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 :قواعد النشر في املجلة

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

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

 .يعدها الباحث

 :هيئة التحرير

تعطى ألاولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير حسب ألاسبقية الزمنية في  

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

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

اءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد تقوم هيئة التحرير بالقر  

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

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية
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ترسل البحوث والدراسات عبر البريد الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد 

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

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

 .املعتمدة

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

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

 .مجلة أخرى 

 :عنوان البحث

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

 .ويدل عليه، أو يتضمن الاستنتاج الرئيس ي

 .نبذة عن الباحث صاحب املقال 

 :ملخص البحث

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

نسية أو الانجليزية ملخص باللغة العربية يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفر  

 .كلمة( 022إلى  052)في حدود 

 :الكلمات املفتاحية

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

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

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

 :الهوامش

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

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

 
ً
 .من املصادر واملراجع والهوامش وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 :عروض الكتب

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

 .مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته



 
 

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

 .ة جديدةإضافة علمي

 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

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

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

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد الصفحات عن  

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

أطاريح دكتوراه، ومذكرات )تنشر الدورية عروض ألاطاريح واملذكرات الجامعية  

التي تم إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، ( املاجستير

 .وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية، )طروحة كاملة في أول العرض، إبراز بيانات ألا  

 (.الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

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

 .املوضوع وكيفية تحديدها

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

 .ائجمن نت

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد صفحات العرض عن  

 تنبيه هام

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

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

 .ومصادر املعلومات

دة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى جميع آلاراء وألافكار واملعلومات الوار  

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

 .أي مسؤولية في ذلك

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

، علما (لة ورقيافي حالة طبع املج)به البحث على البريد إلالكتروني ونسخة ورقية 

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



 
 

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

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

 .القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الخامسالعدد كلمة 

 يتتوجه هيئة التحرير ملجلة الصدى التي تصدر عن مخبر النظام القانون

بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة  ،للعقود والتصرفات في القانون الخاص

اء من التقدير لكافة ألاساتذة الخبر و  ، بخالص عبارات الشكرولة الجزائرمن د

اخل الوطن أو من خارجه على ، سواء من دكاديمينأمراجعين وباحثين 

على الثقة التي وضعوها في القائمين العلمية املقدمة، و  داتهمو مجهو  إسهاماتهم

ن تصبح أيمانا منهم بإ ،بحوثهم العلمية ضمنعلى هذا الوعاء ألاكاديمي الذي 

وي منه كل باحث يرت ،املعرفةنهر العلم و  هذه املجلة رافدا صافيا عذبا يصب في

لى جوار املجالت إمكانتها لكي تفتك هذه املجلة  ،م واملعرفةوكل طالب للعل

 .العرفان والتقديرالشكر، فلهم منا جزيل ، العاملية التي أصبح لها باع طويل
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 جبار جميلة: ألاستاذة الدكتورة

 

 

 

 



 الصفحة املقال الرقم

1 

ألاثار البيئية لجدار الفصل العنصري ومرتكزات املسؤولية 

 دوليةال

 ، جامعة خنشلةصهيب ياسر دمحم شاهين: د.ط

 ، نقابة املحامين فلسطينبشرى دمحم حسن أبو ترابي. أ

1 - 11 

1 

 تنظيم الحق في النسيان الرقمي في التشريع املغربي معالم

 أمين الخنتوري: الباحث

 جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاس، املغرب

11 - 85 

3 

التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في 

 السجون في الفقه إلاسالمي والقانون الدولي

 ألاهلية، فلسطينسهيل ألاحمد، جامعة فلسطين . د

 إيهاب خاليلة، فلسطين ألاهلية، فلسطين. أ

85 - 58 

8 

تعاون متعدد ألاطراف : أوروبي-مواجهة الهجرة كتهديد أمني مغربي

 متعدد املستويات

 شوفي أسماء، جامعة قسنطينة. د

 بن عيس ى صفاء، جامعة قسنطينة. أ

58 - 118 

8 

لحماية البيئة الطبيعية في القانون الدولي  ألاحكام املوضوعية

 إلانساني

 سمير رحال، جامعة خميس مليانة. د

118 - 181 

6 
 ألامن الغذائي بالجزائر وعالقته بالتنمية الزراعية

 شكيرين ديلمي، جامعة خميس مليانة. د
183 - 166 

7 

املحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في الجزائر  دسترة

خطوة جديدة لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين ومبدأ 

 الفصل بين السلطات

 براهيم تاج، جامعة سيدي بلعباس. د. ط

 

 

167- 175 



5 

التطور التشريعي آللية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة ألمالك 

 الدولة

 1يوسف، جامعة البليدة برقية بن . د. أ

 1كحيل حكيمة، جامعة البليدة . د

175- 122 

5 

في ظل الدعوى  جزاء سقوط الحق إلاجرائيفعالية إثارة 

 بين النص التشريعي والعمل القضائي: الّضريبية

 ، جامعة بجايةبن دياب مسينيسا. أ

121- 116 

12 

Intentional Killing Offence -Penalty of Semi

according to the Egyptian and Algerian Penal 

Law, an Evaluative Study from an Islamic 

Viewpoint 

Allah -Said Abdu-Dr. Muhammad Gabr Al

Madinah -Gameel, Faculty of Islamic Sciences, Al

International University, Cairo, Egypt 

117- 183 

 



 آلاثار البيئية لجدار الفصل العنصري ومرتكزات املسؤولية الدولية

 ترابيبشرى دمحم حسن أبو : ألاستاذة/ صهيب ياسر دمحم شاهين. د. ط

0202ديسمبر / العدد الخامس   
1 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

 دوليةألاثار البيئية لجدار الفصل العنصري ومرتكزات املسؤولية ال
The environmental effects of the aparthied wall and the 

foundations of criminal  responsibility  

 

 

 

 

 :امللخص

من خالل هذه الدراسة تطرقنا إلى موضوع البيئة في فلسطين ومدى أهمية حمايتها من 

الناتجة عن نشاط إلاحتالل إلاسرائيلي، وال سيما ألاثار السلبية املترتبه عن  إلاعتداءات

 . إنشاء جدار الفصل العنصري على البيئة في ألاراض ي الفلسطينية

وتكمن أهمية املوضوع من الناحية النظرية في النظر إلى الخالف القائم بشأن اعتبار 

سوولية الننائية على القائمين على جدار الفصل العنصري جريمة بيئية، ومدى قيام امل

إنشاء جدار الفصل العنصري، لألهمية من الناحية العملية فهي تكمن في تكوين علم مسبق 

لدى جميع القانونيين الفلسطينيين حول املسوولية الننائية لالستيطان عن جدار الفصل 

دف إلى نزوح العنصري والذي أدى إلى نشوء جريمة بيئية عن طريق تصرف استيطاني يه

 .الشعب الفلسطيني وبقاء ألارض لليهود

جدار الفصل العنصري، إلاحتالل إلاسرائيلي، املسوولية , البيئة :الكلمات املفتاحية

 .الننائية، إلاستيطان
Summary  :  

Through this study we mentioned the environment in Paestine and 

how important it is to protect it from Israeli occupation 

activities,especially the negative effects on the the environment at the 

Palestinian territories because of the aparthied wall  .  

The importance of this subject theoritically is regarding the dispute 

if the aparthied wall was an environmental crime,  and how the criminal 

responsibility is conducted upon the people in charge of building the 

 صهيب ياسر دمحم شاهين: د.ط

 النزائر -جامعة عباس لغرور خنشلة

sohaibysh@gmail.com 
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aparthied wall, and practically the importance is based on establishing 

an advanced knowledge to all Palestinian Legal personell about the 

criminal responsibility regarding  settlements being related to the 

aparthied wall which caused to a environmental crime by a settlement 

act that aims to the emigration of the Paestinian people and keeping the 

land for the Jews  .  

Keywords: Environment, Aparthied Wall, Israeli Occupation, Crimina 

Responsibility,  Settlements  .  

 :املقدمة

يعد موضوع البيئة من أهم املوضوعات املطروحة للتداول على املستويين الدولي 

والوطني وهذا يعود إلى ازدياد تفاقم مستوى التدهور البيئي، نتيجة سوء تصرف إلانسان مع 

ات الغير صحيحة بشكليها املقصود والغير مقصود وذلك في جميع البيئة واستخدام السلوكي

أنحاء العالم، ومع هذا التزايد أصبح واضحا جدا أثر تلك الاعتداءات على البيئة وذلك بتزايد 

استخدام آلاالت وألادوات الحديثة وأسلحة الحرب املدمرة ومدى تأثيرها على املاء الهواء 

دى إلى تدخل الباحثين والعلماء وذلك لضرورة البحث عن والتربة والغذاء، وهذا جميعه أ

 .السبل وآلاليات الكفيلة بحماية البيئة والتقليل من آثار التلوث

وتعتبر حماية البيئة من أعقد قضايا العصر التي تستحوذ على اهتمام املختصين في 

، والاجتماعيةنت نظمها القانونية شتى املجاالت ومختلف املجتمعات إلانسانية مهما تباي

ذلك أنه بعد أن كان الانشغال بقضايا نوعا من الرفاهية التي ال تقبل لدول العالم الثالث 

حيث أمض ى وسيلة يلهث النميع ورائها في محاولة إلنقاذ كوكبنا الذي نعيش عليه من دمار 

 .وخراب محققين

فتجدر بنا الحديث عن  أما فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني وهو الذي يهمنا هنا،

موضوع الاستيطان إلاسرائيلي في الضفة الغربية وذلك ملا يمس من الحياه العامة 

للفلسطينيين بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، فاالستيطان إلاسرائيلي هو 

على  التطبيق العملي للفكر الاستراتيجي إلاسرائيلي الذي انتهج فلسفة أساسها الاستيالء

ألارض الفلسطينية بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج ودعاوي دينية 

، وجلب أعداد كبيرة من "أرض بال شعب لشعب بال أرض"وتاريخية باطلة، وترويج مقولة 
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 من العرب الفلسطينيين بهدف إقامة 
ً
شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم، وإحاللهم بدال

ملا تلعبه فلسطين من أهمية إستراتيجية في هذه البقعة من , العربيةدولة على املنطقة 

 .العالم

كما أنه وفي موضوع الحماية الننائية للبيئة من التلوث فقد واجهه القانونيين عدة 

صعوبات حيث أن ألاصل أن تنشأ الحماية الننائية للحق، وهذا بدوره يعني أن أوجه 

ى العون من قواعد أكثر فعالية وأقرب تأثير من املخاطبين الحماية القانونية كانت في حاجة إل

بأحكامها، وهنا تكمن املصلحة التي تنبثق عن البيئة والتي لم تعد املبادئ العامة للقانون 

العام كافية لحمايتها، وبذلك أضحى من الالزم شمولها بمظلة من نوع خاص تتمثل في ألامر 

ننائي فعندما تفاقمت ألاخطار التي تهدد بيئة إلانسان والنهي الاجتماعي املصحوب بالنزاء ال

فكان من الطبيعي أن يتدخل القانون الننائي لبسط حمايته على املجاالت التي تهدد البيئة 

 .والعمل على فرض جزاء على القائم بهذه التهديدات

نهدف من خالل هذه الدراسة استجالء وبيان كل ما هو متعلق بجدار الفصل 

 من الحديث عن ماهية الندار وبيان الخلفية التاريخية لوجود الندار ،ومن العنصري ب
ً
دءا

 بالحديث عن آلاثار الضارة الناجمة عن بناء , أي دولة تم الاهتداء إلى هذه الفكرة
ً
مرورا

 لبيان وتوضيح املواقف , الندار وإلى أي مدى شكلت ضرر على البيئة الفلسطينية
ً
وصوال

 باملواقف املحلية ومواقف أصحاب الحق ومواقف التي تبلورت بخصوص ال
ً
ندار أخذا

 إلى القانون الدولي ومواقفه إزاء بناء الندار, العدو بحد ذاته
ً
انتهاًء بالحديث عن , وصوال

 .املسوولية التي يمكن إسنادها إلسرائيل نتيجة إقامة الندار

نظري وألاخر تنبع أهمية دراسة موضوع جدار الفصل العنصري من جانبين أحدهما 

وتكمن أهمية املوضوع من الناحية النظرية في النظر إلى الخالف القائم بشأن اعتبار , عملي

جدار الفصل العنصري جريمة بيئية، وفي حال تم اعتباره جريمة بيئية فما هو مدى قيام 

 .املسوولية الننائية على القائمين على إنشاء جدار الفصل العنصري 

ة من الناحية العملية فهي تكمن في تكوين علم مسبق لدى جميع أما بالنسبة لألهمي 

القانونيين الفلسطينيين حول املسوولية الننائية لالستيطان عن جدار الفصل العنصري، 
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والذي أدى إلى نشوء جريمة بيئية عن طريق تصرف استيطاني يهدف إلى نزوح الشعب 

 .الفلسطيني وبقاء ألارض لليهود

 :مشكلة الدراسة

د الحديث عن جدار الفصل العنصري وتأثيراته على البيئة تبرز عدة تساؤالت عن

إلى أي مدى يمكن القول بأن جدار الفصل العنصري يشكل جريمة : حوله تتمثل في

  بيئية؟

 :ويتفرع من إشكالية الدراسة عدة تساؤالت أهمها

التي قامت  وهل هناك سبل وحلول قانونية إلقامة املسوولية الننائية على النهات -

 بإنشاء الندار؟

وفي حال فرض املسوولية، فما هي العقوبات املالئمة التي يمكن استخدامها وفرضها  -

 من أجل حماية البيئة من آلاثار الضارة التي افرزها الندار؟    

اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل استعراض النصوص 

وتحليل هذه النصوص لبيان مدى منحها للقانون , البيئيه القانونية املنظمة للنرائم

الفلسطيني والنانب الفلسطيني بشكل عام محاسبة إسرائيل على بناء الندار وعلى النرائم 

البيئية التي خلفها من جراء وجوده وكذلك النصوص والتوصيات الدولية التي برزت في هذا 

 . املوضوع

 :خطة الدراسة

ستكرس خطة هذه الدراسة بما يتوافق مع الهدف الرئيس ي الذي نسعى لتحقيقه وما 

 : يتفرع عنه من أهداف أخرى والتي نظمت على النحو التالي

 .الخلفية التاريخية لنشأة الجدار وأسباب نشأته: املبحث ألاول  

وموقف  يئيةالركائز القانونية التي تعتبر جدار الفصل العنصري جريمة ب :املبحث الثاني

 .القانون الدولي من ذلك
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 املبحث ألاول 

 الخلفية التاريخية لنشأة الجدار وأسباب نشأته

يرتب علينا ابتداًء بيان كل ما , لعل الخوض في الحديث عن جدار الفصل العنصري 

واملصطلحات التي تم  هو متعلق بجدار الفصل العنصري من حيث ماهيته وما هي التعاريف

 علينا توضيح املقصود , إدراجها لبيان املقصود به
ً
 نجد بأنه لزاما

ً
 ملا ذكر آنفا

ً
عليه وتبعا

هو عبارة : "ريف الندار على النحو التاليمن ناحية واقعية كان التوجه لتع, بكلمة الندار

ن الخط عن جدار طويل قامت إسرائيل بإنشائه في منطقة الضفة الغربية بالقرب م

وذلك بإدعائها أن إنشاؤه كان بحنه الحد من دخول الفلسطينيين من سكان , ألاخضر

 ملنعهم من الوصول إلى املناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتالل 
ً
الضفة الغربية وصوال

 . 1إلاسرائيلي أو الوصول إلى املستوطنات الواقعة بالقرب من الخط ألاخضر

 الفصل العنصري  جدار فكرة إنشاء: املطلب ألاول 

 بل كانت لتحقيق 
ً
ال بد أن فكرة إنشاء جدار الفصل العنصري لم تحدث اعتباطا

 للوصول إليها بكافة , مطامع الاحتالل إلاسرائيلي والوصول إلى أهداف يخفيها
ً
ويسعي جاهدا

كما أن فكرة إنشاء الندار ال يمكن أن تقف على حدود الفكرة , الطرق والسبل املمكنة

 واملبنية على أسس  فحسب بل
ً
أنها بال منازع كانت من ضمن املشاريع املخطط لها مسبقا

 .لكل ما تقدم وللوصول إلى هذه الحيثيات, وحدود معينة تهدف إسرائيل ابتالعها لصالحها

بل  ائيلي فكرة متجددة وظاهرة حديثةال تعتبر إقامة جدار الفصل العنصري إلاسر 

, حيث أن العديد من الدول عمدت إلى إقامة الندران, السنينتعتبر فكرة قديمة وليدة ملئات 

ولكن كان لكل جدار أهداف وظروف و مطامع خاصة دفعت الدول إلقامته وفي هذا املطلب 

 .2سنحاول بيان وتوضيح لتاريخ أهم الندران في العالم

 جدار برلين : 

رب الباردة ما بين والذي أنشأ في ذروة الح, يعد من أشهر الندران العازلة في العالم

وكان الهدف منه عزل كل من املعسكرين , (7691)املعسكرين الرأسمالي والشيوعي في عام 

, فقد فصل ألاهل عن بعضهم البعض, كما كان له آثار وخيمة على املجتمع حينئذ  , عن آلاخر
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 ملدة , وقسم البيوت وبّعد املسافات
ً
إزالته في وتم , أشهر 3سنة و 17وقد استمر الندار قائما

 . 76963عام 

 جدار بلفاست : 

في فترات من الزمن شهدت أيرلندا الشمالية صراعات حادة ما بين الكاثوليك 

قامت القوات البريطانية بإقامة حواجز من ( 7696)وعلى أثر ذلك وفي عام , والبروتستانت

ومع , الشماليةالتي من شأنها الفصل بين بلفاست وأيرلندا , ألاسالك الشائكة وأكياس الرمل

وكون , وأقيمت حينئذ  من الحديد وألاسمنت, جدران 71مرور الزمن تحول هذا الندار إلى 

بل ساهمت في ازديادها مما أدى النتشار النرائم , فكرة الندار لم تفلح في إزالة املشاكل

 . 4والسلب والنشل ما بين الناس

 جدار وارسوا : 

قام هتلر ببناء جدار حول , من قبل أملانيا النازية (7636)على إثر احتالل بولونيا عام 

وحيث أنه تم البدء في بناء الندار منذ عام " غيتو وارسوا " الحي اليهودي وأطلق عليه  

ويعتبر هذا الندار من أهم الندران التي تم تشيدها في العالم والتي كانت الغاية , (7691)

دار بأنه يكاد يكون كجدار الفصل العنصري وقد قيل بشأن هذا الن, منه مواجهة املقاومة

 . 5الذي عمدت إسرائيل على إقامته في ألاراض ي الفلسطينية

 نالحظ بأن هناك 
ً
سور  جدران أخرى تم بناؤها كسور الصينباإلضافة ملا ذكر آنفا

إال أننا يمكن أن نخلص إلى فكره , وغيرها من الندران, جدار استراليا, جدار كمبوديا, روما

بناًء على ما تقدم نجد بأن غالبية الندران التي أقيمت حول العالم كانت , ها التاليمفاد

ترجمة ألهداف وأفكار للفصل العنصري أو الديني أو غيره من ألاهداف ألاخرى كالتحصين 

إال أن ألامر املميز الذي ينفرد به جدار الفصل العنصري إلاسرائيلي املقام , والحماية للدول 

لضفة الغربية أنه كان يهدف إلى عزل الفلسطينيين وتشتيتهم عن بعضهم على أراض ي ا

وهذه الفكرة التي حملها جعلته يتميز بكونه أكثر عنصرية من باقي الندران التي تم , البعض

كما أن ألامر ألاخر الذي ينفرد به هذا الندار أن من يقوم عليه هي عبارة عن قوة , تشيدها

 . 6ى شعب ودولة خالف مصالحها ورغباتها الوطنية عسكريه هدفها فرض واقع عل
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فهو يعتبر فكرة قديمة راجعة إلى , فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري إلاسرائيلي

 فقد تم هدمه من قبل السكان العرب املوجودين ( 7631)عام 
ً
وهذا الندار لم يدم طويال

لعقل إلاسرائيلي وقد تم ولكن فكرة الندار بقيت قائمة وراسخة في ا, على جانبي الندار

ولعل املتابع للتاريخ يالحظ " جابو تنسكي"التحصل عليها من النظريات املطروحة من قبل 

والتي بدأت خاللها إسرائيل  (7661)ر بعد حرب الخليج الثانية بأن فكرة الندار بدأت تتبلو 

كما , (7699)بالفصل غير املباشر بين سكان الضفة وإسرائيل داخل الخط ألاخضر 

ومن ثم , وشرعت إسرائيل بإصدار التصاريح لكل من يريد الوصول إلى داخل الخط ألاخضر

تم العمل على إقامة سياج فاصل حول القطاع يمتد من الناحية الشمالية والشرقية على 

ومما يتميز به هذا الندار أنه عبارة عن أسالك ,  (7691)امتداد ألاراض ي الفلسطينية 

واستقرت ألامور على هذه الشاكلة لحين انتفاضة , على ارتفاع مترين شائكة مكهربة كانت

وبعد ظهور العمليات , ألاقص ى والتي تحولت من انتفاضة شعبية إلى مقاومة عسكرية

بخطة تهدف إلى بناء " بنيامين "تقدم وزير الحرب , (1117)الاستشهادية وبشكل كبير في عام 

طالبت لنان إسرائيلية بإنشاء ( 1111)وفي عام  يللفصل بين الضفة الغربية وإسرائجدار ا

كم 711الندار وبأقص ى سرعه ممكنه وكانت املصادقة البدائية على إقامة الندار بطول 

والذي قض ى , 1111/ 9ثم تال ذلك صدور ألامر العسكري رقم , على أن يصل إلى طولكرم

ن الحكومة إلاسرائيلية تم وبإقرار صادر م, 13/9/1111وفي عام , كم 71بإقامة جدار بطول 

, إنشاء جدار عازل على طول الضفة الغربية يفصل ما بين ألاراض ي املحتلة والضفة من جهة

 .  7كم 351وكذلك إسرائيل والضفة من جهة أخرى وكان يبلغ طول الندار 

 امتداده على ألاراض ي الفلسطينيةجدار الفصل العنصري و  أسباب نشأة: املطلب الثاني

يتضح لنا بأن بناء جدار الفصل العنصري أفرز , من خالل التقارير وإلاحصائيات

 1119_  1113وحيث أنه خالل الفترة الواقعة ما بين , اقتطاع أجزاء كبيرة من الوطن

كما أن هذا العدد كان آخذ , تجمع سكاني( 716)محافظات والتي تشتمل على ( 9)تضررت 

كما أن  مع سكانيتج( 791)ث أصبح عدد املتضررين حي, (1119)في التزايد خالل عام 

الندار عمل على فصل العديد من املدن الفلسطينية عن القدس، والتي تمتاز باكتظاظ 
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ألف نسمة من  31والتي تتكون من , سميراميس وكفر عقب, سكاني كبير كمخيم شعفاط

 . وفيما يتعلق باألراض ي الزراعية, حملة الهوية املقدسية

اءات إسرائيل أن إقامة الندار كانت لدواعي أمنية هدفها تقليل عمليات كانت إدع

العنف داخل إسرائيل، وهي الدافع الرئيس ي لبناء الندار العازل إال أننا نالحظ بأن ألاهداف 

 : الحقيقية التي دعت لبناء الندار كانت على النحو التالي 

والتي كانت تهدف إلذالل : دية الدينيةتنطلق فكرة إنشاء الندار من فكرة الحرب العقائ_  7

, الفلسطينيين وتهويد ألاراض ي الفلسطينية وحصر الشعب الفلسطيني في منطقة محصورة

 8. وذلك إلفساح املجال لبناء أكبر عدد ممكن من املستوطنات

 : " وحيث قال هللا تعالى فيهم : الطبيعة التي ميز هللا بها اليهود هي الخوف والنبن_ 1
ا
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 .                        واقع تهدف إسرائيل من خالله الاحتفاظ باألرض الفلسطينية لصالحها بناء الندار هو_ 3

حيث أن , حاولت إسرائيل من بناء الندار توفير حماية إستراتيجية للكيان الصهيوني_ 9

 .ل تعتبر نقطة ضعف أمنية إلسرائيلمنطقة السه

الغربية تزخر باألحواض املائية ويضم حيث أن الضفة , السيطرة على املياه في فلسطين_ 5

 . 10أحواض مائية 3الندار منها 

العمل على تأمين الحدود الشرقية والغربية والشمالية على حد  سواء ملنع تواصل _ 9

 . فلسطين مع الدول ألاخرى املجاورة لها 

 أي العمل على حل قضايا املستوطنات بقضايا, العمل على تحقيق متطلبات املساومة_ 1

 .          أخرى كالحدود والالجئين 

العمل على شل حركة الفلسطينيين ومنع تنقلهم والتضييق عليهم بكافة السبل والوسائل _ 9

ولكن بالرغم من تلك ألاسباب واملبررات يطلق على الندار بجدار الفصل العنصري , املمكنة

حرتين أو تخفيف كونه يفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض وليس فصل دولتين متنا

 .  11من حدِه ومشاكل الحرب
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نالحظ بأن إلاجراءات التي فرضتها إسرائيل حرمت الفلسطينيين من الانتفاع 

بالتالي نجد بأن بناء الندار , 12بأراضيهم والتي كانت تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية

 إلى ألاراض ي الزراعية 
ً
التي تم مصادرتها رافقه تدمير العديد من التجمعات السكانية إضافة

دونم من ألاراض ي التابعة ( 799,191)حيث أنه صادر , والانتفاع بها لصالح إسرائيل

التي تمتد من قرية زبوبا شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة , لفلسطين

مليون ( 7,97)كما أن مساحة ألاراض ي التي سيتم العمل على مصادرتها تقدر ب , قلقيليه

من خالل إلاحصائيات السابقة يتضح بأن غالبية ألاراض ي واملساحات التي تمت و , دونم

بالتالي يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها بأن جدار الفصل , مصادرتها كانت لغايات زراعية

 . 13قرية فلسطينية( 91)فلسطيني موزعين على ( 171,11)العنصري يوثر على 

 يتضح لنا
ً
بأن جدار الفصل العنصري أفرز العديد  من خالل ما تم استعراضه آنفا

وحيث أن هذه ألاثر , من آلاثار الخطرة وعلى كافة املستويات والنواحي في ألارض الفلسطينية

 في سياق البحث
ً
 .   والتي من شأنها تدمير البيئة وإلاضرار بها سيتم تبيانها الحقا

 الثانياملبحث 

وموقف القانون الدولي  جدار الفصل العنصري جريمة بيئية الركائز القانونية التي تعتبر

 من ذلك

ألاصل العام أنه ال يمكن فرض عقوبة على أحد دون أن يكون مرتكب لنريمة واردة 

 بأحكام املبدأ القائل , بنص القانون ومحدد لها عقوبة واضحة
ً
ال جريمة وال "وذلك عمال

ريم ألاعمال التخريبية إلاسرائيلية ينبغي علينا عليه وللوصول إلى تج, "عقوبة إال بنص قانوني

ابتداًء بيان وتوضيح كل ما هو متعلق باآلثار البيئية الضارة التي أفرزها وجود جدار الفصل 

 محاولة بيان وتوضيح , والتي تتوزع على العديد من املحاور , العنصري 
ً
ثم يلي ذلك تباعا

ي يرتكبها الاحتالل إلاسرائيلي والتي تشكل بدورها ألاركان التي يمكن أن تقوم عليها ألافعال الت

لذلك ولكل ما تقدم فقد تم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين رئيسين، يتناول , جريمة بيئية

أما , املطلب ألاول منها الحديث عن آلاثار الضارة التي أفرزها وجود جدار الفصل العنصري 
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من جدار الفصل العنصري جريمة بيئية  في املطلب الثاني فقد تناول ألاركان التي تجعل

 . وتوضيح موقف القانون الفلسطيني منها

 أفرزها وجود جدار الفصل العنصري آلاثار الضارة التي : املطلب ألاول 

حيث أن  ،تتباين آلاثار البيئية الضارة التي أفرزها وجود جدار الفصل العنصري 

ويتوقف هذا ألاثر على طبيعة املنطقة  ،تأثيرها على القرى واملدن يتفاوت بدرجات مختلفة

وما تزخر به من فوائد تطمع بها إسرائيل وترى بأنها فريسة مناسبة للسيطرة عليها وتتعدد 

 : آلاثار التي أوجدها الندار على النحو التالي

 آلاثار الاقتصادية : 

 مناطق , يتميز املجتمع الفلسطيني باعتماده على الزراعة بشكل كبير
ً
خصوصا

ومع تشيد الندار نجد بأنه حمل معه العديد من ألاضرار الاقتصادية التي لحقت , ألاغوار

حيث أن نسبة , طولكرم و قلقيليه, بالعديد من املحافظات والتي جاء على رأسها جنين

وألاضرار بالبيئة التحتية كانت , (مليون دوالر771)ألاضرار الالحقة لوجود الندار بلغت 

وفيما , %13أما عن ألاضرار التي لحقت باملمتلكات الخاصة فقد بلغت , %59تقدر نسبتها ب 

حيث أن ألافعال إلاسرائيلية , %17يتعلق باألضرار الالحقة باألراض ي الزراعية جاءت نسبتها 

 شنرة الزيتون وكذلك , التخريبية تراوحت ما بين مصادرة أراض ي
ً
اقتالع أشنار خصوصا

ن شأنه فرز أضرار كبيرة ال تقتصر على مستوى تلوث التربة هذا م, جرف العديد من ألاراض ي

إنما يمتد أثر هذه املمارسات على الهواء حيث تعمل على تلويثه , فقط والانجراف والتصحر

 
ً
 . 14بشكل كبير جدا

 آلاثار الصحية : 

 ما تتركز في التجمعات السكانية الكبرى 
ً
من املتعارف لدينا بأن الخدمات الطبية عادة

ألف فلسطيني قد ( 119)لكن ما وجود الندار وخالل املراحل الثانية من بناؤه فإن , واملدن

 سكان املنطقة الغربية الواقعة , عزلوا عن املناطق املتوافرة بها الخدمات الطبية
 
خصوصا

حيث أدى ذلك إلى صعوبة في وصول الخدمات الطبية , بين الندار الفاصل والخط ألاخضر

شكل كبير على إفراز نسبة وفيات ال بأس بها أو تفش ي أمراض يصعب مما سيساعد ب, إليهم
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تجمع  31وتشير الدراسات بأن , الحصول على لقاحات من أجل تفاديها فيما لو كانت معدية

 . 15سكاني بالكامل تم عزلها عن املراكز الصحية 

 آلاثار التي لحقت بالزراعة : 

, حيث أنه كان يتعمد قلعها والتخلص منها ,استهدف الاحتالل ألاشنار بشكل كبير

تنتمي , حيث أن نسبة ألاشنار التي تم اقتالعها منذ بدء الانتفاضة وصلت إلى مليون شنرة

إال أننا نالحظ بأن شنرة الزيتون هي املستهدفة بشكل أكبر وأينما , إلى العديد من ألاصناف

ال شك في أن هذه  راث إلاسرائيلياالت تنسب إلى التوجدت يتم اقتالعها وفي كثير من الح

حيث أن تلك املمارسات أدت , املمارسات من شأنها إلحاق ألاذى والضرر بالبيئة الفلسطينية

, وكذلك التأثير على ألارض من النواحي النمالية, إلى إفراز تلوث هوائي وضوضاء بشكل كبير

بب الرئيس في تعرية ألارض بل يمكن القول بأنها الس, كون تلك املمارسات تساهم بشكل كبير

كما أن من شأن أفعالها ما يودي النسياب املياه السطحية , وإلحاق أضرار كبيرة بالتربة

 . 16وبالتالي فهو سيوثر بشكل سلبي على التغذية الالزمة للمياه النوفية

, بل تعدى إلى كل ما يوجد عليها, لم يقف تأثير الندار على ألاراض ي الزراعية فقط

تتمثل في العمل على تدمير ألاماكن , جوده تأثير كبير على الحيوانات من عدة جوانبفكان لو 

الخاصة ببيات الحيوانات وذلك عن طريق جرف مساحات شاسعة من ألاراض ي التي توجد 

كما أن ممارسات الاحتالل أدت بالعديد من ألاصناف الحيوانية للهنرة , بها تلك الحيوانات

كما أن بناء , ذلك أصوات الضنيج التي أفرزها تشيد النداربسبب التدمير الحاصل وك

الندار أدى النقراض عدد كبير من الحيوانات كونه عمل على حصر أماكن التغذية الخاصة 

 . 17بها ما خلف الندار

وقد جاء قانون حماية البيئة الفلسطيني حازم في هذه النقطة حيث جّرم الاعتداء 

يحظر تجريف ألاراض ي الزراعية : "ه والتي جاءت ناصة على ما يليمن( 79)على التربة في املادة 

 تسوية ألارض أو , أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير ألاغراض الزراعية
ً
وال يعد تجريفا

 للشروط 
ً
 أو للمحافظة على خصوبتها أو البناء عليها وفقا

ً
نقل تربتها ألغراض تحسينها زراعيا

  .18"املختصة والضوابط املقرة من النهات
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 تأثير جدار الفصل العنصري على املياه : 

 لقوله تعالى
ً
لا : " تعتبر املياه املصدر الرئيس ي للحياة وذلك سندا

 
اء ك

ا ْ
ا ِمنا امل نا

ْ
ل عا جا وا

 
ونا ِمن 

ْ
و  ي 

ا
ال

ا
ف
ا
ّ أ

ي 
ْيء  حا

ا
بل تتعدد , فال يقتصر استخدام املياه على جانب معين,  19"ش 

مياه ألامطار وعيون املياه من , تعتبر املياه النوفية, حياةالاستخدامات لكافة مجاالت ال

أحواض  3وينبغي إلاشارة إلى أن فلسطين تقع على , املصادر الرئيسية للمياه في فلسطين

ولكن إقامة الندار أدت إلى مصادرة , بئر شيدت على هذه ألاحواض 797كما أن , رئيسية

جة مفادها أن الندار قد أفرز آثار ضاره على ويمكن أن نخلص إلى نتي, 20غالبية هذه آلابار

 :املياه في فلسطين ويمكن تلخيصها فيما يلي

 .  كم71تدمير البنية التحتية وشبكات املياه حيث تم تدمير أنابيب للري يقدر طولها _ 7

 .بئر عن مالكيها 73عمل الندار على عزل _ 1

 .نداربئر في مناطق خارج ال 71عمل بناء الندار على عزل _ 3

 .  العمل على تلويث املياه النوفية نتيجة إغراق النفايات_ 9

العمل على زيادة الضخ من بعض آلابار غير املتضررة حتى يتم تعويض نقص املياه مما _ 5

 . 21يودي بالنتيجة إلى زيادة ملوحة املياه 

 في حمايته 
ً
للمياه من وفي هذا الصدد نجد بأن قانون البيئة الفلسطيني جاء صريحا

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه : منه ما يلي( 31)التلوث حيث أورد في املادة 

 لتلك املقاييس أو التعليمات أو الشروط املحددة بقصد حماية 
ً
تلويث مياه البحر خالفا

 . 22البيئة البحرية من التلوث

نجد بأن جل , عنصري ما بعد الحديث عن آلاثار الضارة التي أوجدها جدار الفصل ال

هذه آلاثار وألاضرار تتركز على عناصر البيئة سواء الطبيعية التي أوجدها الخالق والتي 

إضافة إلى ألاضرار التي ألحقتها بعناصر , تتمثل في الهواء واملاء والتربة والحيوانات والنباتات

