخص شيئا كمزنل نقول أنه اكتسب 

ل من جمال احلرية العامة أو حق ملكية على العقار، وذالك يعين أنه انتق

إىل جمال احلق وبذالك أصبحت له مصلحة معينة مرسومة احلدود  ،الرخصة

 .    أال وهي حق امللكية على العقار وتلك املصلحة وذالك احلق حيميها القانون

لألفراد كل احلرية يف متلك أي من األموال العقارية يف التراب الوطين و

بصفة عامة وفق الطرق القانونية الكتساب حق امللكية العقارية بصفة خاصة، 

غري أن حرية التملك حمددة ومقيدة بقيود واردة على حق امللكية وقيود تدخل 

 ،ضمن أمالك الدولةضمن األمالك الغري قابلة للتملك بطبيعتها واليت تدخل 

 .ذالك أن األمالك الوطنية العمومية حممية مببدأ عدم التصرف فيها

ويشمل هذا املبدأ عدم قابلية املال العام للتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو 

اإلجيار ما دام خمصص، وعدم جواز متلك املال العام بالتقادم املكسب وهي نتيجة 

من النظام العام وعليه ال تسري على املال منطقية لعدم جواز التصرف فيه وهي 

العام قاعدة احليازة يف املنقول سبب امللكية أو التملك عن طريق االلتصاق أو 

 .التقادم

وكذا عدم جواز حجز األمالك العمومية وهو مكمل للمبدأين السالفني 

الذكر وهو مقرر ملصلحة املرافق العامة لضمان استمراريتها وهذا املبدأ يطبق 

حىت على األموال اخلاصة تطبيقا ملبدأ عدم جواز التنفيذ اجلربي على أموال 

 .  اإلدارة
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ومن مث خترج من نطاق حق األفراد يف متلك العقارات األمالك العمومية 

الغري قابلة للتصرف فيها، وهي حممية مبوجب قانون العقوبات من تصرفات 

ل العام بنية التملك مهما طالت ومينع على األفراد وضع اليد على املا ،األفراد

سواء تعلق األمر باملال يف حد  ،اإلقامة لعدم إمكانية خضوعها للتملك اخلاص

فع دعوى احليازة على ذاته أو توقيع حقوق امتالكية عليه كحق االرتفاق أو ر

 .قانون مدين 427و 422، حسب املواد 1املال العام

اية األمالك الوطنية من وتقييد حرية التملك أو حق التملك هدفه مح

اعتداءات األفراد، رغم أن القانون حدد طرق تنازل الدولة عن األمالك 

اخلاصة بعد رفع التخصيص عنها لتدخل يف دائرة التملك وختضع لقواعد حق 

امللكية العقارية باعتباره أوسع احلقوق على اإلطالق رقم القيود الواردة عليه 

عامة واملصلحة اخلاصة اجلديرة باحلماية واليت ترتبط أساسا باملصحة ال

  .والتفضيل

فحق امللكية هو أوسع احلقوق العينية نطاقا بل هو مجاع هذه احلقوق 

العينية وعنه تتفرع مجيعا فمن له حق امللكية على شيء كان له استعماله وحق 

استغالله وحق التصرف فيه وبذالك يستجمع كل السلطات اليت يعطيها القانون 

، وإذا كان ذالك الشيء عقارا أصبحت امللكية عقارية واملال 2ص على الشيءللشخ

 .قانون مدين 426عقاريا حسب نص املادة 

امللكية هي حق التمتع والتصرف يف " :حق امللكية بأنه 406عرفت املادة 

 ". األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة

أن حلق امللكية عناصر أساسية وخصائص  من مضمون هذا النص يتبني

  .متيزه باعتباره أهم احلقوق العينية األصلية

                                                 
لسنة  00عمر محدي باشاو ليلى زروقي، املنازعات العقارية،دار هومة ، اجلزائر، الطبعة  - 1

 .011، ص 8117
،منشأة املعارف، 7عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء - 2

 .680ص  ،8116 اإلسكندرية،
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I-0-عناصر حق امللكية -أ : 
التمتع  :من خالل نص املادة يتبني أن عناصر حق امللكية هي ثالثة

بذالك يستجمع حق امللكية كل  ويتمثل يف االستعمال واالستغالل وكذا التصرف،

 .  السلطات اليت يعطيها القانون للشخص على العقار

يقترب حق االستعمال من حق االستغالل حبسب  :حق االستعمال واالستغالل -

فكالمها  يعد  ،مدى ممارسة املالك حلقه على العقار بنفسه أو بواسطة غريه

هذا استعماال، وإذا استعمل املالك  استعماال للشيء فإذا استعمل املالك العقار مسي

 .العقار بواسطة غريه يف مقابل أجر يتقاضاه من الغري أعترب ذالك استغالال

فحق امللكية خيول صاحبه أن يستعمل العقار يف كل ما أعد له هذا العقار 

ويف كل ما ميكن أن يستعمل فيه، فيستطيع املالك أن يستعمل العقار استعماال 

 املزنل، ويعترب من قبيل االستعمال أعمال احلفظ والصيانة شخصيا كالسكن يف

للعقار مثل ترميم املزنل أو تعليته أو طالئه، ويعد استعماال إتالف العقار مثل 

  .هدمه أو يقلع األشجار اليت يف األرض وغريها

كل هذه األعمال هي حق االستعمال للعقار الذي يعد عنصر أساسيا يف 

 ،ال حد لسلطات املالك يف ممارسة حق االستعمال على عقارهممارسة حق امللكية و

إال ما حدده القانون من قيود خاصة منها اليت ترتبط حبقوق الغري أمهها 

 060االستعمال اجلماعي يف نظام امللكية املشتركة وفق القواعد القانونية املادة 

جاره بغري ما وكذا ال جيوز للمالك أن تفتح مطال على  ،قانون مدنيو ما يليها

قانون مدين وليس للمالك أن يتجاوز  001و 017حدده القانون حسب نص املادة 

 .يف بنائه خط التنظيم للشارع العام

ويعد عدم استعمال املالك لعقاره من أعمال االستعمال أيضا فيمكن للمالك 

 ويتوىل ،أال يسكن عقاره أو يتركه أو يهمله دون أن يكون للغري التدخل يف ذالك

القانون محايته من االعتداء أو السطو عليه وذالك وفق إجراءات وقواعد 

قانونية اليت تعد أكرب الضمانات لألفراد خاصة الغائبني عن أمالكهم يف 

 .حمافظة الدولة على هذه امللكية اخلاصة هلم
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ولكن يبقى مع ذالك فرق بني املالك وغري املالك حىت يف القيود اليت 

فاألصل يف املالك أن كل استعمال أيا كان مباح له إال استعماال  ،يفرضها القانون

أي أن األصل هو اإلباحة والتحرمي هو االستثناء، أما غري املالك  ،حيرمه القانون

كاملنتفع واملستأجر فاألصل يف هؤالء أن كل استعمال حمرم عليهم إال ما أباحه 

 1ستثناءالقانون أي أن األصل هو التحرمي واإلباحة هي اال

يتبني أن حق استعمال املالك لعقاره جيب أن تراعى فيه القيود اليت 

حيددها القانون، وهذا جتسيد ملمارسة مالك العقار حلريته يف استعمال عقاره 

ولكن تقييد حريته يكون حمدد مبا فرضه  كيفما شاء ويف الغرض الذي يريده،

القانون حىت ال يتجاوز حقوق الغري وانتهاك حرياهتم وخصوصياهتم  والتعدي 

  .على أمالكهم العقارية

عرفنا سابقا أن من قبيل االستعمال ممارسة املالك حلقه بواسطة الغري 

واالستغالل ويعد ذالك استغالال الذي يعد عنصرا أصيال حلق امللكية العقارية، 

قد يكون مباشرًا مثل أن يزرع املالك أرضه إن أعترب ذالك استعماال للعقار ويف 

نفس الوقت استغالال مباشرًا، ويكون استغالل املالك للعقار استغالال غري مباشر 

 . إذا ما أجر األرض ملن يزرعها يف مقابل أجرة حيصل عليها املالك من املستأجر

كل ما قد ميتد إليه حق امللكية فهو يشمل الثمار وميتد االستغالل ليشمل 

واملنتجات ذالك أن ملالك الشيء احلق يف كل مثاره ومنتجاته مما مفاده أو ريع 

الشيء من آثار امللكية ونتيجة الزمة هلا ومن مث فإن احلق فيه يعترب تابعا حلق 

أن يؤجر  امللكية وجيمعهما مصدر واحد، ويشمل االستغالل أيضا العلو فللمالك

عقار ملن يبين فيه كما يستغل العمق كما يف حالة املناجم واحملاجر مع مراعاة ما 

 .فرضه القانون يف هذا الشأن

وترد على االستغالل قيود حددها القانون خاصة منها حتديد املدة 

واألجرة يف اإلجيارات السكنية أو التجارية، وكذا الضريبة العقارية على 

                                                 
 .604عبد الرزاق أمحد السنهوري، مرجع  سابق، ص  - 1
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اليت يتحملها املؤجر، وحيدد القانون حىت طرق استغالل احملالت املؤجرة 

األراضي الفالحية بتحديد املساحة اليت ختصص لزراعة نوع معني من الزراعة 

احملدد لشروط  81/08/0770املؤرخ يف  70/671حسب املرسوم التنفيذي رقم 

 .1جتزئة األراضي الفالحية

تخصيص هلذه العقارات ويراعي يف استغالل املالكني لعقاراهتم طبيعة ال

فالبد من مراعاة الشروط القانونية لقيام بعض املنشآت خاصة املصنفة واليت 

ميكن أن متس بالبيئة  والصحة العامة مثل بناء مصنع أو إقامة حمطة للبزنين 

 .     وغريها اليت جيب احلصول على التراخيص االدارية الالزمة

ل حق للمالك فيمكنه عدم تأجري وعدم استغالل املالك للعقار كاالستغال

عقاره أو زرعه وله أن يتركه خاليا دون أن يسكنه، فعدم االستغالل يعادل 

       .االستغالل

يرد تعبري التصرف مبعناه الواسع ويشمل التصرف القانوين  :حق التصرف -

والتصرف املادي، ويقصد بالتصرف املادي وهو استهالل الشيء وإتالفه ويدخل 

عمال الشيء، أما التصرف القانوين فهو اجتاه االرادة إىل إحداث أثر ضمن است

فالتصرف  ،2قانوين معني فالشخص يريد وقوع الفعل ويريد أن تترتب آثاره

القانوين هو الذي ينقل امللكية أو أي حق عيين آخر، فأعمال التصرف هنا تقابل 

يتصرف يف ملكه كيفما  ، فيجوز للمالك أن3أعمال اإلدارة فيما يتعلق باالستغالل

  .           شاء وجبميع أنواع التصرفات القانونية

جيوز ملالك العقار أن ينقل ملكية العقار مبختلف أوجه التصرفات 

ويعد  ،باالتفاقات التعاقدية خاصة البيع أو اهلبة أو الشركة أو املبادلة وغريها

 بيع كل العقار يف مقابل نقل امللكية أوسع أوجه تصرف املالك يف العقار سواء يف

                                                 
 .07، ص  8112يل صقر، العقار الفالحي، دار اهلدى، عني مليلة، طبعة نب - 1
حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، دار اهلدى ، عني مليلة، الطبعة  - 2

 .04ص  ،8117 ،الرابعة
 .607عبد الرزاق أمحد السنهوري، مرجع  سابق، ص  - 3
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مثن حيصل عليه من الغري الذي يصبح مالكا جديدا للعقار أو ينقل جزء  من 

 .العقار ويستبقي اجلزء اآلخر

كما جيوز ملالك العقار مبوجب التصرفات القانونية أن ينقل ملكية بعض 

عناصر امللكية حق االنتفاع أو االرتفاق أو االستعمال أو السكىن بعد جتزئتها 

ويستبقي العناصر األخرى مثل التصرف يف حق االنتفاع مع بقاء حق الرقبة 

ضمن ضبط كيفية املت 20/07من القانون رقم  4للمالك ومثاله نص املادة 

استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق املنتجني 

اليت منحت الدولة مبوجبها للمنتجني الفالحيني حق انتفاع دائم  1وواجباهتم

على األراضي الفالحية اليت تتألف منها املستثمرة الفالحية يف مقابل بقاء حق 

  .الرقبة للدولة

يف امللكية نفسها بسبب من أسباب كسب امللكية عن  وخيتلف التصرف

التصرف يف عنصر من عناصرها يف أن التصرف يف امللكية ينقلها من املالك إىل 

غريه مثل بيع العقار، فال تعود له إال بسبب جديد من أسباب كسب امللكية، أما 

 غريه بل التصرف يف عنصر من عناصر امللكية فإنه ال ينقل امللكية من املالك إىل

يستبقي املالك ملكه وهو يف الكثرة الغالبة يسترد العنصر الذي تصرف فيه بال 

سبب جديد بل مبجرد انقضاء حق الغري إذا رتب على العني اململوكة له حق 

انتفاع أو حق استعمال أو حق سكىن أو حق رهن يسترد العنصر الذي نقله إىل 

 ،ت هؤالء أو بانقضاء أجل حقوقهماملنتفع أو صاحب استعمال أو حق سكىن مبو

فمثال حق االرتفاق يكون دائما دوام امللكية فال يسترده املالك وقد يكون مؤقتا 

 .2بأجل فيزول بانقضاء األجل وتعود للمالك ملكيته كاملة

واألصل العام أن ملالك العقار أن يتصرف كيفما شاء يف ملكه وال شيء 

قيود مؤقتة حمددة قانونا قد متنع املالك  حيربه على التصرف فيه، إال أن هناك
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مؤقتا من التصرف بعقاره أو بأي حق من احلقوق العينية األخرى فهي ال تزنع 

حق التصرف من املالك الذي يبقى على ملكه مع وجود قيود بعدم التصرف ومن 

أمهها حق الشفعة للشفيع الشريك يف امللكية العقارية يف حالة بيع العقار يف 

 210إىل  076معينة يف القانون، وقد نظمها املشرع اجلزائري من املادة حاالت 

الذي يكون للشفيع حق احللول حمل املشتري إذا ما توافرت  1قانون مدين

 .  الشروط القانونية

وهناك شروط إرادية متنع املالك من التصرف يف عقاره مؤقتا مبوجب 

االتفاقات التعاقدية اليت يكون مصدرها إما العقد أو اإلرادة املنفردة مثل 

من القانون املدين املصري، أما املشرع اجلزائري  280الوصية نصت عليها املادة 

رمان أي أحد من ال جيوز ح:"قانون مدين أنه 400وجب املادة فإنه نص مب

، ليتبني من هذا ..."ملكيته إال يف األحوال والشروط املنصوص عليها يف القانون

النص أن القاعدة العامة هو عدم جواز حرمان املالك من ملكيته وباعتبار أن 

التصرف عنصر أساسي يف امللكية فإن أي شرط ملنع تصرف املالك يف ملكه يعد 

 .يستوجب معه بطالن الشرطحرمان للمالك يف ملكيته اليت 

قانون مدين حاالت وشروط  400وحدد املشرع اجلزائري مبوجب املادة 

القانونية حلرمان املالك من ملكيته بزنعها كليا اليت أعطت لإلدارة احلق يف نزع 

امللكية للمنفعة العامة يف مقابل تعويض عادل وهو الضمانة القانونية الثانية يف 

 .اخلواصحالة التعرض مللكية 

إما بالنسبة لشرط املانع من التصرف يف العقارات فقد حدده املشرع 

اجلزائري مبوجب قوانني خاصة على أن يكون املنع حمدد املدة أي مؤقت مثل 

اليت متنع من التنازل عن السكنات  8112من قانون املالية لسنة  76نص املادة 

 .سنوات 01ل عن االجتماعية املمولة من الدولة ملدة جيب أن ال تق

                                                 
اجلزائر،  بوشنافة مجال، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، داراخللدونية، - 1

 .884، ص  8114طبعة 
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  :فاألصل هو حترمي الشرط املانع للتصرف لسببني أوهلما

ألن من خصائص عناصر امللكية هو أن يكون للمالك حق  :قانوني -

التصرف يف ملكه فإذا منع من ذالك حرم من أخص عناصر حقه فال يكون حقه 

 .عند ذالك حق ملكية

فيه أمر خطري من  ألن منع املال بتحرمي التصرف :ثانيهما اقتصادي -

الناحية االقتصادية فال جيوز هذا املنع إال ملسوغ قوي لذالك تعترب القاعدة 

القاضية جبواز التصرف يف املال من النظام العام وكل شرط خيالفها يكون شرطا 

، وقد سار القضاء الفرنسي على هذا النحو ولكن يف منتصف 1خمالفا للنظام العام

يز بني الشرط املانع للتصرف موقتا الذي مسح باألخذ القرن التاسع عشر أخذ مي

به، وشرط مانع للتصرف دائما الذي أبقى على حترميه وهذا ما استقر عليه 

 .القضاء

مما سبق يتبني أن عناصر امللكية الثالث خبصائصها املميزة من حيث 

ا األخذ أو عدم األخذ هبا يعد يف حد ذاته من الضمانات القانونية اليت حدده

القانون املدين حلماية عناصر حق امللكية مراعاة ملصلحة املالك أو مصاحل الغري 

 .واملصلحة العامة وهو تفعيل للحماية القانونية حلرية متلك العقارات

I-0- خصائص حق امللكية -ب : 
  :خصائص حق امللكية هي

عرفنا أن حق امللكية يستجمع أوسع السلطات للمالك  :حق امللكية حق جامع -

على العقار فهو خيول املالك اإلنتفاع بالعقار واستغالله والتصرف فيه كيف شاء، 

على اخلالف من ذالك بالنسبة لباقي احلقوق العينية األخرى بل ال يكون ملالكها 

واالستثناء حيدد  إال بعضها، فاألصل يف امللكية اإلباحة والتحرمي هو االستثناء،

بنص قانوين وال جيوز التوسع يف تفسريه ألن ذالك قد يصطدم حبق امللكية 
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نفسه بوصفه أكثر احلقوق ذاتية لإلنسان، مبا قد يسيء ألهم احلريات 

 .األساسية وهي حرية التملك

ويترتب على خاصية حق امللكية اجلامعة أمران أوهلما أن األصل يف حق 

ال يكلف إال بإثبات ملكه طبقا للطرق القانونية واخلصوصية و املالك يكون جامعا

األساسية يف ملكية العقارات اليت تكون التصرفات القانونية يف العقارية من 

 العقود الشكلية، وال بد من مراعاة إجراءات الشهر العقاري حسب نص املادة

ية حلق قانون مدين الذي يعد ثاين أهم الضمانات القانون 070و 0 مكرر 086

 . امللكية يف القانون اجلزائري

وعلى كل من يدعي أن له حق على العقار أن يثبته وفق قواعد اإلثبات 

الرمسية ألن األصل أن املالك جيمع كل السلطات وتكون امللكية جامعة خالية من 

 .أي قيد

ثانيهما أن أي حق قد يتفرع أو يتجزأ عن حق امللكية مثل حق االنتفاع أو 

ق أو االستعمال أو السكين يكون دائما مؤقتا جيب أن ال يتجاوز حياة االرتفا

أصحابه، ومن مث فإن أي حق متفرع إذا إستوىف مدته إرتد احلق إىل املالك 

فيعود حلق امللكية ما كان قد انتقص  ،لتتوحد سلطات حق امللكية لدى صاحبها

 .ع شاملذالك أن امللكية حق جام ،منه بسبب قيام احلق املتفرع عنه

هو أهنا حق مقصور على املالك دون غريه فال جيوز  :حق امللكية حق مانع -

وهذا ما أكدته املادة  1ألحد أن يشاركه يف ملكه أو أن يتدخل يف شؤون ملكيته

قانون مدين  اليت نصت على أنه ال جيوز ألحد حرمان املالك من ملكيته إال  400

ألن القول خبالف ذالك يعد انتهاك  ،يف احلاالت وبالشروط احملددة قانونا

 .حلرمة املالك على ملكه وما قد يسببه ذالك من مشاكل ال ضابط هلا

وباعتبار أن حق امللكية مانعا فإن احلقوق العينية والشخصية اليت للمالك 

على عقاره تكون قاصرة على صاحبها دون غريه ألهنا جزء ال يتجزء عن حق 
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أن حق امللكية مانعا أن العقار الواحد ال ميكن أن  وأهم ما يترتب على ،امللكية

يكون ملكا لشخصني يف آن واحد، وجيوز أن يكون العقار مملوكا ألكثر من مالك 

فالعقار ليس  ملك أحد منفردا وإمنا يتعدد مالكيه حبسب اجلزء  ،على الشيوع

لكية اململوك لكل واحد شائعا يف العقار حبسب نصيبه مثل الشيوع يف نظام امل

 .املشتركة

وباعتبار أن حق امللكية جامع ومانعا فهو هبذه اخلاصيتني ليس مطلقا وإمنا 

مقيد وهو استثناء بنص القانون، وهذه القيود مرتبطة أساسا حبقوق الغري، حتد 

من سلطات املالك على العقار بل وتبيح للغري بتدخل يف ملكه ومنها ما يقرره 

ق الشرب، اجملري، املسيل واملرور حسب نص القانون للجريان من حقوق من ح

قانون مدين، وجواز نزع اإلدارة للملكية جربا على  477- 470-478املادة 

قانون  400صاحبها للمنفعة العامة يف مقابل تعويض عادل حسب نص املادة 

وحق الشفعة وحق االسترداد وغريها من القيود على كون حق امللكية  ،مدين

 .جامع مانع

امللكية حق دائم بدوام العقار قبل هالكه، وكثريا ما  :مللكية حق دائمحق ا -

تنتقل امللكية من مالك إىل آخر بالعقود أو باملرياث دون أن يؤثر ذالك يف دوامها، 

فامللكية باقية بعينها حىت لو انتقلت إىل شخص آخر وانتقال امللكية ال يعين 

 .1تتأبد بانتقاهلا زواهلا ويقال يف هذا أن املعىن أن امللكية

I-8-  أساس احلماية القانونية حلرية التملك 
 (.امللكية حق ذايت هلا وظيفة اجتماعية)

إن امللكية حق ذايت يف عناصره وهو أكثر احلقوق ذاتية وأمشلها خصائص، 

ألن املالك له سلطة ذاتية مباشرة على العقار الذي ميلكه وله أوسع  السلطات 

نظيمه وطرق محايته وذالك أن للملكية وظيفة اجتماعية عليه، حدد القانون ت
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أساسية حلرية األفراد يف متلك العقارات اليت تشكل جزء من أراضي الدولة 

  .تسعى الدولة لضبط امللكية الذاتية لألفراد وجعلها يف متناول اجلميع

I-8-امللكية حق ذاتي  -أ:  
وامللكية الذاتية للعقار تتحقق بالعمل ذالك أن أقوى حافز للعمل من أجل 

امتالك الشيء وخاصة العقارات اليت مازالت حلد اليوم من أكثر مصادر الثروة، 

وتضمن امللكية أيضا االستقالل الشخصي فمن ال ميلك شيئا يفقد استقالله 

جع امللكية الذاتية ألن ويكون عبدا ملن ميلك، ومهمة الدولة كانت والزالت تش

كوهنا املالكة لكل شيء جيعل الناس كلهم عبيدا هلذه الدولة، وتكمن مهمة 

الدولة يف جعل امللكية الذاتية يف متناول كل من يعمل فتكون امللكية الذاتية 

أفضل جزاء على العمل وأقوى حافز وخري ضمان لالستقالل واحلرية، ويقول 

امللكية الذاتية هي اليت يقوم عليها استقالل " :األستاذ مازو يف هذا املعىن

اإلنسان وحريته فمن ال ميلك شيئا لنفسه يكون تابعا تبعية تامة  لآلخرين 

ويصبح من الربوليتاريا مستعبدا للدولة إذا كانت الدولة هي اليت متلك كل شيء 

 .1ء هم الذين يستحوذون على الثروةأو مستعبدا ملكن ميلكون إذا كان هؤال

I-8-األساس الذي تقوم عليه الوظيفة االجتماعية للملكية -ب : 
عرفنا أن امللكية حق ذايت وألن امللكية ليست مطلقة بل هلا وظيفة 

اجتماعية يطلب إىل املالك القيام هبا وحيميه القانون مادام يعمل يف احلدود 

ربه املرسومة مباشرة هلذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه احلدود فال يعت

القانون مستحقا حلمايته ويترتب على ذالك أنه حيث يعارض حق امللكية مع 

 .املصلحة عامة فاملصلحة العامة هي اليت تقدم

 :ويترتب على أن حلق امللكية وظيفة اجتماعية أمران
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وهذا املبدأ يقضي بوجوب التعاون يف اجملتمع  :مبدأ التضامن االجتماعي -

يت يقوم عليها هذا التعاون فاملالك جيب أن يعترب وامللكية من أهم الدعائم ال

 .نفسه عضوا يف اجملتمع الذي يعيش فيه كما يأخذ منه يعطيه

إذا كان كسب ملكه بعمله مدين للمجتمع هبذا الكسب ألن اجملتمع  :واملالك -

 .هو من منحه هذا احلق بكسب امللكية مبوجب القانون

 I-8-تقييد حق امللكية باملصلحة العامة واملصلحة اخلاصة -ج: 
وباعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية فهي أيضا مقيد بقيود تفرضها 

املصلحة العامة وقيود أخرى تفرضها املصلحة اخلاصة حددها املشرع مبوجب 

 .      قانون مدين ومايليها 471املادة 

للمالك كامل السلطات على العقار الذي  إن :تقييد حق امللكية باملصلحة العامة -

ميلكه ولكن الوظيفة االجتماعية للملكية الذاتية تفرض على مالك العقار بعض 

القيود مبوجب القواعد القانونية، ذالك ألنه إذا تعارض حق امللكية باملصلحة 

العامة فإن هذه األخرية هي اليت تقدم مثل حق الشرب وحق املرور أو االرتفاق  

الدولة يف امتالك املناجم ومحاية اآلثار التارخيية وغريها، وقد تصل  وحق

املصلحة العامة يف التعارض مع حق امللكية إىل حد نزع امللكية الذي منح لإلدارة 

قانون مدين وفق شروط حمددة، يف مقابل  400دون سواها مبوجب املادة 

 .تعويض عادل

زع امللكية وجعله حكرا على ليتبني أن املشرع اجلزائري ضيق يف حدود ن

اإلدارة دون سواها وهو من أكرب ضمانات محاية ملكية األفراد وحدد شروط 

احملدد لقواعد  80/16/0770املؤرخ يف  70/00وإجراءاهتا ضمن قانون رقم 

املتعلقة بزنع امللكية من أجل املنفعة العامة املعدل واملتمم، وهذا يف مقابل 

يته حيث وازن املشرع بني املصلحة العامة بزنع امللكية تعويض املالك عن نزع ملك

وراعي املشرع يف ذالك  ،وبني مصلحة املالك ووجد بأن مصلحة العامة هي األوىل

تعويض املالك مبقابل عادل اليت تعد ضمانة قانونية يف نزع امللكية، ومنح 

كية للمنفعة القانون أيضا للمالك حق خماصمة اإلدارة بالطعن يف قرارات نزع املل
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العامة، الذي يعد ضمانة قضائية للمالك حىت بعد نزع حق امللكية منه اليت 

 .كانت للمصلحة العامة دون سواها

 :قانون مدين على أن 471نصت املادة  :تقييد حق امللكية باملصلحة اخلاصة -

جيب على املالك أن يراعي يف استعمال حقه ما تقتضي التشريعات اجلاري هبا "

فاملبدأ األساسي هو أنه ..." ل واملتعلقة باملصلحة العامة أو املصلحة اخلاصةالعم

إذا تعارضت مصلحة املالك مع مصلحة خاصة بالغري ولكون للملكية وظيفة 

اجتماعية فإنه إذا ما كان الغري جدير باحلماية كانت مصلحته أوىل بالرعاية 

عويض للمالك، وأساس هذا تقدم مصلحة هذا الغري على مالك العقار يف مقابل ت

 .املبدأ هو التضامن االجتماعي، فللملكية وظيفة اجتماعية جيب عليها أن تؤديها

ومن مظاهر تقييد امللكية باملصلحة اخلاصة هو عدم تعسف املالك 

قانون مدين،  470 مبمارسة حقوقه واحترام حقوق اجلار حسب نص املادة

مدين ونظام امللكية املشتركة يف قانون  017و 016وأحكام احلائط املشترك 

 .وما يليها من قانون املدين وغريها 060العقارات املبينة حسب املادة 

مما سبق نستنج أن للمالك باعتباره صاحب حق ملكية على العقار له كامل 

السلطات على عقاره، وله حرية التصرف فيه وحىت إمهاله، وحرية األفراد يف 

مبدأ الوظيفة االجتماعية للملكية ودورها الفعال يف متلك العقارات أساسها هو 

تعزيز رغبة األفراد يف متلك العقارات ومحاية هذه احلرية بالضمانات القانونية 

اليت تضمن ممارسة هذه احلرية ضمن احلدود واألطر القانونية الصحيحة 

ن ليكون حق امللكية جدير باحلماية القانونية وضمان محاية حق ملكية عقاره م

املساس به واالعتداء عليه من الغري أو الدولة ممثلة يف اإلدارة، لتتحدد بذالك 

وسائل احلماية القانونية والقضائية حلق امللكية العقارية الذي هو تفعيل عملي 

 .حلرية التملك للعقارات

I-0- وسائل احلماية القانونية حلق امللكية العقارية: 
القاعدة أساسية يف التعامل  0 مكرر 086حدد القانون املدين بنص املادة 

يف العقارات وهي الرمسية أي أن مجيع التصرفات الواردة على العقارات أو 
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قانون  086احلقوق العينية جيب أن تأخذ طابع رمسي املنصوص عليها يف املادة 

 070مدين، وأكدت املادة اخلصوصية يف حق امللكية العقارية حسب نص املادة 

ال تنتقل امللكية أو احلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ":قانون مدين

ذالك بني املتعاقدين ام يف حق الغري إال إذا روعيت اإلجراءات اليت تنص على 

، وهذه املادة ربطت "القانون وباألخص القوانني اليت تدير مصلحة الشهر العقار

العينية األصلية مبصاحل التعامل يف حق امللكية العقارية باعتباره أهم حقوق 

الشهر العقاري، الذي أخذ النظام اجلزائري يف بداياته بنظام الشهر الشخصي 

الذي يقوم على شهر التصرفات الورادة على العقارات وفق أمساء مالكيها ونظرا 

لعيوب هذا النظام، أخذت قواعد الشهر العقاري يف اجلزائر بنظام الشهر العيين 

تصرفات الواردة على العقار ويعد أهم ضمانات احلماية الذي يبني حقيقة ال

 .القانونية للمالك أو الغري املتعامل بالعقارات

وإذا كانت إجراءات التعامل يف العقارات املرتبطة مبصاحل الشهر العقاري 

تعد أول الوسائل حلماية حق امللكية العقارية، فإن هذه امللكية حتميها الدعاوى 

 فها اليت تعد من اختصاص القضاء العادي حبسب نص املادةالعقارية على اختال

وما يليها من قانون إجراءات مدنية وإدارية إذا كانت املنازعة بني األفراد،  700

ويظهر تكريس املشرع اجلزائري حلرية التملك العقارات بالنص على محاية 

 .األمالك العقارية مبوجب الدعاوى القضائية

I-0- لكية بنظام الشهر العيين وقاعدة الرمسيةمحاية حق امل -أ: 
إن نظام الشهر العيين هو األساس القانوين للتنظيم العقاري يف اجلزائر 

أخذ به النظام اجلزائري تدرجييا، ويرتكز هذا النظام على شهر التصرفات 

من األمر  04و 07 العقارية على أساس العقار حمل التصرف حسب نص املادة

املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس  08/00/0707يف  املؤرخ 07/06رقم 

وعلى هذا األساس مسي بنظام الشهر العيين، ذالك أن لكل عقار  ،السجل العقاري

بطاقة خاصة به ضمن السجل العقاري يسجل فيها كل ما يقع على هذا العقار 

من تصرفات كما حتوي كذالك الوصف املادي هلذا العقار فتحدد مساحته 
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 87/10/0704املؤرخ يف  04/40من املرسوم رقم  07حسب نص املادة  1وموقعه

املتعلق بتأسيس السجل العقار ي املعدل واملتمم خبالف الشهر الشخصي الذي 

 .   يعتمد على أمساء املالكني للعقار

ويتميز نظام الشهر العيين بأن حق امللكية وكافة احلقوق العينية األخرى 

الواردة على العقار ال يكون هلا أثر إال من تاريخ الشهر أي تسجيله باحملافظة 

، 07/06 من األمر 04و 07قانون مدين واملادة  070العقارية حسب نص املادة  

أن من خصائص نظام الشهر  وتعد بيانات السجل العقاري حقيقية ومطلقة ذالك

العيين هو تطهري مجيع عيوب التصرف وهو ما جيعل من يكتسب حقا عينيا على 

 .العقار مالكا هلذا احلق بصورة هنائية ومطلقة وال ميكن منازعته فيه

ويضمن نظام الشهر العيين للمتعامل يف العقار أي الغري معرفة كل املعلومات 

للعقار الذي أقدم على التعامل فيه من حيث موقع الدقيقة أي احلالة القانونية 

ومساحة وحدود العقار واسم املالك وأهليته اليت حتدد يف نظام الشهر العيين 

 .بعد الفحص والدراسة الدقيقة إلعداد السجل العقاري

يقوم نظام الشهر العيين على مبادئ أساسية أمهها مبدأ التخصيص أي لكل 

خاصة به يف السجل العقاري تقيد فيه كل وحدة عقارية بطاقة عقارية 

التصرفات الواردة على العقار، فهو تشخيص ذايت للعقار، مبدأ قوة الثبوت 

املطلقة، ومبدأ الشرعية للتصرفات الواردة على العقار، مبدأ القيد املطلق ومبدأ 

أخري هو عدم اكتساب امللكية بالتقادم املكسب الذي يتعارض مع مبادئ الشهر 

     . الذي يضمن ثبات حق امللكية العقارية ألصحاهباالعيين

ليظهر من ذالك أن لنظام الشهر العيين عدة مزايا جتعله الضمان األكرب 

للمالكي العقار واملتعاملني يف حتقيق استقرار امللكية العقارية ودعم االئتمان 

لك أن ميزة العقاري، ومن أهم مزاياه هو توفري احلماية للمتعاملني يف العقار ذا

القوة املطلقة للشهر بالنسبة للغري، يقتضي هذا أن ما هو مقيد يف السجل العيين 
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هو احلقيقة بالنسبة للغري كما أن الشهر العيين يطهر العقد من العيوب اليت 

كانت تشوبه، فال جيوز الطعن فيه بالبطالن أو بأي سبب آخر حىت ولو كان 

يين من غري مالك العقار، فإن من شأن التصرف الذي مت شهره يف السجل الع

الشهر نقل امللكية نظر للقوة املطلقة العائدة له، وقد قرر املشرع هذه القاعدة 

على أساس الضمانات اليت يوفرها نظام السجل العيين الذي يفرض متحيصا 

سابقا ودقيقا ملستندات املالك عند إجراء القيد األول كي ال يتم هذا القيد على 

 املالك احلقيقي وإذا فرض أن حدث ضرر نتيجة تطبيق هذه القاعدة اسم غري

فإن القانون يويل املتضرر حق مطالبة مسبب الضرر بالتعويض فتصان بذالك 

 .   1اعتبارات العدالة دون اإلخالل باستقرار املعامالت

ومن مزاياه أيضا اليت تضمن محاية مالك العقار من عيوب تشابه األمساء 

ة معرفة املالك احلقيقي وحيميه أيضا من خطر التقادم املكسب حلق وكذا سهول

امللكية بسبب غياب املالك احلقيقي للعقار، وجينب الشهر العيين الغري من خماطر 

النصب والتدليس والغش بسبب وضوح املعلومات اخلاصة بالعقار ومبالكيه، مبا 

ود الفاصلة بني يقلل من نزاعات حول امللكية العقارية وخاصة حول احلد

األمالك اجملاورة وفيه ضمان حلماية حق الغري من االستيالء غري املشروع على 

   .امللكية

وأخريا ميكن القول أن هذا النظام حيقق استقرار امللكية العقارية ويوفر 

الثقة يف صحة احلقوق املشهرة وسالمتها القانونية مبا يرفع من قيمة العقارات 

عه احلصول على االئتمان املطلوب فينال القروض اليت حيتاج األمر الذي يسهل م

إليها يف مقابل وهن العقار أو إنشاء تأمني عليه، ويترتب على كل هذا تنشيط 

   .االئتمان العقاري وبالتايل استثمار أكثر لألموال العقارية

إذا كانت القاعدة العامة يف التعاقد طبقا للقانون  :قاعدة الرمسية -

ري هي رضائية العقود، والعقد الرضائي هو العقد الذي يكفي النعقاده اجلزائ
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جمرد التراضي مبجرد توافق ارادتني عليه فاالرادة يف هذا النوع من العقود 

تكفي بذاهتا وجمردة عن أي ظرف يكتنفها النشائها سواء حصل التراضي 

 .1باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة وغريها

صل يكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا النعقاد غري أنه استثناء من األ

هذه التصرفات أوجب املشرع إفراغها يف  ،العقد مثل عقد البيع للعقار ورهنه

القالب الرمسي والعقد الوارد على عقار ال يرتب أي أثر حىت بني املتعاقدين إال 

الشكل  منذ شهره باحملافظة العقارية، وكل عقد موضوع إشهار جيب أن يقدم يف

 .الرمسي

يقصد بقاعدة الرمسية إفراغ تصرف قانوين يف شكل معني من طرف 

 086وهذا ما أكدته املادة  2األشخاص املختصني أقر هلم القانون هذه الصفة

 .وغريها 40/04من املرسوم  40قانون مدين واملادة  0 مكرر

مكرر فالعقد الرمسي هو الذي حيرر من قبل  086لنص املادة  وتطبيقا

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت لديه أو ما تلقاه 

 .      من ذوي الشأن يف حدود سلطته واختصاصه املوضوعي والشخصي

وعليه فإن كل التصرفات الواردة على العقارات جيب أن حترر يف طابع 

السلطات  ،املوثقون :جلهات املكلفة بتحرير العقود الرمسية وهمرمسي وتتعدد ا

القضائية للقضاء العادي واإلداري على اختالف درجاهتا، السلطات االدارية 

 من القانون رقم 78-71-27خاصة مدير أمالك الدولة حسب نص املادة 

-88-00 املتضمن قانون أمالك الوطنية واملواد 10/08/0771املؤرخ يف  71/01

الذي حيدد  80/00/0770املؤرخ  70/676من املرسوم التنفيذي له رقم  72

  ..شروط إدارة أمالك الدولة اخلاصة التابعة للدولة وتسيريها

                                                 
 .76حممد صربي السعدي،مرجع سابق، ص  - 1
ي لتسجيل العقارات يف التشريع دوة أسيا و رمول خالد، اإلطار القانوين والتنظيم - 2

 .00، ص  8112اجلزائري، دار هومة ، اجلزائر، 
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إن وجوب إخضاع احملررات اخلاضعة للشهر العقاري إىل قاعدة الرمسية 

هم  له عدة مزايا فهو يعترب محاية لألطراف املتعاقدة لتنبيههم على خطورة ما

مقدمون عليه، كما أن تدخل املوظف أو الضابط العمومي يف حترير العقد يزيد 

من قانونية احملرر وحجيته إذ يعطيها املشرع احلجية كاملة على ما تضمنته إىل 

أن يطعن فيها بالتزوير، هذا فضال من أن إفراغ التصرف بني يدي املوظف أو 

قانونية املطلوبة اخلاصة بتحديد الضابط العمومي يؤدي إىل احترام الشروط ال

أطراف العقد بدقة وحتديد العقار بصفة نافية للجهالة وهي من مهام اليت 

وأحكام  07/06يناط للمحافظ العقاري مبراقبتها أيضا وفقا ألحكام األمر 

 .04/40املرسوم 

يضاف إىل كل ذالك أن قاعدة الرمسية متكن الدولة من بسط وإحكام 

رقابتها على السوق العقارية والتدخل للتقليل من املضاربة غري املشروعة يف 

 .1املعامالت العقارية ومتكينها أيضا من حتصيل مستحقات اخلزينة

I- 0-  الوسائل القضائية حلماية حق امللكية العقارية –ب: 
ات القانونية اليت تضمنها القانون املدين والنظام العقاري اليت إن اإلجراء

حتيط حبق امللكية والتصرفات الواردة عليها قد حتمي املالك يف حتديد حق 

ملكيته العقارية وطرق اكتسابه وانتقاله يف ظل نظام الشهر العيين وقاعدة 

املالك صاحب الرمسية، فإن  املساس هبذا احلق أو جمرد االعتداء عليه ميكن 

 ،الصفة واملصلحة من الدفاع عن حقه أمام اجلهات القضائية العادي أو اإلداري

وتكمن محاية القضاء العادي حلق امللكية من خالل الدعاوى القضائية يف 

قانون  700املنازعة العقارية اليت ينظر فيها القسم العقاري حسب نص املادة 

 . اإلجراءات املدنية واإلدارية

منه  708دد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حسب نصت املادة وقد ح

احلاالت اإلحدى عشر منازعة عقارية اليت ينظر فيها القسم العقاري على وجه 
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اخلصوص وختضع من الناحية املوضوعية جملموعة قوانني خاصة ذات الصلة 

لتوجيه املتضمن ا 02/00/0771املؤرخ يف  71/87القانون رقم  :بالعقار منها

املتضمن  12/08/0720املؤرخ يف  20/07العقاري املعدل واملتمم، القانون رقم 

كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتدد حقوق 

املتضمن قانون  10/08/0771املؤرخ يف  71/01املنتجني وواجباهتم، القانون رقم 

املتعلق  10/10/0770املؤرخ يف  70/10األمالك الوطنية واملرسوم التشريعي رقم 

املتعلق  04/40بالنشاط العقاري وجمموعة النصوص التنظيمية للمرسوم رقم 

 .1بالسجل العقاري

وحددت املادة سريان االختصاص بالنسبة للشريعة العامة منها أحكام 

لى القانون املدين بالنسبة حلق امللكية مبا فيها نظام امللكية املشتركة وامللكية ع

الشيوع واحلقوق العينية األخرى كحق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكن 

 .التأمينات العينية واحليازة والتقادم

وأوىل املشرع اجلزائري منازعات األراضي الفالحية الختصاص القسم 

 .من قانون االجراءات املدنية واالدارية  706و 700العقاري حسب نص املادة 

- 707ري اختصاص القضاء العقاري حسب املواد وحدد املشرع اجلزائ

إجراء الشهر  707واستحدث املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة  ،700و 704

العقاري للدعاوى القضائية املتعلقة بفسخ أو اإلبطال أو التعديل أونقض حقوق 

 ،04/40من املرسوم  27قائمة على عقود مت شهرها اليت تطابق نص املادة 

مانة لكل متعامل بالعقار مبعرفة احلالة القانونية هلذا العقار لدعم والذي يعد ض

االستقرار والثقة يف املعامالت العقارية، فاهلدف من هذا اإلجراء هو إعالم الغري 

باملنازعة العقارية لتنبيهه خلطورة شراء حقوق متنازع يف ملكيتها وكذا حلمايته 

 .أو نقض سند ملكية املالكمن خطر فقدان العقار إذا ما أبطل أو فسخ 

                                                 
بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلداري، منشورات بغدادي، طبعة  - 1

 .047، ص 8117 ثانية
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ورغم شهر دعوى املنازعةة العقاريةة ال يوقةف إجةراءات وعمليةات إشةهار       

ذالك أن شهر الدعوى القضائية  ،عقود واتفاقات التصرف يف حق امللكية العقارية

وال مةانع مةن شةراء بعةض      اهلدف منه هو إعالم الغري حبالةة العقةار القانونيةة،   

األفراد للعقارات حمل الزناع العقةاري طاملةا أن الةدعوى القضةائية ليسةت مانعةا       

لنقل امللكية العقارية وهذا ما أكدته مذكرة صادرة عن مديرية العامةة ألمةالك   

موجهةةة للسةةادة مةةديري  88/10/0770مؤرخةةة يف  10027الدولةةة حتةةت رقةةم 

بشهر التصرفات اإلرادية بةالرغم مةن وجةود     00احلفظ العقاري يف كل الواليات

    .نزاع يف امللكية مت رفع دعوى قضائية بشأنه

ومما سبق فإن وجوب شهر الدعوى القضةائية حيقةق اهلةدف منةه بةإعالم      

الغري بالزناع حول العقار دون أن يكون ذالك مانعا للتصرف يف العقار حمل الزناع، 

لةدعوى أقرهةا أيضةا مةا جةاء يف قةرار       وإلزامية الشهر حتت طائلة عدم قبول ا

وجملس الدولة بقةراره   ،04/10/0776املؤرخ يف  01211811احملكمة العليا رقم 

 .12/01/8110املؤرخ يف  8041رقم 

مما سبق يتبني أن املشرع اجلزائري من خالل قواعد اإلجراءات املدنية 

ة حق امللكية وعزز محاي ،اإلدارية وازن بينها وبني قواعد القانون  العقاري

العقارية ومجيع احلقوق العينية العقارية األخرى اليت أستحدث النص عليه يف 

يف توجه من املشرع اجلزائري إىل إحاطة كل عناصر امللكية  ،القانون اإلجرائي

واحلقوق املتفرعة عنها باحلماية القانونية من خالل الدعاوى العقارية اليت 

ءاهتا بالشكل الذي حيمي مجيع املتعاملني يف وسع من نطاقها وكذا تنظيم إجرا

 .العقارات سواء املالكني أو املتصرف إليهم مبختلف التصرفات القانونية

       

II- حلرية متلك العقارات يف اجلزائر ضمانات محاية القضاء اإلداري: 
عرفنا مما سبق أن محاية املشرع اجلزائري حلرية التملك لكل األفراد 

عامة أو حق امللكية بصفة خاصة ظهر من خالل اإلجراءات املرتبطة 

بالتعامالت الواردة على العقارات القائمة على الرمسية وقاعدة الشهر العيين، 
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 قرارات وهذه األخرية مرتبطة أساسا مبصاحل احلفظ العقاري، اليت يطعن يف

هذه اجلهة اإلدارية باإللغاء لعدم املشروعية اليت يكمن فيها املساس حبرية 

متلك العقارات خاصة يف حاالت رفض احملافظ العقاري إلجراء اإليداع والشهر 

العقاري للتصرفات الواردة على العقار خاصة العقود وغريها، ويرتبط حق 

 حالة ما إذا كانت هذه األخرية طرفا امللكية العقارية أيضا باجلهات االدارية يف

يف التصرفات الواردة على العقار  اليت يكون األصل فيها من اختصاص القضاء 

وخيتص القضاء اإلداري إذا كانت  ،العادي إذا كانت العقود اإلدارية رضائية

اجلهة اإلدارية بصفتها صاحبة السلطة العامة يف  عالقتها وتصرفاهتا الواردة 

ويكون اختصاص  ،ار فيما يتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة اخلاصةعلى العق

القضاء اإلداري مبنازعات نزع امللكية للمنفعة العامة واالستيالء على العقار 

 .خاصة

II-0– مساس اجلهات اإلدارية املمثلة مبصاحل احلفظ العقاري حبرية متلك العقارات: 
لك عامة وحبق امللكية لكل تعترف غالبية الدساتري لألفراد حبرية التم

فرد خاصة وحتميه من اعتداءات الغري عليه، فيحق لكل فرد أن ميارس حق 

امللكية بكل مظاهره على ما ميتلك فله حق استعماله واستغالله والتصرف فيه 

، واألصل أنه ال حيق ألحد حرمان املالك من 1وهذا يف إطار ما يسمح به القانون

ر امللكية على عقاره، واستثناء قد تتعرض اإلدارة حقه يف ممارسة مجيع مظاه

بزنع امللكية جربا عن املالك وذاك مشروط بضرورات املنفعة العامة، الذي يعد 

األساس الشرعي الذي يربر اعتداء اإلدارة على امللكية اخلاصة، الذي أحاطه 

املشرع بضمانات وشروط كي ال حتيد اإلدارة عن الوجهة الصحيحة ومربرات 

 .ملصلحة العامة لالعتداء على أهم احلريات احملمية دستوريا وهو حق امللكيةا

                                                 
 التشريع اجلزائري، دار اهلدى ، عني صونية بن طيبة، اإلستيالء املؤقت على العقار يف - 1

 .10، ص 8101مليلة، طبعة 
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ورغم أن املشرع أحاط حق امللكية العقارية بضمانات قانونية وأحكم 

تنظيمه من الناحية العملية بسريان أعمال املسح األراضي لألراضي اجلزائرية 

اإلدارية طرف  يف لتفعيل العمل بنظام الشهر العيين، وباعتبار أن اجلهات 

التنظيم  العقاري فإن املساس حبرية التملك وكذا حق امللكية قد تظهر يف عدة 

       .أوجه

لتظهر ضرورات تفعيل الرقابة القضائية على أعمال اجلهات اإلدارية يف 

 ،حاالت اليت متس فيها بأحد أهم احلريات األساسية وهي حق امللكية العقارية

ي فإن االختصاص يؤول للقضاء اإلداري إذا كنت اإلدارة وطبقا للمعيار العضو

ممثلة يف الدولة الوالية أو البلدية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وهنا البد من حتديد اجلهات القضائية املختصة باملنازعات العقارية  ،طرفا فيها

 .ا فيهااليت تكون احملافظة العقارية واجلهات اإلدارية األخرى طرف

II-0 - وسائل محاية حرية التملك من قرار احملافظ العقاري برفض اإليداع أو  -أ
 :اإلجراء الشهر العقاري 

وباعتبار أن التصرفات الواردة على العقارات خاصة من اكتساب أو 

مرتبطة مبصاحل احلفظ العقاري ممثلة يف  التصرف يف حق امللكية العقارية،

احملافظة العقارية اليت تعد من اجلهات االدارية التابعة للمديرية الفرعية 

للوالية لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية حسب نص املادة األوىل من 

، يسريها احملافظ العقاري  يسهر على مراقبة مدى توافر قاعديت 04/40املرسوم 

والشهر املسبق يف احملررات الرمسية املقدمة إليه من أجل إخضاعها إىل  الرمسية

عملية اإلشهار العقاري، ويتوىل إنشاء جمموعة البطاقات العقارية وتأسيس 

السجل العقاري بعد التأكد من توافر الشروط الالزمة يف عملية االشهار 

 .    1العقاري

                                                 
 .088جميد خلفوين، مرجع سابق، ص  - 1
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الدارييني من اإليداع وبعد تأكد احملافظ العقاري بواسطة أعوانه ا

القانوين للوثائق العقارية اخلاضعة لإلشهار يتوىل عملية إجراء اإلشهار خالل 

يوما التالية لتاريخ إيداعها ويكون للشهر العقاري أثر فوري ال يرتد أثره إىل  07

تاريخ إبرام التصرفات، وبه ينشيء احلق العيين حبيث ال وجود حلق امللكية 

ا بني األطراف املتعاقدة إال من تاريخ إشهارها باحملافظة العقارية حىت فيم

 .07/06من األمر  04و07العقارية حبسب نص املادة 

وخول املشرع اجلزائري للمحافظ العقاري صالحيات واسعة يف مراقبة 

فهو  مدى استيفاء احملرر املراد إشهاره باحملافظة العقارية على شروطه القانونية،

حيقق يف هوية األطراف وأهليتهم وكذالك يف صحة األوراق املطلوبة من أجل 

اإلشهار، ويترتب إما رفضه إيداع الوثائق وبالتايل استحالة إجراء اإلشهار 

العقاري وإما قبوله إيداعها مع رفض تنفيذ اإلجراء الذي يبلغ للمعنيني مبوجب 

فيه أسباب الرفض وهنا يكون  رسالة موصي عليها مع إشعار باالستالم يبني

مبثابة قرار إداري من احملافظ العقاري برفض اإليداع واإلجراء اإلشهار 

 .العقاري

ويف كلتا احلالتني تستحيل عملية إجراء اإلشهار العقاري ويستحيل معها 

وهنا تكمن أمهية وخطورة هذا الرفض  ،العيين الناقل للملكية العقاريةاألثر 

مسبب طبقا للقانون يكون فيه مساس حبرية متلك األفراد ألنه إذا مل يكن 

للعقارات مبا يستوجب التدخل القضاء اإلداري إللغاء قرار احملافظ العقاري 

          .برفض اإليداع واإلجراء العقاري الغري قائم على األسس القانونية الصحيحة

نية مبسببات واجلدير بالذكر أن احملافظ العقاري مقيد من الناحية القانو

حمددة لرفض اإليداع أو اإلجراء أو الرفض هلما معا، وهو ما يعد ضمانة 

قانونية لألفراد حلماية حق امللكية العقارية، ويكون أساسا ملنازعة احملافظ 

العقاري بإعمال رقابة املشروعية للقضاء اإلداري على أعمال احملافظ العقاري 

   .اليت متس حبق امللكية العقارية
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 04/40هذه املسببات القانونية حددها القانون العقاري مبوجب املرسوم و

وهي أسباب تتعلق برفض اإليداع اليت تعد رقابة قبلية  011حبسب نص املادة 

إلجراء اإلشهار، إذا تبني وجود خلل يف الشرط الشخصي لألطراف املتعلق 

 .عند نقص الوثائق باهلوية واألهلية وغريها أو يف البيانات الوصفية للعقار أو

وقد حيدث أن يقبل احملافظ العقاري إيداع الوثائق مبصلحة اإليداع 

باحملافظة العقارية إال أنه يرفض إجراء اإلشهار العقاري إذا تبني له بعد 

فحصه الدقيق والكلي للوثائق الرماد شهرها بأهنا قد شاهبا عيب من العيوب 

ت بكيفية نافية للجهالة أو عند عدم سواء عند عدم تعيني األطراف أو العقارا

من املرسوم  010إرفاق بعض الوثائق اليت طلب استكماهلا، وقد حدد املادة 

عدة حاالت يقبل فيها احملافظ اإليداع ويسجل يف السجل اخلاص  04/40

 .بااليداع ومع ذالك يرفض إجراء اإلشهار العقاري

حددت على سبيل  قد 04/40من املرسوم  010و 011وإذا كانت املادة 

احلصر أسباب رفض احملافظ العقاري لإليداع أو اإلجراء للشهر العقاري، فإن 

وسعت من صالحيات احملافظ العقاري لتقدير  04/40من املرسوم  017املادة 

املشروعية للعقود املقدمة له من أجل اإلشهار العقاري إذا كان التصرف الذي 

 .اآلداب العامةحيمله احملرر خمالف للنظام العام و

وبذالك فإن رفض احملافظ العقاري لإليداع أو اإلجراء لإلشهار العقاري 

جيب أن يكون معلل باملسببات القانونية، ألن رفض اإليداع أو اإلجراء غري املعلل 

بأحد هذه األسباب يكون قراره اإلداري برفض اإليداع أو اإلجراء الشهر 

م القضاء اإلداري إللغاء القرار غري املشروع العقاري حمال لرقابة املشروعية أما

 للمحافظ العقاري   

من طرف أصحاب الصفة املالكني للعقار، وهنا تظهر أمهية إعمال رقابة 

القضاء اإلداري على قرارات احملافظ العقاري غري املشروعة اليت متس بأهم 

 .احلريات األساسية للمواطن وهو حرية التملك للعقارات
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نت قرارات احملافظ العقاري برفض اإليداع أو اإلجراء قد سببت أما إذا كا

تقوم على أساسها املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري  ،ضرر لألطراف املتعاقدة

وتقع هذه املسؤولية على الوزارة اليت يعمل احملافظ العقاري حتت وصايتها 

 .07/06من األمر رقم  80حسب نص املادة 

دارية بإلغاء القرار اإلداري للمحافظ العقاري ضمانة فإذا كانت دعوى اإل

حلماية حق امللكية، فإن دعوى املسؤولية اليت تتم بتفعيل القضاء الكامل تعد 

ضمانة قضائية ثانية لضمان عدم تعسف احملافظ العقاري ورفض اإليداع أو 

 .اإلجراء الشهر العقاري الغري مؤسس قانونيا

ي مسح األراضي فإن ذالك يستوجب محاية ومبوجب سريان التطبيق العمل

حق امللكية أثناء تنفيذ هذه العملية وخاصة مبناسبة إجراءات التحقيق 

العقاري، رغم أن املنازعات العقارية يف مسائل الترقيم املؤقت أوىل املشرع 

اجلزائري اختصاص النظر فيها للقاضي العقاري يف القضاء العادي مبوجب املادة 

 .راءاتقانون اج 704

II-0 - التمثيل القانوني للمحافظة العقارية أمام القضاء اإلداري -ب: 
عندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية ذات 

متثل بواسطة  ،الصبغة االدارية طرفا يف الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه

رئيس اجمللس الشعيب البلدي على التوايل واملمثل القانوين  الوزير املعين، الوايل،

قانون إجراءات  282بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اإلدارية حسب نص املادة 

مدنية وادارية، والبد من مراعاة النصوص اخلاصة اليت حتدد بشكل خاص 

 .صفة املمثل يف بعض املسائل خاصة العقارية منها

عقارية جهة إدارية تابعة للمديرية الفرعية وتبعا لكون احملافظة ال

للوالية لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية حسب نص املادة األوىل من 

فإن الدولة هي املسؤولة على أعماهلا القانونية املتمثلة يف  ،04/40املرسوم 

دة القرارات اإلدارية وأعماهلا املادية املتعلقة باملسؤولية االدارية حسب نص املا

فإن الدولة متثل من  04/40من املرسوم  000وتنص املادة  ،04/06من األمر  80
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قبل الوايل يساعده يف ذالك رئيس مصلحة بالوالية مكلف بشؤون أمالك الدولة 

 .والشؤون العقارية فيما خيص العقار

وبذالك فإن احملافظة العقارية ميثلها أمام القضاء اإلداري من قبل مدير 

وباعتبار هذه ،لة والشؤون العقارية بعد التفويض له من وزير املاليةأمالك الدو

اهليئة تابعة لوزارة املالية فإن اختصاص يؤول إىل جملس الدولة طبقا لنص 

قانون إجراءات بإسناد الفصل يف دعاوى اإللغاء والتفسري وتقدير  710املادة 

 .ة املركزيةاملشروعية القرارات األخرى الصادرة عن السلطات اإلداري

II-8 –  محاية القضاء اإلداري للملكية العقارية من أعمال اإلدارة املاسة بهذه احلرية
 :بصفتها صاحبة السلطة

عرفنا فيما سبق أن حق امللكية مرتبط باجلهات اإلدارية ممثلة يف 

احملافظة العقارية خصوصا من حيث إجراءات الواردة على حق  امللكية العقارية 

فإن الدولة  ،قضاء اإلداري بنظر نزاعات العقارية املتعلقة هبذا الشأنوينفرد ال

والوالية والبلدية واهليئات اإلدارية ذات الصبغة اإلدارية هي أيضا تدخل يف 

تعاقدات مع أشخاص القانون اخلاص حول التصرفات الواردة على حق امللكية 

ية القضاء العادي، إال العقارية، ورغم أن هذه التعاقدات يف جمملها ختضع لوال

أن هذه اهليئات اإلدارية يف حاالت حمددة قانونا تدخل يف تعاقدات مع أشخاص 

القانون اخلاص بصفتها صاحبة السلطة وحتقيقا للمصلحة العامة وتكون 

تصرفاهتا الواردة على حق امللكية خاضعا للقضاء اإلداري مبوجب القوانني 

لدولة يف مثل هذه الزناعات خاصة اخلاصة اليت حتدد أيضا صفة ممثل ا

 .املرتبطة باألمالك الوطنية العمومية واخلاصة للدولة

وإذا كانت القاعدة القانونية أنه ال ميكن حرمان أحد من ملكيته على 

فإن هذه القاعدة أخصها املشرع باستثناء وحيد لصاحل اإلدارة وحتقيقا  ،عقاره

 كية للمنفعة العامة حسب نص املادةللمنفعة العامة حيث منحها سلطة نزع املل

قانون مدين، وكذا تأميم العقارات من القطاع اخلاص إىل  400من الدستور و 81



 0 ـــــــــــــــــــــــــــ

- 470 - 

 

قانون مدين، ومراعاة للمصلحة العامة تلجأ  402حسب نص املادة  1القطاع العام

وفقا  ،وما يليها 407الدولة لزنع امللكية عن طريق االستيالء حسب نص املادة 

اعد قانونية صارمة ملا يف ذالك من مساس حبرية دستورية وهي حق لشروط قو

  .امللكية

II-8 -  اختصاص القضاء اإلداري باملنازعات املتعلقة باألمالك الوطنية –أ: 
قد تتصرف اإلدارة بصفتها من أشخاص القانون اخلاص وتدخل يف 

ويكون اختصاص النظر يف  تعاقدات واتفاقات حول حق امللكية العقارية،

منازعاهتا للقضاء العادي رغم أن الدولة ومجاعاهتا احمللية طرفا يف هذه 

االتفاقات املتعددة اليت ال تقع على حصر، ولكن الطبيعة اخلاصة يف العقارات 

اليت تكون حمل هذه التصرفات اليت تدخل ضمن أمالك الدولة  يثري التساؤل 

   .اد للعقارات يف هذا الشأنحول محاية حرية متلك األفر

ورغم أن األصل يف املنازعات املتعلقة بأمالك الدولة الوطنية للقضاء 

اإلداري طبقا للمعيار العضوي لكن املشرع كاستثناء أخضع بعض الزناعات 

املتعلقة باألمالك الوطنية اخلاصة للمحاكم العادية بصريح النص يف حاالت 

ة أو األمالك اليت ال مالك هلا حبسب نص املادة اإلستيالء على التركات الشاغر

 .قانون مدين 000

ويظهر تدخل القضاء اإلداري حلماية حرية متلك العقارات يف موضوع 

التنازل على األمالك الوطنية اخلاصة حبسب ما تنص عليه القوانني اخلاصة 

نون املتعلق باألمالك الوطنية، قا 10/08/0771املؤرخ يف  71/01خاصة قانون 

املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  80/00/0770املؤرخ يف  70/676رقم 

احملدد لشروط ادارة األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة  70/010

 00/01/0727املؤرخ يف  27/077وتسيريها وظبطها، املرسوم التنفيذي رقم 

ذي الطابع التعاقدي احملدد لالتفاقية النموذجية املتعلقة باالستعمال اخلاص 
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احملدد  17/16/8110لألمالك العمومية والقرار الوزاري املشترك مؤرخ يف 

لشروط التنازل على العقارات املبنية والغري مبنية التابعة لألمالك الوطنية 

 .اخلاصة للدولة املخصصة الجناز عمليات التعمري أو بناء

جلزائرية حلرية متلك كل هذه القوانني واملراسيم تعكس تشجيع الدولة ا

ولكن هذه احلرية تبقى مقيدة يف نطاق حق امللكية ألن هناك  ،املواطنني للعقارات

أمالك غري قابلة للتملك بطبيعتها مثل الشواطئ واجلبال واآلثار التارخيية 

 .  وغريها

وكذالك هناك أمالك الدولة العامة واخلاصة اليت غري قابلة للتملك  أو 

التنازل عنها مادامت خمصصة للنفع العام أو املرافق العامة وإن  التصرف فيها وال

 .1كان ميكن التنازل عنها إذا رفع عنها التخصيص

ذالك أن اإلدارة ملزمة بصيانة األمالك الوطنية العمومية وهي حممية 

مببدأ عدم التصرف فيها، ويشمل هذا املبدأ عدم قابلية املال العام للتصرف فيه 

رهن أو اإلجيار مادام خمصص وإذا مت التصرف فيه فالعقد باطل بالبيع أو ال

 .وليس للمشتري املطالبة بالتعويض من اإلدارة

ويدخل ضمن أمالك الدولة أمالكها اخلاصة اليت ميكن ختصيصها ملرفق 

داخلي أو خارجي أو تأجريها ويربم عقد االجيار األمالك الوطنية اخلاصة ملدة 

وجيوز التصرف يف األمالك اخلاصة  ،ميكن فسخهسنوات، و 17أو  14أو 10

ألن اإلدارة ال ميكنها التنازل على أمالكها إال  ،بالتنازل ولكن هذه القاعدة مقيدة

إذا مل تكن خمصصة للمرافق العامة وبشرط أن ال حيتاج إليها املرفق، ويتم 

عن  البيع باحترام اإلجراءات اليت ضبطها القانون أو التنظيم ويكون مبدئيا

طريق املزاد العلين فالبيع بالتراضي هو استثنائي أجازه املشرع يف حاالت 

من املرسوم التشريعي  80حمددة، يف إطار ممارسة الشفعة كما ورد يف املادة 

املتعلق بالنشاط العقاري الذي منح حق الشفعة  10/10/0770املؤرخ يف  70/10
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ار املعاملة باملثل وذالك لفائدة للمستأجرين وإمكانية متلك العقار، وكذا يف إط

اهليئات الديبلوماسية أو يف إطار الترقية العقارية وتشجيع االستثمار، اجناز 

 .عمليات تعمري أو بناء أو لفائدة املؤسسات العمومية أو اجلمعيات

األصل العام أن القاضي اإلداري خمتص بنظر منازعات املتعلقة باألمالك 

القاضي العادي باملنازعات املتعلقة باألمالك الوطنية الوطنية العمومية وخيتص 

اخلاصة، لكن نظرا للمعيار العضوي حول اختصاص القاضي االداري والعادي، 

فإن كل املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها ختضع مبدئيا للقاضي االداري إال 

لو تعلق ما استثين بنص خاص، وكل املنازعات اليت تكون االدارة طرفا فيها و

بتسيري أمالك وطنية فإهنا مبدئيا ختضع الختصاص القاضي العادي إال ما 

 .1استثين بنص خاص

إذن كل املنازعات املتعلقة باألمالك الوطنية العمومية سواء اختص هبا 

القاضي اإلداري أو القاضي العادي، فإن كل منهما ملزم بتطبيق قواعد القانون 

أما منازعات املتعلقة باألمالك الوطنية اخلاصة فجزء منها خيضع للقاضي  العام،

اإلداري، وجزء للقاضي العادي ومن املفروض يف كل احلاالت أن يطبق القاضي 

املختص القواعد املطبقة على األمالك الوطنية اخلاصة ألهنا ختضع ألحكام 

خر مستمد من مزدوجة بعضها مستمد من أحكام القانون اخلاص والبعض اآل

 .أحكام القانون العام

من قانون أمالك  087وكل نزاع قد يتعلق باألمالك الدولة فإن املادة 

الوطنية تنص صراحة على أن رئيس البلدية بالنسبة لألمالك اليت تعود 

ملكيتها للبلدية، والوايل يف األمالك التابعة للوالية، ووزير املالية بالنسبة 

 ،ابعة للدولة وهم وحدهم مؤهلني لتمثيل الدولة، الواليةلألمالك الوطنية الت

 .    والبلدية أمام القضاء مدعني أو مدعى عليهم
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II-8 - اختصاص القضاء اإلداري  مبنازعات األمالك العقارية التابعة للدولة  -ب
 :القابلة للتنازل

التنازل يف تشجيع الدولة لتملك العقارات فإن القانون منح اإلدارة إمكانية 

املؤرخ يف  20/10على األمالك الوطنية اخلاصة مبوجب القانون رقم 

املتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكين أو  10/18/0720

املهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الترقية 

هزة العمومية والذي كان هدفه متكني والتسيري العقاري واملؤسسات اهليئات واألج

 .كل مواطن جزائري من عقار أو سكن الئق

املؤرخ يف  14/8111ورغم أن هذا القانون ألغي مبوجب القانون رقم 

وكان اهلدف من إلغائه هو أن  8110املتضمن قانون املالية لسنة 80/08/8111

بيق العملي أثار هذا القانون أصبح وسيلة لنهب ممتلكات الدولة، غري أن التط

العديد من اإلشكاليات أمام اجلهات القضائية خاصة من حيث بقاء سريان 

لغاية   00/08/8111يف طلبات االكتساب اليت مت ايداعها قبل  20/10القانون 

 .التصفية النهائية لكل امللفات

منه األمالك العقارية القابلة للتنازل وهي متعددة  18حددت املادة  وقد

ا احملالت السكنية والبنايات اجلماعية واملساكن الفردية اليت تسريها نذكر منه

إدارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، احملالت السكنية والبنايات اجلماعية 

واملساكن الفردية التابعة للمؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية مبختلف 

 .     أنواعها وغريها

ك الدولة اجلزائرية اخلاصة تعود للقضاء واملبدأ العام أن منازعات أمال

اإلداري، واستقر االجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تكريس اختصاص 

القضاء االداري سواء يف منازعات عقود التنازل أويف جمال القرارات الصادرة عن 

على أن  20/10من القانون  07اللجنة الوالئية للتنازل مفسرة نص املادة 

ري هو جهة القضاء العام بالنسبة لإلدارة، وأعلنت احملكمة العليا القاضي االدا

عن اختصاص اجلهات القضائية االداري مؤسسة موقفها على أن عقود التنازل 
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املتعلقة بالدومني اخلاص للدولة هي عقود إدارية ال جيوز الغائها إال من طرف 

 .  القاضي اإلداري

املرسوم الساري به العمل هو  إال أن 20/10ورغم  إلغاء القانون رقم 

املتضمن حتديد شروط إعادة  14/10/8112املؤرخ يف  12/074التنفيذي رقم 

التنازل عن املساكن االجتماعية املمولة من طرف الدولة والسكنات املستفيدة من 

 .إعانات الدولة الكتساب امللكية الساري املفعول

ضاء االداري خاصة مع الذي أبقى اختصاص النظر يف كل منازعاهتا للق

املتعلق بقانون االجرءات املدنية واالدارية الذي يعد  12/17سريان القانون رقم 

التطبيق العملي ملبدأ ازدواجية القضاء يف اجلزائر على أثر إعادة التنظيم 

 .القضائي اجلزائري إىل قضاء العادي والقضاء االداري

أمام مجيع اجلهات نظرا خلصوصية القضاء االداري وطرق التقاضي 

القضائية  ملختلف دراجاهتا اليت تعد محاية لألفراد يف مواجهة خصوصية 

االدارة بصفتها صاحبة السلطة واحلد من سلطها املاس حبريات األفراد خاصة 

 .املتعلقة بامللكية العقارية

II-8 - ءاختصاص القضاء اإلداري  مبنازعات نزع امللكية جربا والتأميم واإلستيال -ج: 
قانون مدين فإنه ال ميكن حرمان أي مالك من  400حسب نص املادة 

ملكيته العقارية إال أن القانون منح االدارة خصوصية نزع امللكية جربا على 

على  402ونصت املادة  املالك وفق شروط صرامة يف مقابل تعويض عادل للمالك،

انه ال جيوز إصدار حكم التأميم إال بنص قانوين على شروط وإجراءات قانونية 

ومبقابل تعويض عادل، فإن كانت هذه احلاالت فيها تعد على امللكية العقارية 

اخلاصة يكون مربرها املنفعة العامة اليت عرفنا وطبقا للوظيفة اإلجتماعية 

الوحيد لزنع امللكية وفق شروط حمددة قانوين وتكون  حلق امللكية أهنا املربر

 .مضمونة بتعويض عادل للمالك

إال أن إجراءات اإلستيالء تعد أخطر أنواع تعدي اإلدارة على امللكية 

قانون مدين ويعد أخطر طرق اكتساب امللكية،  407اخلاصة نصت عليه املادة 
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ضمانا الستمرارية املرفق جيب أن يكون يف حاالت االستثنائية واالستعجالية و

 .العمومي وإن منعه القانون يف العقارات املعدة للسكن، وحدد إجراءاته القانون

واملالحظ أن القانون اجلزائري مل يضع قانون خاص لنظام االستيالء على 

بالرغم من أن االستيالء أكثر   70/00غرار نزع امللكية للمنفعة العامة قانون 

ة اخلاصة منه بالنسبة للمنع مبا وسع من صالحيات خطورة ومساس بامللكي

القضاء لتوفري أكرب قدر من احلماية من تسلط اإلدارة بإجراءاهتا يف عملية 

 .االستيالء

فالطريق الذي خوله القانون كضمانة لألفراد محاية حلقوقهم وملكياهتم 

ل رفع العقارية من االعتداءات الواقعة عليها هو طريق القضاء وذالك من خال

دعوى االلغاء لقرارات اإلستيالء غري املشروع وإعادة احلالة ملا كانت عليه مع 

إمكانية وقف تنفيذ قرار االستيالء إذا تعلق بالتعسف يف استعمال احلق أو 

مساس صارخ بامللكية اخلاصة ويف حالة وجود ضرر ميكن املطالبة بالتعويض عن 

 .1ذالك

الذي  12/17من قانون  210و 211ادة وتطبيقا للمعيار العضوي حسب امل

حدد السلطات االدارة املركزية والالمركزية الدولة الوالية البلدية واهليئات 

االدارية،  ومن مث ينصب الطعن يف قرارات االستيالء الصادرة عن البلدية يكون 

وقرارات الصادرة عن  ،رئيس اجمللس البلدي الشعيب هو املمثل القانوين للبلدية

ية يكون الوايل هو املختص وكذا القرارات الصادرة عن اهليئات االدارية الوال

املؤهلة قانونا بذالك، ويكون الوزير املختص يف قرارات اإلستيالء الصادرة عن 

 .الوزراء أو املوظفني املفوضني عنهم مبقتضى نصوص قانونية خاصة

ارية طبقا وتكون قرارات البلدية والوالية حمل طعن أمام احملاكم االد

 .12/17قانون  210للمادة 

                                                 
 .28مرجع سابق، ص  صونية بن طيبة، - 1
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وباعتبار أن قرارات االستيالء قرارات تنفيذية فإن ذالك جيعلها من 

األعمال املادية اإلنفرادية لإلدارة هبا مساس حبق امللكية العقارية يستدعي 

وكذا التدخل  ،تدخل القاضي االستعجايل لوقف التنفيذ لقرار اإلستيالء

متلك العقارات لوقف تنفيذ القرار اإلدري  حلماية حرية أساسية وهي

قانون إجراءات  781باالستيالء على امللكية العقارية اخلاصة طبقا للمادة 

 .  مدنية وإدارية

 :خامتة
ا سبق لخلص إىل أن حرية التملك كأهم احلريات األساسية احملمية مم

عزز تطبيقها مبوجب قواعد كسب حق  ،دستوريا باعتبارها رخصة للناس كافة

ووفر هلا احلماية القانونية  ،امللكية العقارية مبوجب النظام القانون  العقاري

مبوجب  12/17خاصة يف مواجهة اإلدارة مبوجب قواعد القانون اإلجرائي 

القضاء اإلداري، وهذه احلرية على إطالقها فهي حمددة مبوجب قيود من حيث 

يرد على أمالك الدولة العامة واخلاصة، وكذا قيود على  حق التملك الذي ال

حق امللكية ذاته املرتبط باملصلحة العامة واملصلحة اخلاصة لتفعيل الوظيفة 

 .االجتماعية حلق امللكية

وللمالك باعتباره صاحب حق ملكية على العقار له كامل السلطات على 

ألفراد يف متلك العقارات عقاره، وله حرية التصرف فيه وحىت إمهاله، وحرية ا

أساسها هو مبدأ الوظيفة االجتماعية للملكية ودورها الفعال يف تعزيز رغبة 

األفراد يف متلك العقارات ومحاية هذه احلرية بالضمانات القانونية اليت تضمن 

ممارسة هذه احلرية ضمن احلدود واألطر القانونية الصحيحة ليكون حق 

نونية وضمان محاية حق ملكية عقاره من املساس به امللكية جدير باحلماية القا

واالعتداء عليه من الغري أو الدولة ممثلة يف اإلدارة، لتتحدد بذالك وسائل 

احلماية القانونية والقضائية حلق امللكية العقارية الذي هو تفعيل عملي حلرية 

 .التملك للعقارات
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اري محاية وإن مساس اإلدارة حبرية التملك جتد يف القضاء اإلد

القضائية هلذه احلرية، ليقف القضاء االداري يف مواجهة اإلدارة يف أعماهلا 

وحىت يف أعماهلا  ،االدرية مبوجب قرارات التنازل على امللكية العقارية لألفراد

ليحقق بذالك  ،املادية اليت متس حبرية التملك إبتداءا وحبق امللكية انتهاءا

حرية األفراد املطلقة بالتملك وبني محاية الدولة املشرع اجلزائري التوازن بني 

ممثلة يف اإلدارة هلذا احلرية بتنظيم طرق تفعيلها على أرض الواقع مبوجب 

قواعد كسب امللكية ومحايتها حىت من أعمال اإلدارة نفسها حىت ال حتيد عن 

 .األهداف املسطرة هلا

 :قائمة املراجع
يف القانون اجلزائري، دار هومة،اجلزائر، الطبعة  جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري -10

 .8110األوىل

لسنة  00عمر محدي باشاو ليلى زروقي، املنازعات العقارية،دار هومة ، اجلزائر، الطبعة  -18

8117. 

،منشأة املعارف، 7عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء -10

 .8116اإلسكندرية، 

 .8112نبيل صقر، العقار الفالحي، دار اهلدى، عني مليلة، طبعة  -16

حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، دار اهلدى ، عني مليلة، الطبعة  -17

 .8117الرابعة، 

بوشنافة مجال، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، داراخللدونية، اجلزائر،  -14

 .8114طبعة 

دوة أسيا و رمول خالد، اإلطار القانوين والتنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع  -10

 .8112اجلزائري، دار هومة ، اجلزائر، 

بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلداري، منشورات بغدادي، طبعة  -12

 .8117ثانية 

املؤقت على العقار يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، عني  صونية بن طيبة، اإلستيالء -17

 .8101مليلة، طبعة 
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 :مقدمة
العملية االنتحابية انعكاس للنظام السياسي املنفتح والقائم على  تعد

مبادئ الدميقراطية، وأحد أهم املؤشرات الصحية على تكريس حق املواطنة، من 

خالل املشاركة السياسية ملواطين الدولة يف احلكم والتسيري، بصفة مباشرة أو 

 .غري مباشرة

يؤهلهم النتقاء واختيار  األمر الذي يتطلب منهم قدر كبري من الوعي،

األفضل واألنسب من بينهم، السيما إذا تعلق األمر بالتمثيل احمللي عن طريق ما 

يسمى باجملالس احمللية املنتخبة، واليت أسندت هلا مهمة تسيري الشؤون احمللية، 

 .والقيام على حاجات اإلقليم ومتطلبات سكانه

نوا عند مستوى ثقة األمر الذي يلقي باملسؤولية على هؤالء ليكو

 .مواطنيهم

وحىت نصل إىل هذا املستوى من اجملالس املنتخبة بلدية كانت أو والئية، 

والقادرة على أداء مهامها بكفاءة وبكل جدارة، جند بأن املشرع وإن كان اعترف 

مبقتضى نصوصه الدستورية  -حق الترشح للمجالس احمللية-هبذا احلق

إال أنه مل يفتح اجملال يف املمارسة ألي كان، حىت وإن كانوا من  والتشريعية،

سكان اإلقليم، بل أحاطه جبملة من الضوابط، اليت ارتأى أهنا تساهم مبدئيا يف 

اختيار ممثلني حمّليني قادرين على حتمل مسؤولية اإلقليم الذي ميثلونه، وهذا 
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وىل بالعناية واالهتمام، يقينا منه بأن هذا احلق تقابله مسؤولية كربى هي األ

 .مبوجب مجلة ما وضعه عليه من قيود وضوابط

هذا ما نبّينه من خالل هذه الورقة البحثية اليت نعاجل فيها اإلشكالية 

هل استطاع املشرع من خالل مجلة القيود أو ضوابط اليت أحاط هبا : التالية

للمجالس احمللية أن يساهم يف إجياد جمالس حملية نوعية تكون  عملية الترشح

يف مستوى تطلعات املواطنني، والتحديات اليت تنتظرها، أم أنه هبذه الضوابط 

 أخّل وضّيق من نطاق ممارسة هذا احلق املعترف به دستوريا؟

القائم على حتليل ما ورد من  املنهج التحليليلإلحاطة هبذا املوضوع اتبعنا 

عداد قانوين من شروط للترشح ضمن اجملالس املنتخبة يف إطار القانون العضوي ت

 .لنظام االنتخابات بالتحليل تارة وبالشرح والتوضيح تارة أخرى

 :هذا ولإلجابة على اإلشكالية السابقة ارتأينا تقسيم الدراسة إىل شقني

بينما  .نتناول يف األول منه الضوابط أو الشروط املوضوعية حلق الترشح

 .خصصنا الثاين للضوابط اإلجرائية حلق الترشح

 :الضوابط املوضوعية حلق الرتشح يف اجملالس الشعبية احمللية - والأ
يعترب حق املواطنني واملواطنات يف املشاركة يف احلياة السياسية من 

احلقوق األساسية اليت حرصت خمتلف الدساتري اجلزائرية املتعاقبة 

 .ة على إرسائها وتعزيزها يف نصوصهاوتعديالهتا الالحق

ويعد حق الترشح أحد أهم وسائل املشاركة السياسية وأهم املبادئ 

الدستورية اليت تسعى الدول مبختلف أنظمتها السياسية واالقتصادية إىل 

 .1تطبيقها وتكريسها يف نصوصها

وحق الترشح مرتبط حبق آخر وال ميكن تصور وجوده دونه وهو حق 

–فهما وجهان لعملة واحدة، فاالنتخاب هو اآللية أو الوسيلة  االنتخاب،

                                                 
 ،املنازعات االنتخابية خالل املرحلة التحضريية لالنتخابات احملليةدندن مجال الدين،  -1

 .950ص ، 10جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 
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اليت من خالهلا يتم جتسيد وتطبيق حق الترشح عمليا يف  -الدميقراطية

 .خمتلف املناصب واجملالس املنتخبة

لكل مواطن : "8107من التعديل الدستوري لسنة  78وهذا ما أكدته املادة 

 "خب أو ٌينتخبتتوافر فيه الشروط القانونية أنن ًينت

بتحديد الشروط  07/01من القانون العضوي رقم  60وتكفلت املادة 

الواجب توافرها فيمن يريد الترشح لعضوية اجملالس الشعبية احمللية، وميكن 

تقسيمها إىل شروط عامة وشروط خاصة وهي عموما تتمثل يف الشروط 

يت يترشح فيها وكذا أن يكون ناخبا ومسجال يف الدائرة االنتخابية ال: التالية

شرط السن واجلنسية وأداء اخلدمة الوطنية وأخريا أال يكون حمكوما عليه يف 

 .جناية أو جنحة

- الشروط العامة الواجب توافرها يف املرتشح يف اجملالس املنتخبة: 
من قانون االنتخابات جيب أن يستويف  60وفقا للفقرة األوىل من املادة 

من هذا القانون  10لية الشروط املنصوص عليها يف املادة املترشح لالنتخابات احمل

 .العضوي وهي ما يطلق عليها بالشروط العامة للترشح

من نفس القانون أعاله جندها تضع مجلة من القيود  10وبالرجوع للمادة 

الواجب توافرها فيمن يريد تويل منصب عام وهي أن تتوافر فيه شروط 

قيد بديهي وأساسي ألنه ال ميكن تصور أن يكون  الناخب لكي يكون مترشحا، وهي

 .1مواطنا مترشح لتويل زمام أمر من أمور املواطنني بدون أن يكون ناخبا

وقد عددت املادة أعاله الشروط الواجب توافرها يف الناخب وهي كما 

 : يلي

 

                                                 
: أنظر 8108ملزيد من التفاصيل حول شروط الترشح لواردة بقانون االنتخابات لسنة  -1

، جملة دفاتر تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية منتخبة يف اجلزائرموالي هامشي، 

ص ، 8105جانفي  08كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، العدد السياسة والقانون،

000. 
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 :شرط اجلنسية -0
حق االنتخاب هو حق مكفول لكل جزائري أو جزائرية فقط دون سواهم  

من األجانب الذين مينعهم القانون من املسامهة يف تسيري الشؤون العمومية عن 

 .طريق آلية االنتخاب

واملشرع مل يشترط اجلنسية اجلزائرية األصلية فقط، فحىت املكتسبة  

وته يف االنتخابات احمللية وخمتلف منها تسمح حلاملها يف اجلزائر بأن يديل بص

 .االستشارات االنتخابية األخرى

 :شرط السن -8
( 02)يشترط يف الناخب أن يبلغ سن الرشد االنتخايب وهي مثاين عشرة

سنة كاملة يوم االقتراع وهو ما اعتمدته أغلب التشريعات املقارنة، وهي سن 

رشحني والربامج االنتخابية كافية تسمح لصاحبها من التمييز واالختيار بني املت

 . األكثر حتقيقا للمصلحة العامة

وإن كان بعض الفقه من طرح مسألة عدم توافق سن الرشد االنتخايب 

سنة، فكيف مننح لشخص يعتربه  00سنة مع سن الرشد املدنية وهي  02وهي 

القانون املدين ناقص أهليه احلق يف االنتخاب وبالتايل االختيار بني الصاحل 

 لطاحل وهو غري مسموح له أصال بإبرام التصرفات املالية واملدنية ؟ وا

لذلك احلاجة ملحة إلعادة النظر يف هذا األمر من خالل توحيد سن 

 .الرشد يف كل القوانني تفاديا للتعارض والتداخل

 :شرط التمتع باحلقوق املدنية والسياسية -0
خري وإن كان حمميا وهو شرط ضروري ملمارسة حق االنتخاب، ألن هذا األ

ومضمون دستوريا إال أن هناك حاالت قد جيرد فيها املواطن من هذا احلق كما يف 

حالة احلكم عليه يف بعض اجلنايات واجلنح بعقوبات تكميلية سالبة حلق 

 . االنتخاب

وعليه فمن حرم من ممارسة حقوقه املدنية والسياسية جلناية أو جنحة 

 .ال جيوز له أن يكون ناخبا ومن مث مينع من الترشح أيضا بالتبعية
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 :شرط األهلية -9
هي  8107من قانون االنتخابات لسنة  10باألهلية الواردة باملادة  يقصد

أهلية األداء اليت تعين قدرة الشخص على ممارسة تصرفاته القانونية بنفسه 

 .على وجه يعتد به قانونا

ويفهم من املادة أعاله أن الناخب جيب أن يكون كامل أهليه، أما من كان 

روم من حق االنتخاب ألنه فاقدا للقدرة فاقدا هلا ألي سبب من األسباب فهو حم

 .على التمييز واإلدراك

من القانون املدين اجلزائري، منها ما  98وعوارض األهلية حسب املادة 

جيعل اإلنسان فاقدا لألهلية متاما وهذه العوارض تصيب عقل اإلنسان فتعدم 

، كما هو حال إدراكه ومتييزه كاجلنون والعته، كما يعد فاقدا للتمييز صغري السن

 .سنة 00الصيب الذي مل يبلغ سن 

من القانون املدين فتكلمت عن حاالت نقص األهلية وهي  90أما املادة 

أي الذي بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن ( سنة 00-00)حالة الصيب غري املميز 

 .الرشد، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة

ر يف السن أو كان جمنونا أو معتوها فال وعليه فمن كان فاقدا لألهلية لصغ

 .ميكن له أن يكون ناخبا لعدم قدرته على اإلدراك والتمييز

 :أن يكون مسجال بالدائرة االنتخابية املزمع الرتشح فيها -5
هو شرط ضروري، فال يعقل أن يسمح ألي مواطن باالنتخاب أو الترشح  

ح فيها، ألنه يف هذه احلالة ال وهو غري مسجل أصال بالدائرة االنتخابية املترش

ميلك احلق يف االنتخاب ومن مث فبالتبعية ال حيق له الترشح ألن احلقني 

 .متالزمني

من قانون االنتخابات ميكن أن  87والدائرة االنتخابية حسب املادة  

وكما هو حال الوالية )تتشكل من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات 

 (.ة دائرة انتخابيةعندما تعترب مبثاب
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وعليه جيب على املترشح أن يكون مسجال بالبلدية املزمع الترشح فيها 

بالنسبة النتخابات اجملالس الشعبية البلدية، أو مسجال بإحدى البلديات التابعة 

للوالية بالنسبة ملن يرغب الترشح يف انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية، 

 .لقائمة االنتخابيةويكون ذلك من خالل القيد يف ا

ويعترب التسجيل يف القوائم االنتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة 

 .تتوفر فيها الشروط املطلوبة قانونا

وعموما يشترط فيمن يريد القيد يف قائمة انتخابية ما أن يكون جزائري 

اجلنسية ومتمتعا حبقوقه املدنية والسياسية، كما يسجل يف القائمة أيضا كل من 

ستعاد أهليته االنتخابية إثر رد اعتباره أو رفع احلجر عنه أو بعد إجراء عفو ا

 .1مشله

والتسجيل يف القائمة االنتخابية ليس حكرا على اجلزائريني املقيمني 

باجلزائر فقط، بل حىت املقيمني يف اخلارج واملسجلني لدى املمثليات الدبلوماسية 

طالبة بالقيد يف القوائم االنتخابية والقنصلية اجلزائرية، هلم احلق يف امل

 .2لبلدية مسقط الرأس أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط أحد األصول

شروط  8107من قانون االنتخابات لسنة  08إىل  17وقد بينت املواد من 

 . التسجيل يف القوائم االنتخابية

 ورغم أن التسجيل يف القائمة االنتخابية حق وواجب على كل مواطن أو

مواطنة مىت توافرت فيهما الشروط املذكورة أعاله، إال أن املشرع منع فئة من 

 .األشخاص من التمتع هبذا احلق العتبارات خاصة

الفئات احملرومة  8107من قانون االنتخابات لسنة  15وقد بينت املادة 

 : من التسجيل يف القائمة االنتخابية وهي كما يلي

                                                 
املتعلق بنظام  8107أوت  85املؤرخ يف  07/01: من القانون العضوي رقم 00املادة - 1

 .8107لسنة  51، ج ر ج ج، عدد االنتخابات
 .07/01من قانون االنتخابات  10املادة  - 2
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 .ثورة التحرير الوطين مضادا ملصاحل الوطن كل من سلك سلوكا أثناء -0

 حكم عليه يف جناية أو جنحة ومل يرد اعتباره -8

حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة احلبس واحلرمان من ممارسة حق  -0

من قانون  09و 10مكرر  10االنتخاب والترشح للمدة احملددة تطبيقا للمادتني 

 .العقوبات

 .أشهر إفالسه ومل يرد اعتباره -9

 .مت احلجز القضائي أو احلجر عليه -5

هذا وبني املشرع أن النيابة العامة هي من تطلع اللجنة اإلدارية 

االنتخابية املعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها فور افتتاح مرحلة مراجعة 

القوائم االنتخابية بقائمة األشخاص املذكورين أعاله ما عدا فئة واحدة هي من 

مضادا للثورة التحريرية الذين مل يبني املشرع كيفيات التحقق منهم سلكوا سلوكا 

 .واهليئة املخولة بالتبليغ عنهم

هذا وقد وضع املشرع مجلة من الضمانات حلماية احلق يف الترشح تتمثل 

 .يف التظلم اإلداري والطعن القضائي

حيث حيق لكل مواطن أغفل تسجيله يف قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه 

من قانون االنتخابات  02 رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية وفقا لنص املادة إىل

 .07/01رقم 

كما حيق لكل مواطن مسجل يف إحدى قوائم الدائرة االنتخابية تقدمي 

اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغري حق أو لتسجيل شخص مغفل يف نفس 

 .الدائرة

( 01)الشطب خالل العشرة وجيب أن تقدم االعتراضات على التسجيل أو 

أيام املوالية لتعليق إشعار اختتام مراجعة القوائم االنتخابية وخيفض هذا 

 .1أيام يف حالة املراجعة االستثنائية( 15)األجل إىل مخسة 

                                                 
 .07/01ابات رقم من قانون االنتخ 81املادة - 1
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وحتال هذه االعتراضات على اللجنة اإلدارية االنتخابية اليت تبت فيها 

 .1أيام(  10)بقرار يف أجل أقصاه ثالثة 

وميكن لألطراف املعنية رفع طعن قضائي أمام القضاء العادي خالل  هذا

حسب نص املادة .أيام كاملة من تاريخ التبليغ بالقرار املذكور أعاله( 15)مخسة 

 .07/01من قانون االنتخابات رقم  80

- الشروط اخلاصة للرتشح لالنتخابات احمللية: 
واليت مت توضيحها أعاله وهي  باإلضافة إىل الشروط العامة للترشح 

احلد األدىن من الضوابط اليت جيب أن تتوافر يف أي مترشح مهما كان طبيعة 

االستحقاق االنتخايب، هناك شروط خاصة باالنتخابات احمللية وضحتها املادة 

 :وهي كما يلي 07/01من قانون االنتخابات رقم  60

 سنة كاملة يوم االقتراع 80بلوغ : شرط السن -0

من قانون االنتخابات بلوغ املترشح  60تشترط الفقرة الثانية من املادة 

سنة كاملة يوم االقتراع فيمن يريد خوض غمار االنتخابات احمللية بلدية  80

كانت أو والية، وهي سن مناسبة يكون فيها املكلف على دراية وإملام كايف بالتسيري 

 .احمللي

أمر ضروري ( سنة 02)االنتخاب عن سن ( سنة 80)واختالف سن الترشح 

تقتضيه متطلبات التدبري احمللي اليت تفترض يف املترشح بلوغ سن معينة متكنه 

 .من الوعي حبجم املسؤولية امللقاة على عاتقه

: سنة يف األمر رقم 85واملالحظ أن سن الترشح قد مت ختفيضها من 

االنتخابات رقم سنة يف ظل قانون  80إىل  2املتعلق بنظام االنتخاب 06/16

                                                 
 .088ص ، 8118، دار العلوم، عنابة، القانون اإلداريحممد الصغري بعلي،  - 1
 08، ج ر ج ج، عدد املتعلق بنظام االنتخابات، 0006مارس  17املؤرخ يف  06/16األمر رقم  -2

 .0006لسنة 
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وهذا مراعاة لتمثيل شرحية كبرية من اجملتمع وهي فئة الشباب واليت  07/01

 . جيب أن تساهم يف تسيري الشؤون العامة تطبيقا ملبدأ تكافؤ الفرص

 :شرط اجلنسية اجلزائرية -8
وحسنا فعل  وهو نفس الشرط املنصوص عليه ضمن الشروط العامة، 

املشرع عندما مل يشترط اجلنسية اجلزائرية األصلية، ذلك ألن املسامهة يف 

تسيري الشؤون احمللية ال جيب أن تبقى حكرا على ذوي اجلنسية اجلزائرية 

األصلية فقط، باعتبار أن اجملالس املنتخبة هي قاعدة الالمركزية ومكان 

 1.مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية

كما أن اجملالس املنتخبة هي تعبري إلرادة سكان اإلقليم ومتثيل هلم أكثر  

منه متثيل للسلطة املركزية وبالتايل ال جيب التشدد يف ضرورة توافر شرط 

اجلنسية األصلية، ومن مث فتح جمال الترشح لكل املواطنني واملواطنات 

 .اجلزائريات

 :أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها -0
يقصد هبذا الشرط أن يتواجد املترشح يف وضعية قانونية اجتاه اخلدمة 

الوطنية، فمىت أثبت أداؤه هلا أو اإلعفاء منها ألي سبب من األسباب زال املانع 

 .من الترشح وأصبح خمول للمشاركة يف تسيري الشأن العام

وعليه فالترشح معلق على شرط واقف وهو أداء اخلدمة العسكرية أو 

فاء، وهو شرط ضروري، ألن املتهرب منها ال ميكن أن يكون حمل ثقة لتحمل اإلع

املسؤولية واملشاركة يف التدبري احمللي، فهي واجب مقدس يف أي دولة ومن مل يقم 

 .2به عوقب حبرمانه من الترشح

                                                 
، ج الدستورياملتضمن التعديل  8107مارس  17املؤرخ يف  07/10من القانون رقم  06املادة  -1

 .8107لسنة  09ر ج ج، عدد 
، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق دور القضاء يف محاية النظام االنتخايبجيماوي نبيلة،  -2

 .58ص ، 8107/8106والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
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 -أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها-واملشرع عندما جعل هذا الضابط

الذكور دون اإلناث إىل املناصب العليا احمللية ال يعين بأي  شرطا لولوج املواطنني

حال من األحوال أنه قد ميز جنس على آخر، وإمنا راعى يف ذلك مجلة من 

االعتبارات االجتماعية والثقافية اليت تسود يف اجملتمع، بل حىت العوامل 

مببدأ  البدنية جتعل إلزام املرأة هبذا الشرط فيه شيء من التعجيز وهو مساس

قد سارت عكس اجلزائر  -الغربية خاصة-تكافؤ الفرص، وإن كانت بعض الدول

وجعلت هذا الشرط وجويب لكال اجلنسني ذكرا كان أو أنثى ألن اخلدمة الوطنية 

 .التزام مفروض على اجلميع بدون استثناء

 :شرط حسن السمعة -9
ب على من قانون االنتخابات، جي 60حسب الفقرة األخرية من املادة 

املترشح أال يكون حمكوما عليه حبكم هنائي الرتكاب جناية أو جنحة سالبة 

 .للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء اجلنح غري العمدية

وهذا الشرط تقتضيه أغلب التشريعات املقارنة، فال ميكن أن يكون حمال 

 من للثقة يف تسيري الشؤون العمومية من سبق وارتكب جناية أو جنحة، ويستثىن

ذلك من رد اعتباره يف اجلنح السالبة للحرية أو من كانت جنحته غري عمدية، 

وهو ختفيف ارتأى من خالل املشرع منح فرصة ثانية ملرتكب اجلرمية خاصة 

بعد رد اعتباره إلدماج يف اجملتمع من خالل عدم حرمانه من الترشح يف هذه 

اطنني واملواطنات لكي يقرروا الوظائف االنتخابية، والكلمة األخرية ستكون للمو

 . مدى أهلية هذا الشخص لتمثيلهم يف اجملالس املنتخبة من عدمه

واملالحظ أن هذا الشرط جاء لكي يكمل وُيفصل يف شرط التمتع باحلقوق 

املدنية والسياسية الوارد ضمن الشروط العامة، فمن كان حمكوما عليه يف جناية 

ك صالحية ممارسة حقوقه املدنية أو جنحة سالبة للحرية فإنه ال ميل

 .والسياسية إال إذا رد اعتباره أو كانت اجلنحة غري عمدية

ويف األخري فان هذه الشروط الزمة وأساسية للممارسة حق الترشح وهي 

يف نفس الوقت ضوابط جيب التقيد هبا، وهي ال تنتقص شيء من هذا احلق 
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كيفيات تطبيقه على أرض الواقع، املكرس دستوريا، بل تتوىل تنظيمه وحتديد 

 . فالدستور نص عليه وتوىل قانون االنتخابات تفاصيل تطبيقه

وحسب الدكتور عمار بوضياف فإن املشرع حسنا فعل عندما قصر شروط 

الترشح على ما مت ذكره أعاله، دون اشتراط املؤهل العلمي يف املترشح ألن من 

واطنني، كما أن احلق الترشح حممي شأن ذلك اإلخالل مببدأ املساواة بني امل

 .1ومكرس دستوريا

وحنن نؤيد ما ذهب إليه البعض ونعتقد خبالف الرأي املذكور أعاله 

فالعضوية يف اجملالس احمللية املنتخبة جيب أن تبقى حكرا على من تتوافر فيه 

على األقل مؤهالت علمية دنيا كشهادة البكالوريا أو شهادة جامعية، وليس يف 

أي مساس مببدأ املساواة وال مببدأ تكافؤ الفرص وال حبق الترشح، ألن هذا 

تقييد هذا األخري بضوابط كالضابط العلمي ليس فيه انتقاص هلذا احلق وإمنا 

هو ضرورة أملتها الوضعية املتردية لبعض اجملالس الشعبية احمللية نتيجة تبوئها 

علمية الالزمتني لتسيري من أشخاص ليس هلم أي قدر من الكفاءة واملعرفة ال

 .2الشأن احمللي

لذلك فإن الوقت قد حان إلعادة النظر يف شروط الترشح بوضع املؤهل 

العلمي ضمن الشروط األساسية الواجب إثباهتا من أي شخص يريد املسامهة يف 

 .إدارة وتدبري الشؤون العمومية

-االستثناءات الواردة على حق الرتشح 
الشروط املذكورة أعاله أن املعين يستطيع ممارسة ال يعين توافر مجيع 

حقه يف الترشح للمجالس احمللية، بل هناك فئة حرمها املشرع من الترشح رغم 

ذلك وهذا بالنظر خلصوصية وطبيعة املنصب أو الوظيفة اليت تشغلها، واليت قد 

                                                 
 .818ص ، 8108، دار جسور، اجلزائر، شرح قانون الواليةعمار بوضياف،  -1
، دار هومة، اجلزائر، بريطانيا، فرنسا اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف اجلزائر،كمال جعالب،  -2

 .086.082ص ص ، 8106
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يما حتول دون تطبيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص يف تسيري الشؤون احمللية، وف

 :يلي تفصيل ذلك

 الوظائف املمنوع شاغليها من الرتشح على مستوى اجملالس الشعبية البلدية -0
يعترب غري قابلني  8107من قانون االنتخابات لسنة  20نص املادة  حسب

لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة بعد التوقف عن العمل يف دائرة 

 :االختصاص حيث ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم

 الوايل-

 الوايل املنتدب-

 رئيس الدائرة-

 األمني العام للوالية-

 ام للواليةاملفتش الع-

 عضو اجمللس التنفيذي للوالية-

 القاضي-

 أفراد اجليش الوطين الشعيب-

 موظف أسالك األمن-

 أمني خزينة البلدية-

 املراقب املايل للبلدية-

 األمني العام للبلدية-

 مستخدمو البلدية-

وهذه الفئات حرماهنا من حق الترشح يف اجملالس الشعبية البلدية مؤسس 

كا ملبدأ املساواة ألن أصحاهبا يشغلون مناصب ووظائف عليا يف وال يعترب انتها

الدولة، فإذا ما أتيح هلم اجملال للترشح فأكيد سيكون هناك تأثري كبري على 

 .الناخبني لنفوذ مناصبهم وسلطاهتم الواسعة

بل ذهب املشرع أبعد من ذلك وهذا زيادة يف احلرص على ضمان نزاهة 

عندما مل مينعهم من الترشح فقط أثناء أداء املهام، وحياد العملية االنتخابية 
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بل حىت بعد سنة من التوقف من العمل يف إحدى الدوائر االنتخابية اليت سبق 

 . وان مارسوا عملهم أو اختصاصهم فيها

واجلدير باملالحظة أن هناك فئة من األشخاص مل تكن ممنوعة من 

امللغى  08/10:االنتخابات رقمالترشح للمجالس الشعبية البلدية يف ظل قانون 

وهم فئيت  -07/01-بل مت إضافتها فقط مبوجب قانون االنتخابات احلايل

 .املراقب املايل ومستخدمو البلدية

فإذا كان املراقب املايل، الكل يتفق على حيازته جانب من السلطة والنفوذ 

ستخدمو ميكن أن يؤثر على نزاهة االنتخابات وحيادها إال أن استثناء فئة م

البلدية أمر غري منطقي وغري واقعي أصال ألن هذه الفئة اليت تشمل عمال 

وموظفي البلدية مهما كانت درجتهم ورتبهم الوظيفية مبا فيهم احلراس والعمال 

البسطاء ال حتوز أي سلطة قد تؤثر على نزاهة االنتخابات، اللهم إال رؤوساء 

د حلق الترشح بدون مربرات مقنعة، املصاحل، أما ما عدى ذلك فهو حرمان وتقيي

 . بل فيه إجحاف كبري هلذه الفئة جيب رفعه يف أقرب وقت

 :األشخاص احملرمني حبكم وظائفم من الرتشح يف اجملالس الشعبية الوالئية -8
رغم أن حق املشاركة يف تسيري الشؤون العمومية وخاصة حق الترشح 

قيد  07/01:االنتخابات رقم مكرس وحممي دستوريا إال أن املشرع يف قانون

ممارسة هذا احلق بالنسبة لفئة من األشخاص بالنظر للوظائف واملناصب اليت 

يتقلدوهنا أو سبق وأن تقلدوها يف فترة سنة وهذا لغاية أمسى وهي ضمان حياد 

 .ونزاهة العملية االنتخابية واحتراما ملبدأ تكافؤ الفرص

ليا يف إقليم الوالية وملدة سنة بعد وهبذا ال ميكن لفئة شاغلي املناصب الع

توقفهم عن العمل يف دائرة اختصاصهم حيث ميارسون أو سبق هلم وان مارسوا 

فيها وظائهم أن يترشحوا لشغل مقاعد يف اجملالس الشعبية الوالئية وأصحاب 

 : 1هذه الوظائف هم

                                                 
 .07/01من قانون االنتخابات رقم  20املادة  -1
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 الوايل-

 الوايل املنتدب-

 رئيس الدائرة-

 األمني العام للوالية-

 املفتش العام للوالية-

 عضو اجمللس التنفيذي للوالية-

 القاضي-

 أفراد اجليش الوطين الشعيب-

 موظف أسالك األمن-

 أمني خزينة الوالية-

 املراقب املايل للوالية-

 األمني العام للبلدية-

 رئيس مصلحة بإدارة الوالية ومبديرية تنفيذية-

مل يكن  81081نتخابات لسنة ومما جيب التذكري به أن املشرع يف قانون اال

مينع فئة املراقب املايل ورؤوساء املصاحل بالوالية وباملديريات التنفيذية من حق 

الترشح، وإمنا هو تعديل جديد أدخله املشرع مبناسبة إصداره لقانون االنتخابات 

 .فقط 8107لسنة 

برية واجلدير باإلشارة أن فئة املراقبني املالية يف منعهم حكمة وفائدة ك

حبكم ما يتمتعون به من سلطة أو نفوذ قد يستغلونه يف حالة ما إذا ترشحوا يف 

االنتخابات احمللية من خالل التأثري على اإلدارة اليت لن تكون حمايدة يف هذه 

 .احلالة

                                                 
، ج ر ج ج، عدد املتعلق بنظام االنتخابات 8108جانفي  08: املؤرخ يف 08/10القانون رقم  -1

 .8108لسنة  10
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أما فئة رؤوساء املصاحل فرغم أن بعضهم حيوز على السلطة والنفوذ إال أن 

حرماهنم من ممارسة هذه احلق هو خرق واضح  أغلبهم ال يتمتع بذلك وبالتايل

 .منه بدون مربر معقول 09للدستور وخاصة املادة 

كما أن هناك رؤوساء مصاحل وحىت مكاتب وبعض وشاغلي الوظائف العليا 

باملؤسسات واهليئات العمومية ال يسري عليهم هذا املنع رغم ما هلم من سلطة 

ومن شأن ترشحهم املساس مببدأ  ونفوذ يستمدونه من املنصب الذي يشغلونه

املساواة بني املرشحني، كما هو حال شاغلي املناصب العليا باجلامعة من رؤوساء 

وكذا رؤوساء ... األقسام وعمداء الكليات ونواهبم، ومدير اجلامعة ونوابه

 .املصاحل واملكاتب بالرقابة املالية واخلزينة العمومية أيضا

 :ق الرتشح يف اجملالس الشعبية احملليةالضوابط اإلجرائية حل - ثانيا
بعدما تكلمنا يف العنصر األول عن الضوابط والشروط املوضوعية ملباشرة 

حق الترشح يف اجملالس الشعبية احمللية، نستعرض يف هذا العنصر الضوابط 

اإلجرائية اليت نص عليها املشرع واليت بدوهنا مينع املترشح من ممارسة هذا 

 .احلق

ذه الضوابط يف ضرورة الترشح بصورة مجاعية ضمن قائمة وتتمثل ه

انتخابية وتقدمي تصريح بالترشح وفق الشكليات واإلجراءات املنصوص عليها 

 :قانونا وفيما يلي تفصيل ذلك

-  الضوابط املتعلقة بقائمة الرتشح 
لعهدة مدهتا مخس سنوات  ينتخب اجمللس الشعيب البلدي والوالئي

بطريقة االقتراع النسيب على القائمة، لذلك مل يسمح املشرع ملن يريد الترشح 

لعضوية اجملالس احمللية بأن يبدي رغبته بصورة فردية بل جيب أن يكون 

 . الترشح مجاعيا ضمن قائمة
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جيب أن تتضمن هذه  07/01: من قانون االنتخابات رقم 60وحسب املادة 

وعددا من  1عدد من املترشحني يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها القائمة

من عدد املقاعد املطلوب شغلها مع (  01)املستخلفني ال يقل عن ثالثني يف املائة

 .2مراعاة ضمان حد أدىن من احلصص للمرأة

 8107من قانون االنتخابات لسنة  60كما أشترط املشرع أيضا يف املادة 

ائمة املترشحة لالنتخابات احمللية واليت مت تزكيتها شروطا خاصة يف الق

صراحة من طرف حزب سياسي كبري، أي له قاعدة شعبية أو حزب سياسي صغري 

وهو من ال ميلك قاعدة شعبية أو كان جديدا أو املقدمة يف إطار قائمة حرة، 

 :3وفيما يلي تفصيل ذلك

 :رف حزب سياسي كبريضوابط قبول الرتشح للقائمة اليت مت تزكيتها من ط -0
املذكورة أعاله ال ميكن للقائمة أن يسمح هلا باملشاركة يف  60وفقا للمادة  

خوض املعركة االنتخابية دون أن تكون مزكاة من طرف حزي سياسي أو عدة 

 :أحزاب سياسية معتمدة وفق الضوابط والشروط التالية

                                                 
عدد أعضاء اجملالس الشعبية  07/01من قانون االنتخابات رقم  21بينت املادة  وقد -1

 90عضوا كحد أدىن و 00البلدية يتغري حسب تغري عدد سكان البلدية وهو عموما يتراوح بني 

 .عضوا كحد أقصى

من قانون  28أما بالنسبة لعدد أعضاء اجملالس الشعبية الوالئية فقد وضحت املادة 

 .عضوا كحد أقصى 55عضوا كحد أدىن و 05أن عددهم يتراوح بني  07/01رقم االنتخابات 
املتعلق بكيفيات توسيع حظوظ متثيل  8108جانفي  08املؤرخ يف  08/10القانون رقم  -2

 .8108لسنة  10، ج ر ج ج، عدد املرأة يف اجملالس املنتخبة
: لق بنظام االنتخابات أنظراملتع 06/6: ملزيد من التفصيل حول الوضع يف ظل األمر رقم- 3

، دار جسور، اجلزائر، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيقعمار بوضياف، 

 وما بعدها  092 ، ص8101
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االنتخابات احمللية إما من طرف األحزاب السياسية اليت حتصلت خالل -0

من األصوات املعرب عنها يف (  19)األخرية على أكثر من أربعة يف املائة 

 .الدائرة االنتخابية املترشح فيها

( 01)وإما من طرف األحزاب السياسية اليت تتوفر على عشرة  -8

 .منتخبني على األقل يف اجملالس الشعبية احمللية للوالية املعنية

الرتشح للقائمة اليت مت تزكيتها من طرف أحزاب صغرية أو جديدة أو ضوابط قبول  -8
 :قائمة حرة

األصل أن قائمة املترشحني حىت تقبل شكال للمشاركة يف االنتخابات 

 18الفقرتني )احمللية ال بد أن تستويف أحد الشرطني املنصوص عليهما أعاله 

رغم ذلك أجاز للقوائم  إال أن املشرع( من قانون االنتخابات 60من املادة  10و

اليت ال تتوفر على هذين الشرطني أن تشارك يف احلياة السياسية بشروط 

 :من االنتخابات كما يلي 60من املادة  19وضوابط أخرى بينتها الفقرة 

يف حالة تقدمي قائمة مترشحني حتت رعاية حزب سياسي ال يتوفر على 

ب سياسي يشارك ألول مرة يف أحد الشرطني املذكورين أعاله أو حتت رعاية حز

االنتخابات أو يف حالة تقدمي قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه جيب أن يدعمها 

توقيعا من ناخيب الدائرة االنتخابية املعنية، فيما ( 51)على األقل خبمسني

 .خيص كل مقعد مطلوب شغله

هذا وال يسمح ألي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة ويف حالة خمالفة 

لك، يعترب التوقيع الغيا ويعرضه للعقوبات املنصوص عليها يف قانون ذ

 .االنتخابات

ويتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبني مع وضع بصمة 

األصبع اليسرى اجملمعة على استمارة تقدمها اإلدارة، وجيب أن حتتوي على 
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أي وثيقة رمسية تثبت االسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو 

 . 1هوية املوقع وكذا رقم تسجيله على القائمة االنتخابية

كما تقدم االستمارات املستوفاة الشروط املطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة 

معلوماتية من أجل اعتمادها إىل رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية املختصة 

 .2إقليميا

خابية مبراقبة التوقيعات والتأكد هذا ويقوم رئيس اللجنة اإلدارية االنت

 . من صحتها ويعد حمضرا بذلك

 :ضوابط تتعلق بالتمثيل النسيب للمرأة يف القوائم املرتشحة -0
من قانون االنتخابات بإلزامية تقدمي الترشح ضمن  60مل تكتفي املادة 

قائمة أي بصورة مجاعية وبعدد املقاعد املطلوب شغلها، بل اشترطت نفس املادة 

رطا أخر يف ظاهره ميس مببدأ املساواة، وهو أن يتم ضمان حصة للمرأة ضمن ش

وهذا تكريسا للمادة  08/10:هذه القوائم وفق ما يقتضيه القانون العضوي رقم

 .8107من التعديل الدستوري لسنة  05

املتعلق بتوسيع حظوظ متثيل املرأة يف  08/10: وبالرجوع للقانون رقم

منه تنص على أال يقل عدد النساء يف كل قائمة  18املادة  اجملالس املنتخبة جند

ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب احملددة 

 :أدناه حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها

 :بالنسبة النتخابات اجملالس الشعبية الوالئية-أ

- 01   مقعدا 96، 90، 00، 05عندما يكون عدد املقاعد. 