واملمتلكات الخاصة البيئة املنشأة التي أوجدها إلانسان والتي تتمثل في املباني والطرق 

وألجل إثبات  جدار الفصل العنصري جريمة بيئية ولكن هذا غير كافي العتبار, للمواطنين

ذلك ينبغي علينا توضح وبيان ألاركان التي تقوم عليها النريمة البيئية حتى يمكن القول بأن 
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ية وسياسة ممنهنة ومقصودة لإلضرار بالبيئة الفلسطين, الندار يعتبر جريمة بيئية

 . وسيتم مناقشة تلك ألاركان في الفرع التالي, وإلاطاحة بها

 موقف القانون الدولي من جدار الفصل العنصري : املطلب الثاني

ما بعد الانتهاء من النانب النظري والخوض في القوانين والاتفاقيات املجرمة 

تلخيصه في  للممارسات إلاسرائيلية ينبغي علينا الخوض في النانب العملي والذي يمكن

وكذلك  ين في تجريم ألافعال إلاسرائيليةمواقف املحاكم الدولية التي وقفت إلى جانب فلسط

ألامر ينبغي علينا الانخراط في ألاسس التي يمكن الاتكاء عليها في إسناد املسوولية لدولة 

 في استرداد  ،الاحتالل مهما كانت نوع تلك املسوولية
ً
ومحاولة إيجاد مبررات مقبولة قانونا

وتقليل آلاثار الضارة للندار وما خلفه من آثار  ،جزء من حقوقنا في حماية هذه ألارض

  .مدمرة للبيئة عليه

 . ألاركان التي تجعل من جدار الفصل العنصري جريمة بيئية: أوال

حيث أنه رتب , يعتبر الندار من أخطر املشاريع املضرة واملدّمرة للبيئة الفلسطينية

 , نتائج على درجة من الخطورة والتدمير لألرض الفلسطينية
ً
 وتعديا

ا
كما أن إنشاءه كان ظلما

كما وتعتبر مسألة إنقاذ , دون الاستناد إلى أي مبدأ أو قانون يخوله القيام بهذه ألاعمال

لذلك , هي من أهم التحديات التي تواجه املواطن الفلسطيني, هذا الخطر املحدق البيئة من

 علينا توضيح ألاركان التي تقوم عليها النرائم
ً
ونخص بالذكر النرائم البيئية , كان لزاما

  23 .موضوع دراستنا وما تنفرد به من خصوصية

 الركن الشرعي : 

يتم وضعها من قبل املشرع بشكل  ,مبدأ الشرعية يتطلب وجود نصوص قانونية

 , مسبق على وقوع الفعل املجرم
ً
حيث أن ذلك من شأنه جعل الفعل واضح ومحدد مسبقا

يصعب معها على القاض ي فهم التصرف ونسبة النريمة إلى , وال يشوبه جهالة فاحشة

 إذا ما نظرنا للنصوص القانونية الواردة في قا, مرتكبه
ً
 واضحا

ً
نون حماية ويظهر ذلك لنا جليا

 . 24البيئة والتي جرمت كافة ألافعال املخلة بأمن البيئة الفلسطينية

 الركن املادي : 
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يعتبر الركن املادي اللِبنة ألاساسية للنرائم والذي ال يمكن القول بتحقق النريمة 

عن طريق ألافعال , فمن خالله يمكن أن تظهر النريمة إلى حيز الوجود, وقيامها دون وجوده

ويمكن , التي يقوم بها الشخص حتى يصل إلى النتيجة النرمية التي يرمي الوصول إليها املادية

أن يكون الركن املادي للنريمة إيجابي كما يمكن أن يكون سلبي أي في صورة الامتناع عن 

وتعتبر املمارسات إلاسرائيلية خير دليل على اعتبارها , القيام بعمل يوجب القانون القيام به

مكون لنريمة بيئية من خالل التعمد املمنهج لإلضرار بالبيئة وهدم عناصرها ركن مادي 

 .  25كافة سواء الطبيعية أو املنشأة

  الركن املعنوي : 

حيث أنه يقوم على نية , يعتبر الركن املعنوي من أهم ألاركان التي تقوم عليها النرائم

ان والعناصر التي تقوم عليها وكذلك العلم بكافة ألارك, ارتكاب النريمة أو الفعل املجرم

 .  26النريمة وكذلك العلم بأن الفعل يجرمه القانون ويحدد له عقوبة

 لهذه ألاركان على ألافعال واملمارسات إلاسرائيلية التي يرتكبها الاحتالل 
ً
وتطبيقا

 وال يغلب, يتضح لنا بأنها تشكل جرائم بيئية بال منازع, إلاسرائيلي واملرتبطة بوجود الندار

بل هي جرائم عمديه , عليها صفة النرائم املادية الواقعة دون قصد أو عن طريق الخطأ

قصديه قائمة على سياسة ممنهنة يقصد الاحتالل من وراءها تدمير البيئة الفلسطينية 

 .  والتضييق على املواطن الفلسطيني في أرضه

 موقف محكمة العدل الدولية من جدار الفصل العنصري : ثانيا

، وذلك لتكريس وتأكيد الحق يعد 
ً
موقف محكمة العدل الدولية مهم جدا

وإن كان هذا املوقف ال يوجد له قوة إلزام، وقد صدرت فتوى من قبل محكمة , الفلسطيني

وكان موقف جيد ومشرف لقضاة هذه  ،1119/تموز  6العدل الدولية  بشأن الندار في 

حيث عملت املحكمة , ة الندار العازل حيث أنه تطرق إلى حجج إسرائيل في إقام, املحكمة

ابتداًء ينبغي علينا إلاشارة إلى أن محكمة العدل الدولية لها   27,على الرد عليها  وتفنيدها

الحق في منح رأي استشاري في أي نزاع أو أي سوال يحال إليها من قبل مجلس ألامن أو 

 .  28النمعية العامة
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وعند الحديث عن الاختصاص القضائي ملحكمة العدل الدولية نجد بأنه ينحصر في 

 :عدة أمور يمكن إيرادها على النحو التالي 

 ط في النزاعات الناشبة بين الدول ينعقد اختصاص محكمة العدل الدولية فق

 : وهناك ثالث أنواع من الدول لها الحق في اللنوء إلى محكمة العدل الدولية

 .ول ألاعضاء في ألامم املتحدةالد –7

الدول ليست أعضاء في ألامم املتحدة، لكن تكون منضمة إلى النظام ألاساس ي ملحكمة  –1

 .العدل الدولية بشروط تحددها النمعية العامة

في النظام ألاساس ي في املحكمة، ويحدد مجلس ير ألاعضاء في ألامم املتحدة والدول غ –3

 : 29أمام املحكمة ومن هذه الشروطألامن شروط معينة للتقاض ي 

 .تعهد الدول بقبول اختصاص املحكمة –أ

 .تنفيذ حكمها بحسن نية –ب 

قبول الالتزامات املنصوص عليها في ميثاق ألامم املتحدة للتنفيذ بالقوة النبرية إذا لم  –ج 

 . 30تلتزم الدول بالقرارات

وظيفة استشارية من إضافة إلى ذلك تمارس املحكمة بجانب وظيفتها القضائية 

من ميثاق ألامم املتحدة ألي من النمعية  7/ 69حيث تنص املادة , خالل إصدار الفتاوى 

 . 31العامة أو مجلس ألامن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إلافتاء في أي مسالة قانونية

 على الدفوع
ً
املقدمة من إسرائيل بعدم قبول اختصاص املحكمة وبقولها أن  وردا

وذلك بحنة أن الخالف ، غير مختصة بالنظر في قضية الندارمحكمة العدل الدولية 

في فتوى  وورد 32متعلق  بإسرائيل وفلسطين وأن إسرائيل لم تقبل اختصاص هذه املحكمة

ساس ي الختصاص محكمة العدل إن رضاء الدول أ، 7651استشارية صادره عنها في العام 

لكن يبقى ألامر مختلف في القضائية الاستشارية حتى وإن كان طلب الرأي متعلق , الدولية

باعتباره رأي استشاري وليس له صفة  ص املحكمةبأمر معلق بين دول لم تقبل في اختصا

ثابة فالفتوى التي تصدر عن محكمة العدل الدولية بصفة استشارية تكون بم,  33إجبارية
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خالف ، نصيحة تقدمها للدول أو إن صح القول يمكن القول بأنها التزام أخالقي فقط ال أكثر 

 . 34ألاحكام الصادرة عنها والتي تعتبر إجبارية وملزمة

مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى في , لكن يثور التساؤل حول 

 ؟الفصل العنصري القائم في فلسطينقضية جدار 

أنه يحق : "ألامم املتحدة التي مفادها  من ميثاق 69ذكرنا سابقا وبموجب نص املادة كما 

للنمعية العامة أو مجلس ألامن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إلافتاء في أي مسألة 

 .35قانونية، وبناًء على ذلك طلبت النمعية العامة بإصدار فتوى بشأن الندار

 : وقد جاءت فتوى املحكمة على النحو التالي 

لقد أكدت املحكمة في رأيها الاستشاري على عدم قانونية الندار العازل في ألاراض ي 

 :  الفلسطينية 

 : ومن أبرز ألاسس التي تقوم عليها عدم قانونية الندار

د أن الندار يأخذ مساحات كبيرة من ألاراض ي الفلسطينية، وهذا مخالف لقواع_ 7

 .القانون الدولي

بناء الندار مخالف لقواعد القانون الدولي إلانساني الخاصة بحماية املدنيين وقت _ 1

الحرب، وقد كان بناء الندار لغاية حماية املستوطنات مما أضطر الفلسطينيين 

 . لالبتعاد عن املستوطنات وترك بيوتهم

ألاساسية املوجودة في  بناء الندار يودي إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم_ 3

 .  لحقوق إلانسان إلاعالن العالمي

ال يجوز إلسرائيل الاستناد على حالة الضرورة في بناء الندار لعدم توافر شروط _ 9

  .الضرورة

كما تعرضت املحكمة إلى شرح ما يمثله الندار من انتهاكات للقانون الدولي إلانساني 

 ،تقض ي بعدم جواز الاستيالء على ألاراض ي بقوة والتي ،والقانون الدولي لحقوق إلانسان

وتطرقت املحكمة إلى التعويض عن جبر الضرر الذي لحق بالفلسطينيين جراء بناء 
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كما بينت محكمة العدل الدولية العديد من الانتهاكات ألاخرى التي قامت بها , 36الندار

 . والتي ما زالت آثار هذه الانتهاكات قائمه حتى آلان  ،إسرائيل لتحقيق مصالحها لبناء الندار

هو قرار في غاية ألاهمية بالنسبة للقانون فقرار محكمة العدل الدولية وفيما يخص 

قانوني للتعامل مع قضية  كما أن هذه الفتوى وصفت أساس، الدولي والشعب الفلسطيني

 يعطي قرارات ذو طابع قانوني وليس سياس ي تابع ل ، وهيالندار
ً
لدول، وهذا أمر مهم جدا

 إذا ما رفعت هذه القضية أمام محاكم 
ً
حنة قانونيه قوية للشعب الفلسطيني مستقبال

 .إنسانيه أخرى 

 :خاتمة

في نهاية هذه الدراسة نجد بأن الندار املقام فوق ألاراض ي الفلسطينية املحتلة ما هـو 

 تمت ترجمتها ع
ً
ملواجهة  فترة انتفاضة ألاقص ى لى ألارض فيإال فكرة وخطة قديمة جدا

حسب املزاعم إلاسرائيلية، وأن ألاهداف الحقيقية  –الهنمات الفلسطينية داخل إسرائيل 

مـن وراء بنـاء الندار أكبر من مسألة الدفاع عن النفس أو حالة الضرورة، فهناك الكثير من 

وسيخدمها على املدى املصالح الحيويـة وإلاستراتيجية إلاسرائيلية التي يخدمها الندار 

  .البعيد

والثقافيـة،  السياسـية)ـدنيين الفلسـطينيين إضافة إلى ذلك فإن حقـوق السـكان امل

هي حقوق محمية، ويحظر التعرض لها في ( والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والبيئة

 .ظل القـانون الدولي، القانون الدولي إلانساني وقانون حقوق إلانسان

د التعرض لالتفاقيات الدولية سواء املطبقة منها في وقت الحرب أو السـلم نجد فبع

بأن بنودها أو أحكامها تنص بشكل واضح وصريح على حظر جميع النتائج، وآلاثار الناجمـة 

عـن الندار والتصرفات إلاسرائيلية وتحريمها، منذ الاحتالل إلاسرائيلي لفلسطين وحتى هذه 

كثيرة صدرت من مجلس ألامن والنمعية العامة، إما أن تدين إسرائيل  اللحظة هناك قرارات

 دولة 
ً
أو تحثهـا على أمر معين أو العدول عنه، لكنها تذهب أدراج الرياح، فإسرائيل دائما

  .خارجـة عـن القانون وال تعترف بالشرعية الدولية

- :ونطرح آلان أهم النتائج والتوصيات
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 :النتائج

 :خلص الى بعض النتائج التاليةمن خالل ما تقدم ن

  يعتبر الندار جريمة بيئية تتوافر حيالها كافة الاركان التي يمكن الارتكاز عليها عند

 .تصنيف أي من ألافعال على أنها جريمة بيئية

 سعت  يتميز الندار وخالفا عن باقي النرائم البيئية الاخرى بأنه جريمة قصدية وعمدية

 .اسرائيل من خاللها لهدم دعائم دولة فلسطين والاخالل بأمنها البيئي

  أبرز وجود الندار في الاراض ي الفلسطينية آثار ضاره على البيئة في كافة املستويات من

 .حيث تلوث املياه والهواء والتربة ووكافة عناصر البيئة الطبيعية والبيئية املنشأه

  ويعتبر الندار جريمة بيئية واجبة إلازالة وذلك بناءا على فتاوي املحاكم الدولية وبالتالي

 .فهو مجرم من املستوى املحلي والدولي على حد سواء

 :التوصيات

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ومن خالل التفسيرات والتحلـيالت التـي أعقبتهـا 

وصيات واملقترحات التي تسهم فـي التخفيـف مـن املشاكل الدراسة، نورد فيما يلي بعض الت

 :التي يعاني منها املواطنون الفلسطينيون 

  تقديم مقترحات لوزارة الزراعة من أجل انشاء تختص بمتابعة املواطنين املتضررين من

 .وجود الندار في كافة املحافظات املتضررة

 للعمل على فتح مراكز خاصة  العمل على تعبيد سبل للتعاون مع املوسسات الدولية

 .لتقديم خدمات لألفراد املتضررين

  النهوض باملجتمع الفلسطيني من خالل العمل على نشر الوعي فيما بينهم من أجل

وعدم تركها لالحتالل الاسرائيلي رغم وجود املضايقات , التمسك بأراضيهم وممتلكاتهم

 . والضغوطات املستمرة

 عداد الدراسات التي من شأنها بيان وتوضيح آلاثار البيئية العمل على تنظيم التقارير وإ

 . الضارة التي أوجدها الندار
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  بطرق كافة ألابواب للمنظمات الحقوقية الدولية من أجل إبراز وتوضيح 
ا
املض ي قدما

 .الحقوق التي ينتهكها جدار الفصل العنصري 

 ية واملوتمرات التي تعنى إيجاد أفضل السبل ملالحقة الاحتالل على مستوى املحافل الدول

وذلك من أجل استرجاع ألاراض ي الفلسطينية ومعاقبة الاحتالل بأفضل , بهذا الشأن

 . السبل القانونية املمكنه

 :الهوامش
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 عالم تنظيم الحق في النسيان الرقميم

 في التشريع املغربي 

Milestones in the organization of the right to digital oblivion 

 In Moroccan legislation 

 الخنتوري أمين: الباحث إعداد                                                           

                              By: Amin Al-Khantori   

 الخاص القانون  تخصص الدكتوراه سلك في باحث                                                  

 فاس هللا عبد بن دمحم سيدي جامعة                                                        

                   amine.elkhantouri@usmba.ac.ma 

 : امللخص

يعد الحق في النسيان الرقمي  نيا الحقيامل اجسي ادت الري   رليطا ال تياو ال   اليا ي 

ي  ملييا  امييو ا يي وا انعالايا البياايات اجر بتيا إذ أصبح نتلبيا نريرا ا فيي ناا طيا   يان

بالحيييات الصاصييا لد ييراأن إذ أن نايياأ  يي ا الحييق  ييا أن  بقييل  يي ف البيااييات الصاصييا فييي ن يي   

 . ا الاطالع العام نا أام أنها ال  ر بط باجصلحا العانا أا الحيات العانا

اب لك   تي   ف الدواسا لغايا إبراز ند    ثر التريرعو اجغرييي بمويمان  ي ا الحيقن 

اذلييييك نييييا لييييالج ن االييييا اسيييي االه أ يييير اجوييييان ن الريييي   هيييير  ييييق   ييييراأ فييييي أليييياج بيااييييا هر 

الصاصييا طييي النسيييان الرقميي  فييي الترييرعو اجغريييي ا قيييير نييد   عاليييا  يي ف اجوييان ن فييي  يي  

 .رت الحق في النسيان الرقم   اع   نااج  تبيق   

 .الحقن النسيان الرقم  ن البيااات الشصصيا ن الحيات الصاصا:الكلمات املفتاحية 

Summary:  

The right to digital oblivion is one of the emerging rights 

imposed by technological development, which has become a legitimate 

requirement in the face of the growing process of collecting, storing 

and processing data related to the private life of individuals, as the 

benefit of this right is that such private data should be kept out of 
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public access as long as it is not related to the public interest or public 

life. 

This study is aimed at highlighting the extent to which Moroccan 

legislation is influenced by the content of this right, by trying to clarify 

the most important contents that concern individuals the right to enter 

their private data into digital oblivion in Moroccan legislation and to 

assess the effectiveness of these contents in light of the diversity of the 

field of application of the idea of the right to digital oblivion. 

Keywords: Right, Digital forgetting, Personal data, Private life. 

 :مقدمة

ياصف العصر ال ي ا يا بعصر ال ق يا ا صر اسائ  نعالاا ااق  اجعلانات الر  

 بدت اج دأ الاسترا يجي للب اه الثقافي اال ماه الاق صاأين اقد برز في  واه ال ق يا اسائ 

نا بينها الحاساب ك أات لل   ر باجعلانات ا اميعطا انعالاتها االتزانها   كث رت

افي      ا ال تاو انو ااتراو شب ا الااترات في  ميو بقاع العالرن  1ااستر ا طا ااقلطان

 يث غدا نا مو الااترات  كبر نا  يث اجسا ا االسكانن  قد أكدت إلا صائيات أن 

 13يس باك  لى الصعيد العالم  نرط شطروا ا  باوا نا نلياو نس يدم للا 5.2  اك 

ن كما أكدت 2اينلياو نس يدم نرط يان 3.11ن افي  ميو أا اه العالر   اك 5132أ  بر 

ن اقد 3 لى ا اأ أكثر نا اصف سكان العالر  لى الااترات 5132إ صائيات صاأوت  ام 

نليان  511إلى  « intégrâmes »اص   دأ  شصاص ال يا يس يدنان  نس غرام 

نس يدم اإلى أكثر نا نلياو  لى الااتساب او اااز حار البيااات الر   ن ج  ا   ا 

                                                           
نرك  الدواسات القاااايا االقوائيان قترن الس ا غ ر  ن ماأ دمحم  سا اجرزاقين  رائر الحاسب آلالين  1

 . 5ن كاوتن ص 
2  Investion f6. Com/investor-news/pressielease.delails/2020facebookreport,fourth-quarter-

and-Full-/Year2019-resultats/defautaspx) 
3  https://wearessocial.com/blog/2018/01/global-digital-report2018.  

https://wearessocial.com/blog/2018/01/global-digital-report2018
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انو نراو الاقت  ن1في الدقيقا الاا دت  قروبا" exabyteاكسابايت " 5.2الاس يدام قرابا 

 2.أصبح الحاساب بمثابا الص دامل اجي ن للمعلانات الشصصيا لد راأ

  ا اقد   انا الااتراو الااسو الس يدام الااترات نو  طاو الحديث في العديد نا 

الداج الغربيا  ا نياطر  مو ا ي وا ا باأج ااق  البيااات الشصصيا انياطر 

ال   الا يا اجعلانا يا في نيدان اجساس بالصصاصيا االحروات العانان اااتراو الحديث 

حروا الشصصيا بسبب قدوت   ف ال   الا يا  لى  ي وا  ا الصتر ال ب ر ال ي يهدأ ال

ن يث أصبح 3اجعلانات اج علقا باأل راأ ااس غاللطا في غ ر  غراض الر   ي ن نا أ لطا

نا السط   مو ا ي وا ااستر اع ا  لي  كميات  ائلا نا البيااات الشصصيا الر    ر 

ا شركات الصااصن ب  أصبح نا نعالاتها نا قب  اجؤسسات العانا اشبه العانا اك 

اجم ا اق    ف اجعتيات لاوج  داأ الدالا اجع يا باجعالاا ب كاليف ز يدتن الش  ه 

ال ي يسار  ا العديد نا  لراون اويلف العديد نا  ثاو السلبيا  لى شصصيا   راأ 

 .4 ا لى اجا مو برك   ام

                                                           
ننى  شقر  باون ن ماأ  باون البيااات الشصصيا االقااا ن العربيا الطر  نن  ا قامل   راأن   1

 . 35ن ص 5132التبعا  الىن ب راتن لب انن  
نس اأ ا لت را لل ث ر نا أسراو إلانسان الر  يم ا الاصاج إليها  لقد أصب ت الربكات اجعلانا يا  2

بسطالا اسر ا لر   ا ن ا ا في    سائر اسائ  الحاظ ال قليديا   صب ت ب اك اجعلانات أ ر 

أاظر ااو الديا ش رأتن ن از ات ال   الا يا  .االتر   اصر الحيات الصاصا لإلنسان في العصر الحديث

وسالا ل ي  أبلام اجاستر في القااان العامن  انعا سيدي دمحم با  بد هللان كليا العلام  اجعلانا يان

 .44القاااايا االاق صاأيا االا  ما يان  اسن ص 
بال ن أاتااياس أيابن الحمايا القاااايا للحيات الشصصيا في نااج اجعلانا يان أواسا نقاواان   3

 . 51ن ص 5112عا  الىن س ا ننراوات  لب  الحقاقيان لب ان التب
حمايا القاااايا للبيااات ااجعتيات ذات التابو الشصص   باجغربن أطرا ا ل ي   بد اجايد كازين ال4

كليا العلام القاااايا االاق صاأيا  شطاأت الدك اواف في القااان الصاصن  انعا سيدي دمحم با  بد هللان

 .1ا 7ن ص 5134/5132االا  ما يا  اسن الس ا 
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اهي  كاوا قا دت بيااات  ايد  إلا ا إلى  طاو نا أصبح يعرف بب اك اجعلانات

نالاع نعي ا ا يدم غرلا نعي ا ا  ر نعالاتها بااستا أ ط ت الحاساب إلال تراايا 

ن نما أأ  إلى   اني نياطر  مو 1إللرا طا في صاوت نعلانات  ايد نس يدن ن ني لا ن

 تراايا البيااات ا ي و ه بتروقا غ ر نررا ا أا إساهت اس يدانطا  بر تعقب  ثاو الال

 . جس يدني ازااو اجااقو االربكات  لى الااترات

انا أ    اااز   ف ال دا يات السلبيا ل تاو اج ظانا اجعلانا يا  طرت العديد 

ن  بالر اع إلى القااان الارنس   2نا التررععات لغرض  مايا البيااات الشصصيا لد راأ

ن لاابط لاصا لحمايا البيااات 3اادف قد أوس ى نا لالج قااان اجعلانات االحروات

الشصصيا ن  يث ألوو كا ا  مليات نعالاا البيااات الشصصيا جاا قا صا بها 

اإ تائه  ق الالاج  إليهان اتعديلطا سا ا يراهن كما أل م الشصص ال ي يقام بمعالاا 

ت البيااات الشصصيا با اب ن ا ا بعد نراو ندت اجعالاا اجعقالان ل تبنى بعد ذلك  د

ن أنا بالنسبا للمررع اجغريي  قد اظر الحمايا القاااايا 4تررععات  ربيا ااس ال هج

اج علق ب مايا  شصاص ال ا ي ن  ااف  12:12للبيااات الشصصيا نا لالج قااان 

 . نعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص  

                                                           
آج سيدي الغازين نا الحق في الحيات الصاصا إلى الحق في الصصاصيا الرقميان  ناووا با دايان نرور  1

 . 14نالا القااان الدس اوي االعلام إلاأاووان العدأ الثالثن ص 
ير  بعض الاقه ب ن البيااات الشصصيا هي  لك اج علقا بالحمايا الصاصا للارأ ك لك الصاصا ب ال ه   2

أاظر أسانا  بد هللا قيدن الحمايا الا ائيا للحيات الصاصا  لصحيا ااجاليا ااجط يا االا يايا االعائليانا

 . 22ن ص 3222اب اك اجعلاناتن أاو النهوا العربيا القا رتن الس ا 
3 La loi informatique et libertés, n° 78 – 17 du 6 janvier  1978 . 

 .ي علق ب مايا اجعتيات الشصصيا  5114 يالياز  57. 11القااان  ساس    دأ  اجررع ال انس  ن  4

 في التبيعي ن  شصاص ب مايا ي علق 5132 ياايا 31 في نؤوخ 17/32 وقر قااان ن  الا ائري  اجررع 

 .5132 ياايا 31 في صاأو 14  دأ ج.ج.و.ج الشصص  ن التابو ذات اجعتيات نااج
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برزت    ا انو ألاج القااا ن اج علقا ب مايا اجعتيات الشصصيا   ز الا اأ

  رت الحق في النسيان الرقميا ك  د اجباأئ  ساسيا لومان لصاصيات   راأ 

 . الرقميا

اعع بر الحق في النسيان الرقم  كما سنر  ب اه ذلك الحق ال ي يسمح للشصص 

ال ي ا د ااسه ابيااا ه في ن  ااج العمامن ب ن يتالب ب اعي   ق نسيان بيااا ه 

رر ا في اجس قب  بعد نراو اجدت اجعقالا اا اج دأت نا طرف الشصصيا انعاولا إ اأت ن

 . الشصص اجسؤاج  ا اجعالاا

إن ال  ظير القاااني للحق في النسيان الرقم   ا إقراو نا طرف اجررع ب ق الارأ 

في الحااظ  لى لصاصيا هن نا  طا أالىن كما يعن  نا  طا ثاايا إقراوا ب ق الدالا في 

 ف البياااتن انعالاتها لما إطاو قاااني ن دأ اااضح بما يسمح للسلتات الاطالع  لى  

اجي صا بم و اقاع أ ماج نيلا باألنا اال ظام الصاصيات   راأن انال قا انعاقبا 

 . نر  بيها

اواد الحق في النسيان الرقم  أ مي ه في     تاو الرب ا الرقميان  يث بات 

 تالب بوراوت النسيان الرقم  نقاب   الحديثا الر يرك  لراوت   ميا ا ق اجعاألا 

 . ال اكرت الرقميا  بديا اج ا رت  لى الرب ا

انا الثابت أيوا أن البيااات الشصصيا أصب ت نر   ا أساسيا لب اه القراو 

او اف الرعابن نا   ا  إلاأاوي ا نن  الطاأف إلى إأاوت الر ن العامن ا  قيق الاس قراو

االقتا ات   في ني لف أ ط ت الدالا ااات الشصصيا ناأت أساسيا للعم تع بر البي

 ن يان  يث  داو   ااج الشصصيا ااجم لكات العقاووا االاستثماواتن االرؤان 

او ا ظ  لى أنا   ا ن يان بما يؤنا أنا اجااط  ن  الا  ما يان االصحيان اال عليميا

إلى نر    لالق صاأ الرقم ن اإلى سلعا ذات قيما  ن كما أن   ف البيااات   الت1الدالا

اق صاأيان اإلى   ه نا   اصر اجؤسسات ال ااووان بما  ع  بيااات نس يدم الااتراتن 

                                                           
السيبرياايا  ا س العصرن اجرك  العريي للب اث القاااايا االقوائيان  انعا الداج ننى  شقر  باون   1

 . 351العربيان الس ا غ ر ن كاوت ن ص 
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  ا نا  2.   اج إلى ناأت أاليا في   قيق إا ا يا الرركات اجي لاا  1ال ي  ا أي نااطان

رف اجؤسسات االرركات ال ااووا للق ااع نا التها ت  لى  مو بيااات   راأ نا ط

 . اتياا الااتراو الااسو الس يدام شب ا الااترات

كما أن نس يدني شب ا الااترات ااجااقو الال تراايا انااقو ال ااص  الا  ماعي 

يقانان بماما ا نا  نرتا باس يدام بيااا هر الشصصيا سااه كان ذلك  ا  لر أا 

 ط ف البيااات الشصصيا يم ا أن  كان ن   اس يدام غ ر نرراع نا   ا غ ر  لمطرن

طرف أشصاص طبيعي ن أا نؤسسات أا نااقو إل تراايان نما يرك   هديدا صرو ا 

لصصاصيا هر ا قطر في نسيان بيااا هر الشصصيا  لى  اظما اجعلانا يان   ا نا عا  

 ق ك  شصص في أن يبقي بيااا ه  بظطاو الحا ا إلى لراوت  بن  نبدأ  ديد ي مث  في

الشصصيا بعيدت  ا أاظاو العمامن ا ا نا عا  بظطاو ناطام قاااني  ديد أال ا ا الحق 

 . في النسيان الرقم 

انا   ا اج تلق يم ا صياغا إلاشكاليا الرئيسيا الر  يبنى  ليها اجالاع  لى 

 ي النسيان الرقمي ؟ مضمون فكرة الحق ف كيف نظم املشرع املغربي: ال  ا آلاتي

 :  ا انا أ   أواسا   ا اجالاع او  يت  قسيمه  لى ال  ا آلاتي 

 البناء املفاهيمي والداللي للحق في النسيان الرقمي: املبحث ألاول 

 التنظيم القانوني للحق في النسيان الرقمي: املبحث الثاني 

 

 

 

                                                           
1  Rapport « clin et colin : dans toute application en ligne, l’utilisation et actif et son activité, 

peut être captée sous la forme de données, les données sont un flux essentiel qui irrigue 

. Gov.fr/filles)http://www.economiel’ensemble de l’économie numérique  -Rapport fiscale jus

numérique – 2013 PDF. 