- 05   مقعدا 55إىل  50عندما يكون عدد املقاعد. 

 :بالنسبة النتخابات اجملالس الشعبية البلدية -ب

                                                 
 .07/01من قانون االنتخابات رقم  60من املادة  17وهذا ما أكدته الفقرة  - 1
 .07/01من قانون االنتخابات رقم  60/16املادة - 2
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- 01   يف اجملالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر

 . وبالبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن عشرين ألف نسمة

ت عليها كل وتوزع املقاعد بني القوائم حبسب عدد األصوات اليت حتصل

أعاله، وجوبا للمترشحات حسب  18قائمة، وختصص النسب احملددة يف املادة 

 . 1ترتيب أمسائهن يف القوائم الفائزة

هذا وترفض القوائم اليت مل حتترم حصص متثيل املرأة وفق النسب 

املذكورة أعاله، وإن كان املشرع قد خفف نوع ما من هذا الشرط عندما منح أجل 

بق تاريخ االقتراع لتصحيح الوضع وإعادة تنظيم القائمة مبا شهر الذي يس

  2.أعاله 18يضمن احترام نسبة النساء وفق ما تقتضيه املادة 

وتشجيعا إلدماج املرأة يف احلياة السياسية، مسح املشرع مبنح مساعدات 

مالية خاصة من الدولة لألحزاب السياسية حبسب عدد املرشحات املنتخبات يف 

 .3الشعبية احملليةاجملالس 

وأعتقد أن فكرة ضمان حصة للمرأة يف القوائم املترشحة لالنتخابات 

احمللية وحىت الربملانية فيه إجحاف للرجل واملرأة على السواء، وهو ميس مببدأ 

املساواة بني املواطنني واملواطنات يف املشاركة السياسية، ألن اشتراط نسبة 

مشاركتها يف االنتخابات فيه انتقاص للمرأة معينة للمرأة يف أي قائمة مزمع 

واعتراف بضعفها وعدم قدرهتا على منافسة الرجل وتأكيد على أن اجملتمع مل 

يستسغ بعد فكرة ولوج املرأة للحياة السياسية، لذلك جيب تأمني حصة ثابتة ال 

 .جيب االنتقاص منها وإال كانت القائمة معرضة للرفض والبطالن

ثابتة دنيا للمرأة ضمن قوائم الترشح فيه مساس  كما أن ختصيص حصة

مببدأ املساواة بني اجلنسني الرجل واملرأة، فلو تصورنا تقدمي قائمة مترشحني 

                                                 
  08/10من القانون رقم  19ا م أكدته املادة وهذ - 1
 .08/10من القانون رقم  15املادة - 2
 08/10من القانون رقم  16املادة - 3
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كلها من النساء فإن القائمة تقبل وتكون صحيحة، أما إذا كانت القائمة كلها من 

يف الرجال فإهنا ترفض حبجة عدم احترام نسبة وحصة النساء يف القائمة، و

هذا متييز كبري على أساس اجلنس، فلو ترك األمر كله لألحزاب ومدى اقتناعها 

بكفاءة وقدرة كل جنس سواء كان ذكر أو أنثى على إقناع املواطنني واستمالتهم 

 .لكان أفضل وأحسن وأكثر حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص

والواقع أثبت أن بعض األحزاب السياسية تضطر حتت ضغط هذا الشرط 

 إقحام عدد من النساء اللوا ي ليس هلن أي رغبة سياسية أو دراية بشؤون إىل

احلكم احمللية يف القوائم خوفا من الرفض فقط، مما انعكس سلبا على التنمية 

 .احمللية

- الضوابط املتعلقة بشكليات التصريح بالرتشح وإجراءاته: 
يف حد ذاته وكذا الشروط  باإلضافة إىل الضوابط املتعلقة باملترشح

الواجب توافرها يف القائمة املترشح فيها، ألزم املشرع املترشحني بضرورة مراعاة 

ضوابط شكلية وإجرائية تتعلق بسري عملية الترشح وهي تتعلق أساسا مبحتوى 

 . التصريح بالترشح وكيفية تقدميه ومواعيده

 :الضوابط املتعلقة مبحتوى التصريح بالرتشح -0
بعد استكمال كل الشروط املنصوص عليها قانونا واملتعلقة باملترشح  

والقائمة املزمع الترشح فيها، تبدأ مرحلة أخرى ال بد من مراعاهتا لصحة 

إجراءات وكيفيات الترشح، تتمثل يف ضرورة التصريح بالترشح والذي يثبت 

 .بإيداع القائمة اليت تضم جمموع املترشحني األساسني واملستخلفني

وجيب أن يكون التصريح اجلماعي بالترشح موقع من كل مترشح وجيب أن 

 :يتضمن البيانات التالية

االسم واللقب والكنية إن وجدت واجلنس وتاريخ امليالد ومكانه واملهنة -

والعنوان الشخصي واملستوي التعليمي لكل مترشح ومستخلف وترتيب كل واحد 

 .منهم يف القائمة
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األحزاب بالنسبة للقوائم املقدمة حتت رعاية حزب تسمية احلزب أو -

 .سياسي

 عنوان القائمة بالنسبة للمترشحني األحرار-

 الدائرة االنتخابية املعنية -

هذا وجيب أن يلحق بقائمة املترشحني األحرار، الربنامج االنتخايب الذي  

 .سيتم شرحه طوال احلملة االنتخابية

 :مواعيدهضوابط تتعلق بكيفيات الرتشح و -8
جيب أن يقدم التصريح اجلماعي بالترشح من قبل متصدر القائمة وجوبا 

، ويسلم للمصرح وصل 1وإذا تعذر عليه ذلك من طرف املترشح الذي يليه مباشرة

 .يبني تاريخ وساعة اإليداع

 69فيجب أن تكون حسب املادة  أما عن أجال تقدمي التصريح بالترشح 

 .يوما كاملة من تاريخ االقتراع( 71)قبل ستني 07/01من قانون االنتخابات رقم 

القيام  8107من قانون االنتخابات لسنة  65هذا وال جيوز حسب املادة  

بأي إضافة أو إلغاء أو تغيري للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا يف 

 .مانع شرعي حالة الوفاة أو حصول

ويف هذه احلالة أو تلك مينح أجل أخر إليداع ترشيح جديد على أال  

 .يوما السابقة لتاريخ االقتراع( 91)يتجاوز هذا األجل األربعني 

 68وإذا تعلق األمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام املادة  

عدة بالنسبة من قانون االنتخابات أو قائمة حرة فان اكتتاب التوقيعات امل

 .للقائمة تبقى صحيحة

الترشح يف أكثر من قائمة أو يف  8107هذا ومينع قانون االنتخابات لسنة  

أكثر من دائرة انتخابية، ويف حالة املخالفة يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف 

                                                 
 .07/01من قانون االنتخابات رقم  68/18املادة - 1
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القانون املذكور أعاله، فضال عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات 

 1.املعنية

التسجيل يف  8107من قانون االنتخابات لسنة  66مينع حسب املادة  كما 

ينتميان إىل أسرة واحدة ( 18)نفس قائمة الترشيح ألكثر من مترشحني اثنني

 .سواء بالقرابة أو باملصاهرة من الدرجة الثانية

وحسنا فعل املشرع حىت ال تكون القوائم االنتخابية ذات طابع عائلي  

ألكرب عدد ممكن من املواطنني واملوطنات للمشاركة يف احلياة وحىت يفسح اجملال 

 .السياسية

 :اآلثار املرتتبة عن عدم مراعاة ضوابط الرتشح يف االنتخابات احمللية -0
إن قائمة الترشح كما هو معروف يتم إيداعها على مستوى الوالية 

تكفل وبالضبط لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة، هذه األخرية اليت ت

بدراسة امللف من الناحية الشكلية واملوضوعية والتأكد من مرعاة كل الضوابط 

بتحديدها  8107واليت تكفل قانون االنتخاب لسنة  2القانونية املشار إليها أعاله

 .حتديدا دقيقا

وينشأ الوايل هلذا الغرض جلنة على مستوى املديرية املذكورة أعاله هي 

ام وهلا أن تستعني باملصاحل اليت ميكن أن تقدم هلا يد من تتكفل هبذه املهام اجلس

املساعدة على غرار اجلهاز القضائي بالنسبة للتحقيق القضائي واألجهزة األمنية 

فيما خيص التحقيقات اإلدارية واألمنية أو أي مصلحة أخرى تقتضيها طبيعة 

 .عملها

                                                 
 07/01من قانون االنتخابات رقم  67املادة - 1
كآلية  على العملية االنتخابيةاإلشراف القضائي يعيش متام آمال، حاحة عبد العايل،  - 2

النظام االنتخايب ودوره يف " :الندوة الدولية حول، لضمان التحول الدميقراطي يف اجلزائر

اجلمعية املوريتانية للعلوم  ،"جتارب دول التحول الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب

 .09ص ، 8107أفريل  12/10: السياسية، نواكشوط موريتانيا، يومي
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ة هبا والتحقق وبعد االنتهاء من دراسة ملفات املترشحني والقوائم املتعلق

منها، فان مصريها أحد األمرين، إما أن تقبل قائمة املترشحني كما هي يف حالة 

 .احترامها لكل الشروط والضوابط املشار إليها أعاله

وإما أن ترفض والرفض قد خيص مرشح بذاته أو القائمة ككل، حسب 

 1.صراحةاحلالة بقرار من الوايل الذي جيب أن يكون معلال تعليال قانونيا و

أيام ( 01)وجيب أن يبلغ قرار الرفض حتت طائلة البطالن يف أجل عشرة 

 .كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح

وباإلضافة إىل ضمانة تسبيب قرارات رفض الترشح ألن هذا األخري حق 

مكفول دستوريا كما سبق وأن بينا، فإن املشرع قرر ضمانة ثانية تتمثل يف 

 62من املادة  10، وهذا ما بينته الفقرة 2الطعن يف قرارات رفض الترشحإمكانية 

يكون قرار الرفض قابال للطعن : "كما يلي 8107من قانون االنتخابات لسنة 

أيام كاملة من تاريخ ( 10)أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة 

 ."تبليغ القرار

تمثل يف استفادة منازعات الفصل يف أما الضمانة الثالثة حلق الترشح فت

 19قرارات رفض الترشح من الطابع االستعجايل، حيث ألزم املشرع وفق الفقرة 

من نفس املادة املذكورة أعاله، احملكمة اإلدارية بضرورة الفصل يف الطعن يف أجل 

 .أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن( 15)أقصاه مخسة 

حملكمة اإلدارية الفاصل يف دعوى رفض غري أن عدم جواز الطعن يف حكم ا

الترشح بأي شكل من أشكال الطعن العادية أو غري العادية جيعل ضمانة هامة 

 .من ضمانات التقاضي غري موجودة وهي التقاضي على درجتني

 

                                                 
 .07/01من قانون االنتخابات رقم  62املادة - 1
 ، ص8100، دار جسور، اجلزائر، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم الثاينعمار بوضياف، - 2

 . وما بعدها 857
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 :خامتة
بينما احلق يف املواطنة  احلق يف الترشح إمنا هو انعكاس للحق يف املواطنة،

يفرض على املرشح أن يكون مسؤوال جتاه وطنه أوال، وإقليمه ثانيا، وهذه 

املسؤولية تظهر عن طريق جمالسه احمللية من خالل مسامهته بكفاءته وخربته 

وإخالصه يف تطويره والرفع من مستواه، مبا جيعله أهال لثقة من اختاروه 

 .لية نيابة عنهملتمثيلهم يف تسيري الشؤون احمل

فكفاءة هذه اجملالس احمللية إّنما هي انعكاس أيضا لكفاءة سكان اإلقليم 

ووعيهم الذي مّكنهم من تصويب اختيارهم حنو األفضل من بني املرشحني، بعيدا 

 .عن أي انتماءات حزبية أو عرقية، أو أي مصاحل شخصية ضيقة

و إعطائه األولوية ومن خالل ما تقدم نلمس نية املشرع يف االجتاه حن

للمصلحة العامة على ممارسة احلق يف الترشح، وهذا بإحاطته جبملة من 

الضوابط، وفرض بعض القيود عليه، منها املوضوعية ومنها اإلجرائية، وهذا 

وعيا منه بأن اإلساءة يف املمارسة لن يقتصر ضرره على املرشح فحسب، وإّنما 

لذا قّدم حق اجلماعة باحلصول على جملس ميتد بأثره لإلقليم، بل للدولة ككل، 

 .منتخب نوعي، على حق الفرد واملتمثل يف الترشح هلذا اجمللس

 :من مجلة ما تقدم خنلص ملا يليو

جمموع ما وضعه املشرع من شروط وإجراءات إّنما اهلدف منها هو  -0

تنظيم وتأطري عملية الترشح للمجالس املنتخبة وفق نسق معني ال التضييق من 

 .ممارسة هذا احلق أو االنتقاص منه

مل يشترط املشرع يف مجلة ما فرضه من شروط للترشح ضمن اجملالس  -8

املنتخبة شرط املؤهل العلمي، ما يؤكد نيته يف عدم التضييق من هذا احلق 

 .8107من التعديل الدستوري  06و 05وتكريسه لنص املادتني 

حلد األدىن الذي به تعد الضوابط املفروضة على حق الترشح ا -0

يساهم ويساعد املشرع سكان اإلقليم على اختيار ممثليهم مبن تتحقق فيهم هذه 

الشروط، مع ترك حرية انتقاء األفضل من بينهم وفق مؤهالت الكفاءة 
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على مسؤوليتهم باعتبارهم األقرب واألدرى ...والزناهة واخلربة واإلخالص

 .هبؤالء

على اعتبارها احلد -أن هذه الضوابطلقد أثبتت التجارب العملية  -9

غري كافية للحصول على جمالس نوعية بالنظر لتجاهلها كلية شرط -األدىن

املؤهل العلمي، ما جيعلنا نعتقد أنه من الضروري إدراج مثل هذا الشرط ضمن 

مجلة الشروط املوضوعية، مع التوفيق بني فتح باب الترشح لكل املواطنني من 

ىن من املؤهل العلمي يف املرشح من جهة أخرى، أو على جهة، واشتراط حد أد

 .األقل نسبة منهم ضمن القائمة املرشحة، حىت ال يكون الكم على حساب النوع

البد من توعية الناشئة منذ املراحل األوىل من التعليم وحىت يف  -5

س مراحل متقدمة مبسؤوليتهم عن اختيار ممثليهم احملّليني، وبيان املعايري واألس

اليت ميكن هبا احلصول على جمالس ذات نوعية بعيدا عن أي تأثريات خارجية 

أو أطماع شخصية، ألن نتيجة هذا االختيار ستنعكس عليهم إّما باإلجياب أو 

 .بالّسلب

إّن ضبط عملية الترشح للمجالس احمللية ضرورة حتمية يف سبيل  -7

ستوى احمللي، إذ مبوجب ترقية اخلدمة العمومية، إذ هي أوىل خطواهتا على امل

هذه الضوابط وكّلما حرصنا على حتيينها والتدقيق فيها والرفع من مستوى 

ناخبيها كّلما حتّصلنا على جمالس نوعية ينعكس آداؤها بالضرورة على اخلدمة 

 . العمومية

 :املراجع املصادر و قائمة
 :القوانني -أوال 

، ج ر ج ج، عدد املتعلق بنظام االنتخابات 8108 جانفي 08: املؤرخ يف 08/10القانون رقم  -10

 .8108لسنة  10

املتعلق بكيفيات توسيع حظوظ متثيل  8108جانفي  08املؤرخ يف  08/10القانون رقم  -18

 .8108لسنة  10، ج ر ج ج، عدد املرأة يف اجملالس املنتخبة

، ج ر ج ام االنتخاباتاملتعلق بنظ 8107أوت  85املؤرخ يف  07/01: القانون العضوي رقم -10

 .8107لسنة  51ج، عدد 
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، ج ر ج ج، املتضمن التعديل الدستوري 8107مارس  17املؤرخ يف  07/10القانون رقم  -19

 .8107لسنة  09عدد 

 :الكتب –ثانيا 
 ،املنازعات االنتخابية خالل املرحلة التحضريية لالنتخابات احملليةدندن مجال الدين،  -10

 .10جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 

، جملة دفاتر تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية منتخبة يف اجلزائرموالي هامشي،  -18

 .8105جانفي  08السياسة والقانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، العدد

املؤرخ  06/16األمر رقم  8118علوم، عنابة، ، دار الالقانون اإلداريحممد الصغري بعلي،  -10

 .0006لسنة  08، ج ر ج ج، عدد املتعلق بنظام االنتخابات، 0006مارس  17يف 

، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق دور القضاء يف محاية النظام االنتخايبجيماوي نبيلة،  -19

 .8107/8106والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

 .8108، دار جسور، اجلزائر، شرح قانون الواليةعمار بوضياف،  -15

، دار هومة، اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف اجلزائر،بريطانيا، فرنساكمال جعالب،  -17

 .8106اجلزائر، 

، دار جسور، اجلزائر، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيقعمار بوضياف،  -16

8101. 

كآلية  اإلشراف القضائي على العملية االنتخابيةعبد العايل،  يعيش متام آمال، حاحة -12

النظام االنتخايب ودوره يف : "الندوة الدولية حول، لضمان التحول الدميقراطي يف اجلزائر

، اجلمعية املوريتانية للعلوم "جتارب دول التحول الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب

 .8107أفريل  12/10: السياسية، نواكشوط موريتانيا، يومي

 .8100، دار جسور، اجلزائر، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم الثاينعمار بوضياف،  -10
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 :مقدمة
 على فقط ليس آثاره يترك األساسية اإلنسان حقوق من احلرمان إن

 قطاع استبعاد أن بسبب خاصة ككل، اجملتمع على أيضا ولكن املعنيني األفراد

 الرامية اجلهود بشكل كبري ويضعف اجتماعيا توترا خيلق قد السكان من بأكمله

 وراء السبب يكون عندما واالجتماعية، خاصة االقتصادية التنمية تعزيز إىل

 .1اجلنسية من التعسفي احلرمان هو ذلك

 .الدول من بدولة قانونية صلة له تكون أن يف احلق العامل يف فرد فلكل

 متنحهم أيضا بل باهلوية، شعورا فقط ليس الناس متنح 2اجلنسية أو واملواطنة

كثرية،  ومدنية سياسية حقوق جانب دولتهم إىل احلماية من طرف يف احلق

 أول األمم عصبة مجعية إشراف حتت املربمة ،1930  لعام الهاي اتفاقية وكانت

حيث أكدت على .3جنسية على األشخاص مجيع حصول لضمان دولية حماولة

                                                 
الثغرات واالستجابات اخلاصة ) 8101حوار املفوض السامي بشأن حتديات احلماية لعام  -1

الالجئني مبناسبة  لشئون املتحدة لألمم السامية املفوضيةورقة معلومات نشرهتا ( باحلماية

 .0املتعلقة بوضع الالجئني، ص  0590الذكرى الستني التفاقية 
 .الدويل العام يف مصطلحات القانون بينهما فيما بالتبادل يستخدمان لفظان ومها -2
 وفقا حتدد، أن دولة لكل"  :يلي ما على 0591اتفاقية الهاي  من األوىل نصت املادة -3

 =يف األخرى الدول باعتراف القانون هذا حيظى أن وجيب .طنوهاموا هم من اخلاص، لقانوهنا
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 أن مواطنيها، وحرصت على حتديد يف حقها ما دولة هبا متارس الكيفية اليت

 .العام الدويل القانون أحكام مع متسقة تكون

إن احلديث عن احلق يف اجلنسية يف املواثيق الدولية، يدفعنا إىل طرح 

ما مدى جتسيد احلق يف اجلنسية على الواقع الذي نعيشه؟وما هي : هتساؤل مفاد

 الضمانات املمنوحة يف حالة احلرمان التعسفي من هذا احلق؟

لإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا إىل التطرق إىل النقاط الرئيسية 

 :التالية

 :احلق يف اجلنسية يف املواثيق الدولية -أوال

 :من احلق يف اجلنسيةاحلرمان التعسفي  -ثانيا

 :اآلليات الدولية للحد من احلرمان التعسفي من احلق يف اجلنسية -ثالثا

 :احلق يف اجلنسية يف املواثيق الدولية -أوال
إن احلديث عن احلق يف اجلنسية يدفعنا إىل احلديث عن موقعه ضمن 

ن من اإلعال 09املواثيق والنصوص الدولية، حيث عربت عن هذا احلق املادة 

 جيوز وال جنسية، يف احلق شخص لكل": بنصها 0592املي حلقوق اإلنسان الع

 على احلق هذا ويتأسس، "تغيريها يف حقه إنكار أو جنسيته، من شخص حرمان

 الرابطة هذه حظيت ما،وقد ودولة الفرد بني وفعالة حقيقية رابطة وجود

 العدل حمكمة فيها حكمت قضية يف للمواطنة كأساس مرة ألول باالعتراف

 .1نوتيبوم يف قضية 1955 سنة الدولية

                                                                                                                        

 بشأن عليها املتعارف القانون ومبادئ الدويل، والعرف الدولية، االتفاقيات مع اتساقه حدود=

 ."اجلنسية
 والقضائية، التحكيمية للقرارات ووفقا الدول، ألعراف وفقا: ب فيها احملكمة قضت حيث -1

 االجتماعية االنتماء حقيقة على يتأسس قانونيا رباطا اجلنسية تعترب الكتاب، لرأى ووفقا

 ."املتبادلة والواجبات احلقوق وجود إىل إضافة واملشاعر، واالهتمام، بالوجود، أصيلة ورابطة
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 أو /و واإلقامة، الوالدة يف تبتدئ اليت والفعالة األصيلة الرابطة وهذه

 يف وكذلك اجلنسية، بشأن الدول معظم تشريعات أحكام يف اآلن تنعكس النسب،

 .املتعلقة باجلنسية احلديثة الدولية املواثيق

فنجد  .اجلنسية يف احلق تتناول خمتلفة أخرى دولية قانونية وثائق هناك

 يف احلق على اليت تنص املتزوجات النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية مثال

 دور إىل إبالء أيضا وتسعى منها احلرمان يف واحلق جنسية على احلصول

للجميع،  بالنسبة ومراعاهتا األساسية واحلريات اإلنسان حلقوق الشامل لالحترام

 االتفاقية من 1األوىل الثالث املواد وتتضمن اجلنس، أساس على متييز ودون

 .الزوجة جبنسية حمددة تتعلق أحكام

 العنصري التمييز أشكال مجيع على القضاء بشأن 1965 اتفاقية وتلزم

 أو اللون، أو اجلنس، أو العنصر، بسبب متييز دون شخص حق كل تكفل بأن "الدول

 حبقوق التمتع يف خاصة القانون أمام املساواةيف  العرقي، أو القومي األصل

                                                 
 بني الزواج إبرام أن " على املتزوجات تؤكد النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من 1 املادة -1

 ال أن ينبغي الزواج أثناء جلنسيته تغيري الزوج أو فسخه، أو وأجنبية الدولة مواطين أحد

 ."تلقائيا الزوجة جنسيه ميس

 الطوعي االكتساب" على املتزوجات تنص النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من 2 املادة

 دون حيول ال أن ينبغي مواطنيها من جانب أحد جنسيتها عن التخلي أو /و أخرى، دولة جلنسية

 ."جبنسيتها املواطن هذا زوجة احتفاظ

 للزوجة جيوز " أنه على املتزوجات تنص النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من3  املادة

 خالل من زوجها جنسية تكتسب أن طلبها، على بناء املتعاقدة مواطين الدولة ألحد األجنبية

 جيوز ملا خيضع أن جيوز اجلنسية هذه خاصة وأن منح مزايا بناء على التجنيس إجراءات

 .العامة السياسة أو القومي ملصلحة األمن قيود من فرضه

 قد قضائية أعراف أو تشريعات أية متس على أهنا االتفاقية أن تؤّول املتعاقدة للدولة جيوز ال

 ذلك باعتبار زوجها، جنسية اكتساب طلبها، على بناء – ألحد مواطنيها األجنبية للزوجة جتيز

 ."أحقية مسالة
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وهو نفس ما ( 5  املادة" )يف اجلنسية احلق فيها، مبا املتعددة، األساسية اإلنسان

 .0522من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  82و 89أكدت عليه املواد 

 أشكال مجيع على القضاء بشأن 1979 باإلضافة إىل ما جاءت به اتفاقية

 متنح أن األطراف الدول على":أن على 15يف مادهتا التاسعة  املرأة ضد لتمييزا

 أو أو تغيريها، جنسيتها اكتساب يف الرجال حلقوق مساوية حقوقا النساء

أجنيب،  من الزواج على يترتب أال خاصة بصفة تضمن أن وعليها  هبا االحتفاظ

 أو تلقائيا، الزوجة جنسية تتغري أن الزواج، أثناء جلنسيتها الزوجة تغيري على أو

 .الزوج جنسية عليها تفرض أن أو اجلنسية، تصبح عدمية أن

 فيما الرجال حلقوق مساوية حقوقا النساء متنح أن األطراف الدول على

 ."جبنسية أطفاهلما يتعلق

 كل عليها صادقت اليت الطفل، حقوق بشأن 1989 اتفاقية كما تضمنت

 1باجلنسية صلة ذواتى مهمتنيمادتني  تقريبا، الدول

 القانوين األساس اإلقليمية املواثيق باإلضافة إىل املواثيق الدولية، تعزز

اإلنسان لسنة  األمريكية حلقوق االتفاقية من 20 فاملادة .اجلنسية يف للحق

 جنسية يف احلق شخص ولكل جنسية، يف احلق شخص لكل" :أن على تنص 1969
                                                 

 األطراف الدول على" : أنه على الطفل تنص حقوق بشأن 1989 اتفاقية من 2 املادة -1

 نوع، أي من متييز دون واليتها حدود يف طفل االتفاقية لكل يف املبينة احلقوق وضمان احترام

 أو السياسي، غري أو السياسي الرأي أو الدين، أو أو اللغة، اجلنس، أو العرق، عن النظر بغض

 أو الطفل لوالد آخر وضع أي أو املولد أو الثروة، أو أو االجتماعي، العرقي أو القومي األصل

 ."القانوين وليه

 فور يسجل أن جيب الطفل " أن على الطفل تنص حقوق بشأن 1989 من اتفاقية 7 املادة

 – احلق وله جنسية، اكتساب يف احلق وله اسم، يكون له أن يف والدته منذ احلق وله والدته،

 أيضا املادة وتنص ."برعايتهما حيظى وأن والديها والديه أو يعرف أن يف ممكن حد أبعد إىل

 والتزاماهتا الوطين لقانوهنا وفقا احلقوق هذه تكفل تنفيذ أن عليها األطراف الدول " :أن على

 فيها يصري قد اليت احلاالت يف خاصة اجملال، يف هذا الصلة ذات الدولية الصكوك مبوجب

 ."اجلنسية عدمي ذلك لوال الطفل
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 وال .أخرى جنسية أية على احلصول يف حق يكن له مل إذا فيها، ولد اليت الدولة

 ."تغيريها يف حقه من أو من جنسيته تعسفية بصورة شخص أي حرمان جيوز

 للمحكمة الفقهية األحكام بتأييد الحقا املبادئ هذه حظيت وقد

 تظل اجلنسية مبوجبها متنح اليت الشروط أن أكدت احملكمة حيث. األمريكية

 املقبول من أنه رغم" :بنصها الداخلية، مث غريت من رأيها الدولة والية على وقفا

 دولة، كل لقرار املتروكة املسائل من يعترب هبا واالعتراف اجلنسية منح أن تقليديا

 على معينة قيودا يفرض الدويل القانون أن إىل تشري املعاصرة التطورات أن إال

 تنظم اليت الطريقة وأن اجملال، هذا يف الدول هبا تتمتع اليت الواسعة الصالحيات

 لواليتها خاضعة اعتبارها اليوم ميكن ال اجلنسية يف تؤثر اليت املسائل الدول هبا

 ."1املنفردة

 الدولية األصداء اعتبارها يف تأخذ أن الدول على ينبغي أخرى، بعبارة

 من التشريعات تلك تطبيق كان إذا خاصة اجلنسية، بشأن الداخلية لتشريعاهتا

 .اجلنسية انعدام عن يتمخض أنه شأنه

 :احلرمان التعسفي من احلق يف اجلنسية -ثانيا
 العقود يف تعقيدا أكثر وأصبحت اجلنسية النعدام العاملية املشكلة منت لقد

، 2اجلنسية عدميي األشخاص بوضع املتعلقة1954عام  إتفاقية اعتماد تلت اليت

 األمم سعت تأسيسها، ومنذ اجلنسية، انعدام حاالت خفض بشأن 1961 واتفاقية

 09 إىل يصل ما هناك فإن ذلك، ورغم .الدولية املشكلة هذه وحل ملعاجلة املتحدة

                                                 
1 - La Cour interaméricaine des droits de l'homme, des amendements aux dispositions 

de naturalisation des paragraphes de la Constitution du Costa Rica 32- 34 , Journal des 

Droits de l'Homme juridiques, n ° V, 1984. 
املتعلقة بوضع األشخاص عدميي  0599-15-82اتفاقية نيويورك املؤرخة يف  -2

 0529-12-12املؤرخ يف  029-29اجلنسية،واليت انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 

 .0529-12-02بتاريخ  09اجلريدة الرمسية عدد 
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 دولة أي مواطين من يعتربون ال ممن اليوم 1العامل أحناء مجيع يف شخص مليون

 .قوانينها إطار يف

من إن انعدام اجلنسية هو الوضع القانوين لشخص ال تعتربه كل الدول 

، ويطلق كثري من الفقهاء على هذه الظاهرة التنازع السليب للجنسيات، 2رعاياها

ألن انعدام اجلنسية ال يثري تنازعا بني . وهي تسمية خاطئة وغري دقيقة فنيا

اجلنسيات أصال، فكل الدول تتخلى عنه وهي ظاهرة مؤملة تلحق بالفرد أشد 

يف األرض مقطوع الصلة بوطن األضرار، حبيث جيد عدمي اجلنسية نفسه تائها 

ما كالسفينة اليت تسري يف عرض البحر دون علم عرضة ملخاطر القرصنة وال 

 .تدري إىل أي ميناء ترسو

 إحلاحا القضايا أكثر بني من كانت الثانية، العاملية احلرب أعقاب يف

 تلبية كيفية هي الوليدة املتحدة األمم منظمة يف األعضاء للدول بالنسبة

 .3اجلنسية عدميي أو الجئني احلرب خلفتهم الذين األفراد من ماليني احتياجات

 التابع واالجتماعي االقتصادي اجمللس من 1949 عام يف صدر قرار على وبناء

 وضع بشأن اتفاقية صياغة بدراسة كلفت خاصة جلنة تعيني مت املتحدة، لألمم

 انعدام على للقضاء مقترحات وطرح اجلنسية، عدميي واألشخاص الالجئني

 .اجلنسية

 الالجئني وضع بشأن اتفاقية بصياغة اللجنة أعضاء قام النهاية وىف

 أن إال .اجلنسية عدميي األشخاص على ركز املقترحة لالتفاقية وبروتوكول

 ألسباب اجلنسية، انعدام حاالت على القضاء كاملة معاجلة تعاجل مل اللجنة

                                                 
1 - Les exclus: le monde mal connu des apatrides , document du Haut Commissariat des 

Nations Unie pour les Réfugiés(HCNUR) http://www.recim.org/hom/apatr-fr.htm  
اجلزائر،  -الطيب زرويت، الوسيط يف اجلنسية اجلزائرية، مطبعة الكاهنة. د: أنظر -2

 .882و 889، ص 8118
3 -Histoire de l'apatridie, Office français de protection des réfugiés et 

apatrides(OFPRA), http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=109&dtd_id=13 

derniers Mis à jour le 29/05/2009 à 10:38 

http://www.recim.org/hom/apatr-fr.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ofpra&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOffice_fran%25C3%25A7ais_de_protection_des_r%25C3%25A9fugi%25C3%25A9s_et_apatrides&ei=SMNbT7SPCsODhQfzj5WpBA&usg=AFQjCNHCNdWLZfYXdtkBJSxQRVjNNvrcLQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ofpra&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOffice_fran%25C3%25A7ais_de_protection_des_r%25C3%25A9fugi%25C3%25A9s_et_apatrides&ei=SMNbT7SPCsODhQfzj5WpBA&usg=AFQjCNHCNdWLZfYXdtkBJSxQRVjNNvrcLQ&cad=rja
http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=109&dtd_id=13
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 أن املفترض من كان الوليدة الدويل القانون مفوضية أن إىل معظمها يف ترجع

 .القضية هذه على تركز

 احلماية يتلقون تارخييا اجلنسية عدميو واألشخاص الالجئون ظل وقد

 املتحدة األمم مفوضية سبقت اليت لالجئني الدولية املنظمات من واملساعدة

 اجلنسية بانعدام اخلاص الربوتوكول مشروع وكان .الوجود إىل الالجئني لشئون

 أن إال .اجلنسية عدميي واألشخاص الالجئني بني الصلة يعكس أن منه يقصد

 مل لالجئني الدولية للمنظمة الوشيك واحلل لالجئني، العاجلة االحتياجات

 يف اجلنسية عدميي األشخاص ألوضاع تفصيلي حتليل إلجراء كافيا وقتا يترك

 إقرار مت وهكذا، .القضيتني كلتا لدراسة انعقد الذي 1951 يف املفوضية مؤمتر

 إقرار تأجيل مت بينما املؤمتر، يف الالجئني بوضع املتعلقة 1951 اتفاقية

 .الحق وقت إىل اجلنسية عدميي األشخاص يتناول الذي الربوتوكول

 الذي اجلنسية عدميي باألشخاص اخلاص الربوتوكول حتويل 1954 يف مت

 مبقتضى اتفاقية إىل الالجئني بشأن 1951 التفاقية كملحق صياغته سبقت

 تستهدف اليت األساسية الدولية الوثيقة 1954اتفاقية وتعترب .ذلك يف أحقيتها

 عدميي األشخاص منح وضمان اجلنسية، عدميي األشخاص وضع وحتسني تنظيم

 متييز دون األساسية وحرياهتم حقوقهم اجلنسية

 إىل يطلب قرارا واالجتماعي االقتصادي اجمللس أصدر ،1950أغسطس  يف

 انعدام على للقضاء اتفاقيات أو اتفاقية بصياغة الدويل القانون مفوضية

 كالمها لدراستهما، اتفاقيتني بصياغة الدويل القانون مفوضية وقامت .اجلنسية

 تضمنت .القوانني بني التعارض عن النامجة اجلنسية انعدام مشكلة يتناوالن

 مستقبال، اجلنسية انعدام حاالت من يظهر ما على القضاء بشأن األوىل االتفاقية

 اليت الثانية، االتفاقية مشروع يف وردت اليت األحكام تلك كثريا جتاوزت أحكاما

 املشاركون قرر وقد .مستقبال اجلنسية انعدام حاالت حدوث من التقليل على ركزت

 من أكثر متشددة كانت السابقة االتفاقية أن القضية يف للنظر عقد مؤمتر يف

 انعدام حاالت خبفض اخلاصة االتفاقية مشروع حبث يف املضي ورأوا الالزم،
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 اتفاقية يف العملية هذه عنها اليت متخضت الوثيقة ومتثلت .مستقبال اجلنسية

 .انعدام اجلنسية حاالت خفض بشأن 1961

 :اآلليات الدولية للحد من احلرمان التعسفي من احلق يف اجلنسية -ثالثا
 البلد سيادة عن تعبريا تعد ألهنا احلساسية شديدة قضية اجلنسية تعترب

عنه  تتمخض ما غالبا املواطنة حق حول الزناعات أن يف غرابة وال ،وهويته

 زيادة العشرين القرن خالل حدثت وقد ،بينها وفيما الدول داخل والصراع التوتر

 حبقوق الوعي يف تنام وكذلك العامل أحناء مجيع يف اجلنسية انعدام حاالت يف

 :األول مسارين على اجلنسية بشأن الدويل القانون وتطور ،هبا واالهتمام اإلنسان

 حماولة :والثاين اجلنسية، عدميو فعال هم الذين األشخاص ومساعدة محاية

 .األقل على خفضها أو اجلنسية انعدام حاالت على القضاء

 :الالجئنياملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  -أ
، 0591مت إنشاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وذلك ملساعدة املاليني من األوروبيني الذين 

وكان أمام املفوضية ثالثة أعوام إلمتام عملها . فروا من ديارهم أو فقدوا منازهلم

امًا، ال تزال املفوضية تعمل جبد ودون كلل لتوفري ع 22اليوم، وبعد . قبل حلها

احلماية واملساعدة لالجئني يف كافة أحناء العامل باإلضافة إىل عدميي 

 .1اجلنسية

وقد اختارت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املفوضية السامية لألمم 

س املتحدة لشؤون الالجئني ملهمة مساعدة الدول على جتنب انعدام اجلنسية، لي

فقط لتداخل مشاكل الالجئني ومشاكل انعدام اجلنسية أحيانا، ولكن أيضا ألن 

                                                 
1- http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html 
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التعامل مع حاالت انعدام اجلنسية يتطلب بأشكال كبرية هنجا مماثل للتعامل مع 

 .1الالجئني، إذ أن األشخاص يف كل من احلالتني يفتقرون إىل احلماية

 0520ذ اتفاقية ويتمثل عمل املفوضية يف أهنا تساعد الدول يف تنفي

حول احلد من انعدام اجلنسية بأن تقدم هلا املشورة التقنية بشأن التشريعات 

والدعم التشغيلي لتعزيز تنفيذ التدابري للحد وخفض حاالت انعدام اجلنسية، 

وعززت الوالية العاملية للمفوضية بشأن انعدام اجلنسية مبوجب مهمة حمددة 

أن تساعد األفراد الذين قد يستفيدون من '' : 0520من اتفاقية  8منحتها املادة 

 .أحكام االتفاقية يف تقدمي طلباهتم إىل السلطات املختصة يف الدولة

املتعلقة بوضع األشخاص عدميي  0599وبينت املفوضية أن اتفاقية 

اجلنسية هي الصك الدويل األساسي الذي يهدف إىل تنظيم وحتسني وضع 

ن أهنم مينحوا حقوقهم وحرياهتم األساسية دون عدميي اجلنسية، وإىل التأكد م

بشأن  0520و0599متييز، واعتربت املفوضية أن االنضمام إىل كل من اتفاقييت 

 .انعدام اجلنسية خطوة رئيسية ملساعدة الدول على التصدي النعدام اجلنسية

حول احلد من انعدام  0520وبينت املفوضية أن االنضمام إىل إتفاقية 

 :تتمثل يف 2أمهية بالغة للحد من انعدام اجلنسية، هذه األمهيةاجلنسية ذو 

هو وسيلة تربهن من خالهلا الدول على التزامها مبعايري حقوق اإلنسان  -

 .واملعايري اإلنسانية، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على جنسية

                                                 
احلد وخفض حاالت انعدام اجلنسية، وثائق األمم املتحدة، املوقع الرمسي للمفوضية  -8

 .2، ص 8101السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، سبتمرب 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 
احلد وخفض حاالت انعدام اجلنسية، وثائق األمم املتحدة، املوقع الرمسي للمفوضية  - 2

 .2، ص 8101السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، سبتمرب 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 
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يتيح للدول معاجلة الثغرات اليت تنتج عن النهج املختلفة إلسناد  -

اجلنسية يف مجيع أحناء العامل، وذلك من خالل االعتراف بالضمانات املشتركة 

لتجنب حاالت انعدام اجلنسية، دون املساس بسيادة الدول يف تنظيم منح 

 .اجلنسية

ستجابة الدول خلطر يعزز الشفافية القانونية والقدرة على التنبؤ يف ا -

 .انعدام اجلنسية وذلك من خالل تعزيز الضمانات املشتركة

يزود الدول باألدوات الالزمة لتجنب وتسوية املنازعات املتعلقة  -

 .باجلنسية، وبالتايل حتسني العالقات واالستقرار الدوليني أيضا

مينع حركات الزنوح وذلك عن طريق تعزيز التمتع باحلق يف احلصول  -

 .لى جنسيةع

يعزز األمن القومي واالستقرار وذلك عن طريق جتنب اإلقصاء  -

 .والتهميش النامجني عن انعدام اجلنسية

يشجع على منح حق التصويت واملشاركة الكاملة من جانب األفراد يف  -

 .اجملتمع

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف حشد  يساعد -

 .الدعم الدويل من أجل احلد من وختفيض حاالت انعدام اجلنسية

 :خطة عمل شاملة إلنهاء حالة انعدام اجلنسية -ب

 هناك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، إلحصائيات ووفقا

 إىل احلقيقي الرقم يصل وقد .العامل ولح اجلنسية عدميي من شخص مليون 6.6

 السكان من غريها من أكرب عدد فيها املناطق بعض أن حني ويف .نسمة مليون 09

 اجلنسية بانعدام تتأثر ألن مرجحة وقارة دولة كل أن إال اجلنسية، عدميي

 اجلنسية عدميي الناس يصبح احلاالت، بعض يف .متنوعة بطرق حتدث واليت

 حاالت ويف .اجلنسية من معقدة لقوانني األغلب على تابعة تقنية لعملية نتيجة

 اجتماعية، أو إثنية جمموعات ضد للتمييز نتيجة اجلنسية انعدام ينشأ أخرى،

 أو أجانب من النساء تتزوج عندما املثال، سبيل فعلى .واألطفال النساء ذلك يف مبا



  ـــــــــــــــــــــــ

- 290 - 

 

 نقل يف األم حبق تعترف ال اليت الدول يف الزواج إطار خارج أطفاال تنجنب

 .األفراد حياة على خطري تأثري اجلنسية النعدام فإن السبب، كان وأيا.جنسيتها

 األطراف يف الدول عدد ارتفع حيث تقدم، هناك يكن مل أنه يعين ال هذا

 2005 يف 29 املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية من 1961 عام اتفاقية

 احمللية قوانينها الدول من العديد أدخلت وقد .1احلاضر الوقت يف 98 حىت

 يف املرأة حبق االعتراف خالل من ذلك يف مبا اجلنسية، انعدام حاالت ملنع أحكاًما

 "اجلنسية إنعدام ملعاجلة إستراتيجية مذكرة" وتقدم ،ألطفاهلا جنسيتها منح

 ،2010 مارس 2 السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املفوضية عن صادرة

 املتعلقة احلماية حتديات مع تتعامل اليت املفوضية ملكاتب العمليايت التوجيه

 اتفاقيات محلة إطالق مت األخرية، اآلونة ويف .املفوضية والية من الوظيفة هبذه

 .اجلنسية انعدام اتفاقيات إىل االنضمام لتشجيع اجلنسية انعدام

وأمام هذا الوضع أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

إلهناء حالة انعدم  8189إىل  8109سنوات من  01عن خطة عمل شاملة مدهتا 

 اجلنسية، وذلك من خالل إجياد الطريقة 

األقل تكلفة واألكثر فعالية حلل حاالت انعدام اجلنسية الرئيسية، واليت 

ساس يف تعديل التشريعات أو السياسات احلكومية، مبا يف تتمثل على وجه األ

ذلك اختاذ تدابري خمصصة لالعتراف هبم واعتبارهم مواطنني مستبعدين يف 

وقت استقالل الدولة، وكذلك املبادرة يف تعديل قواعد منح اجلنسية، حبيث 

 يعترب مجيع األشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف اإلقليم من رعايا الدولة،

شريطة أن يكونوا قد ولدوا يف اإلقليم أو أقاموا هناك قبل تاريخ معني، أو اآلباء 

وكذلك تبسيط معايري وإجراءات . أو األجداد الذين يستوفون هذه الشروط

التجنيس لتسهيل حصول األشخاص عدميي اجلنسية على اجلنسية، على سبيل 

                                                 
بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، ومل تصادق  0520اجلزائر مل تنضم إىل اتفاقية  -1

 .عليها حلد اآلن
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و عن طريق ختفيض أو املثال من خالل ختفيض عدد سنوات اإلقامة املطلوبة أ

 .إلغاء رسوم الطلب

وقد اشتملت خطة العمل الشاملة اليت أصدرهتا على برنامج يتمثل يف 

وجب على الدول واألشخاص وكل الفاعلني يف اجملال  1إجراءات 01حتقيق 

 :حتقيقها واحلد من انعدام اجلنسية واليت تتمثل يف

 .م اجلنسيةحل احلاالت الرئيسية القائمة النعدا: 0اإلجراء 

 .ضمان عدم والدة طفل عدمي اجلنسية: 8اإلجراء 

 .إزالة التمييز القائم على اجلنس من تشريعات اجلنسية: 9اإلجراء 

منع الرفض أو اخلسارة أو احلرمان من اجلنسية على أساس : 9اإلجراء 

 .التمييز

 .منع حاالت انعدام اجلنسية يف حاالت الزناع بني الدول: 9اإلجراء 

 .منح احلماية للمهاجرين عدميي اجلنسية وتسهيل جتنيسهم: 2اإلجراء 

 .ضمان تسجيل املواليد ملنع حاالت انعدام اجلنسية: 2اإلجراء 

إصدار شهادات اجلنسية وغريها من الوثائق اليت تثبت : 2اإلجراء 

  .لألشخاص الذين حيق هلم تلقي مثل هذه الوثائق اجلنسية

 اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة بانعدام االنضمام إىل: 5اإلجراء 

 .اجلنسية

حتسني البيانات الكمية والنوعية عن السكان عدميي : 01اإلجراء 

 .اجلنسية

 

 

 

                                                 
1 - Plan d'Actions 2014-2024 visant à mettre fin à l’apatridie, UNHCR, Novembre 

2014, pp04-05 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=545b48db4 
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 :خامتة
 يبدو ما رغم لإلمهال اجلنسية عدميي األشخاص وضع يتعرض أن ميكن

 بوضع املتعلقة 1954 عام اتفاقية متانة، وحتدد من القانوين اإلطار عليه

 أما .اجلنسية عدميي األشخاص ملعاملة الدنيا املعايري اجلنسية عدميي األشخاص

 ملنع للدول إطارا فتوفر اجلنسية انعدام حاالت خفض بشأن 1961 عام اتفاقية

 كوسيلة وكذلك احلياة، من الحق تاريخ يف أو الوالدة عند سواء اجلنسية انعدام

 من عدد تؤكد ذلك، إىل باإلضافة .الدول تعاقب سياق يف اجلنسية انعدام ملنع

 .جنسية على احلصول يف األفراد حق على واإلقليمية الدولية املعاهدات

وأمام هذا الوضع جتد الدول نفسها أمام حتديات راهنة جيب أخذها بعني 

 :االعتبار واليت تتمثل يف

 املتعلقة 1954 عام اتفاقية يف األطراف الدول من فقط دولة 20 هناك* 

 اتفاقية على موقعة دولة 98 وفقط اجلنسية، عدميي األشخاص بوضع

 147 ال بالدول مقارنة – اجلنسية انعدام حاالت خفض بشأن 1961عام

 لعام بروتوكوهلا أو املتعلقة حبماية الالجئني 1951عام  اتفاقية يف األطراف

وبالتايل جيب حث الدول على االنضمام إىل هاتني االتفاقيتني . 1967

وتشجيعها لسن قوانني مالئمة تتعلق جبنسية األشخاص وحماربة ظاهرة انعدام 

 .1اجلنسية

 من الكثري أن حيث شامل بشكل للحصر حيتاج اجلنسية انعدام مازال* 

 أو اهلوية وثائق إىل يفتقرون العامل أحناء مجيع يف اجلنسية السكان عدميي

 .املوضوع هذا معاجلة شأهنا من مستحقات

 اجلنسية، انعدام ضد ضمانات على حتتوي ال اجلنسية قوانني من الكثري* 

 .معينة جمموعات بني اجلنسية انعدام تسبب متييزية أحكام على حتتوي أو

                                                 
1 - APATRIDIE: prévention et réduction de l’apatridie et protection des apatrides, 

Comite Exécutif Du Programme Du Haut Commissaire, Comite Permanent, 35e 

réunion, EC/57/SC/CRP.6, 14 février 2006 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 299 - 

 

 اجلنسية، انعدام حالة بتحديد اخلاصة اإلجراءات من القليل هناك* 

 إجرائية ضمانات تتضمن وال إليها الوصول الصعب من يكون ما فغالًبا وجدت، وإن

 .املعنيني األفراد حقوق حلماية كافية

 فعلى - قائمة تزال ال اجلنسية انعدام نظام يف الضعف نقاط بعض* 

 الدويل القانون مبوجب اجلنسية يف احلق لتطبيق وجود وسيلة عدم املثال، سبيل

 يف الواردة التوجيهات بعض اجلنسية، وتطبيق انعدام تعريف يف والغموض

 .االتفاقيات

 مستوى اخنفاض إىل اجلنسية انعدام حول العام الوعي اخنفاض أدى *

 .اجلنسية عدميي وخماوف اجلنسية انعدام امللموسة حلاالت االستجابات

على جتسيد برنامج املفوضية السامية لألمم  حث الدول وتشجيعها* 

اليت  01املتحدة لشؤون الالجئني وعدميي اجلنسية من خالل اإلجراءات العشرة 

 .ضمنها خطة عملهات

 :قائمة املراجع

الثغرات واالستجابات اخلاصة )  8101حوار املفوض السامي بشأن حتديات احلماية لعام  -0

الالجئني مبناسبة  لشئون املتحدة لألمم السامية املفوضيةورقة معلومات نشرهتا ( باحلماية

  .املتعلقة بوضع الالجئني 0590الذكرى الستني التفاقية 

املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية،  0599-15-82نيويورك املؤرخة يف  اتفاقية -8

 0529-12-12املؤرخ يف  029-29واليت انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 

 .0529-12-02بتاريخ  09اجلريدة الرمسية عدد 

ة احلد وخفض حاالت انعدام اجلنسية، وثائق األمم املتحدة، املوقع الرمسي للمفوضي -9

  .8101السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، سبتمرب 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 

اجلزائر،  -الطيب زرويت، الوسيط يف اجلنسية اجلزائرية، مطبعة الكاهنة. د: أنظر -9

8118. 
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 : خلص امل

احلق يف السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية حق مدين مكفول لكل مواطن مبوجب 

غري ان متطلبات حتقيق الصاحل العام من حيث البحث عن  التشريعات الدولية والداخلية،

احلقيقة وحتقيق العدالة اجلزائية تقتضي وضع املشتبه فيه حتت التوقيف للنظر خالل 

وإن كان هذا االجراء على حمدوديته باعتباره اجراءا استثنائيا .مرحلة التحقيق االبتدائي

حدود الكرامة االنسانية يف جانبها املادي يف مواجهة املشتبه اال انه يتصادم مع مقتضيات و

 .واملعنوي

تتناول هذه الدراسة البحث يف الضمانات الكفيلة هلذه احلقوق اثناء فترة التوقيف  

 .للنظر، بالنظر اىل خطورة هذه املرحلة من حيث مضموهنا واجلهات املشرفة عليها

 .الضمانات -التوقيف للنظر -الكرامة االنسانية -السالمة اجلسدية :الكخلمات املفتاحية

 
Abstract: 

The right to physical integrity and human dignity is a civil right guaranteed to 

every citizen under international and domestic legislation. However, the requirements 

of the public interest in terms of the search for truth and criminal justice require the 

suspect to be placed under arrest during the initial investigation. 