 .351سن ص   أاوأفن ننى  شقر  باون م  

 .351سن ص  م ننى  شقر  باون  2 

http://www.economie/
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 نسيان الرقميالبناء املفاهيمي والداللي للحق في ال: املبحث ألاول 

نا أ   أواسا نالاع الحق في النسيان الرقم  با  باوف  قا نس ادا ا د ه 

ال ق يا اجعلانا يا االربط بالرب ا الع  با يا  البد نا   ديد نا ي ه ا  صي  نعالر 

اك ا   ديد التبيعا القاااايا نو إبراز  الق ه ( اجتلب  اج )نرائه انظا ر  تاوف 

 (. اجتلب الثاني)لصصاصيا الرقم  لد راأ ايرك  ااضح نو ا

 ماهية الحق في النسيان الرقمي : املطلب ألاول 

يع بر الحق في النسيان الرقم  أا اجسح أا الترا و أا ال اا  ن أا  رى ن ا اإزالا 

بيالا يا اصاا    ا طبيعا 1ال كروات االاب عاأ برك  لاص  ا   كاو اجث رت للقلقن

نالزنا لإلنسان أا د ا هللا تعالى جسا دت إلانسان  لى  اااز اجاض   السيئ االاس مراو في 

الحيات برك  طبيعين لط ا كان ل انا أن ي ر  بن    ف الصاصيا البرروا كمبدأ أساس   في 

    .ال عان  نو ال اكرت الرقميا الر  ال تعرف طروقا إلى النسيان ال لقائي

 تعريف الحق في النسيان الرقمي : قرة ألاولى الف

لقد ال لف الاقه في   ديد ناطام الحق في النسيان الرقم ن  منهر نا ليق نا 

الحق ال ي يم ح لدشصاص الاسائ  القاااايا الر   م نهر نا :"اتاقه  يث يعر ه  لى أاه 

الا  ااظ بالبيااات  الحصاج  لى  قطر في النسيان  بر الااترات اذلك نا لالج الحد نا

ن ا  ا ال عروف الويق ياد س دف أيوا في اجاأت 2الرقميا الشصصيا اإنكاايا إلغائها

اال ي  3272ي اير  1نا قااان اجعلانا يا االحروات الارنس   الصاأو ب اووخ  الساأسا

 رض بعض القياأ  لى اجسئاج في نعالاا البيااات الشصصيا أل راأ ننها  نااا 

                                                           
1 Libin louis, le droit a l’oubli numérique-quelle paramètre territorial, master droit des affaires, 

université de liège Belgique, 2011, p 21. 
2 Marion Barbezieux, le droit à l’oubli numérique bilan et perspectives, édition universitaires 

européennes 2016, deutschband / Allemagne, p 1213.  
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ا ا ااس ال ا ه  1را يا ا دم الا  ااظ بها جدت   اااز الغرض ال ي  معت أل لهااجر

 . كما سنر  بعدف 12.12ال ي ذ ب إليه اجررع اجغريي نا لالج نق ويات قااان 

 الحق في النسيان الرقم   سب   ا ال ا ه  ا ن  ا الارأ جراقبا بيااا ه 

ج السماح له باالطالع  ليها ا صحي طا أا الشصصيا اال   ر في   او ه الرقميا نا لال

لالا قاأ كانها لر   ط  ال عرواات الويقا     ا اقد تعرلت 2ن ا ا في بعض الحاالتن

باجومان الران  لط ا الحق  يث اق صرت  لى الا  ااظ بالبيااات  بر شب ا الااترايت 

  ا باإللا ا إلى  دم  ترقطا للبيااات الر   اأ ملت الا  ااظ ب اظما ال ي وا إلال تراايان

 .3يم ا ن ا ا نا ال اكرت ااجدت ال ن يا الر  ي ا ب  يها ن ا بيااات اجس يدن ن

بي ما  ااب نا الاقه اادف قد اسو نا ناطام   ا الحق في تعرواهن ب يث ا  برف 

ها المان  قطر ب اه التزام نسؤاج نعالاا البيااات الصاصا باألشصاص باج ا ظا  لي

اب لك يكان   ا  4باجتالبا ب   طا بعد ااتهاه الغرض ننها لحمايا اجس يدم نا ناليهن

ال عروف أكثر أقا المااا لحق   راأ في ألاج بيااا هر الشصصيا طي النسيان جا ي  اوه 

 .نا إل ام اجسؤاج  ا اجعالاا بإ دام   ف البيااات بعد الااتهاه نا اس يدانطا

 

 

 

 

                                                           
 .الارنس   اج علق باجعلانا يا االحروات 37-72أاظر قااان وقر   1
 . 223باللاط زوان الحق في النسيان الرقم ن نالا اجا رن العدأ الرابو  ررن الس ا غ ر ااوأتن ص   2
نسيان الرقم  في التررععات الا ائيا إلال تراايا نعاأ سليمان اجالن   رت الحق في الدلاج في طي ال  3

 ن1الحديثان أواسا نقاواا في التررعو العقايي الارنس   االتررعو الا ائي الكاور ن نلصص لاص العدأ 

 . 332 ين ص  3412ن شعبان 5132الا ه  اجن ناي  
4 Etienne Quillet, le droit à l’oubli numérique sur les réseaux sociaux, Master de droits de 

l’homme et droit humanitaire, dirigé par Emmanuel Decaux, année universitaire 2011, 

université panthéon Assas,p2 
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 نشأة وتطور فكرة الحق في النسيان الرقمي : الفقرة الثانية

إن الحق في النسيان الرقم  نا   كاو القديما الر   طرت ن   س ي يات القرن 

اقد برزت نعالر   ا الحق أيوا نو اجاأت الثان ا نا الا ااقيا  اوبيا لحقامل  1اجاض  

االر  اصت  لى ا ترام الحق في الحيات الصاصان كما اصت اجاأت  3221إلانسان لس ا 

السابعا نا نيثامل الحقامل  ساسيا لال  اأ  اويين االر  وك ت بداو ا  لى نبدأ الحق في 

باصاطا اا دت نا الحقامل " صاصا االعائليا ا مايا البيااات الشصصياالحيات ال''ا ترام 

 . 2 ساسيا ال بر  اجر بتا ب قامل إلانسان

  ا اقد  تاوت   رت الحق في النسيان الرقم  نو  تاو ال   الا يا الرقميان انا 

انا  رله الااقو ال قن  نا إنكاايا الا  ااظ بالبيااات الشصصيا جدت زن يا  غ ر نعل

يس  ي  ن ا ا نا اج ظانا الا تراليا ببساطان ابال الي لراوت إ الف اإ دام اجعتيات 

 . الشصصيا بعد الحصاج  لى الغايا نا نعالاتها أا ااتهاه ندت  اظطا

اب لك  قد  ظي الحق في النسيان الرقم  با  مام  بالغ نا قب  التررععات 

اج علق بالحروات  72-37نا قااان  52اص   اوبيان  قد كرسه اجررع الارنس   في ال

ال يم ا الا  ااظ باجعتيات جدت   اااز  لك اج دأت »ااجعلانياتن  يث اص  لى أاه 

 .3بال صروح أا نتلب الترليص إال إذا اا قت اللا ا الاط يا إلا النيا االحروات  لى ذلك

اقد ازأاأت اث رت اجتالبا به ا الحق نا طرف أاج الا  اأ  اويين لالج العقد 

 ل ر نا القرن اجاض  ن اتياا   اني اجد الحقاقين ااايراط اجا مو في  بن  اجوان ن 

 . 4الحقاقيا الاديرت بالحمايان لما الحقامل اجقروت للبرروان انا ب يها الحق في النسيان

                                                           
نعاذ سليمان اجالن   رت الحق في الدلاج في طي النسيان الرقم  في التررععات الا ائيا إلال تراايا   1

 1ب ن التررعو العقايي الارنس   االتررعو الا ائي الكاور  نلحق لاصن العدأ الحديثان أواسا نقاواا 

 . 337ن ص 5132الا ه  اج ناي 
 . 345 بد اجايد كازين م سن ص   2

3 Lipovetsky (s) : Yayou – Fauvet (A), le devenir de la protection des données personnelles sur 

internet, Gazette de Partis, septembre 2001, p 1382.  
 . 341سن ص   بد اجايد كازين م  4
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ناي  31 رف  طاوا ااسعا بعد صداو قراو اج  ما  اوبيا ب اووخ  ل ا   ا  الحق 

ن اقد أكد   ا الح ر أاه ااا قا لرراط نعي ان ي ق "Googleغاغ  »في  ق شركا  5134

للشصص التبيعي أن يتلب نا ن رك الب ث إزالا واابط نا قائما ال  ائج تر ر إلى 

 .1اسمه  يها صا ات    اي  لى بيااا ه الشصصيا بمارأ إألاج

 وال  ا ذلك  قد أكد   ا القراو  لى أن الشصص  ليه أن ي قدم بتلبه في اجقام 

 اج إلى نقدم لدنا ن رك الب ث ال ي ي ا ب  ليه ال ظر في طلب و و اسمه نا 

 مليات الب ث  لى ال  ا الاا ب  لى أساس نالاعين افي  الا  دم الاس اابا لتلبه 

أا القوائيا في الدالا العوا ياب  ليها   ديد ال داب ر الر  ينبغي  إن السلتا إلاشرا يا 

 .2ا ياذ ا

 لى إثر ذلك   انل الا  مام التررععي بالحق في النسيان الرقم   يث أاه ان   

  اي  الالئ ا العانا لحمايا البيااات  ر تع و  الحق في النسيان  بر إوساه الحق في اج ا أا 

 يث اصت   ف  ل رت  .3نا الالئ ا العانا  اوبيا 37ت اجاأت اجسح نا لالج نق ويا

 لى أاه يااز لصا ب البيااات اجتالبا بالحق في النسيان أا بالحق في أن يحاب  ميو 

البيااات  البيااات الشصصيا اج علقا به أا بها أان   ل ر غ ر نبرو او ع ن  لى اجرغ  نسح

ا  مث  أسباب اجسح . 4"نا  سباب اج كاوت في   ف   كاماجع يا في إلابان   د ا اأ أي 

 :في نا يلي  37 سب اجاأت 

لر تعد البيااات الشصصيا لراووا  يما ي علق باألغراض الر   ر  اميعطا أا  -

 . نعالاتها بتروقا ألر  

                                                           
ناي  31تعليق  اج   ر ن  ما العدج  اوبيان الصاأو في  نلالطالع أكثر أاظرن العيش الصالح ن دمحم 1

ن إلاناوات 2ن ع1ن بر ن الحق في ا  باو بعض الاقائو في طي النسيانن نالا نعطد أيي القوائيان نج 5134

 .انا يليها 312ص ن5132ن 
 373 ص سن العيش الصالح ن دمحمن م 2
 https://mdrscenter.com: ن ن ا ا  لى اجاقو ال الي ( RCPD) 5132/  172الالئ ا العانا  اوبيا  دأ  3
 ( RGPD)نا الالئ ا العانا  اوابيا لحمايا اجعتيات الشصصيا  37أاظر الاقرت  الى نا اجاأت  4
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يقام صا ب البيااات بسحب اجاا قا الر  تست د إليها اجعالاا ا قا لل قتا  -

ن ا  ن ال يا د أساس قاااني (5) 2نا اجاأت ( أ)أا ال قتا ( 3)1اأت نا اج( 7)

 آلر للمعالاا 

اال  ا د أسس شر يا ( 3) 53 يوو البيااات للكائ ات اجعالاا طبقا للماأت   -

 (. 5) 53طاغيا لل اط زن أا  يوو البيااات للمعالاا ا قا للماأت 

 . نعالاا البيااات الشصصيا بصاوت غ ر قاااايا -

ياب ن ا البيااات الشصصيا لالن ثاج لاللتزام قاااني لال  اأ أا الداج  -

 .   واه ييوو له اجراقب

ثر  مو البيااات الشصصيا  يما ي علق بغرض لدنات نا مو اجعلانات  -

 (..".3) 5اجراو إليها في اجاأت  

م  اا صاوا ابه ا يكان للمررع  اوايي قصب السبق في   ظير الحق في النسيان الرق

ا مايا للحق في الحيات الصاصا لد راأ الر  ينبغي أن  بقل سروا افي ن    نا أاظاو 

 .العمام

 املدلول القانوني للحق في النسيان الرقمي وحدود ممارسته: املطلب الثاني

لقد ال لات آلاواه الاقطيا  اج   ديد التبيعا القاااايا للحق في النسيان الرقم  

كما أن  داأ (. الاقرت  الى)ان يدل  لما   اصر الحيات الصاصا أم ال ب ن نا إذا ك

 تبيق انماوسا الحق في النسيان الرقم   ر ت بعض ال ااذبات بم اسبا  قاطعطا نو 

 (. الاقرت الثاايا) مايا بعض الحقامل االحروات  ساسيا كما سنر  

 املدلول القانوني للحق في النسيان الرقمي :الفقرة ألاولى 

إن النسيان  ا سما طبيعيا بيالا يا لصيقا باإلنسانن سنها هللا تعالى في طبيع ه 

ابه ا  طا  ا رت  البيالا يا نا أ    اااز اجاض   الس  ه ااجض   قدنا ا ا اجس قب ن

بيالا يا نر بتا ب اكرت البرر االر  بسبب نراو  ترت زن يا ن دأت   اا   ال ااصي  
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اجر بتا ب ي نعلانان غ ر أاه ا لى اقيض ذلك  إن ال اكرت الرقميا ال  م از به ف 

 . ن  إزالا البيااات ااجعتيات   تلب لراوت ا اأ س د قاااني ي رس   ا الحق1الصاصيا

ا يكان الحق في النسيان آليا لراووا لحمايا  روا ال عب ر ا روا الترا و  ا ابه 

الرأي ا روا الانسالخ  ا اظام شبكات الااتراتن ا ق الشصص اجعن  في السيترت  لى 

نعتيا ه الشصصيا ا يا ه الصاصان ا قه في تغ ر ا  ف ك  نعلانا كيف نا كان اا طا 

ر أن التبيعا القاااايا لط ا الحق قد  ر ت لال ا  قطيان غ  ن2اأ انتها  لى شب ا  اترات

ن اقد اابثق  ا l’affaire Landru3" الاداو "لاصا بعد صداو   ر  اج نا يعرف بقويا 

  ا الصالف ا اا  ن  قطي ن ب ن نا يقاج ب ن الحق في النسيان الرقم   ا  ق نر بط 

ن الحق في النسيان الرقم   ا  ق بالحيات الصاصا ا  صرا نا   اصر ان اب ن نا ير  ب 

 .نس ق   ا الحيات الصاصان اسن عرف  لى ذلك نا لالج ال قت  ن اجاالي ن

يؤكد الرأي :  الحق في النسيان الرقمي هو حق مرتبط بالحياة الخاصة: أوال 

الاقه  اجؤود لط ا ال ا هن أن ناطام الحق في النسيان الرقم  يتسو ليرم  كا ا الع اصر 

                                                           
أ مد ن الحق في الدلاج في طي النسيان الرقم  كآليا لحمايا الحق في الحيات الصاصان نقاج  لى  بازودي  1

 . 3541: ن ص 5132ااابر / 5نالا صات القااانن اجالد الساأسن العدأ 
 . 342ا ص 347ص  سن  بد اجايد كازين م  2
اجرا  ر اجارن نن ال ي كان  لى تعرض لحيات أ د    لصص اقائو القويا في أن   اك  يلما سنيمائي  3

ن اقد لا ت   ف السيدت إلى القواه بد ا  أن  Fernande Segnet القا غرانيا بإ د  السيدات اهي 

 ا  اظاو األلت في  لقا  اجارم قد نات ن   س  ن  ديدتن اإاما أصب ت في نق ب  العمرن  ااوت

ال كر ن إال أن القواه و ض أ اا ا  لى أساس أنها  ناليها إلى النسيانن اأن  رض نث    ا الالر أ اأ

ذكرت   ا اجارمن اكاات تسعى إلى نرر ن كرات ألر ن ا  ا ألي   قد لا ت هي اصال إلى نرر ذكروا ها ا

 لى أنها كاات  روصا  لى إسداج س او النسيان  لى   ف الحقيقا نا  اوويطان اقد اس  اات الح ر 

 32ن إال أن قراو الاس ئ اف قد أيد الح ر  اج اذلك في 3212أك ابر 4 اووخ الصاأو في الدو ا  الى ب

 . 3217ناوس 

D 1967 , somme 78 JCP 1967 II 15107. 

أاوأف صايا برا ان الحمايا القاااايا للحيات الصاصا أواسا نقاواان أطرا ا ل ي  الدك اوافن  انعا 

 .524  زي ازاان الا ائرن ص  نالاأ نعمرين كليا الحقامل االعلام السياسيا 
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صيا  رى لا كاات بيااات  انا  لى ا  باو أن نا كان  انا نا بيااات ثر نرر ا في الشص

السابق سيكان لما الحيات الصاصا في اجس قب  أا بمعنى آلر س صبح نا قبي   سراو 

را جراو  ترت زن يا  ليهان اإن  ر اظ 1في اجس قب  انا ثر  دل  في طي نسيان صا بهان

ااضحا  لى الحيات الصاصا   سراو  إن ذلك يعد ااتهاكا اا  داها إلا الن اال رف  ا  لك

لحق في النسيان نس ق   ا الحق  ا الحيات  يع بر ن اال2لدشصاص ا  ا نارم قااااا

الصاصان إال بالنسبا لاقائو الحيات العانان إذ ال يم ا  مايتها  ا طروق اسائ   مايا 

 . 3الحق في الحيات الصاصا

القواه الارنس     ا ال ا ه   دنا قوت ن  ما باوعس الاب دائيا    ا اقد  بنى

في القويا الر    لصص اقائعطا في ا اأ نقتو  يديا  5135 براير   2في الح ر الصاأو في 

قدير  دأ  يه  اوا اجر كي بسبب قيام شصص ناطاج الطاوا بنرر   ا اج  ا  في 

ن نما ألحق لروا ب يا ها Google رك الب ث نااقو إبا يان اقد  طر لطا نا لالج ا ائج ن

بإلغاه  طرسا اج  ا ن او ض   ا  ل ر لكان أاه  Googleن رك الب ث  تتالبا ملطان  

شاوك في   Googleليس لديه صال يا إأاوت اج  ا ن في   ن وأت اج  ما أن ن رك الب ث 

 .4  ا الورو ابروت قراو ا ب ن اجر  يا لطا الحق في أن  نس ى نا نض ى نا  يا ها

اجراو إليه  ا  C-131-12باإللا ا إلى ذلك ااد أن   ر اج  ما  اوبيا وقر 

 5.آلالر أكد في  يثيا ه ب ن الحق في النسيان الرقم  يع بر نرماال بالحق في الحيات الصاصا

                                                           

أاو الاانعا الاديدت للنررن إلاس  دووا ( أواسا نقاواا)أيما  بد هللا   رين  رائر اظام الحاسابن  1 

 . 22ن ص 5117
 . 512سن ص  بال ن أاتااياس أيابن م  2
 . 527سن ص  صايا برا ان م  3

4 Tribunal de grande instance de paris, 15février 2012  

 . 351سن ص  أاوأف نعاأ سليمان اجالن م
5 Arrêt de cour, (grand chambre), 13mai 2014.  

سن  ن م5134ناي  31أاوأف الصالح ن دمحم العيشن تعليق  اج   ر ن  ما العدج  اوبيا الصاأو في 

 . 312ص
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أن ال ا ه القوائي الارنس    ا  لر ييوو  مايا الحق في النسيان باإللا ا إلى 

االر   هر الحمايا القاااايا للحق في  1نا القااان اجدني الارنس  ن 2الرقم  جق ويات اجاأت 

 . الحيات الصاصان نا يعن  أاه يع برف   صرا نا   اصر الحيات الصاصا

ير  أصحاب  :قل عن الحياة الخاصة الحق في النسيان الرقمي هو حق مست: ثانيا 

  ا الا ااف أن الحق في النسيان الرقم  ال يدل  لما   اصر الحق في الحيات الصاصان ب  

يعد  قا نس قال  ا الحقامل  لر   لى الرغر نا  صاو  تابقطما نعا في  الا  دم 

ا ال يق صر ناا قا صا بهان ال نهما يي لاان نا  يث البعد ال نن   الحق في الصصاصي

 قط  لى الاقائو الحديثان ب  يرم  الاقائو الر  نر  ليها زنا طاو ن ا  ا نا يق صر  ليه 

 قط الحق في النسيان بصاوت  انان انا  يث التبيعا  إن الحق في النسيان أكثر اتسا ا 

نا الحق في الحيات الصاصان  األاج  دل  لم ه الاقائو ا  داث بكا ا أشكالطا  انا 

 لى   س الحيات الصاصا الر  ال   علق بالاقائو أا   داث  2ات أم لاصا أم سروانكا

العانا ألن صاا الصصاصيا في نث    ف الحالا تعد غ ر ن اا رت لنرر ا نسبقا  لى 

الامطاو سااه كاات بماا قا صا بها أا كاات ألسباب  ر بط باجصلحا العانا كالحقائق 

ا ا  داث ال اووييا أا غ ر ذلك نما ي صب  لى  ق الامطاو اج علقا بالارائر االقواي

 3.باجعر ا

أن الحق في النسيان اابو بصاا أساسيا نا اجاأت  4اور   ااب نا الاقه الارنس  ن

الثان ا نا الا ااقيا  اوبيا لحقامل إلانسان االحروات  ساسيان اك لك نا اجاأت 

الحقامل اجدايا االسياسيان ا ا ال ي يسمح ال اسعا  رر نا العطد الدالي الصاص ب

                                                           
 ". لك  شصص الحق في ا ترام  يا ه الصاصا"القااان اجدني الارنس    لى أاه  نا 2اصت اجاأت    1

ن أاو النهوا العربيان القا رتن 5112دمحم الرطااين الحمايا الا ائيا لحرنا الحيات الصاصان طبعا   2

 . 532ص
 . 354سن ص  نعاذ سليمان اجالن م  3
 . 524: سن ص  ااظر صايا برا ان م  4
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لشصص ال ي ال ي رس  يا ه لنراط  ام ب ن يارض السروا االطداه الالزن ن ل تاو 

 .شصصي ه ا دم  رقل ه في ذلك

األ را نما يؤود اس قالج الحق في النسيان الرقم   ا الحق في الحيات الصاصان أن 

يالياز  52نا قااان الصحا ا الصاأو في  12ت اجررع الارنس   أ رأ   ما نس قال في اجاأ

ن  يث  قض   بعدم  ااز إثبات اقائو 32441ناي   1ااجعدج باألنر الصاأو في  3223

الق ف إذا نض ى  ليها  رر س ااتن كما  قرو ايرك  نس ق  في ب د ثاني أاه ال يااز أيوا 

ب ن ك  نا  12 ط ا ال مي ز ال ي أبرزف الاص   إثبات الاقائو اج علقا بالحيات الصاصان

اقائو الق ف االحيات الصاصا أليال قاطو  لى ا اأ ااع نا الاس قالليا ب ن ك  نا الحق في 

 . النسيان االحق في الحيات الصاصا

 حدود ممارسة الحق في النسيان الرقمي: الفقرة الثانية

نا ي علق باألثر الال تراايا أا ي  دأ نااج نماوسا الحق في النسيان الرقم  في 

ال كروات الرقميان اوقصد باألثر الرقميا ك  اجعلانات اج علقا بنراط الشصص لالج 

نداااتن نااقو شبكات )اس يدانه ل ظام نعلاناتي أا اسيلا ال تراايا نطما كان اا طا 

ا ش نها أن يكان ن..( ال ااص  الا  ماعين نااقو ال ااوت الال تراايان ن ركات الب ث

 2.تسا ر في   ديد  او ه الرقميا

غ ر أاه ير  البعض أن   ا الحق في طلب إلغاه اج  ا  الال تراني اج علق 

بالشصص يق صر  لى الحاالت الر  يكان  يها اج  ا  غ ر أقيق أا ااقص أا نارطن أا غ ر 

لب أائما ذي صلان في   ن ير  البعض آلالر أاه  ق نتلق يسمح للشصص في أن يتا

بمسح نا ي علق به ايشصصه  لى الرب ا الع  با يا أااما أي  مي زن  يما ي  و  ااب 

                                                           
1 D’art 35 de cette loi , alinéa 3 (amendée par l’ord ou 6 mai 1944) stipule : « la vérité des faits 

diffamatoire peut toujours être prouvée saufs.  

a-lorsque l’imputation concerne de la vie privée de la personne  

b-Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années.  
بيلاط ال وان الحق في النسيان الرقم ن نقاج ندوج بم لا اجا رن العدأ الرابو  ررن  انعا با ي   2

 .225ني اون الا ائرن ص 
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ألر نا أن   ا الحق قد يسمح للحكانات بتلب إلغاه اج  ا  الال تراني اج علق بقوايا 

 1الاساأ كاأللباو االاثائق اج صلا ب لك القوايان

دأ نبدأ  روا الرأي اال عب رن ا  ا   ا اقد يعترض البعض  لى   ا الحق ب اه يه 

أنر غ ر صحيح ناأام أن الحق في النسيان يق صر  قط  لى نا يوعه اجس يدم نا بيااا ه 

الشصصيا  لى الااتراتن أان أن يم د إلى أي اسيلا ألر  نا اسائ  إلا الم ااجر بط 

 .باجصلحا العانا

ت قياأ  لى نماوسا الحق في نا الالئ ا العانا  اوبيا الع 37إال أن اجاأت 

النسيانن  يث ا  برت أاه ال يااز نماوسا   ا الحق إذا كان  نر ي علق بمماوسا  روا 

ال عب ر أا ل  اي  نا ب قاااني أا بهدف اجصلحا العانا أا نا قب  السلتا العانا أا 

 داف ألغراض  وشيف أل داف اجصلحا العانا أا الب ث العلم  أا ال اووخي أا أل 

 .إ صائيا أا جماوسا  ق الد اع القاااني

نا قااان الصحا ا  الصانسا افي ااس السيامل ا اسيدا لط ا ال ا ه اصت اجاأت

سروا نصاأو الصبر نومااا اال يم ا ال رف  نها إال بمقرو " لى أن  22.31اجغربيا وقر 

 :قوائي افي الحاالت ال اليا

 .  اأنا الدالا الصاو ي االدالليالقوايا اج علقا بالد اع الاطن -

 "الحيات الصاصا لد راأ نالر   ا لطا  القا نباشرت بالحيات العانا -

ابه ا  إن البيااات الشصصيا لد راأ االر   كان لطا  القا بالحيات العانا أا 

 .اجصلحا العانا ال يم ا أن  يوو لومااات الحق في النسيان الرقم 

 لى    قط يق صر ال الرقم  النسيان في الحق  تبيق أن إلى إلاشاوت ا بت  ل ر افي

البيااات  ذات التابو الشصص    اجعالاا أليان ب  ياد أساسه أيوا في ك  نكااات الحيات 

                                                           
 بد ال اصر زواأ  يا هن اج راث الرقم ن اجاطام اال  ديات القاااايان نقاج  لى اجالا الداليا للقااانن   1

 .4ن ص 5132رن كليا القااانن الدا ان  انعا قت
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ن أا الحق في الصاوت أا اجعلانات 1الصاصا لد راأن سااه تعلق  نر ببيااات الحالا اجدايا 

ا  لك الرابتا بالعالقا الحميميا  االى غ ر ذلك نا الع اصر اجر بتا بصحا   راأ أ

 . لر  

 التنظيم القانوني للحق في النسيان الرقمي: املبحث الثاني

إن  ي وا أا  اميو البيااات الشصصيا لد راأ جدت غ ر ن دأت يم ا أن يرك  

الرقم  نتلبا ااتهاك لصصاصيا هر نو نراو ال نان لط ا يبقل   رعس الحق في النسيان 

 .أساسيا لحمايا اجعتيات الشصصيا

ااجررع اجغريي اإن كان لر ي ص صرا ا  لى الحق في النسيان الرقم  إال أاه اظر 

كما أاه ( اجتلب  اج )نومان   ا الحق نا لالج ناما ا نا ال صاص التررععيا 

صيا لطا أأااو لاج آليا نؤسسا يا   مث  في اللا ا الاط يا لحمايا اجعتيات الشص

طالئعيا نطما في نااج  مايا ا اسيد الحق في النسيان الرقم  في    ال تاو ال   الا ي 

 (اجتب الثاني)

 املرتكزات التشريعية للحق في النسيان الرقمي في القانون املغربي: املطلب ألاول  

اجررع الحق في النسيان الرقم   يم ا إبراز   ف اجر   ات التررععيا الر  لص بها

الا بصاا لم يان نا لالج اس االه نااطا ال  ط ر التررععي لط ا الحق في نوان ن 

اك ا   ديد أا ه الحمايا القاااايا لط ا الحق ( الاقرت  الى)ني لف ال صاص القاااايا 

 (.الاقرت الثاايا)سااا   ائيا كاات أم ندايا 

 

 

                                                           
 3.15.512اج علق بالحالا اجدايا ااج ا  بظط ر وقر  17.22لقد أكدت اجاأت العاشرت نا قااان وقر     1

يكان لباط الحالا اجدايا انا اا ا نسؤال ن طبقا لقاا د اجسؤاليا "  لى أاه  5115ااابر 7الصاأو في 

 قا بالغ ر اتياا إلاللطر بواابط الحالا اجدايا أا بسبب ألتائهر اجط يا ال قص ريا  ا  لراو الال 

ن ابه ا تعد الع اصر اج علقا بالحالا اجدايا   ها نا الحيات الصاصا ال يااز أن يتلو  ليها "الاسيما 

  12.12العمام ش نها ش ن باقي البيااات الشصصيا اجعالاا أليا طبقا جق ض ى القااان 
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   املغربي التشريع في فكرة الحق في النسيان الرقمي مضمون  تأصيل: الفقرة ألاولى 

بالرغر نا أن اجررع اجغريي لر ي رس الحق في النسيان بصاا صرو ا إال أن 

نومان   ا الحق ياد أساسه في ناما ا نا اجق ويات القاااايان ااتالقا نا أس او 

صا لد راأ ا دم ااتهاكهن اال  لى  مايا الحق في الحيات الصا 54ال ي أكد في  صله  5133

يااز ب ي شك  اجساس به ا الحق إال ا ق الرراط اإلا راهات الر  ي ص  ليها القااان 

 يما أن الحق في النسيان الرقم  ير بط أساسا بالبيااات الشصصيان  إن ا  مام اجررع 

في النسيان الدس اوي بالحيات الصاصا لد راأن  ا في  د ذا ه   رعس غ ر نباشر للحق 

الرقم  جعتيا هر الشصصيا  لى ا  باو أن   ف  ل رتن تعد   صرا نا   اصر الحق في 

 .الحيات الصاصا

 21.12  ا اواد الحق في النسيان الرقم  نومااه أيوا في نق ويات القااان وقر 

 ن ه  لى 53 يث اشترطت اجاأت  1ااج علق بال باأج الال تراني للمعتيات القاااايان

نقدني لدنات اجصاأقا الال تراايا أن ي ا راا  لى بعض الرراط ال ق يا االر   هر 

 : باألساس الحق نالاع الب ث ا ا

القدوت  لى اج ا ظا   د الاق واه برك  ال تراني  لى  ميو اجعلانات اج علقا  -

م القواه بررط بالرطاأت الال تراايا الر  قد  بدا لراووا إلثبات ال صديق الال تراني أنا

 .أن  وما اظر اج ا ظا  لى الرطاأات الال تراايا

إن إألاج اجعتيات اتغ ر ا ال يسمح بهما إال لدشصاص اجرلص لطر لط ا الغرض  -

 .نا لدن نقدم للصدنا

أن اطالع العمام  لى شطاأت ال تراايا ال ي  تل أان اجاا قا سابقا نا صا ب  -

 .الرطاأت

 .أي تغي ر نا ش اه أن يي  بسالنا ال ظام أاه باإلنكان كرف-

ياب  لى نقدني لدنات " لى أاه  21.12أيوا نا قااان  54  ا اقد أكدت اجاأت 

 .."اجصاأقا الال تراايا أن ي ا ظاا  لى نعتيات إنراه الرطاأت

                                                           

 (.5117اا مبر  11) 3452نا ذي القعدت  32صاأو في  3.17.352اج ا  بظط ر وقر  1 
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كما أن نؤأي لدنا ال صديق الال تراني كغ رف نا اج عانل ن في نااج البيااات 

االالتزام بإبرام  قد   ن ن  1الشصص   يكان نل م باج ا ظا  لى سروتهانذات التابو 

 2.ل غتيا  لراو

ابه ا يكان اجررع قد  ا ظ  لى  ق  شصاص اجؤأ  لطر لدنا ال صديق 

الال تراني في أن  دل  بيااا هر الشصصيا في طي النسيان الرقم ن نا لالج ا ياذ ال داب ر 

 .روتها بعيدا  ا أاظاو العمامال ايلا باج ا ظا  لى س

 وال  ا ذلك ابالرغر نا أن اجررع اجغريي لر يس عم  نصتلح الحق في النسيان 

 12.12نا قااان   الرقم  بصروح العباوتن إال أاه قد اظر نومان   ا الحق في اجاأت الثالثا

ات التابو ياب أن  كان اجعتيات ذ"اجراو إليه سلاان  يث اصت   ف اجاأت  لى أاه 

 :الشصص  

طااج ندت ال   اااز ... ن اا ا ا ق شك  يم ا نا ال عرف  لى  شصاص  -1

 " .اجدت الوراووا إلاااز الغايات الر   ر  معطا انعالاتها ال قا نا أ لطا

انؤأ  ذلك أاه ال يااز  مو أا  ي وا البيااات الشصصيا إال جدت نؤق ا  ت اسب 

 وال  ا  ق ك  نس يدم في السيترت  لى  3  ف البياااتننو الغرض اجرراع نا  مو 

 .نعلانا ه الشصصيا الر  يقام بالعطا  لى الااترات نالاع اجعالاا كما سنر   يما بعد

                                                           
 .21.12نا قااان   54ااظر اجاأت   1
ن  لى ا اب اش ماج أ تر 21.12اج علق ب تبيق قااان  5.12.232نا اجرسام وقر  55لقد أكدت اجاأت   2

سؤاليا اجدايا  ا  قدير لدنات اجصاأقان ال  مالت  لى اثيقا أا اثائق ال  ن ن اجبرنا ل غتيا اج

اور و سبب ذلك إلى لراوت   ن ن  لراو اجم ا  داثها اتياا لدلتاه اجر  با نا نقدني لدنات 

 .اجصاأقا الال تراايا أث اه أأائهر جطانطر
اه أن يمس اذلك  لى ا  باو أن  دم ا ترام  لك الواابط ل ي وا انعالاا اجعتيات الشصصيا نا ش   3

 .بالحروات الارأيا االحيات الصاصا

أاظر  بد الا اح بياني حاازين ال ظام القاااني لحمايا ال ااوت الال تراايان ال  اب الثانين الحمايا 

 54ن ص 5115الا ائيا لل ااوت الال تراايان أاو الا ر الاانعي إلاس  دووا 
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  ا اعرترط في البيااات ذات التابو الشصص   سااه أكاات بيااات  اأيا أا بيااات 

في النسيان الرقم ن أن  يوو  ساسا كي  كان ن ال للحمايا القاااايا انااال للحق 

لعمليا نعالاا نطما كان شكلطان كالامو أا ال ي وا أا ال عدي  أا الاستر اع أا اجرا عا أا 

الحاب أا اج ا أا إلالغاه اب ي اسيلا كااتن اوكان نسؤاج اجعالاا شصص طبيعيا أا 

 . نع اوا ي دأ أغراض اجعالاا

أيوا  لى لراوت الا  ااظ  12.12قااان   ا اقد أكد اجررع اجغريي نا لالج 

ن 1بالبيااات الشصصيا لد راأ جدت ن داأت غ ر أن   ف اجدت ال  يوو ل ظام قاااني نا د

 يث " اجدت اجعقالا" مثال في التررعو الارنس  ن  بنى قااان اجعلانا يا االحروات نعياو 

  ا  2و الغرض نا نعالاتهانالو لابط نااأف أن ي ر  اظ البيااات لالج ندت  ت اسب ن

 لى لراوت الو    نا د  لى  5135اقد أكدت أيوا لتا  رنسا الرقميا لس ا 

الصعيديا  اويي االدالي نؤأاف   ديد  د أقص ى جدت  اظ البيااات الشصصيا الر  

 .3   اظ بها ن ركات الب ث 

ن لر ي ترمل برك  افي ل ام   ف الاقرت يم ا القاج  لى أن التررعو اجغريي اإن كا

نباشر للحق في النسيان الرقم ن إال أن أي نق ض ى يهر  مايا اجعتيات الشصصيا لد راأ 

 ا   رعس لمن  لط ا الحقن اذلك  بر إلواع  مليات  مو البيااات الشصصيا ا ي ونها 

ا اظطا باس يدام الحااسب آلاليا اال يلص ننها بعد نراو اقت نع ن لواابط اقياأ 

ألن أي إلالج به ف اجق ويات إال اويرمل  ق   راأ في أن  دل   ميو بيااا هر ن دأتن 

 الشصصيا نا لر   ا نر بتا باجصلحا العانا في طي النسيان الرقم ن اذلك يرك  ا  داه

 . لى  الحق في الحيات الصاصا لد راأ بصاا  انا

 

                                                           
 .12:12نا قااان  1أاظر اجاأت   1
 .3272س ا  37-72نا قااان اجعلانات االحروات وقر  2 أاظر اجاأت  2
 : ن ا ا  لى اجاقو ال الي  12ن الصا ا 5135لتا  رنسا الرقميا   3

2012www.francenumérique.Fr 

http://www.francenumérique/
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 الحماية التشريعية للحق في النسيان الرقمي  :الفقرة الثانية

إن اجياطر الر    يط بالحق في النسيان الرقم    تي اتياا إلالج القائر بمعالاا 

اج علق ب مايا  شصاص ال ا ي ن  12:12البيااات الشصصيا بالتزانا ه الر   رلطا قااان 

ابه ا ااد أن اجررع اجغريي قد أقر  مايا  ا ااف نعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص  ن

  ائيا لحق   راأ في ألاج بيااا هر الشصصيا في طي النسيان الرقم  اذلك نا لالج 

باإللا ا إلى   رعس  مايا ندايا ( أاال) 12:12سياسا ال ارور االعقاب اجع مدت في قااان 

 (. ثاايا) اد أساسطا في قاا د اجسؤاليا ال قص ريا 

 الحماية الجنائية للحق في النسيان الرقمي : ال أو 

  مث  الحمايا الا ائيا للحق في النسيان الرقم   بر سياسا ال ارور االعقاب ال ي 

اوم ا إ ماج   ف الحمايا الر  لطا صلا برك  كب ر  12.12اجررع في إطاو قااان   ب ا ا

 : بالحق في النسيان الرقم  في الااااب ال اليا 

لقد أكد  :يم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ملدة تتجاوز الحد املصرح بهتجر  -1

ياب أن  كان اجعتيات " لى أاه  12:12اجررع اجغريي نا لالج اجاأت الثالثا نا قااان 

 : ذات التابو الشصص  

ا ق شك  يم ا نا ال عرف  لى  شصاص اجع ي ن طاج ندت ال   اااز  ن اا ا

 ...".اجدت الوراووا إلاااز الغايات الر   ر  معطا انعالاتها ال قا نا أ لطا

كما أكدت ااس اجاأت  لى أاه اب اه  لى طلب نا اجسؤاج  ا اجعالاا اإذا كاات 

ب اظ اجعتيات ذات التابو  ثما نصلحا نررا ان يم ا للا ا الاط يا أن   ذن

 . الشصص   لغايات  اووييا أا إ صائيا أا  لميا بعد اجدت اجراو إليها

اواب  لى اجسؤاج  ا اجعالاا أن يسطر  لى ا ترام أ كام اجاأت الثالثا اذلك 

  ت نراقبا ا تبو اللا ا الاط يا لحمايا اجعتيات الشصصيان   ا ابمارأ ااتهاه اجدت 

لحاظطا سااه نا لالج ال صروح أا الترليص أا بالقااا ن الصاصا أا في صاوت اج دأت 

  قق الغرض ال ي  معت نا أ له أا إذا لر تعد لراووا  لنراط اجسؤاج  ا اجعالاان 

 إاه ينبغي  لى   ا  ل ر أن يعدم   ف اجعتيات الشصصيا افي  الا  دم القيام ب لك 
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نر  قدير شكايا ب لك إلى اللا ا الاط يا جراقبا  مايا  لقائيا  از للشصص اجعن  باأل 

ا لى   ا  ساس يكان اجسؤاج  ا نعالاا البيااات نل م برك   1اجعتيات الشصصيان

أاوي بمرا عا   ف البيااات الر   ر  ي ونها ب يث يقام بإلغاه ك  البيااات الر   ر   قيق 

 .2الغايا نا اواه  معطا 

 إن اجررع اجغريي قد  رم أي نيالاا لرراط الا  ااظ انا   ا اج تلق 

نا ااس القااان  22ن  يث اصت اجاأت 12.12اج صاص  ليها في اجاأت الثالثا نا قااان 

 511111أو ر به  51111يعاقب بالحبس نا ثالثا أشطر إلى س ا ايغرانا نا " لى أاه 

 : أو ر أا بإ د   ا  ن العقاب  ن  قط

بمعتيات ذات طابو شصص   جدت   ود  ا اجدت اج صاص  ليها ك  نا ا  اظ  -

في ال صاص التررععيا الااوي بها العم  أا اج صاص  ليها في ال صروح أا 

 . إلاذن

نا اجاأت الثالثا نا ( ه)ك  نا ا  اظ باجعتيات اج كاوت لرقا أل كام الب د  -

 .   ا القااان 

ألر  غ ر  اووييا أا إ صائيا أا  لميا اععاقب ب اس العقابا ك  نا قام ألغراض 

بمعالاا نعتيات ذات طابو شصص    ر الا  ااظ بها بعد اجدت اج صاص  ليها في الاقرت 

 .  الى أ الف

او  قق الركا اجاأي في  روما الا  ااظ بالبيااات الشصصيا جدت   اااز  الحد 

اظانه إلال ترانين افي   ف الحالا اجصرح بهن في قيام الااني ب اظ البيااات الشصصيا في 

ياترض أن يكان  اميو اج  ا  ا اظه قد  ر بتروقا نررا ا بصرف ال ظر  ا طبيعا 

ن أنا بالنسبا للركا اجع اي لط ف الاروما 3 لك البيااات في نا لا كاات  ساسا أا  اأيا

                                                           

  1  .12.12نا قااان  52اظر اجاأت أ
لاابط نعالاا البيااات الشصصيان أواسا نقاواا ب ن القااان الارنس    سانح  بد الاا د التهانين  2

 . 412االقااان الكاور ن نقاج بمالا كليا القااان الكاوتيا العاجيان الس ا غ ر ن كاوتن ص 
 . 312سن ص  نعاذ سليمان اجالن م  3
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نرراع للمعتيات  ي  قق نو  لر الااني  ب ن   عاج الر  ي  يها ترك   معا ا ي و ا غ ر

الشصصيان اأن ال  افي نو الغايات نا اجعالاا أا اس مراو  اظ البيااات الشصصيا وغر 

 اااز اجدت القاااايا اج دأت جا يعد نعالاا غ ر نررا ان ا ا ه إلاواأت إلى اقتران   ف 

 . 1  ماج 

ع صروه العلر االقصد الا ائي اج تلب في   ف الاروما  ا القصد الا ائي العام ب

اإلاواأتن االعلر بمعنى أن الااني يعلر ب اه ي  اظ ببيااات ذات طابو شصص   اأن ندت 

الا  ااظ اجصرح بها قد   ااازت  ترت ااتهاه الغرض ال ي  مت نا أ له اجعالاان اإلاواأت 

 .2تعن   ا ه إواأت اجعالج ا ا اس مراو الا  ااظ

أشطر إلى س ا اغرانا  الاروما الحبس نا ثالثا  ا اقد  دأ اجررع اجغريي لط ف 

 . أو ر أا بإ د   ا  ن العقاب  ن  قط 511111أو ر إلى  51111نا 

باإللا ا إلى ذلك  قد ن ح اجررع للا ا الاط يا لحمايا اجعتيات ذات التابو 

الشصص   سلتا بإزالا البيااات الشصصيا الر   كان ن ال للارومان اك ا نراقبا   ا 

اجعن  باألنر  ا   اي فن باإللا ا إلى  قرور بعض العقابات  راه ال ي قد ي قا س إلا 

 .3 لر  كاجصاأوت ااج ا اإلاغالمل االحرنان اغ ر ا

 ا  يل م اجسؤاج: تجريم إلاخالل بالتزام املحافظة على سالمة املعطيات -5

اجعالاا با ياذ كا ا ال داب ر الالزنا نا أ   اج ا ظا  لى سالنا اسروا اجعتيات 

اجعالاان السيما ل ااأي إ ال طا بتروقا  رليا أا غ ر نررا ا ا  رواطا اإلالراو بها أا 

نا  51اذلك است اأا إلى نق ويات الاص   4الالاج إليها نا طرف أغياو غ ر نرلص لطرن

                                                           
عو الاطن  االا ااقيات  سا الحا ظين الحمايا القاااايا للمعتيات ذات التابو الشصص   في الترر   1

 .312ن ص 5137-5131الداليان وسالا ل ي  شطاأت اجاسترن  انعا ناالي إسما ي  كليا الحقامل ن  اسن 
 .341سن ص  نعاأ سليمان اجالن م  2
اج علق  1.11.33انا يليها نا نقرو الازور الااج وقر  42اك ا اجااأ  12.12نا قااان  11ااظر اجاأت   3

 .لداللي للا ا الاط يا جراقبا  مايا اجعتيات ذات التابو الشصص   بال ظام ا
اج علقا بمعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص    34/17/5132ب اووخ  5132/312ااظر اجداالا  دأ   4

نا طرف    اب أا ا  اأا ها أا   الاا ها ااج ظمات اجط يا اال قابيا ااج  يب ن أا اجرشح ن لا ائف 
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ياب  لى اجسؤاج  ا اجعالاا القيام باإل راهات ال ق يا "اال ي  اه  يه  12.12قااان 

اال  ظيميا اجالئما لحمايا اجعتيات ذات التابو الشصص   نا إلا الف العرض   أا غ ر 

اجرراع أا الوياع العرض   أا ال لف أا إلاذا ا أا الالاج غ ر اجرلصن لصاصا   دنا 

ات  بر شب ا نعي ان اك ا  مايتها نا أي شك  نا أشكاج تس ا ب اجعالاا إوساج اجعتي

اجعالاا غ ر اجررا ان اواب أن  وما   ف إلا راهات نس ا  نالئما نا السالنا بال ظر 

إلى اجياطر الر   مثلطا اجعالاا اطبيعا اجعتيات الاا ب  مايتهان اذلك نو  ل  بع ن 

 ...".ج اال كاليف اجتر با  ا القيام بهاالا  باو ال ق يات اجس عملا في   ا اجاا

ابه ا  إن إلالالج باا ب ا ياذ الا  ياطات الالزنا ل  ن ن  مايا البيااات 

ن االر   رم نا لاللطا 12.12نا قااان  22الشصصيا يكان ن    روما طبقا للماأت 

سالنا اجررع إقدام الااني  لى نعالاا نعتيات   راأ الشصصيا أان الو  داب ر ال

اج ي ت نا طرف القائر باجعالاان غ ر أاه إذا ا ي    ا  ل ر ال داب ر ال ايلا ب مايا 

اجعتيات ا ص  أن  ر الا  داه  ليه بالرغر نا ذلكن  ط ا ال يم ا نساهلا اجسؤاج  ا 

 .اجعالاا ناأام أاه التزم ب ا  ر الاسائ  الالزنا ل لك

جررع الارنس    لى لالف اجررع اجغريي قد  رم   ا اا بت إلاشاوت أيوا إلى أن ا

صرا ا إ راه البيااات سااه  ر ذلك بقصد أي ب ا ر   صري العلر اإلاواأت أم  ا طروق 

 1.الصت  اذلك باإل ماج اقلا الا  ياط

إن الا  ااظ باجعتيات : تجريم عدم التجاوب مع حقوق املستخدمين -1

 لى ال  ا ال ي ال يرغب  يه الشصص بإ اأت  الشصصيا ي ود ا  ماليا إ اأت نرر ا

                                                                                                                                           

  يبا لغرض ال ااص  السياس  ن صاأو  ا اللا ا الاط يا جراقبا  مايا اجعتيات الشصصيا للممل ا ن

 .7ن ص 2اجغربيان اجاأت 
 :اقد أ راأ اجررع   ف الاروما بصاو  ن  ما  1

  لقي أا  يازت البيااات الشصصيا  سااه بقصد  صنياطا أا اقلطا أا نعالاتها -    

  ع  إ راه البيااات الشصصيا إلى شصص غ ر ني صن أا ليس ه لصاا القاااايا  -    

  ر الاطالع  ليها

 .نا قااان اجعلانا يا االحروات الارنس   اجراو إليه سلاا 41أاظر اجاأت 
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إ يائها  رى ال  كان حار  ثرت أنام طروقه في اجس قب  سااه في العم  أا ال ااج أا بمارأ 

 1.أن يوعه في أائرت إلا راج ا  ا نما يرك  نساسا ب ق اجس يدم في نسيان ناليه

دل  بيااا هر في طي لط ا ااد أن اجررع اجغريي ااا صاوا لحق   راأ في أن  

النسيان الرقم ن قد أ تل للمس يدن ن أا  شصاص أصحاب البيااات ب ن يتلباا نسح 

 لى أاه  12.12  ف البيااات ا ق  االت نعي ا  دأ ا اجررع في اجاأت الثان ا نا قااان 

ا ي ق للشصص اجعن  بعد إلاأاله يما يثبت  او ه أن ي ص  نا لدن اجسؤاج  ا اجعالا"

 : لى نا يلي

  س ن أا  صحيح أا نسح أا إغالمل الالاج إلى اجعتيات ذات التابو  - أ

الشصص   الر   كان نعالاتها غ ر نتابقا لط ا القااان االسيما بسبب التابو 

غ ر اج  م  أا غ ر الصحيح ل لك اجعتياتن اول م اجسؤاج  ا اجعالاا 

أان  اض لاائدت التالب أال  أ    ررت  بالقيام بال صحي ات الالزنان

 2".أيام كانلا

  ا افي  الا الر ض أا  دم الاس اابا للتلب أال      اج كاو ي ق للمعن  

الر   كلف أ د أ وائها للقيام بك   3باألنر إيداع طلب  صحيح لد  اللا ا الاط يان

الالزنا في أقرب    ن  ال  قيقات الر   ر   ائدت  يها االعم   لى إ راه ال صحي ات

اواب إبقاه اجعن  باألنر  لى اطالع بمآج طلبهن كما أاه ينبغي   د  قدير الشصص طلبا 

يستهدف  صحيح أا   ف نعتيات  يصه  إاه ي ع ن  لى اجسؤاج  ا اجعالاا أا اللا ا 

                                                           
 .31نعاذ سليمان اجالن م سن ص  1

 لى الحقامل الشصصيا للارأن كما أن  دم ا ترام اا ب إلباو الشصص اجعن  باجعالاا يعد تعديا   2

وض ى الشصص اجعن   با  باو أن اجاا قا الصرو ا ال  كان قائما إال إذا صدوت  لى بي ا قاااايا  ؤكد

باجعالاا ااظر  بد اجايد كازين الحمايا الا ائيا للمعتيات في اجااج اجعلاناتين اجالا اجغربيا للقااان 

 . 351ن ص 5131الا ائي االعلام الا ائيان العدأ 
 5.12.312نا نرسام وقر  41 يما ي علق بالبيااات الركليا لط ا التلب اكيايا  قديمهن ااظر اجاأت   3

 .12.12ااج علق ب تبيق القااان وقر 
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حيح أا   ف   ا او ق للااوث أيوا اجتالبا ب ص 1الاط يا إلباوف ك ابا بال داب ر اج ي تن

 .2البيااات الشصصيا الر   يص الاقيد شروتا إثبات صا ه كاووث

 الحماية املدنية للحق في النسيان الرقمي: ثانيا

  اسد الحمايا اجدايا للحق في النسيان الرقم  نا لالج قاا د اجسؤاليا 

 يث أاه يم ا أن    قق  نا مل ج عن 72ا  77ال قص ريا ااتالقا نا نق ويات الاصل ن 

نسؤاليا اجسؤاج  ا نعالاا البيااات الشصصيا ا قا لقاا د اجسؤاليا ال قص ريا   د 

ن اذلك 12.12إلالالج بالتزام قاااني غ ر  قدي يارله  ليه اجررع نا لالج القااان وقر 

ب عاوض  ااتالقا نا قا دت أن ك  نا او  ب لت  تسبب في إصابا الغ ر بورون  إاه يلتزم

  ا الغ ر اجوراون است اأا إلى القا دت الاقطيا الر   قاج أن الورو ي اج ال ر سبي  

 .إلزال ه ال عاوض

الصت   ا  رك نا " نا مل ج ع ب اه  72  ا اععرف الصت   سب نق ويات اجاأت  

 "كان ياب  علهن أا  ع  نا كان ياب إلانساك   هن اذلك نا غ ر قصد إل داث الورو 

ا  إن أي إلالج نا طرف اجسؤاج  ا نعالاا البيااات الشصصيا بالتزانا ه ابه 

القاااايا إال اوكان نر  ب لت   قص رين أساسه نعالاا البيااات الشصصيا بتروقا غ ر 

نررا ا نا ش نها اجساس ب ق   راأ في النسيان الرقم  لصصاصيا هر  لى الااترايت 

 .اب اك اجعلانات

جسؤاج  ا تعاوض نا  مت نعالاا بيااا ه إذا  ر ب  ا أ ماج انا ثر يلتزم ا

اجعالاا اجيالاا للقااانن إصابا صا ب البيااات بورو ااتهاك  قه في أن  دل  بيااا ه في 

 .طلب النسيان الرقم 

  ا اواب إلاشاوت إلى أن الصت  ال قص ري اجر  ب نا طرف اجسؤاج  ا اجعالاا 

تهاك للحق في النسيان الرقم ن نا اجم ا أن ي ل  صاوا  ديدت اال ي يم ا أن يرك  اا

 نا بينهان 

                                                           
 5-12-312نا اجرسام ال تبيقيا وقر  43اجاأت   1
 5-12-312نا اجرسام ال تبيقي وقر  45ااظر اجاأت   2



 معالم تنظيم الحق في النسيان الرقمي في التشريع املغربي

أمين الخنتوري: الباحث  

0202ديسمبر / العدد الخامس   
48 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

 1ااتهاك نعالج البيااات الشصصيا لحقامل اجعن  باألنر  لى بيااا ه-

 2 دم   ن ن البيااات الشصصيا أا إ راه البيااات أا  دم الالتزام باإل الم-

 3 دم  م  ن صا ب البيااات نا الاطالع  ليها -

 4ا البيااات الشصصيا  لى الرغر نا ا تراض نا  يصه البياااتنعالا -

 دم قيام نعالج البيااات بإلغاه أا تعدي  البيااات  لى الرغر نا  ا ر شراط -

 5ذلك

افي ل ام   ف الاقرت أقاج ب ن  اسيو اتامل الحمايا للبيااات الشصصيا لد راأ 

يان الرقم ن   ا  ل ر ال ي أصبح  ا ييدم ايرك  نباشر الحق في النس(   ائيان ندايا)

نا الاا ب   رعسه أس او كغ رف نا الحقامل الدس اووا  لر ن اذلك في    ال تاو 

 لى  مايا  ال   الا ي اال قن  العميق ال ي تعر ه اج ظانا اجعلانا يا اليام اند    ث ر ا

 .البيااات الشصصيا لد راأ

 مان تطبيق الحق في النسيان الرقميآلالية املؤسساتية لض: املطلب الثاني

  الى الومااا اجؤسسا يا لحمايا الحق في النسيان الرقم  في إ داث لا ا اط يا 

ن   الى نماوسا أاو الرقابا  لى (الاقرت  الى)لحمايا اجعتيات ذات التابو الشصص   

ااا هر اجسئاج  ا نعالاا البيااات الشصصيا بما ييدم  قامل   راأ في  مايا بي

الاقرت )الشصصيا اجعالاا ابال الي لمان الحق في النسيان الرقم  في ني لف  اليا ه 

 (.الثاايا

 

 

                                                           
 12.12نا قااان وقر  22ن24ن4ن2 أاظر اجااأ  1
 .ااسهقااان النا  22ن54ن51أاظر اجااأ  2
 .ااسهقااان النا  7ن 1أاظر اجااأ   3
 .ااسهقااان النا  22ن 2أاظر اجااأ   4
 .ااسهقااان النا  2أاظر اجاأت   5
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 إحداث لجنة وطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي: الفقرة ألاولى

  دث لد  الازور  اج لا ا اط يا "أاه   لى 12.12نا قااان  57لقد اصت اجاأت 

 كلف ب  ماج أ كام   ا القااان ( اللا ا الاط يا)جراقبا  مايا اجعتيات الشصصيا 

 .."اال صاص اج ي ت ل تبيقه االسطر  لى   اي ف

 1:أ واه 7  ا ا   لف اللا ا الاط يا جراقبا  مايا اجعتيات الشصصيا نا 

 وئيس يعي ه  اللا اجلك-

 :أ واه يعينهر أيوا  اللا اجلك باقتراح نا 1 -

 الازور  اج  -

 وئيس نالس ال ااب -

 وئيس نالس اجستراووا -

 .ا  دأ ندت العواوا في اللا ا الاط يا في لمس س اات قابلا لل اديد نرت اا دت

ب ن  او ر ال ياو أ واه اللا ا جراقبا ند   مايا اجعتيات ذات التابو الشصص   نا       

شصصيات القتاع العام أا الصاص ااجؤ ل نن إلا ا إلى لراوت ان الك كااهت في اجياأيا 

 .2القاااايا االقوائيا انااج الحروات الارأيا ااجااج الرقم 

القد  ع  اجررع اجغريي نا اللا ا الاط يا اس  داثا قاااايا ال ييوو للتسلس  

ب نها  ص ف لما  يئات الحكانا اال ق  ن  إلاأاوي ال قليدين نما يم ا نعه القاج 

 .3اج صاص  ليها أس اووا

                                                           
 12.12قااان وقر  نا 15أاظر اجاأت  1
اج علق ب مايا  12.12ل تبيق القااان وقر  5112ناي  53صاأو في  5.12.312نا نرسام وقر  1اجاأت   2

ياايا  32.2744 شصاص ال ا ي ن  ااف نعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص  ن الارودت الرسميا وقر 

5112. 
ت نس قلا اتس ايد نا أ ر  كان الطيئات اجكلاا بالحكانا الايد" 5133نا أس او  322ي ص الاص    3

أ ط ت الدالان اوم ا للقااان أن ي دث   د الوراوتن  الات  لى اجؤسسات االطيئات اج كاوت بعدفن 

 "  يئات ألر  للوبط االحكانا الايدت
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ب ن اللا ا الاط يا  يئا إأاووا نس قلا  1ا لى غراو ذلك ير  بعض الاقه اجغريين

 . صدو قراوات شبه إأاووا اشبه قوائيا اأيوا استراووا

افي   ا الصدأ  إن اس قالج   ا الاطاز  ا لمااا أساسيا لل تبيق السلير للحق 

في النسيان الرقم  لد راأن  االس قالليا  م  طا  انش كب ر نا الحروا ااجسؤاليا في 

 اعي  أأااو ا الرقابيا القاااايا في نعالاا اجعتيات الشصصيان نما ي ع س برك  

 .نسيان الرقم  كما سنر  في الاقرت اجاالياإياايي  لى لمان الحق في ال

 دور اللجنة الوطنية في حماية الحق في النسيان الرقمي: الفقرة الثانية

لقد كاات للمررع اجغريي نا اواه إ داث اللا ا الاط يا بما ب القااان وقر 

ا نو وؤوا نااأ ا  رض ا ترام الحيات الصاصا االحروات الارأيا االاما يان  ماشي 12.12

أ داف القااان اج دث لطا اال ي يسعى إلى إقراو الومااات ال ايلا ب مايا ك  شصص 

 .2 كان نعتيا ه الشصصيا نالاع نعالاا آليا ال تراايا أا يداوا

  ا اعس قرأ أاو   ف اللا ا الاط يا في لمان ال تبيق السلير للحق في النسيان 

سااه تعلق  نر بالسلتات القبليا للمعالاان أا  الرقم  في السلتات القاااايا اجيالا لطان

 لك السلتات اجيالا لطا بعد ااتهاه اجعالاا   د اقاع أي إلالج نا اجسؤاج  ا اجعالج 

 .بالتزانا ه

  إن : سلتا الرقابا القبليا اأاو ا في لمان الحق في النسيان الرقم

طا بعض اللا ا الاط يا لحمايا اجعتيات ذات التابو الشصص   ل

السلتات القبليا الر   م نها نا نااكبا ند  ال تبيق السلير لقااان 

في اجر لا القبليا للمعالاان ا  ا نا ش اه أن يسا ر ايرك   12.12

قاااني في ا   اب أي ا  داه  لى بيااات شصصيا لد راأ ابال الي لمان 

ابيااا هر  قطر بعد ااتهاه اجعالاا اجررا ا نا ألاج  يا هر الصاصا 

 :الشصصيا في طي النسيان الرقم ن ا  مث    ف ال دلالت  يما يلي

                                                           
 .541سن ص  أاظر  بد اجايد كازين م  1
 .534سن ص   بد اجايد كازين م  2
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اذلك بر ن نراوعو انقتر ات القااا ن اال صاص ال  ظيميا أا  1:إبداه الرأي -3

 .اجراوعو اجر بتا بمعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص  

 يث   الى اللا ا الاط يا أواسا ان ح  ذان سااه  لك اج علقا  :أواسا إلاذن -5

أا  لك اجر بتا ب ق  اجعتيات الشصصيا ا ا  2بمعالاا اجعتيات الحساسان

نا  23الطا أيوا سلتا سحب إلاذن في   ااج اج دأت في اجاأت  3بلد أ  ب ن

 12.12.4قااان 

اجعتيات ذات التابو الشصص   نااكبا اجؤسسات االرركات الر  تس عم  -1

 .12.12للقيام ب نرتتها جالئما   ف  ل رت نو أ كام قااان وقر 

  ا اقد لاج اجررع للا ا الاط يا سلتات الرقابا البعديا  م نها نا  

ن االر   هر الحق في النسيان 12.12نراقبا أي نيالاا جق ويات قااان 

 :الرقم  لد راأ باألساس

 يث  ي ص اللا ا الاط يا ب لقي الركايات نا ك  : لركايات لقي اأواسا ا -3

شصص ثر اجس ب قه في النسيان الرقم  بسبب نرر نعالاا نعتيات ذات 

طابو شصص   اال  قيق بر نها االاس اابا لطا االرأ  ليها باألنر بنرر 

 .5 صحي ات أا إ التها  لى اكي  اجلك قصد اج ابعا أا  ما نعا

 اي  الا و ض أا  دم الرأ  لى طلب اجعن  : اجراقبا اال  ري القيام بعمليا   -5

باألنر اجا ه إلى اجسؤاج  ا اجعالاا لالج     اج دأن ي ق للشصص 

                                                           
 12.12نا قااان  57ااظر اجاأت   1
 .ااسهقااان النا  53ااظر اجاأت  2
 .ااسهقااان النا  41ااظر اجاأت   3
أان إلالالج بالعقابات الا ائيان يم ا للا ا الاط يا  سب الحاالت ابدان "  لى أاه  23  ص اجاأت   4

أ   سحب  اصي  ال صروح أا إلاذن إذا  ب ن بعد إ راه اجعالاا نالاع ال صروح أا إلاذن اج صاص 

نا   ا القااانن أن   ف اجعالاا  مس باألنا أا بال ظام العام أا ن ا يا لدلالمل أا  35ما في اجاأت  ليه

 ". أب العانا
 12.12نا قااان  52ااظر اجاأت   5
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اجعن  إيداع طلب ال صحيح لد  السلتا الاط يان الر   كلف أ د أ وائها 

في  للقيام بك  ال  قيقات الوراووا االعم   لى إ راه ال صحي ات الالزنا

 1.أقرب    ن اإلباو الشصص اجعن  بمآج طلبه

 11 ماوس اللا ا الاط يا سلتا  نر اجيالا لطا بما ب اجاأت :  ا يه إا او  -1

إلغالمل نعتيات أا نسحطا أا ا ال طا أا ن و  12.12في  قر ها الرابعا نا قااان 

بما  يها  ن12.12اجعالاان ل ا كاات   ف اجعالاا نيالاا جق ويات قااان 

اجق ويات الر   هر  ق  شصاص في النسيان الرقم  لبيااا هر اجعالاا 

 .بتروقا غ ر نررا ا أا ااتهت اجدت القاااايا جعالاتها

أن اجيالاا الااقعا  مث   روما   ائيا نا  إذا  ب ن للا ا: إبالغ ال يابا العانا  -1

  ف الصال يا تعد اسيلا  الارائر اجعاقب  ليها قااااان انما الشك  يه أن

 2.لغط اسلتا قاوا في يد اللا ا لوبط نعالاا اجعتيات الشصصيا لد راأ

 تبيق العقابات إنا نباشرت نا طرف اللا ا بالنسبا للعقابات إلاأاووا أا نا  -4

 .طرف القواه بالنسبا للعقابات اجاليا االحبسيا اج دأت في باب العقابات

افي ل ام   ا اجتلب أقاج ب ن اللا ا  الاط يا اليام أصبح لطا نا  ليات نا يم نها نا 

لمان الحمايا لصصاصيا   راأ الرقميان ليس  قط أنام اجعالاا غ ر اجرراع للبيااات 

الشصصيا نا طرف اجؤسسات العانا االصاصان ب  أيوا لد أي ا  داه  اص  نا طرف 

 .ا أا  لى نس ا  شبكات ال ااص  الا  ماعياجااقو إلال ترااي

 :خاتمة

إن ال تاو ال   الا ي ال ي  ر ه العالر لالج الس اات القليلا اجاليان انا 

اس تبعه نا سر ا ااتراو الااتراتن سط  نا سر ا  د ق البيااات ااجعتيات الصاصا 

وغر نراو  ترت زن يا  لى باأل راأ  لى الربكات الع  با يا ا اميعطا ا ي ونها ااس  واو ا 

نرر ان  ط ا  نر  ع  نا قداسا انكااا الحق في الحيات الصاصا لد راأ  لى اج كن   ا 

                                                           
 12.12نا قااان  11ااظر اجاأت   1
 12.12نا قااان  52ااظر اجاأت   2
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نا أ و ب ا إلى الب ث  ا ند    رعس اجررع اجغريي لحق   راأ في ألاج بيااا هر في طي 

لالج   ف النسيان الرقم   مايا لحقطر في الصصاصيا الرقميان   ا اقد  اصلت نا 

 :الدواسا إلى بعض ال  ائج الر  يم ا إ مالطا في نا يلي

  أن اجررع اجغريي ش اه ش ن بعض الداج العربيا الال ا للتررععات

 اوابيا لر ي رس بصاا صرو ا  ق   راأ في النسيان الرقم ن ل  ه 

 سد   رت انومان   ا الحق في ناما ا نا اجق ويات القاااايا كما 

 .12.12اباأللص  لى نس ا  قااان  وأي ان

  أن اجررع اجغريي ااا صاوا ن ه للحق في النسيان الرقم   بنى نا لالج

ناما ا نا الواابط القاااايا الر   هدف إلى ا   اب أي  12.12قااان 

نعالاا غ ر نررا ا للمعتيات الشصصيا الر   ا ح اجااج الااسو أنام 

 .ااتهاك الحق في النسيان الرقم 

   أن الحق في النسيان الرقم   ا  ق ذا طبيعا لاصا ال  ه ن ص

باجعتيات الشصصيا باألساسن اويدم  ق   راأ في  مايا  يا هر 

 .الصاصا

  ا اقد او  يت نا لالج   ف الدواسا إلى أن أللص لبعض الاقترا ات الر  نا ش نها 

 ااود ال ص التررععي اجغريي المان  قامل   راأ في   رعس  قطر في  النسيان الرقم  

 : لى ني لف اجااالتن ا  ف الاقترا ات هي كال الي

 ن با  باوف نا لراوت ال  رعس القاااني الصروح للحق في النسيان الرقم 

ال تاو  الحقامل  ساسيا الرقميا الحديثان اال ي برزت أ مي ه نو

الرقم  اااتراو اس يدام الحاساب اب اك اجعلاناتن اك ا العم   لى 

  قيق اجاازاا ب ن  تبيق   ا الحق المان الحقامل االحروات  ساسيا 

 .إلا الم لر ن كالحق في الحصاج  لى اجعلانا ا روا الصحا ا ا

  اعي  نومان الحق في النسيان الرقم   لى اجااقو الال تراايا انااقو 

ال ااص  الا  ماعين اذلك بال ظر إلى الااتراو الااسو الس يدام البيااات 
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الشصصيا نا طرف  شصاص  لى   ف اجااقو االربكاتن ا  ا لا 

ف ن عانلي يس قير أيوا إال بعد وسر  داأ اجسؤاليات القاااايا جي ل

الااتراتن بما يوما   ديد ايرك  ااضح الاطا اجسؤالا ااجياطبان 

ا  ف أ ات صرو ا للمررع اجغريي ب ن ييتاا   ف الصتات لومان 

 . اعي  أ و  جومان الحق في النسيان الرقم 

  تع و  ال عاان الدالي  بر وبط شراكات نو أاج أ  بيا في نااج  تبيق

م  اباأللص نو أاج الا  اأ  اويي ال ي  رف الحق في النسيان الرق

  اال نطما في   ا الاااب بعض صداو الالئ ا العانا  اوبيا لحمايا 

اجعتيات الشصصيان اذلك بغرض  اسيو اتامل الحمايا  رى  لى 

 .اجس ا  الدالي اظرا ل الش   نبدأ إلاقليميا في  الر ال ق يا االااترات

  اللا ا الاط يا لحمايا اجعتيات ذات التابو لراوت إ داأ ألي  نا طرف

الشصص     دأ  يه ندأ الا  ااظ باجعتيات اجعالاا  سب طبيعا ك  

 .نااج الصاصيا ه

 املراجع قائمة

 :العربيةاللغة املراجع ب

  :الكتب

  أاو الاانعييييييييا ( أواسيييييييا نقاواييييييييا)ايميييييييا  بييييييييد هللا   يييييييرين  ييييييييرائر اظيييييييام الحاسييييييييابن

 5117إلاس  دووا  الاديدت للنررن

 الحماييييييا الا ائييييييا للحييييييات الصاصيييييا اب ييييياك اجعلانييييياتن أاو  أسيييييانا  بيييييد هللا قييييييدن

 3222النهوا العربيا القا رتن الس ا 

  بال ن أاتااياس أيابن الحمايا القاااايا للحيات الشصصييا فيي ناياج اجعلانا ييان

  5112ن س ا لب ان أواسا نقاواان ننراوات  لب  الحقاقيان التبعا  الىن
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  بييد الا يياح بييياني حاييازين ال ظييام القيياااني لحمايييا ال ايياوت الال تراايييان ال  يياب 

الثيييييانين الحمايييييييا الا ائيييييييا لل ايييييياوت الال ترااييييييان أاو الا يييييير الاييييييانعي الاسيييييي  دووا 

5115 

  ننيييييى  شيييييقر  بييييياون دمحم  سيييييا اجرزاقيييييين  يييييرائر الحاسيييييب آلاليييييين نركييييي  الدواسيييييات

 االقوائيان قترن الس ا غ ر ن كاوتالقاااايا 

   ننى  شقر  باون ن ماأ  باون البيااات الشصصيا االقااا ن العربيا الطر  نن

  5132ا قامل   راأن التبعا  الىن ب راتن لب انن  

 بيييياون السييييبرياايا  ييييا س العصييييرن اجركيييي  العريييييي للب يييياث القاااايييييا   شييييقر ننييييى 

 عربيان الس ا غ ر ن كاوت االقوائيان  انعا الداج ال

  ن أاو النهوييا 5112دمحم الرييطااين الحمايييا الا ائيييا لحرنييا الحيييات الصاصييان طبعييا

  . العربيان القا رت

 : الدولية واملواثيق القوانين     

  3272 لس ا الارنس   اج علق باجعلانا يا االحرواتن 37-72قااان وقر. 

 12.12ل تبيق القااان وقر  5112 ناي 53صاأو في  5.12.312وقر   نرسام 

اج علق ب مايا  شصاص ال ا ي ن  ااف نعالاا اجعتيات ذات التابو الشصص  ن 

 5112ياايا  32.2744الارودت الرسميا وقر 

  5135لتا  رنسا الرقميا 

  اج علقا بمعالاا اجعتيات ذات  34/17/5132ب اووخ  5132/312اجداالا  دأ

   اب أا ا  اأا ها أا   الاا ها ااج ظمات اجط يا التابو الشصص   نا نلف 

اال قابيا ااج  يب ن أا اجرشحان لا ائف ن  يبا لغرض ال ااص  السياس  ن 

 .صاأو  ا اللا ا الاط يا جراقبا  مايا اجعتيات الشصصيا للممل ا اجغربيا
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 : املقاالت    

 31تعليق  اج   ر ن  ما العدج  اوبيان الصاأو في  العيش الصالح ن دمحمن 

ن بر ن الحق في ا  باو بعض الاقائو في طي النسيانن نالا نعطد أيي 5134ناي 

 . 5132ن إلاناوات ن 2ن ع1القوائيان نج 

  باللاط زوان الحق في النسيان الرقم ن نالا اجا رن العدأ الرابو  ررن الس ا

 .غ ر ااوأت

 (RGPD) 5132/  172ا  اوبيا  دأ الالئ ا العان

  سانح  بد الاا د التهانين لاابط نعالاا البيااات الشصصيان أواسا نقاواا

ب ن القااان الارنس   االقااان الكاور ن نقاج بمالا كليا القااان الكاوتيا 

 العاجيان الس ا غ ر ن كاوت 

 ت القاااايان نقاج  لى  بد القاأو زواأ  يا هن اج راث الرقم ن اجاطام اال  ديا

 .5132اجالا الداليا للقااانن  انعا قترن كليا القااانن الدا ان 

  بد اجايد كازين الحمايا الا ائيا للمعتيات في اجااج اجعلاناتين اجالا 

 . 351ن ص 5131اجغربيا للقااان الا ائي االعلام الا ائيان العدأ 

  نا الحق في الحيات الصاصا إلى الحق في ناووا با ديانن نرور آج سيدي الغازين

 الصصاصيا الرقميان نالا القااان الدس اوي االعلام إلاأاووان العدأ الثالث 

  نعاأ سليمان اجالن   رت الحق في الدلاج في طي النسيان الرقم  في التررععات

الا ائيا إلال تراايا الحديثان أواسا نقاواا في التررعو العقايي الارنس   

ن 5132الا ه  اجن ناي  ن 1ررعو الا ائي الكاور ن نلصص لاص العدأ االت

  ي  3412شعبان 

 : إلالكترونية املواقع    
 www.francenumérique2012.Fr 

 https://wearessocial.com/blog/2018/01/global-digital-

report2018 

 

http://www.francenumérique/
https://wearessocial.com/blog/2018/01/global-digital-report2018
https://wearessocial.com/blog/2018/01/global-digital-report2018
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 :والرسائل ألاطروحات    

   صايا برا ان الحمايا القاااايا للحيات الصاصا أواسا نقاواان أطرا ا ل ي

الدك اوافن  انعا نالاأ نعمرين كليا الحقامل االعلام السياسيان   زي  شطاأت

 . 5131/ 5135 ,ازاان الا ائر

    بد اجايد كازين الحمايا القاااايا للبيااات ااجعتيات ذات التابو الشصص 

باجغربن أطرا ا ل ي  شطاأت الدك اواف في القااان الصاصن  انعا سيدي دمحم 

كليا العلام القاااايا االاق صاأيا االا  ما يا  اسن الس ا  با  بد هللان

5134/5132 . 