 Although this measure is limited as an exceptional measure in the face of the 

suspect, but it clashes with the requirements and limits of human dignity in its material 

and moral aspects. 

 This study examines the guarantees of these rights during the period of arrest, 

considering the seriousness of this stage in terms of content and supervisors. 

 Keywords: physical integrity - human dignity - arrest - safeguards. 
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 :مقدمة 
اهم احلقوق املدنية ، يعد احلق يف السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية

املقررة للفرد باعتباره حقا أوليا يتعلق بالذات االنسانية ومكانتها اليت منحتها 

لذا فان التالزم بني احلقني السالمة اجلسدية  هلا كافة االديان السماوية،

والكرامة االنسانية ينبثق من إرتباط أحدمها بالكيان اجلسدي للفرد وثانيهما 

 .بالكيان الروحي املعنوي

لذا فإن هذين احلقني كانا حمل تكريس ديين وقانوين سواء على الصعيد 

من العهد  18املادة  بتصدرها تصنيف احلقوق املدنية والسياسية مبوجب: الدويل

الدويل للحقوق املدنية والسياسية أو التقنني الداخلي من خالل دسترهتا مبوجب 

 .التشريع األعلى يف الدولة

غري أن الدعوى العمومية متر يف سري اجراءاهتا مبرحلة التحقيق 

وهي مرحلة أولية من اختصاص جهاز الضبطية القضائية هتدف اىل االبتدائي، 

حري عن اجلرائم ومرتكبيها، وإىل محاية املصلحة العامة وذلك عن البحث والت

 .طريق كشف احلقيقة من أجل اقتضاء الدولة حلقها يف العقاب

ونظرا ألمهية هذه املرحلة فقد منحها املشرع أسوة بالتشريعات املقارنة 

جمموعة من الصالحيات االستثنائية اليت تفرضها ضرورة املصلحة حلسن سري 

 .، أمهها التوقيف للنظرالتحقيق

ونظرا خلطورة هذا االجراء وتصادمه املباشر مع كافة مفاهيم احلقوق 

واحلريات مع اخلشية من جتاوز ضباط الشرطة القضائية واستعماهلم لطرق 

غري قانونية يف استجواب املشتبه فيه كالتعذيب والعنف البدين أو املعنوي أو 

 يف السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية اإلكراه مبا يشكل خرقا صارخا للحق 

ما مدى جناعة الضمانات اليت قررها : وهوما يطرح االشكالية التالية

املشرع اجلزائري للحق يف يف السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية خالل مرحلة 

 التوقيف للنظر؟

 :وهي إشكالية تندرج حتتها جمموعة من االشكاالت الفرعية امها
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 ما هي ضمانات السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية للموقوف للنظر ؟ -

 ما هي اليات مراقبة تطبيق هذه الضمانات؟ -

 ما هي اجلزاءات املقررة يف حال خرق هذه الضمانات ؟ -

لإلجابة عن هذه االشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة اىل مبحثني يتناول 

ية والكرامة االنسانية للموقوف للنظر اوهلما ضمانات احلق يف السالمة اجلسد

 .وثانيهما لدراسة جزاءات االخالل هبذه الضمانات

 ضمانات السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية لخلموقوف لخلنظر: املبحث االول
لقد ألزم املشرع اجلزائري ضابط الشرطة القضائية عدم املساس  

نظر فال حيق له أن يكرهه بالسالمة اجلسدية والكرامة اإلنسانية للموقوف لل

من أجل اإلدالء بتصرحياته مستعمال معه أساليب القوة والعنف كما جيب عليه 

ان يعطيه قسطا من الراحة أثناء مساعه ألنه من جراء التعب قد يديل 

بتصرحيات منافية للواقع ولقد أكد املشرع اجلزائري على وجوب عرضه على 

د انقضاء مدة التوقيف للنظر، كما الطبيب لفحصه والتأكد من سالمته عن

حرص كذلك على توفري مكان الئق له من أجل البقاء فيه طيلة فترة توقيفه 

 .حفاظا على كرامته اإلنسانية

حظر العنف ضد املوقوف واخضاعه لخلفح  الطيب بعد انتهاء التوقيف : املطخلب االول
 لخلنظر

بسالمة  من الدستور اجلزائري على حظر كل مساس 44نصت املادة 

اإلنسان البدنية واملعنوية، وتبعا لذلك تضمن قانون العقوبات جترمي فعل 

التعذيب بكافة اشكاله مع تشديد الوصف اجلزائي والعقوبة إذا كان صادرا من 

 .ضباط الشرطة القضائية مبعرض التحقيق

هذه الضمانة اكدها املشرع الدويل من خالل املادة اخلامسة من اإلعالن 

ال جيوز إخضاع احد للتعذيب وال للمعاملة أو :" حلقوق اإلنسان بنصهاالعاملي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 851 - 

 

من العهد  18كما نص على ذلك يف املادة " العقوبة القاسية أو اإلحاطة بالكرامة

  1.الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بنفس الصيغة

فضال عن اإلعالن اخلاص حبماية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية يف مادته الثانية 

ان أي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة : "بنصها

ة اإلنسانية ويدان بوصفه القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو انتهاك للكرام

إنكار ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

  2". اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناملنصوص عليها يف

ويعرف التعذيب على أنه أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسديا 

هذا الشخص على  كان ام معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من

 3.معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه انه قد ارتكبه

وتبعا لذلك مينع تعذيب املشتبه فيه خالل مرحله ايقافه حتت النظر 

 .بغية استجوابه حتت طائلة العقوبات اجلزائية والتأديبية املقررة قانونا

وجوب إجراءه عند انقضاء كما أن الفحص الطيب الذي نص القانون على 

آجال التوقيف للنظر من شأنه أن يكشف عن املمارسات غري املشروعة واألعمال 

املنافية للقانون واآلداب اليت ميكن إن يلجا إليها ضابط الشرطة القضائية يف 

استجواب املوقوف إذ قد يلجأ إىل العنف والقوة والذي قد ينتج عنه آثار على 

                                                 
 دار هومة ،(التحري والتحقيق)شرح قانون اإلجراءات اجلزائية عبد اهلل أوهايبية،  -1
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ض اإلدالء بتصرحياته حول اجلرمية أو أنكر عالقته جسم املوقوف الذي رف

  1.متاما هبا

من قانون اإلجراءات اجلزائية يف فقرهتا  0مكرر 50ولقد نصت املادة 

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص "... الثانية على 

لته طيب للشخص املوقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة حماميه أو عائ

وجيرى الفحص الطيب من طرف طبيب خيتاره الشخص املوقوف من األطباء 

املمارسني يف دائرة اختصاص احملكمة، واذا تعذر ذلك يعني له ضابط الشرطة 

 .." القضائية تلقائيا طبيبا، تضم شهادة الفحص الطيب مبلف اإلجراءات

زائري على إذ نظرا ألمهية الفحص الطيب للموقوف للنظر أكد املشرع اجل 

وجوب إجراء هذا الفحص اذ يعترب وسيلة مراقبة مدى احترام ضابط الشرطة 

القضائية وأعوانه للسالمة اجلسدية ويدفعهم اىل عدم ممارسة كل ما من شانه 

 .ان يلحق أذى جبسم اإلنسان خاصة تلك اليت تترك أثر على جسمه

 تنظيم فرتات مساع املوقوف لخلنظر: املطخلب الثاني 
إن مساع أقوال املوقوف للنظر ال بد وأن يكون حماطا مبجموعة من  

الظروف اليت تضمن عدم املساس بالكرامة اإلنسانية ورعاية القيم اللصيقة 

باإلنسان وصيانة حرمته وكيانه املادي واملعنوي اذ جيب أن تنظم فترات مساع 

من  58املادة هذا ما اكدته ,املوقوف للنظر وجيب أن يتخلله فترات الراحة 

جيب على كل ضابط للشرطة : " قانون اإلجراءات اجلزائية بنصها أنه

القضائية أن يضمن حماضر مساع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه 

وفترات الراحة اليت ختللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو 

 ". قدم إىل القاضي املختص

                                                 
 نظري فرج مينا، املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، - 1
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ت مساع املوقوف بان تتخللها فترات راحة وتبعا لذلك جيب تنظيم فترا 

وال يتم استجوابه ملدة طويله، فإذا رأى ضابط الشرطة القضائية آثار التعب 

واإلرهاق بادية على املوقوف فيجب عليه أن مينحه قسطا من الراحة، وهلذا 

ألزم املشرع ضابط الشرطة القضائية بان يدون كل ذلك سجل التوقيف للنظر 

  1.حتديد ساعات السماع وساعات الراحة اليت ختللته وينوه فيه على

وعليه جيب أن يتم السماع يف ظروف حسنة وال تأثري فيها على إرادة  

املوقوف للنظر وعلى حريته يف إبداء أقواله حول اجلرمية اليت مت توقيفه فيها 

دون اللجوء إىل الوسائل غري الشرعية كالتهديد وإجراء السماع لفترات طويلة 

 .حىت اإلهناك مبا يشكل اكراها معنويا للموقوف

واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل ينص على حضور احملامي يف التحريات  

األولية بالرغم من ان املؤمترات الدولية توصي بضرورة حضور حمامي يف هذه 

املرحلة حرصا على ضمان حقوق الشخص املوقوف للنظر ومن اجل ضمان عدم 

وع من أنواع التعذيب أو التهديد أو أي تأثري على إرادته أثناء تعرضه إىل أي ن

 .هذه الفترة

  رقابة وكيل اجلمهورية ملكان التوقيف لخلنظر: املطخلب الثالث 
ختصص داخل مقر مصاحل الشرطة أو الدرك أماكن لوضع األشخاص  

ه هذا ما نصت علي,املوقوفني للنظر واليت جيب أن تكون الئقة بكرامة اإلنسان 

يتم التوقيف للنظر يف " من قانون االجراءات اجلزائية  14الفقرة  58املادة 

 " أماكن الئقة بكرامة اإلنسان وخمصصة هلذا الغرض

كما نصت التعليمة الوزارية املشتركة احملددة للعالقات التدرجيية بني 

ة السلطة القضائية والشرطة القضائية يف جمال إدارهتا واإلشراف عليها ومراقب

                                                 
موالي ملياين بغدادي، كتاب اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة  - 1

 .72، ص 0778الوطنية للكتاب، 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 854 - 

 

أعماهلا على جمموعة من الشروط الواجب مراعاهتا يف األماكن املخصصة 

 : للتوقيف للنظر وهي

 .سالمة الشخص املوقوف للنظر وامن حميطه -

 –التهوية  –مساحة املكان )صحة وكرامة الشخص املوقوف للنظر  -

 ...(.النظافة –اإلنارة 

 .الفصل بني البالغني واألحداث -

 . ل والنساءالفصل بني الرجا -

جيب أن يعلق يف مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة  -

القضائية الذي حيتمل أن يتلقى أشخاصا موقوفني للنظر لوح تكتب عليه خبط 

من قانون اإلجراءات  54و58و50عريض وواضح األحكام الواردة يف املواد 

ما حبقوقه باللغة اجلزائية ويف كل احلاالت جيب أن حياط الشخص املعين عل

 .اليت يفهمها

ويتوىل وكيل اجلمهورية املختص مراقبة أماكن التوقيف للنظر بصفة 

فجائية ليال وهنارا واالطالع على السجل املخصص هلا وتدوين التعليمات 

واملالحظات املسجلة والتأشري عليه يف كل زيارة كما يلزم مبراقبة مدى استيفاء 

ة يف التعليمة الوزارية املشتركة املؤرخة يف تلك األماكن للشروط احملدد

من قانون  50/58/54سيما ما يتعلق بتعليق اللوح املوضح للمواد  40/18/8111

اإلجراءات اجلزائية يف املكان احملدد له، ويتحقق من الشروط الصحية الالئقة 

بكرامة اإلنسان من حيث املساحة والنظافة والتهوية واإلنارة وتوفر األفرشة 

ودورة املياه، ووجوب الفصل بني الرجال والنساء، إىل جانب الشروط اخلاصة 

 .بسالمة املوقوف وأمنه وأمن حميطه

ويلتزم وكيل اجلمهورية بالتأشري بالنقائص يف سجل التوقيف للنظر ويعد 

تقريرا يتضمن عدد الزيارات ألماكن التوقيف للنظر وتارخيها وأهم املالحظات 
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ذ التعليمات اخلاصة بتحيني ظروف التوقيف يوجهه إىل املسجلة ومدى تنفي

 1.املديرية الفرعية للشرطة القضائية

 جزاءات االخالل حبق السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية لخلموقوف لخلنظر: املبحث الثاني
غري  قد تؤدي مالبسات التوقيف للنظر إىل ممارسة بعض السلوكات 

املشروعة من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يسعى دائما وبأية وسيلة 

اىل احلصول على تصرحيات املوقوف رغما عنه وقد يصل اىل درجة تعذيبه، 

وهلذا أكد املشرع اجلزائري على قيام مسؤولية ضابط الشرطة القضائية يف 

ة ضابط الشرطة حالة إخالله ألحكام وقواعد التوقيف للنظر، وختتلف مسؤولي

 2.القضائية حبسب نوع ودرجة اخلطأ بني املسؤولية التأديبية واجلزائية

 املسؤولية التأديبية لضابط الشرطة القضائية: املطخلب االول
يف حال قيام اخلطأ التأدييب لضابط الشرطة القضائية، فان هذا االخري  

يف سلكه  خيضع إلشراف مزدوج، إشراف رئاسي من طرف رؤسائه املباشرين

األصلي وآخر وظيفي مبناسبة عمله بصفته ضابط الشرطة القضائية، مما 

جيعل من هذه االزدواجية يف إشراف جماال إلمكان مساء لته مساءلة مزدوجة 

من طرف جهيت اإلشراف فيسأل تأديبيا من رؤسائه املباشرين يف حالة إخالله 

دة وتطبق فيها قواعد، بقواعد عمله كأن ينذر أو يوقف عن العمل لفترة حمد

ومساءلة أخرى ذات صبغة , وأحكام األنظمة القانونية املقررة لكل صنف 

تأديبية من طرف غرفة االهتام باعتبارها جهة رقابة على جهاز الضبطية 

 .القضائية

فبالنسبة للجزاءات التأديبية املقررة من طرف رؤساء وضباط الشرطة  

املكتوب، التوبيخ، التوقيف املؤقت عن العمل اإلنذار الشفوي و: فإهنا تتمثل يف
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أيام،الشطب من جدول الترقية والتعيني أو اإلدماج  2ملدة تتراوح ما بني يوم إىل 

يف سلك نظري آخر، التحويل التلقائي والفصل النهائي مع اإلشعار والتعويض أو 

 .بدوهنما

ة ألعمال اما العقوبات املقررة من غرفة االهتام باعتبارها جهة مراقب 

الشرطة القضائية يف املخالفات املرتكبة من طرفهم فتتمثل يف االيقاف املؤقت 

عن ممارسة مهام الضبطية القضائية أو إسقاط الصفة هنائيا دون املساس 

  .بالعقوبات التأديبية املقررة لصاحل اجلهة اليت يتبعها

قابلة للطعن فيها وتبلغ قراراهتا إىل  وتعترب قرارات غرفة االهتام غري 

 .السلطات اليت يتبعها ضابط الشرطة القضائية

 املسؤولية اجلزائية لضابط الشرطة القضائية: املطلب الثاين

تنشأ املسؤولية اجلزائية لضابط الشرطة القضائية وتقع حتت طائلة  

وكل ضابط بالشرطة :"من قانون العقوبات اليت تنص 8/مكرر001املادة 

من قانون 50القضائية الذي يتعرض رغم االوامر الصادرة طبقا للمادة 

اإلجراءات اجلزائية من وكيل اجلمهورية إلجراء الفحص الطيب لشخص 

هوحتت احلراسة القضائية الواقعة حتت سلطته يعاقب باحلبس من شهر إىل 

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني  0110111اىل 810111ن ثالث أشهر وبغرامة م

 "فقط

اذا هذه اجلزاءات هي اليت فرضها قانون اإلجراءات اجلزائية على  

ضابط الشرطة لقضائية الذي خيالف قواعد التوقيف للنظر بعدم اجراء 

الفحص الطيب للموقوف اذا ما توفرت شروط متابعة ضابط الشرطة القضائية 

 1 .جزائيا

تقوم املسؤولية اجلزائية لضابط الشرطة القضائية عن جرمية  كما 

مكرر من قانون العقوبات حتت  874التعذيب اذا توافرت اركاهنا طبقا للمادة 

                                                 
 .057امحد بوسقيعة، مرجع سابق، ص - 1
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طائلة عقوبة جزائية تتمثل يف السجن من مخس اىل عشر سنوات وغرامة 

 1.دج 511111دج اىل  011111مالية قدرها 

بط الشرطة القضائية حمرضا أو وتطبق ذات اجلزاءات سواء كان ضا

 .أمرا أو ممارسا للتعذيب على املوقوف للنظر

 :خامتة
 :يف خامتة هذه الدراسة ميكننا تقدمي النتائج والتوصيات التالية

 :النتائج -أ
املشرع اجلزائري سعى جلعل التوقيف للنظر إجراء استثنائيا يف مواجهة  أن 

 .املشتبه فيه خالل مرحلة التحقيق االبتدائي

تضمن التشريع اجلزائري جمموعة من الضوابط يف مواجهة رجال الضبطية  

القضائية واليت تشكل ضمانات حلق املوقوف يف السالمة اجلسدية والكرامة 

منع التعذيب واالكراه املادي واملعنوي للموقوف وحقه يف االنسانية من خالل 

احترام انسانيته من حيث طبيعة املكان املخصص لالحتباس ومراعاته 

املواصفات القانونية، مع كفالة حقه يف الفحص الطيب بعد انتهاء التوقيف 

 .للنظر كضمانة رقابية ألي اعمال عنف مورست ضده

زائية لضابط الشرطة القضائية املخالف تقرير املسؤولية التأديبية واجل 

 .الحد ضمانات السالمة اجلسدية والكرامة االنسانية للموقوف

 :التوصيات - ب
وجوب حضور حمامي عند مساع املوقوف للنظر لسماع تصرحياته املقدمة إىل  

الضبطية القضائية ليشكل هذا ضمانة قانونية للموقوف من أجل عدم 

نافية للواقع، ولكي تكتسي حماضر الضبطية إرغامه بإدالء تصرحيات م

 . املصداقية القانونية

                                                 
مفهوم اجلرائم ضد االنسانية، الديوان الوطين لألشغال التربوية،  عبد القادر البقريات، - 1

 .087، ص 8114اجلزائر، 
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ضرورة توفري وختصيص أماكن الئقة أكثر بكرامة اإلنسان للموقوف للنظر  -

 .باعتباره بريء مل تثبت إدانته بعد

حتديد الشروط الواجب توفرها يف األماكن املخصصة للتوقيف للنظر وفقا  -

طبق على كامل التراب الوطين يف نص قانوين ملعايري حمددة ومتفق عليها ت

 .صريح وواضح

توفري اعتمادات مالية ملصاريف املوقوفني للنظر طيلة فترة توقيفهم  -

 . كمصاريف األكل والشرب

مراقبة قضائية أكثر ألعمال ضباط الشرطة القضائية من اجل ضمان عدم  -

أسلوب من أساليب املساس بالسالمة اجلسدية للموقوف، وعدم ممارستهم ألي 

التعذيب أو اإلكراه من أجل احلصول على تصرحيات تفيد ارتكابه الفعل 

 .اجملرم أكيدا

 :قائمة املراجع
أحسن بوسقيعة، قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية، منشورات برييت،  -0

 .8112اجلزائر، 

مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ديوان  أمحد شوقي الشلقاين، -8

 .8110املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

 .8117أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، دار هومة، اجلزائر،  -4

عبد القادر البقريات، مفهوم اجلرائم ضد االنسانية، الديوان الوطين لألشغال التربوية،  -4

 . 8114اجلزائر، 

عادل عبد العال اخلراشي، كتاب ضوابط التحري واالستدالل عن اجلرائم يف الفقه  -5

 .8117دارا جلامعة اجلديدة للنشر، مصر، اإلسالمي والقانون الوضعي،

،دار هومة (التحري والتحقيق) عبد اهلل أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية  -7

 .8114للطباعة والنشر، اجلزائر، 

ملياين بغدادي، كتاب اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية موالي  -8

 .0778 ،للكتاب

نظري فرج مينا، املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ديوان املطبوعات  -2

 .8117اجلامعية،
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 :ملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح احلقوق املدنية والسياسية اليت جاء هبا امليثاق 

الواقع، وقد قمنا بتقسيمها ، ومدى تكريسها على أرض 8112العريب حلقوق اإلنسان لعام 

، من 8112جلزئني، حاولنا يف اجلزء األول حتليل حمتوى امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

خالل توضيح أهم احلقوق املدنية والسياسية اليت جاء هبا، وكذا احلقوق اليت مت إمهاهلا يف 

املدنية والسياسية واليت  امليثاق، اجلزء الثاين تركناه لتبيان صور وجوانب انتهاك احلقوق

 .حتدث يف الكثري من الدول العربية، كما ختمنا دراستنا خبامتة تضّمنت النتائج والتوصيات

 
Abstract: 

 This study aims to clarify the civil and political rights enshrined in the Arab 

Charter of Human Rights in 2004. We divided it into two parts: in the first part, we tried 

to analyze the content of the Arab Charter of human rights in 2004 by clarifying the 

most important civil rights, As well as rights that were neglected in the charter, we left 

the second part to show the forms and aspects of the violation of civil and political 

rights In many Arab countries, as a conclusion, we present the results and 

recommendations proposed. 
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 :مقدمة
ال شكَّ أنَّ كثرة مواثيق حقوق اإلنسان بل وازديادها يوما بعد يوم لُتَعدُّ 

خري دليل على كثرة انتهاكاهتا وهو ما أفصحت عنه التَّجارب العملية، فقد وصلت 

هذه اإلنتهاكات يف معناها ومغزاها إىل منحدر خطري للضحية اليت ال ترتفع يف 

، وال خيتلف امُلتجرِّد من اإلنسانية نظر املنتهك عن مرتبة احليوان أو الشيء

اثنان يف أّن حقوق اإلنسان يف العامل العريب يف السنوات األخرية عرفت انتكاسة 

حقيقية، كيف ال والبلدان العربية ال زالت تعاين من وطأة قوانني الطوارئ، 

واحملاكم االستثنائية، واإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات الذي تقره العديد من 

الدساتري العربية نظريا وال تلتزم به احلكومات عمليا، مما أدى إىل تراجع 

احلريات يف اغلب البلدان العربية، وان كان بعضها يرفع شعارات ال تعرب عن 

احلقيقة والواقع، حيث أّن هذه البلدان مل تشهد مراجعة حقيقية لسياستها 

ية والسياسية يف ضوء االستراتيجة جتاه حقوق اإلنسان خصوصا احلقوق املدن

م واليت ال 8100املتغريات الدولية، وانتفاضات الربيع العريب اليت حدثت عام 

 –على العكس من ذلك  –زالت تبعاهتا تعصف بأكثر من بلد عريب، حيث بادرت 

إىل تعزيز سياستها السابقة جتاه حقوق اإلنسان، بإعالء االعتبارات األمنية 

دنية، والتراجع عن اإلصالحات السياسية احملدودة على احلريات السياسية وامل

اليت أدخلتها على تشريعاهتا ونظمها، وبالرغم من موافقة قمة تونس العربية 

على الصِّيغة النِّهائية للميثاق العريب  8112ماي  82يف  801بقرارها رقم 

وثيقة حلقوق اإلنسان، والذي نصَّ على دخوله حيِّز النَّفاذ بعد شهرين من إيداع 

التَّصديق السابعة، وهو ما حتقَّق فعال بعد إيداع اإلمارات العربية املتَّحدة وثيقة 

، ليدخل بذلك امليثاق العريب حيِّز 8112جانفي  01تصديقها على هذا امليثاق يف 

، إاّل أّن وضع حقوق اإلنسان وحرياته يف العامل 8112مارس  01النَّفاذ يف 

ما مدى فعالية  :عد يوم، مما يدعونا للتساؤل التايلالعريب يزداد تعفنا يوما ب

يف حتقيق محاية حقوق اإلنسان  8112امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

 العريب؟ وهل هناك حاجة لتعديل أحكامه مبا يضمن محاية هذه احلقوق؟
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 : لإلجابة عن هذه اإلشكاليات، نّتبع اخلطة التالية

 8112يثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام حتليل حمتوى امل: املبحث األول

 واقع انتهاكات حقوق اإلنسان املدنية والسياسية يف العامل العريب: املبحث الثاين

 8112حتليل حمتوى امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لعام : املبحث األول
أن  ، إرتأينا8112لتحليل حمتوى امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

املدنية والسياسية املقررة يف امليثاق العريب حلقوق  نتطرق يف مطلب أول للحقوق

، على أ نترك املطلب الثاين للحديث عن احلقوق اليت أغفل 8112اإلنسان لعام 

 .امليثاق عنها

احلقوق املدنية والسياسية املقررة يف امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لعام : املطلب األول
8112 

النص على العديد من  8112امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام  مشل

من  18احلقوق املدنية والسياسية مشلت حق تقرير مصري الشعوب وذلك يف املادة 

من امليثاق، حظر التعذيب واملعاملة  0و 6، 1: امليثاق، احلق يف احلياة يف املواد

من امليثاق، حظر  2رامة يف املادة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو احملطة بالك

من امليثاق، احلق يف احلرية واألمن  01العبودية والسخرة وذلك يف املادة 

من امليثاق، حق  02الشخصي وعدم جواز التوقيف التعسفي وذلك يف املادة 

 عدمن امليثاق،  81احملرومني من حريتهم يف املعاملة اإلنسانية وذلك يف املادة 

من  02تعاقدي وفق املادة البالتزامه  الوفاء عن لعجزه صالشخ حبس جواز

من امليثاق، املساواة أمام القضاء  00القانون وفقا للمادة  أما املساواة، وحق امليثاق

، 08من امليثاق، ضمانات احملاكمة العادلة اليت نصت عليها املواد  08وفق املادة 

من  06ق املتهمني وفق املادة من امليثاق، قرينة الرباءة وحقو 01، 06، 01، 02

من امليثاق، احلق يف  01عليها املادة  نصت اليت اجلرائم والعقوبات امليثاق، شرعية

من امليثاق، حرمة احلياة اخلاصة واألسرية  88الشخصية القانونية وفق املادة 

من امليثاق،  81من امليثاق، حقوق األقليات املادة  80وسرية املراسالت وفق املادة 
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حق املواطن يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لوطنه واحلق يف الترشيح 

 .من امليثاق 82واالنتخاب واحلق يف تويل الوظائف العامة وفقا للمادة 

 احلقوق اليت أغفل امليثاق عنها: املطلب الثاني
جمموعة من احلقوق  8112لقد أغفل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

 :1اليت وردت يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهي

 .عدم النص على حظر العقوبة القاسية أو املهينة -

 .عدم النص على احلق يف التوقيف يف مكان احتجاز معروف للموقوف -

عدم تضمني امليثاق أي إشارة حلظر الدعاية للحرب وحظر الدعاية  -

 .2للكراهية

عدم النص علي حظر وإبطال اإلفادات اليت مت انتزاعها حتت وطأة  -

التعذيب أو املعاملة القاسية أو املهينة خالل القبض او التحقيق، وعدم استخدام 

ة اجلنائية على جرمية تنفيذ طاعة األوامر العليا كمربر للتعذيب أواملالحق

 . التعذيب

 واقع انتهاكات حقوق اإلنسان املدنية والسياسية يف العامل العربي: املبحث الثاني
وجب اإلشارة يف البداية إىل أنَّ إنتهاكات حقوق اإلنسان نتقسم إىل 

 ومستمرةوإنتهاكات صارخة  structural violationsإنتهاكات هيكلية : نوعني

gross and mass violations،  وهو ما سنوضحه يف املطلب األول، تاركني املطلب

الثاين لتبيان مظاهر انتهاكات حقوق اإلنسان املدنية والسياسية يف العامل 

 .العريب

                                                 
جلنة حقوق اإلنسان العربية، مقارنة امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بالعهد الدويل اخلاص  -1

الجتماعية باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا

 .2، ص 8101والثقافية، 
اص باحلقوق املدنية امليثاق العريب حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخل بومعزة مىن، -2

ص , 0العدد , 1، جملة العلوم االنسانية جلامعة أم البواقي اجمللد (دراسة مقارنة)والسياسية 

011. 
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 صور انتهاكات حقوق اإلنسان: املطلب األول
  اإلنتهاكات اهليكلية: الفرع األول

وضاع اليت تعكس بنية إنَّ املقصود هبذا النَّوع من اإلنتهاكات هو األ 

إجتماعية على مستوى الدَّولة أو أمناطا للعالقات الدُّولية من شأهنا عدم هتيئة 

الظروف املناسبة لألفراد والشعوب ملمارسة حقوقهم اإلنسانية أو اإلنتصار هلذه 

احلقوق يف حالة اإلعتداء عليها، وهذا النَّوع من اإلنتهاكات هو أساس إنتهاكات 

ن بشكل عام وذلك أنَّه يف جمال حقوق اإلنسان ال يكفي اإلمتناع عن حقوق االنسا

املساس هبا بل يتعني إختاذ إجراءات إجيابية لتهيئة الظروف املوضوعية 

 .1ملمارسة هذه احلقوق

الدولة بتضمني نصوصها  ولعلَّ أهمَّ األمثلة عن هذه اإلنتهاكات عدم إلتزام

الداخلية محاية حقوق اإلنسان أو مبعىن آخر عدم هتيئة الظروف داخل الدولة 

من أجل وضع بنود ُتَنظِّم محاية هلذه احلقوق حال اإلعتداء عليها من ِقَبل 

الدولة أو من طرف األفراد، فال يكفي مثال النص على ضمان احلريات وحق كل 

، إذا كان النِّظام السِّياسي داخل الدولة 2ة العامة لبلده فرد يف املشاركة يف احليا

حيُظُر ممارسة هذا النَّوع من احلقوق، وعلى الصَّعيد الدَّويل فإنَّ إّتسام العالقات 

الدولية بعدم التَّكافؤ سياسيا وإقتصاديا يؤثِّر سلبا على إتاحة الفرصة إلحترام 

خماطر احلرب ولكن يف الوقت الذي حقوق اإلنسان فسباق التَّسلح ال يعين فقط 

تنفق فيه ماليري الدوالرات من أجل التَّسلح فإنَّ هناك املاليني من البشر ميوتون 

                                                 
إبراهيم بدوي، األمم املتَّحدة وإنتهاكات حقوق اإلنسان، اجمللة املصرية للقانون الدويل  - 1

 .022، ص 0126سنة ، 26العدد 
لكل فرد احلق يف : "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 80تنص الفقرة األوىل من املادة  - 2

االشتراك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون اختيارا 

على ذات (ج)لفقرة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف ا 81كما تنص املادة . حرا

 .احلق
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جوعا، والفقر يضرب بأطنابه يف العديد من دول العامل وهو ما أّدى إىل ظهور 

 . األمراض واألوجاع

 ن اإلنتهاكات الصَّارخة واملستمرة حلقوق اإلنسا: الفرع الثاني
ميكن تعريف اإلنتهاكات الصَّارخة واملستمرة حلقوق اإلنسان بأنَّها تلك 

اليت ُترتكب على نطاق واسع وبشكل صارخ ومستمر ضد األفراد والشعوب، وال 

تعترب هذه اإلنتهاكات يف الواقع إالَّ تراكما لالنتهاكات اهليكلية وحتظى هذه 

نظمات احلكومية والغري حكومية اإلنتهاكات بأكرب قدر من اإلهتمام من قبل امل

وأجهزة اإلعالم والدول، باعتبارها قد وصلت إىل احلدِّ الذي ال ميكن السُّكوت 

، فبموجب 1معه فهي يف حاالت عديدة تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني

أحكام القانون الدويل اجلنائي فإن املسؤولية الدولية ترتب حال إرتكاب جرائم 

 .5وجرمية العدوان 4اجلرائم ضد اإلنسانية 3اإلبادة اجلماعية جرائم  2احلرب 

ويذهب الكثريون على إعتبار أن حقوقا معينة تشكل قواعد آمرة للقانون 

jus cogensالدويل 
ن إحترامها ويستند هؤالء إىل أنَّ املساس هبا هو مساس يتعيَّ 6

                                                 
 .022إبراهيم بدوي، املقال السابق، ص  - 1

أنظر حول تعريف جرائم احلرب نص املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة  2 -

 .اجلنائية الدولية

أنظر حول تعريف جرائم اإلبادة اجلماعية نص املادة السادسة من النظام األساسي  3 -

 يةللمحكمة اجلنائية الدول
أنظر حول تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية نص املادة السابعة من النظام األساسي  - 4

 للمحكمة اجلنائية الدولية 
الصادر عن  2202لقد ثار خالف بشأن تعريف العدوان ليتم التوصل إىل القرار رقم  - 5

لعدوان ، للمزيد حول ا02/08/0102اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شكل إعالن بتاريخ 

بوعبد اهلل أمحد، العدوان يف ضوء أحكام القانون الدويل العام، جملة العلوم .أنظر د

 .0118القانونية، جامعة عنابة،العدد السابع سنة 
درجت جلنة القانون الدويل إىل إدراج أمثلة عن احلقوق اليت تنتمي إىل طائفة القواعد  - 6

 = أنَّ اللجنة املعنية قحقوق اإلنسان أشارت إىلحترمي اإلبادة، حترمي الرق غري: اآلمرة وهي
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يشري األستاذ جروس بالصاحل العام للمجتمع الدويل مبا يهدد كيان هذا اجملتمع،و

يف قضية  0101سييل يف هذا الصدد إىل حكم حمكمة العدل الدولية يف 

Barcelona traction  الذي تضمن اإلشارة إىل التزام الدول باملبادئ والقواعد

املتعلقة باحلقوق األساسية لإلنسان مبا يف ذلك محايته ضد العبودية والتفرقة 

لتزاما عاما كما يشري أيضا إىل الرأي العنصرية واعتبار هذا اإللتزام إ

خبصوص ناميبيا الذي رفض  0100االستشاري حملكمة العدل الدَّولية يف عام 

تربير حكومة جنوب إفريقيا لسياسة اآلبرتايد ونصَّ على أنَّ هذه التفرقة 

العنصرية تشكل إنتهاكا صارخا حلق إنساين وملبادئ وأهداف ميثاق األمم 

 .1املتَّحدة

 مظاهر انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية يف الدول العربية: ب الثانياملطل
إن انتهاكات حقوق اإلنسان العريب ليست قحاجة لتقارير جديدة من األمم 

معروفة للقاصي والداين منذ  فهي. املتحدة او غريها إلثباهتا والتعرف عليها

عقود وقد أصبحت لألسف من املمارسات اليومية لألنظمة القمعية 

والديكتاتوريات العربية وبدعم وتأييد َمن يدعي الرغبة يف نشر مبادئ 

 .الدميقراطية اليت تشمل احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية

امل احلكومات العربية مع ومن مظاهر هذه االنتهاكات انعدام املساواة يف تع

مواطنيها، وعدم قيام األنظمة العربية بواجباهتا يف احملافظة على كرامة 

املواطن، وسجن املواطن يف العامل العريب وتعذيبه او اختفاؤه من الوجود جملرد 

االشتباه يف كونه معارضًا للنظام احلاكم، عدم توفر حماكمات نزيهة للمعارضني 

، سحب اجلنسيات من املعارضني السياسيني وقمع حرية أصحاب الرأي اآلخر

 . التعبري عن الرأي

                                                                                                                        

حممد خليل / أنَّ احلق يف احلياة ويف عدم اخلضوع للتعذيب يدخالن ضمن القواعد اآلمرة، د=

املوسى، التحفظات على أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، جملة احلقوق، السنة 

 . 260ص  ،8118السادسة والعشرون، العدد الثالث، سبتمرب 
 .026إبراهيم بدوي، األمم املتَّحدة وإنتهاكات حقوق اإلنسان، املقال نفسه، ص / د: أنظر - 1
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ميارس التَّعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن اإلحتجاز والسُّجون على 

نطاق واسع يف الدول العربية وذلك بالرغم من مصادقة هذه الدول على غالبية 

إنتهاًكا واضًحا هلذه املواثيق،  املواثيق الدولية املتعلقة قحقوق اإلنسان، ممَّا ُيَشكِّل

ولعلَّ إلقاء نظرة عمَّا حيدث يف بعض هذه الدول العربية يعطينا حملة ولو 

 .وجيزة عن هذه اجلرمية

ال يزال القانون الذي يعترب التَّعذيب جرمية يعاقب عليها  ففي تونس

ارسة، سنوات غري مطبٍَّق بشكل شبه تام يف الواقع واملم 2بالسجن ملدة تصل إىل 

أكَّدت منظمة العفو الدولية أنَّه يف جوان  8100ففي تقريرها السنوي لسنة 

متَّ القبض على العشرات من املشتبه يف صلتهم باإلرهاب،  8106وجويلية 

وبعضهم ممَّن ُزِعم أنَّهم أعضاء يف اجلماعة السَّلفية للدَّعوة والقتال احتجزوا 

ع تعرَّضوا خالهلا لشىت أنواع التَّعذيب ومتَّ مبعزل عن العامل اخلارجي لعدَّة أسابي

، كما 1احتجازهم ملدة طويلة ليحالوا بعدها على احملاكمة أمام حمكمة اجلنايات 

متَّ يف العام ذاته إطالق سراح ستة من أعضاء مجاعة جرجيس، ومجيعهم 

وصدرت ضدهم  8102، وكانوا قد أعُتقلوا عام 2ينحدرون من بلدة جرجيس

إثر حماكمة جائرة أمام  8102جن بتهم تتعلَّق باإلرهاب سنة أحكام بالسَّ

حمكمة عسكرية يف تونس واسُتخدمت ضدَّهم إعترافات انُتِزَعت منهم حتت 

 .3وطأة التَّعذيب أثناء إحتجازهم

مواطنا تونسيا  08ُأعيد إىل تونس إثنان من بني  8100ويف جوان 

انامو، ومها عبد اهلل احلاجي احتجزهتم السلطات األمريكية سابقا يف غوانت

ولطفي اآلغا، وقد متَّ القبض عليهما لدى عودهتما واحُتجزا يف إدارة أمن الدولة 

                                                 
، حالة حقوق اإلنسان، مستخرج 8100تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام : أنظر - 1

  www.amnesty.org: أنترنت، على املوقع
ندي، محزة حمروق، رضا بلحاج ابراهيم، عبد الغفار قيزة، عمر شل: هؤالء الستة هم - 2

 .عمر راشد وأمين مشارك
 .8100منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي السابق لعام : أنظر - 3
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التَّابعة لوزارة الداخلية وُأرِغما على التَّوقيع على إفادات، كما تعرَّضا ملعاملة 

للصفع على سيِّئة، فلقد إشتكى عبد اهلل احلاجي من أنَّه ُحِرَم من النَّوم، وتعرَّض 

، كما ُقبض على 1وجهه، وُهدِّد بأنَّ زوجته وبناته سوف يتعرَّضن لإلغتصاب

 82يوم  2حممد أمني اجلزيري وهو أحد املتَّهمني يف ما يعرف بقضية سليمان

، يف بلدة سيدي بوزيد واحُتجز ِسرًّا، وعند استفسار أهله عنه 8116ديسمرب 

ها، وقد أكَّد اجلزيري بعد إطالق سراحه أنَّه ظلَّت السُّلطات ُتنكر أنَّه حمتجز لدي

تعرَّض خالل احتجازه للضرب على مجيع أحناء اجلسم والصَّعق بالصَّدمات 

الكهربائية والتَّعليق يف السَّقف لساعات طويلة، وصب املاء البارد عليه واحلرمان 

رَّابطة ، أمَّا خبصوص السُّجون فقد تواترت الشهادات والشكاوي لدى ال3من النوم

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان حول اإلنتهاكات املتكرِّرة حلقوق املساجني، 

حيث تبدأ من اإلهانة والعنف اخلفيف إىل العنف الشديد والتَّعذيب املؤديني 

للموت يف بعض األحيان وقد تفاقمت حاالت ممارسة التَّعذيب واملعاملة القاسية 

                                                 
، حالة حقوق اإلنسان، مستخرج أنترنت، 8102تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  - 1

  www.amnesty.org: على املوقع

حني وقعت مواجهات مسلحة  كانت األوىل من  8110القضية إىل مطلع وتعود وقائع هذه  - 2

 كلم جنويب العاصمة 21يف تونس  بني قوات األمن ومسلحني يف منطقة مدينة سليمان   نوعها

تونس  ويف غابة جبلية جماورة هلا، وكانت احلصيلة الرمسية لتلك األحداث حسب املصادر 

ال أمن وقادة التنظيم املسلح الستة الذين قالت أجهزة بينهم رج قتيال 02الرمسية التونسية 

اجلزائر اىل تونس بعد أن تدربوا على استخدام السالح مع من وصفوا  األمن إهنم تسللوا من

أحكام باإلعدام ضد مجاعة مسلحة يف تونس، تقرير كمال بن : ، أنظر"جزائريني إرهابيني"ب 

شروق اإلعالم األديب، مستخرج إنترنت، يونس، يب يب سي العربية تونس منتدى جريدة 

 : www.shrooq3.comاملوقع 
 .8102منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي السابق لعام : أنظر - 3
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بالسُّجناء إىل اإلحتجاج بالقيام بإضرابات عن مؤخرا بشكل ملحوظ، ممَّا أدَّى 

 .1الطعام

يأيت هذا بالرُّغم من أنَّ الدستور التُّونسي يعترب املساس بشرف وسالمة 

املواطنني جرمية، كما يؤكِّد على ذلك قانون العقوبات التونسي والذي يعترب 

الرُّغم من سنوات، كذلك ب 2التَّعذيب جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل 

مصادقة تونس على الكثري من املواثيق اليت تتعلَّق قحقوق اإلنسان واليت متنع يف 

غالبيتها التَّعذيب بل وتعتربه جرمية خطرية، ويف ُمقدِّمتها إتفاقية مناهضة 

واليت التَّعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالَّإنسانية أو املهينة 

 .0122أيلول /سبتمرب 82صادقت عليها تونس يف 

 التَّعذيب ميارس بشكل مَنظَّم وبصفة مستمرة على أيدي دائرةيف األردن  

 .العامة وإدارة التَّحقيقات اجلنائية املخابرات

حتدَّث عدٌد من النُّزالِء عن تعرضهْم للضرِب والشَّتِم واإلهانة فقد 

وكذا احلبس اإلنفرادي لفترات طويلة  والتَّعذيب داخل مراكز اإلصالح والتأهيل،

واحلرمان من اهلواء النقي وتعريضهم لدرجات حرارة مرتفعة فكان هناك ما ال 

 .2يقل عن أربع حاالت وفاة يف احلجز حتيط هبا الُشُبهات 

، ُأطِلق سراح املواطن األردين وسام عبد 8112وخالل الرُّبع األوَّل من عام  

يف القاعدِة العسكريَِّة األمريكيَِّة يف خليج غوانتانامو  الرمحن، الذي كان حمتجزًا

وذكرِت األنباء أنَّ دائرة املخابرات العامة إحتجزته لدى عودتِه إىل . يف كوبا

                                                 
عن املنظمة العربية لإلصالح  8106حالة السجون العربية، تقرير صدر سنة : أنظر - 1

   www.aproarab.org: اجلنائي، مستخرج انترنت، على موقع املنظمة
ون ، وأنظر كذلك، حالة السج8102منظمة العفو الدولية، التقرير السابق لعام : أنظر - 2

 .8106العربية، التقرير السابق 
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األردن ملدِة مخسة ومخسنَي يومًا تعرَّض خالهلا للمعاملة السَّيئة، مثَّ وضعتُه قيَد 

 .1اإلقامة اجلربيَّة يف مزنله

ري من نزالء سجن اجلويدة أعُتِقلوا لنشاِطِهم يف جماِل احلريات كما أنَّ الكث

العامِة ومقاومة التطبيِع، أو كانوا من معتقلي املسريات واملظاهرات، وال سّيما تلك 

  2اليت عمَّت األرُدَن إثر أحداث ُمخيَّم جنني واجملازر الصهيونيِة

كل باألرجل من جانب وأكَّد شهوٌد تعرَُّض السجناء للضرب املربِّح والرَّ

ضباط وأفراد إدارة السجن حىت متزَّقت أجساُدُهم وقد ُعرضوا على طبيب 

السِّجن لتلقِّي العالجات الالَّزمة، وبعد ذلك جرى إقتياُدُهم إىل ساحة السجن 

ومتَّ رشُقُهم باملاء اململَّح واإلعتداء عليِهم بالضرب من جديد، األمر الذي أدَّى إىل 

ح واإلغماء، وعلى إثِر ذلَك ُنقَل اثنان منُهم إىل املستشفى، ُتوِفَي تفتُّق اجلرو

أحُدمها، فيما مل تتلقَّ بقيُة الضحايا سوى إسعافات أولية، وتبدو آثاُر الضرِب 

، كما إنَّ مثة حالة وفاة موقوف بُشبهِة التَّعذيِب 3والتعذيِب ظاهرة على أجساِدِهم

وقد إندلعت . كما جاء يف الرواية الرمسية، ال بسبب فشل كلوي 8118يف العاِم 

أحداُث العنف يف حمافظِة معاَن بسبِب تداعياِت تلَك الواقعِة ونشبِت اضطراباٌت 

واسعٌة بني املواطنني وقوات األمن، أدَّت إىل سقوط عدد من القتلى واعتقال 

 . 4بعض املواطننَي

 واملعاملة التَّعذيب أنَّ 2007 عام ووتش رايتس هيومن أقحاث من تبيَّنكما 

 كافة يف ومنتظمة منتشرة ظاهرة احلراس يد على السُّجناء يلقاها اليت السيِّئة

 إساءات على أدلة وجود إىل ووتش رايتس هيومن خلصت وقد .األردنية السُّجون

                                                 
حالة السجون العربية، التقرير السابق لسنة املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي، : أنظر - 1

8106. 
عن موقع احلوار  حقوق السجناء، مستخرج أنترنت، إنتهاك هشام البستاين،: أنظر - 2

  www.rezgar.com: املتمدن

 .حالة السجون العربية، التقرير السابق - 3
  www.aljazeera.net :املوقع اإللكتروين لقناة اجلزيرة - 4
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 متَّت سجينًا 001بني ومن .زيارهتا متت اليت العشرة األردن سجون من سبعة يف

 ضروب أحد من عانوا إنَّهم سجينًا 66 ووتش رايتس هيومن ل قال مقابلتهم،

 على مادية أدلَّة وروت عن وجود .1احُلرَّاس أيدي على السيِّئة املعاملة أو التَّعذيب

 من سجينًا 20 على كدمات رؤية إىل باإلضافة حاالت، عشر يف اإلساءات هذه مثل

 .2007 آب/أغسطس 22 يف مجاعي ضرب عملية إثر التَّنظيمات، سجناء

قام املقرَّر اخلاص لألمم املتَّحدة املعين بالتَّعذيب بزيارة  8116يف جوان 

إىل األردن، وذلك بدعوة من احلكومة، أين ذكر يف تقريره بأنَّ التَّعذيب مياَرس 

وقد دعا السلطات األردنية إىل ضمان إجراء حتقيقات على النَّحو  ،بشكل فظيع

عذيب وإىل جعل التَّعذيب جرمية جنائية متشيا الواجب يف مجيع إدعاءات التَّ

مع املعايري الدولية وإىل فرض عقوبات مالئمة على من يدانون بارتكاب 

، وتواترت األنباء عن تعرُّض سجناء إسالميني ملعاملة سيِّئة يف عدَّة 2التَّعذيب

 .3سجون من بينها سجن قفقفا والسواقة واجلويدة

، إتَّهم األردن بأنَّه 8116وقد أصدر جملس أوروبا تقريرا ُنِشَر يف جوان 

لعب دورا بارزا يف نقل واحتجاز وتعذيب مواطنني أجانب يف إطار سياسة 

 . 4"التَّرحيل اإلستثنائي" احلكومة األمريكية خبصوص عمليات 

واثيق يأيت هذا كلُّه وغرُيه بالرُّغم من مصادقة األردن على العديد من م

مبوجب  0122حقوق اإلنسان ومن ضمنها إتفاقية مناهضة التَّعذيب لعام 

، كما كانت األردن من أوائل الدول اليت صادقت 0122لسنة  01القانون رقم 

                                                 
التعذيب واإلفالت من العقاب يف السجون األردنية، فشل اإلصالحات يف مواجهة اإلساءات  - 1

أكتوبر  8-383-56432-1املنتشرة، تقرير من إعداد منظمة هيومن ريتس ووتش، رقم 
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، كما 8112أكتوبر  82وذلك يف  8112على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

اجلنائية الدولية واليت تنص  صدَّقت األردن على معاهدة روما املتعلقة باحملكمة

 . على منع التَّعذيب واعتباره جرمية دولية

ظلَّت مراكز اإلحتجاز والسُّجون تعيش إنتهاكات ال حدود هلا، يف مصر 

خصوصا يف عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ دأبت قوات األمن والشرطة 

التحقيقات، وذلك بغية على تعذيب املعتقلني أو إساءة معاملتهم،خصوصا يف أثناء 

إحالة "، ففي تقرير هلا بعنوان 1احلصول على معلومات أو إنتزاع إعترافات

قالت املنظَّمة " مرتكيب التَّعذيب للمحاكمة صياغة جديدة للقضاء على التَّعذيب

املصرية حلقوق اإلنسان أنَّ آلية ضباط الشرطة يف البحث عن املتَّهمني يف 

جنائية ال تزال تعتمد على الوسيلة التَّقليدية  اجلرائم سياسية كانت أم

والبالية واليت تتلخَّص يف قيام ضباط املباحث عند وقوع اجلرمية بالقيام 

قحمالت قبض عشوائية على املشتبه فيهم يف دائرة وقوع اجلرمية وإستخدام 

 .2التَّعذيب كوسيلة وحيدة سريعة للحصول على معلومات حول اجلرمية

، إىل أن 8106ير منظمة العفو الدَّولية السنوي لعام كما أشار تقر

التَّعذيب املنظَّم قد إستمر يف مباحث أمن الدولة، يف اإلدارة العامة ويف فروعها 

 .3باحملافظات املختلفة ويف أقسام الشرطة

                                                 
، مستخرج أنترنت 8101تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، اجلزء اخلاص مبصر لعام  - 1

  www.hrw.org:  على املوقع
: على املوقع ، مستخرج أنترنت8102تقرير املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان لعام  - 2
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عاما منذ سنة  81قضية تعويض مدين عن أعمال التعذيب يف  0182لقد تناول التقرير  - 3
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وتتضمن وسائل التَّعذيب الضرب ياأليدي واألقدام واألحزمة والعصي 

ليق يف أوضاع ملتوية ومؤملة مع الضرب، إستخدام واألسالك الكهربائية، التَّع

 .1الصَّدمات الكهربائية، التَّهديد باإلغتصاب والعنف اجلنسي

لقد أصبحت فكرة اخلوف من أقسام الشرطة شائعة جدا لدى فئات كثرية 

من املواطنني العاديني، كما أصبح من الشائع لدى هؤالء التَّفرقة بني رجال 

، فبحسب املواطنني أنَّهم إذا أفلتوا من عقاب رجال املباحث ورجال الشرطة

الشرطة فإنَّهم ال ميكن أن يفلتوا من عقوبات وإيذاء رجال املباحث، حيث 

حتتفظ أقسام الشرطة بأدوات التَّعذيب اليت تشمل الكرابيج والعصي، كما أنَّه 

 النَّوافذ إذا خلت من هذه األدوات فإنَّه ُتستخدم أدوات وطرق أخرى كالتَّعليق يف

 .2والوضع يف أوضاع صعبة لساعات طويلة

يأيت هذا كلُّه بالرُّغم من أنَّ النظام القانوين املصري يعترب التَّعذيب 

أي شخص يقبض عليه أو "من الدستور على أنَّ  28جرمية جنائية فتنص املادة 

سان، حيبس أو ُتقيَّد حريته بأيِّ قيد جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلن

وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما ال جيوز حجزه أو حبسه يف غري األماكن 

اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن 

 ".حتت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه ُيهَدر وال ُيَعوَّل عليه

عذيب أيًّا كانت الوسيلة كما يعاقب القانون اجلنائي املصري على التَّ

املستخدمة فيه وتصل العقوبة يف بعض احلاالت إىل عقوبة القتل من الدرجة 

األويل إذا مات الضَّحية، وتّتسع العقوبة لتشمل الشخص الذي يأمر بالتَّعذيب 

وال يستطيع املّتهم اإلفالت من العقاب بزعم أنَّه كان ينفذ أمرا صدر إليه من 

                                                 
 .، اجلزء اخلاص مبصر8101تقرير السابق لعام منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، ال -1
 .التَّعذيب حىت اإلعتراف أو املوت، املرجع السابق - 2
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اعته، ووفقا للقانون املصري وغريه من املعاهدات واإلتفاقيات رئيس جتب عليه ط

 1.الدَّولية فإنَّه غري مسموح بالتَّعذيب حىت يف حالة الطوارئ

يف  8112ولإلشارة فقد وّقت مصر على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

 .، ومل تصادق عليه حلد الساعة1/1/8112

 – 8106لية يف تقريرها السنوي أكدت منظمة العفو الدو يف السعودية

، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب وغريه من ضروب 8100

سوء املعاملة النتزاع اعترافات من احملتجزين الستخدامها دليًلا ضدهم يف 

وأهنا كثرًيا ما أدانت متهمني استناًدا إىل اعترافات مطعون فيها، ُأدِلَي . احملاكمة

 .حتجاز السابق للمحاكمهبا خالل اال

كما رصد التقرير شهادات للعديد من احملتجزين الذين ُأكِرُهوا على 

االعتراف، ومنها شهادة الناشط املعين قحقوق اإلنسان سامل املالكي، والذي مت 

لقطات « تويتر»القبض عليه وتوقيفه بطريقة تعسفية، بعد أن بث على موقع 

يقومون بإخالء سكان قبليني من منطقة  مصورة بالفيديو حلرس احلدود وهم

جيزان قرب احلدود السعودية مع اليمن، واحُتِجَز مبعزل عن العامل اخلارجي 

 .ملدة تزيد على األسابيع الستة األوىل، وُأخِضَع للحبس االنفرادي فتراٍت طويلة

، سرت أنباء متواترة عن وفاة أحد املعتقلني من شدة 8108ويف عام 

وهو سجن مركزي ذو حراسة مشددة، يقع على بعد  -ن ذهبانالتعذيب يف سج

 -كيلومتًرا إىل الشمال من وسط جدة ويعترب من أكرب السجون يف السعودية، 01

حيث تسلم ذوو املعتقل خالد حممد أبو لسه الغامدي، احملبوس يف سجن ذهبان 

فاة، السعودي سيئ الصيت، جثته من قبل وزارة الداخلية دون توضيح أسباب الو

لكن اجلثمان كان بادًيا عليه آثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له القتيل على 

                                                 
نص الرَّد الرمسي ملركز حقوق اإلنسان ملساعدة السُّجناء على تقرير احلكومة املصرية  - 1
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حيث كان الغامدي معتقًلا بتهمة االشتباه فقط منذ أكثر . أيدي النظام السعودي

 .من ستة أعوام

 8100تشرين األول /يف تقريرها يف أكتوبر 1وبّينت منظمة العفو الدولية

إىل مدى عدم مشروعية احملاكمات اليت خيضع هلا املعتقلون يف السجون 

ُيحكم على العديد من األشخاص باإلعدام يف اململكة العربية : السعودية، قائلة

السعودية عقب إجراءات قضائية معيبة على حنو خطري، ال تلّبي يف العادة احلد 

فكثريًا ما ُيدان هؤالء . ن مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلةاألدىن م

إستنادًا إىل إعترافات يتّم احلصول عليها بواسطة التعذيب وغريه من ضروب 

املعاملة السيئة، وال شيء غري ذلك، وُيحرمون من التمثيل القانوين، يف حماكمات 

 .2القانونية يف قضاياهمتغّلفها السرية، ودون إخبارهم بسري اإلجراءات 

السعودية تتبع : وأضافت املنظمة احلقوقية الدولية يف تقريرها السنوي

أساليب وحشية للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة النتزاع إعترافات من 

 .احملتجزين الستخدامها دلياًل ضدهم يف احملاكمة

مجعية وهي ( حسم)ومجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية 

، تؤكد 8111ناشطًا حقوقيًا وأكادمييًا عام  00حقوق إنسان غري حكومية أسسها 

أن وزارة الداخلية السعودية تصدر توجيهات صرحية تأمر فيها السجانني 

 .بتعذيب املعتقلني وتشرف الوزارة نفسها على تنفيذ توجيهاهتا

ذيب وميكن ذكر قضية اخلاشقجي واليت أثبتت ضلوع السعودية يف تع

ومقتل الصحفي مجال خاشقجي داخل قنصليتها يف اسطنبول، كما ال ميكن 

إغفال محلة االعتقاالت التعسفية الكربى اليت بدأهتا السعودية مطلع سبتمرب 

مواطنني، من الدعاة والنشطاء واألكادمييني  011واليت طالت أكثر من  ،8100

                                                 
 .، اجلزء اخلاص بالسعودية8100تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - 1
 :موقع منظمة العفو الدولية على الرابط التايل - 2

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/TortureArabCharter.aspx?articleI

D=1148 
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الرأي ومل توّجه هلم هتمًا والكتاب السعوديني، ومل توضح السلطات مصري معتقلي 

أو حماكمات علنية، لتكون هذه احلملة بداية ملا ُوصف بالعام األسوأ يف تاريخ 

 . حقوق اإلنسان باململكة

جتدر اإلشارة إىل أّن اململكة العربية السعودية قد صادقت على امليثاق 

 .01/2/8111العريب حلقوق االنسان يف 

 :خامتة
دأت تصحو من سباهتا العميق، فامليثاق العريب الشك أّن الدول العربية ب

يعترب أحد أهم مؤشرات اإلصالح اليت طالت الدول  8112حلقوق اإلنسن لعام 

العربية، والذي برز للوجود بعد خماض عسري، ولئن جاء ببعض املسائل اليت 

أغفل عنها حىت العهدان الدوليان للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق 

الجتماعية والثقافية، فإّن اجلانب األساس الذي اعترى امليثاق االقتصادية وا

وغريه من مواثيق حقوق االنسان، فقدان آلية اإللزام، واإلرادة السياسية لتطبيق 

أحكامه، فامليثاق العريب أيضا تبىن مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إال أنه 

دول حق التنصل والتهرب من كل مل يعطها القوة الالزمة حملتواها، فلقد ترك لل

التزاماهتا يف حالة الطوارئ، واملعلوم أن حاالت الطوارئ هي اليت جيري فيها 

انتهاك حقوق اإلنسان بصورة أكرب، وكان باألحرى التأكيد على محاية حقوق 

 اإلنسان يف مثل تلك احلالة وحذف النصوص

دام على من هم ، تسمح بتنفيذ عقوبة اإلع8112من ميثاق ( 0)املادة  -

، [(81)]إذا كانت التشريعات يف بلد ارتكاب اجلرمية تسمح بذلك 02دون سن 

وبذلك ُيَسبُِّق امليثاق التشريع الوطين يف هذه املسألة ويعطيه األولوية يف 

التطبيق مع أن العكس هو الصحيح، وهو يسمح بتنفيذ هذه العقوبة على القصر 

وثائق حقوق اإلنسان إال وهي العهد الدويل مع أن ذلك حمظور يف وثيقة من أهم 

مضافا إىل ذلك أن اتفاقية حقوق . منه( 6)للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 

، واليت تعد الدول العربية األعضاء يف اجلامعة العربية 0121الطفل لعام 

منها، وبشكل مطلق، فرض عقوبة اإلعدام أو ( أ/20)أطرافا فيها، حتظر يف املادة 
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ـ السجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج، على اجلرائم ايل يرتكبها أفراد دون سن ال

إن املادتني السالفتني تشكالن قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل . 02

العريف وال ميكن للميثاق العريب ان خيالفها حتت أي مسمى أو ذريعة وباألخص 

 .القانون الدويل على الوطينالتذرع بالتشريعات الوطنية طبقا ملبدأ مسو 

 :ويف األخري وجب إبداء التوصيات التالية

ينبغي على الدُّول العربية تشجيع بعضها البعض على التَّصديق على  -

امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، واعتباره البداية بالنِّسبة للمواثيق اليت تنظم 

ه مبادرات أخرى، مسألة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب على أمل أن ختلف

 .واالحتذاء يف ذلك بالنظام الرَّقايب األورويب الرَّاقي يف جمال حقوق اإلنسان

ضرورة تعديل النظام األساسي للمحكمة العربية حلقوق اإلنسان، ومبا  -

 .يضمن أحقّية األفراد واملنظمات يف الوصول للمحكمة

توفري جمال أوسع للمنظمات غري احلكومية النَّاشطة يف جمال حقوق  -

اإلنسان من خالل إشراكها يف مجيع األنشطة املتعلِّقة قحقوق اإلنسان، وذلك 

نظرا ألمهية الدور الذي لعبته يف جمال حقوق اإلنسان مع جتنيبها الضغوطات 

 .من طرف الدول من خالل إعطائها دورا فعاال داخل الدول

 :ئمة املصادر واملراجعقا
 :املقاالت -0

إبراهيم بدوي، األمم املتَّحدة وإنتهاكات حقوق اإلنسان، اجمللة املصرية للقانون الدويل  -

 .0126، سنة 26العدد 

بوعبد اهلل أمحد، العدوان يف ضوء أحكام القانون الدويل العام، جملة العلوم القانونية، .د -

 .0118سنة العدد السابع  جامعة عنابة،

حممد خليل املوسى، التحفظات على أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، جملة .د -

 .8118احلقوق، السنة السادسة والعشرون، العدد الثالث، سبتمرب 

بومعزة مىن، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  -

ص , 0العدد , 1لة العلوم االنسانية جلامعة أم البواقي اجمللد ، جم(دراسة مقارنة) والسياسية 

011-006. 
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 :التقارير -8
جلنة حقوق اإلنسان العربية، مقارنة امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بالعهد الدويل اخلاص  -

باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 8101والثقافية، 

، حالة حقوق اإلنسان، مستخرج إنترنت، 8100تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  -

  www.amnesty.org: على املوقع

، حالة حقوق اإلنسان، مستخرج إنترنت، 8102تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  -

  www.amnesty.org: على املوقع

التعذيب واإلفالت من العقاب يف السجون األردنية، فشل اإلصالحات يف مواجهة اإلساءات  -

أكتوبر  8-383-56432-1املنتشرة، تقرير من إعداد منظمة هيومن ريتس ووتش، رقم 

  http://www.hrw.org :على موقع املنظمة. 8102

، مستخرج أنترنت 8101تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، اجلزء اخلاص مبصر لعام  -

  www.hrw.org:  على املوقع
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 عوائق ممارسة الحقوق السياسية

 اوزهاــات تجــليـــاربية وآفي الدول المغ
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shichem@yahoo.fr 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة
لقد جسدت املواثيق الدولية مبدأ احترام حقوق اإلنسان ومن خالهلا مبدأ 

على أنه يف تشريعاهتا داخل أروقة املنظمات الدولية  احلقوق السياسية واملدنية

جيب كفالة احلقوق واحلريات السياسيـة من أجل احلركة السلمية وفق مبادئ 

إال أن درجة احلماية املمنوحة هلذه احلقوق ختتلف من اتفاقية  الدميقراطية،

إىل أخرى، وكذلك القيود املسموح عند تنظيم ممارستها، هذا التنظيم الذي 

اعتبار أن احلقوق السياسية مثلها مثل باقي  على أجازته كل املواثيق الدولية

املبالغة القول بأن احلقوق السياسية هي بل و، احلقوق ليست حقوقا مطلقة

تعكس النظام السياسي ألي جمتمع من  اهناالمسي، اليت ينعم هبا اإلنسان، كو

تصبح غريها من احلقوق  سية،تمعات، وبدون ممارسة املواطنني حلقوقهم السياجملا

 واحلريات منحة من احلاكم يستردها مىت شاء، ولذلك سعت األمم إىل

 .تكريسها يف دساتريها

وإذا كانت التنمية يف البلدان العربية التزال مطلبا وغاية، فإن ركنها 

األساسي يتمثل يف سندها السياسي والعقائدي املتمثل يف أعمال الدميقراطية 

إستراتيجي، وهو واقع ما انفك يراوح مكانه يف الوطن العريب  كأساس تنموي

mailto:shichem@yahoo.fr
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رغم النقاش و الذي مل حيسم بعد أيا من مكوناته يف الدميقراطية هنجا ومتثال،

الواسع الذي تثريه مسألة جتاوز النظم التسلطية والتحول حنو الدميقراطية يف 

ال يوجد هناك اقتناع بأهنا تشكل أولوية بالنسبة  الوطن العريب منذ عدة عقود،

 . للمجتمعات العربية

وال يزال هناك قسم كبري من الرأي العام السياسي يعتقد أن نظام 

التعددية والدميقراطية مبا يتضمنه من غياب املراقبة املباشرة على الفضاء 

عبري والتفكري، العام وإباحة التنافس والصراع بني األحزاب السياسية وحرية الت

قد يساهم يف توفري تربة صاحلة لتزايد النفوذ األجنيب وتنمية الصراعات 

الداخلية اليت هتدد بتصديع الكيان الوطين ورمبا العودة حنو قيم الطائفية 

والعشائرية واحملافظة الدينية، ويلتقي هذا التفكري النابع من احلرص على حد 

مع رأي النخب احلاكمة اليت تعتقد أن أدىن من االنسجام الداخلي الوطين 

احلفاظ على األمن والوحدة الوطنية ومنع التدخل األجنيب، كل ذلك لن يكون 

ممكنا من دون تقييد حرية الرأي والتعبري واحلد من احلريات السياسية 

 .والتنظيمية

 معوقات املمارسة احلقوق السياسية يف الدول املغاربية -أوال 
تكمن معوقات العمل السياسي يف الوطن العريب وخاصة الدول املغاربية يف 

كحق الترشح أو االنتخاب وإنشاء أحزاب سياسية أو حىت بإبداء  ،عدة جماالت

وعله  ،الرؤى حول القضايا اجلوهرية اليت متس املمارسة السياسية يف بلداهنم

فقد قمنا بتلخيص هذه املقاربات من خالل طبيعة النظام السياسي املتبع واليات 

 .التداول على السلطة

 :طبيعة النظام السياسي -0
واليت تتحدد أساسا يف النظام امللكي املغريب حيث يعد من بني النظم 

وهي امللكية يف املنطقة العربية إىل جانب سبع ملكيات يف بعض الدول العربية 

وأهم  ،قطر لسلطة تتركو األردن، السعودية، اإلمارات، عمان، البحرين، الكويت

ما مييزها أن السلطة تتركز بيد فرد، وهو امللك الذي يتويل امللك عن طريق 
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الوراثة ولفترة غري حمدودة، وذلك يعود إىل انتماءه إىل عائلة تعطيه هذا 

، فشاع ظهورها قبل الثورة الشرف، ويعترب هذا النوع من األنظمة أقدمها

الفرنسية ولكن مع بداية ظهور املبادئ الدميقراطية بدأت هذه األشكال 

 1 .هلا دستور وليس نظام حكم مطلق يف إطار امللكية الدستورية اليومو بالتراجع،

وامللكية يف املغرب مقترنة باألسرة العلوية اليت حكمت املغرب منذ عهد 

بذلك على  تنتقل من األب إىل االبن مقتصرة وهي وراثة االدريسية الدولة

امللك حممد اخلامس استقرت وراثة العرش على االبن  الذكور حيث ومنذ عهد

معمول به حاليا بتويل امللك حممد السادس  البكر كوريث أو ويل للعهد مثلما هو

 2 .كويل للعهد 8112 وابنه احلسن املولود سنة 1999للحكم منذ 

 :التداول على السلطة مبدأ -8

يعترب مبدأ التداول على السلطة أحد أهم دعائم النظام الدميقراطي 

بتغيري األدوار بني القوى السياسية يف الدولة بني أحزاب  حيث يسمح التداول

ذلك بطرق سلمية تضمنها الدساتري  املواالت وأحزاب املعارضة حيث يتم

التداول على السلطة  كما تسمح التعددية السياسية بتفعيل والقوانني يف الدولة،

ومحاية حرية التعبري واالنتخاب، وخيتلف منط انتقال السلطة وتداوهلا بني 

األنظمة امللكية اليت تعتمد على الوراثة واألنظمة اجلمهورية القائمة على 

سية كوسيلة لتويل السلطة، إال أن تطبيقاهتا يف األنظمة السيا االنتخاب

يف هذا اإلطار، حيث تتميز أغلبية األنظمة  املغاربية أثبتت انه ال فرق بينها

باحتكار السلطة من قبل أشخاص  السياسية العربية عموما واملغاربية خصوصا

طويلة، واحلديث هنا ال  أو فئات معينة الزمت أعلى اهلرم السلطوي منذ فترات

                                                 
اإلصالح السياسي يف الدول املغاربية بني احملددات الداخلية والضغوط باهي مسري،  - 1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم -دراسة لنموذجي تونس وليبيا-الدولية

 .65،ص 8102 السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة،
منذ االستقالل وحىت بداية : أمناط انتقال السلطة يف الوطن العريبصالح سامل زرنوقة، - 2

 .061، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية،،: بريوت ربيع الثورات العربية،
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وملدى  ويل السلطة فيها بالوراثةيقتصر فقط على األنظمة امللكية اليت يتم ت

إمنا حىت األنظمة اجلمهورية اليت تشترط يف تويل السلطة احلصول و احلياة،

أصوات الناخبني من خالل االنتخاب وحتدد يف الكثري منها عهدات معينة  على

رئيس اجلمهورية، إال أن الواقع السياسي للعديد من األنظمة  لشاغل منصب

العديد من احلكام لفترات طويلة يف احلكم وصلت  ثبت بقاءالعربية واملغاربية ا

سنة على النحو املوضع يف اجلدول  يف بعض النماذج إىل ما يتجاوز الثالثني

 1.التايل

وعليه ميكن القول أن مبدأ التداول على السلطة املنصوص عليه يف 

إال أهنا يف الواقع أثبتت انه ال فرق بني األنظمة امللكية أو  املغاربية، الدساتري

يف هذا حيىي اجلمل يقول و اجلمهورية فيما يتعلق ببقاء احلاكم يف السلطة،

اجلمهوريات يف األقطار العربية و يبدو أن الفارق الوحيد بني امللكيات ":اإلطار

لى حني أن هذا هو أن احتماالت وراثة املنصب يف امللكيات موجودة ذلك ع

ما عدا ذلك فان رئاسة الدولة يف األغلب و االحتمال غري بالنسبة للجمهوريات

 2 ".ال يغريها إال املوت أو االنقالبو األعم تكون مدى احلياة

 :-مقاربة سوسيو سياسية-ممارسة احلقوق السياسية يف املغرب - 2
القاسم املشترك  يشكل عدم الرضى واالستياء من أداء الفاعل السياسي،

بني احلركات االحتجاجية اليت تؤثث املشهد السياسي باملغرب، فمند أحداث 

أصبح االحتقان االجتماعي يتبلور عرب مظاهرات ميدانية تشهدها " احلسيمة"

تشكل وسائل '' افتراضية''ساحات بعض املدن املغربية، وأيضا احتجاجات 

ري إىل تعطش فئات اجتماعية وال التواصل االجتماعي مسرحا هلا، وهذا ما يش

                                                 
 .56 باهي مسري، مرجع سابق، ص - 1
سعد الدين إبراهيم، علي الدين  :من مؤلف "أنظمة احلكم يف الوطن العريب "حيىي اجلمل، - 2

مركز دراسات الوحدة : بريوت 12. ط:الدميقراطية يف الوطن العريب أزمةهالل وآخرون، 

 :ميكن االطالع عليه من موقع، 258ص  2002العربية، 

 http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf  

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf
http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf
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سيما الشباب للتغيري، ألهنا سئمت من الوضع القائم ومن السياسة اليت مل تعد 

بلورة استراتيجيات تعيد هيكلة و قادرة على استباق األزمات السوسيو اقتصادية

 .العالقة بني الدولة واجملتمع حسب منطق يعيد الثقة للمواطن يف مؤسساهتا

ة السياسة باملغرب الفاعل ومؤسسات النظام السياسي الذي لذا تسائل أزم

املخزين يشكل حاجزا أمام تغلل اإلصالحات الدستورية / الزال رصيده التارخيي

 1 .والسياسية يف عمق بنياته والتسريع بدمقرطته

فهم أسباب تراجع األداء السياسي على و بيد أنه من غري املمكن حتليل

لعكس من ذلك، يتعلق األمر بإشكالية بنيوية ترمز بل ا. كونه إشكاال ظرفيا

حمدودية انعكاساهتا و أبعادها املختلفة إىل مفارقات اإلصالحات املعتمدة،

أيضا دورها يف إعادة تشكل مفهوم السياسة وفق منظور و اإلجيابية على املواطن

بأن  يقطع مع ذلك التصور املختزل للفعل السياسي يف بعده النفعي، وهذا ما يعين

ضرورة التمييز بني العيش من السياسة أو من أجلها، حتتل مكانة حمورية يف كل 

حماولة تصبو إىل حتديد معىن املمارسة السياسية داخل نسق ثقايف، يغذي هذه 

األخرية مبجموعة من القيم احمللية اليت الزالت تؤثر على بناء التمثالت 

ب، وجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية الذهنية واالجتماعية للفاعل السياسي باملغر

 Cliffordاملقاربة األنثروبولوجية اليت اعتمدت عليها دراسات كليفور كريتز 

Geertz  للثقافة ومقاربة برنار الكرواBernard Lacroix  املتعلقة بالبناء

 . االجتماعي للسياسة

االعتبار فال ميكن دراسة واقع املمارسة السياسية باملغرب دون األخذ بعني 

هلذه املعطيات النظرية القادرة على حتديد شكل وطبيعة الفعل والفاعلني 

 .السياسيني

                                                 
من املوقع :8102يناير  82الثالثاء حسن الزواوي، املمارسة السياسية يف املغرب،  - 1

 https://www.hespress.com/writers/378887.html :االلكتروين
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إن استحضار التمثالت الذهنية واالجتماعية، مث ربطها جدليا بأزمة 

'' انتهازية''املمارسة السياسية نفسره بكون هذه األخرية ظلت رهينة تصورات 

مورد يساعد الفاعل السياسي على  ختتزل الفعل السياسي يف كونه عبارة عن

االغتناء املادي، وهو ما أشارت إليه جل الدراسات السوسيولوجية اليت اهتمت 

هبا هذا املوضوع ليس فقط باملغرب ولكن أيضا بالدول النامية اليت تعترب بنياهتا 

يف نفس الوقت لسياسة البطن حسب و ''للفساد'' مشرعنة و االجتماعية حاضنة

، لقد وجهت هذه التمثالت Jean-François Bayartفرانسوا بيار تعبري جون 

سلوكات الفاعل على مستوى املمارسة كما شكلت مرجعية قيمية '' االنتهازية''

 . حددت تأويل هذا األخري للفعل السياسي وأسباب اهتمامه بالسياسة

يف االنتخابات أو  وهذا ما يفسر يف نظرنا أن السباق احملموم حنو الترشح

قبول مناصب سياسية، ال يكون دائما هبدف خدمة الشأن العام بل بغية التموقع 

يف املؤسسات السياسية واإلدارية وبالتايل خدمة أهداف سياسية واقتصادية، 

ولعل ذلك ما مييز الفعل السياسي باملغرب ويفقده املصداقية عرب إفراغه من 

 .أساس مشروعيتهمحولته األخالقية اليت تعترب 

السياسة، عدة تساؤالت ال و تتمخض اذا، يف إطار العالقة بني األخالق

لكن أيضا الغاية الضمنية اليت تربر استثمار و ختص فقط ماهية الفعل السياسي

الفاعل يف اجملال السياسي، لذلك فالباحث يف علم السياسة مطالب بإعادة 

ها ستشكل فرصة إلعادة فهم أزميت االهتمام هبذه التساؤالت، ألن اإلجابة عن

الفعل السياسيني باملغرب و اجملتمع، فلقد أضحى جليا، ان أزمة الفاعلو الدولة

هي أزمة مركبة ال ميكن فصلها عن صعوبة االرتقاء باملمارسة إىل مستوى 

ومن مت وجب ربط خصائص الفعل السياسي  ،احترايف داخل نسق سلطوي

القيمية، اليت و تحكمة يف إنتاج شروطه املاديةبطبيعة البنية املؤسساتية امل

الزالت ترهتن إىل موروث خمزين ظل وفيا ملفهوم الوالءات السياسية مقابل 

وهذا ما نشهده مثال يف األقاليم الصحراوية حيث تضطلع . االمتيازات املادية
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قات واألعيان االنتخابيون بدور حموري يف استمرارية العال'' املخزنية''العائالت 

 .العمودية اليت تربط اجملتمع بالدولة

إذ استفاد هؤالء الفاعلون من جمموعة من االمتيازات املادية اليت منحت 

الزالت قائمة، واهلدف منها ضمان الوالءات '' ريعية''هلم يف إطار استراتيجية 

 .القبلية واإلثنية يف جمال جغرايف تعترب املمارسة السياسية فيه مقترنة بالريع

تغذى مفارقة املمارسة السياسية من عدة تناقضات بنيوية، تأيت يف ت

مقدمتها طبيعة الفاعل السياسي، ونعين بذلك، املؤهالت والقدرات الشخصية 

احملددة ملمارسته للفعل السياسي، فإذا متعنا جيدا يف مسار بعض الفاعلني جند ان 

هم للسياسة مع بفعل تناقض ممارست ،السياسة أصبحت مهنة من ال مهنة له

األهداف اليت بررت وجود الفعل السياسي يف األصل، فاألهداف اليت عرفها 

حتقيق السعادة و الفكر السياسي اليوناين بكوهنا هتدف اىل خدمة الصاحل العام

لكن متثل هؤالء الفاعلني للممارسة السياسية يستمد تفسريه من . ألفراد اجملتمع

ة اليت بنيت عليها فكرة السلطة مبا هي شأن تلك القيم االجتماعية والثقافي

فلقد ظلت . خاص، ال يعدو ان يكون املواطن اال اداة يف خدمتها وليس العكس

املمارسة السياسية وفية هلذا املنطق الذي أسهم يف شيطنتها إن صح التعبري 

وأبعدها عن مهوم املواطن الذي اصبح اليوم يرفض البقاء ضحية هلذا املنطق 

طل مسلسل اإلصالح، يف بلد الزالت تنخر جسمه السياسي تناقضات الذي يع

الزال أيضا غري قادر على حتمل أعباء اإلصالح و عديدة بني اخلطاب واملمارسة،

والدمقرطة، ألهنا ستمس املصاحل السياسية واالقتصادية للنخب الريعية وأشباه 

 1 .الفاعلني الذين جعلوا من الفعل السياسي فعال ارتزاقيا

إن التركيز على السمات واحملددات السلبية لواقع املمارسة السياسية هو 

يف حد ذاته منطلق لفهم أسباب الرداءة اليت مير منها املشهد السياسي املغريب، 

 ال حىت مواكبة الدينامية االجتماعية،و الذي مل يعد قادرا على التجديد

                                                 
 .حسن الزواوي، مرجع سابق - 1
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السياسي مصداقيته، ويؤهل التجاوب معها بشكل إجيايب، يعيد من خالله للفعل و

البحث عن حلول و الفاعلني للعب أدوارهم الطالئعية يف جمال تأطري املواطنني

لذا فإن اإلشارة إىل أزمة . االجتماعيةو سياسية فعالة ملشاكلهم االقتصادية

املشهد السياسي هي يف نفس الوقت تفسري ألزمة الفاعل واألحزاب السياسية 

ت انتخابية متنح التزكية ملرشحني ال يربطهم اليت أصبحت جمرد مقاوال

االنتخايب للمال من أجل الوصول إىل /بالسياسة سوى التوظيف السياسي

احمللي و املناصب املؤسساتية، والتمكن من استغالل فرصة تسيري الشأن العام

بناء شبكات زبونية تضمن هلم االرتقاء واالستمرار يف و ملراكمة الثروات

دامت األحزاب السياسية تعتمد يف فوزها االنتخايب على أشباه  فما. املسؤولية

النخب الريعية اليت اغتنت على حساب املهمشني اقتصاديا واجتماعيا، و الفاعلني

ألن هذا . من الصعب القول بأهنا تشكل جتسيدا فعليا لفكرة احلزب السياسي

اسي ورافعة األخري من املفترض فيه أن يكون مدرسة للتأطري والتكوين السي

 .للدفع بإصالح النظام السياسي ودمقرطته

إن احتضار السياسة كفن وكطريقة للتسيري، هو يف حد ذاته أكرب مؤشر 

 على طبيعة األزمة اليت متس آليات وطرق تنفيذ برامج السياسات العمومية،

فهذه األخرية تفتقد إىل الفعالية بسبب قلة خربة الفاعل السياسي وباألخص 

بعض املنتخبني الذين تنقصهم الكفاءة الالزمة لفهم واستيعاب طبيعة الربامج 

فالركود . االقتصادية واالجتماعية املكلفني بصياغتها والسهر على االلتزام هبا

ر هنا بعدم أهلية بعض املنتخبني الذي يواكب مثال تزنيل مشروع اجلهوية ُيَفسَّ

وحمدودية قدراهتم السياسية يف لعب دور مفصلي يساهم بشكل سلس يف تطبيق 

اجملالس و فلقد أظهرت جتربة التسيري ببعض اجلهات. مقتضيات هذا املشروع

املنتخبة على أن الفاعل املنتخب هو فاعل ارتزاقي ال هتمه مشاكل الساكنة بقدر 

وهذا ما جعل الشأن احمللي يشكل موردا ريعيا . وهنب املال العامما يهمه افتراس 
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وموضوعا ملزايدات سياسوية بني منتخبني يؤمنون فقط بالعيش من السياسة، 

 1 .ألهنا تعترب اداة ويف نفس الوقت مصدرا خصبا لالغتناء السريع

ويف اخلتام، أود أن أشري إىل أن رسم القطيعة مع املمارسة اإلرتزاقية 

سياسة واالنتقال إىل املمارسة االحترافية يتطلب إعادة النظر يف الشروط لل

أيضا تأهيل البنيات احلزبية، مث بلورة ميثاق أخالقي و احملددة ملمارسة السياسة

 .ملزم للفاعلني السياسيني، وتكريس مبدا ربط املسؤولية باحملاسبة

 :تونس ممارسة احلقوق السياسية يف -7
رغم ما مييز تونس عن باقي دول املغرب العريب مــن أهنا ال تعانــــي من  

 ،إال أهنا تشكو من عدة عقبات تتجلى يف ضعف اجملتمع املدين ،مشكل أالثين

وهيمنة احلزب احلاكم وإدماج هياكله السابق وتنظيماته يف اهلياكل العامة 

 ،ن احلياة السياسيةإضافة إىل إقصاء املنضمات احلزبية األخرى م ،للدولة

وعدم إشراك املعارضة يف اختاذ القرار وهتميش احلركات اإلسالمية، ويتم 

التظاهر بتطبيق الدميقراطية االقتصادية واالجتماعية وإخفاء معامل 

 .ديكتاتورية سياسية

كما يطبع النظام التونسي عدم احترامه حلقوق اإلنسان بسبب  

السجون الذي يطال الناشطني يف احلقل االعتقاالت التحكمية والتعذيب يف 

بل يتم االعتماد على صحافة  ،السياسي، وعدم وجود صحافة مستقلة ومعارضة

اإلعالم الرمسي اللذان يكرسان الوضعية ويزيد الوضع  ،الدولة لوحدها

 .استفحال وتأزما

وميكننا تلخيص عوائق ممارسة احلقوق السياسية يف تونس من خالل 

 :النقاط التالية

مجعيات بسبب التضييق املمارسة على و ضعف اجملتمع املدين من أحزاب -0

 . نشاطاهتا

                                                 
 .الزواوي، مرجع سابقحسن  - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 022 - 

 

إن أول عائق يف إضعاف األحزاب التونسية يتمثل فـي مجــع الرئيس زيـــن  -8

 .بني رئاسة الدولة ورئاســة احلزب احلاكم العابديـــن

استخدام سياسة املالحقات واالعتقاالت ألعضـاء األحزاب السياسيـة  -2

 .املعارضة

انتشار الشقاقات فيما بني األحزاب التونسية حيول دون اتفاقها يف مواجهة  -7

السلطة، مما يضعف مصداقيتها وفعاليتها وتنسيقها فيما بينها، وبالتايل 

 .حيول دون تكوين جبهة واحدة تواجه سياسة السلطة واحلزب احلاكم

لتها ال تقبل ضعف انتشار ثقافة التعددية داخل األحزاب التونسية جع -6

التنوع يف الفكر واإليديولوجية مثلما حدث مع حزب النهضة، حيث حتالفت 

األحزاب التونسية مع النظام القائم حلرمانه من حقه يف املشاركة 

 1.السياسية

 آليات جتاوز عوائق ممارسة احلقوق السياسة يف الدول املغاربية -ثانيا 
ليبيا،  ،تونس)بعد توايل سقوط األنظمة العربية الواحدة تلوى األخرى 

حيث أضحت مبثابة ناقوس خطر على باقي الدول العربية اليت بادرت ( مصر

مبجموعة من اإلصالحات اليت كانت من املفروض تعزز هبا حقوق املدنية 

ة حتتوي هبا اال اهنا كانت عبارة على مسكنات مؤقت ،والسياسية ملواطين بلداهنم

غضب الشارع الذي طالب بإصالحات سياسية ودستورية تكفل له حق املمارسة 

 .السياسية الفعلية

 :املغربيف  -0
بالرغم من التعديالت واالنفتاحيات اليت قدمها املخزن يف اجملال السياسي  

إال أهنا مل ترق إىل الطموحات املطلوبة، بفعل أن امللك كان دائما يعمل على 

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل هيكلية التحول الدميقراطي يف املنطقة املغاربيةصحراوي شهرزاد،  - 1

 -006، ص ص 8102شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

005. 
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من خالل مركزية  إبقاء سيطرته وتكريس هيمنته على اجملال السياسي وذلك

ضبط اجملال السياسي اليت تتم من خالل عدة سياســـات كاالعتماد على 

الزعامات احمللية يف مراقبة اجملـــال السياسي والتحكم فيه، وتكثيف تواجد 

لقرار السياسي السلطة يف كافة املناطق خاصة البعيدة منها، وكذا احتكار ا

 1(.خاصة االستراتيجي)

ويف سياق الثورات اليت يشهدها العامل العريب وخاصة منطقة املغرب 

العريب وما حدث يف تونس من تغيري للنظام واإلطاحة بالنظام اللييب بفضل 

 81فإن رياح التغيري قد هبت على اململكة إذ يف يوم  ،)الناتو(التدخالت األجنبية 

اختارت قوى شبابية مستقلة ومعها بعض اهليئات الشبابية  8100فيفري 

السياسية واإلسالمية املعارضة، إطالق حركتها للمطالبة بتغيري عميق يف املغرب 

 81فيفري عنوانا هلا ومنذ انطالقها إىل اليوم ال تزال حركة  81وأقرت تاريخ 

فيفري نشطة يف تنظيم احتجاجات شعبية يف مناطق متفرقة من املغرب، 

واجهتها السلطات املغربية باالعتقاالت وأحكام السجن وعنف شديد من قبل 

قوى األمن، فقد فاجأت هذه املظاهرات السلطات املغربية من حيث إعداد 

 .املشاركني فيها واتساعها إىل العديد من املدن املغربية ومناطقه

 8100مارس  11ويف هذه السياق جاء خطاب امللك حممد السادس يف  

الذي دعا فيه إىل تعديالت دستورية، داخل إطار ثوابت امللكية وإمارة املؤمنني، 

سبع مرتكزات أساسية هلذه التعديالت واعدًا بدستور دميقراطي يفصل  حمددًا

ورئيس الربملان، بني السلطات ويعطي صالحيات أكرب لكل من رئيس احلكومة 

وعني امللك جلنة استشارية إلعداد مسودة الدستور اجلديد، ووضع على رأسها 

القانوين عبد اللطيف املنويف وإىل جانب هذه اللجنة كلف امللك مستشاره حممد 

                                                 
مركز الدراسات  ، القاهرة،قضايا التحول الدميقراطي يف املغربعبد السالم نوير،  -1

 .11، ص 8117السياسية واإلستراتيجية، 
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معتصم بإجراء مشاورات مع قادة األحزاب والنقابات حول مقترحات التعديل 

 1.الدستوري

ما خيص املواد اليت اقترحها امللك املغريب حممد وانطالقـا مما سبق في 

السادس لالستفتاء واليت مت مناقشتها يف املبحث السابق، فيمكننا مالحظة عدة 

نقاط، إذ أن الطرح األساسي يرتبط بطبيعة النظام فتسمية النظام اجلديد 

ي الذي سريسيه الدستور املوعود برملانيًا أمر غري واضح، مبا أن النص الدستور

الذي اقره امللك ال ينص صراحة على ذلك إذ يقول يف فصله األول أن نظـــام 

 " ملكي دستوري دميقراطي برملاين واجتماعي"احلكم يف املغــرب 

 :وينعكس ذلك يف عدة نقاط يف الوثيقة املقترحة 

الذي كان يثري جدال كبريًا ( 01)أكد حممد السادس أن الفصل  -0

قد جرى تقسيمه إىل فصلني، فالفصل األول حيصر  حبديثه عن قدسية امللك

الصالحيات الدينية للملك يف أمارة املؤمنني، ورئاسة اجمللس العلمي األول عن 

سلطاته السياسية، أما الفصل الثاين، فيحدد مكانة امللك كرئيس للدولة، 

أي عاد من جديد " شخص امللك ال تنتهك حرمته"وبالتايل مت النص على أن 

 (.75الفصل )لدور السياسي باملكانة الدينية لربط ا

يف كل باب من أبواب املشروع، حيتفظ امللك بصالحياته كرئيس للدولة  -8

وأمري للمؤمنني باعتباره السلطة الدينية العليا يف اململكة، ويبقى امللك رئيسًا 

جمللس الوزراء وللمجلس األعلى للسلطة القضائية، ويظل قائدًا للجيش ويرأس 

 2.الذي أنشئ حديثا" اجمللس األعلى لألمن"

رئيس الوزراء ال يعني مسؤولني بل يقدم اقتراحًا بتعيينهم وهناك  -2

فرق كبري بني التعيني واالقتراح، لذلك فإن تسمية رئيس احلكومة غري دقيقة 

                                                 
الدوحة، املركز العريب  تعديل الدستور يف املغرب إصالح أم احتواء التحول الدميقراطي ؟، -1

 .)ب ت ن(، 12-18ص ص  8100لألحباث ودراسات السياسية، جوان 
مصر، منتدى البدائل  ،الدستور اجلديد وطبيعة النظام السياسي يف املغربحممد العجايت،  -2

 .16، ص 8100العريب للدراسات، جويلية،
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ألهنا حكومة برئيسني، واحلديث عن فصل السلطة غري مضمون يف هذه احلالة 

 (.70الفصل )

رئيس احلكومة لن يكون من حقه إقالة أي وزير يف احلكومة إال  -7

مبوافقة من امللك بينما للملك،حبسب مشروع الدستور،ميكن أن يقيل أي وزير 

 (.70الفصل )فقط باستشارة مع رئيس احلكومة

الدور الذي أخاطه املقترح اجلديد للدستور للملك يف جمال القضاء  -6

قالل القضاء، حسب احملليني املعارضني للوثيقة خيل باملبادئ األساسية الست

 (.006الفصل )

، "اإلسالم دين الدولة"على الرغم ان النص الدستوري اجلديد يبقي  -5

وأن الدولة تضمن فيه لكــل فرد، حرية ممارسة شؤونه الدينية، فقد ألغيت 

 1(.12الفصل )اإلشارة إىل حرية املعتقد 

داخلية املغربية نتيجة االستفتاء عربت أعلنت وزارة ال 10/10/8100ويف 

% 02.75على الدستور وأن نسبة املشاركة بلغت %  98.7 عن موافقة حنو

ورحبت عموما األحزاب املؤيدة للدستور هبذه النتيجة، مؤكدة على نزاهة عملية 

االستفتاء وسالمتها، يف حني سجلت تصرحياتا متناقضة لقياديني من حزب 

 .ل نزاهة األرقام املعلنةالعدالة والتنمية حو

فيفري تلك النتائج باملزورة وأكد ناشطوا احلركة أن  81ووصفت حركة 

املغاربة قاطعوا بشكل واضح عملية االستفتاء، إضافة إىل ما وصفوه خبروق 

كبرية سجلت قبل أيام من موعد االقتراع ويوم االقتراع من بينها تعميم خطب 

املصليني إىل التصويت بنعم، وتصف التصويت  اجلمعة الرمسية يف املساجد تدعو

بالواجب الديين واستخدام األموال وهتديد العمال يف معاملهم بالطرد يف حال 

 2"نعم"عدم التصويت بـ 

                                                 
 .15، ص ، مرجع سابقحممد العجايت -1
 .15تعديل الدستور يف املغرب إصالح ام احتواء التحول الدميقراطي، مرجع سابق، ص  -2
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وعربت قوى سياسية عن رفضها هلذه النتائج، واصفتًا إياها باملهزلة وبأهنا 

اءات السابقة بدءًا مزورة وأوضحت أن هذه األرقام ال خترج عن أرقام االستفت

، ومرورًا باستفتاء %10.6الذي أقر الدستور بنسبة  0158باستفتاء 

الذي مت  0108واستفتاء دستور %  12.01الذي مت إقراره بنسبة  0101دستور

 11.12الذي مت إقرار بنسبة  0118واستفتاء دستور % 12.06إقراره بنسبة 

 1%. 11.65الذي مت إقراره بنسبة  0115واستفتاء دستور % 

ورغم كل اإلصالحات اليت أقرهتا احلكومة املغربية إال أهنا تضل غري  

 .كافية باملوازاة مع تطلعات الشعب املغريب

 :تونسيف  -8
فبعد تويل زين العابدين بن علي دفة الرئاسة بادر هذا األخري بتغيريات 

مت إقرار تشريع جديد يسمح  0122 جذرية على النظام التونسي، ففي أفريل

كذلك مت تعديل قانون ( القانون)بالتعددية احلزبية، بشرط االلتزام بالدستور و

الصحافة، وإلغاء مبدأ الرئاسة مدى احلياة، وتقييدها بدورتني وأن ال يتجاوز 

عاما، واملالحظ من هذا أن الرئيس بن علي حاول يف بداية  01سن الرئيس بـ 

الطابع الدميقراطي واالنفتاح على النظام التونسي، خاصة مع عهده إضفاء 

املعارضة مبختلف تياراهتا وتوجهاهتا وبالتحديد اإلسالمية، وقد متكن النظام 

التونسي من تضييق اخلناق على املعارضة حيث أقفل القضاء العمومي وجلأ إىل 

ركة يف حيث منع أي معارض من املشا( 0117-0112)القمع خاصة خالل فترة 

وزج برئيس الرابطة التونسية  ،0117االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف مارس 

 2حلقوق اإلنسان املرزوقي يف السجن كونه حاول الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية

ويعترب اإلصالح الدستوري اجلوهري الذي حظي بإمجاع الشعب من خالل أول 

                                                 
 .10املرجع نفسه، ص  -1

2- olfa lamloum " Tunisie: quelle Transition Démocratique?: In jean-noel Ferriéet est 

jeam – claude santucci (eds) Dispositifs de démocratisation et Dispositifs Autoritaires 

en Afrique du nord paris: CNRS éditions.2006. p121. 
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نعرجًا حامسًا على درب اإلصالح ، م8118ماي  85إستفتاء عام شهدته البالد يف 

السياسي املؤسس جلمهورية الغد وامتدادًا طبيعيًا للنفس التحديثي العريق الذي 

 . طبع حياة تونس فكرًا وسياسة منذ القرن التاسع عشر

وقد طالت التنقيحات مبقتضى هذا اإلصالح نصف فصول الدستور 

لتمثـل باخلصوص محاية احلريـات  ،0165جوان  10التونسي الصادر يف 

ومشوليتها وتكريس كرامة الفرد ومحاية  وحقوق اإلنسان يف كونيـة مبادئها

احلياة اخلاصة وحرمة االتصاالت واملعطيات الشخصية والتنصيص على 

الضمانات املكفولة للمتقاضني ضمن نص الدستور إىل جانب ترسيـخ قيــم الوالء 

واالعتـدال والوسطية بني األفراد واألجيال  لتونس والتضامن والتسـامح

 1.والفئات

وبالرغم من توايل اإلصالحات والتعديالت يف عهد بن علي على غرار 

الذي يقر من خالله لرئيس الدولة بالترشح 8118سنة لاإلصالح الدستوري 

ما جيعل الربملان يتألف 8116لواليات جديد، وكذا إنشاء جملس املستشارين سنة 

كانت هناك إجراءات اقتصادية ومالية ملنطقة  8112يوليو 05سني، ويف من جمل

املناجم يف حمافظة قفصة، بعد حركة احتجاج على البطالة والفساد،ولكن مت 

 2شكلية، قمع هذه االحتجاجات بقسوة، وبقيت هذه اإلصالحات دومًا

ويف خضم األوضاع االقتصادية املزرية لبعض املدن التونسية خاصة 

بية، فقد عرفت منطقة سيدي بوزيد تطورات وأحداث ساخنة من اجلنو

احتجاجات ومظاهرات شعبية عمالية غاضبة وذلك بسبب االحتقان املتراكم 

والبطالة اليت مل يعد خيل منها بيت وكانت القطرة اليت أفاضت الكأس يف ربوع 

                                                 
 من املوقع االلكتروين: اإلصالحات السياسية يف خدمة مبادئ وخيارات االستقالل-1

htt://www.independrence.tn/arabic/index. 
2- olfa lamloum.ibid. P 122. 
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وبطالة خصوصا على مستوى خرجيي اجلامعات،  والية تعترب األكثر فقرًا

 1.ادثة حماولة انتحار الشاب العاطل عن العمل حممد البوعزيزيح

فقد أقدم هذا الرجل من حمافظة مدنني، على إضرام النار يف نفسه، 

يناير اليت أطاحت بالرئيس  07لتكون هذه احلادثة الشرارة األوىل لثورة 

 2.التونسي زين العابدين بن علي

وكما يفسره ،حول مطلب واحدومما يفسر هذا االستقطاب الشعيب الكبري 

 :من خالل ثالث دوافع رئيسية" املولدي أمحر"الدكتور 

تضرر أغلب الفئات االجتماعية من السياسة العامة املتبعة يف البالد،  -

سواء على املستوى االقتصادي أو الثقايف أو االجتماعي، واليت واكبت احلريات 

 .الفكرية والسياسية

حلاكمة نتيجة بقائها زمنا طويال يف إدارة حتول النخب السياسية ا -

دواليب السلطة خارج كل مراقبة أو منافسة، إىل جمموعة ضيقة من األفراد 

مما ترتب عنه فقداهنا لقدرهتا التنظيمية ( االوليغارشية)والعائالت والزبائن،

 .واألخالقية على التواصل مع الغالبية الواسعة من أفراد اجملتمع

ذي دعمته سياسة بناء الدولة الوطنية اجلديدة خالل إن التجانس ال -

ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، جعلت من العروش واجلهات والتقسيمات بني 

الريف واحلضر مفردات غري وظيفية يف حشد مجاهري املتضررين من األزمة 

                                                 
 : من موقع اإللكتروين" سيدي بوزيد انتفاضة الشغل " عبد السالم التوكابري  -1

 www.Tunisalmoslima.com 
 :من موقع اإللكتروين "يلنار يف جسده على طريقة البوعزيزتونسي يضرم ا"، "يو يب اي"-2

www.ALHADATH-yemen.com 20/08/2011 

http://www.tunisalmoslima/
http://www.tunisalmoslima/
http://www.alhadath-yemen.com/
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السياسية واالجتماعية للبالد على نطاق رغم أن بداية األحداث كانت يف مناطق 

 1.عزولة وبعيدةم

ويف املرحلة األوىل وإثر اندالع الثورة، ضمت احلكومة حممد الغنوشي 

آنذاك كال من حركة التجديد واحلزب الدميقراطي التقدمي اللذان متثال ألول 

مرة يف احلكومة وكان ذلك لعدم السماح خبلق فراغ يف الساحة حسب قراءة كال 

ل واحلريات االنسحاب منها، ومتوقعت احلزبني يف حني خري التكتل من اجل العم

جملس "وإلتحقت أغلبها مبشروع  بقية التنظيمات احلزبية خارج احلكومة

الذي كان مشروعًا، طرح على نفسه أن يكون مراقبًا لعمل " محاية الثورة

احلكومة االنتقالية، وضم هذا املشروع خمتلف احلساسيات مثل حركة النهضة، 

اإلصالح والتنمية، حزب العمل الوطين  حزب العمال الشيوعي، حزب

 2.الدميقراطي، حركة الوطنية الدميقراطيني وعدد آخر من األحزاب

وتشهد األوساط السياسية والقانونية التونسية جداًل واسعا حول منط 

االقتراع الذي سيجري على أساسه انتخاب اجمللس التأسيسي، الذي سيتوىل 

ول طبيعة النظام السياسي الذي سيتبناه صياغة دستور جديد للبالد، وكذا ح

هذا اجمللس لتأسيس مجهورية ثانية بعد اجلمهورية األوىل اليت شهدهتا تونس 

، ففي ظل املشهد السياسي التونسي هناك 0161غداة االستقالل يف إطار دستور 

جهات تدعو إىل تبين بالنظام الربملاين باعتباره يضمن متثيل مجيع القوى 

قوي حيد من سلطات رئيس اجلمهورية ويراقب أداء اجلهاز  برملان السياسية يف

                                                 
األسباب :الطابع املدين والعمق الشعيب للثورة التونسية، يف ثورة تونساألمحر املولدي، -1