 ايا القاااايا للمعتيات ذات التابو الشصص   في التررعو  سا الحا ظين الحم

الاطن  االا ااقيات الداليان وسالا ل ي  شطاأت اجاسترن  انعا ناالي إسما ي  

 .5137-5131كليا الحقامل ن  اسن 

  ااو الديا ش رأتن ن از ات ال   الا يا اجعلانا يان وسالا ل ي  أبلام اجاستر في

يدي دمحم با  بد هللان كليا العلام القاااايا االاق صاأيا القااان العامن  انعا س

 .5131/5134االا  ما يان  اس

 :املراجع بالفرنسية قائمة

 :الكتب
 Lipovetsky (s) : Yayou – Fauvet (A), le devenir de la protection 

des données personnelles sur internet, Gazette de Partis, 

septembre 2001  

 Marion Barbezieux, le droit à l’oubli numérique bilan et 

perspectives, édition universitaires européennes 2016, 

deutschband / Allemagne  

 : والرسائل ألاطروحات
 Etienne Quillet, le droit à l’oubli numérique sur les réseaux 

sociaux, Master de droits de l’homme et droit humanitaire, 

dirigé par Emmanuel Decaux, année universitaire 2011, 

université panthéon Assas 
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 Liban louis, le droit a l’oubli numérique-quelle paramètre 

territorial, master droit des affaires, université de liège 

Belgique, 2011 

 : التقارير
 Investionf6.Com/investornews/pressielease.delails/2020faceboo

krepor,fourth-quarter-and-Full-/Year2019-resultats/defautaspx) 

 La loi informatique et libertés, n° 78 – 17 du 6 janvier  1978. 

 Rapport « clin et colin : dans toute application en ligne, 

l’utilisation et actif et son activité, peut être captée sous la 

forme de données, les données sont un flux essentiel qui irrigue 

l’ensemble de l’économie numérique http://www.economie. 

Gov.fr/filles) 

 Rapport fiscale jus-numérique – 2013 PDF 

 
 

http://www.economie/
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 التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في السجون 

 في الفقه إلاسالمي والقانون الدولي
Forcible feeding of Palestinian prisoners on hunger strike in 

prisons 

In Islamic jurisprudence and international law 

 د. سهيل ألاحمد- عميد كلية الحقوق - جامعة فلسطين ألاهلية- فلسطين

Dr. Suhail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya University/ 

Palestine 

فلسطين -جامعة فلسطين ألاهلية -كلية الحقوق  –إيهاب خاليلة .أ  

Mr. Ihab khalayla/  Faculty of  Law / Palestine Ahliya University/ Palestine 

 : ملخــص

التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في الدراسة تناولت هذه 

على ماهية التغذية القسرية هادفة إلى التعرف ، السجون في الفقه إلاسالمي والقانون الدولي

التغذية وكيفية حصولها، حيث تم الوقوف على  لطعام، وطبيعة هذهوإضراب ألاسير عن ا

حقيقة التغذية وصورها ورأي القوانين الدولية والتشريعات إلاسالمية بخصوص ذلك، ثم 

عالج البحث خطورة القيام بأسلوب التغذية القسرية على حياة ألاسرى املضربين عن 

والقانوني، وذلك بنصوص واضحة في  الطعام وحقوقهم وكرامتهم، من املنظورين الشرعي

كل منهما، وقد ظهر أن التشريعات إلاسالمية والدولية قد اهتمت باألسير وكرامته إلانسانية، 

وعملت كذلك على رعاية حقوق ألاسير وتنظيم التعامل معه باإلحسان وفق مظاهر 

 .وتفصيالت وردت في هذا البحث

سرى، إلاضراب عن الطعام، الفقه التغذية القسرية، ألا  :الكلمات املفتاحية

 .إلاسالمي، القانون الدولي

 
ABSTRACT: This study deals with the forced feeding of Palestinian 

prisoners on hunger strike in prisons in Islamic jurisprudence and 
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international law, with the aim of identifying the nature of forced feeding and 

hunger strikes, the nature of this feeding and how it is obtained, where the 

reality of nutrition and its images and the opinion of international laws and 

Islamic legislation regarding this were examined Then the research dealt with 

the danger of using the method of forced feeding on the lives of the hunger 

striking prisoners, their rights and dignity, from the legal and legal 

perspectives, with clear texts in each of them, and it appeared that Islamic and 

international legislations have taken care of the prisoner and his human 

dignity, and has also worked to take care of the prisoners' rights and organize 

dealing With charity, according to the appearances and details mentioned in 

this research. 

Key words: forced feeding, prisoners of war, hunger strike, Islamic 

jurisprudence, international law. 
 مقدمة

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

 اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛

ا فإن التشريعات إلاسالمية والقانونية قد راعت كرامة إلانسان وعملت على حفظه

 لفلسفة تحقيق املقاصد املطلوبة لإلنسانية جمعاء واملتعلقة بجلب 
ا

وصيانتها امتثاًل

وذلك ألن أي تشريع أو قانون ًل يهتم باإلنسان وًل يعمل من  ودرءهااملصالح ومنع املفاسد 

ا يعتريه الضعف وعدم الفاعلية ا ناقصا  .أجل تحقيق مصالحه املشروعة؛ فإنه يعد تشريعا

سير من املوونات إلانسانية ألاسا  في تأصيل فررة الحقوق واملطالبة وملا كان ألا 

بحفظها، كانت هنالك الرثير من التصرفات املتعلقة به والتي  تقتض ي الوقوف على أبعادها 

وأحوامها الشرعية والقانونية، حيث قد يقوم ألاسير حال أسره وألجل تحصيل بعض 

ظم عن الطعام ليوون ذلك بهدف الاحتجاج ورفض حقوقه أو املطالبة برعايتها بإضراب من

ا لذاته  .إلاجراءات الضاغطة عليه وًل يوون مقصودا

وحيث تجيز التشريعات والقوانين قيامه بذلك لتحقيق مصالحه املرغوبة؛ فإن 

ا من الطرف املقصود به يوون هدفه من  هذا الاحتجاج من خالل إلاضراب قد يواجه رفضا

آلاثار املرجوة من إلاضراب، والناظر في طبيعة هذه املسألة يجد  ذلك منع الاحتجاج ووقف

أن من إلاجراءات التي يمرن اتخاذها ملواجهة إضراب ألاسرى عن الطعام في السجون؛ ما 
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يعرف بالتغذية القسرية، التي تعد من قبيل ألاساليب الضاغطة التي تتخذ وقد تشول 

املرتبطة بررامة إلانسان وحفظ حياته مخالفة واضحة للقواعد الشرعية والقانونية 

ومتعلقاته الحقوقية، ومن هنا جاء هذا البحث ليعالج مسألة إلاقدام على تغذية ألاسير 

التغذية القسرية لألسرى : "املضرب عن الطعام في السجون تغذية قسرية بعنوان

 "دوليالفلسطينيين املضربين عن الطعام في السجون في الفقه إلاسالمي والقانون ال

  :أهمية املوضوع وأسباب اختياره

 : وتبرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي

تعلق هذا املوضوع بمسألة التغذية القسرية من حيث املاهية والصور والطبيعة الحاصلة  .1

 .وفق املفهوم الشرعي والقانوني

إظهار أهمية الوقوف على القوانين والتشريعات التي تحدثت عن التغذية القسرية وعالجت  .2

 .موضوعاته وأبعادها على ألاسرى املضربين عن الطعام

بيان أن معرفة الحرم الشرعي والقانوني لتغذية ألاسرى املضربين عن الطعام مسألة مهمة  .3

الحياة إلانسانية ومستجداتها في الواقع للباحثين واملختصين من خالل ما تعالجه من نوازل 

 .  املعاش

مسا  هذا املوضوع بالواقع املعاصر، وما يرتبط به من ارتباكات موضوعية في موضوع  .4

التغذية القسرية توجب على الدراسات الشرعية والقانونية أن تقف على هذه املسائل بهدف 

 . البيان واملعالجة العلمية

 .ولي ودراستها دراسة متعمقة من خالل املقارنة مع الفقه إلاسالميتناول جزئيات القانون الد .5

 :وهي متمثلة بما يأتي  :أهداف البحث

تحديد ماهية التغذية القسرية وإلاضراب عن الطعام وبيان صورهما وكيفية حصولهما  .1

ودراسة ما  وأهمية معرفة ذلك للوصول إلى املوقف الشرعي والقانوني بخصوص ذلك،

 .يرتبط بموضوعات البحث للوقوف على هذه القضية بدقة ووضوح

 .بيان كيف توون أسس رعاية ألاسير وحفظ حقوقه في املفهوم الشرعي والقانوني .2
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تحديد الجهات الدولية التي عارضت قانون التغذية القسرية ومدى فاعليتها في وقفه وعد  .3

 . تطبيقه

لقسرية على ألاسرى املضربين عن الطعام، ومدى قبول بيان مدى تأثير قانون التغذية ا .4

 . القوانين الدولية والشريعة إلاسالمية من عدمه

 :وهي متمثلة بأمور هي  :أسئلة البحث/ مشكلة

 ما مفهوم التغذية القسرية، وإلاضراب عن الطعام؟ .1

مي ما هي أسس رعاية ألاسير وتحقيق الررامة إلانسانية وحفظ حقوقه في الفقه إلاسال  .2

 والقانون؟

 هل يوجد قوانين وتشريعات عالجت مسألة التغذية القسرية وتناولت آثاره أم؟  .3

 ما هو الحرم الشرعي والقانوني ملوضوع التغذية القسرية لألسرى املضربين عن الطعام؟ .4

 :ولقد كان منهج الباحثين كاآلتي : منهجية البحث     

لك ببيان ماهية التغذية القسرية وإلاضراب الاعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي، وذ .1

عن الطعام، وصور إلاضراب والتغذية القسرية، وكذلك القوانين واملواثيق الدولية الخاصة 

بمنع الاعتداء على ألاسير، أسس رعاية ألاسير وحفظ حقوقه في الفقه إلاسالمي ومن ثم 

نوني والشرعي للتغذية تحليل هذه القوانين وألاسس، بهدف الوقوف على املنظور القا

 .القسرية ومتعلقات البحث

 .الرجوع إلى املراجع املتخصصة في موضوعات البحث .2

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

 : وذلك على النحو آلاتي

 ماهية التغذية القسرية وإلاضراب عن الطعام : املبحث ألاول 

 املقصود بالتغذية القسرية، وفررة طرح قانون التغذية القسرية لألسرى  : ألاول املطلب 

 . ماهية ألاسير، وحقيقة إلاضراب عن الطعام وطبيعته: املطلب الثاني

الكرامة إلانسانية ورعاية حقوق ألاسير في الفقه إلاسالمي والقانون : املبحث الثاني

 الدولي 
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 ق الدولية الخاصة بمنع الاعتداء على ألاسيرالقوانين واملواثي: املطلب ألاول 

 أسس رعاية ألاسير وحفظ حقوقه في الفقه إلاسالمي: املطلب الثاني

 موقف القانون والفقه إلاسالمي من التغذية القسرية لألسير    :املبحث الثالث

 لألسرى من املنظور القانوني  التغذية القسرية: املطلب ألاول 

 لألسرى من منظور الفقه إلاسالمي  التغذية القسرية: املطلب الثاني

       
ا
فهذا غاية جهد الباحثين، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت ألاخرى : وأخيرا

 .فمن عجز وتقصير واستغفر هللا العظيم

 ماهية إلاضراب عن الطعام والتغذية القسرية: املبحث ألاول 

 ، وحقيقة إلاضراب عن الطعام وطبيعته ماهية ألاسير: املطلب ألاول 

 حقيقة ألاسير : الفرع ألاول 

ا: ألاسير في اللغة أي شده باإلسار، وهو القيد : مأخوذ من إلاسار، يقال أسره يأسره أسرا

الذي يشد به الش يء كالحبل والسلسلة، وهو في ألاصل يدل على إلامساك والحبس، ومنه 

لقد، وهو السير من الجلد، ويطلق ألاسير على كل أخيذ سمي ألاسير؛ ألنهم كانوا يشدونه با

 .(1)وإن لم يشد باإلسار كما يطلق على كل محبو  في سجن

بأنهم الرجال املقاتلون إذا ظفر بهم طرف من ألاطراف : ويقصد باألسرى في الاصطالح 

 .(2)املتحاربة أحياء حال الحرب والقتال

ا أنه قد اعتقلته القوة املعادية نتيجة ألي  ألاسير: ويقال هو الشخص املعروف عنه جيدا

 .(3)تصادم مسلح اشترك فيه الجيش

ويطلق الفقهاء لفظ ألاسير على من يظفر به املسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار إلاسالم 

 .املسلم الذي ظفر به العدو ويطلقونه أيضا على .(4)بغير أمان

وجب على إلامام أن يفك أسرى املسلمين من بيت : بشأن ذلك أنه حيث يقول ابن رشد

 . (5)"وإذا كان الحصن فيه أسارى من املسلمين، وأطفال من املسلمين: ، ويقول كذلك...املال

أو من  وهذا يعني إطالق مصطلح ألاسير على من يوون من املسلمين في يد ألاعداء،

 .يوون من ألاعداء في يد املسلمين على وجه سواء
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 . ماهية إلاضراب عن الطعام وطبيعته: الفرع الثاني

تتمثل ظاهرة إلاضراب عن الطعام في السجون باعتبارها أداة احتجاجية يلجأ إليها 

ا باتباع أدوات ووسائل  ا مخصوصا أسير أو أكثر من خالل امتناعهم عن الطعام امتناعا

ة، بهدف تحصيل مقاصد مطلوبة، وتحقيق مصالح راجحة مرغوبة، ولذلك كان ًل بد ضاغط

فاإلضراب في من الوقوف على هذا املصطلح من خالل مقصوده اللغوي والاصطالحي، 

كففت وأعرضت، وأضرب : أضربت عن الش يء، أي: من الفعل ضرب، حيث يقال: اللغة

وأما إلاضراب عن  .(6)كف عن عمل ما: مصدر أضرب، وفي العرف: أعرض، وإلاضراب: عنه

فهو امتناع إلانسان عن تناول الطعام والشراب وإعراضه عنه بقصد الضغط على : الطعام

ويقال إن إلاضراب عن الطعام في  .(7)غيره ليتحقق له هدف ما، أو يرتفع عنه ظلم معين

ا أو غير سياس  :السجن هو ا سياسيا ا ما يوون سجينا ي أن يأكل، أن يرفض الشخص وغالبا

. (8)ويوون ذلك عادة احتجاجا ضد مشروعية الحرم الصادر عليه أو ضد ظروف السجن

من خالل إقدام أسير أو أكثر على الامتناع عن تناول الطعام املقدم له في السجن من 

 .(9)محتجزه ، وقيامه بتناول بعض املاء وألامالح

وإلاضراب عن الطعام تعد الخطوة ألاخطر وألاقس ى التي يلجأ إليها ألاسرى، وذلك 

ملا يترتب عليها من مخاطر جسيمة جسدية كانت أم نفسية قد تلحق باألسرى املضربين عن 

الطعام، وًل يلجأ ألاسرى عادة إلى مثل هذه الخطوة ؛ إًل بعد نفاذ كافة الخطوات ألاخرى 

حقوقهم، وخاصة عند عدم الاستجابة ملطالبهم عبر الحوار بينهم  املتاحة لهم في تحصيل

وبين معتقلهم،  ولذلك فإن إلاضراب عن الطعام يعد وسيلة لتحقيق هدف وليس غاية بحد 

ذاتها، وهو من أكثر ألاساليب املؤثرة وخاصة على الرأي العام بهدف تحقيق مطالب ألاسرى 

 .(10) إلانسانية العادلة

من جانب املتظاهرات في سبيل منح  يلة إلاضراب عن الطعاموقد استخدمت وس

املرأة حق الانتخاب في إنجلترا ومن ثم أصبحت ألاسلوب املتعارف عليه بين النساء املحووم 

م قانون الانتخاب 1111عليهن لنشاطهن في سبيل منح املرأة حق الانتخاب، إلى أن صدر عام 
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إلاضراب عن الطعام الذي كانت تلجأ إليه  الذي منح املرأة هذا الحق، وأنهى حوادث

 .املطالبات به

واستخدم الوطنيون ألايرلنديون وسيلة إلاضراب عن الطعام عندما مات  توما   

 .م نتيجة إلطعامه باإلكراه 1111آسن أحد املضربين عن الطعام في أيرلندا عام 

من جانب  م استخدم إلاضراب عن الطعام في أمريوا1111م و1111وفيما بين   

املطالبات بحق الانتخاب واملمتنعين عن الاشتراك في الحرب تمسوا بمبادئهم الدينية ممن 

 .السجون كانوا معتقلين في 

وصام غاندي عدة مرات على سبيل الترفير الديني الذي فرضه على نفسه، ولرن 

ا على سجنه1133حتى   .(11)م لم يرن صيامه في السجن احتجاجا

سيلة الاحتجاجية من خالل قيام الفلسطينيين باإلضراب عن وقد ظهرت هذه الو 

 1191في سجن نابلس في أوائل عام  ، حيث كان ذلك (12)الطعام في السجون إلاسرائيلية

 على سياسة 
ا
 عن الطعام استمر ملدة ثالثة أيام احتجاجا

ا
حيث خاض املعتقلون إضرابا

ود إلاسرائيليين وذلك بهدف املطالبة الضرب وإلاذًلل التي كانوا يتعرضون لها على يد الجن

ثم توالت بعد ذلك إلاضرابات عن الطعام، وفيما . بتحسين أوضاعهم املعيشية وإلانسانية

 :(13)يلي أبرز إلاضرابات التي خاضها ألاسرى الفلسطينيون في السجون إلاسرائيلية

ا،( 11)الذي استمر  11/2/1191إضراب سجن الرملة بتاريخ  وكذلك إضراب معتقل  يوما

 .أيام ووافق إضراب الرملة( 1)واستمر إلاضراب  11/2/1191كفار يونا بتاريخ 

 21/4/1111ثم جاء إضراب السجينات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا بتاريخ 

أيام، ( 1)الذي استمر  5/1/1111أيام، وبعدها إضراب سجن عسقالن بتاريخ ( 1)واستمر 

ووقع بتاريخ . 1/11/1113وحتى تاريخ  13/1/1113بتاريخ ثم إضراب سجن عسقالن 

ا، وبعدها ( 21)إلاضراب املفتوح في سجن عسقالن الذي استمر ملدة  24/2/1111 يوما

ا، وإضراب سجن جنيد في ( 32)واستمر ملدة  14/1/1111إضراب سجن نفحة بتاريخ  يوما

ا( 13)واستمر ملدة  1114سبتمبر عام  ظم السجون بتاريخ ثم كان إضراب مع. يوما

يوما بمشاركة السجون ( 15)آًلف أسير وقد استمر ( 1)، حيث شارك فيه نحو 21/1/1112
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، سجن /21/1، سجن جنين 21/1جنيد وعسقالن ونفحة وبئر السبع ونابلس في : )آلاتية

، سجن 5/11، سجن عزل الرملة في 1/11، سجن رام هللا وأسيرات تلموند في 31/1الخليل 

، فيما شاركت السجون التالية مشاركة تضامنية ، مجدو، النقب، 11/11زي في غزة املرك

 عن الطعام بتاريخ (. الفارعة، شطة
ا
 مفتوحا

ا
  1/5/2111وقد دخل ألاسرى إضرابا

ا
احتجاجا

. (14)على سياسة العزل والقيود والشروط املذلة على زيارات أهالي املعتقلين الفلسطينيين

ستمرة عن الطعام في السجون إلاسرائيلية حتى كتابة هذه وغير ذلك من إلاضرابات امل

 .السطور 

 املقصود بالتغذية القسرية، وفكرة طرح قانون التغذية القسرية لألسرى  : املطلب الثاني

 املقصود بالتغذية القسرية لألسرى وصور حصولها: الفرع ألاول 

( بربيش)ستيوي أن يقوم شخص بإدخال أنبوب بال : بأنهاتعرف التغذية القسرية 

عن طريق ألانف حتى يصل إلى املعدة، ومن ثم وضخ سائل لزج يتوون من فيتامينات عن 

 (15)طريق إرغام  وإجبار ألاسير املضرب عن الطعام على تناول هذا السائل أو الطعام بالقوة

حيث يتمثل حصول هذه التغذية لألسير املضرب عن الطعام في السجون من 

 :(16)ر آلاتيةخالل الطرق واملظاه

ا، أن هذه -1 الحقن عن طريق الجهاز الهضمي بمضخات كبيرة وتمرير املحلول عبرها، مبينا

 من الجهاز 
ا
الطريقة تؤدي لاللتهابات في الرئتين ألن الطعام قد يدخل إلى مجرى التنفس بدًل

 الهضمي

لتصل إلى  الطريقة ألاخرى للتغذية القسرية، فتتم عبر إدخال أنابيب عن طريق ألانف -2

ا، أن هذا ألامر يعاقب عليه  املعدة، وهذا يؤدي إلى حدوث تمزق في جدار املعدة، موضحا

 ..القانون 

إن الطبيب قد يلجأ إلى التخدير في حال استمر املريض في رفض الطعام، وإذا كان يعاني من 

ي دقات مشاكل في الدم، أو التنفس، وتم تخديره، فهناك احتمالية أن يحدث عدم انتظام ف

 .القلب، وهبوط حاد في الضغط
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، أي زيادة السوائل فيها عن ”تمية املعدة“وأن التغذية القسرية قد تؤدي ملا يسمى 

برثرة، ما يحدث خلال في عمل الرلى، ( الولوكوز )الحاجة املطلوبة، نتيجة إعطائه املحاليل 

 .والقلب، والتنفس

ا من خالل إعطاء ا -3 ملريض سوائل في الوريد، وهذا يؤدي إلى تتم التغذية القسرية أيضا

خلل في توازن ألامالح في الدم، خاصة البوتاسيوم والصوديوم، ما يؤدي لخطر مباشر على 

حياة املريض، كما يؤدي الحقن إلى إصابة املريض بفيروسات معدية والتهابات تنتقل من 

 .مريض آلخر

انية تعرض ألاسير للوفاة وأيضا ممرن أن تؤدي هذه آلالية من التغذية إلى  إمو

ا ولديه مشاكل في القلب أو مصاب  نتيجة التغذية القسرية، خاصة إذا كان جسمه ضعيفا

 .(17)بمرض السرري 

 فكرة طرح قانون التغذية القسرية وبداية نشوئها: الفرع الثاني

الذي بمقتضاه يفرج  "القط والفأر " م في إنجلترا ما يسمى بقانون 1113صدر عام 

ا عن املسجونين الذين يعانون من سوء الصحة وخاصة من أضرب منهم عن الطعام،  مؤقتا

والتي انتهت وقتها إلى صدور عمليات إلاطعام باإلكراه التي كانت السلطات تلجأ إليها، ومنذ 

م استخدم الوطنيون ألايرلنديون وسيلة إلاضراب عن الطعام عندما مات 1112عام 

 . (18)م توما  آسن أحد املضربين عن الطعام في أيرلندا نتيجة إلطعامه باإلكراه1111

ًلعتباره من وسائل التعذيب الاستخبارات ألامريرية  ألاسلوبثم استخدم هذا  

سجن غوانتانامو، حيث أثار وقتها هذا املتخذة ضد من أضرب عن الطعام من أسرى 

ا من قبل امل ا شديدا ؤسسات الحقوقية ملنافاته مباد  القانون ألاسلوب ضجة واعتراضا

ا لحقوق ألاسرى 
ا
 وانتهاك

ا
 .الدولي إلانساني وقواعده، وعده قتال

م، الذي 2112وفي أعقاب إضراب ألاسرى الفلسطينيين الجماعي في نيسان عام 

ا متتالية، بقصد إنهاء  21أسير فلسطيني واستمر ل  1911شارك فيه ما يزيد عن  يوما

نفرادي وترتب عليه إلزام سلطة السجون إلاسرائيلية بالتفاوض مع ألاسرى سياسة العزل الا 

الفلسطينيين وبالتالي تلبيه مطالبهم بادرت ما يعرف بوزارة ألامن الداخلي إلاسرائيلية إلى 
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، واقتراح قانون التغذية القسرية إلاسرائيلي، بشأن "مرسوم السجون "التعديل لقانون 

ب عن الطعام من ألاسرى الفلسطينيين، حيث شاركت في صياغة التعامل مع حاًلت إلاضرا

التعديل املطروح وزارتا العدل والصحة إلاسرائيليتين، وبمقتض ى تعديل القانون  يخول 

لألسير املضرب عن " عالج طبي"رئيس املحرمة املركزية أو نائبه بالسماح ودون إلالزام بمنح 

ا عن ألاسير امل ضرب أو على غير مراده ومقصوده، إًل أن لجنة الطعام، وإن كان ذلك رغما

الداخلية التابعة للرنيست قامت بشطب أي ذكر لعملية إلاطعام باإلكراه من مشروع 

ا قدم إلى املحرمة العليا ضد املشروع  القانون، وذلك حتى يتمرن من مواجهة التماسا

 القانون، 

التوصل إلى إنشاء  تم وبقى هذا التعديل خاضًعا للمناقشات واملشاورات إلى أن

، وذلك بعد انتشار إلاضرابات عن الطعام "بقانون التغذية القسرية"صياغة قانون عرف 

واتساعها بين ألاسرى الفلسطينيين في سجون إلاسرائيلية، وخاصة ظاهرة إلاضرابات 

، وصمود عدد من ألاسرى لعشرات ومئات ألايام من إلاضراب مما 2113الفردية خالل عام 

على إحراج الاحتالل، واضطراره  في كثير من الحاًلت إلى تلبية مطالب ألاسرى املضربين عمل 

املتمثلة بوقف تجديد الحرم بالسجن إلاداري لهم، حيث تم تقديم الاقتراح من قبل وزارة 

العدل إلاسرائيلية، بالتعاون مع وزارة ألامن الداخلي وجهاز الشاباك، على طاولة املستشار 

، من أجل تقديم  مشروع  القانون  بشول "يهودا فاينشتاين "حوومة الاحتاللالقضائي ل

رسمي إلى املستوى السياس ي إلاسرائيلي بحيث يتيح من خالله عملية التغذية القسرية 

لألسرى املضربين عن الطعام في السجون، كي يتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة 

 ، (19)بالتشريعات

أنه في حال وجود خطر على حياة ألاسير؛ يتم تغذيته : نون حيث يرى مشروع القا

ا من خالل قرار قضائي، على أن يعتني طبيب باألسير، ويقوم بتقديم الطعام له بعد  قسرا

هددت إدارة السجون إلاسرائيلية بعض  9/3/2114أخذ موافقته املسبقة على ذلك، وفي 

ة القسرية بحقهم وذلك بقصد ألاسرى املضربين عن الطعام باستخدام أسلوب التغذي

إجبارهم على إنهاء إلاضراب، لدخولهم املستشفيات بسبب سوء حالتهم الصحية، وتوقفهم 
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 3عن تناول املدعمات، حيث طلب الاحتالل من لجنة عرفت بلجنة أخالقيات موونة من 

ة القسرية إلاسرائيلي باستعمال التغذي' كابالن'أطباء إضافة إلى املستشار القانوني ملستشفى 

بحق ألاسرى املضربين لوقف إضرابهم بالقوة، حيث تم وقف هذا القرار لتصاعد 

الاعتراضات عليه، ثم تأجل طرح هذا القانون على الرنيست نتيجة املعارضة الشديدة التي 

، وكذلك إلاعالن الذي صدر عن لجنة "يوجد مستقبل"ًلقاها وخاصة من الحزب إلاسرائيلي 

يل القاض ي برفض تنفيذ هذا القانون بالقوة على ألاسرى املضربين عن ألاطباء في إسرائ

 . (20)الطعام

الكرامة إلانسانية ورعاية حقوق ألاسير في الفقه إلاسالمي : املبحث الثاني

 والقانون الدولي 

 القوانين واملواثيق الدولية الخاصة بمنع الاعتداء على حقوق ألاسير: املطلب ألاول 

عندما بدأت قواعد القانون الدولي التقليدي في الظهور في القرن السابع عشر لم 

ترن هنالك أي قيود على أساليب القتال بين الدول املتحاربة، سوى تلك التي اختارها بعض 

املحاربين لضبط تصرفاتهم املتمثلة بوقف أعمال السلب والنهب في املدن، أو أنها تقوم على 

ا من الحماية، أو ما ظهر من عواطف إنسانية لدى نفو  بعض منح النساء وألاط فال نوعا

وهذا ما تطور في بداية القرن التاسع عشر عندما ( 21)الفرسان من محاربي القرون الوسطى

بدأت تتشول بعض القواعد املبنية على الاعتبارات إلانسانية والدين وألاخالق والشرف 

، حيث ترسخ هذا "رها قواعد قانونية عرفيةوالفروسية لترتسب صفة إلالزام ًلعتبا

التصور مع تطور الدولة وظهور التشريعات والفقه القانوني وكتابته وتأصيله وتحقيق 

الانتقال باألعراف الدولية التي تحفظ لإلنسان وألاسير كرامته وتمنع تعذيبه إلى قواعد 

كأول معاهدة  1159قانونية واتفاقيات ومعاهدات مرتوبة، منذ تصريح باريس لعام 

وإعالن سان بطرسبرغ  1114، ثم مشروع مؤتمر بروكسل1194جماعية، واتفاقية جنيف

 إلى اتفاقيات ًلهاي  1191
ا

ثم نشوء  1141واتفاقيات جنيف لعام  1111- 1111وصوًل

الذي يعد نقطة البداية والارتواز لإلعالن العالمي  1145منظمة ألامم املتحدة وميثاقها لعام 

، خاصة اتفاقيات جنيف 1141نسان، وبعد ذلك جاءت اتفاقيات جنيف لعام لحقوق إلا
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الثالثة والرابعة الخاصتين في معاملة أسرى الحرب واملدنيين على التوالي، وإعالن ألامم 

 إلى 1111والبرتوكوًلن إلاضافيان لعام  1115املتحدة ملناهضة التعذيب لعام 
ا

، وصوًل

لجنائية الدولية لعام والنظام ألاساس ي للمحرمة ا 1114اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

كل هذه الاتفاقيات واملعاهدات جاءت لتخفيف املعاناة البشرية الناجمة عن  ،1111

الصراعات والحروب وبالتالي ترسيخ العرف الدولي الخاص بعدم تعذيب ألاسرى أو املدنيين 

 .(22)وإرساء فلسفة معاملتهم معاملة إنسانية ًلئقة

باعتباره معاهدة جماعية دولية؛ ألاسا   1145د ميثاق ألامم املتحدة لعام يع

أن : الذي ارترز عليه إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، حيث نص امليثاق في ديباجته على

املوقعين عليه مع الحقوق ألاساسية لإلنسان وكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء وألامم 

 .(23)"تساويةكبيرها وصغيرها من حقوق م

إلاعانة على تحقيق حقوق إلانسان والحريات : "منه على( 13)كما أكدت املادة 

بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وًل تفريق بين النساء  ألاساسية للنا  كافة بال تمييز

ورغم أن امليثاق لم ينص صراحة على تعريف محدد لحقوق إلانسان إًل أن ما  ".والرجال

احتواه من مباد  عامة ارترزت إلى العرف الدولي والدرو  والعبر التي استخلصتها البشرية 

ا من آلاًلم والتطلع  من ويالت الحرب العاملية الثانية، خاصة ضرورة تجنيب البشرية مزيدا

ه إلانسان بحرية وكرامة، شولت ألارضية التي مهدت لوًلدة على عالم أفضل يعيش في

ليشول  1141إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، الذي صدر في العاشر من كانون الثاني عام 

قفزه مهمة للبشرية ولينتقل بحقوق إلانسان ـــــ بعدم التعرض لهم أو للمعاملة أو العقوبة 

ـــ من إلاطار ألادبي وألاخالقي إلى  القاسية أو غير إلانسانية التي تحط من ــ الررامة إلانسانية 

إلاطار القانوني امللزم، حيث نصت املادة الخامسة من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على 

ًل يجوز إخضاع أحد للتعذيب وًل للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير : ذلك بقولها

ًل يجوز استرقاق احد واستعباده : منه( 4)املادة ، وفي (24)"إلانسانية أو الحاطة بالررامة 

: ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وقد نص إلاعالن العالمي في ديباجته على

إلاقرار بما لجميع أعضاء ألاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة 
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من الضروري أن تتمتع حقوق إلانسان  وبشول أسا  الحرية والعدل والسالم في العالم وان

ا ومتساوين : منه على أنه( 1)بحماية النظام القانوني، ونصت املادة  يولد جميع النا  أحرارا

ا بروح  في الررامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا

بين بني البشر، وعد كرامة إلانسان إلاخاء، وهذا يؤذن بأنه قد أرس ى روح املساواة واملؤاخاة 

ويظهر كذلك أن هذه . ومنهم ألاسير من قواعده ومبادئه املؤثرة في التأصيل والتطبيق العالمي

املباد  التي نص عليها إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان سواء أكان ذلك في ديباجته أم في 

دولية وردت في إطار قواعد غير نصوص مواده ومضامينها تؤكد لنا أننا أمام قواعد قانونية 

قابلة للتصرف وبأنها متأصلة في الذات إلانسانية وًل يجوز الانسحاب منها، وهي قواعد 

شاملة ًل يرد عليها التقادم وقد اكتسبت صفة العاملية توجب على البشرية اتباعها واحترامها 

قد يعرض عليه في السجون الذين . (25)والتزامها في تعاملها مع ألافراد، وخاصة ألاسرى منهم

مسألة الاعتداء عليهم وتعذيبهم ولو كان ذلك من خالل التغذية القسرية للمضربين منهم عن 

 1114كانون ألاول من عام  11الطعام، ومن هنا تم إلاعالن عن اتفاقية مناهضة التعذيب في 
يقصد بالتعذيب  ألغراض هذه الاتفاقية : من الاتفاقية على أنه( 1)، حيث نصت املادة (26)

ا بشخص ما بقصد  ا، يلحق عمدا ا كان أم عقليا أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا

الحصول على من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو 

معاقبته على عمل ارتربه أو يشتبه في أن ارتربه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 

نصت املادة املشتركة الثالثة على : فاقية جنيف والبروتوكولين إلاضافيينات، وفي ...إرغامه

تحظر ألافعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع : أنه

 : ألاوقات وألاماكن

الاعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشواله، والتشويه، ( أ) 

 املة القاسية ، والتعذيبواملع

 اخذ الرهائن( ب) 

 .الاعتداء على الررامة الشخصية، وعلى ألاخص املعاملة املهينة والحاطة بالررامة( ج)
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إصدار ألاحوام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محرمة مشولة ( د)

ا، وترفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر  قانونيا
ا
   (27)الشعوب املتمدنة تشريال

 :من البرتوكول إلاضافي ألاول على أنه( 11)ونصت كذلك املادة 

يجب أًل يمس أي عمل أو إحجام ًل مبرر لهما بالصحة والسالمة البدنية والعقلية  1

لألشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأي صورة 

 .د ألاوضاع املشار إليها املادة ألاولى من هذا امللحقأخرى من حريتهم نتيجة أح

ا لهذا امللحق 2 ا جسيما
ا
كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة " البروتوكول "يعد انتهاك