دراسة ، الدوحة، املركز العريب لألحباث و(جمموعة من املؤلفني)والسياقات والتحديات 

 .082 ، ص8108 السياسات،
املشهد السياسي والتجديد والدميقراطية : تأزم املشهد السياسي التونسي بعد الثورة-2

النهضة تتحسس املشهد اليسار يف وحدة مهزوزة واألحزاب ...التقدمي يناقشان التحالف

 :متحصل عليه من املوقع االلكترويناجلديدة غائبة

 www.tunisafreebloyspotcom.com 

http://www.tunisafreebloyspotcom.com/
http://www.tunisafreebloyspotcom.com/
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التنفيذي ككل، ويف خضم هذا النقاش، يقول عضو اهليئة العليا لتحقيق أهداف 

أن احلديث عن النظام " حممد صاحل بن عيسى"الثورة واإلصالح السياسي 

ء، هو حديث الربملاين وكأنه النظام األمثل أو رفض النظام الرئاسي وكأنه األسو

موضحًا أن النظام الذي كان سائدًا يف تونس يف عهد " فيه شيء من الشطط"

احتكر فيه رئيس " رئاسوي"النظام السابق ليس بنظام رئاسي بل هو نظام 

اجلمهورية أهم الصالحيات داخل الدولة واستأثر هبا، مبا أدى إىل االختالل 

التنفيذية، وتفاقم ذلك هبيمنة الكلي للتوازن بني السلطة التشريعية والسلطة 

 .على تركيبة الربملان مبجلسه( التجمع الدستوري)احلزب احلاكم 

يف ندوة حول االستقالل " حممد صاحل بن عيسى"وأضاف السيد 

الدميقراطي يف تونس أن النظام الرئاسي احلقيقي هو الذي، يعتمد مبدأ الفصل 

ة مطلق احلرية، بل إن الربملان بني السلطات، وليس فيه لرئيس السلطة التنفيذي

ميلك من الصالحيات ما يؤمن حدًا أدىن من التوازن السياسي، جينب اهليمنة 

املطلقة لرئيس السلطة التنفيذية، كما هو الشأن يف الواليات املتحدة 

 1.األمريكية

بعد األحداث اليت شهدهتا تونس، فقد عرفت مسالة صياغة الدستور 

ش يف أواسط السياسيني وأصحاب االختصاص، حيث من النقا جماالت واسعة

شكل فتح النقاش الدستوري أولوية القضايا التأسيسية خالل املرحلة االنتقالية، 

هبدف املرور إىل إعادة بناء وتفعيل األداء املؤسسايت يف البالد، السيما بعد 

 1959تعليق العمل بدستور عام  8100مارس  12إعالن الرئيس املؤقت يف 

نطالق يف عملية إعداد دستور جديد للبالد حيث كلل ذلك بانتخاب جملس واال

                                                 
انقسام الطبقة السياسية حول منط االقتراع وطبيعة النظام  ،"وكالة املغرب العريب" -1

 www.maghress.com08/04/2011                     :السياسي األنسب للبالد، من موقع الكتروين

http://www.maghress.com08/04/2011
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يتوىل مهمة اإلعداد والصياغة هلذا املشروع،  2011أكتوبر 23تأسيسي يف 

 1.ولتجنب الفراغ القانوين واملؤسسايت

وعليه انطلق عمل اجمللس املنتخب واملكون من خمتلف التشكيالت السياسية 

يف إعداد مسودة الدستور، اليت عرض شكلها األويل يف أوت  املوجودة يف البالد،

مسودة ثانية  2012مث أصدر بعد مضي أربعة أشهر وحتديدا يف ديسمرب 8108

معدلة، بعد مناقشة العديد من القضايا اخلالفية حول التوجهات الكربى 

م دينية أ)واخليارات املتاحة أمام اللجان خصوصا ما تعلق منها بطبيعة الدولة 

وكذا قضايا احلقوق واحلريات العامة ليتواصل النقاش والذي انتهى ( مدنية

 10باإلعالن عن اكتمال مشروع الدستور وعرضه على املوقع الرمسي للمجلس يف 

 .جوان

وتوج مسار سنتني من العمل املتواصل من النقاشات واحلوارات التجاذبات 

عرض وثيقة الدستور على بني خمتلف القوى السياسية حول فصول الدستور، ب

ومت االنتهاء من املصادقة على الدستور بالفصول يف  04-01-2014 التصويت يف

-01-2014بينما مت املصادقة عليه برمته يف جلسة عامة يف،  82-10-8107

، وينتهي مرحلة من الترقب "منصف املرزوقي"ليوقع من طرف الرئيس املؤقت  25

 2.تورية والسياسية يف دولة تونسوالتخوف حول مصري العملية الدس

 :خامتة
أدت إىل  ،لقد شهدت الدول العربية يف العقد األخري اهتزازات قوية

ومل يكن املغرب العريب مبعزل عن هذه  ،إسقاط اعيت األنظمة السياسية هبا

فقد اعتربت تونس النواة األوىل هلذه الظاهرة اليت صاحبتها  ،التحوالت

بإصالحات جوهرية داخل النظام السياسي من خالل احتجاجات شعبية مطالبة 

                                                 
تطور األحزاب  :، ضمن مشروعتطور األحزاب السياسية يف البلدانالعربيةاملالكي حممد،  -1

 .86، ص 8110السياسية يف البلدان العربية، بريوت، املركز اللبناين للدراسات،
 .088 سعيدي ياسني، مرجع سابق، ص -2
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فقد سارعت كل الدول املغاربية بإجراء  ،منح الشعب حقوقه السياسية واملدنية

إصالحات من خالل تعديالت دستورية وفتح قنوات التواصل مع األحزاب 

السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين من اجل إجياد أرضية صلبة لصياغة دساتري 

ملتغريات اجلديدة اليت تشهدها املنطقة وكذلك متطلبات التعايش تتماشى وا

اإلقليمي والدويل، فقد بادرت اململكة املغربية وتونس بتعديالت دستورية حتاول 

من خالهلا امتصاص غضب الشارع وجتاوز نقمته على السلطة السياسية بسبب 

املنتهجة وكل  ولكن ورغم كل هذه السياسات ،القصور يف مواد دساتريه السابقة

هذه اإلجراءات إال أهنا تتميز بالقصور وال ترقى إىل مطالب اجلماهري املتعطشة 

 . بالوصول إىل الدميقراطية التشاركية

 :قائمة املراجع
اإلصالح السياسي يف الدول املغاربية بني احملددات الداخلية والضغوط باهي مسري،  -1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم -دراسة لنموذجي تونس وليبيا-الدولية

 . 8102السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

منذ االستقالل وحىت بداية : أمناط انتقال السلطة يف الوطن العريبصالح سامل زرنوقة،  -2

 .2012مركز دراسات الوحدة العربية،،: بريوت ربيع الثورات العربية،

سعد الدين إبراهيم، علي الدين : من مؤلف "الوطن العريبأنظمة احلكم يف  "حيىي اجلمل، -3

مركز دراسات الوحدة : بريوت 12. ط:الدميقراطية يف الوطن العريب أزمةهالل وآخرون، 

 .2002العربية، 

، مذكرة مقدمة لنيل هيكلية التحول الدميقراطي يف املنطقة املغاربيةصحراوي شهرزاد،  -4

 .8102السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، شهادة املاجستري يف العلوم 

، القاهرة، مركز الدراسات قضايا التحول الدميقراطي يف املغربعبد السالم نوير،  -5

 .8117السياسية واإلستراتيجية، 

تعديل الدستور يف املغرب إصالح أم احتواء التحول الدميقراطي ؟،الدوحة، املركز العريب  -6

 .8100جوان  لألحباث ودراسات السياسية،

مصر، منتدى البدائل  الدستور اجلديد وطبيعة النظام السياسي يف املغرب،حممد العجايت،  -7

 .8100العريب للدراسات، جويلية،
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األسباب :الطابع املدين والعمق الشعيب للثورة التونسية، يف ثورة تونساألمحر املولدي،  -8

ملركز العريب لألحباث ودراسة ، الدوحة، ا(جمموعة من املؤلفني)والسياقات والتحديات 

 .8108السياسات،

تطور األحزاب  :، ضمن مشروعتطور األحزاب السياسية يف البلدانالعربيةاملالكي حممد،  -9

 .8110السياسية يف البلدان العربية، بريوت، املركز اللبناين للدراسات،

لدميقراطية املشهد السياسي والتجديد وا: تأزم املشهد السياسي التونسي بعد الثورة- -01

النهضة تتحسس املشهد اليسار يف وحدة مهزوزة واألحزاب ...التقدمي يناقشان التحالف

 :متحصل عليه من املوقع االلكترويناجلديدة غائبة

 www.tunisafreebloyspotcom.com 

 من املوقع االلكتروين: اإلصالحات السياسية يف خدمة مبادئ وخيارات االستقالل -11

htt://www.independrence.tn/arabic/index 

 : من موقع اإللكتروين" سيدي بوزيد انتفاضة الشغل "عبد السالم التوكابري -08 

 www.Tunisalmoslima.com 
من موقع " تونسي يضرم النار يف جسده على طريقة البوعزيزي " يو يب اي "-02 

 :اإللكتروين

www.ALHADATH-yemen.com 20/08/2011 

 2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت 12. ط:الدميقراطية يف الوطن العريب-07

 : ه من موقعميكن االطالع علي 258: ص

 http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf  

املوقع من :8102يناير  82الثالثاء حسن الزواوي، املمارسة السياسية يف املغرب،  -06

 :االلكتروين

https://www.hespress.com/writers/378887.html 

انقسام الطبقة السياسية حول منط االقتراع وطبيعة النظام " وكالة املغرب العريب "- -05 

                   :السياسي األنسب للبالد، من موقع االلكتروين

www.maghress.com08/04/2011  

17- olfa lamloum " Tunisie: quelle Transition Démocratique?: In jean-noel Ferriéet est 

jeam – claude santucci (eds) Dispositifs de démocratisation et Dispositifs Autoritaires 

en Afrique du nord paris: CNRS éditions.2006. p121 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 اليةـــــوالت االنتقـــتأثير مرحلة التح

 على الحقوق  والحريات  األساسية 
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ndyousfi@yahoo.fr  
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 : مقدمة
ن العلم أتشكل حقوق اإلنسان واقعا قانونيا وسياسيا وحىت دبلوماسيا إال 

ففي فرنسا يستعمل احلقوقيون . البناءالذي يتناول هده احلقوق مازال يف طور 

خرى ال يغطيانه فاغلب املؤلفون مصطلحني يغطيان تارة نفس احملتوى وتارة أ

   نون كتبهم احلريات العامة، أما األقلية فتستعمل مصطلح حقوق اإلنسان عنوي

هذا وقد عرفت احلريات  ،وأحيانا يتجه البعض إىل استعمال املصطلحني

هو ما جيعلنا هلا عالقة وثيقة باحلقوق واحلريات و ثريةاألساسية دراسات ك

يف كل  املرحلة االنتقاليةمن ذلك مثال ة  ناقش مسألة تأثرها بالظروف اخلاصة 

كذا على احلريات على احلقوق املدنية و السياسية ووتأثريها  حكم سياسي

احلقوق تأثريات املرحلة االنتقالية على  االساسية ذلك ما يدفعنا لتساؤل حول

 واحلريات األساسية ؟

االول  ومن أجل مناقشة هذه االشكالية قسمنا املوضوع حملورين اساسني

يتعلق بالنظام السياسي و أثره عليها و الثاين يتعلق بأثر االرهاب على احلقوق 

 .املدنية و السياسية و على احلريات

 

mailto:ndyousfi@yahoo.fr


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 218 - 

 

 :ياسي وأثره على احلقوق واحلرياتطبيعة النظام الس -أوال 
كانت هناك مؤسسات الثورة املسلحة حيث أسس مؤمتر الصومال اجمللس 

الوطين للثورة اجلزائرية وانتخب هذا اجمللس جلنة التنسيق والتنفيذ بعد 

،حيث استمرت هذه اللجنة إىل غاية إنشاء احلكومة 0592أوت  82اجتماع 

 .05921سبتمرب  05لجمهورية اجلزائرية بتاريخ لاملؤقتة 

اجلزائر بالعديد من املراحل احلساسة اليت عرفت فيها ولقد مرت 

اضطرابات و صراعات من أجل تويل مقاليد السلطة و التحول من استراتيجية 

 .معينة ألخرى

يبدو أن تبين نظام التعددية احلزبية من قبل املؤسس الدستوري 

 اجلزائري هدفه الوصل وبالنظام السياسي اجلزائري إىل الدميقراطية إال أن

ألحداث اليت عرفتها اجلزائر سنة لاحلقيقة أن هذا التعديل إمنا جاء أثرا 

، اليت كادت أن تتحول إىل حرب أهلية عندما خرج الشعب يف مظاهرات 0522

للتعبري عن استياءهم من األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت كانت تعيشها 

 911 صل عدد الضحايااذ و 2البالد لتتم مواجهتهم عن طريق القمع والتقتيل

قتيل فلم يكن أمام رئيس اجلمهورية آنذاك إال أن ميتص الغضب الشعيب عن 

من دائرة  قيوسع من دائرة احلقوق واحلريات ويضي الذي  طريق الدستور

اختصاص رئيس اجلمهورية هذا ويقال أن السبب الذي جاء به نظام التعددية 

 :وامل منهااحلزبية يعود ظاهريا ورمسيا جلملة من الع

عجز احلكومة عن االستجابة ملطالب الشعب املتزايد نتيجة وطأة وأثار 

األزمة االقتصادية العاملية رغم اخلطاب السياسي وعجزها أيضا عن التحكم يف 

                                                 

 دار بلقيس لنشر، مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان،: أنظر1- 

 .335ص  ،8115، اجلزائر
لتجسيد الدميقراطية ام وسيلة  التعديالت الدستورية يف اجلزائر، ،هوام الشيخة: انظر - 2

، 19أيام حلل األزمات الوطنية امللتقى الثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية،

 .211ص  ،8112 املطبعة العربية، غرداية، ،8112ماي  12، 10
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سوبية وبروز تسيري االقتصاد الوطين فضال عن استفحال ظاهرة البطالة واحمل

الية ضخمة يصعب مجعها يف طبقة برجوازية طفيلية متكنت من مجع ثروات م

ضف ايل ذلك التعسف واملخالفات واملعاملة السيئة  ,نظام حر إال مبرور أجيال

اليت كان يتعرض هلا املواطن لدى تعامله مع األجهزة البريوقراطية والسلطوية 

مما ترتب عنه فقدان الثقة يف األشخاص احلاكمني فكانت القطيعة بني  األخرى،

 .1احلكام واحملكومني

ويالحظ من خالل هذه املرحلة أهنا متيزت بالتعددية احلزبية 

والدميقراطية الكالمية والثقافية التبعية واألفاق املبهمة واملظلمة اليت ال 

 .إمنا نصوص الدستور فقد ظلت حربا على ورق  ,يعرف بعد منتهاها

أهنا كانت مسبوقة  0522اكتوبر  9هذا ويالحظ انه من خالل أزمة 

،حيث سجلت ترسبات  االجتماعي غليانالية من االحتقان الشعيب وابدرجة ع

زاد من حدهتا اخنفاض سعر البترول وارتفاع نسبة البطالة وتدهور  كثرية،

فكانت أن نشبت حربا كالمية حول احلالة  القدرة الشرائية كل مواطن،

 االقتصادية املتردية للبالد عقب خطاب الرئيس األسبق الشاذيل بن جديد يف

الذي ألقاه أمام مكاتب التنسيقية الوالئية مبناسبة افتتاح  0522ديسمرب  05

مناقشة املشروع التمهيدي لدستور االحتادي اجلزائر وليبيا حيث انتقد الرئيس 

مة اليت مشلت كال اب العيكل من احلزب واحلكومة ألدائها هلا مهامها وحلالة التس

ركة االضرابات وكانت هو ما دفع حل , ءمن املواطن واملسؤول على حد السوا

مبثابة القطرة اليت أفاضت الكأس أو الشعرة  0522 أكتوبر 19 مظاهرات يوم

ورغم خطاب الشعب الذي أصدره املكتب السياسي  ،اليت قصمت ظهر البعري

                                                 
اللجنة احلاكمة يف  طاهر بن خلف اهلل، ؛393ص  مولود ديدان املرجع السابق،: انظر -1

 اجلزائر، دار هومة، بني تطور ايديولوجي واملمارسة السياسية، ،0525 -0508اجلزائر من 

 .02ص  ،8112
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. 0051للحزب الذي أعقب تلك املظاهرات وقرر الرئيس األسبق طبقا للمادة 

م املوايل ألحداث األليمة للخامس من اكتوبر اي يوم إعالن حالة احلصار يف اليو

، واليت مسحت للجيش بدخول العاصمة باملضي قدما يف 0522اكتوبر  0

من خالل  0520اإلصالحات العميقة اليت وعدها فجاءت بذلك تعديل دستور 

حيث أن أزمة االقتصادية يبقى هلا األثر فكانت أن طغت على  0522استفتاء 

فيلية استقبلت من أوضاع الفساد االقتصادي ومجعت ثروات الساحة طبقة ط

ضائعة وأصبح النظام االشتراكي ال يساير طموحاهتا اليت ال خيدمها إال النظام 

يار االشتراكي اخلفأصبحت هذه األخرية من ابرز املنادين بالتخلي عن  ,الليربايل

 ,وإبراز سلبياته 

عامل الدة عوامل رجع إىل عت 0522أكتوبر  9ويالحظ أن أزمة 

فالعامل االجتماعي  .العامل الدويل ,العامل الثقايف,العامل االقتصادي  اجتماعي،

سنة، 39د ارتفعت معه بداية الثمانينات نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم على 

كان نتيجة ارتفاع نسبة النمو الدميغرايف اليت سمن ال % 29 اذ بلغت نسبة هؤالء

ألف نسبة سنويا فزاد الطلب على الشغل  211مما يعين زيادة  % 31وصلت إىل 

والسكن والتعليم والصحة فارتفعت بذلك نسبة البطالة يف الفترة املمتدة ما بني 

مليون  0100ووصلت الزيادة يف عدد البطالني يف هذه الفترة إىل  0553و 0529

ألف فرد  811شخص هذا فيما ارتفع عدد طاليب العمل إىل أن وصلت ما يفوق 

رين الشباب القاد ان بلغتكل سنة وعجز احلكومة عن تلبية هذه الطلبات إىل 

النتباه أن البطالة امتدت لتشمل للفت امل % 2810إىل  0525 عن العمل سنة

 8111 وصل عدد هؤالء اىل 0551 حاملي الشهادات اجلامعية واملعاهد ففي سنة

األمر الذي أدى إىل  ين،تق 99111حامل شهادة ليسانس و 00911مهندس 

                                                 
يف ظل  باألزماتعالقة التعديل والتبديل الدستوريني يف اجلزائر  عيسى طييب، :أنظر -1

 ملتقى دويل ثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية، مرحلة التعددية احلزبية،

 . 031ص ، 8112 املطبعة العربية، غرداية، ،8112ماي  12، 10، 19أيام 
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طارات بعدما صرفت عنهم الدولة املاليني وأصبحوا هذه اال 1هجرة األدمغة

املقبلني   و عربة لبقية الشباب مما شكل نظرة سواد يف عيوهنم للوضع احلايل

املخطط الرباعي ذلك يف  أنالعامل االقتصادي تبنت السلطة القائمة  و,عليه

تشجيع االسترياد بقصد حتسني الوضع سياسة ( 0522-0521)األول 

صدف أن تزامن ذلك مع بروز نذر ال من  االجتماعي مبا يف ذلك كماليات لكن

األزمة االقتصادية املمتثلة أساس يف تدين أسعار النفط فركد اإلنتاج وزاد

خمتلف املشاريع اإلمنائية  وتأخرت ،االعتماد على أكثر استرياد الغداء 

مليار دوالر مستحقة  8912ات وازدادت املديونية الن بلغت يف العديد من القطاع

الدفع على املدى القصري فصاحب ذلك ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار املواد 

وهذا رغم تدعيم األسعار مواد  0520 سنة % 2019االستهالكية نسبة 

ت االستهالك األساسية الن استرياد كان قد مشل حىت املواد األولية بالعمال

روبية اليت كانت يف ارتفاع مستمر مقابل اخنفاض أسعار النفط ونزول واال

كان سعر البترول النفط ال  0520 بعا لذلك فمع هناية سنةتالقيمة الدوالر 

دوالر وحسب بعض احملللني فان عائدات اجلزائر من النفط بني  0019يتجاوز 

ستهالك دون استغالل مليار دوالر ذهبت كله ال 08819بلغت  0525/0550سنتني 

ذلك على األقل ترشيد االستهالك يضاف إىل أو  جزء منها يف التنمية احمللية،

  ةوالبريوقراطي  كالرشوة واحملسوبية  غريبة به ظواهر وتفشي ،اإلداري الفساد

 .ي حلظةأاجلبهة االجتماعية النفجار يف  اثر ذلك على و

احلسابات الثقافية حىت قبل العامل الثقايف والسياسي فمثال تواجد 

والفرنسية ( حزب الشعب، مصايل احلاج)العريب  ثقفاالستقالل بني الثقافة وامل

وفيما بعد الثقافة االمازيغية بعد أحداث الربيع ( أحباب البيان، فرحات عباس)

االمازيغي كما نشطت مرحلة الثمانينات حركة الصحوة اإلسالمية وأقيمت عديد 

                                                 
دار الغرب لنشر  اسبابه وتداعياته،: التذمر االجتماعي يف اجلزائر بوفلجة غيات،: انظر -1

 .90-99ص ص  ،8112، 0 ط وتوزيع،
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صادف أن القيام بعض احلركات الطالبية  مية باجلزائر،امللتقيات اإلسال

باملطالبة بتعريب اجلامعة فكانت هناك قوة كبرية ما حني خمتلف األمناط 

الثقافية يف البالد خاصة ما بني الطبقة املفرنسة اليت رغم قلتها إال أهنا متكنت 

لعسكرية من التغلغل يف املراكز احلساسة من النظام يف اإلدارة واملؤسسة ا

السلطة ومازالت هذه املظاهر حىت أالن وبني بقية اجملتمع  بوخمتلف دوالي

سيطر حزب جبهة التحرير  فقد  دور العامل السياسياما عن رب عاجلزائري امل

الوطين على احلياة السياسية منذ االستقالل معتمدا على الشرعية الثورية 

حبجة أن البالد يف حاجة ماسة لتكافؤ اجلهود الستكمال معركة لبناء والتشييد 

إضافة إىل دور احمليط الدويل يف تغذية تلك األزمة حيث ربطت اهليئات 

مبجموعة من دويل وصندوق النقد الدويل االقتصادية الدولية كالبنك ال

لشروط  يف أزمة اقتصادية خانقة فقد خضعتومبا أن اجلزائر وقعت  الشروط 

هذه اهليئات العاملية اليت من اهم شروط االنضمام إليها واالستفادة من 

العمال مما جنم  الفآوبالتايل تسريح  ،اعداهتا هو خوصصة القطاع العاممس

وواكب تلك الفترة هبوب رياح الدميقراطية على بعض  زمة اللعنه تفاقم اكرب 

روبا الشرقية واهنيار االحتاد السوفيايت حيث بعد سرد هذه العوامل جاء ودول ا

مت إجراء  0550ديسمرب  80ويف  حلزبيةالذي تبنته التعددية ا 0525دستور 

المية نتخابات التشريعية ويف ذلك أعلن عن فوز اجلبهة اإلسالالدور األول ل

مقعدا وجبهة التحرير  89مقعدا وجبهة القوى االشتراكية  022ـ نقاد بالل

 0558جانفي  3مقعدا وصل األحرار على ثالثة مقاعد ويف  09ـ الوطين ب

وقعت مشاكل  0558انفي ج 8مسرية عرب الشوارع تنظم من قبل جبهتني ويف 

األعلى لتوىل مهام  سويف هذه احلالة استدعى اجملل ،على اثرها استقال الرئيس

 يقرر حالة الطوارئ عرب التراب الوطين عل اثر ذلك  الرئاسة 

دخلت  0550نه منذ توقيف املسار االنتخايب يف ديسمرب أما يالحظ و

اجلزائر يف حلقة أخرى من حلقات العنف خاصة مع ظهور شكل جديد من 
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دى إىل تشجيع اإلجرام الذي مل يكن معروفا من قبل والذي عرف باإلرهاب مما أ

 .عز مبا ميلك الفردأعلى أعلى و االعتداء

قد عرف العنف يف إعالن العاملي حلقوق اإلنسان انه خطر يهدد احلق و

ياة واحلرية وامن األشخاص وبسبب توقيف املسار االنتخايب احلاألساسي يف 

احلرمان وانطلقت شرارة العنف لتجندها يف وسط من التدمر والشعور باالضطهاد 

خمالفة للمنظمات حيث   من تلك احلقوق والسياسية اليت كانت استجابةحىت

حتسني الواقع االجتماعي  0522ن الشعيب يف اكتوبر ثوراكان هدف ال

واالقتصادي املعيشي غري أن استجابة النظام كانت بفتح اجملال العمل السياسي 

( وأفغانستانباكستان  من مصر،)العائدين من اخلارج  كبأولئوكذلك تدعمه 

دون نسيان  والذين كانوا يؤمنون باجلهاد وسيلة إىل بناء الدولة اإلسالمية،

نار الفتنة وإشعال  إلذكاءري اليت كانت تستغل كل فرصة فمجاعات اهلجرة والتك

 .فتيل العنف

جاز القول إىل حد ما عنفا  نإن تلك األعمال قد كانت كرد فعل طبيعي وإ

األمن والذي كان هو األخر عامال يف رفع  تمارسته قوامضادا وهو ذاك الذي 

الفاتورة اليت ال يزال الشعب اجلزائري يدفعها إيل يومنا هذا ويف الوقت الذي 

أن العدد " املسؤولني على تصرحيات  الدولية وبناء فونشرت منظمة الع

شخصا وهي  80930قد بلغ  0552إىل غاية  0558اإلمجايل الذين قتلوا منذ 

رة األوىل اليت قدمت فيها احلكومة أرقاما رمسية لعدد القتلى غري أن الرئيس امل

 ،0558 إعالمية له أعلن أن مئة ألف مواطن قد القوا حذفهم منذ خرجةويف 

ها الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق تمسب اإلحصائيات اليت قدحلكن 

اإلنسان فقد تعدى عدد القتلى الذي حصدت أرواحهم دوامة العنف اليت تعرفها 

يت ألف قتيل هذا عدى مئات األلف اجلرحى الذين كانت العمليات مئاجلزائر 

اإلرهابية فيما يعانون وقد مست عمليات القتل اليت قامت هبا اجلماعات 

شرائح اجملتمع من ذلك قتل املؤذنني وقدرت وزارة الشؤون اإلرهابية خمتلف 

الدينية عدد الذين سقطوا ضحية األعمال اإلرهابية من رجال الذين بأكثر من 
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يتيما وقد مس رجال األمن وامتدت  818أرملة و 21رجال مما تسبب يف ترك  20

ملطربيني هذه العمليات لتمس الفئات املمثلني وأصحاب الفن السابع وكذا فئات ا

 88يف ذلك كما مست االعتداءات اإلرهابية قطاع الصحافة واإلعالم حيث قتل 

 1صحفيا من بينهم رئيس يومية حترير 09قتل  0550وعام  0559صحفيا عام 

 0559وعليه احتلت اجلزائر املرتبة األوىل يف عدد الصحفيني الذين قتلوا عام 

 .وحتتل روسيا املرتبة الثانية

ساليب مستمدة من سياسة االرض احملروقة واإلبادة لقد اعتمدت أ

املنتظمة لعائالت بكاملها مبا فيها من نساء وأطفال رضع ومسنني يف تلك العمليات 

العنف كذلك ظهور ملفات ساخنة جدا على املستوى  ريةتوتسارع تاإلرهابية ل

ين اإلنساين من جهة والسياسي من جهة أخرى وعلى رأسها قضية املفقودين الذ

مفقودة حسب تصرحيات مجيع  8211تضاربت اإلحصائيات حول عددهم من 

ألف  81مفقود حسب اللجنة الوطنية االستشارية و 8538العائالت املفقودين و

رغم تضارب األرقام إال أن الوضعية اليت أصبح فيها "اخرى مفقود حسب رابطة 

ت طوال حترك فيها دورهم لسنوا ونهؤالء األشخاص واحلالة اليت بقى يعيش

كل املشاعر اإلنسانية وعواطفها ألنه انتهاك ألكثر احلقوق أمهية بل أساسها 

 .2شخص دفنوا وهم جمهول اهلوية 3311املطلق خاصة إذا علمنا أن حوايل 

حيث كان عدد  وال تزال عمليات االعتداء على احلق يف احلياة مستمرة،

ولكن يتراجع  0552 سنة ضحية 8911ضحايا تلك االعتداءات يقدر بأكثر من 

 .0552ضحية عام  8111يف عدد الضحايا بعد أن كان يتعدى 

رغم ذلك االخنفاض إال أن سقوط الضحايا مل يتوقف حيث قدرت و

شخصا مما  8911ـ ب 8111 منظمة العفو الدولية عدد الذين قتلوا يف سنة

 من ألف قتيل حيث قدر عدد القتلى بأزيد ،0555احدث ارتفاعا مقارنة بعام 
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 :قوق واحلرياتاحلتأثري االرهاب على  - ثانيا
رغم تراجع االعتداءات اإلرهابية خالل السنوات األخرية خاصة يف 

الوسط احلضري إال انه ال يزال سكان القرى واملداشر يعانون هتديدات 

واعتداءات اجلماعات اإلرهابية واليت ال تزال جترب املواطنني على دعمها ماليا، 

و اليت عن العاصمة  89من تلك االعتداءات تفجري سوق ألربعاء واليت تبعد بو

تفجري  راح ضحيتها أزيد عن أربعني شخصا باإلضافة إىل عشرات اجلرحى،

 .تزامن مع احتفاالت الذكرى األربعني الستقالل

 شخصا نيكما امتدت العمليات اإلرهابية لتشمل فئة أجانب كسقوط ست

ومل يكف ضحايا العنف خالل فترة التسعينات نتيجة العمل  0553 على اقل عام

 ةالذي كان إىل حد ما رد اإلرهايب بل كان سقوط للضحايا جراء العنف املضاد،

حفظ األمن والنظام العام  تما نتج عن ممارسة خمتلف قوا وفعل للعنف وه

ا قتل ،عندم0558 ملهامها يف احلفاظ على استقرار البالد فكانت البداية يف سنة

مدنيا من املتظاهرين وأنصار مجاعات املعارضة اإلسالمية يف  21 ما يزيد عن

وصوال إىل مقتل عشرة مدنيني من طرف قوات األمن  األمن، تقواانتخابات مع 

يف مظاهرات مضادة للحكومة  8118فريل أيف الفترة املمتدة ما بني مارس و

من طرف  مص قد مت اغتياهلوتؤكد منظمة العفو الدولية أن اآلالف من ألشخا

، حيث أن البعض منهم قد قتل بعد القبض عليهم ويف حاالت مل 1قوات األمن

انه / 8113يف تقريرها العام " هيومن رايت وشن"يكون فيها مسلحني وقد أكدت 

ضحية يف الشهر  089إال انه ال يزال خيلف متوسط  رية العنف،ترغم تراجع و

س حقوق اإلنسان قاطبة ال يزال مهددا يف معظمهم مدنيني وبالتايل فأسا

اجلزائر يف ظل استمرار االعتداءات اإلرهابية واليت صارت تطال بصفة اخص 

 ألرياف ،االعزل يف ني املدني
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والذي  0552ماي  30 ة يف تعليمة الوزار صدرت الوضع ويف ظل هذا 

تعويض "املعاش الشهري املنصوص عليه بعنوان  يصصختحتدد شروط وكيفيات 

األضرار البدنية النامجة عن عمل إرهايب أو حادث واقع يف إطار مكافحة 

 ،0555فيفري  03 املؤرخ يف 52-55 اإلرهاب وصدور املرسوم التنفيذي رقم

والذي يتعلق مبنح التعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار 

ة اليت حلقت هبم، نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف اجلسدية أو املادي

إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهم وبالتايل نقول أن العنف الذي 

قامت به اجلماعات اإلرهابية والعنف املضاد الذي كانت تتعامل به قوات األمن 

فقودين حيث ثر كبري على احلق يف ألمن والذي من مظاهره ظهور ملف املأكان ذا 

أن عمليات االختطاف مست النساء حيث أن املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 

من  0555و 0552قالت باحنصار عمليات اخلطف اإلناث وذحبهن خالل عامي 

االف  9طرف العناصر اإلسالمية املتطرفة يف وقت ذكرت املنظمة أن حوايل 

 8128إىل  0552ة سن فتاة وسيلة تعرضت الغتصاب ووصل عدد املغتصبات

بدأت الظاهرة يف  0552 سيدة ولكن منذ 8011 شهد حنو 0552حالة وعام 

 58ديسمرب  8مت إعالن السلطة ابتداء من  0558 تقلص إضافة إىل انه يف سنة

صباحا وخاصة يف ظل تصاعدت أعمال  9 ونصف اىل 01 ظر التجول منحعلى 

 1رجال األمن  العديد من  قتلالعنف،إىل إضافة إىل 

حداث اليت األوبالرجوع إىل  ،8118جاء تعديل  0550وبعد تعديل 

يلي أن السيد رئيس اجلمهورية بوتفليقة قد اقر يف  سبقت التعديل جند ما

سابق وأمام مئات االمازيغ يف منطقة تيزي وزو أن االمازيغية لن  رئاسيجتمع 

انه بعد األحداث اليت عرفتها تكون أبدا يف يوم ما ال لغة وطنية وال رمسية إال 

منطقة القبائل واملطالب املستمرة حلركة العروش باستعادة مكانة اللغة 

االمازيغية كلغة وطنية وتدرسها يف املناهج تراجع الرئيس عن موقفه وعدل 
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الدستور بادراج األمازيغية كلغة وطنية دون أن يلجا اىل االستفتاء الشعيب 

مل يكن إال نتيجة حتركات  ،8118 ذي كان سنةالحظ أن هذا التعديل اليو

االمازيغ من الفترة االستعمارية اذ عملت فرنسا على تغذية روح التمييز بني 

 09االمازيغ والعرب وتنمية الرغبة االنفصالية لدى فئة ال يتجاوز تعدادها 

باملائة من جمموع سكان اجلزائر واستمرت األوضاع يف االحتقان إىل أن خرج 

طالبوا  ،8110 جوان 08 االمازيغ يف مظاهرات عارمة يف اجلزائر العاصمة يف

عندها إخراج الشرطة والدرك يف منطقة القبائل النفصال عن الدولة 

واستمر عمل القبائل يف شكل  1اجلزائرية املطالبة بتعويض ضحايا املظاهرات 

الذي جيعل  ،8118حركة العروش لتنتهي هذه الضغوط بإعالن تعديل دستوري 

 .اللغة االمازيغية يف نطاق الثقة الوطنية

ونالحظ أن هذا التعديل الدستوري جاء من احتواء أزمة مث جاء بعد 

ولكن السؤال الذي يطرح ما مدى تأثري  8112ذلك انتخابات رقابية مت تعديل 

 مرحلة التحوالت االنتقالية على التكوينات القيمة والسلوكية للفرد اجلزائري؟

هذه املراحل فقط هي اليت تؤثر على سلوكيات ألفراد أن هناك عوامل هل 

 أخرى؟

حيث أن تصرفات  نقول تداخل العوامل املؤثرة على الواقع االجتماعي،

األفراد وسلوكياهتم هي نتيجة أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية هلذا فان 

عرف على دوافعهم الطريقة العلمية املسامهة يف فهم سلوك األفراد تكون يف الت

وظروفهم االجتماعية واالقتصادية وربط تلك الظروف مبجموعة من التداعيات 

 .وهو ما يسمح لنا بفهم أسباب التذمر االجتماعي وبروز ظاهر العنف

فتعرف املشاكل االجتماعية للمواطنني تعقدا وتشبكا فهي نتيجة مشاكل 

سياسية أدت إىل تعثر اقتصادي مما أدى إىل انتشار ظاهرة البطالة والفقر وقد 

ساهم الواقع املسترد لفئات واسعة من اجملتمع بسبب األزمة االقتصادية إىل 
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سوء ظروف املعيشية، ظهور اضطرابات أمنية وانتشار العنف واإلرهاب كما أن 

عيات إىل انتشار اآلفات االجتماعية اللمواطنني تسببت يف جمموعة من التد

الحنراف األخالقي وهكذا كثرت االعتداءات لوظاهرة اهلجرة السرية والعلنية و

املسلحة والسرقة وتناول املخدرات واملتاجرة هبا بل أصبح كل شيء مباحا دون 

وهو ما أدى إىل األزمة  ، أخالقية أو دينيةمراعاة أي معايري قانونية وال

االجتماعية اليت تعيشها البالد باإلضافة إىل األزمة السياسية والتحوالت 

ألمن إال بانتخاب الرئيس عبد انفا واليت مل يسترجع آذكرناها  اليتاالنتقالية 

مما أدى إىل  العزيز بوتفليقة واتباع سياسة الوئام الوطين واملصاحلة الوطنية،

ويف جتاوهبم مع  إلقاء اآلالف من أنصار احلركة اإلسالمية املسلحة ألسلحتهم،

مسعى الوئام واملصاحلة وبالرغم من ذلك يقني بعض األزمات السياسية مثال مما 

 .األوروبيةمبقاطعة االنتخابات وطلب اللجوء السياسي إىل الدول  باألفراددى أ

عدد اجلزائرين الذين طلبوا اللجوء من وقد كشفت اهليئة االممية أن 

طلب جلوء سنويا يف  2111الف جزائري مبعدل  20 جتاوز 8118 اىل 0558

الزمات ليست هي الوحيدة اليت تؤثر على افاملشاكل السياسية و 1األوربيةالدول 

االستعمار الذي سنة من  031 وامنا توجد مشاكل اقتصادية فبعد ،داألفراسلوك 

ه أدت يمشاكل اقتصاد هورثت ،هوردوالت الشعب وختبطه يف الفشلادى إىل ختلف 

إىل غياب قاعدة صناعية سيئة فشل السياسة الصناعية برغم من إعادة هيكلة 

مليار دينار  00 مليار ديار وكلفت الدولة 8811ـ وسهلة املؤسسات وليت قدرت ب

 مارك سنةشل جهود توفري األمن الغذائي إذ حسب إحصائيات اجلفو، 8110 عام

مليار دوالر حيث قد  3198 مبلغ 8119 سنة قد جتاوزت فاتورة الغداء ،8119

دينار للكيلوغرام مما  21جتاوز مثن البطاطس األكلة الشعبية يف اجلزائر 

جيعلها يف نفس مستوى املوز املستورد من أمريكا الالتينية إضافة إىل فشل تسيري 

اليت تعاين منها اجلزائر من الناحية املؤسسات العمومية ولكن رغم الصعوبات 
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إال أننا نالحظ أن هناك بعض التحسن يف السنوات أخرية وما مت  ،االقتصادية

رتفاع مداخيل اجلزائر من عائدات البترول وحتسن إذلك عودة األمن ولو نسبيا و

  .الوضع االقتصادي وتوفر الرغبة السياسة

شرق غرب ومزاوجة وكهربة سيار الوهكذا انطلقت عملية اختاذ الطريق 

غرب ضعف احمليط ومتاعب احلياة وارتفاع -خطوط السكك احلديدية شرق

نسبة البطالة وتفشي ظاهرة التسول مما يؤدي إىل ارتكاب جرمية السرقة 

مليار من البنك  3811 مثل قضية اختالس، الحتيال وظهور الرشوةالنصب واو

وانتشار ظاهرة اخلطف وتوسيع الوطين اجلزائري إضافة إىل ظهور االختالس 

العنف وظهور اإلرهاب اهلجرة الربية واالضطرابات النفسية العقلية اليت قد 

جزائري وضعوا حدا حلياته  809 تنتهي إىل انتحار وقد أوردت الصحافة ان

وهكذا نالحظ أن لكل من الصعوبات االجتماعية وضغوط احمليط  8110خالل 

سلوكياته وصحته إضافة إىل حازمة القيم أثار سلبية على نفسية الفرد و

الثقافية داخل اجملتمع وقد صرح رئيس اجلمهورية السيد بوتفليقة يف كلمة له 

فقدان األسرة كحلقة يف هو أن من أسباب مشاكل شباب  83/01/12أمام الوالة 

والواقع الشخصي للفرد وانتشار . 1"لديه ق الوطنيةقوضمحالل احلإاجملتمع و

يب ولكن من اجل مواجهة كل املشاكل وجتنب اإلجرام وضبط ظاهرة التس

سلوكيات ألفراد البد من التفاته الدولة إىل معاناة الشباب وهذا ما نظمته 

اجتماعيا حبضور الوالة وبعض  ،8112أكتوبر  83 اىل 80مة من واحلك

لتدارس مشاكل الشباب وإرساء سياسة جديدة للتكفل مبشاكلهم حيث  املسؤوليني

قال السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية يف كلمة له يف اختتام 

يتعني علينا إدراج انشغاالت الشباب ضمن األولويات الوطنية امللحة " االجتماع

يف مستقبلها هبذا حىت نعيد شبيبتنا إىل فطرهتا إىل جعلت عليها إال وهي الثقة 
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الشرط ال غري ميكننا أن حنميها من االغراءات املضرة ومن التالعب اليت تعيش 

 .1يف أرضية اإلحباط والقنوط املتولدين عن البطالة والتهميش وإلقصاء

لذلك البد من تنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحترام 

ريس وجتسيد التطبيق اآلخرين من اجل ضبط سلوك أفرادهم وقيمهم وتك

.حترامهإوالواقعي للحقوق واحلريات العامة 
 

 تنتج حاالت االختفاء أحيانا بسبب  االستجوابات اليت تقوم  بتا قواتو

  اإلطارا ذه ويف،نا  االرهابيو، أو بسبب عمليات االختطاف اليت تقوم هباألمن

القاضي   0559نوفمرب  82 يف 0309رقم   التعليمة ن وزير الداخلية  اصدرإف

 فقد خف معتقل،وهبذا يكون 085إطالق سراح  بغلق  أخر  مركز  اعتقال  ومت 

خالل التقرير املنشور  ملنظمة  أنهغري . حاالت االعتقال  اإلداري  التعسفي من

أشارت  فيه املنظمة  إىل  وجود حاالت  0555مارس  3العفو الدولية  يف 

رجل و امرأة  جزائريني  قد فقدوا خالل   3111حوايل اختفاء يف اجلزائر  وان 

ه احلاالت قد بدا دالذي حييط هب أن جدار  الصمتالسنوات الستة األخرية ،إال 

بدأت   ووزوجات  املختفني ،أو عائالهتم   ع  بفضل اجلهود املتواصلة ألمهاتيتصد

لتدرج يف   عائالت هؤالء   تتجاوز  خوفها وخترج مسالة املفقودين من اخلفاء

اجلزائري قد حدد مدة  كما يالحظ ان التشريع.. الصفحات  األوىل للجرائد 

 .الوقف للنظر باثين عشر يوما

إال  ان هده . كما اوجب خالهلا  إبالغ عائالت املفقودين  فور إيقافهم 

األحكام  غالبا ما تتم  خمالفتها  يف التطبيق العملي  أد يظل احملبوسني  رهن  

ل  لعدة أسابيع بل  ملدة  شهور  و أحيانا  ملدة  سنوات  وهكذا يستحيل ال االعتقا

على عائالت املفقودين  التوصل إىل معرفة ان أقارهبم  قد اعتقلوا  خاصة  ان 
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أفراد قوات األمن  ينكرون ان  يكون هلم  أي علم أو صلة  حباالت االختفاء إىل 

 .قال رمسيةان يتم  تسرحيهم أو حتويلهم إىل مراكز اعت

هلم ااعتق أن املفقودين  مل يتمأما السلطات السياسية  فهي غالبا ما تقر 

ويف حاالت أخرى تقر بان  قد التحقوا  باجلماعات اإلرهابية إطالقا  وإهنم

أثناء االشتباكات  املسلحة  األمن املفقود هو إرهايب   ومت اغتياله من طرف قوات

ض املعلومات وتتناق إلرهابيني هكذا تتضاربأنه انتزع من طرف او بني الطرفني

ية  قد يكون  نفس حول املفقودين وحسب التقارير  الرمس اليت تقدمها السلطات

ويضل الغموض حول مصري املفقودين قائما الشخص إرهايب أو ضحية  إرهاب 

مادامت  حاالت االختفاء  يستفيدون من عدم العقاب سئولني عنويبقى امل

وبغرض احلصول على املعلومات  حول حاالت . التحقيقات  مل يتم فتحها

االتصال  0552املفقودين  حاولت بعض النساء  خالل شهر سبتمرب  من سنة  

باحلكومة اجلزائرية  والسلطات القضائية  لالستفسار  عن حاالت أوالدهن 

تصلن  باملفوضني  وأزواجهن  إال ان  دلك  كان بدون  جدوى  مما جعلهن  ي

وق األجنبيني  خالل مؤمتر  مت تنظيمه باجلزائر  من طرف املرصد الوطين حلق

جدوى حبيث منعت من املظاهرات من طرف قوات  االنسان إال أن ذلك كان بدون

فرصة  يف وسط العاصمة مغتنمة المن وبعد شهر قامت هده النساء مبظاهراتا

ضرة لتغطية جمريات االنتخابات حضور الصحافة األجنبية اليت كانت حا

 .جتدر اإلشارة إىل ملف املفقودينن قوات األمن تدخلت لتفريقهن أاجلهوية إال 

ذلك أن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان قد تلقى العديد من التظلمات يف 

هذا الشأن، كان الغرض منها حتديد مكان وجود مواطنني يدعي أقارهبم بأنه مت 

التحريات اليت قام هبا املرصد الوطين حلقوق اإلنسان من  ويف إطار. اختطافهم

خالل اتصاله مبصاحل األمن، اتضح بأن الشخص املختفي املعين ينتمي إلحدى 

إما أن الشخص اختفى مبحض إرادته، وإما أن الشخص : الفئات التالية 

اختطفته مجاعات مسلحة، وكون هذه اجلماعات غري معروفة، ساد االعتقاد 

هنا تابعة ملصاحل األمن، وأخريا إما أن الشخص املختفي كان حمل اعتقال خطأ بأ
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من قبل مصاحل األمن، واليت أبقت عليه يف وضعية حجز، أو التوقيف خارج 

 .اآلجال املنصوص عليها قانونا

ومعىن كل ما سبق أن السلطات اجلزائرية تعترف بوجود أخطاء جسيمة 

إىل هذه األعمال اليت تشكل جماال خصبا وباإلضافة ، مثرية ملسؤولية الدولة

ملسؤولية اإلدارة على أسـاس اخلطأ اجلسيم رفعت تظلمات أخرى إىل املرصد 

الوطين حلقوق اإلنسان، تتعلق بوفيات يعتقد أصحابـها أهنا وقعت باملراكز 

ومن بني هذه األعمـال، حالة السيد . التابعة ملصالـح األمـن مبختلف هـيئاهتا

سنة، والذي قتل مع جمموعة من األفراد يف  31ـد البالغ من العمر جماهد رشي

إلحتاد العام للعمال السيد عبد احلق بن محودة، األمني العام ل 0552جانفي  02

فإن السيد  Human Rights Watch.وحسب بالغ صادر عن منظمة .اجلزائريني

حسب املعلومات أما . أثناء فترة وضعه حتت املراقبةجماهد رشيد يكون قد تويف

اليت تلقاها املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، فإن السيد جماهد يكون قد مات 

متأثرا باجلروح اليت أصابته أثناء االشتباك الذي وقع مع قوات األمن عند 

 اعتقاله الذي مت يف عمارة توجد بوسط اجلزائر

من إن التجاوزات اليت أشرنا إليها وغريها، ثبت ارتكاب العديد منها 

طرف األعوان املكلفني بتطبيق القوانني، وهذا ما أكد عليه املرصد الوطين 

حلقوق اإلنسان وهو ما يعين االعتراف بوجود أخطاء جسيمة ارتكبت يف ظل 

اهليئة املكلفة باسترجاع األمن والنظام –الظروف االستثنائية من طرف اإلدارة 

ش واملساءلة، والتوقيف، فالنصوص القانونية املتعلقة بشروط التفتي-العام

واحلبس، كان جيب أن تطبق بالصرامة املطلوبة من مجيع املوظفني املكلفني 

ومسؤولية الدولة . بتطبيق القانون، وذلك مهما كانت اهليئة اليت ينتمون إليها

، اليت تنص 0550من دستور سنة  88هنا قائمة دستوريا، وذلك طبقا للمادة 

 "أمن األشخاص واملمتلكاتالدولة مسؤولة عن "على أن 

فالتعسف و التعذيب من األعمال غري املسموح هبا مهما كانت الظروف، 

كما أن آجال الوضع حتت املراقبة ال ينبغي أن تتحول بأي حال من األحوال، 
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ومهما كانت الظروف  إىل شكل من أشكال االعتقال السري يف أماكن مل ينص 

ه املهمة والدولة هي املسئولة على الرغم من عليها القانون اجلزائري للقيام هبذ

أن األخطاء املرتكبة هي أخطاء جسيمة قام هبا األشخاص املكلفون بتطبيق 

القانون، ذلك أنه يقع على الدولة واجب التأكد من سلوك الشخص قبل توظيفه 

ومع ذلك فمن حق الدولة . يف أسالك األمن أو األجهزة املكلفة بتطبيق القانون

إن هذه التجاوزات مل تقتصر على . على املتسببني يف تلك األخطاء الرجوع

فلقد سجل . املواطنني العاديني، بل امتدت كذلك حىت إىل اجملال اإلعالمي

العديد من  0552املرصد الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره السنوي لسنة 

ر نشر مقالة القضايا تتعلق بزناعات بني صحافيني ومصاحل األمن، أو العدالة، إث

هلا صلة مباشرة بالوضع األمين، واليت خيضع نشرها لنص قانوين خاص من 

 :ذلك 

حبس ثالثة صحافيني من يومية اخلرب، مث احلكم عليهم بالرباءة بعد يومني  -

املعروفة  0553من قضية نشر إعالن إشهاري للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف سنة 

 .بقضية حشاين

من يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية بستة أشهر احلكم على صحفيني  -

حبسا مع إيقاف التنفيذ، وعلى أربعة صحافيني آخرين بأربعة أشهر سجنا مع 

خرب حول  0553وقف التنفيذ يف قضية مع وزارة الدفاع الوطين، إثر نشر سنة 

 .هجوم إرهايب ضد درك قصر احلريان مل يعلن عنه

بستة أشهر حبسا نافذة  Alger Républicainريدة احلكم غيابيا  على مدير ج -

املتعلقة  0552نوفمرب  08دج خالل جلسة حمكمة اجلزائر يف 0111وبغرامة 

 .Le Matinيف نفس اجلريدة، وجريدة  0553و 0550بنشر مقالني سنة 

ترجع إىل عدة سنوات،  0552إن هذه القضايا اليت مت الفصل فيها سنة 

املقاالت أو التعاليق اعتربهتا األطراف املدعية مبثابة والتهم املنسوبة ألصحاب 

واحلقيقة أن القذف مل يعرف بوضوح يف . قذف، أو أهنا ال تعكس احلقيقة

املتعلق  0551أبريل  3املؤرخ يف  12-51النصوص القانونية كالقانون رقم 
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باإلعالم، وهذا ما يسمح للسلطات العامة بارتكاب جتاوزات خاصة يف جمال 

حيث حيتار الصحافيون ما بني " اإلعالم األمين"ة اإلعالم املعروف باسم معاجل

 .االلتزام بواجب اإلعالم، وخطر االهتام باملساس بأمن الدولة

فان عدد معترب من عائالت املفقودين  قد جالوا  0552وخالل سنة 

عواصم الدول األوروبية للتعريف بقضاياهم مما جعل جلنة حقوق االنسان لدى 

مم املتحدة  تدعوا احلكومة اجلزائرية لالنشغال ببعض املسائل  سيما منها األ

 مسالة املفقودين  وان توليه األمهية األزمة

يف مسالة  ناقشت احلكومة يف الربملان إن املعارضةف ،8111 ويف سنة

النظر يف  املعارضة ع  عائالت املفقودين ان تطلب من األحزاباملفقودين  مما شج

قضاياهم  املتعلقة باملفقودين  ولطلب معلومات من احلكومة حول مصريهم 

 نه قد قدم  رئيس اجلنة الوطنية االستشارية أواملعلوم 

لترقية ومحاية حقوق االنسان ،اقترحتا التعويض عائالت املفقودين  

مليون دينار  ، مببلغ قدرهفات العنف صعوبة يف أجندة السلطةالدين يشكلون خمل

دون التشخيص  مع منح  عائالهتم وثائق  بوفاة مفقوديهم على املفقود الواحد

يف القوانني  السالفة الذكر  عادل مقارنة مع ماورد التعويض لوفاة  لكن  هل هدا

التنازل عن  حقها مقابل مبلغ  يبقى إىل حد ما  ؟ وهل تستطيع عائالت املفقودين

 ة اليت صارت شغلهم الشاغل ؟رمزيا، يف ظل غياب احلقيق

 30إىل غاية :التدابري املتخذة لدعم سياسة التكفل باملفقودين  -

بلغ تعداد  :مشل  تنفيذه  هده التدابري احلاالت التالية 8112جويلية 

شخصا على مستوى اللجان  09 832حالة  مت استقبال 2183املفقودين  

 9925مت قبول ومت تسوية   مليار  دج كتعويضات 320 89الوالئية  مت دفع 

منها بصورة هنائية  مبلغ التعويضات املدفوعة  لدوي احلقوق  مبلغ الرأس مايل 

مليار دج  باإلضافة إىل هده  038مليون دج  املنح الشهرية  32089اإلمجايل   

خمتصا نفسانيا  للتكفل باألطفال ضحايا املأساة  292التدابري مت توظيف 

سكن على مستوى كل والية لفائدة   011يا  اجناز مشروع الوطنية  وجيري  حال
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صب الشغل لدوي احلقوق األرامل  اليت يتكفلن بأطفاهلن كما  فتحت منا

ملفا فان أهم  538فيما يتعلق بامللفات  املرفوضة  واليت يبلغ عددها  . البطالني

أسباب الرفض هي عدم االختصاص  اإلقليمية تسجيل اسم املستفيد  ضمن 

ئمة املطلوبني  من طرف مصاحل األمن، سبق تعويض  دوي احلقوق  يف إطار قا

ضحايا االرهاب ، عدم وجود دوي احلقوق شرعيني ، حاالت بعض املفقودين  

 .الدين ال عالقة هلم باملاسات الوطنية 

 :خامتة
القانونية   نسان حبماية دستورية يف املنظومةحقوق اإل تتمتع

منها مصنفة  ضمن أعلى  األطر القانونية  اليت ميكن أن اجلزائرية  مما جيعل  

تصنف  على مستوى أي دولة  بصفة عامة أو دولة إسالمية  بصفة خاصة  

واليت ميثل  كتاب اهلل  وسنة رسوله  املصدر األول واألساسي  للتشريع فيها  

املعتمد  يف وتدعم هذا املوقع  بعد تغيري  النظام اجلزائري   املنهج املتبع  والفكر 

فكر اشتراكي   من  م وإرساء قواعد  النظام السياسي  االقتصادي  للجزائرظيتن

والذي دعم  0525ل إقرار  دستور ظإىل دميقراطي  لربايل  وهو ما حدث  يف 

جمموعة من احلقوق  واحلريات  اليت كانت متواجدة  قبال  خاصة  السياسية 

 .  ة وثقافيةواملدنية  عدى أخرى اقتصادية  اجتماعي

الدستوري   ؤسسحاول امل 0550ل التعديل الدستوري لعام وخال

الدولية واإلقليمية   يف الصكوك اجلزائري كفالة مجيع احلقوق واحلريات املقررة

سواء يف احلاالت العادية أو  وحرياته، املتعلقة حبقوق اإلنسان واجلهوية

عمل على إقرار  محاية  هلا  احلاالت االستثنائية  اليت عمل على توضيحها  كما

وقيم تقاليد  اجملتمع   ظومة القانونية الوطنية مراعيا خصوصياتيف املن

التكيف مع املستجدات الدولية احلديثة  ت اجلزائركما حاول.اجلزائري  يف ذلك 

احملور  الذي تدور  حوله  كل األفكار  واجلهود   اليت أصبحت  تضع من اإلنسان

 قيق أرضية  وطنية  فعلية  حلمايةيف حت رغبة  اجلزائر الدراسات وترمجة و

ساعي الدولية  اليت واملعمليات احلماية تكون  كامتداد للمجهودات  وترقية
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لدولية املتعلقة حبقوق الوثائق افة عامة يف االنضمام إىل خمتلف بص ترمجت

ملوضوع  ليت هتتم هبذا اا بنشاط خمتلف  املنظمات الدولية  ويف السماح اإلنسان

 .يف حني  كانت  فيما   قبل غري مسموح  هبا 0555منذ 

غري أن  ما يعاب  على اجلزائر  هو عدم نشر بعض االتفاقيات  اليت متت 

املصادقة  عليها يف اجلريدة  الرمسية  هذا اإلجراء  الذي ربطه  املشرع  وجعل 

أساسها  هذا من  أمرا ضروريا حىت يتسىن  التذرع به أمام القضاء  والدفاع  على

ومن جهة أخرى  نالحظ  إبداؤها لتحفظات  على بعض االتفاقيات  رغم  . جهة 

إمجاع الكثري من أهل  امليدان من قانونيني وحماميني  على أن البنود  ومواد 

التحفظ  ال جتد مرجعية  هلا سوى حماولة تغطية وتربير  تصرفات بعض 

لدولة اجلزائرية  وتستغل  تلك النقاط  اليت ال تزال  تنهش  جسد  ا  األطراف 

ملمارسة  الضغوطات وإثارة  الفنت  والقالقل كلما مست  مصاحلها  الضيقة  وهذه  

 .األطراف  داخلية  وخارجية 

مبختلف   وبناء على تلك احلركة املتسارعة لإلرساء الفعلي للتمتع

احلماية    و دفاعتعددت وسائل ال قررة ضمن  نطاق  التقنني  الدويلاحلقوق امل

اليت يشهدها التمتع  باحلقوق  من  وضعيةواليت تعمل على حتسني ال والترقية

غري أن الواقع  يثبت أهنا . ة داخلية ودولية على املستوينحكومية  وغري  حكومي

ميدان  محاية   منها يفعاجزة عن أداء أدوارها وما ينتظر غري كافية  وأهنا باتت 

خاصة يف ىل احالل العقاب  الرادع عليهم هكني  والدعوة إاملنتاحلقوق والكشف 

نائية يف كثري من احلاالت االستثنائية مما جيعل هذه الظروف االستث لظ

وهكذا ألغت القوانني .مع النصوص الدولية مما جيعلها  تتعارض احلاالت تستغل

ال  الذيوهو  ت وانتهكت  مبدأ سيادة  القانون،عمليا دور  املؤسسا االستثنائية

 .ات  خارج إطارهلحقوق واحلريلنطام عصري وال تتوفر احلماية ويستقيم 

 :قائمة املراجع 
، اجلزائر نشر،لدار بلقيس ل النظم السياسية،مباحث يف القانون الدستوري و ،انمولود ديد -0

8115. 
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 .8118، 0ط  بدون دار نشر ، العيفا اوحيي، النظام الدستوري اجلزائري، -8

،ديولن املطبوعات اجلامعية 0.جالقانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ،سعيد بوشعري -3

 .اجلزائر ،8119 ، 2.ط ،

4- Cf Mohamed BOUSSMAHA, la parenthèse des pouvoir publics constitutionnels de 

1992 a 1998;édit .O.P.U 2005 

لتجسيد الدميقراطية ام حلل  اجلزائر وسيلةيف  التعديالت الدستورية ،هوام الشيخة -5

ماي  9،0،2امللتقى الثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية، ،األزمات الوطنية

 .8112 املطبعة العربية، غرداية، ،8112

يف ظل مرحلة  عالقة التعديل و التبديل الدستوريني يف اجلزائر باالزمات ،عيسى طييب -0

 91012،التعددية احلزبية ،ملتقى دويل ثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية 

 .8112 غرداية، ،املطبعة العربية ،8112ماي 

نشر لالغرب ل دار وتداعياته، اجلزائر أسبابهالتذمر االجتماعي يف  بوفلجة غيات، -2

  .توزيعالو

حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية الواقع املفقود، دار  ،شطاب كمال -2

 .8119 اخللدونية اجلزائر،

 .اجلزائر دار اهلدى ، (احداث ومواقف)عمر برامة، اجلزائر يف املرحلة االنتقالية  -5

التنمية مقدمة حول القضايا و املسائل العاملية ،ترمجة مسري  أساسيات ،جون لسايتر -01

 .0551 دار عماد، ،0.ط نة ،محار

احلريات العامة الت الدستورية يف تعزيز احلقوق ومدى مسامهة التعدي سعاد حافظي، -00

ملتقى دويل حول ،(تعديل دستوري اجلزائري و التونسي واملغريب و املصريالدراسة يف 

 غرداية، ،املطبعة العربية ،8112ماي  91012التعديالت الدستورية يف البلدان العربية 

8112. 

السنة اجلامعية  ،احلريات واحلقوق األساسية ، حماضرات حولدمانة حممد -12

 .، جامعة ورقلة8108/8103
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 الحقوق السياسية للمرأة

 في التشريع الجزائري بين النص والممارسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

lahcenragaa@hotmail.fr 
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 : مقدمة
وإىل  81لقد شهد القانون الدويل العام تطورات هامة منذ أوائل القرن 

ومتثل هذا التطور يف إضفاء الصبغة اإلنسانية عليه، وجتلى يف إبرام  يومنا هذا،

 .العديد من االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف وقت السلم واحلرب

 0790وكانت بداية االهتمام هبا بإعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا 

مرورا مبيثاق األمم  الذي أكد على ضرورة احترام هذه احلقوق بصفة عامة،

وصوال إىل اإلعالن العاملي حلقوق  (0)0791جوان  82املتحدة الذي صدر يف 

اإلنسان، إذ يعترب كانطالقة حقيقية وفعلية التكريس حقوق اإلنسان على 

 01املستوى الدويل والعاملي، والذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

العديد من االتفاقيات الدولية حلماية حقوق  ، مث تواىل إبرام(0792ديسمرب 

 .اإلنسان وحرياته األساسية

ومبا أن قضية حقوق املرأة هي إحدى قضايا حقوق اإلنسان، فقد حضيت 

باهتمام بالغ من طرف منظمة األمم املتحدة اليت جعلت من املساواة بني الرجال 

 0718ديسمرب  81 والنساء هدفا ألنشطتها يف جمال حقوق اإلنسان، فاعتمدت يف

، واليت اعترفت هلا حبق التصويت (االتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة

اعتمدت اجلمعية  0719واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية للدولة، ويف عام 

mailto:lahcenragaa@hotmail.fr
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اعتمدت اتفاقية  0728العامة إتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة، ويف سنة 

دىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، كما تبنت يف الرضا بالزواج واحلد األ

اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة  0729

والذي مهد العتماد أكثر الصكوك الدولية املتصلة حبقوق املرأة أمهية، وهي 

ا االتفاقية اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت اعتمدهت

كانون األول /ديسمرب 02املؤرخ يف  021-49اجلمعية العامة مبوجب القرار 

وقد تضمنت  (8)0720أيلول /سبتمرب 14، ودخلت حيز التنفيذ يف 0797

اإلتفاقية النص على املساواة بني الرجل واملرأة يف تويل الوظائف العامة 

 .واملساواة أمام القانون

مرغمة على مسايرة التطورات اليت  أمام هذا الوضع وجدت اجلزائر نفسها

عرفتها حقوق املرأة على املستوى الدويل يف خمتلف اجملاالت االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية، ومن مثة العمل على مواكبة هذه التطورات وإعطاء 

محاية أكرب للمرأة باعتبارها الركيزة األساسية لبناء اجملتمع والدولة ككل، 

 .نه ال ميكن حدوث حتوالت دون مشاركتها مع الرجلحىت أصبح معروفا أ

هذا إضافة إىل تكريس الدولة اجلزائرية حلقوق املررأة يف كرل الدسرات     

دون أن  0772إىل غايرة دسرتور    0724اليت تعاقبت عليهرا ابتردءا مرن دسرتور     

وهذا دليل على االهتمام التردرجي للجزائرر   . ننسى التشريعات الوطنية األخرى

وق املرأة مبختلف أنواعها، مبا يف ذلر  احلقروق السياسرية واملتعلقرة     بوضعية حق

أساسا حبق املرأة باملشاركة يف اجملال السياسي، والذي يقودنرا احلرديع عنره إىل    

احلديع حتما عن الدور الريادي الذي لعبته املرأة اجلزائريرة عررب كرل احلقرب     

ليت سرجلتها يف الكفرام مرن    التارخيية واالعتزاز باملآثر والبطوالت والتضحيات ا

 أجل احلرية واالستقالل، 

فاملرأة اجلزائرية استطاعت اقتحرام عردة ميرادين وفرضرت نفسرها بقروة       

، ولكرن باملقابرل برالرغم مرن     ...خاصة يف قطاعات كالتعليم والصحة والصحافة

مصادقة اجلزائر على االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسران عامرة وتلر     
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حبقوق املرأة خاصة، وبالرغم من النص على احلقوق السياسرية للمررأة    املتعلقة

يف الدسات  والقوانني اجلزائرية، فإن حضورها يف احلياة السياسية كان ضرعيفا  

إذ أنره   ،8112وحمتشما إىل غاية السنوات األخ ة وبالتحديد ابتداء من سرنة  

 تعرديل الدسرتور يف   هبدف توسيع حجم مشراركة املررأة يف اجملرالس املنتخبرة      

مكررر علرى أن تعمرل الدولرة علرى ترقيرة        40، حيع نصت املرادة  8112نوفمرب 

 ".احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة

 - 08مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  40وتطبيقا ألحكام املادة 

يفيات توسيع حظوظ متثيرل  الذي حيدد كو ،8108جانفي سنة  08مؤرخ يف  14

 .(4)املرأة يف اجملالس املنتخبة

إىل أي مرردى وفررق املشررر    :هررذه املقالررة سررتعاا االشرركالية التاليررة إن

اجلزائري يف تكريس احلقوق السياسية للمرأة ومتكينها من ممارسة هذه احلقوق 

 على ارض الواقع؟

 :ولإلجابة على اإلشكالية املذكورة أعاله اقترحنا احملاور املوضحة أدناه

 تكريس احلقوق السياسية للمرأة يف التشريع اجلزائر: حملور االولا

املنتخبرة كآليرة لترقيرة     توسيع حظوظ متثيل املررأة يف اجملرالس   :احملور الثاين

 احلقوق السياسية للمرأة يف اجلزائر

 ق املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر عوائ: احملور الثالع

 

 احملور األول  تكريس احلقوق السياسية للمرأة يف التشريع اجلزائري
يقصد باحلقوق السياسية احلقوق الريت تثبرت لألفرراد باعتبرارهم أفرراد      

وهتردف إىل متكرني األفرراد مرن املشراركة يف       ،(الدولرة )منتسبني جلماعة معينة 

تويل الشؤون السياسرية هلرذه الدولرة ويردخل يف هرذا النرو  مرن احلقروق حرق          

الترشح يف اجملالس البلديرة والربملانيرة وحرق االنتخراب وحرق ترويل الوظرائف        

العامة، وهذه احلقوق خاصة فقط مبواطين الدولة فال جيوز لألجانرب املشراركة   

 .أو الترشيح للمناصب السياسية يف االنتخابات
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تشكل املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء الغاية املرجوة عنرد تنراول   

وقرد شركل التمييرز ضرد      ،مسألة حقوق النساء وهي مبدأ أساسي حلقوق اإلنسان

هذا التمييز الذي يتجرذر  . النساء العائق األساسي لتحقيق املساواة بني اجلنسني

الل العنف النوعي أي العنرف املمرارع علرى النسراء لكرو ن      ويعاد إنتاجه من خ

ويشركل أبشرع انترهاكات     ،نساء وهو من أكثر أشكال التمييز ضرد النسراء انتشرارا   

 .حقوق اإلنسان وأكثرها شيوعا

ال ميكن حتقيق املساواة برني اجلنسرني يف احلقروق والكرامرة دون حتديرد      

مرن   ،اكات حقوق اإلنسان النسائيةأوجه هذا التمييز للقضاء عليه واحلد من انته

أجل تعزيز حقوق املرأة والنهوض بأوضاعها واالرتقراء هبرا إىل صرفة املواطنرة     

الكاملة والفعلية واالعتراف هلا بكافة احلقوق واحلريات مرن ناحيرة ومرن أجرل     

تقدم وتطور وحداثة اجملتمع وحتوله الدميقراطي من ناحية أخررى، إن التمييرز   

أداة عنف رمزي ومادي ملنع ولتدم  أية حماولة لقيام مواثيق ضد النساء يشكل 

 .للمواطنة، تسمح بإنتاج معرفة وممارسة مدنية حتد من التسلط واالستبداد

إن املشر  اجلزائري أقر حبقوق املرأة ومساواهتا مع الرجل وضمنها خرالل  

ألخررى  املنظومة التشريعية الوطنية، وكان ذل  من خرالل الدسرتور والقروانني ا   

وذل  جتسريدا ملرا تضرمنته املواثيرق الدوليرة الريت تعتررب التشرريع األول بعرد          

 .التصديق عليها أو االنضمام إليها من طرف اجلزائر

 :حق املرأة يف التصويت -أوال 
احلق يف املشاركة االجيابية يف االنتخابات  يقصد باحلق يف التصويت؛ 

واالستفتاءات العامة من أجل اختيار وكالء ميثلون أفراد اجملتمع يف اجملالس 

 (9)النيابية، ويف منصب رئيس اجلمهورية الذي يتطلب موافقة السلطة التأسيسية

ب  كما أنه تع. أو تعب  عن إرادة رأي صاحبه يف أمر ما يتعلق بالشؤون العامة

عن الواجب الوطين، فهو ينم عن مشاركة املواطنني السياسيني يف إدارة شؤون 

الدولة، كما تساهم نسبة التصويت العالية يف التأكد من شرعية املؤسسات 

وميتاز احلق يف التصويت مبجموعة من  (1)التمثيلية والنظام السياسي عموما
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توري أساسي وهذا ما أكدته أن احلق يف التصويت هو حق دس - :االمتيازات منها

 .(2)11يف املادة  0772خمتلف الدسات  اجلزائرية ومنها دستور اجلزائر سنة 

 .انه ميثل احلق األساسي للحكم الدميقراطي -

 .انه احلق الذي يصون كل احلقوق األخرى ال سيما احلقوق السياسية

رية أن احلق يف التصويت أكثر تعقيدا وتركيبا من احلقوق الدستو -

 .األخرى

وبواسطة احلق يف . أن للحق يف التصويت بعد مجاعي وآخر فردي -

التصويت يعرب الناخبون عن السيادة الوطنية، إذ يشمل التصويت انتخاب رئيس 

. الدولة وانتخاب اجملالس النيابية التشريعية، وميتد ليشمل االنتخابات احمللية

، كما (9) 80اإلنسان وفقا للمادة  وقد نص على هذا احلق اإلعالن العاملي حلقوق

 81نص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على احلق يف التصويت يف املادة 

يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه املذكورة يف املادة :"منه على ما يلي

احلقوق التالية اليت جيب أن تتام له فرصة التمتع هبا دون قيود غ   (2)18

 "معقولة 

إسنادا إىل مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف اختيار ممثليهم و

، (7)واملشاركة يف تسي  شؤون البالد، الذي   إقراره بشكل أكيد يف مؤمتر بكني

والذي منح للمرأة احلق يف التصويت يف كل االنتخابات وذل  مبوجب املادة 

للنساء ":على ما يلياألوىل من اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة واليت تنص 

حق التصويت يف مجيع االنتخابات بشروط تساوي بينهم وبني الرجال دون أي 

 ."متييز

كما منحت أيضا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

تتخذ الدول األطراف " :اليت تنص على 19احلق يف التصويت من خالل املادة 

ى التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية مجيع التداب  املناسبة للقضاء عل

احلق  ،والعامة يف البالد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل
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يف التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة وأهلية االنتخاب جلميع 

 ".اهليئات اليت ينتخب أعضاءها باالقترا  العام 

 :ناصب اختاذ القرارحق املرأة يف تولي م -ثانيا 

يعترب حق تويل مناصب اختاذ القرار والذي يكون إما عن طريق التعيني أو 

عن طريق االنتخاب، من احلقوق اليت أكد عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 

 .باإلضافة إىل تأكيده على احلق يف التصويت

اعد إقرار الدميقراطية والتعددية للمرة األوىل يف اجلزائر مبوجب 

، تغ ت األوضا  بشكل كب ، وبدأت النساء يربزن على 0727فرباير  84دستور 

صعيد املشاركة السياسية، فترشحت العديُد منهن يف صفوف بعض األحزاب 

حزب »سة الكب ة، ووصلت نساء عدة إىل الربملان، وأشهرهن لويزة حنون رئي

وخليدة تومي ونوارة جعفر وغ هن، ليفتحن بذل  باب املشاركة « العمال

 .السياسية للمرأة اجلزائرية على مصراعيه

خالفًا « حزب العمال»وكانت لويزة حنون أكثرهن بروزًا بعد أن ترأست 

لألعراف السياسية السائدة، ولفتت انتباه كل اجلزائريني جبرأهتا الكب ة 

لنظام، وثباهتا على مواقفها، ما أكسبها شعبية معتربة مبرور الوقت ومعارضتها ل

 .على الرغم من عدم حتّمس اجلزائريني خلوض النساء يف السياسة

وفازت مبقعد،  0779وترشحت حنون لالنتخابات الربملانية اليت جرت يف يونيو 

بآرائها مقعدًا، وبرزت يف الربملان  08ومكنت شعبيُتها حزَبها من احلصول على 

وأبريل  0777القوية والثابتة، كما ترشحت لالنتخابات الرئاسة يف أبريل 

، وكانت أول امرأة عربية تترشح هلذا املنصب، ومل تستطع منافسة عبد 8119

العزيز بوتفليقة، ولكنها كسبت احتراَمه وتقديره، حيع عرض عليها مرارًا 

مارع يف  2إحدى مناسبات االنضمام إىل احلكومة فرفضت، وأثناء االحتفال ب

األعوام املاضية، طالبت النساء الرئيَس بوتفليقة بتعيني العديد من الوزيرات يف 

قدِّمن يل نساء ماهرات بالسياسة مثل لويزة حنون وأنا أضمن "احلكومة، فأجاب 

ومع ذل ، عّين بوتفليقة العديد من النساء يف  ،"لكّن نصف املقاعد باحلكومة
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التجمع من أجل »ة ومنهن تومي، اليت برزت بنضاهلا يف حزب احلكومة احلالي

قبل أن تتركه وتنضم إىل احلكومة كوزيرة للثقافة، « الثقافة والدميقراطية

وسعدية نوارة جعفر اليت كانت من أبرز الصحفيات اجلزائريات، وسعاد جاب 

 .اهلل كوزيرة منتدبة مكلفة بالبحع العلمي

، وتضمَّن التعديُل مواد عدة، ومنها 0772ور ، ّ  تعديل دست8112يف عام 

مكّرر اليت تلزم الدولة بالعمل على ترقية احلقوق السياسية للمرأة من  40املادة 

خالل توسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، احمللية والوطنية، وهذا بوضع 

قانون اقتراحات وتصورات ُترفع إىل الربملان لدراستها وتضمينها يف مشرو  ال

 .(01)العضوي لالنتخابات يف أقرب اآلجال

وعّين الرئيس بوتفليقة جلنة أسند هلا مهمة البحع يف كيفيات تنفيذ 

هذه املادة الدستورية، واقترحت اللجنة منح مقاعد  للمرأة يف اجملالس املنتخبة، 

ولتنفيذ . باملائة مرن مقاعرد أي جملرس بلردي أو والئي أو وطين 41ال تقل عن 

 41هذا اإلجراء اقترحت اللجنة إلزام كل األحزاب السياسية بتخصيص نسبة 

وثار بعدها نقاٌش واسع حول . باملائة من قوائم ترشيحاهتا لالنتخابات، للنساء

ومدى وجاهتها وواقعيتها وقابليتها للتنفيذ، وكذا جدواها يف « املقاعد»هذه 

 .ترقية املرأة سياسيًا

 40أن املادة « جبهة التحرير الوطين«ادية برواعتربت حبيبة هبلول، قي

خطوة مهمة على طريق جتسيد ما »مكرر واالقتراحات اليت ُتتداول يف الساحة 

تطمح إليه املرأة من مشاركة فعالة وإجيابية يف تسي  الشأن العام، ضمن منطق 

 التعاون والتكامل والعمل املشترك مع الرجل، وهي متنح هلا فرصة كاملة للتعب 

بينما . «عن ذاهتا وإبراز قدراهتا واإلسهام يف عملية البناء والتنمية الوطنية

كثافة التمثيل والوجود »ترى وزيرة األسرة وقضايا املرأة نوارة سعدية جعفر أن 

السياسي للمرأة يف اهليئات املنتخبة سيكون عاماًل إجيابيًا حيّد من الفساد 

، 911ز عدد املسجونات باجلزائر رقم الرواستدلت الوزيرة بعدم جتاو« والرشوة

 .ألف مسجون بالبلد 11من بني 
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ويبدو أن األحزاب ختشى فتَح اجملال واسعًا أمام النساء للترشح ملختلف 

االنتخابات استجابة للقانون املنتظر، من دون األخذ باالعتبار كفاءهتن 

ى املواطنني إذا وقدراهتن وكذا نضجهن السياسي، ما يؤثر سلبًا يف ِصدقيتها لد

 .تبيَّن أن اجملالس اليت هتيمن عليها تفتقر إىل الكفاءة يف التسي 

 :احلقوق السياسية للمرأة يف التشريعات القانونية -ثالثا 

سعت اجلزائر دائما إىل تعزيز دور املرأة يف خمتلف اجملاالت، وخاصة 

واليت قام املشر  اجلزائري على  ،(00)اجملال السياسي وذل  حبزمة من القوانني

مستواها باختاذ جمموعة من اإلجراءات، واليت ترمي إىل ضمان محاية حقوق 

ويف مسعى من املشر  . (08)وحريات اإلنسان بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة

اجلزائري جلعل التشريعات الوطنية يف جمال حقوق املرأة متوافقة مع التطور 

 .(04)املستوى الدويل الذي عرفه القانون على

، وذل  من أجل إعادة النظر يف 8111قام بإحداث جلنة وطنية يف سنة 

جمموعة من القوانني، التدارك النقص الذي يتعارض مع مبدأ املساواة بني 

 8111الرجال والنساء، حيع شهد التشريع اجلزائري يف الفترة املمتدة بني 

، (أوال)ا يف تعديل كل من قانون األسرة ، واملتمثلة أساس(09)، تطورات هامة8112و

، كما (رابعا)، قانون العمل (ثالثا)، قانون العقوبات (ثانيا)قانون اجلنسية 

وهو قانون حيدد كيفية  8108استحدث قانون جديد لصاحل املرأة يف سنة 

 (.خامسا)توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة 

 :قانون األسرة - 0

، وذل  مبوجب 0729ئرية أول قانون ينظمها سنة عرفت األسرة اجلزا

، الذي مل يكن يعترف باملساواة الكاملة على أساع (011) 00-29القانون رقم 

 (.02)النو   

خاصة يف جمال الزواج والطالق والوصاية على األطفال حيع كان قانون 

، واليت تعترف 0772من دستور  87، يتعارض مع املادة 0729األسرة لسنة 

مما أثار حفيظة وغضب الكث ين من الفاعلني  ،(09)ملساواة على أساع النو  با
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يف اجملتمع املدين خاصة اجلمعيات النسوية، اليت سعت جاهدة على شكل مس ات 

 .ومظاهرات

استجاب هلا املشر  اجلزائري بإجياب، وذل  من خالل إدخال تعديالت 

ادة تعزيز حقوق املرأة مبا على قانون األسرة والذي كان اهلدف منه، هو زي

يتوافق مع ما جاء به الدستور خبصوص ضمان املساواة بني املواطنني، وقد كان 

 .(02) 8111فيفري  89املؤرخ يف  18 - 11ذل  مبوجب األمر رقم 

 :ومتثلت أهم هذه اإلصالحات والتعديالت فيما يلي

بتسعة عشرة  توحيد سن الزواج بني الرجل واملرأة على حد سواء، - 0
 .سنة (07)

اشتراط تقدمي وثيقة طبية تثبت خلو املقبلني على الزواج من  - 8 

 .الزواج مرض قد يتعارض مع اهلدف من

الرضا املسبق للزوجة أو : إخضا  تعدد الزوجات عدة شروط منها - 4

الزوجات، وللزوجة اجلديدة، وكذا ترخيص رئيس احملكمة الذي يتويل التأكد 

تراضي، وكذا النظر يف أسباب الزواج وأهلية الزوج وقدرته على من حصول ال

 ( 07)ضمان العدل واستفاء الشروط الضرورية للحياة الزوجية

 .(81)رضا الزوجني كشرط النعقاد الزواج - 9

 .إلغاء الزواج بالتوكيل - 1

إعطاء احلق للزوجني يف أن يلحقا بعقد الزواج، أو أي عقد أصلي  - 2

وط اليت يرو ا ضرورية، ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام آخر، كل الشر

 .هذا القانون

إعادة التوازن يف احلقوق والواجبات بني الزوجني، وخاصة حذف  - 9

 .واجب الطاعة بالنسبة للزوجة

 .إعطاء اإلمكانية القاضي باستعمال الطرق العلمية إلثبات النسب - 2
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من اآلن فصاعدا أن حيكم بصفة  توسيع مهام القاضي الذي ميكن له - 7

مستعجلة، مبوجب أمر على عريضة، خاصة يف املسائل املتعلقة حبق احلضانة، 

 .حق الزيارة، املسكن والنفقة

إعادة النظر يف جمال حق احلضانة لصاحل األب الذي يأيت من اآلن  - 01

 .فصاعدا مباشرة بعد أم الطفل

صرين الذين توكل حضانتهم واجب توف  مسكن الئق لألطفال القا - 00

 .إىل األم يف حالة الطالق

توزيع قانوين عادل حلق الوصاية، حبيع أن الطرف الذي لديه  - 08

 .احلضانة ميارع الوصاية على الطفل

عندما حتصل األم على حق احلضانة، تصبح هي الوصي الوحيد  - 04

د مع أطفاهلا مثال، على الطفل، وال حتتاج مثل ما سبق لترخيص األب ملغادرة البال

وجيب أن تظهر لشرطة احلدود يف هذه احلالة نسخة من حكم الطالق، وهكذا 

ومع كل هذه  (80)تعطي السلطة األبوية للمرأة املطلقة وليس للمرأة املتزوجة

التعديالت ما تزال العديد من األحكام واليت طالبت النساء بشدة إلغاؤها أو 

اإلبقاء على تعدد الزوجات، كما أن املرأة ما : ينهاتعديلها غ  معدلة واليت من ب

 . (88)اخل ... تزال حمرومة من امل اث

 :قانون اجلنسية - 8

أن التعديالت اليت أدخلت على القانون املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية 

 01املؤرخ يف  22 - 91املعدل واملتمم، لألمر رقم  10 - 11املعدل باألمر رقم 

، هتدف إىل حتقيق (84)، املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية0791ديسمرب 

 :أهداف أساسية تتمثل يف ما يلي( 19)أربعة 

مواءمة القانون املتعلق باجلنسية مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية  - 0

 .اليت انضمت وصادقت اجلزائر

 .تكريس املساواة بني اجلنسني - 8

 .نسيةمحاية األطفال يف جمال اجل - 4
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إضفاء املرونة على شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية ووسائل  - 9

 .(89)التعليل

كما جاءت هذه التعديالت أيضا، لتكريس املساواة بني األب واألم يف حالة 

ازات احلصول على اجلنسية عن طريق الزواج اكتساب اجلنسية، وكذا منح امت

تضمنت التعديالت على وجه اخلصوص  يف هذا اإلطار، .مع جزائري أو جزائرية

 :ما يلي

 .إلغاء شرط إسقاط اجلنسية األصلية الكتساب اجلنسية اجلزائرية - 0

 .معادلة سن الرشد املدين مع السن احملددة يف القانون املدين - 8

 .منح اجلنسية اجلزائرية األصلية لألوالد املولودين من أم جزائرية - 4

لى اجلنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو منح امتياز احلصول ع - 9 

 .جزائرية

تعزيز دور النيابة العامة، باعتبارها طرفا رئيسيا يف كافة الدعاوي  - 1 

 .(81)الرامية إىل تطبيق أحكام القانون املتعلق باجلنسية

وبذل  جند أن هذا التعديل قد كرع، املساواة بني الرجل واملرأة،  

وكذل  التوافق بني التشريع الداخلي واملعاي  الدولية،  ومحاية اخللية العائلية،

خاصة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واليت أبدت 

 .اجلزائر حتفظات بشأ ا خبصوص اجلنسية

 :قانون العقوبات -4
تعاقب أي شخص قام بارتكاب جرمية دون  إن أحكام هذا القانون العامة،

متييز بني مرتكبها رجال كان أو امرأة، كما يعاقب على انتهاك اآلداب واالغتصاب 

 وتشدد العقوبة إذا كان اجلاين 

أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هت  العرض، أو كان من  من

لفسق وفساد األخالق فئة من هلم سلطة عليا، كما يدين التصرفات املرتبطة با

، املؤرخ 012-22على األمر رقم  8112و 8111وقد أدخلت سنيت . (82)والدعارة
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، تعديالت جديدة يف سبيل محاية املرأة (89)، املعدل واملتمم0722جوان  12يف 

 : على وجه اخلصوص واليت تتضمن ما يلي

 جترمي التحرش اجلنسي، وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية اليت -0 

 .متكنها من املطالبة حبقوقها ومتابعة املسؤول عن هذه املمارسات

 :تشديد العقوبة يف حالة - 8

ختلي الزوج ملدة تتعدى الشهرين عن زوجته مع علمه بأ ا حامل،  -4

 لسبب غ  جدي 

االمتنا  عمدا وملدة تتجاوز الشهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء -9 

 .إلعالة أسرته

أداء كامل قيمة النفقة املقررة إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، رغم  -1 

 .صدور حكم ضده بذل 

بتجرمي التصرفات املرتبطة باالجتار  8112كما   أيضا يف سنة  -2 

وكان هدف املشر  اجلزائري من تعديل قانون العقوبات، هو . بالنساء والفتيات

 .ضدها محاية املرأة من كل أشكال العنف اليت متارع

 :قانون العمل - 9 
مينع تشريع العمل طبقا إلحكام الدستور، أي شكل من أشكال التمييز، 

، املتعلق بالوظيفة 0722يونيو  18املؤرخ يف  044 -22فالقانون رقم 

أي متييز بني اجلنسني يف العمل، أما ( 11)، يف مادته اخلامسة (82)العمومية

، (87)لعملا ، واملتعلق بعالقات0771أفريل  80املؤرخ يف  00 - 71القانون رقم 

فانه يضمن احلق يف العمل للجميع واملساواة بني اجلنسني يف التشغيل وعلى 

 :استفادهتم من نفس احلقوق األساسية وهذا على النحو التايل

 .يتمتع كافة املواطنني باحلق يف العمل دون متييز بني اجلنسني -0

واة يف األجور بني العمال، رجال جيب على كل مستخدم ضمان املسا - 8

 .كان أو امرأة
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استفادة املرأة العاملة يف إطار عالقة العمل من احلماية من أي متييز  - 4

 .فيما يتعلق بالترقية والتكوين

 .احترام السالمة البدنية واملعنوية للمرأة العاملة وكرامتها - 9

 .متنع املرأة من العمل الليلي - 1

 .عطلة األمومةاالستفادة من  -2

 .االستفادة من العمل اجلزئي - 9

 .ممارسة احلق النقايب ومتثيل املستخدمني - 2

 :قانون توسيع متثيل املرأة اجلزائرية يف اجملالس املنتخبة - 1

، الذي (089) 0772جتسيدا ملبدأ املساواة املطلقة اليت نص عليها دستور 

 (41) 07 - 12مبوجب القانون رقم  ،8112  تعديله يف نوفمرب 

مكرر  40وهو التعديل الذي أضيفت مبوجبه، مادة جديدة، وهي املادة 

تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة : واليت تنص على ما يلي

بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق 

 ".هذه املادة

مكرر أعاله، قد تأخر  40أن القانون العضوي الذي نصت عليه املادة  غ 

والذي حيدد كيفية توسيع  8108كث ا، إذ مل يتم إصداره إال مع مطلع سنة 

الذي طرم ألول مرة على طاولة جملس  .(40)حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة

طرف رئيس  به من، لدراسته واملوافقة بعد املبادرة 8100الوزراء يف نوفمرب 

، يف جمموعة من 8100اجلمهورية، الذي باشر انطالقا من شهر افريل 

اإلصالحات متاشيا مع طلبات اجملتمع، ومع ما تضمنته املواثيق الدولية اليت 

صادقت عليها اجلزائر، وأدجمتها يف نظامها القانوين من جهة، وتطبيقا لربنامج 

ثانية ويسعي هذا  جلزائري من جهةرئيس اجلمهورية الذي صوت عليه الشعب ا

القانون كما يدل عليه عنوانه إىل زيادة فرص وصول املرأة يف اهليئات املنتخبة 

 .(48)من خالل إدخال نظام احلصص  للنساء يف القوائم االنتخابية
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ال يقل عدد النساء يف :" منه، على أن 18حيع ينص هذا القانون يف املادة 

مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن  كل قائمة ترشيحات حرة أو

 :النسب احملددة أدناه حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها

 :انتخابات اجمللس الشعيب الوطنية -أ
 .عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة مقاعد%  81-

 .عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق مخسة مقاعد41% -

 .يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا عندما يكون عدد املقاعد%  41-

 .عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنان وثالثني مقعدا%  91-

 .بالنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية يف اخلارج%  11-

 :انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية -ب
 .مقعد 99و 94و 47و 41عندما يكون عدد املقاعد  %41  -

 .مقعدا 11إىل  10عندما يكون عدد املقاعد  % 41-

 :انتخابات اجملالس الشعبية البلدية -ج 
يف اجملالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر، بالبلديات  % 41-

 .نسمة(  810111)اليت يزيد عدد سكا ا عن عشرين ألف 

ئمة هذا ونش  إىل أن عدم االلتزام هبذا الشرط سيؤدي إىل رفض القا

 .بكاملها

 توسيع حظوظ متثيل املرأة :الثانياحملور 
 .املنتخبة كآلية لرتقية احلقوق السياسية للمرأة يف اجلزائر يف اجملالس 

إن املرأة يف اجلزائر دخلت سباقات الترشح لالنتخابات الرئاسية ألول مرة 

من خالل ترشح األمينة العامة حلزب العمال لويزة  يف التاريخ ويف العامل العريب،

، 8109، و8117، 8119حنون لرئاسة اجلمهورية لثالث مرات متتالية سنوات 

رغم عدم متكنها من الفوز وال املنافسة القوية على هذا املنصب، إذ دائما ما 

 .حتتل املراتب األخ ة
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، وعينت أول فلم تكن النساء حاضرات يف احلكومات اجلزائرية األوىل

سنة من االستقالل؛ رغم أن  88أي بعد  0729إمرأة يف منصب وزاري يف سنة 

الدستور اجلزائري يقر هلا حبقها يف ذل ، أما عن احلكومات احلالية فبدأنا 

نالحظ وجود للنساء، وغالبا ال يتولني مناصب وزارية ذات مسؤوليات كربى أو 

يينهن يف وزارات إستراتيجية أو وزارات مناصب وزارية تقنية كما أنه ال يتم تع

السيادة كالدفا  والعدل واخلارجية، بل متنح هلن وزارات ذات صبغة اجتماعية 

متصلة بأوضا  العائلة واألطفال أو النهوض االجتماعي أو السكن أو الثقافة 

وكأ ا امتداد الوظائفها التقليدية يف اجملتمع والعائلة، ولو أ ا منحت مؤخرا 

رة ذات أمهية كب ة بالنسبة للسياسة احلكومية للدولة متثلت يف وزارة وزا

واجلدول التايل .التربية الوطنية اليت أسندت إىل السيدة نورية بن غربيط

 .8102-0728يوضح تواجد املرأة يف احلكومة يف الفترة 

 - 0728يوضح تواجد املرأة يف احلكومة يف الفترة  :10اجلدول رقم 

8102  

 متثيل املرأة يف احلكومة احلكومة تعيني
 1 أول تسع حكومات

 0 0729حكومة سنة 

 8 0729/8118احلكومات من 

 1 8118حكومة سنة 

 4 8119حكومة سنة 

 8 8112حكومة سنة 

 4 8117حكومة سنة 

 9 8109حكومة سنة 

 9 8101حكومة سنة 

 1 8102حكومة سنة 

ترقية احلقوق السياسية للمرأة اجلزائرية بني النصوص القانونية ، ياسني ربوم :املصدر

 .جامعة ورقلة، واملمارسات امليدانية
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حيع أنتخبت حينها  0728دخلت املرأة اجلزائرية اجمللس التأسيسي سنة 

من جممل أعضاء اجمللس، وتعترب هذه % 1نائبة مبا ميثل  079نساء من بني  01

نا بعني االعتبار حداثة إستقالل اجلزائر، أما يف النسبة نسبة جيدة إذا ما أخذ

، وتراجع العدد بعد 01فكان عدد النساء  0792اجمللس الشعيب الوطين لسنة 

الذين بلغ عدد  0779و 0770ذل  إذا ما استثنينا اجمللسني التشريعيني لسنيت 

 89فقد وقع انتخاب  8118أما يف جملس  على التوايل، 08و 2النساء فيهما 

 .امرأة

واجلدير بالذكر هنا أن الزيادة الفعلية الوحيدة يف العدد وقع تسجيلها 

، إال أن % 1048 امرأة أي بنسبة 49والذي يعد  8119يف الربملان املنتخب سنة 

، 8119سنة %  1048هذه الزيادة يف العدد مل يقابلها زيادة يف النسبة بل بقيت

 .0728سنة %  1ابل مق

أما يف جملس األمة بلغت مشاركة املرأة مبوجب انتخاب ثلثي أعضاء 

مقعدا، مما يشكل  72مقاعد من بني  4بفوزهن ب  0779جملس األمة لسنة 

مقاعد  1، يف نفس الوقت حتصلت النساء املعينات على % 4081نسبة مقدرة ب 

 %. 01090مقعدا بنسبة مشاركة تقدر ب  92من 

 82يف انتخابات حتديد نصف أعضاء جملس األمة اجملري بتاريخ  أما

مقعدا، أما  92فنها أفرزت عن عدم فوز النساء بأي مقعد من بني  8111ديسمرب 

نساء من بني  4من خالل التجديد النصفي ألعضاء جملس األمة فقد   تعيني 

 .% 08081مقعدا بنسبة مشاركة مقدرة  89

نه قبل املصادقة على هذا القانون العضوي، ال ال بد أوال من اإلشارة أ

يوجد على سبيل املثال، أي حكم تشريعي أو تنظيمي مينع أو يقيد مشاركة 

النساء يف احلياة السياسية اجلزائرية، فحق التصويت والترشيح مضمون 

، وباإلضافة إىل ذل ،   وضع بعض اآلليات املؤسسية 0728دستوريا منذ عام 

خ ة لتعزيز مشاركة النساء يف احلياة السياسية، حيع   إنشاء يف السنوات األ

، على الرغم من أن غرضه 8118وزارة منتدبة مكلفة باألسرة وقضايا املرأة عام 
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األصلي هو تعزيز دو املرأة اجلزائرية يف جمال التنمية االقتصادية 

ص إىل واالجتماعية، كما وضعت الوزارة املنتدبة برنامج عمل يهدف بشكل خا

توعية النساء حبقوقهن، وأنشأ اجمللس الوطين لألسرة واملرأة هيئة استشارية يف 

واليت تعد اهليئة املسؤولة عن التشاور، احلوار، التنسيق وتقييم  ،8119مارع  9

 .األعمال واألنشطة املتعلقة باألسرة واملرأة

احل كما شهد التشريع اجلزائري تطورات هامة يف العقدين األخ ين لص

املرأة، من خالل التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات، قانون اجلنسية، 

قانون العمل وقانون األسرة، باإلضافة إىل اخلطوة اهلامة املتعلقة بتعديل 

الدستور اليت أقدمت عليها اجلزائر، اليت تضاف إىل العديد من املكتسبات اليت 

عبد العزيز بوتفليقة، ومن بينها  حققتها املرأة اجلزائرية يف عهد الرئيس

اإلجراءات املتخذة يف السنوات األخ ة واليت ترمي إىل ضمان محاية حقوق 

وحريات اإلنسان بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة، متاشيا مع املعاي  الدولية 

 .املتخذة يف هذا الشأن

 فقد   إعادة النظر يف جمموعة من القوانني لتدارك مواطن النقص اليت

تتعارض مع مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق، فقد   تعديل قانون 

أين أصبح  01/  00/ 8119املؤرخ يف  19/ 01العقوبات مبوجب القانون رقم 

التحرش اجلنسي جرمية يعاقب عليها القانون، كما   تعديل قانون اجلنسية 

أين أصبح بإمكان األم منح  89/  18/ 8111املؤرخ يف  10-11مبوجب األمر رقم 

جنسيتها ألبنائها، وحق اكتساب اجلنسية اجلزائرية عند الزواج جبزائرية، 

وإلغاء شرط التنازل عن اجلنسية األصلية عند اكتساب اجلنسية اجلزائرية، 

/ 8111املؤرخ يف  18-11أما يف جمال األحوال الشخصية فقد جاء األمر رقم 

املتضمن  0729يونيو  7املؤرخ يف  00 - 29نون رقم املعدل واملتمم للقا 89/  18

قانون األسرة يف إطار ترقية وضعية املرأة على وجه اخلصوص من خالل تعزيز 

حقوقها يف املساواة ويف املواطنة طبقأ ملا ينص عليه الدستور، إذ   استعادة 

عقد الواجبات بني الزوجني، االعتراف للمرأة حبق إبرام و التوازن يف احلقوق
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حتديده بسن التاسعة عشر، و املرأةو د سن الزواج بالنسبة للرجلزواجها، توم

حفاظا على صحة الزوجني واألوالد ال يتم الزواج إال بتقدمي شهادات طبية، 

إلزام الزوج بضمان بيت حمترم األبنائه وأمهم احلاضنة أو تأج  مسكن هلم، 

واألجر  ني يف إبرام عقد العملكما تضمن قانون العمل عدم التفرقة بني اجلنس

واحلقوق االجتماعية، وتقرير متييز إجيايب بتفادي تشغيل املرأة يف األعمال 

الشاقة واخلط ة، باإلضافة إىل إنشاء صندوق نفقة املطلقات الذي يضمن هلن 

 .النفقة يف حالة عدم دفعها من طرف الطليق

كما   وضع العديد من استراجتيات وطنية لترقية وإدماج املرأة مدعمة 

مبخطط عملي من شأنه أن يساهم يف حتسني وضعيتها االجتماعية واالقتصادية 

والقانونية والسياسية يف إطار التنمية املستدامة، حيع تتمثل هذه اإلصالحات 

ساعدة النساء املسعفات يف وضع آليات وهياكل لترقية دور املرأة يف اجملتمع وم

سواء يف الوسط احلضري أو الريفي، وتشمل احملاور الكربى لإلستراتيجية 

الوطنية لترقية وإدماج املرأة مكافحة العنف جتاه املرأة، وذل  عن طريق 

املسامهة يف التنمية البشرية املستدامة وترقية حقوق اإلنسان وإقرار املساواة 

 .بني املواطنني من اجلنسني

كما يالحظ أن مجيع القطاعات ال تدخر جهدا يف سبيل النهوض بوضع 

املرأة اجلزائرية سواء على مستوى تشجيع وتعميم متدرع الفتيات خاصة يف 

العامل القروي أو على مستوى تقدمي اخلدمات الصحية للنساء، أو يف ما يتعلق 

ء والدور مبوضو  التشغيل، مسجلة تزايد الوعي بأمهية حتسني أوضا  النسا

 .الذي يلعبه اجملتمع املدين كقوة اقتراحية وفاعلة يف جمال التنمية والتضامن

 عوائق املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر: احملور الثالث
من خالل استعراضنا لبعض اإلحصائيات السابقة حول نسب مشاركة 

أخذ مكا ا الطبيعي املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية، تبني لنا أن املرأة مل ت

يف اجملال السياسي، وهذا على الرغم من الترسانة القانونية اليت سخرت لصاحل 

 .املرأة، إضافة إىل تطبيق نظام احلصص، غ  أ ا مل تعط أية نتيجة
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حيع بقي التواجد النسوي يف املؤسسات التمثيلية ضئيل، ويف كل مواقع 

لتساؤل حول أسباب هذا الضعف؟ وقد صنع القرار السياسي، مما يدفع بنا إىل ا

ت العريب املناضل السابق يف حزب التجمع من اجل أجاب السيد مقران آ

أن املشاركة : "الثقافة والدميقراطية وعضو جملس األمة املستقيل بقوله

، وبدورنا نوافقه الرأي ألن (44)"السياسية للمرأة مشكلة جمتمع ال حتل بالقوانني

نقص متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، إمنا يف احلقيقة األسباب الرئيسية ل

 .وعوائق عامة ،يرجع إىل عوائق خاصة

 :العوائق اخلاصة للمشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية -أوال 
إذا كان التمثيل النسوي يف اجلزائر يستجيب ملعطيات موضوعية، 

فإن هذا التمثيل سجل  باعتبارها منحت احلقوق السياسية للمرأة منذ وقت مبكر،

نتائج معتربة يف بعض الظروف، سيما عندما تطلب السلطة دعم كل الفئات 

هلذا  الشرعية االجتماعية وانضمامها لربناجمها االجتماعي قصد احلصول على

جند تشكيل عزوف املرأة اجلزائرية بصفة عامة عن ممارسة احلقوق السياسية 

هتمام نسبة كب ة من الشعب خاصة منها جزء من الكل، والذي يتمثل يف عدم ا

وأسباب أخرى مرتبطة بالوسط األسري هلاته  ،النساء، وذل  ألسباب ذاتية

النسوة، واللوايت جيدن أنفسهن دائما أقل أمهية من أخواهتن الذكور يف ظل 

 .عائلة واحدة

 :العوامل الذاتية -0 

العلمية والعملية هي جمموعة العوائق املرتبطة بأهلية األفراد وكفاءهتم 

ملمارسة العمل السياسي، إذ جند أن اجملتمع ينفرد بعدد من مظاهر الرفض 

عالقات اجتماعية و املتعلقة بقضايا املرأة، حيع تسود منظومة قيم ومبادئ

 .(49)وسياسية واقتصادية

لكن يف املدة األخ ة شهدت اجلزائر تسارعا يف إجراءات متكني النساء يف 

اهليات التشريعية منذ أن قام الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة بإصدار 

 08تعديل دستوري بأمر رئاسي متت املصادقة عليه من قبل غرفيت الربملان يف 
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اد مشرو  قانون ، وإثرها   تنصيب جلنة وطنية مكلفة بإعد8112نوفمرب 

مكرر من الدستور املعدل واملتعلقة بترقية  40عضوي متعلق بتطبيق املادة 

املشاركة السياسية للمرأة يف املؤسسات واجملالس املنتخبة أغلب أعضائها نساء، 

من املقاعد يف قوائم األحزاب للنساء يف االنتخابات  % 41والذي سيعتمد 

 .بني اجلنسني بدءا من رأع القائمةاملراتب التشريعية واحمللية مع فرض تداول 

كما ينص املشر  على أن احلكومة ستفرض عقوبات على األحزاب اليت مل 

تلتزم هبذه الشروط من خالل رفض القوائم، ومتنح لألحزاب امللتزمة بالكوتا 

إال أنه معظم األحزاب اجلزائرية شككت يف جنام هذا . النسائية مكافآت مالية

قبل اعتماده بصفة رمسية، حيع صرم الناطق الرمسي حلزب املسعى حىت 

األفالن يريد أن يشكل " جبهة التحرير الوطين جلريدة اخلرب اليومي أن

مترشحاته يف القوائم االنتخابية من مناضالت حقيقيات يف احلزب وليس كبعض 

 .(41)" األحزاب اليت ستلجأ إىل اقتراض نساء من خارج صفوفهن لترشيحهن

ام النساء أنفسهن بدور ربات البيوت على أن يساهم يف ترقية نشاط إلز -

 . احلياة السياسية بصفة عامة، مبا ميلكه من زاد فيه

وما يث  نوعا من الغرابة يف املوضو  انه جند استباق السيدة لويزة حنون 

رئيسة حزب العمال األحداث ورفضت نظام الكوتا النسائية بصورة قطعية 

ألنه ميس بروم املساواة بني  قانون سيكون خرقا فاضحا للدستوروقالت بأن ال

من %  41اجلنسني وميس باستقاللية األحزاب عندما يفرض عليها إدراج نسبة 

 .(42)النساء يف قوائمها

كما قالت أن نظام الكوتا الذي اعتمدته اللجنة متييز واضح ومساع 

قانون سيصبح ذريعة يف يد حبرية وإرادة األحزاب يف ترشيح إطاراهتا وهذا ال

 .السلطة للمساع باستقاللية األحزاب

 :العوامل األسرية -8
تقع املرأة يف معظم الدول يف دائرة سلطة شبه مطلقة، تتجسد يف األب، 

األخ، الزوج فرأع العائلة هو من حيدد عرفيا نطاق س  وعمل املرأة ومساحتها 
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كما أن العرف قد رسخ أن منافسة الرجل للرجل هو حتدي، ومنافسة  اخلاصة،