بالغة بالصحة أو السالمة البدنية أو العقلية ألي من ألاشخاص الذين هم في قبض الطرف 

 (28) ..."غير الطرف الذي ينتمون إليه 

ما يظهر أهمية الررامة  1111ء في النظام ألاساس ي للمحرمة الجنائية الدولية وجا   

إلانسانية وحماية ألاسير وحفظ نفسه ومنع الاعتداء عليها وتعذيبه حتى لو كان ذلك من 

لغرض هذا النظام :  خالل إرغامه على التغذية حال إضرابه عن الطعام، حيث ورد فيه أنه

 :ألاساس ي تعني جرائم الحرب

، أي فعل من ألافعال التالية 1141أب  12الانتهاكات الجسمية ًلتفاقيات جنيف املؤرخة ( أ

 :ضد ألاشخاص، أو املمتلوات الذين تحميهم أحوام اتفاقية جنيف ذات الصلة

 .القتل العمد -1

                                                             .بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية التعذيب أو املعاملة غير إلانسانية، -2

 .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة -3

تدمير واسع النطاق باملمتلوات أو الاستيالء عليها دون أن توون هناك ضرورة  إلحاق -4

                                                                                                    .عسررية تبرر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة

ول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشم  -5

                       .دولة معادية

تعتمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه أن يحاكم محاكمة   -9

 .                             عادلة ونظامية
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                                                                              .إلابعاد أو النقل غير املشروعين أو الحبس غير املشروع -1

                                                                                       .                                                                                                                            اخذ رهائن -1

 رعاية ألاسير وحفظ حقوقه في املفهوم إلاسالمي: املطلب الثاني

إن التشريع إلاسالمي يظهر في نصوصه الصريحة وقواعده البينة إلى أن ألاسير 

واحترام كرامته إلانسانية من مقاصده السامية التي جاء بها سواء أكان ذلك حال السلم أم 

في املفهوم إلاسالمي من الرفق به، وإلاحسان إليه، وإكرامه وتوفير فال بد حال الحرب، 

 لقوله تعالى
ا

 : "الطعام والرساء له، وعدم تعذيبه امتثاًل
ا
ويطعمون الطعام على حبه مسرينا

 
ا
 وأسيرا

ا
ذكر ابن كثير أن هذه آلاية نزلت في أسرى بدر، حيث أمر الرسول فقد  ،(29)" ويتيما

، فقد وصف هللا تعالى حال ألابرار الذين يشربون (30)أن يررموا ألاسرى  صلى هللا عليه وسلم

ا بأنهم يوفون بالنذر ، ويطعمون الطعام املساكين وألايتام  من كأ  كان مزاجها كافورا

 .(31)وألاسارى، وإن كانوا غير مسلمين

إني جائع فأطعمني ، : صلى هللا عليه وسلموعندما قال رجل وقع في ألاسر للنبي 

 . (32).." هذه حاجتك  : "صلى هللا عليه وسلممآن فأسقني، فقال له وظ

ومن مظاهر إلاحسان إلى ألاسرى والرفق بهم ورعاية موانتهم إلانسانية 

 ـ 
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
ُ َعْنُه ـ والاجتماعية ما جاء َعْن أ

ه
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َ
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َ
َرَج ِإل

َ
خ

َ
ْسِجِد، ف

َ ْ
َم ـ  ِبَساِرَيٍة ِمْن َسَواِري امل

ه
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

ه
ى اَّلل

ه
ا ـ َصل

َ
ق
َ
َدَك َيا  : "َل ف

ْ
  َما ِعن

 ؟  
ُ
َماَمة

ُ
اَل  ث

َ
ق

َ
ْيٌر َيا : ف

َ
ِدي خ

ْ
ُد؛  ِعن اِكٍر،  ُمَحمَّ

َ
ى ش

َ
ِعْم َعل

ْ
ن

ُ
ِعْم ت

ْ
ن

ُ
 ت

ْ
ا َدٍم، َوِإن

َ
ْل ذ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ِني ت

ْ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ِإن

اَل 
َ
مَّ ق

ُ
ُد، ث

َ
غ

ْ
 ال

َ
ان

َ
ى ك ِرَك َحتَّ

ُ
ت

َ
، ف

َ
ت

ْ
ُه َما ِشئ

ْ
َسْل ِمن

َ
اَل ف

َ ْ
ِريُد امل

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
هُ َوِإن

َ
َدَك َيا : ل

ْ
  َما ِعن

 ؟  
ُ
َماَمة

ُ
اَل  ث

َ
اَل : ق

َ
ق

َ
ِد، ف

َ
غ

ْ
 َبْعَد ال

َ
ان

َ
ى ك ُه َحتَّ

َ
َرك

َ
ت

َ
اِكٍر؛ ف

َ
ى ش

َ
ِعْم َعل

ْ
ن

ُ
ِعْم ت

ْ
ن

ُ
 ت

ْ
َك؛ ِإن

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
َما : َما ق

َدَك َيا 
ْ
؟    ِعن

ُ
َماَمة

ُ
اَل  ث

َ
ق

َ
اَل : ف

َ
ق

َ
َك، ف

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ِدي َما ق

ْ
وا : ِعن

ُ
ِلق

ْ
ط

َ
  أ

َ
َماَمة

ُ
  ، ث

َ
ط

ْ
ان
َ
ى ف

َ
َق ِإل

َ
ٍل  ل

ْ
خ

َ
ِريٍب  ن

َ
ق

اَل 
َ
ق
َ
ْسِجَد ف

َ ْ
َل امل

َ
مه َدخ

ُ
َسَل، ث

َ
ت
ْ
اغ

َ
ْسِجِد، ف

َ ْ
نه : ِمْن امل

َ
َهُد أ

ْ
ش

َ
، َوأ ُ

ه
 اَّلل

ه
َه ِإًل

َ
 ِإل

َ
ْن ًل

َ
َهُد أ

ْ
ش

َ
ا  أ دا ُمَحمه

، َيا   ِ
ه

ُد  َرُسوُل اَّلل يه  ُمَحمه
َ
َض ِإل

َ
ْبغ

َ
ْرِض َوْجٌه أ

َ ْ
ى ألا

َ
اَن َعل

َ
ِ َما ك

ه
ْصَبَح َوْجُهَك  َواَّلل

َ
ْد أ

َ
ق
َ
ِمْن َوْجِهَك؛ ف

يِن  ِ
َحبه الد 

َ
ْصَبَح ِديُنَك أ

َ
أ
َ
يه ِمْن ِديِنَك؛ ف

َ
َض ِإل

َ
ْبغ

َ
اَن ِمْن ِديٍن أ

َ
ِ َما ك

ه
، َواَّلل يه

َ
ُوُجوِه ِإل

ْ
َحبه ال

َ
،  أ يه

َ
ِإل
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ُد 
َ
ْصَبَح َبل

َ
أ
َ
ِدَك؛ ف

َ
يه ِمْن َبل

َ
َض ِإل

َ
ْبغ

َ
ٍد أ

َ
اَن ِمْن َبل

َ
ِ َما ك

ه
ِني َواَّلل

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
َك أ

َ
ْيل

َ
، َوِإنه خ يه

َ
ِد ِإل

َ
ِبال

ْ
َحبه ال

َ
َك أ

 ِ
ه

َرُه َرُسوُل اَّلل
ه
َبش

َ
َرى ؟، ف

َ
ا ت

َ
َماذ

َ
 ف

َ
ُعْمَرة

ْ
ِريُد ال

ُ
ا أ

َ
ن
َ
َم  َوأ

ه
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

ه
ى اَّلل

ه
ا  َصل مه

َ
ل
َ
ْن َيْعَتِمَر، ف

َ
َمَرُه أ

َ
َوأ

ِدَم 
َ
    ق

َ
ة
ه
اِئٌل    َمر

َ
ُه ق

َ
اَل ل

َ
اَل  َت، َصَبوْ  : ق

َ
ْمُت َمَع : ق

َ
ْسل

َ
ِرْن أ

َ
؛ َول

َ
ٍد  ًل ِ ـ  ُمَحمه

ه
ْيِه  َرُسوِل اَّلل

َ
ُ َعل

ه
ى اَّلل

ه
َصل

َم ـ 
ه
ْم ِمْن  َوَسل

ُ
ِتير

ْ
 َيأ

َ
ِ ًل

ه
 َواَّلل

َ
َيَماَمِة  َوًل

ْ
ِبيُّ  ال َن ِفيَها النه

َ
ذ
ْ
ى َيأ ٍة َحته

َ
 ِحْنط

ُ
ة  . (33)"َحبه

الرفق بهم من القضايا الجوهرية التي وهذا يدل على أن إحسان معاملة ألاسرى و 

دعا إليها إلاسالم وحث عليها، حيث تتضمن املعاملة الحسنة لألسرى كل ما من شأنه أن 

توفير الطعام والشراب لهم كما : يدخل في باب إلاحسان واحترام الررامة إلانسانية ومن ذلك

 وأ: "في قوله تعالى
ا
ه مسرينا ويتيما عام على حب 

 
 ويطعمون الط

ا
ا توفير (34) "سيرا ، ومن ذلك أيضا

ملا كان يوم بدر أتي بأسارى : الرساء لهم، ملا روي عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنه ، قال

ا، فوجدوا  صلى هللا عليه وسلموأتي بالعبا ، ولم يرن عليه ثوب، فنظر النبي  له قميصا

، ومن ذلك أن ًل (35)"إياه مصلى هللا عليه وسلقميص عبد هللا بن أبي يقدر، فرساه النبي 

. (36)"ًل يولف هللا نفسا إًل وسعها: "يولف ألاسير ما ًل يطيقه من العمل وغيره، لقوله تعالى

ًل إكراه في الدين : "وكذلك عدم إكراهه على تغيير معتقداته املتمثلة بتركه دينه، لقوله تعالى

ا عالجه ومداواته إذا احتاج إلى ذلك وتوفير املوان  .(37).."قد تبين الرشد من الغي وأيضا

 بعموم الوصية باألسرى بخير بقول النبي 
ا
استوصوا : "صلى هللا عليه وسلماملناسب له، عمال

 
ا
وغير ذلك من مظاهر رعاية ألاسير وحفظ كرامته إلانسانية، التي جاءت . (38)"باألسارى خيرا

  :نصوص الفقهاء لتؤكد على ذلك ومنها

ولو كانوا قد شرطوا في أصل املوادعة أنهم إن " :ما جاء في السير الكبير وشرحه

غدروا فقتلوا رهن املسلمين فدماء رهنهم لنا حالل ، ثم قتلوا رهننا ؛ فإن دماء رهنهم ًل تحل 

لنا ؛ ملا روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية رض ي هللا عنه ، فأجمع هو واملسلمون 

ألنهم مستأمنون فينا ، فال تحل دماؤهم بجناية كانت نمن :  يقتلوا رهن املشركينمعه على أًل

 .(39)"غيرهم ، والشرط الذي جرى مخالف لحرم الشرع ، فيوون باطال

وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل ، وأعطوا بذلك رهائن منهم  : "وفي املغني

املسلمين الذين عندهم أطلقت رهائنهم  قبلهم إلامام واستظهر للمسلمين فإن أطلقوا أسرى 
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وإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم ألنهم ًل يقتلون بقتل غيرهم فإذا انقضت الحرب 

 .(40)"خلي الرهائن كما تخلى ألاسارى منهم 

أسرى من أهل  )أي البغاة ( فإن كان في أيديهم " ): ونص كتاب كشاف القناع على

ألنه يجب عليه فعل ما ( العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم إلامام واستظهر للمسلمين 

وفاء لهم ( أطلقت رهائنهم ) من أهل العدل ( ألاسرى ) أي البغاة ( فإن أطلقوا ) فيه املصلحة 

وًل  لم يجز قتل رهائنهم) من أسرى أهل العدل ( فإن قتلوا من عندهم ) بما قيل لهم 

فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى ( ) لقوله تعالى وًل تزر و ازرة وزر أخرى ( أسراهم 

 .(41")ألن املانع من إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم وقد زال ( ألاسرى منهم 

 موقف القانون والفقه إلاسالمي من التغذية القسرية لألسير    :املبحث الثالث

 لألسرى من املنظور القانوني القسريةالتغذية : املطلب ألاول 

يرفل القانون الدولي لألسير حق الخصوصية وحرية التعبير عن رأيه والتحرم في 

جسده وكذلك قيامه باإلضراب عن الطعام، ولذلك فإذا تعرضت هذه الحقوق لالنتهاك 

من وخاصة من خالل أسلوب التغذية القسرية عند إضراب ألاسير عن الطعام، فإن العديد 

يخالف مباد  حقوق إلانسان ومن ذلك  املنظمات الحقوقية والطبية ترى أن هذا ألاسلوب

 :(42)ما يأتي

، الذي لم يجز فرض التغذية القسرية لألسرى املضربين عن 1115إعالن طوكيو في العام -1

 .الطعام

الخاص باإلضراب عن الطعام الصادر عن الجمعية الطبية العاملية في  إعالن مالطا-2

جمعية طبية عاملية، حيث أكد فيه على ضرورة أن يوون ( 43)واملوقع من  1111نوفمبر 

ضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث، 
ُ
التدخل الطبي لصالح امل

 :كما نص إلاعالن في مبادئه على

االتغذي- أ   .ة القسرية ًل يمرن قبولها أخالقيا

ا من أنواع انعدام إلانسانية -ب إلاكراه على ألاكل بالتهديد أو إلاجبار بالقوة يعد نوعا

 .والانحطاط الطبي، حتى لو قصد به إنقاذ حياة املضرب أو تحقيق فائدة له
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 حصول التغذية القسرية لبعض املعتقلين بقصد ترهيب ا-ج
ا
لباقين ويدخل في ذلك أيضا

 .ودفعهم إلى وقف إضرابهم

اتحاد ألاطباء العالمي  ويضم أكثر من مائة اتحاد وطني حيث نظر إلى التغذية القسرية  -3

ا غير أخالقي، ويرى أنه شول من أشوال التعذيب وإلاهانة، وأنه ًل يوجد ما  وعدها أسلوبا

  .يبرر التغذية لشخص عاقل بالغ بطريقة قسرية

س، الذي عدته مخالفة للمعايير ألاخالقية املهنية والطبية، بل وصنفته منظمة هيومنرايت-4

 .كأحد أشوال سوء املعاملة لألسير التي يمنعها القانون الدولي إلانساني

حيث تضم ديمقراطيين " مشروع الدستور "مجموعة قانونية أميركية تعرف باسم  -5 

نتانامو من باب سوء معاملة التي أن التغذية القسرية لألسرى في غوا: وجمهوريين، وقالت

 .يجب أن توقف

اللجنة الدولية للصليب ألاحمر التي عارضت سياسة إلاطعام القسري وشددت على  -9

ضرورة احترام خيارات املحتجزين وعملت للحفاظ على كرامتهم إلانسانية، ولذلك فقد 

م قد يتعرضون ملالحقة حذرت ألاطباء إلاسرائيليين حال اشتراكهم في التغذية القسرية بأنه

 أمام آلاليات الدولية
ا
 .جنائية

نقابة ألاطباء إلاسرائيلية التي عبرت عن معارضتها الشديدة ملشروع قانون التغذية  -1

هذه حالة تتغلب فيها "إن : عن املشروع" ليونيد إيدملان"القسرية، حيث قال رئيسها دكتور 

: ها، والرسالة التي نمررها لألطباء هي أنآداب مهنة الطب على القانون بصورة ًل لبس في

ا ويحظر على طبيب املشاركة فيها وبأنه في حال أقر الرنيست  ".التغذية القسرية تعني تعذيبا

قانون التغذية القسرية لألسرى الذين يضربون عن الطعام؛ فإن ألاطباء لن ينصاعوا 

 .(43)للقانون، وأننا سندعوهم لتجاهله

إن : "مريخيس رئيس املحرمة التابعة للهستدروت الطبية، حيث قالالبروفيسور أفينوعا-1

ا، وهم ًل يريدون املوت، وإن أحد املشاكل  ألاسرى ينفذون إلاضراب عن الطعام احتجاجا

ا، وفي  العملية املرتبطة بالتغذية القسرية؛ أنه يجب تقييد ألاسير بالسرير وتثبيت رأسه أيضا

من فمه، وعندها يجب إعادة إدخاله مرة أخرى،  حال فك قيوده سيقوم بسحب ألانبوب
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وخاصة أن حصول ذلك بمعدل ثالث مرات في اليوم وبعدد أيام التغذية القسرية، وهذا 

ا كل الوقت  .يعني أنه يجب إبقاؤه مقيدا

حوومة إسرائيل عادت وطرحت مشروع "إن : رابطة أطباء لحقوق إلانسان، التي قالت-1

، وإن "لتنديد من جانب أوساط ألاطباء في إسرائيل والعالمقانون مخٍز بعد أن قوبل با

يشرعن التعذيب وانتهاكات خطيرة آلداب مهنة الطب واملعاهدات "مشروع القانون 

 من إطعامهم عنوة، من خالل إذًللهم "، ولذلك فقد أكدت هذه الرابطة أنه "الدولية
ا

بدًل

طالب املضربين عن الطعام، من وتشريل خطر على حياتهم، على إسرائيل أن تتعامل مع م

 ".خالل وقف الاعتقال إلاداري التعسفي

التغذية القسرية ممنوعة ألنها "جمعية حقوق املواطن في إسرائيل، التي شددت على أن -11

 .(44)"تمس بحق إلانسان بمعارضة العالج وبحقه في استقاللية جسده وكرامته

 لألسرى من منظور الفقه إلاسالمي  التغذية القسرية: املطلب الثاني 

، حيث (45)جاءت الشريعة إلاسالمية بإحسان معاملة ألاسرى، وتحريم تعذيبهم

ِه ": مدح هللا سبحانه وتعالى املسلمين عند فعلهم ذلك بقوله ِ
ى ُحب 

َ
َعاَم َعل

ه
ِعُموَن الط

ْ
َوُيط

ا ِسيرا
َ
ا َوأ ا َوَيِتيما ر عن تعامل املسلمين معه حال ، وقال أبو عزيز من أسرى بد(46)"ِمْسِرينا

موا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز، وأكلوا التمر؛ لوصية رسول : "ألاسر فوانوا إذا قد 

هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إًل نفحني بها، 

ها: قال  . (47)"فأستحي، فأردها على أحدهم، فيردها علي  ما يَمسُّ

ْيِهْم : "وبشأن أسرى بني قريظة يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
ْجَمُعوا َعل

َ
 ت
َ
ًل

ى ُيْبِرُدوا وُهم، َواْسُقْوُهْم َحته
ُ
ل ِ
ي 
َ
ِح، ق

َ
ال ِ

ْمِس َوَحره الس 
ه
، وعن ابِن عباٍ  ـ رض ي هللا (48)"َحره الش

َساَرى َمْحُبوُسوَن " :عنهما ـ قال
ُ
َم ـ َيوَم َبدٍر وألا

ه
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

ه
ى َرُسوُل هللِا ـ َصل ْمس َ

َ
ا أ

ه َ
مل

ْصَحاُبهُ 
َ
ُه أ

َ
اَل ل

َ
ق
َ
ْيِل، ف

ه
وَل الل

َ
 أ
ا
َم ـ َساِهرا

ه
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

ه
اِق، َباَت َرُسوُل هللِا ـ َصل

َ
يا َرُسوَل : ِبالَوث

 
ْ َ
َك ًل

َ
 ل
ْ
اَل الَرُسوُل  هللِا َما

َ
ق
َ
َصاِر، ف

ْ
ن
َ
اَ  َرُجٌل ِمَن ألا َسَر الَعبه

َ
ْد أ

َ
ُم؟ َوق

َ
ي : تَنا ِ

ِنيَن َعم 
َ
َسِمْعُت أ

َم 
ه
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

ه
َناَم َرُسوُل هللِا ـ َصل

َ
َت، ف

َ
َسر

َ
ُقوُه ف

َ
ل
ْ
ط
َ
أ
َ
اِقَه، ف

َ
اِ  ِفي وث  . (49)"الَعبه
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م كرامته إلانسانية ومنع الاعتداء وهذا يدل على اهتمام إلاسالم باألسير واحترا

: عليه وتعذيبه ومن ذلك تغذية املضرب عن الطعام منهم، وبخصوص ذلك قيل لإلمام مالك

 .(50)"ما سمعت بذلك: أيعذب ألاسير إْن ُرِجَي أن يدل على عورة العدو ؟ قال

وهذا يظهر كيف أن التشريعات إلاسالمية وكالم الفقهاء تعمل على رعاية ألاسير 

حماية حقه والحفاظ على كرامته إلانسانية، وأن التغذية القسرية التي تقع على ألاسرى و 

 .املضربين عن الطعام تدخل في باب التعذيب املنهي عنه في املفهوم الشرعي

ا لهذه املعاني إلاسالمي السامية  نص البيان العاملي عن حقوق ولذلك وتأكيدا

في البند  1111بتاريخ أيلول  جلس إلاسالمي في بارسسإلانسان في إلاسالم املعتمد من قبل امل

 :على حق الحماية من التعذيب والتي تعد التغذية القسرية من قبيلها على ما يأتي 1

 عن املتهم، . 1
ا
إن هللا يعذب الذين يعذبون النا  في "ًل يجوز تعذيب املجرم فضال

يمة لم يرتربها، وكل ما ينتزع ، كما ًل يجوز حمل الشخص على الاعتراف بالجر (51)"الدنيا

 .(52)"إن هللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استررهوا عليه"بوسائل إلاكراه باطل، 

ا؛ فإن إنسانيته، وكرامته . 2 مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها املقدرة شرعا

 .آلادمية تظل مصونة

الذي تم إجازته من  إلاسالمإعالن القاهرة حول حقوق إلانسان في وجاء في نص 

في  1111آب  5قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم إلاسالمي في القاهرة بتاريخ 

 :  املادة الثانية على إن

الحياة هبة هللا وهي مرفولة لول إنسان، وعلى ألافراد واملجتمعات والدول حماية هذا الحق  - أ

 .وًل يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي من كل اعتداء عليه،

 .يحرم اللجوء إلى وسائل تفض ي إلى إفناء الينبوع البشري   - ب

 .املحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء هللا واجب شرعي  - ج

سالمة جسد إلانسان مصونة، وًل يجوز الاعتداء عليها، كما ًل يجوز املسا  بها بغير  -د

 .ة حماية ذلكمسوغ شرعي، وترفل الدول
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 خاتمة

التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين وبعد هذه املحطة في تناول موضوع 

فإنه يمرن تلخيص أهم ما جاء  عن الطعام في السجون في الفقه إلاسالمي والقانون الدولي

 :في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتي

 حفظ النفس إلانسانية والعمل على رعايتها من املقاصد الضرورية للشريعة إلاسالمية إن 

 .التي يجب احترامها وصيانة وجودها في كل حال

  يحتاج الوقوف على ماهية التغذية القسرية وإلاضراب عن الطعام ومعرفة صور ذلك

 .ية املوضوعيةوطبيعته إلى الرجوع إلى الرتابات املعاصرة املختصة بذلك من الناح

  إن حصول التغذية القسرية يرتبط بوجود حالة إضراب عن الطعام من أسير يهدف من

 . خاللها إلى كسر إلاضراب وإنهائه ًل عالج ألاسير أو الحفاظ على حياته وكرامته

  إن الشريعة إلاسالمية بتعاليمها وقواعدها ونصوصها منعت تعرض ألاسير للتعذيب بل

 . بإحسان واحترام حقيقيوحثت على معاملته 

  الناظر في التشريعات والقوانين الدولية يجد أنها ذهبت إلى اعتبار التغذية القسرية من

ألاساليب التي تعتدي على حقوق ألاسير وكرامته إلانسانية، وبالتالي نصت على تحريم ذلك 

 .ومنع اعتباره

 اصد مشروعة وهو ليس إلاضراب عن الطعام في السجون أداة احتجاجية بهدف تحصيل مق

ا بحد ذاته  .مقصودا

  من القواعد املؤثرة في رفض أسلوب التغذية القسرية لألسير املضرب عن الطعام أنه

يخالف القوانين الشرعية والدولية التي تدعو إلى حفظ الحقوق إلانسانية وتحصيلها من 

 .الشخصيةحيث تطبيقها باإلكراه مع تقييد ألاسير وعدم مراعاة خصوصيته وحقوقه 

؛ فإننا نتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، 
ا
وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء
ا
 .وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما

 قائمة املصادر واملراجع

 م.ت ، د.د ، 3إبراهيم أنيس وآخرون ، املعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ط. 
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  أرناؤوط، عبد الرؤوف، الرنيست إلاسرائيلي يقر قانون التغذية القسرية لألسرى

-1-31الفلسطينيين املضربين عن الطعام داخل السجون إلاسرائيلية، صحيفة ألايام، 

2115. 

  ،ألاصفهاني، أبو القاسم الحسين بن دمحم، املفردات في غريب القرآن، املرتبة التوفيقية

 .ط ، راجعه وقدم له وائل أحمد عبد الرحمن.ت ، د.د القاهرة،

 2114ط، .البخـاري، الصـحيح، بيت ألافوار الدولية، عمان، د. 

  ، البهوتي، منصور، كشاف القناع عن متن إلاقناع ، مطبعة أنصار السنة املحمدية، القاهرة

 . ط.م ، د1141 -هـ 1399

 رر، سنن البيهقي الربرى، مرتبة دار الباز البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو ب

 .  م1114، مرة املررمة، 

  ،ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن رشد القرطبي ، بداية املجتهد ونهاية املقتصد

 .ت.ط ، د.دار الفرر ، بيروت ، د

 سـوريا، ط دار الفرر، دمشق: الزحيلي، وهبة، آثار الحرب في الفقه إلاسالمي دراسة مقارنة ،

 .1112هـ، 1412، 4

  الزيد، زيد بن عيد الرريم، مقدمة في القانون الدولي إلانساني في إلاسالم، اللجنة الدولية

 .هـ 1425للصليب ألاحمر، 

  السرخس ي ، دمحم بن أحمد، شرح السير الربير لإلمام دمحم بن الحسن الشيباني، إمالء دمحم بن

 .ط.م، د1111نات الشرقية، أحمد السرخس ي، مطبعة شركة إلاعال 

 م2111ن، ط .شعبان، إبراهيم، القانون الدولي إلانساني لحقوق إلانسان، د. 

  ، القد 1م، ط2115الشاللدة، دمحم فهاد، القانون الدولي إلانساني، جامعة القد ،. 

  ،العبدري، دمحم بن يوسف بن أبي القاسم، التاج وإلاكليل ملختصر خليل، دار الرتب العلمية

 .م1114، 1يروت، طب
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  ،املحرر الوجيز في تفسير الرتاب العزيز ، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ ابن عطية

 .م ، الدوحة ، قطر 1111،  1خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ط

  التغذية القسرية "العفو الدولية تدعو العليا إلاسرائيلية إلى حضر التعذيب وخاصة"، 

 .صحيفة الحياة الجديدة

 هـ1415، 1ابن قدامة ، أبو دمحم عبد هللا بن أحمد ، املغني ، دار الفرر، بيروت، ط. 

  الواساني، عالء الدين أبو برر بن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الرتاب

 م 1112، 2العربي ، بيروت ، ط

  ،فسير القرآن العظيم، دار الفرر، بيروت، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تابن كثير

 .ط.هـ ، د1411

  املاوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، ألاحوام السلطانية ، املرتبة

 .ط. ت، د. التوفيقية ، مصر ، د

  ،م1113مجموعة صووك دولية، حقوق إلانسان، ألامم املتحدة، نيويورك. 

 وصفي عاشور أبو زيد، إضراب ألاسير عن الطعام  رؤية  مجموعة من الباحثين، إعداد

 .  www.islamonline.netفقهية، موقع إسالم أون ًلين 

 (السلطة الفلسطينية ) مركز املعلومات الوطني الفلسطينيwww.pnic.gov.ps   بعنوان ، :

 .إلاضراب عن الطعام أشهر إلاضرابات،

 2114ط، .مسلم، الصحيح ، بيت ألافوار الدولية، عمان، د . 

  1141أغسطس / آب  12ألاول إلاضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في ( البروتوكول )امللحق 

 . حماية ألاشخاص: 11واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة، املــادة 

 ط، .م، د2113رم، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، ابن منظور، دمحم بن مر 

  ، املوسوعة العربية امليسرة، الجمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية ، دار الجيل

 .م2111، 2بيروت، القاهرة ، تونس ، ط

 ت.ط، د.الواقدي، أبو عبد هللا بن عمر ألاسـلمي، املغازي، عـالم الرتب، لبنان، د.  

http://www.islamonline.net/
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 الهوامش
، وألاصفهاني، أبو 1/141ط، .م، د2113ابن منظور، دمحم بن مررم، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة،  -1

ط ، راجعه وقدم .ت ، د.القاسم الحسين بن دمحم، املفردات في غريب القرآن، املرتبة التوفيقية، القاهرة، د

 . 21له وائل أحمد عبد الرحمن، ص
املاوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، ألاحوام السلطانية ، املرتبة التوفيقية ،  -2

 .131ط، ص. ت، د. مصر ، د
 . 45ط، ص .ن،.أمين، قامو  املصطلحات العسررية، د -3
العربي ، بيروت ، الواساني، عالء الدين أبو برر بن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الرتاب  -4

 .  1/111م، 1112،  2ط
ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن رشد القرطبي ، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار الفرر ،  -5

 . 1/211ت، .ط ، د.بيروت ، د
بية ، ، وإبراهيم أنيس وآخرون ، املعجم الوسيط ، مجمع اللغة العر  5/411ابن منظور، لسان العرب،  -6

 . 551-559م، ص.ت ، د.، د 3ط
مجموعة من الباحثين، إعداد وصفي عاشور أبو زيد، إضراب ألاسير عن الطعام  رؤية فقهية، موقع  -7

 .  www.islamonline.netإسالم أون ًلين 
رفة والثقافة العاملية ، دار الجيل ، بيروت، املوسوعة العربية امليسرة، الجمعية املصرية لنشر املع -8

 . 1/233. م2111، 2القاهرة ، تونس ، ط
أشهر إلاضرابات، : ، بعنوان   www.pnic.gov.ps(السلطة الفلسطينية ) موقع مركز املعلومات الوطني الفلسطيني - 9

 .إلاضراب عن الطعام 
 .املرجع السابق  -10
 . 1/234املوسوعة العربية امليسرة ،  -11
أشهر إلاضرابات : ، تحت عنوان     www.pnic.gov.ps(السلطة الفلسطينية ) مركز املعلومات الوطني الفلسطيني -12

 .، إلاضراب عن الطعام 
 .املرجع السابق -13
 .املرجع السابق - 14
ر قانون التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن أرناؤوط، عبد الرؤوف، الرنيست إلاسرائيلي يق - 15

 .2115-1-31الطعام داخل السجون إلاسرائيلية، صحيفة ألايام، 
 .املرجع السابق - 16

http://www.islamonline.net/


 التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في السجون في الفقه إلاسالمي والقانون الدولي

إيهاب خاليلة: ألاستاذ/ سهيل ألاحمد : الدكتور   

0202ديسمبر / العدد الخامس   
83 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

                                                                                                                                           
أرناؤوط، الرنيست إلاسرائيلي يقر قانون التغذية القسرية لألسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام داخل  - 17

 .2115-1-31ة ألايام، السجون إلاسرائيلية، صحيف
 .املرجع السابق - 18
 .املرجع السابق - 19
 .املرجع السابق - 20
 .21، القد ، ص1م، ط2115الشاللدة، دمحم فهاد، القانون الدولي إلانساني، جامعة القد ،  -21
 .املرجع السابق -22
 .1ألاول، صم، املجلد 1113مجموعة صووك دولية، حقوق إلانسان، ألامم املتحدة، نيويورك،  -23
 .املرجع السابق -24
 .11م، ص2111ن، ط .شعبان، إبراهيم، القانون الدولي إلانساني لحقوق إلانسان، د -25
 31/49اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  -26

من الاتفاقية، ( 1) 21، وفقا ألحوام 1111حزيران  29، تاريخ بدء النفاذ، 1114كانون ألاول  11املؤرخ في 

  1129مجموعة صووك دولية، حقوق إلانسان، املجلد ألاول، ص: انظر
 .1129مجموعة صووك دولية، حقوق إلانسان، املجلد ألاول، ص -27
واملتعلق  1141أغسطس / آب  12ألاول إلاضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في ( البروتوكول )امللحق  -28

 . حماية ألاشخاص: 11ضحايا املنازعات الدولية املسلحة، املــادة بحماية 
 .1إلانسان، آية  سورة - 29
هـ ، 1411إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم، دار الفرر، بيروت، ابن كثير،  - 30

 .4/459، ط.د
طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن  املحرر الوجيز في تفسير الرتاب العزيز ،ابن عطية،  - 31

م ، الدوحة ، قطر ، تحقيق الزحامي الفاروق وعبد هللا بن 1111،  1حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ط

 .15/231، إبراهيم ألانصاري وآخرون
، ص 1641مسلم، الصحيح ، كتاب النذر، باب ًل وفاء في معصية هللا، وًل فيما ًل يملك العبد، ح برقم  - 32

 . 2114ط، .، بيت ألافوار الدولية، عمان، د913
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ن متعدد ألاطراف متعدد تعاو : أوروبي-مواجهة الهجرة كتهديد أمني مغربي

 املستويات

 

 

 :امللخص

كانتتالهجرةتتاللساج لتتوللجوتتبيةلعيىيمدتتللتيتتتلوتتبهىلتتتلقرا ليتتتو،درا لهج تتا له ا تت   ل

تتتتاوهلوفتتتللمتتتقلهجريتتترل للوتتتاالف نااهلجلريدتتتالامل اىلتتتالجز تتتبفلهج،اووتتتللهج تتت ل   تتت ل نلتتتا  ل

جتتت جملجتتتلل كتتت للرتتتا للفللتتتهدلستتتمل لهجتتتبيةله وتتتبىلليه لتتتل ووللجويفتتتا ا   ليجتتتلل كتتت ل راتتتال

الليلتدب تتب ليجكت لوتتمل نكيتاال للوتتاالفلهجت فلبتتفب دللاجودتللهجتتبيةلجورةتاللتيتتلليدتتالل ت

عيىيمدللظفالوررجلوغا الجو فلكا لتائبلمقلهج ترللهجلتاس ل ليدتأللحتونل راتالجورةتاللتيتتل

ل  ىلتتتتا ليدتتتتالتدب تتتتبللوالتتتت  لوتتتت للتتتتهةلىم فتتتتالساج،ب تتتتبلوتتتت لهج  تتتتا الو تتتت لحتتتتاه له   تتتتاىه  ل

هجل ترةلساجتبيةله وتبىلليه لتل ووللجويفتا ا  لعاتتلعتتاالللجت جملالمتمللت هل...ه ةا يلله رايل 

عيىي تتتت لل–هجراتتتتالمتتتتقلهتتتتتتره دصدتدا ليلتتتتبللووتتتتاللتتتت نلهجرىلتتتتللجوو تتتتألمتتتتقلهجل،تتتتاي له غا تتتت ل

ل.ل ره فللهجرةاللساتلواىلالتدب بهللوردالجو اممل 

هجرةتالليي، ت لتدبدلل نله بهلوللج فتلليد دتللا،تاي له غتا لي   تااللعيىي ت لوتملللللللللللللل

لوالتت لليلولتتأجلللوردتتللولتتل بنل لوتت لوراتترىلا،بال تتللعستتاهدليا،بال تتللولتتلر ا له ره فتتل ل

يدتتتتأللحتتتتو الهجرةتتتتالل  لتتتت لتتتتتوللليجر تتتتا لتهلتتتتا له غتتتتا لساا  تتتتااللعيىي تتتت  لناتتتتاهلجوكتتتتلل

هجفائ لو له فا اي لهجرهمب  لجوبيةلعيىيمدتل ليلترلوتالهس،كتىلتيتتلهج،هلتا ل تتتره دصدلل

 تتتتتتتاممل  لجتتتتتتت جملسوتتتتتتتأ له  ا تتتتتتتللجلوتتتتتتترىلتداتتتتتتتتا ل  تتتتتتتو لي  وتتتتتتت ل تتتتتتتبم ا له فتتتتتتتا ا   لجو

ماجل،تاي لول،تباللعستاهدللتبل  وتت لوت ل تبهتدا لهجرةتاللعوردتتل لييتالل لوره فتللهجرةتاللوتت ل

.ل للتتتتبل م تتتترلوتتتت ل نتتتتاىلهجلتتتتوودللجورةتتتتال...(هللوتتتتاال ل له لياتدتتتتل )للتتتتهةلتتتتتبللولتتتتلر ا ل

 شوفي أسماء: الدكتورة

 3جامعة قسنطينة 

 بن عيس ى صفاء: ألاستاذة

 3جامعة قسنطينة 
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ألاوروبللللي -هللللك يملللللن للتعللللاون املغربللللي:لبتتتتلاجدللهجلاجدتتتتليالتتتتذتللتتتت نلهجرىلتتتتللج  استتتتللتيتتتتتل ل

 متعدد ألاطراف واملستويات أن يحد من التهديدات ألامنية للهجرة بالنسبة للجانبين؟

 .هجل،اي لول،بالله للر ا /لهجل،اي لول،باللعساهد/للوررللهجرةال:الكلمات املفتاحية

Abstract: 

             Migration for European countries during the 1960s and 1970s 

was an important factor in economic growth because of its lack of labor 

that stimulated production. There was no disagreement between the 

exporting and receiving countries of migrants. Migration was not 

viewed as a danger or threat, but with The economic downturn 

witnessed by the majority of European countries emerged as a different 

approach in the previous period. Migration was seen as a security threat 

by linking it to many issues such as the clash of civilizations, terrorism 

and organized crime. This shift has prompted the exporting and 

receiving countries of migrants to reconsider their strategy, this paper is 

devoted to research in the Moroccan   cooperation - to face European 

migration as a security threat to both parties. 