 .املرأة للرجل إهانة له وتطاول عليه

فالنظام األبوي أو األسري يصنع العقبات أمام وصول املرأة إىل مراكز 

القرار السياسي، وجيعل من واجبها أن تضع كافة طاقاهتا وقدراهتا خلدمة 

ا، وقد ورثت املرأة موقعها الدوين هذا أهداف وعمل الرجل على حساب ذاهت

وقبلت به، وعندما بدأت تعي حقيقة موقعها بعد أن نالت قسطا من التعليم 

والثقافة بدأت حتتدم داخلها صراعات بني الرغبة يف التغي  والقلق مما قد 

 .حتدثه هذه الرغبة من نقد ومعارضة

من  49ة يف اآلية وهم يربرون تسلطهم على املرأة من الشريعة اإلسالمي

 .(49)"الرجال قوامون على النساء" سورة النساء 

إال أنه جيب عدم اهتام اإلسالم وحتميله املسؤولية، إذ أن اإلسالم له نظرة 

خاصة للمرأة وموقعها وحقوقها، رمبا ال تكون منطلقة من مبدأ املساواة املطلق، 

يقر اإلسالم أن هناك و. ولكن معظم األديان ترتكز على مبدأ تكملة األدوار

اختالف بني الرجل واملرأة ليس فقط من الناحية البيولوجية بل أيضا األدوار، 

ومع األسف ترجم هذا على انه قاعدة شرعية حلرمان املرأة من حقوق جوهرية 

وهبذا ميكن أن خنلص إىل أن تقلص دور املرأة ال يعكس روم  .حقيقية ومساواة

ل عديدة بعضها يتعلق بتفس ات دينية جاءت الدين، وإمنا هو نتيجة عوام

 .مشبوهة أو بعيد عن املعىن

فبصفة عامة جند الثقافة األسرية موضع االهتام وهي ثقافة يقع التعب  

عنها من خالل العقليات واألفكار املستبقة والتصورات النمطية ومتثيل املرأة 

نساء فان جواهبن بصورة سلبية ومنحازة ضدها، هذه العناصر وعند مساءلة ال

هو أن أسرهن سواء متزوجات أو يف بيت أهلهن حياولون إعاقتهن عن الوصول إىل 

 .السلطة ويسود اإلمجا  حول هذا األمر لعدد كب  من النساء
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وهلذا جند بعض التساؤالت اليت تطرم حول مدى فاعلية النموذج األسري 

خاصة مع ظهور مؤشرات سكانية تش  على أن هناك  للعائلة يف الوقت احلايل،

 .العديد من النساء اللوايت يقع خارج الشبكة األسرية ومحايتها املفترضة

ومن الطبيعي أن يكون ضغط موازنة املسؤوليات العائلية واملهنية كب  على 

وهناك العديد من الباحثني الذين يرجعون سبب عزوف املرأة عن العمل  املرأة،

العام إىل هذا الضغط، وما نالحظه أن الزنعة األبوية ال تزال حتوم يف العديد 

من األحيان يف حياة النساء حول استقاللية قراره حىت يف جمال االنتخابات 

ون رق للقانون فإ ا تنتخب من تراه األسرة مناسبا رغم أن ذل  يعد خ

 .مباشر االنتخاب سري، عام،

وهذا كله جنده عائد إىل املوروث الثقايف لألسرة بدوره يف مقدمة العوامل 

املساعدة على التقليل من مكانة املرأة، وكذا سيادة بعض األعراف والعادات 

األسرية اليت حتد من هذه املشاركة ومنها العقليات املنحازة للذكور، وعدم األخذ 

 .(42)بعني االعتبار أفكار املرأة داخل األسرة

وهذا اجلدول يوضح مدى تقبل األسرة ألفكار املرأة كمواطنة أو املنتخبة 

 :ومتحزبة

املتحزبات  املواطنات االحتماالت

 واملنتخبات

النسبة  اجملمو 

 املئوية

النسبة 

 املئوية

 النسبة املئوية

 92001 71 22019 90081 أبدا 

 91010 97 81090 94091 أحيانا

 04044 82 1090 01 دائما

 77077 071 77077 011 اجملمو 
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نالحظ من خالل اجلدول إن هناك تفاوت من حيع النسب يف جمال تقبل 

وجود احلوار بينهم حول نشاطاهتا وأعماهلا وهذه  أفكار النساء يف األسرة ومد

ال يؤخذ بأفكارهن وهي نسبة تؤكد تسلط  % 01092النسب تبني أن نسبة 

األسرة على الفتاة أو املرأة يف حتديد مسارها، باملقابل جند نسبة ضئيلة تتمثل 

تقبل هذه الفكرة رمبا يعود إىل النسبة املتعلمة داخل األسرة اليت %  44044 يف

إال أنه الشيء الذي يعطي قليال من األمل هي . حواجز للمرأةو ال تضع قيود

 .وهي نسبة مقبولة%  .91.5لفئة املترددة واليت متثل نسبة ا

 :العوائق العامة للمشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية -ثانيا 
 19مبقتضى إعالن بكني مبناسبة املؤمتر الدويل الرابع للنساء املنعقد يف 

أكدت احلكومات يف هذا املؤمتر اقتناعها بأن مشاركة النساء  ،0771سبتمرب  01و

الكاملة على قدم املساواة مع الرجال يف كل اجملاالت، مبا يف ذل  املشاركة يف 

التقدم و عملية صنع القرار وممارسة السلطة تعترب مهمة لتحقيق املساواة

 .واألمن

 :العوامل االجتماعية والثقافية -0
زائري كغ ه من اجملتمعات العربية واإلسالمية، بنظرة يتميز اجملتمع اجل

، ذل  ألن اجملتمع (47)ريبة وش  جتاه قدرة املرأة على تسي  الشؤون العامة

العريب بصفة عامة واجلزائري بصفة خاصة، ما يزال يعتقد أن الرجل أصلح 

أن للممارسة العمل السياسي أو هو األقدر على ذل  بطبيعته البيولوجية، حيع 

املرأة أكثر عاطفية من الرجل، والعمل السياسي هو اآلخر بطبيعته ال جمال فيه 

للعاطفة  حيع ينظر اجملتمع اجلزائري بطابعه احملافظ إىل املرأة أن عاملها 

 .ومملكتها الوحيدة هي البيت، فهي بذل  رهينة املزنل وأحد ثوابته

يقة خجولة على إضافة إىل أن جمتمعنا يشجع األنثى على أن تكون رق

أمهها اجلانب : وميكن إرجا  هذه الثقافة السائدة إىل عدة عوامل ،عكس الذكر

الديين، الذي ال ميكن إنكاره، ففهم معني البعض اآليات القرآنية يوحي أن مكانة 

املرأة يف اإلسالم، هو يف البيت، غ  أن ديننا احلنيف، من جهة أخرى قد ضرب 
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املرأة يف احلياة السياسية، وممارستها بشكل عملي ويف لنا عدة أمثلة عن مشاركة 

إضافة إىل ثقافة اجملتمع اجلزائري البالية حسب رأينا، هناك .ارض الواقع

نقص املشاركة السياسية للمرأة، أال وهو ارتفا   عامل آخر ساهم بشكل كب ، يف

املشاركة السياسية  والذي يعد من أكرب املشكالت اليت تواجه تفعيل ،نسبة األمية

واليت مل تنجح احلكومة اجلزائرية يف القضاء عليها رغم اجلهود  .للمرأة

املبذولة يف هذا اإلطار، ويعود السبب يف ذل  إىل بعض العادات والتقاليد 

القروية الرئة، اليت متنع املرأة من التعليم، وهذا املشكل ال خيص اجلزائر فقط، 

 .العربية واإلسالمية وإمنا ميتد إىل معظم الدول

هذا إضافة إىل اعتقاد اجملتمع، أن املرأة كائن ضعيف، وأ ا خمتزلة يف 

جسد قد تنبعع منه كل الفنت، ومن مث يرعى اجملتمع يف تقييده، بأن أخضعه 

 .لنو  من الصرامة

وعليه فان كل الذهنيات واألعراف املتخلفة، تسببت يف عزوف املرأة عن 

والنتيجة املنطقية هلذا العزوف، هو اخنفاض نسبة  .اسيةممارسة حقوقها السي

مشاركة املرأة كقيادية، ناخبة ومنتخبة، ويف كل أطوار العامل السياسي، كما أدى 

إليه أيضا تعدد األدوار اليت تقوم هبا املرأة داخل وخارج البيت، والذي تسبب 

ة سواءا على فيه بالدرجة األوىل، السيطرة الذكورية، واليت ال تزال قائم

صعيد التربية أو على صعيد الزوجني، إذ أن عملية اإلدماج األولية يف اجملتمع، 

تؤمنها أساسا املدرسة واألسرة، اليت تلقن الفرد القوالب النمطية والقيم 

املرتبطة باألنوثة والذكورة، واليت تنظم العالقات بني اجلنسني، وتنظم س  

، وحيصر عملية (اجلمعيات، هياكل سياسية النقابات،)املؤسسات االجتماعية 

يف قوالب ثقافية  وبذل  فيمكن  -الرجل واملرأة  اإلدماج األولية يف اجملتمع

القول بأن العوامل االجتماعية والثقافية، ذات تأث  مهم  على مشاركة املرأة يف 

 غ  أن ثقافة اجملتمع اجلزائري، ليست وحدها املالمة على. احلياة السياسية

هذا النقص، وإمنا هناك عوامل أخرى تسببت يف ذل ، أال وهي العوامل 

 .السياسية واالقتصادية، واليت سوف نتعرض هلا  أدناه
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 :العوامل السياسية واالقتصادية - 8
يقصد بالعوامل السياسية؛ تل  املعوقات املتصلة باجلانب السياسي، 

 : وتتمثل أهم هذه العوامل يف ما يلي املتكونة من الفكر والفعل واملمارسة،

املناخ االنتخايب، والذي يؤثر سلبا على مشاركة النساء والرجال على  - أ

حد سواء، حيع تسيطر آليات استخدام العنف والفساد وسالم املال على املناخ 

 .السياسي، ما أدى إىل إحجام النساء من املشاركة

واليت ال تبدو سياساهتا حول ضعف وهشاشة الدعم احلزيب للمرأة،  - ب

هذا املوضو  واضحة، حيع تستقطب عددا قليال من النساء، وال تدمج سوى 

القليل منه يف اهلياكل املس ة، وال توفر هلن فرصا حقيقية للنجام يف 

، مل 8119االنتخابات، وكدليل على ذل  ميكن أن نذكر انه، خالل انتخابات 

من النساء على القائمات االنتخابية، ومل  ان، مرشحاتياسيحزبان س يقدم سو

 .تكن أي منهن بأية حال من األحوال على رأع إحدى القائمات

حيع تطرق التقرير اجلزائري حول املشاركة السياسية للمرأة يف احلكم 

احمللي، إىل العواقب السلبية اليت ميكن أن حتدثها طرق اختيار مرشحي حزب 

حيع وضع نظام اختيار املرشحني الذي تأسس على  جبهة التحرير الوطين،

معاي  موضوعية، إجراءات ملزمة، سريعا ما شجعت احملسوبية واستبعدت 

النساء، وباإلضافة إىل هذا تستمر األحزاب السياسية عموما يف اختاذ موقف 

للمشاركة السياسية للمرأة، ونقدم محاع اجلزائري مثاال على هذا  معارض

 .ل اعتباره أن اندماج املرأة يف اجملال السياسي مل حين أوانه بعداملوقف، من خال

هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية على نظام االنتخابات، فهو  - ج

نظام يؤسس بدرجة أوىل على االنتماء إىل القبيلة أو العش ة، وحيكم حسب 

ففي هذا النظام يقدم املرشح أو يشارك يف االنتخابات  تقاليد قبيلة خاصة،

بوصفه ممثال للقبيلة أو العرش باألساع، وليس كفرد يف اجملتمع، أي كمواطن، 

وهذا ما يقع خاصة يف اجلنوب اجلزائري، إذ تطغى على املنافسات السياسية، 

ائف فهو االنتماءات الضيقة إىل القبيلة قبل الشعور باملواطنة، أما نظام الطو
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نظام يقوم على متثيل الطائفة بالدرجة األوىل، بدال من يكون متثيال للمواطنني 

 .واملواطنات

قلة وجود املنظمات النسائية الناشطة يف الدفا  احلقيقي عن املرأة،  - د

دون التبعية ألي حزب أو جهة، فاغلب املنظمات النسائية يف اجلزائر، هي 

 .إ ا تعاين من قلة التمويلمنظمات حكومية، أما اخلاصة ف

غياب إستراتيجية متكني شاملة، وضعف الوعي بأمهية التمكني  - هر

ومفهومه احلقيقي لدى هذه املنظمات وأجهزهتا التنفيذية، والقدرة على التوجه 

 . إىل مجيع الشرائح النسائية والقواعد الشعبية، خصوصا املرأة الريفية

مات النسائية، وحتويلها إىل مؤسسات عملية بناء قدرات املنظ ضعف – و

أما العوامل االقتصادية، فهي تل  العوائق  .ومدربة فاعلة ذات قيادات مؤهلة

 .املتصلة باجلانب االقتصادية، من حيع الفرصة املتاحة للكسب واإلنفاق

يعترب التأهيل االقتصادي للمرأة سبيال إىل التأهيل السياسي، فمىت  -

اتيا من الناحية املادية، باعتبار عندما تصل إىل جمال كانت املرأة مستقلة ذ

العمل العمومي، واىل مصاف اختاذ القرار، فإ ا تتحصل على كفاءات تؤهلها إىل 

 .العمل يف الساحة السياسية

وعلى الرغم من متكن املرأة اجلزائرية، من الدخول إىل اجملال العام من 

ات ال تزال قائمة على الصعيد احمللي، خالل التربية والنشاط املهين، فان العقب

بسبب استمرار العمل املوازي غ  املقنن الذي ال يتم عامة احتسابه أو تثمينه، 

فاملرأة بصفة عامة يتم إقصاؤها من مواقع صنع القرار يف اجملال االقتصادي، 

فقط % 11وحضورها يف خطة مدير عام، ال يزال ضعيفا، ففي اجلزائر هناك 

ينتمني إىل السلطة التشريعية، أو إىل صنف كبار املوظفني من النساء 

 .واملتصرفني

كما أن التحوالت االقتصادية يف اجملتمع اجلزائري، أثرت سلبا على  -

املرأة، بصورة اكرب من الرجل، فاغلب النساء ال يتمتع باستقاللية اقتصادية، لذا 
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أهم العوائق االقتصادية، فان الفقر واالنشغال مبطالب احلياة اليومية، ميثالن 

 .اليت حتول دون مشاركة املرأة يف العمل العام

كما أن املرشحات هي اقل قدرة على متويل احلمالت االنتخابية، األمر  -

الذي يشكل عائقا حقيقيا يف بعض الدوائر اليت تواجه قلة اإلمكانات، حبملة 

رمها من الوصول إىل ذات قدرات مادية حمدودة من جانب املرأة، األمر الذي حي

عدد أكرب من الناخبني، وبالتايل فان الرجل املرشح اقدر على حتمل أعباء 

 .االنتخابات املالية

 :العوامل اإلعالمية والتكنولوجيا -4
يعترب اإلعالم والتكنولوجيا من وسائل االتصال احلديثة، واللذان يلعبان 

لألفراد، غ  أن هذا الدور قد يتحول دورا بارزا ومهما يف احلياة العامة واخلاصة 

األمر بالنسبة للمرأة، واليت تقف هذه  إىل عائق بالنسبة لبعض الفئات، كما هو

العوامل كحاجز يف سبيل ترقيتها وتكريس حقوقها، خاصة السياسية منها، 

ضعف  -0: ويكون اإلعالم كعائق يف تفعيل دور املرأة يف اجملال السياسي كما يلي

إلعالمي على النماذج النسائية اليت حققت جناحا ملحوظا، على التركيز ا

مستوي االهتمام بالشأن العام واحلياة السياسية، ويف الوقت ذاته القدرة على 

 .التوازن بني أدوارها األسرية واجملتمعية

ج وسائل اإلعالم للصورة النمطية السلبية، حول املرأة، السيما يترو -أ 

فمن شان هذه الصورة أن تعيق تقبل اجملتمع ألدوارها  الدراما التلفزيونية،

املعاصرة، كما تضعف إميانه بأمهية مشاركتها يف شيت األدوار العامة يف اجملتمع 
(91). 

قصور وسائل اإلعالم  يف إعطاء الفرصة الكافية للنساء لتبليغ  - ب 

السنوات  أصواهتن، وعدم األخذ بالتغ ات القانونية والسياسية املسجلة خالل

 .األخ ة، واملتعلقة باملرأة

كما أن وسائل اإلعالم اجلزائرية، مبا فيها الصحافة املكتوبة  - ج

والسمعية البصرية وااللكترونية، ال تعكس تنو  املشاركة السياسية للنساء، وهو 
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ما قلص بشكل ملحوظ سلطتهن الرمزية، باعتبار أن فضاء املرأة الناشطة يف 

ن الساحة، ميثل شكال من أشكال االعتراف الضمين بكفاءهتا احلقل السياسي م

 .وشرعيتها للعمل، يف صلب العامل السياسي

 :خامتة

لقد أثار موضو  هاته املداخلة جدال كب ا يف العامل كله وأخذ اهتماما 

واسعا ومنقطع النظ ، من مجيع القيادات السياسية ورجال الدين والقانون يف 

أين ال يزال الكث ون يتحفظون عن احلديع حول حقوق املرأة  معظم الدول،

السياسية، واألمر يف تصورنا نو  من القصور سببه العادات املتوارثة والعرف 

السائد، فالعمل السياسي واجب شرعي وليس نافلة أو عمل تطوعي، وإمنا هو 

 .فريضة تتأسس على مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

لتحقيق املساواة مع  ،لنا يف هذه الدراسة، إىل أن نضال املرأةفقد توص

الرجل وحصوهلا على حقوقها األساسية عامة والسياسية خاصة، قد امتدت إىل 

أكثر من قرن، توالت خالهلا اجلهود وتعاقبت فيها املعارك السياسية والفكرية 

املرأة يف والتنظ ية، وتركز النقاش أثناءها حول طبيعة ونوعية مشاركة 

 .احلياة السياسية

وبعد جهد طويل وعس ، توج النضال بتكريس تل  احلقوق السياسية 

ضمن املواثيق الدولية واإلقليمية ويف التشريعات والدسات  الوطنية، اليت كانت 

حريصة على محاية تل  احلقوق وترقيتها من بينها اجلزائر، واليت عملت على 

والذي جتسد  0728 ،ا على االستقالل يف عامحتقيق هذا املسعى منذ حصوهل

خاصة يف املصادقة واالنضمام إىل العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة 

عامة واملرأة بصفة خاصة، واملتمثلة أساسا يف اتفاقية القضاء -حبقوق اإلنسان 

، وكذا اتفاقية احلقوق السياسية 0797على مجيع أشكال التميز ضد املرأة سنة 

 .0718رأة سنة للم
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وتتمثل أوىل خطوات اجلزائر يف النهوض حبقوق املرأة، النص يف كل 

على مبدأي املساواة بني ( 0772، 0727، 0792، 0724)دسات ها األربعة 

 اخل.......اجلنسني وعدم التميز بني اجلنس أو اللغة أو الدين

ام كما اعترفت للمرأة اجلزائرية باحلق يف التصويت والترشح منذ ع

، ناهي  عن اآلليات القانونية واملؤسساتية، واليت من شأ ا تعزيز دور 0728

املرأة يف احلياة السياسية، كما قامت بتعديل العديد من القوانني اليت تشمل على 

اخل كما   .. .أحكام متييزية، كقانون األسرة قانون اجلنسية وقانون العمل

 هذا ،ركة السياسية للمرأةإنشاء منظمات ومؤسسات تعىن بدفع املشا

 40والذي أضيفت مبوجبه املادة  8112إضافة إىل تعديل الدستور يف 

واخلاص بكيفية توسيع متثيل املرأة  14 - 08مكرر واليت صيغ القانون العضوي 

يف اجملالس املنتخبة، من أجل تنفيذها، والذي جسد بصفة صرحية نظام 

 01النتخابات التشريعية اجلارية يف حيع طبق ألول مرة يف ا( الكوتا)احلصص 

، واليت 8108نوفمرب  87وكذا االنتخابات احمللية اليت جرت يف  8108ماي 

وهو الشيء الذي  ،عرفت حتسننا يف نسب تواجد املرأة يف اجملالس املنتخبة

عامليا كما نالت استحسانا من قبل اجملتمع  81صنفت مبوجبه اجلزائر يف املرتبة 

هم وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون واليت أشادت كث ا الدويل من بين

 .هبذه اخلطوة اليت قامت هبا اجلزائر

لكن رغم كثرة هذه التعديالت، جند أنفسنا دائما أمام إشكالية النص 

واملمارسة على أرض الواقع، حيع تبقى املرأة تعاين من التمييز، ونسب متثيلها 

بة وذل  إذا ما قرناه بنسبة الفتيات يف اجملتمع حمدودة يف اجملالس املنتخ

اجلزائري، واليت تقدر بأكثر من النصف، كما ال تزال العديد من املناصب العليا 

حكرا على الرجال كرئاسة الربملان أو اجملالس الوالئية وكذا يف املناصب 

ال اخل، فكل هذه املناصب ... القيادية كوزارة الدفا  العدل ومنصب وزير أول
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نسوة نتأسف كث ا هلذا األمر، وذل  تزال بعيدة عن املرأة اجلزائرية، حنن 

 .اسية فعالة يف البناء والتنمية وتطوير البالدألن املرأة تعترب قوة ع

ويعود السبب الرئيسي واألساسي يف ذل  إىل بعض املفاهيم الثقافية اليت 

عمل السياسي، إضافة إىل تقلل من قدرة املرأة على اختاذ القرار وممارسة ال

عادات وتقاليد اجملتمع اجلزائري احملافظ، والذي خيتزل دور املرأة يف اإلجناب 

 .والتربية وأعمال البيت

كما توجد عوامل أخرى اقتصادية وسياسية وحىت دينية، واليت يتخذها 

بعض املتعصبني والرافضني القتحام املرأة العامل السياسة، كحجة إلقصائها 

 . ا من تقلد مثل هذه املناصبوحرما

وعليه ومن اجل جتاوز كل هذه العوائق والعقبات، وإزالتها  ائيا، سنحاول 

تقدمي جمموعة من التوصيات، واليت نأمل يف أن تساهم يف تعزيز املشاركة 

السياسية للمرأة، ووصوهلا إىل مراكز صنع القرار واىل املستويات العليا للسلطة، 

 :وذل  كما يلي

تغي  العالقات االجتماعية بني الرجال والنساء داخل اخللية العائلية،  -

بصورة جذرية واحلد من العوائق الداخلية اليت متنع املرأة من خوض غمار 

 .السياسة

تنمية ثقافة املساواة بني الرجل واملرأة، وإزالة كل الصور النمطية  -

 .السليبة ضد املرأة

توعية دينية مستن ة، حىت ال يستغل  -ونساءرجاال  -توعية األفراد  -

الدين استغالال خاطئا، للتقليل من شأن املرأة، وحرما ا من حقوقها املقررة 

 .شرعا

 املنتخبة، وليس كوتا تشريعية

اعتماد نظام الكوتا يف الدستور بصفة آلية، يف تركيبة اجملالس مؤقتة،  -

 .هشة وفضفاضة
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قرار، على املستويني املركزي واجلهوي، رفع عدد النساء يف مناصب ال -

 .والعمل املرأة يف اخلطط اليت تعترب تقليديا ذكورية مثل الوالة

تشجيع األحزاب والنقابات واجلمعيات، على مزيد من إدماج العنصر  -

 .النسوي يف هيأهتا العليا

تطوير القدرات النسائية يف التعب  عن الرأي واملشاركة يف اختاذ  -

 .وحتديد األولويات والتفاوض عند تدخل الربامج واملشاريع التنموية القرار،

مزيد من العناية مبوضو  مشاركة املرأة يف احلياة العامة، ودخوهلا إىل  -

مواقع القرار، من قبل اآلليات املؤسساتية مثل وزارات املرأة واملراكز املهتمة 

 .ليةبشؤون املرأة، وإعطائها الكث  من الدعم واالستقال

تشجيع التدريب املوجه لفائدة الفئات النسائية يف جمال املشاركة يف  -

 .العامل السياسي

مزيد من التغطيات األنشطة املرأة يف احلياة العامة والقيادات النسائية،  -

من قبل وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، سواء الصحافة املكتوبة أو السمعية 

 .البصرية

دريبية موجهة إىل املرأة الناشطة يف احلقل توف  عدة دورات ت -

السياسي، هتدف إىل تعزيز قدراهتا على استعمال أدوات االتصال يف إطار 

 .أنشطتها، وباخلصوص احلمالت االنتخابية

تفعيل نشاطها على املستوي االجتماعي والعمل على محاية حقوقها من  -

 .األفكار اهلدامة املنافية للشريعة اإلسالمية

قدراهتا من النجام و ن لن يتحقق هلا ذل  إال إذا كانت واثقة من نفسهاولك

ويف األخ  نأمل بأن يعمل هبذه التوصيات مستقبال، وذل  من . يف اجملال السياسي

اجل حتسني وضع املرأة، أل ا مازالت تعاين من اإلجحاف يف حقوقها السياسية، 

 .فوضع املرأة يف اجلزائر والعامل كله مشوه

عل هذه احلقيقة تدفع بنا إىل القول أن القانون لوحده، سواء كان دوليا ول

أو داخليا، ال يكفي لتشجيع املساواة بني الرجل واملرأة، وضمان اإلدماج الكلي هلا 
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يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فاملطلوب هو تغي  صورة املرأة 

الفكر إزائها، على أ ا خملوق ضعيف أو ذاهتا يف اجملتمع، والتخلص من مسبقات 

 .أ ا ال تصلح إال أن تكون ربة بيت

 :اهلوامش
دراسة  :حقوق املرأة بني االتفاقيات الدولية والشريعة االسالمية ،خالد مصطفى فهمي -0

 007ص  ،8119 ،مصر،دار اجلامعة اجلديدة ،مقارنة

احلريات االساسية وحقوق االنسان واملواطن وآليات ضما ا يف نص التعديل  ،عمران قاسي-8

مذكرة لنيل شهادة املاجست  يف القانون الدستوري وعلم التنظيم ،0772الدستوري لعام 

 7ص  ،8118-8110 -جامعة اجلزائر–كلية احلقوق بن عكنون  ،السياسي

لسياسية وتطورها وضماناهتا، دار حسين قمر، حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق ا -4

 047ص ،8112الكتب القانونية، اإلسكندرية، 

القاهرة،  ،8أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، دار الشروق، ط -9

 .91، ص 8111

دراسة  -يس  فتوم حجة، حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية،  -1

 04ص،8117حقوق اإلنسان والدميقراطية، فلسطني،  مقارنةمركز إعالم

من دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الصادر مبوجب املرسوم  11املادة  -2

  19/08/0772 :املؤرخ يف 72/942الرئاسي رقم 

  80االعالن العاملي حلقوق االنسان املادة  -9

 08ص،مرجع سابق،عمران قاسي -2

محودة، احلماية الدولية حلقوق املرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة منتصر سعيد  -7

 27، ص 8119اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

  0772مكرر دستور  40املادة  -01

ضمانات املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف ظل "حفصية بن عشي، حسني بن عشي،  -00

، جملة "يات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبةالقانون العضوي احملدد لكيف

 012، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ص 8109سبتمرب  00املفكر، العدد 

منتصر سعيد محودة، احلماية الدولية حلقوق املرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  -08

 .27، ص 8119اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
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حسام الدين األمحد، محاية حقوق املرأة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  --04

 .000ص،.8117واالتفاقيات الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 

 081ص  ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -09

 001ص ،مرجع سابق،حفصية بن عشي-01

 0729قانون االسرة سنة  -02

 ، "املكانة السياسية للمرأة يف القانون الدويل والتشريع اجلزائري  "امربوكة حمرز،  -09

 12، ص (8109-8104مذكرة ماجست ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

  90ص،مرجع سابق،منتصر سعيد محودة-02

ي ال تتناقض مع الدين االسالم 11/18من االمر  2وهذا التعديل والذي نصت عليه املادة  -07

باعتبار أن فاطمة الزهراء رفضت أن يتزوج عليها علي ووقف رسول صلى اهلل عليه وسلم إىل 

وبالتايل فليس من حق الرجل أن يتزوج دون  ،جانبها يف رفضها ومل يتزوج عليها إال بعد وفاهتا

السلطة الرجالية االسرية وأثرها على الوضعية  ،أنظر نافع نوارة ،علم زوجته االوىل ورضاها

مذكرة  ،دراسة ميدانية لعينة من مقاطعة جسر قسنطينة :االجتماعية للمرأة اجلزائرية

-جامعة اجلزائر-كلية العلوم االجتماعية ،لنيل شهادة املاجست  يف علم االجتما  الثقايف

 .014ص  ،8112-8117

 17ص،مرجع سابق،مربوكة حمرز -81

من قانون  ،29 ،98 ،29 ،مكرر 19 ،91 ،42 ،07 ،17 ،12 ،مكرر 19 ،19أنظر املواد  -80

 االسرة 

تعزيز ومحاية حقوق االنسان املدنية والسياسية واالجتماعية  ،ياكني ايرتورك -88

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف  ،والثقافية واالقتصادية مبا يف ذل  احلق يف التنمية

 ،من جدول االعمال 14البند  ،19الدورة  ،جملس حقوق االنسان ،أسبابه وعواقبهضد املرأة و

 19ص

 8108يناير سنة  08املوافق  0944صفر عام  02مؤرخ يف  14-08قانون عضوي رقم  -84

، اجلريدة الرمسية، العدد رقم "حيدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة

  92، ص 8108يناير سنة  09الصادرة بتاريخ  ،10

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -89

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -81
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دراسة مسحية ملشروعات اجملال االجتماعي للنهوض باملرأة  ،عائشة عبد السالم -82

سرة وقضايا املرأة عن منظمة املرأة باجلمهورية اجلزائرية لصاحل الوزارة املنتدبة املكلفة باال

 02ص  ،8117اجلزائر  ،العربية

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -89

يتضمن القانون االساسي العام للوظيفة  0722جوان  18املؤرخ يف  22/044القانون رقم  -82

 العمومية 

  80ص،مرجع سابقيس  فتوم حجة، -87

 8112نوفمرب  01املوافق ل  0987ذي القعدة  09خ يف املؤر 12/07القانون رقم  -41

  8112نوفمرب  02 :الصادرة يف 24ر عدد .واملتضمن تعديل الدستور ج

حيدد كيفية  8108يناير  08املوافق ل  0944صفر  02املؤرخ يف  08/14قانون رقم  -40

 8108 يونيو 09 :الصادرة يف 10ر عدد .توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة ج

من اإلعالن  80من اتفاقيات احلقوق السياسية للمرأة جند املادة  14إضافة للمادة  -48

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  81العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 

من اتفاقيات القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغ ها من الصكوك  12و 19

 .ولية اليت اعترفت للنساء حبق تقلد الوظائف العامةالد

 ،جريدة السالم ،املشاركة السياسية مشكلة جمتمع ال حتل بالقوانني ،أيت العريب مقران -44

  8100نوفمرب  00بتاريخ 

ال يعد نكرانا بل  على مبدأ املساواة يف تويل الوظائف العامة، 0724إن إغفال دستور  -49

 .اكتفى بإقرار النص على املساواة أمام القانون بصفة مطلقة

 80ص ،مرجع سابق،عائشة عبد السالم -41

 27ص ،مرجع سابق،مربوكة حمرز-42

غ  أنه إذا أتينا لتفس  هذه االية جند أن اهلل سبحانه وتعاىل أنزهلا من أجل العطف  -49

 ;حلقوقها اليت أقرها هلا القران نفسه وبذل  فإن القوامة  والرمحة على املرأة وليس إنتقاصا

حبيع تكون  ،إمنا يقصد هبا قوامة الرجل على أسرته فقط وال تعين تسلط الرجل على املرأة 

يف بيت الزوجية مسلوبة اإلرادة بل املراد هبا الرئاسة اليت يتصرف فيها املرؤوع بإرادته 

ؤوع مقهورا مسلوب اإلرادة ال يعمل عمال إال مبا يوجهه وإختياره وليس معناها أن يكون املر

 رئيسه 

شق  حفيظة، دليل املشاركة السياسية للنساء العربيات، قسم اإلعالم والنشر باملعهد  8 -42

 .10. ص. 8119العريب حلقوق اإلنسان، تونس، 
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 ،األردن ،والتوزيعدار أسامة للنشر  ،حقوق اإلنسان يف ظل العوملة ،علي يوسف الشكري -47

 011ص  ،8112

الدار  ،رؤية حتليلية واستشرافية :االعالم واملشاركة السياسية للمرأة ،عادل عبد الغفار -91

 .011ص  ،8117 ،مصر ،املصرية اللبنانية
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 : خلص امل

ويستعمل . ظهرت حرية التجارة والصناعة يف التاريخ مع التأكيد على حقوق االنسان

 ويستشف. املصطلح لتعيني شروط ممارسة األنشطة التجارية يف الدول ذات التوجه الليربايل

منه يف قانون األعمال النص على حرية ولوج األسواق واملنافسة بني املتعاملني، وهو ما ال ينفي 

ومت االعتراف هبذه احلرية يف كل . تدخل السلطة للقيام بدورها يف ضبط تلك النشاطات

دولة حسب التطور التارخيي للمنظومة القانونية   لكل منها حتت مسميات خمتلفة بطريقة 

 .6991مل يتم االعتراف هبذا املبدأ يف اجلزائر إال يف دستور . ضمنية صرحية أو

 

Résumé  

La Liberté économique est apparue dans l'histoire au moment de l'affirmation 

des droits de l'homme. Les termes liberté du commerce et de l'industrie, désignent 

couramment les conditions d'exercice des activités économiques dans les États se 

réclamant du libéralisme. 

Ils évoquent un régime de droit des affaires caractérisé par la liberté d'accès au 

marché et la concurrence entre ses acteurs, qui n'exclut pas pour autant l'intervention 

régulatrice des autorités publiques. En fonction de leur histoire et de leur système 

juridique, les États reconnaissant la liberté du commerce et de l'industrie ou son 

équivalent autrement dénommé peuvent le faire formellement, ou d'une manière plus 

succincte, voire purement implicite. En Algérie le principe n’a été reconnu en Algérie 

qu’à partir de l’année 1996 
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Introduction : 

Les termes liberté du commerce et de l'industrie, désignent 

couramment les conditions d'exercice des activités économiques dans les 

États se réclamant du libéralisme. 

Ils évoquent un régime de droit des affaires caractérisé par la 

liberté d'accès au marché et la concurrence entre ses acteurs, qui n'exclut 

pas pour autant l'intervention régulatrice des autorités publiques. 

Depuis les années 1990, l’Algérie s’est engagée dans un processus 

de réformes  visant  à  mettre  en  place  les  instruments  nécessaires  au 

fonctionnement de  l’économie de  marché, jugé e  plus  efficace et plus 

favorable à la croissance économique. 

La réussite d’une telle politique suppose, non seulement un 

fonctionnement optimal et rationnel des marchés, mais aussi et surtout un 

rôle régulateur de l’état à travers, notamment l’élaboration de lois claires  

et  la  mise  en  place  d’institutions  de  régulation  efficaces  pour 

faciliter  le  bon  fonctionnement  du  marché,  en  corriger  les 

imperfections, les défaillances et arbitrer les conflits .Ceci est d’autant 

nécessaire que L’Algérie a décidé d’ouvrir son économie sur 

l’environnement international à travers l’accord d’association avec 

l’Union Européenne et la future adhésion à l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). D’où la problématique suivante : Dans quelle 

mesure la constitutionnalisation du principe de la liberté du 

commerce et l’industrie garantit-elle son exercice ? 

 

1- Apparition du principe de la liberté du commerce et l’industrie 

Au Moyen Age, la notion de liberté économique n'était pas 

étrangère au commerce. L'économie urbaine reposait en grande partie sur 

l'activité des marchands, que les droits municipaux et les marchés 

favorisaient 

Dès la seconde moitié du XVe siècle, le système économique 

imposé par les corporations
1
, étendu à toute l'Europe, mit fin à la liberté 

existante. Il interdisait aux artisans de vendre et aux commerçants de 

                                                 
1
 Marie Malaurie-Vignal : Droit de la concurrence interne et européen, Sirey, 2014, 

édition 6, p 2 
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fabriquer, prohibait les associations pour les uns et les autres. Le choix 

d'une profession et la création d'ateliers étaient soumis à des restrictions. 

La concurrence était rendue impossible, non seulement par les directives 

sur les petites entreprises, les prix et les salaires tarifés, mais aussi à 

cause des privilèges accordés aux membres des corporations, à 

l'interdiction pour les femmes d'exercer une activité indépendante et, plus 

généralement, aux restrictions d'établissement
1
.  

Les interventions protectionnistes, notamment la mise à l'écart des 

marchands étrangers par l'attribution sélective de patentes et l'interdiction 

d'importer certaines marchandises, violaient la liberté du marché. Les 

douanes, qui avaient jusque-là une fonction essentiellement fiscale, 

furent de plus en plus utilisées pour isoler le marché. Les corporations, 

avec leur réglementation rigide et leur hostilité aux innovations, 

paralysèrent la vie économique à tel point que le progrès et les 

changements ne se produisirent plus qu'en dehors de l'artisanat
2
. 

 

1-1 Apparition du principe en France 

La Liberté économique est apparue dans l'histoire au moment de 

l'affirmation des droits de l'homme en 1789. Le principe de liberté du 

commerce et de l'industrie est issu du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 

1791, selon lequel : " A compter du 1er avril prochain, il sera libre à 

toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou 

métier qu’elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir 

auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix d’après les taux ci-après 

déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou 

pourront être faits "
3
. Il s'agit d'un principe fondamental du droit. 

Le Conseil d'Etat rappelle ce principe, il prend valeur 

constitutionnelle selon la décision du Conseil constitutionnel du 16 

janvier1982 relative aux lois de nationalisation consacrant la liberté 

                                                 
1
 -http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F47142.php 

2
 -Steven L. Kaplan et Philippe Minard : La France malade du corporatisme, XVIII-XX 

siècle, Belin, Paris, 2004 p 81. 
3
- https://gallica.bnf.fr  
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d'entreprendre
1
. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel affirme

2
 

que « La liberté, qui aux termes de l’article 4 de la Déclaration consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être 

préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la 

liberté d’entreprendre ».Pour autant, cette liberté n’est ni générale, ni 

absolue. 

 

1-2 Apparition du principe en Algérie 

Il  n’y  a  nul  doute  que  le  principe  de  la  liberté  du  commerce  

et  de l’industrie  constitue un principe  de valeur  constitutionnel  en  

Algérie
3
, puisque  l’article  37  de  la  constitution  Algérienne  dispose : 

« La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans 

le cadre de la loi. » Mais il convient de préciser que ce principe n’a été 

reconnu en Algérie qu’à partir de l’année 1996
4
. 

Avec la réforme de 2016 une nouvelle lecture est donnée au 

principe de liberté du commerce et de l’industrie puisque l’article 43 

stipule que La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle 

s'exerce dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à améliorer le climat des 

affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des 

entreprises au service du développement économique national. L'Etat 

régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. La loi 

interdit le monopole et la concurrence déloyale. 

 

2- Contenu du principe : 

 Garantie par des normes juridiques de valeur supérieure dans les 

États se réclamant du libéralisme économique, la liberté du commerce et 

de l'industrie est rangée au nombre des libertés publiques. Ce statut 

protecteur implique que les traits essentiels de son encadrement soient 

déterminés par le législateur et non par l'administration, et que les 

                                                 
1
 - Conseil constitutionnel 20 mars 1997 N° 75544     

2
 - (C.E. ass. 16 déc. 1988 

3
 - DJELLAL Messad épse MAHTOUT, Le rôle d’une économie régulée dans la 

performance et la compétitivité des entreprises, 
4
 - Nacir Benmouhoub, Constitutions et hautes institutions de l'État Algérien, Casbah 

Éditions, 2013, p286. 
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activités économiques soient largement ouvertes et s'exercent sous un 

régime de liberté de principe.  

Il n'empêche cependant pas qu'elle soit soumise le cas échéant à 

certaines restrictions, dès lors qu'elles ne sont pas «arbitraires ou 

abusives», selon la formule du Conseil constitutionnel français
1
. 

L’article 43 de la constitution de 2016 ne cite pas le terme liberté 

du commerce et de l’industrie, mais cite les dispositions qui qui le 

compose. On peut en tirer trois catégories : les droits reconnus, les 

secteurs à améliorer ou encourager, et les pratiques interdites. 

 

2-1-La reconnaissance de la liberté d’investissement et de 

commerce 

Le paragraphe 1 de l’article 43 de la constitution qui stipule : « La 

liberté d'investissement et de commerce est reconnue ». est limité 

dans sa portée dans les faits, par le fait que cette liberté devra s’exercer  

dans le cadre de la loi. L’étude de la législation économique algérienne 

nous révèle que, pour différentes raisons, une telle liberté est loin d’être 

réellement remplie. Il est en effet difficile de parler d’une quelconque 

liberté dans la mesure où il existe en même temps, dans différents textes, 

une obligation d’investir dans la production qui pèse sur certains 

opérateurs.  

D’autre part, l’on assiste à une inflation des textes juridiques à forte 

dominante réglementaire (décrets, arrêtés…), ce qui amplifie l’instabilité 

de l’encadrement juridique et les risques d’abus de la part de 

l’administration. Ce phénomène, qui affecte sérieusement le principe de 

la liberté d’investir, est accentué par la faiblesse et même la facticité du 

contrôle exercé sur l’exécutif
2
. 

 

2-2- L’Etat régule le marché et protège le consommateur 

La législation algérienne sur la concurrence et sur la régulation est 

relativement nouvelle et n’a pas encore connu une application pleine et 

                                                 
1
 - Conseil constitutionnel 20 mars 1997 N° 75544     

2
 - Taibi Achour. Les limites du principe de la liberté d’investir en droit Algérien. In : 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 65 N°3,2013. pp. 763-787 ; 
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entière du fait que l’environnement économique général n’est pas encore 

totalement adapté en la matière. En effet, notre pays est en voie de 

transition vers la mise en place d’une économie de marché.
1
 

Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont engagé un processus visant 

notamment la libéralisation des prix, des activités, du commerce 

extérieur, de privatisation des entreprises publiques et de réorganisation 

des services publics. La mise en œuvre de ces actions est progressive et 

prend en considération les obligations socio-économiques à la charge de 

l’Etat tels que les services sociaux et publics (électricité, gaz, sécurité 

sociale, école,…). 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le droit algérien est de plus 

en plus envahi par des catégories juridiques propres au droit des pays 

occidentaux sous l’effet conjugué de la libéralisation de l’économie et de 

la mondialisation. Dans la mesure où l’Etat se désengage de pans entiers 

de l’économie dans le cadre de la mise en chantier d’une économie de 

marché, il se trouver contraint d’adopter les règles en vigueur dans les 

pays libéraux, on y assiste ainsi à la réception de l’ordre juridique libéral 

par le biais de l’importation massive de nouvelles technologies juridiques 

« clés en mains »
2
.  

Contrairement à ce que laisse suggérer le mythe du retrait ou du 

désengagement de l’Etat de la sphère économique, le passage de l’Etat 

providence à l’Etat régulateur ne signifie nullement la fin de 

l’intervention de l’Etat dans le champ économique puisque l’économie de 

marché ne requiert pas le spontanéisme que ses fervents défendeurs lui 

prêtent.  

Ainsi donc, l’Etat se désengage des pans entiers de l’économie 

comme le recommande la doctrine libérale, il reste que, face aux 

nécessités et aux exigences d’un encadrement efficient du marché, 

                                                 
1
 - https://www.commerce.gov.dz/autorites-de-la-concurrence 

2
 -Amina Mernache. Le statut et le rôle de l’État algérien dans l’économie : rupture et 

continuité. Droit. Université Paris-Est, 2017. 
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l’intervention de l’Etat s’avère plus que nécessaire. Toutefois, celle-ci 

prend de 
1
 

 

2-3- L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires  

La relance de l’investissement et la dynamisation de 

l’entrepreneuriat dépendent d’un climat favorable aux affaires. Il s’agit 

d’une priorité qui est au cœur de la dynamisation de des entreprises, cœur 

de création des richesses qui devraient amorcer le passage d’une 

économie dépendante des hydrocarbures vers une économie davantage 

orientée vers des processus de diversification. La constitutionnalisation 

de l’amélioration du climat des affaires
2
, exprime la volonté des pouvoirs 

publics de favoriser l’entrepreneuriat et l’investissement grâce à la mise 

en place d’un environnement propice aux affaires. 

Les engagements de l’Etat sont, de ce fait, recentrés sur ses 

fonctions de facilitateur et ont notamment porté sur l’assainissement du 

cadre institutionnel d’investissement et d’entrepreneuriat afin de libérer 

le potentiel de l’initiative privée, source naturelle pour accroitre les 

opportunités d’investissement. 

Les mesures de facilitation visant à améliorer le climat des affaires 

s’inscrivent sous la thématique du renforcement de l’attractivité du pays 

et des facilitations en matière d’investissement et de soutien à 

l’entrepreneuriat
3
. 

Dans son rapport sur l’indice de l’évolution du monde de 

l’entreprise durant le premier trimestre 2018 en Algérie, l’observatoire du 

climat des affaires (OCA)
4
, fait ressortir que l’Etat est un mauvais élève 

en matière de l’amélioration du climat des affaires, l’un des axes sur 

lesquels s’est basée l’enquête, auquel les chefs d’entreprises ont donné la 

plus mauvaise note. 

 

 

                                                 
1
 - A. DAHMANI, l‟Algérie à l‟épreuve, économie politique des réformes : 1980-1997, 

Casbah, Alger, 1999, p. 148. 
2
 - Article 43 de la loi n° 16-01 du 06 mars 2016 portant révision constitutionnelle 

3
 - http://www.industrie.gov.dz/?L-amelioration-du-climat-des 

4
 - http://oca.dz/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Naratif-OCA-T1.2018-FINAL.pdf 
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2-4-Les pratiques interdites 

La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale, cette 

disposition est censée protéger les droits au libre accès aux biens et 

services, sans autres contraintes que celle qu’imposent la nature et les 

techniques de production, délimité en cela par une concurrence libre et 

loyale réduisant les surcouts non nécessaires, engendrés par les situations 

monopolistiques.  

Le monopole (du grec monos signifiant « un » et polein signifiant « 

vendre ») est, au sens strict, une situation dans laquelle un offreur se 

trouve détenir une position d'exclusivité sur un produit ou un service 

offert à une multitude d’acheteurs.  

Lorsque cette situation d'exclusivité dans une activité est établie au 

profit de la puissance publique, on parle de « monopole d'État » ou de « 

monopole public 
1
». 

Par extension (plutôt abusive) le terme de monopole est souvent 

utilisé pour décrire une situation proche de la définition précédente mais 

distincte : le terme « monopole » est alors appliqué à une entreprise qui 

n'est pas à proprement parler en situation de monopole mais domine 

largement un marché où la concurrence existe encore, mais de manière 

marginale
2
. En l'occurrence, le terme de position dominante est 

préférablement employé par les autorités et la réglementation de la 

concurrence.  

 

3- La liberté du commerce et de l’industrie est un droit 

Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent 

juridiquement l'ensemble des droits primordiaux pour l'individu, assurés 

dans un État de droit et une démocratie. Elles recouvrent en partie les 

droits de l'homme au sens large.  

Il existe plusieurs façons d’appréhender la fondamentalité d'un 

droit ou d'une liberté. Une première lecture, normative, consiste à 

                                                 
1
 - Harold H. Greene, « L'État, les consommateurs et le monopole naturel », Réseaux, 

1993, vol. 11, n° 59, p. 9-23 
2
 - Blandine Laperche, « Les ressorts du monopole : Essai sur l'hérésie de Joan 

Robinson », Innovations, n° 14 2001/2, p. 33 à 54 
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considérer que sont fondamentaux les droits et libertés qui ont reçu une 

consécration normative à un niveau juridique supra-légal. Ceux qui, dans 

la pyramide des normes, sont supérieurs aux simples lois. 

La liberté économique est un terme économique et politique aux 

acceptions différentes selon les points de vue. Une des approches 

principales de la liberté économique provient des traditions libérales 

classiques et libertariennes
1
. Ces dernières prônent le libre marché, le 

libre-échange et la propriété privée. Le point de vue libre-échangiste 

définit la liberté économique comme la liberté de produire, de commercer 

et de consommer des biens et services acquis sans usage de la force, de la 

contrainte ou du vol.  

Cette notion est incarnée dans un État de droit par le respect de la 

propriété privée et la liberté contractuelle et caractérisée par une 

ouverture aux marchés. Plusieurs indices mondiaux, comme le projet 

Economic Freedom of the World ou encore l'indice de liberté 

économique, tentent de mesurer la liberté économique des différents 

pays
2
. D'après des études empiriques s'appuyant sur ces mêmes indices le 

niveau de vie, la croissance économique, l'absence de violence, de 

corruption et d'inégalité de revenu sont positivement corrélées au niveau 

de liberté économique
3
. 

 

3-1- Le droit d’exercer le métier de son choix 

En règle générale, non. Selon une idée fausse et répandue, les 

gouvernements sont tenus, en application des droits économiques, 

sociaux et culturels, de fournir gratuitement des soins de santé, l’eau, 

l’éducation, de la nourriture et d’autres biens et services. Les États ont la 

responsabilité de veiller à ce que les équipements, biens et services 

nécessaires à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 

soient disponibles à des prix abordables.  

                                                 
1
 - Martin Bronfenbrenner, « Two Concepts of Economic Freedom », Ethics, vol. 65, 

no 3,  1955, p. 157––170 
2
 - Amartya Sen, Rationality and Freedom, 2 

3
 - liezer B. Ayal et Georgios Karras, « Components of economic freedom and growth: 

an empirical study », Journal of Developing Areas, Western Illinois University, vol. 32, 

no 3,  printemps 1998, p. 327–338 
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Cela signifie que les coûts directs et indirects du logement, de la 

nourriture, de l’eau, de l’assainissement, de la santé ou de l’éducation ne 

devraient pas empêcher une personne d’accéder à ces services ou 

compromettre sa capacité à jouir d’autres droits
1
. 

Le droit au travail a ensuite été proclamé dans la Déclaration 

universelle des droits de l'homme de 1948 : « Toute personne a droit au 

travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » (Article 

23). Il est aussi inclus dans le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 6), Charte sociale 

européenne de 1961 (art. 1), de même que dans la Charte africaine des 

droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 15). 

 

3-2- Les droits civiques dans le libre marché 

Les droits humains constituent un cadre commun de valeurs et de 

normes universellement reconnues et établissent l’obligation qui revient 

aux États d’agir d’une certaine manière ou de renoncer à certains actes.   

Il s’agit d’un instrument important pour amener les États, et de plus en 

plus les acteurs non étatiques, à répondre des violations des droits ainsi 

que pour mobiliser les efforts collectifs visant le développement de 

communautés et de structures mondiales favorables à la justice 

économique, au bien-être sociale, à la participation et à l’égalité. Les 

droits humains sont universels, inaliénables, interdépendants et 

indivisibles. 

Le concept actuel est avant tout d'inspiration américaine (civil 

rights), ébauché avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789, et légitimé notamment par le mouvement des droits civiques des 

années 1960. Le philosophe John Locke argua ainsi que les droits 

naturels tels que la vie, la liberté et la propriété devraient être convertis 

en droits civiques et protégés par l'État souverain dans le cadre d'un 

contrat social
2
. 

                                                 
1
 - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, questions 

fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, fiche n°33 
2
 - Deuxième traité du gouvernement civil, chapitres II et III 
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Au niveau mondial, la Convention européenne des droits de 

l'homme est adoptée en 1951 pour la protection légale de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme et aussi, puis pacte international relatif 

aux droits civils et politiques est adopté par l'ONU sur l'influence de la 

Convention européenne. 

 

3-3- la libre circulation des personnes et des biens 

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de 

choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire 

national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.  

Toute  restriction  à  ces  droits  ne  peut  être  ordonnée  que  pour  

une  durée  déterminée,  par  une décision motivée de l'autorité 

judiciaire
1
. 

Le corollaire de ce droit est de commercer librement sur tout le 

territoire national. Cela signifie par ailleurs la libre circulation des biens 

sous réserve du respect des droits de propriété.    

 

 Conclusion : 

Dans le cadre d'une économie « administrée », l'Etat est un agent 

économique qui attend du citoyen l'aliénation de ses libertés 

fondamentales, en échange de quoi, l'Etat pourvoit à tous ses besoins. 

Cela suppose que le rôle de l'Etat ne se limite pas à la régulation 

économique mais que l'individu soit nié au profit de la collectivité.  

Alors que dans le cadre d'une économie « de marché », l'Etat au 

contraire, se limite aux activités de régulation, sans s'immiscer 

directement dans la sphère économique et que le citoyen individu exerce 

pleinement ses libertés fondamentales.  

Dans le premier cas, le pouvoir est détenu par « la technocratie 

bureaucratique » et que ses membres utilisent la force de l'Etat pour 

bénéficier des avantages matérielles qui ne sont pas accordés aux 

citoyens ordinaires et ce, notamment par le moyen de la corruption, alors 

                                                 
1
 - Art 55 de la constitution 
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que dans le deuxième cas, l'Etat reste sous le contrôle du citoyen et à son 

service.  

Les conditions historiques dans lesquelles le principe de la liberté 

du commerce et de l’industrie a été introduit en Algérie n'ont pas permis 

aux citoyens de l'appréhender dans le cadre d'un débat démocratique, 

autour de la question du rôle de l'Etat dans la société, et autour de la 

question de savoir qui doit détenir le pouvoir économique dans la société. 

Disposer de la liberté de commerce et d'industrie dans une sphère 

économique signifie que l'Etat doit limiter à la fonction de régulation et 

où il serait au service de ses citoyens et sous leur contrôle. 
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