                 The aim of this intervention is to understand how Maghreb 

and the European Union are cooperating with migration as a security or 

security issue, from the perspective of multilateralism and multifaceted 

levels of confrontation. Migration has become a priority for Maghreb's 

relations with the EU because of the large number of immigrants to 

European countries. The strategic relations between the two sides have 

increased, so there is a need to envisage policies that control and reduce 

migratory flows. Multilateral cooperation may reduce the impact of 

security migration. Addressing migration through several levels 

(economic, social, etc.) can mitigate the negative effects of migration. 

This paper seeks to answer the following dilemma: Can Maghreb-EU 

multilateral cooperation and levels reduce security threats to migration 

for both sides? 

Keywords: Migration Maternity / Multilateral Cooperation / Multi-

Level Cooperation. 
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ل:مقدمة

لهجوات للملر لهجرةال ل ؤىقلاول لل دل ل  هة لا لهج   ل  لياتدل  لهج  ا ا للل ا دل

لهجبياق ل له صليم لباهئن ل يىل يدم لجلريدا له  لاتدل لبب بل لوولول لهجبياق يهق ه صليم

لس لهى  ملل ل س دأللحو الل نلهجاالاللال  لوالتيتلهجووا ليلاحللهج كرىلوندل 

لتا د لهجواتدللظالال للملر ليا،بلهجرةال لمئلل ناث  لعات لهجبيةله ل بوللسدايدا لمق للور رالل

ليبيةل لسآتدا لهجراودل لهجبية للي لعيىي    ل   اال لي ،ضلالية لعوا كدل له ل بل كاجرا ا 

ل.ه خودجلهج،ا  لياليةله واقلهج،ا   ليمقللوا لالهجه د دل ليمقللما  دا

ي ىليجرلل ا لهجرةالللملرلهجواتدللو له وكه لهج  لسا التدباللهج،ب بلو لهجبية للللللللللل

لمرصبلو هلل لسلولله فا ا  للملرل للىهضيدا  له فا ا  للملرلهجواتدمل لتيت   اءجاللتبهال

ل لعالل ل%ل9.4هجواتدمل لال   بلت لسلول لهجرا ا له ل بل  لمق و لع يااقلع بفلهج،اوول

ممليجرلس  رالمقللتوا لهجرةالللملرلهجواتدللجر بنالليبرلاله.لوواكوفلل ؤىقلعوا كدمل لي ملره

لي رال لي بلرىلماصل لهج،اجللهج اجأ  لهجووا لمق للتبهال لهجووا للاحلللرلهزال اال جرةال

ل.يليضا لهج،ي  لساإلضامللعاتلز االلليبللهج رهىقلسمل لهجبيةلهجغردلليهج  ملرل

يجورةتالللملترلهجوتاتدللهج،ب تبلوت ل نتاىلهجلتوودل لوت لسدندتال نتاىلعوردتلليهجلداتتدل للللللللللللل

ليدألسا الل 
 
نلهجاالاللتدباللتداالللهجبيةله لل وولليي راللتالهج ،يتق لييتالل لجورةتاللانتاىه

هللواال لللاحلل ةفللاليةل ىتاةلليثرلو لاليةل تل واة ليال  ر رالل لسوملرلل  الجآلناىل

  لياتدتتلله خ ملتترلله لررتتتلله تر وتتللتيتتتلهجرةتتتال ليوتت لسدندتتالياجتتللعالوتتا له فتتا ا   ليوتتتب ل

 تتت ل ره فتتتدليهجلكدتتترلوتتتملوصتتتلي،فلله ةب تتتبلمتتتقلهجتتتبيةله لتتتل وول لي تتت الهاللعوتتتالهجوتتت،رما لهج

ا، دتتبهلمتتتقليتتاا لهجرةتتتالللملتتترلهجوتتاتدل ليدتتتألال  يتت له فتتتا الهجلتتتربلهج تتانرس لجر تتترالنلمتتتقل

هجبيجتتتللهج تتت للتتتا العجيدتتتا لييتتتالل له صليتتتمل راتتتالعجتتتيدللتيتتتتلليدتتتللجوتتترصلليلول امتتتر  ليويتتتال

الله خ تتتتتتتا ل تهوتتتتتتت لجفتتتتتتتؤاءله فتتتتتتتا ا  للاحتتتتتتتللمتتتتتتتقلهجتتتتتتتبيةليلتتتتتتتاتبلتيتتتتتتتتلهن وتتتتتتتاىللتتتتتتت نلهجراتتتتتتت

عيىيمدتتتتتتتل ليدتتتتتتتأليوتتتتتتتدملتتتتتتتتندللحتتتتتتترىللتتتتتتتتقئلل  تتتتتتترةلالي ل رهحتتتتتتتوفللوتتتتتتتملوصلي،تتتتتتتا لهجبيجتتتتتتتلل

ه لتتل وول لي تتللله خوتت لستتمل ل  تتاهوليهجرةتتالليهجل تتادللاحتتللجويفتتا ا  لوتت للحتترةلتامدتتلل

ىيمدتتتتتتللاوررتتتتتتدلهجرةتتتتتتالليعتتتتتتتهودل ليجتتتتتت جملتيوتتتتتتالهج،تتتتتتباللوتتتتتت لهجتتتتتتبيةليتيتتتتتتتلىلتتتتتتتفالهجتتتتتتبيةلعيل

يعت اءلتتتتتالهج تتتتتا ملعوالتتتتت لوتتتتت للتتتتتهةله خ استتتتتا  لييتتتتتالتيتتتتتب لعاتتتتتتلهجل،تتتتتاي لوتتتتتملاليةله ةرتتتتتر ل
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ه وتتتتبىللجويفتتتتا ا   لي تتتتأا لتيتتتتتلىلتتتتتفاله يوكتتتتلله غامدتتتتل يدألتتتتتادلهجل،تتتتاي لستتتتمل له ةتتتتانومل ل

لوللر ا لتبللهللواال لللوردلل ع لياتدل ن امدل ليياللندلا،اي لول،باللعساهدل  اتيا

ل.مددلهجبيةلعيىيمدللومله غا للتواءلوره فللهجرةالللملرلهجواتدل

 :إشكالية الدراسة - أ

ه غا  لهج فلبي للساهدلول،باللليوللر ا لوملو لللتيتل–والوب للبىللهجل،اي لعيىي  ل

له  بلو ل بهتدا لهجرةالللملرلهجواتدللتيتللو له ةانومل ؟؟

 :أسئلة الدراسة - ب

للملرلهجواتدللواهقلاليهممليلتوا لهجرةالل -1

 مديال لي  لوللر ا لهجل،اي ل ره فللهجرةالللملرلهجواتدل -2

 .واهقلللللتداتا لهجل،اي له رلرةلل ره فللهجرةال -3

لكانال: فرضية الدراسة  - ت لكويا للند لو االلا للتاتدل لماضدل لو  لهجبىهتل  ر وق

لن رل له فا ا   لي بمق لهجرةال لو  لجل ب ليع اهءه لم،اجل لرا لتداتا لا،اي 

 .يبياةله لرت لكويالتالللذجملمقلهجل ود لو له ماسالعوردللا ل

 :أهداف الدراسة - ث

هجل وملهجلاى خقلجاالاللهجرةاللسمل له غا ليليىيما ليو،املللللله   ا لهجلاى مدلل -1

 .لهج  لوملزتدا

هجرلردلتيتلعتوا لهجائقلللهج  ل بمملسا فا ا  لن رلليىيما ليوال  يودلهجايولل -2

 .ورىلتبرلكامللو  اتدالجورحرةلهاتلليىيماو لوماسالهج،

لل نل -3 ليوره فل لجل ب له ماذلا ل ل لهج   لهجل،اي  ليتداتا  لهجلبهسملر لللل و،امل

 .هجاالال

 : أهمية الدراسة - ج

لل نل -1 لو،ا ةل لا  له   د دل  ليلتوابدا لهجواتدل للملر لهجرةال هجكورلت لي د ل

 .ت ل  يىلاهجاالالل ول لص دنل يك لمقلمفلللتوابداله   د دل ليهجكورل
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 كي للليدللل نلهجبىهتللمقلالود لهج رءلتيتلللللهجلداتا ليهج رهنمل لهج  ل لل -2

 .ه ماذلالج،ه لل نلهجاالال

 :املنهج املستخدم في الدراسة  - ح

 س كلل رايجرال رضر لهجرةالللملرلهجواتدللتيتلسوبه لض   له لرت ليظ راله راهجلهجلاجدل

لييحرللاملنهج الوصفي التحليلي -1 لهجواتدل للملر لهجرةال لظالال ل  ود  و للهة

لل نل ل صان لللا  ل فل لو  له غامدل ليه يوكل ل فل لو  لعيىيمدل لهجبية  ر فا 

 .هجاالال

لكا  ايلللاملنهج التاريخي -2 لهج ودذق للاجبدا لو  لهجرةال لجل رى لالىهت را للهة و 

ل برزللهجللاندللمقلهج ب للعاتلواليلمىل  لساجرةالللملرلهجواتدلليتدب ب لوال لسبل

 . أنملرنلس رللتيتلهج،هلا لعيىيمدلليه غامدل

يهنلرةرالل هلعلملرلو للهةلهجل،اضل ملورله ةفراللهج انرندلللاملنهج القانوني -3

ل رادلل لمق ليه غامدل لعيىمدل لهجبية لو  لك  له  الدا  ل لبتدا لهج   يهج واي،دل

 هجرةال

هتللهجرةالللملرلهجواتدللمقلاليجللهتليبنالتوددلو للهةلالىللمنهج دراسة الحالة -9

 .ه غا 

 :الخلفية النظرية للدراسة - خ

و لل  لهجل،يقلليثرل  ود لظالاللهجرةاللياناىلاله  واسكللمقلسوبه لعح لي تل واة ل

اسبلو لهجل اقلهاتله خو دللهجراا لله ل،و للبدا لج فللل نلهجاالاللسل لا، دبهتدالي أنملرهتدال

 .ه لواالجل

له  ل ،ا ةتداج جم لبيرجدل لليثر لو اىما  لعات ل للياو لصد لل نل. لا،ا ج لساييا  مافا 

هجاالالليرااوله لياعقل  رولسبيىلهجرتد لسمل لساققله صاا  لليلي،هللل اى مدللجلو،دلل

ل.هللواال للسمل لوصلي،ا له اي ليوصلي،ا لعساهد

ليي لهجواتدل للملر لهجرةال لظالال لو،ا ةل لل ن لالىهت را لمق ليماجلااقليتر اية للوال     ،

ت لو لهج رءلتيتلل نله ولوللو للهةلتبللزيه الي ىلن والل نلهجاالاللينليك لو ل
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لسبلل لتيتلهتلواىلل لو فرولعو ل رتملجوي لكاملله صاا  ليتوددلتقلللهتلياالل مفيفا

ل.و اىما لول،باللله للر ا  لول،بالللهجلمووا لج فللل نلهجاالال

 : مصطلحات الدراسة - د

لجرةاله -1 لهاتللملرنلو له رهس  ليهقل: هقلظالالله لياتدل ليهقل ا له رس لعحيق

 1  اكا ل غاهمدللجزماهالليه ةياتا 

لليدا لتيت ليلرا لو ل ا لهجرةال ل ل تر لشخ لليل ياتللو لهجراسلولا لعلاوتدلل:

يللسرةلجد ل ورهلجو،قشلمقلولا لالاليذجملوملندللهجو اءلمقله لا له ةب بلج ترللسر وللل

 .2و لكريدالز اىللليلت ا

لسأند له فا ا له ل بل لجزول لهجلا ،ل لإلما  دا ل للواال ل ليا،ادلهجلةرل لشخ ل:" ك 

ل3".يغملرلسوبلهلاولدله ،لاالل

لهجواتدل -2 للملر لهجرةال لووايتلل: للملر لس ا  ل لاليجلد لعلودل له رهس لو  للاي  هق

لج جم  له موول له رام  للملر لو  لهي لوواي  لور   لو  للملرللترهء لس ا  ل جك 

ل.لل4ووايتللو  لهتلمبهوليند للت الو يىللليللاي دلولم دال

لل ل  رفل لميدا ليض،رالل للتي لهجليلرا ج  اسللتيتلعبلاجدللهجبىهتلليماضداتدا

ل.ك لواللرلضايىفلج جم

ل:ل للهجبىهتل

ل(ليىيما-ه غا /له غا ل-ليىيما) اى خلهجرةالللملرلهجواتدلل:ه  رىلعيةل -

 هجل،اي لول،بالله للر ا ل ره فللهجرةالل:لهج اس ه  رىل -

 هجل،اي لول،باللعساهدل ره فللهجرةالللملرلهجواتدل:ه  رىلهج اجأ -

 غير للهجرة حقيقية سياسة رسم في مغاربية ألاورو املساعي:الرابع املحور  -

 (والتشجيع املنع آليات) الشرعية

له خاوى - له  رى له غا  : لهجرةاللعيل-تقراى رلا لهجل،اي  لولام ل لوصاة لمق ىي  

 .لملرلهجواتدل

ل
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 الى أوروباتاريخ الهجرة املغربية  :املحور ألاول 

ج بلكانالهجرةاللتبرللل اىلهج،اجللمقلوالوض ىليي ىلليهت لهج ا له ا   لبقئال

لو ل ل للواال لسراء ليل  ا ليه خبره   له وا ح لسير بدا ل  واالة لص دل ليظالال لمدد  والرما

هج،اوول ليجلل ك لورضر لهتترهضلليلواهلوللو لهج،ب بلو لهجبيةلي ىللهةلاوغد لهجدبل

ل5. وملهج  لكانالجبيدالو ل دا للانرندلل راللهجدبلهج،اوول

 الهجرة من أوروبا نحو املغرب -/أوال

لو لهجايه ل تلكوامدلللللللللل ليذجملسبءه له ةرر   لن ر لهجوياة لو  كانالهجرةاه ل لل

لبدا للاو لهجرةاه لهجلداتدلللهج   لي اء ل ،بلا لهج،رهجلله ةب بل  هجاياجللعيىيمدر لن ر

لعما  دال ليلتياق له لرت  ل رر  لعات لعيىيمدل لهجبية لبدا للاوا لهج   يهج،لكا ل

لاماقللو لرول ليل ي لتواقلهجبيةل تل،ياى ل لعساى لمق ل ب بل لعنلا دل لورهىال ساجو ألت 

 .6هجا الساجلواقلن رلهجل رقل للواالف غاهمدلل ب بللجل  دقلوصليملهجرمال ليل

لعياتللللللللل لهج،ا دلمل  له  اممل  ل1411-1419)ل ،ب ل( ل1491-1434)يهج اندل هجولمل لل  ب به (

ي ب للهجدلك لو لماسلاليعنصوترهليل انداليع  اجدالن لفاليلبللا الللماز اليض،ال ب به

جولرلو له  ا لمالبللج رتدالهجبوا لليجللا،بل لرمالتيتلهجلرهتبلهجهزوللجوراءلهجغب ليمقل

له لرلم لهجرير لجل  دق لع ربدل لهج،ياجل لو  لو  ب لعات لواتل ليا ل لمقل. لباتا لنل يو 

ل.لو له غا ليه ة هئالي رسىلياليةل رر لهجص اهءلهجدبلهج،اووللو لك ل وب

لهجوياةلللللللللل لن ر له ةرر  لو  ل يا لهج   له ةياتدل لهجرةال لتيودا  لك  لل  يهجرهضح

له صلي،ا لهجوياجدل لللهة ليا ل لكانال  باللا لو لهج ا له ا    لهج هنللعلملرل هج، رال

 7.يكانال للليلبلبايطلليىيمدللحاىولل

يهن هلالو لهجرورلهج اس لو لهج ا له ا   ليتيتللو دلله  ا لهج،ا دللهج اندلل

تيوالللوبلاليةلليىمالهجغامدللالتدياله  وللوندالتيتليرضلهجو العسدضله لرت لتيتل

هتل  ا لهج،ب بلو لهجدبلهج،اوول ليذجمل الكانالا،انددلمقلل هله صاةل اهءلنلائجله  ا  ل

ملم بل بمقله ةد لعيةلو له فا ا  لو لوملورلهجبيةل ما  دللالتدياليلواولل هلهجرض

و لاليةله غا لهج،ا  لن رلهج،ب بلو لهجبيةلعيىمدل ليوملا،اضلهجبيةلهجوراتدللهجغامدلل
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لجززوللهجرا يللت لهج اللل لهجوترية)سأيىما مقلليهت لهجلو،درا لسال لو، دا ل ب بلل(

 بلو لهجدبلهج،اوول لويال لانالو،دلسوبلهج،ي لو لجب لورهسال ل صوالمقل تلغراءلت لهج،ب

ليبياللال لسإلهق له فا ا   ل بمق لوره فل لعات لهجغامدل لساجبية لالمم لوا ليلر لهجبية   وم

لاناىل لو  لذجم لت  ل تر ب لترد لوا لوم ليدائدل لسو ل ل ما  دل لهج،اوول لهجدب يهت د ا 

 .ولل وودل

ليدأل ةأ لعاتل للنملر للزوللالهل لهجبية  لهجرضملورحتل ب به ي ،بلل للل لل ه

ل للىهضيدا لهجبلرةلعات لجوغدوللعوىلجل ل دل(اوقرك )ماضل أبملرل ليم جمللالهى لظفالا  

هن هلالو ليدا للهج يانقرا ليمبه للهج ل،درا لمقلي دلهجلرقلهجبهلودللعيىيمدللالتديال

لليىيم لو  لهج االول لهجرةاللجووغدول لعبلاجدل لسبل  له ةب ب لهجرضم لل ه ليلواو لهجوالدل  ا

هجلا لل  احلن لفالس بللتيتلك لو لهجبيةله وبىللجورةالليه لل ووللجفالتيتليبلترهء ل

ملللساحل يوللو تريا ل ،ا ةلله رضر ل  وال لتيتلورارىل ريدللهجبيةل ما  دلله ،ردلل

بلليآجدللمقلل هل  صانلتيتلولاتبللل نلهجبيةليولاتبللهجبيةلهج ا وللجفالمقلذجملو،لي

ل.تيتل ن لاحلتيتلهللواال ا لاليجدللللا لسيالمقلذجملعيىمدللياشةد،فالتيتل ت  ياى

لهجواهيلل لعساى لمق لهجل،اي  للليفا لللا  لسبهئ  لسايا له ،ا ةل لل ن لمو  يلواو

ليدالسبيىلالجلل ك لجلصبليهل للواال للسمل لهجبيةلعيىمدلليهجبيةل ما  دلله ،ردل للملرل

ج بلاجدل لماجلوا  لهجواىخلسمل لسلوللهجرااله ليوللر لهجريرلهجب يرلاهمقلو ل فلليممل ل

ل.سلوللهجريرل للواالفلمقلهجبيةل ما  دللجلل يك لو لعنصاحللفلو له  تريا لعيىمدل

لهجرضملياوبألهجبيةلعيىمدللسإلهقليبياللا ليوالتاملدله ج،ب بلو ليلواولل ه

اليةلعما  دالو لترره له ة ادليوالج جملو ل أنملرلتيتله دبه لهج هحق ليمقللدا لتداتلل

 رير للمقلل نلهجبيةله وبىللجورةالل  وال لتيتللتىل ب بللو ل ت  ياىلي بسملرلهجوأ ل

لي بلرىل ل اه م لمق لبدا لهج،اوول لهجدب ليض،دل للض ا لم ب لماصلجووغ   للوق ل غدل هج،او

لم  له  داللولليا   لي لاجدر لهج،قش لوللر  ليهى  ا  لوندل لهج،اوومل  لل رى ل بس  لت  ه

سو للتاول لوياللال لعاتلهسلبهاللعمقللواوفاليهجل كملرلمقلببلهجاياةلعاتلاليةلهجغا ليدأل

ل.  وير لسا خهص
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ين دصللجف هلهجرضم لم بللض اللمره لو له فا ا  ل و ألت لوملورلهجرتائ ل

لساج لتاه لجهجل اق لهجاالالليهجلو  لل ن لعات ل راا لهجغامدل لهجبية ل ،  لويا لعلا     ل

لهجلرقل لهجلافلي،ي لمق لجلر له فا ا لنااه لهجرسال  ليعلهالساللوااللا لتدب بلاوندا سي اسل

هجلرالهء ليلرلوال يىلس رهتبله راملللهجوا  ل لم هلت له ىلساتتره دصدتدالهج  ل لصدل

ل8.ةلليىمالهجوالدللهج  ل ربى لضي ل   االلعيى  عاتلاوغد لهجدبلهج،اووللهج االوللو لاليل

لساج لولل للا ى لسي اسل للحو ا لهجرةال لمإ  ل للواالف  له ةانب لوم يورهزهل

للنياطل لهن واى لمق ليتبوا لهجل اد لواالا لو  لجولمرد لووبىه لميدا ل ا  لعيىمدل  جوبية

ل.له ةا يل

لهجغملر لهجرةال لسرهالى لسوأ  له أتايف لهجرضم لل ه لظ  ليمق ليمبللليلك ه ه وايتل

هجو ألت للتاجدبلهيلداجدللجورةاللظفالمقلعساىلالمقلهجوبه لل ياتللو له فاممل لجدل رجرهل

ل صاىلل لسي اسل ليدأللض التربلل لميدل  لي  صاى لهجبوا لجلرةملر لتواسا  لعات ل ،ب مديا

ل.لووداىه لالياىلترر ال11وام لل  ىللور لسائولل و ليلبل ،ضل يوائدا لعاتل

لنل للؤاءليلب لجد ل ل،اض لوا لمق ل لي   لوآس   لتبل لظفرى لهجاالال لل ن لت  ج

ه فا اي لو لنوبليهتلبهءه ل لب لليتالا ليهللوا ليوملورللبلاةلهج،ررلس لعاتل

ل مو دلتيودا لن وفللتبرلهجو ال لنالدكللتيا لعنالا،ا  فللجولالل  ه ر لليدانالالتديا

ل.لض ا الترر اسرهت للواللحونلي،ادلس رهى له ر لو لوئا لهج

يا،لبرلل نلهجاالاللو لل وملحرىلهنتدا لي رقل سلا ليهوتدا لجكاهولد ليع يانال

ل:لوردلس بهيللنلائجلل نلهجاالاللم بللحبىله رلاللهجبياقلتبللورهندقلاليجدللوندال

 لعولل لهتليب د لهجه ئمل  لجوؤي  له ل بل لعول ل  رضدل لعتاس   هجرااو

ل.19/12/1411سلاى خلل921بالله ل بللسير بللاهىلالت

 ل لتبال لهج،اول له ةي،دل لل12/49لاهى لوردلل12/12/1449سلاى خ لو ل  ء

ايضا لهج لاءلمقلهجووبه لهجراودللهجورها ل رةا لجكلبلهج،قشلن دصللهج  ال

 .9يهجو اجلل
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 ل1441   الدلله ل،و للس يا لله فا ا  لي  صاىلسااشخاصله ؤىلللترلل

ليهجبري ركرةله ل، لترل لجلرلل2111وقلبدا لييهجبري ركرةله ل،وقلبدا  ل2111 

 .ل10ل2119يلاهىلعولله ل بللهجواالىلمقلتبليبرل

 الدللهجبيجدلل وأ لولام لله ةا يلله رايللتبرلهجرسردلله ل بثلتندا لل   

 .ليدأللووال  ءهلوفيالجورةاللهجلا ل

 ليهجو لهجبر لسا ق لت  له فا ا   لتدا ب لولام ل له كي لساي ركرة ليه ةر  ا

 11(.11 ل11)جه  الدلله  كرىللمقلواال ددلهج،ابالليهج اورللتوال

 هجبري ركرةل للداىفلا  الدللي رقلهج   ل وأ لسدملعس اةليهتلغهجفلل

 .مقلهجوغاءليمقله رهالل سايدل

 ل لجويفا ا  لهج اهى لي رقل سلا  لي رقلل91/2111ووبل لت ل ةرل هجواالى

 . سلا 

 دللهجبيجدلليرةلييا للي رقلكامللهج،ياةله فا ا  ليلماهاللتائهتدلل   ال

ل ل رجدرز لمق ل)ل2113ه ؤىلل لجلرل له فا ا   لهج،ياة له  الدل  ل(1494اغملر

 .1491يه  الدللهج،ياةله فا ا  لجلرلل

لعسدضل لهجو ا لض    لتيت لليىما لو  ليلامد له ةغاهمق له غا  لورلم لعات يهتلواىه

لعاتله لرت ليه  د لعل ل ، لوردلور  للتورىل ججلعجددلللوبله فا ا  لتاه سوي  لويا

ل.ليىماليهج االومل لو لاليةل رر لهجص اهء

له خ ال لنالرس لالق ل ل لم ب لهجلا مل  له فا ا   لو  لهجفائول لعتبهال ل  ه ب يلواو

لي ظلياهولل لو  لهجبيجدل لهج رهنمل  ل  اضد لوا ليمق لجد لجولوبف له ةفرال لسلااما جوي اجول

ليإس لهج،واسا له فا ا ل ملور لهجلوبف لل  ا لعوا ل ل وب لييا لي رلد  ليضيا  لا 

ل.ليعماهاللهج ود مل لمقله لاتبللتيتلهجرةاللهجلا للي راديفا

له غاىمل ل له رهسرمل  لم  لتيت ل  لوا لا لليدا لسا غا  لهجاالال لويملزه لل ن يو 

له خو لتيت لهج االومل  لعماىلل له رهسرمل  لو  للائول للتبهال لاوي  ل رر ليجكندا لو  رص

هجص اهءليهج   لاعجلبدلله راسقلهجوياجدل ليدألجللي،بله غا لوصااللور  للتورىليعنيال
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ل رر ل لالية له خورصلو  لي د لتيت لهج االومل  لعماىلل لجويرهسرمل  لهتل واة لواي  لحون

ل.لهجص اهء

للانرس   ليهج اس  لعسلاس  لعية ل ،ب    لذه  لعبلاجدل لهجرض،دل لل ن للو ا ليج ب

لعسلاندال لليضاتفل لوره فل لييد دل لميدا ل لره بي  لهج   لهجاايد لمق ل لي   ماإلسلاس 

ليلواول لو،اناللووا حلعو لو لتيودا لع ،االلل  لهج انرس لمدلي  لمق لهجو،ب للوا يللهلدا 

لو لسادل ل وايبلذجملو لظايدلضو فل ليوا ليعتاجتدل ل ،ه فل لهجلك   ىمضلسوبهيدل

ائدللجفر اتدللي  لداتدللجلريدللال لرماي لتيتلل لليند للووا حلهجواسللهج  ائدلليعل 

إلنوا للر اتدل ليلبلبيوالل نلهجاالاللل  الهتلغهةلهج لاءليعس اة ليدأللحو ال

هجوولا له ملوللمقلل هله صاةل لا المقللتاهضفللالتديالهج لدا لهجوغملره لوندل لويال

ه اهم مل  ليدأل  ازلل نلهجرض،دلليلاتدلل  احلعبلاجدلليوملرلللاحللوندللعس اةللملرل

يمقلل هلهجلداقلم بلتيبله وا له غا  لعاتلت ل.ليوملرللترهءلجب لهجبيةله لل ووللليلسهالنا

ل.ه ل،وقلس و لي رادللهجرةالللملرله وايتلل12.13هج انر لىللل

ليكا لو لللللنلائجلهالا لوصاا لهن لاحلهجبيةلتيتل ، فالي واتبلينملرلل ر  

ورهسريداللاى له  بياللل ل للت للانر ليدبدلعاتلييا للي رقله فا ا  لسيملورلمئاتدلل

ل.لمقلهسسةاولومل   الدا لهجبيجدللي صلدبلذجملمقلوصاةلهجل،اي لهجبياق

له غا   ليعات لو  لهجرةال لتيودا  لواهلول ليد دل لهج انر  لل ه ل راية ييالليج ب

ضاترلو لهج، رملله  و للتيتله فا ا  لهجلا مل لهج   ل بلور لليل ما ر لو له غا ل

ليدأليباللت رمللذجملمقل لليليتائ ل بجقلدل  سو لللملرلباتدللساتل،ياةلينائقلو يىل

 لييال(11ه االلل)الىلللل11.111الىلللعاتلل3.111لبفاليلاهوللو لل10ه  بىلو لبفالعاتل

لورظ لجل  لت اسا للماال لعات لت لمل  لسمل  ل ترهيح لتاه لجويفا ا   لولاتبل للبو ل11رلتيرو 

ل لسمل  لل11.111ترره ليلاهول لعات لل111.111الىلل ل)الىلل ل صا لل(11ه االل لن لتيت لييا  

ل12.هجوولا ل  اهودلله رايللجورةاللهجلا ل

ل

ل
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 الهجرة من املغرب نحو أوروبا -/اثاني

هج بوليلحونلوؤلاهلسوبلهجرةاللهجرهمبلليهج،اسال للي،بله غا لسوبلهجرةاللهجرازيللور لللللللللل

يمبل لهةاللهج رللهج،اووللو له غا لهن هلالو لهجللقردا  ليكانالي فاتدالهجائقلدللهقل

لسبل ل لهجووبه   لل ن لماضتدا لهج   لهج درال لعنا لهج ياند دا   ليمق ليلرجربه ليملةدلا ماسلا

مل لل لهج رللهج،اوولله ؤلوللكانال    لهجلبم ا ل لصدلل  الن رلع  اجداليعتواندا لمقلي

ل.لهجرا ا له ل بللييربه

له لو للللللللللل لجورزهىل ليب  ل ل  ب اه  ليلب لسا خاى   له  ديل له غامدل له ةاجدل ي لأجر

ل لو ليرهاق لسا خاى   له  ديمل  ل9.111.111سا غاىمل لل للف لتلا لل11ماال  لوصير  لو  سا ائل

لله غا   لتوال لهجاه ،ل لهجا ول له غا  لل19ي  ل  لهجلات،ل ليهجا ول ل و درلل14تا دا مق

ل91سا ائللوندال ووغللل لو لل91هجووبه لهجراودل لي ل،وقلعوالسصاجدللباسللسلبدا لعذليرهاقل

سا ائلليجبيهلسا خاى لييلبلوصوىله ةاجدلله غامدللسا خاى  ل ي  لهج لاءلل21ترللييرهاقل

سا ائللو لل21و له غاىملله  ديمل لسا خاى ليه سةومل لجب للروودا له يوكل ليلسا ائللل91

 .سا ائللوندللورزتر لمقلهج اىللعيىيمدلل11لؤاءله غاىمللورجرالي لسا خاى  ليل

لكاناللللللللل لم ب ليهجلو،د دا   لهجللقردا  لعات لمل،رال لليىيما  لن ر ل للواال ل لهجرةال لوا

ليلرج ليملةدلا لمقللوّىله  ا للعاتللر لتاوول لض،د للهجلألد لجو،ي لمقلماسلا ليل اندا ربه

ورا للهج  لليحراتللهجلداىه  لي ل،وقلعواللتاتالسرةاللهج كرىللملرله ؤلومل لو للح ل

ييبنالور للهةاللناندلللر للمقلورلورلهج ياند دا ليبيوالل نله ر لليهلو ل.لى   

لمواج لوللإلتوا ليع  اجدا لعاتله صيرتللعتواندا ندا ل  هورالور للهجرةاللل نلوملهن ياوفا

يكا لو،بةل.ليهجلريدلل للواال للهج ر للهج  لنلصالت لل هل ن ياول1410عيىيمدللترلل

ل ل به له ؤلومل  له غاىمل له دبه لل10هةال لمق ليهجلريدل لهجل،اي  لورايل لسوبه  لعات سا ائل

لتا دا لسمل لعتيت ل للواالفلو  للي ليلم. لنورله فا ا   لسا ائلل9972)يرهاق و لور لل(

لسا ائلل11لتاةلو اس ليرهاقلسيللر لالىهس  لولرت لليل2111-2111هجرةاللمقلهج ترللوالسمل ل

ل.هجللقردا لور للمق
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ورايللهجل،اي ليهجلريدللمقللسوبه لمقله غاىمللتباللهج ووللهى  اتالمقييالبفب لل  اللللللللللل

يهن هلالو لهج ل،د دا  للحونلل.2114-2111لسمل لوالسا ائل1379لولله دبه ل للواالفلس 

ه غا لور  للتورىلجويفا ا  لهج االومل لو للما  دال رر لهجص اهءليه لصفمل لعاتلليىيما ل

لهج اىلل لن ر لىيوتدل لورهحول ليلل د،ر  لا لهج    لجويفا ا   له هذ للىض لل  ا يلحون

لاغ لمق لهجبىهتا  ل ،ض ليتاليا للهجلورىللدملر يىيمدل لهج،اسا صان ل رر لو له فا ا

ل ،ضلهجووبه للهجص اهء لبفبتدا لهج   ل تل اهى ليهس،بهو له ةدرتداتدل لهجل را  يلملر 

ل ليلملرلا) ما  دل لندصملر ا  لكر لال  رهى  لي فتدال( لعذ ل ما  دل  لهج اىل لمق ال راودا لهجرةال

لور  ليماجلااق  له غا لهج،ا   لسدندا لو  لي فا ل ب بل  لو ل2111لن ر لوتزه ب لتبال ل ملاى  

 ه فا ا  له ر بى  

و للما  دال رر لهجص اهءله غا لكر فلللتاتدل ليُ  ص ىلهجدرولتبللاادلي،قشللللللللللل

ل لهجفوابل لظايدلبب بل لمق لييولغ  لواهي ل  واة ل)و،ايفل ليلتره لمق لتياةلهجوراء 

 (.يلبوله رازة ليلتياةلبالل

لساج لوللللللللل ل رر لهجص اهءلعاللند له ر بى  لو للما  دا لهجوفااله   لج ما  دمل لياويق ل

لجهى  اءل ل ب بل لهللواال ل له غا لماحا ل رما ليهجلصاى  ليه  ايجمل  ليهج رانمل  لعسواء  و  

  لياعقلجللاُ،بلليىيمالن لفاللاالىللتيتل رمملرلاليي،بلي راللهج وبلج ما  دمل  للورحال

له ة لمق لساج اسلدل  ليولره اهلهجراس مل  لهج،فب للب ل له غامدل لهج،ودا ليه بهىسلهجل ردل او،ا 

لي رهحور ل لالىهتتدل  ليدا ل ل ،ب لسا غا  لهج،ودا ل ساىه  له فربتمل  لو  لتبال لييلل ا  به

ل13.ولاىه لوفردللو  لعسواءليه ياضمل لهج   ليولغور لسا ل و دا له غامدل

 تبالله فا ا   تباللهجللا 
هج لولله ئر للو ل

 وصير لهجللا 

32.411.111 9.111.111 1370 

له لللللللل ل  رف ليموغا لتا دا لعضخل لسمل  لو  له فا ا   له  ل  رف لسجةل له غا  ي ليملز

سا ائللو لهجرا جلل9 للفل2111ووداىلالىلللساجبياىلعوا ل لترللل11ه غاىملله  ديمل لسا خاى ل

ل لي لهجعة لل32ه  يقل  يااق لو لاغ دل لت لسا ائل لييلبل يواءه لهجواالىل هجلصاىف 
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 لسوغال  رفله له غاىملله  ديمل لسا خاى لمقلل للعزولله اجدللل2111وكلبلهجوادلترلل

ل لس رهاق لويلازه لو لل1¨11وللر  لهجل ر ه  لل ن لو  لسا ائل لي أا  لليىي لووداى لالىلل ووداى

لهجووبه لعيىيمدل

 له ا    لظالاللهجرةاللن رلليىيماليلورصلهةالليلبلبفبله غا لور لسبه للهج اللللللللللل

ل للتبهال لمق ليوملرل لز االل لبفب  له  ا  ل ،ب لوا لمترل لل  ليهج اسا يلهةلل.ه فا ا  هج،ياجل 

هجرورلهج اس لو لهج ا لهج،وا  لهحونله غا ليهيبهلو لهجبيةلهجائقلدلله وبىللجو،ياجلل

ليىيمالهجغامدل ليلبلهتليا لي ملرللهجرةالليه هيظلل له غاىمللو لليثرله فا ا  لاو لالمقل

ليدأل لهيهلان  لهجللقردا لو لهج ا لهج،وا  ليماال لمق لت ب لمق لليثر لهجلواتب لمق ل ن

هى و لل هلهجل رىلساجريرل للواالفلهج فلبفب دلهجبيةلعيىيمدلللهةلن ىلهج، ب ليلبل

يمدلله للرىالللجو،ياجلل لتربوالماضالللوبلهجبيةلعيىل1499هتليالل الهجرضملهاتللا لل

للدرالهلبب بلل  بلو لاللرةله فا ا  لعجيدا يذجمل لببلعزولل للواال للهج  لوا لبدال.

ل.ل نلهجووبه  لين دصللج جملم بلهنم ضل ول ليااللتبالله فا ا  له غاىمللن رلماسلا

ىلحراعق ليواققللوالهةالله غاىمللن رلسلةدلالم بلهى و لسيالبفبنلل هلهجووبلو ل  رلللللللللل

اليةلليىيمالهجغامدلل ،بله  ا لهج،ا دللهج اندللاتياىلوالالوا دله  ا  ليتاتبلذجمل رمالال

له غا لهج فلكا ل له لرت ليوندا لاليةل رر لهجو ا لعات ليدأل ر فالعنااى لهج  ل  تيت

ليه غا لجلرادللل نلهجرةال.ان ه ليب أل تل هة لمقليلبل لل رلدمله  الدللسمل لسلةدلا ل

ل ل1409ترل لهجغدالترل لجكندا للزولل1499  لو  ليهيود ليوا لهج،اجم  ل للواال ل بلرى ل ،ب  

ل1441-1441يمقلمترللل.لهجر   ليلحو الهجرةاللا،ليبلتيتله ةفبلهج االفليبوكللعلاماء

سبلل للوااللهجولةدل لي،اس لو للزوا لواللال لهاتلهى  ا لو،بةلهجو اجل لواللال لسولةدلالعاتل

هجراالمقلتداتللهجرةالليذجمل ،بلح،راللهجديمل له ل ادلهاتلتبلله  كل ليهج   لعتااللل

ل.14ىلؤيهلل لتببلعزولللرله فا ا  

يدألي،لبرللوالور   لللوالهجرةاللعاتلهتواندالم بل ألالو اىنللوملاليةللا لليىيما 

لكا لم، ل لهجيدا لهجرةال لتبو لكانال  ل لوراسقلو له غا ليماجلااق لل لهتواندا لهتلواى تيت

يمبهل  ه بله فا ا  له غامدمل لن رلهتواندالور لسبه للهج ياند دا  ليليب لهيوائدا ل.للوبرى
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ئللعيبرله  ديللهتواندللو لوواالىلىتيدللل له فا ا  لهجرهمب  لو له غا ليولور لهج 

ل.ل15سإتواندال

 التعاون متعدد املستويات ملواجهة الهجرة :املحور الثاني

 : على املستوى الاقتصادي والاجتماعي -/أوال

له ل،وقلساجلريدلل  لياتدللي للواال للي  ود لهجفوابلليهج رهىق لللللللل له ة ء  للليمق

لي  لمل ل لهجلريدل  لتيودل لهتلبهول لجل  دق للتاس   لسل ب ل ل،وق لعوا لل  لتيت هجلأيدب

هجلياتمل  لياعق ليضيا ل رزيملورورل لاتبلهجلريدللتيتل يدملمئا لهجللا لويال

لن اقل ل رتدم لعوا لييللو و لهجللا  لجفؤاء ليه خاى دل لهجبهلودل لهجرةال لتيت تدتر ب

 16.اتدللذه ل رالله  ورةلتيتله خبوا ل  لي

ل:ليلبل للل  اليضملوصيرتللو لهجلبهسملرلو لسدندالللل

لساناوصدلل:الخطة ألاوروبية ملحاربة الهجرة لعيىي   لساحل   اال لسابورنل ل ،البل ن دصل

ليزىهءل لىجح لييا ل للواالف لهجرضم لجل ر ا لووبل لساتل له ،ايد ليهجل،اي  لجوي،رنل عية

لهجواتدلل للملر لهجرةال لو اىمل لسم ل لهج،ي  لعيىي   ل   اال ل وبل لل  لوؤلاه ليىيمدر 

ندلرالتاكرزفلت لباي للانر للساتلمبهولماقلجولبل لهجلايمليياللتو ليز الهجبهلودل

يشةملتيتلهجرةالله رل اللو،برهلتيتلل لل نلهج كاللت لوب لجورةالللملرلهجرااودلليل هل

ل خ لل لهجكوملر ل أ دبلل لت  لعيىي   ل   اال لجبية لهجلا ،ر  ليهجبهلودل لهج،بة ليزىهء يتبر

لهجلبمق ل ر ا  لهجلوبف لمق لعت اء لهجبية ل لاتبل لهجلايم لجولبل  ه  ا ئلللعسواء

ل.جويفا ا  للملرلهجواتدمل لليلساجب لهجلةرءلهجلداس  

هتلبرلهجلدبلهج دبلهج اس  لهج فافل: 0222نوفمبر  02انعقاد القمة ألاوروبية ملتوسطية 

لسرضمل ليتل رو لذه لعيجر ل لهج  ا ا لو  لا،لبر ل تواندل  له غامدل له وتريل لهجائاتل ل 

لت ل لجل رهى  لساجرةال له ل،و ل لهج  ا اله لائ  لجو أ لهج ايى ل ل جدا  لو  لهن هق رات

ل.17هجلداتدلليعوردللي للواال لليلملرلالو لهج  ا الكاجوقئلليهجرةال
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 : على املستوى الثقافي -/ثانيا

لتيتلهج دللهج  امدلللل و لي فللناالهجبيةلعيىمدلله لل وول لا،بلل نلهجرةاللل اه

ل ل،وقلسا ةاجدا له لويلليهجفر للهجغامدللوّيالحّ،بلو لواالال هج،روا ل للاحللوا

ل لل11 ،ب لجويلاتبلل.211118تبليبر له ل بل لعول لتي  لعساى لمق له غا  للباى ج ب

عاتلهةاللهج ر لهج،اوول لاتديالمقله ة ءله ل،وقلسل،   لل2110ل2112 نيائدللجو ترلل

لهجلأل لتيودل لعنصاح لضايىل لتيت لهجتريملز لوم ليهجلبى ب  لهجل،ودل ل للواالفل رالل د 

ل لرلرل لوا لهج،ي ليلر لذجملهةال لمق لسيا له تزه بل  لهج،ر ل لهج فلاللو ود ي  لياعق

ل  التيتلهج بىللتيتل  لمل ل رالللهجل،ودلليهجلبى بلي ى  اءلساجك اءه لعاتلوللر ل

ل.19هيلدا ا لترقلهجوغ 

 : على املستوى ألامني -/ثالثا

لهجبيةل لو  لجك ملر ليل ا للو   لووبى لاول  لهجواتدل للملر لهجرةال لظالال لل  سيا

لومل لجدلياس لي  لياعق ل للواالف لهجو،ب لل الا ل صايز له  ل ،ب للاحل لهج اهى يحرا 

ه خ رطلعوردلله  ياهءلجوبيةلي لياز لومل ىلا لجدوونلل دللهوردللس لدلج هلكانالل نل

ل.يل ،االلا كا  لجوكورلت لي د للل نلهجاالاللهجاالاللو  لهللياولهجواي مل ليه 

ينااهل ال  يودلهجرةاللهجلا للمقلنرا الالهج،ب بلو له واك لويال ،وفالووبىللوقل

ليه للر ل ليعواهض لي ىلا  لسا ةا يل لاى واسفا ليذجم لهج اهى ليحرا  لهجبية لو  جك ملر

له واك لجفال للواالفليهج  امقليهجفر للهجرسردلليو،ا ملرلهجل،ودلليلملرل لو له واك لل ن ا

ييالل لهس،بهول تل اهىلهجرا للت له  اي ل.ل20هس،لاتا لل ملرللتيتلهتل اهىلهجبيةليلوندا

لم بل.21علودلليهجنزهتا ليهنتداكا لي رقل سلا ل لببل نلياءلهج،اقق لهجب ال ليهجلداس  

يهج  لو ل.ل لليضملوصيرتللمقلهجلبهسملرلمقلل هله صاةلجل بلو لظالاللهجرةالللملرلهجواتدل

ل:لسدندا

لسوئالسير بلو،البللواتتر مالمقلتاولل(اليوروبول )انشاء الشرطة ألاوربية  -

 ليدأل ل،مل لتيتلك لاليجللت رلل ل1441ياللواليملزلهجلر د لمقلليلرمالل1441

ل.ل22تو اتداله لموولليهجدرىيمرةللا،مل لييبلليسردللجه واةلسمل 
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 والىله صوىلعيىي  للاهىهلل(فرونتلس)تشليك الوكالة ألاوروبية ملراقبة الحدود  -

لسبل لل2119لمقلليلرما س وكد ليكاجلل اهلولله  بيالله خاى دللجه  االلعيىي   

لليلرما لمق لهجو الل2111هج،ي  لتاي  لاتديا له  بيال ل  اهتل للتاتا ومرجل

  ر النااوله  اهتللتيتله  بيالله خاى دللو للهةل  لدقلتيودا له لرت ليل

لعت اء لجبيجفا لووتريل للهةل. لو  لهجلكررجر دا لتيت لماينلكى لا،ليب ييا

لعاتل لهج يدل له  بيال لهلترهحلي ول ل  ب ل لجوي رضدللعيىيمدللو للهة ولانبتدا

اجللهج اجألجبلرةله صوىليهجبر ا لعيىي  لالينلسياهلولله لاما  لو لاليةلهج،

 .23   االلعيىي  لوملواهتاللهج   ليهجلبلدق

للمؤتمر الرباط - لتاو ليهج،امدللل2110مق لعيىيمدل لهجبية لو  لتبال سيواىيل

له فا اي ل لوندا ل أا  لهج   لهجبية لسمل  ليند ل لباهيل لعلاول لللا ليدأ ي ما  دل 

يولام للهجرةالللملرلليهجبيةلهج  ل لر فر لعجيدا ليهجام لسمل له لاتبه ليهجلريدل 

للوال لهجلّا مل  له فا ا   لعتاالل ليه  الدا  له  بيال  لترب لهجالاسل لسل،    ه وايتل

م بلليبلتيتل رادلل بمقلور ا لهجرةاللتيتلضرءلل2111وؤ يالساىيىلمقلنرميبرل

ل.ه  ا للعاتلع بفلهج،اووللمقلاليةل   االلعيىي  

هاتلل22ج،احيلله غامدللهجاماطلمقلهج ترللو لم بلهس، بلسالاملؤتمر البرملاني إلافريقي -

يايةل"لهجل ب ا ليه واك ليه  ورةلل:لهما  داليهجرةال:ل" ليكا ليرةل2111وا رلل29

لتيتل لكا وااللل ل بهسملر  لتبل للهة لو  لهجرةال لج  دل للانرندا لعساىه ل  م ل 

ل   ا لسا فا ا  ليليا له خاحلمل  لهجبيجدل لهج،ي  لورايل لا  الد   لدلل ن ياو

ل1419ج،اول(ل193)يرةلهجرةاللو لل  لهج،ي  لي   الدللىلللل1494ج،اول(ل40)

ل1441يي جمل   الدللهجبيجدللج،اول(لعيلاولهجلكيدودل)يرةلهج،ياةله فا ا  ل

يرةلييا للي رقلك لهج،ياةله فا ا  ليلماهاللتائهتدلليلملرلالو لهجلبهسملرللهج  ل

 .24 ك  ليقله فا ا  
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له غاىمدللهجبيةللي  للو 1441لترلله لاىلل هللتو ل:خمسة + خمسة اتفاق -

لهجو البياةلياليةلل فل لو ل(يجدبدالورى لانداله غا  له ة هئال رسى )له خيلل

 .للا لل فللو ل(يواج الهجبراغاةلهتواندا لع  اجدا لماسلا )له لرت لعسدض

لهجلداتدللجويلائ ليورةللع صااللتيتلي اي لألامني املجالل:و ايىللنهثلتيتلي  لرفلللللللللل

للوردللماقلل ،أل للهجواتدلللملرلهجرةاللظالاللو ليجل بله وتريل له ول للذه ليعوردل

ليهجلداىه ل  واةليتائ لسأيبثلوصف لليعيىي  له غاى  له للر مل لتيتلهجالاسللجل،   

 املستوى ليتيتل.يوهي تدلليدلليسالو لهج اى  لىحبل لللي ىلهجلاي،للهجو ا لليه اهيب

 الصعيدليتيتل.هجلريدللوصاةلمقلهجلرهز للو،ا ةللضايىللتيتلهجلأيدبل للالاقتصادي

ليييا للي  واةليهجللر  ليهجترسدللهجرةاللوصاةلتيتله صلي،مل لىي لوالثقافي، الاجتماعي

ل.هجترهث

ليوملرلساللياولواللايةللهجرةاللوورلعالىه ل للليلل ل+لليلللوواي ا لعساىلمقليالهئيالللللللل

ل10ل رو ليه ر، بلله لرت  له  رضلمقلهجرةاللوصاةلجبىهتلللووالهج  لتونس قمة مق

 لقاءليي جملو 2113لليلرمال23يل22لمقلالرباط اجتماعلمقلنللو 2112لليلرمال19ي

له فيللهجر اطلللوبلعاتلساجل اقللهجو اءه لل نلتي الم بل.و2119لتبليبرلمقلالجزائر

ليا،اي لليرهىلسراءلييد دللللاحل لهج انرندلللملرلهجرةالليوولوللتاوللساجرةالله ل،و ل

له فا ا  لهج،ياةليض،دا لي  لمل لعساهد لسمل لعشخاصلياكا ل رادللوصاةلمقلم،اة

لدابله ،ردللهجبيةللسمل لي الوا لهج ورةللعتااللله  الدا لسإساهوللاحللهجلافللهجبلرةلليو اىمل

ل(.ي تل اهىليهج،ورىلل ن هقلاليةل)

لعوردللهج ىه لهتلمبهولىي  لتيتلليىيما لهنلرةتدالهج  لهجرةاللولام للتداتا لع لللللللللل

لواهي ليعلاوللايىيما لهج لو لو لساج رللهجلّا مل له فا ا  لورملتداتا لسإلاهىلهجغودال 

له م تدالهج ،ودللهج  لهجلداتا ل صواله  بياللواهلوللهج لاف لياوب بليهجتريد لهتل اة 

للهجبيةل للمقله لرت لهجو التيتله  وللعيىيمدل  هج،لكا لللهجواسللج ره لوتزه بل للا،وئل 

ليعاليه لع ف للجل ر الولةألهسواءلعاتلساإلضاملل 25هج،لكا للعو ليلّره له لانبل
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له  بيال لليه ةا يل للواتدلهجللملرل رملهجرةاللهج،لكا ل ل لام للجل بياللوتزه بل للتلكال ل 

ل.  يلعيىللي   االله لرت لعسدضلهجو اليبياللسرةلليه ةا يللتيتلهجرةال ل

لللوررلسا مل ك ي  لعيى  ل   االلاليةلللو لو له لو،لل  اهءه لل ليه هيظ

ل.عسلاس لالجفالتلكافلل ،بليعت اءلالساولدازلهجرةال

 التعاون متعدد ألاطراف ملواجهة الهجرة  :املحور الثالث

 :محليا -/أوال

لسادل لو  لولتدبد لليىما  لو  لن  ل ليألا  له ةغاهمق لورل،د لس كل يه غا 

ل رةملرل للي لهجص اهء ل رر  لالية لورهسال  لهةال لسا ق لت  لترهء لهجلا ل لهجرةال بولا 

 ةلهجلو ا لورهسرمل لعاتلاليةلللا  للضحتلسوبلتورىليهتل واةلجو،ب بلو له فا ا   لي و

ل.ه غامدلل فرالهليوملرللمقلو اىمللهجرةاللهجلا للي  كدملبولا له فاممل 

مإذهلكانالهجرةاللووبىللالىلن امقلي هلنلجل  اىه ليالاتبلتيتل ياز لي هيلل

هجو،ر لمقلنااولالياقلالرالنله لايهلليا،للمددللدللهجل او  لمإندلمقللدا ل رادللجف نل

ي  لض  لهجلبل لجل ر قلك لتووداتدالتيتلل ل لللل هلهجلبل لمقلهجرةالل وونلوو، الجو وقل

ل.يبيالله ل،اىدلتوددلاليجدالو لع اهءه لي بهسملرل ،دبللت لك لا،لر

لحوبل لمق له غا لن لد لوملورلهجو،ر ليه   اىه لي ب لتيت لهن لايد يم كل

له  الد لتبل ليدأللساو لن ىلهجلداق لمق لهنماط لم ب له ر وق لل ه ليو  لهجاالال  ا لل ن

لمقل لهجبياق لهج  ائ  لجول،اي  لهج،او ل ساى ليرة لعساهدل لي رى ليول،بالل ليعلوديدل نرائدل

ه دبه له ةرائ  ليو لللللهجليا لهج  ل  لللبدالل هلهجرر لو لهجل،اي للرل صايزلعبلاجدلل

علوديدللهج انر ليتداال دلهتلواىهلعاتلل لهجبيجللمقلظ لهسغهلفالمقلعساىلل هله وبللتردلج ل

ل  اةل لل  لجفا ل لأا  ليج  لجل بيال  لهج،اسا ل  اهو لهجري لو  لل ه لوره فل لتيت للاالىل  لر 

ل.وملورللساهمد ليالهجرتائ له لل،يوللمقلهى لاسدلس كللكريدال لرز لسمل لتبلللل اى

لسغالل لجويللصبه لهج   ليورهيوتدا لهجرةال لوصاة لمق للانرندل ل للت ل اتانل يلب

لهجلايللهج،ا دللمقلهج،  لللبوالتوددلهجلو ا لهج،يرودللو لتيت راللعلملرللعضامللعاتلوا

لهجوولا  ل لتيتلل ن لميدا  صردبلك لهج الا لهجبوا لليه اال لله يكرللجو ليا لاللرهالل
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يهجل لمقلظ لتداالللهج انر ليهجرماءلسااجتزهوا لهج رائدلليه ةفر لليهجبيجدل ليلبل لنؤيبلل ل

لهج واي لهجرايدل لو  لوفدأل لتيتله غام ب لجلرمالا له وايتل للملر لهجرةال لظالال ل لام ل ،دل

ل:ل اتانلللانرندلل  اهقلهج رهنمل له  ب  لل لرمالتيتللاحقلمل ل

ل.علاهىل بهسملرلعالهى لليل ائدللم،اجللجل بلو لهجاالال:لليجفيال

هجتزهودلسايترهولي رقل سلا له فا الي رمملرلظايدليبايطله  اييلل:لينانيديال

ل.هج،االجل

لسإيبهثلهجفدئلمل له ررنل له وكدل لل له واالىل لهجلا ل  ا له فلير لسيرضر لهجرةال

لتيتلهجالوللعيدبللجويغا لالمقلتبولاشةدملهجرةالل للتهنلا،  لالجدهلالالوويرتا بديا

لىلولدله ةاو للمقلولام للل نلهجاالاللسل لهجرتائ ليو اىمللوامدا ل م لب لس لل  ا

للهج  لاللغ لظايدله اشحلجو  لسدلمقللدوا لودانلهجو ا ليم جملا،بلهجرةاللهجغملرله وايت

ل.وواالىللىهئبلل  اىملل ب بللمقلورضر لهجرةال

ييلبلن ىله وبىلل لواحبلهجرةاللمكالل دبللتيتلهتلواىللندلجل لن اى لل نل

لو ليدألعىلاولي يوائدا  لهج،يودل لجف ن له   د   لهجرهلم لو لو،امل لمهلسب  لهجاالال

ل  ومل لوراصلو  لعتاسلا لل ه ليتيت لهجلا ل  لوامدا لهجرةال لهبلغاة يو ليدألسا  ل

ل.ليىحبلي  ود لو،امقليتوم لجف نله ، ول

ل ل اوله وا له غا  لو للهةلهج انر لىلل لهجواتدللل12.13يلك ه لهجغملر هجرةال

لي راديفا ليدألتالواله رهالل لل11يه لاتبللتويدا يبلدلليواجدللوردل ، رما لل12يل11 

ك لشخ للاالىلهجتره له غا  لسو للتا للليللبولولاتبللليلترنالجشخ لالالو لل  ل

ن ىلهجغا للترهءلكا لل هلهجشخ ل   وملسيفيلللدااللللرللتيرودللليلكا ل  لم لعجيدالليل

لكا لولو السيفيلله اهلوللليلكا لو له لؤيجمل لليلعتره لليله للمبومل لهج،اوومل لمقلهجر  

لهجغاضلو ل لكا  لل ا لهجر   ليتائ  لو  لللا  ليتدول لل ل لمق للي له ةرف للي لهجو اف للي هجبرف

ل له االل لتالوا لييا لهجرتائ   لل ن لك لل12هتل،ياة ليهجغاهول لسا  بى لهج انر  لن ى و 

لهجتره له غا  لليل لليلل انبلسو للتا للعات شخ لناللليلتف لاللرةللشخاصلوغاىمل

واىلعجيداللتهنلترهءلكا لذجملوصانالليل ،رضلس لبباللمقللاي فللوردلسإيب لهجرتائ له 
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لو ل للي لهتلداال ل لهى كوال وملعم،اةلسو ل لعذه لهجسة ليهجغاهول لو له  بىلعات هج، رمل

ل ومل للال  لعذه له ؤمب لهجسة  لعات لهج، رمل لي و  لولوق  له  اق لتيت لسراء للي سادلتواسل

ل للرجاله االل لييا له ر   لعات ليتائ لو لن ىلهج ل13عم،اة ليقلوواالىل لجوي كيل انر 

يي هلعوال(لتاوللليللاحل)هجر  له لل،يوللمقلهى لا ل اهئللهجرةاللهجلا للل الكا لنرتفال

ل.لس واللاهىه ل الهنللسا ةاهئبلهج  ل  باللالسكد دللحا  ل

يمقلعساىل للواصلم بللت  له وا له غا  ل  ايلله يوكلليقلهجراالمقلل لل

لورورصل لي غضل ا يل للاى د للي لهجرس  لمق لهى لابدا لولا  لكا  لل ا لهج انر  لل ه لمق تويدا

لوماج تدال لتبو لتيت له  ل دا ل لرلرل  ود فا لل لل ن للملر لو ترميدا  لت ل  لدل هجراا

ل لىلل لهج انر  لو  لعية لهج و  ليلب لهجوول لذه  لهجبيجدل ه ؤىخلل12.13جه  الدا 

ل.ل11/11/2113مق

 : إقليميا -/ثانيا

لو للي صلدبه لوصيرتل لعساهو لتيت له غا  لتي  لع ،اال له ل،بال لهجلر د جف ه

   الدا لهجبيجدللترهءله ل،و للساجتزهوا ليي رقله فا ا  لليلهجتزهوا ليي رقلع انبل

ه ل،وقلسبلرةليعلاوللع انبلسا يوكلله غامدللي لاولللملرلل12.13ه  ديمل  ليت للانر ل

ل لليبثلل ف للولمووللمقله وايتللهج فل اءلو سةيا وملليلاولل نل   الدا  لييا

بؤي لهجرةالليواهلولله  بياللوندالوب ا للهجرةالليواهلولله  بيالليه احبلهجرسال لجورةالل

لهج اتومل ل لا،اي ل اولومل يدم لمق لوندا لجل ب لنا ،ل لع صااللتداتا لتيرودل لمق لورد عتفاوا

الهجلوودل لهجش  ءلهج فلتالللمقلهجل ود لو ليهجواكاءل ،ا ةللاليهم،فالهج،يد لليهس،لاتاتد

لتيتل لترهء له  بيال لتبر لهجلا ل لهجرةال لو اىمل لعات ليدبد لووتر  لتي  لعساى لمق هجاالال

ل26.ه للر لهجرسال لليلهجبياق

يه فيللعتاتدللجوفدئللعياتلهقلهجل ودقلهج،ييقلج تتره دصدللهجرسردللمقلوصاةل

لتدا بلعشخاصليواهلول لبولا  له ب ا لللولام ل لل ن لسأتياة لهج داو ليت لرات ه  بيال

لجوو أليهجل ص  ' لماللليسردل لهجل  دقلمقل" ليتلمل لمق لهجلا ل  لهجرةال لسي اىمل ولو ل

ل.ه و ا له ل،و للستدا بلعشخاصلتيتلوصير لهجتره لهجرسال 
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سرصلل:لييال للاوكد لتوملوربيمدا لتيتلوللر لعلاجدلليهج،ياا ل ا لذيالال

لل–هج،اهئشلل–ه ل  رلل– لل–ه  لديل لل–هجراظرى ل ر د لل–ي بل لمق لوفيتدا ل كي  هج،در  

يعيبهثل ةا ل. تتره دصدللهجرسردللتيتلهجو،دبله ةفرفلمقلوصاةلولام للهجرةاللهجلا ل

له ، دا له ل،و لل ل يم ل لرات ليهج،ياة  لساجرال لوا و ل لهج،ياا ليعلاجدل لساقق لمق و ودل

ل.ه ب ا للهج،اوللجورةاللساجرةالليعسهلفالعات

ل:لمل رولسا فاولهجلاجدلل"لواحبلهجرةال"لوالهجفدئللهج اندلل

لسورىللعتتره دصدلليسردللمقلوصاةلهجرةاللييفيللىئقلدل ل -

 واي لل يدمله ،وروا له ا و للبدا ل -

   دمل للاتبللجوي، دا ل يوائدللتيتلهجو،دبلهجرسال  ل -

 ةال لهلترهحلع اهءه لوويرتللمقلوصاةلهجر -

 عنصازلالىهتا ليهج داولسيواىيملجوو أ ل  رايةله صالا ل بم ا لهجرةال ل -

ل.سوال  اى الاليى لليرةلهجرةال -

ل له صاة لبد ه لهج  اتا له ،ردل لو ل يدم لهجفدئل لي للر لل ن ل: لهجبهلودل ل–يزهىل

للهج ره له لل ل–هج وغد لل–ه اجدللل–يزهىللهج،بةلل–يزهىللهجوؤي له خاى دلليهجل،اي ل

ل لل–ه وكدل له وكدل لل–هجو ا ل لل–ه ةياى  لهجرسال  لجزو  لهج،اول لل– الهىل له ول  ل–هجبى 

ل27.هج ره له لاتبل

للللللللللل  ديميتريسيلبللتو له  رضلعيىي  له لورلساجرةالليهجوؤي لهجبهلودلليه رهسرل 

ل رىيأفراموبولوس لوه مل  لتوال لسيووغ له غا  لالتل لت  لسمل لل  لهج ائيل لهجواهيل لعساى مق

ه غا لي   االلعيىي  لو لل  لولام للظالاللهجرةالللملرلهجواتدل ليذجملبدبدلعسهقل

ل.وواي ل ب بلسمل له ةانومل للهةلهجلرلله ةاى ل

مإ لل هلهجبتللعيىي  ل او لعاتل يكمل له فا ا  له  ديمل لمقلل أفراموبولوسييلبلللللللللللل

ه غا ل ول للانرس لو ليجر للم  لجو،ه ا لهجص دلليجوللر  له نه  ليهجلياحلسليبىسل

لهجل  لحغاى للس اة ل اهم ف  لهجورها  للي له  رهو  له فا اه  لجو لاء لالتل لي  ب ل ل.لسرائدل

ولعلملرللو ل جةدللظالاللهجرةالللملرلهجواتدللن رليماجالللو لل له غا ل يك لمقلعتره
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لو للىهضدد لعاللندل  رةلعاتلولا لاتل اهىله فا ا  لعماىلللهج   لكانرهل لهن هلا ليىيما

لتورىل ليصلا له غا  ليلليا لل  لو  لموبا ليلك ه  له لرت ؛ لج،ورى للن لفل  اش ر 

لهجرةال لوصاة لمق له ةب بل لتداتلد لس ،  ل  رة لجفؤاءلجويفا ا    لهتل واة لواي  لعات ل

 .ه فا ا  

للاجودتدلل للج ا  للى ،مل  لس رهاق له غا   لهجتره  لمرق له  ديمل  لعماىلل له فا ا   لتبال ي  ّبى

لمقل لح،رما  لج ره ل ،بوا لسا غا  لهجاياة لي  للاىيه لهجص اهء  ل رر  لسوبه  لو   ل بى

له لدازله  بياللن رلهج  ل

له لهجواىول ل  اهءه  ل لبب لمقلهجوياجدل  لهتلمبهوفا لتيت له غامدل لهجلو ا  لاللسا ج  

 28.هجلرره لهج ودولله اضدل

ل:إقليميا-/ثالثا

 املتقدمة العالم دول  لكك الشاغك الشغك الهجرة قواعد تنظيم مشكلة أصبحت          

 الهجرة قوانين مع يتالءم أسمى هدف الى فالوصول  النمو، طريق في السائرة أو منها

 .29 متكافئة مجهودات يتطلب

لهجواتدلل  و ل للملر لت له  اسله بس ل تواس لل لو،بةلهجرةال ي افالعىلاولهجواالىل

لهةلهجلرره لهج ودولله اضدلل ول لول رظ لن دصلل  لدقله ةفراللسمل له غا ليعتواندال

لي تواندلل لو لل  ل  ردبل التاءه لعيىيمدل  لهجلو ا له غامدل  لسد لهج فل  رو يهجبيى

تبرلو دقل و ل2112ممهةلتاو.ل دللاص لهج  ل  رةلسأ له غا ل  لال لومله فا ا  سرل

ل لل1092ساىق لتاو ليمق لباتدا  للملر لعاتل2113وفا اه لهج،بال لس  االللل1683يح  وفا اه 

بفب ل اه ،اليوملرهلمقلو،بةلهجرةال ليدألجلل ل،بلتباللهج يهىقلل2119س د ل لجك لترلل

ل30.وفا اهل13 واليرهاقلهج  لتبر له  دقلتلللزيهىقلن

ل َ دقلل ليايجال ررمدللسراءلو له لرت لعسدضلهجو البياةلاليةللهتل االلل ،بلللللل

لمقلالذتلاجدا لسموقليذجملعجيدا لهجبلرةلل رمل  اهءه ليا، دبله  اهتللس وب بله خراق

ل ل  قليج للانرندل للملرلسورىلللىهضيدالن رلهج االولهجبوافللهج يرلورا مل ص درلسداتدا

لج  ائدا لهجبلرةلل ا بلو لك ل ره دللر لللانرندلل اتانللهتل بهثللهةلو لعالذجم
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ل ،بواللاحللساجرةالله ل،و لللرهندندالاغدملرلمقلتاىتالهج  لهجبيةللللللو لماسلاليا،ب

لهجرةاللل لو االلاللراتللعاتل رح لعلملرلل هلهجبهلودل ليز الوروبلساركوزي نيلوالل رات

لل ي  لهج انرندلللملر
 
لله لياتدالهللواال ا لتوئا

 
ليتدب بل ر الووبىلياول لماسلا لتيتليلوردا

لليضا لو لي،انر للهجووبلمقله ر رال  له فا ا  لعاتل باللسائلمل لج للعال ؤالفلالكريدا

لهجودرخلوصوىلتيتلجورةالل ب بللانر للوواي لتاضلعاتلالم،دلواليل هلعتاس لمقلسائلل

ل.للهجرة ساركوزي بقانون ل ،بلمديالتادل2110-10ل-19لمقلهج اسي  

لنورحدلمقلعلملرلل هلسا ماذل2111للانر للضي ل  صانلن ىلهتواندال و الييا

ل ، لويالهجواتدل ليمالبفلهجواتدمل له فا ا  لتيتله خراقلجل قدقلهجلبهسملرلو لهج،ب ب

لباتدللسو للعلملرللهجلرره لمقلسإتواندالهجل  رهلهجو   له غاىملله فا ا  للاحلل اد

ل.  غاالى دل   اي لباتدلليلملر

للحو الهج  لهجاالاللل نلو ل  اىهليليثرلالعيىمدللهجبيةللليةللو له  اجداليا،لبر

لليةللظفرىللعاتللال لوالل هلهجواتدمل  للملرله فا ا  لو للائوللاتبهالللوولله ةررمدللترهيوفا

للملرلهجرةالل م للانرندلللنايللواللايةلليضمليهج فل1441لواىسلمقلجورةالللاصللانر ل

ل.ع انبلعلاوللي صب بل   ااق لج لودللهجبلرةللع اهءه لو،ا ةلللهةلو لهجواتدل

لهجراال ب ب لو لهجرةاللتداتا لساوصللعتااللل:هقلىئقلدللن اطللى ملهج انر للل هلي لب

لي  ،د ل لاوللورنلع اهءه لا، دبلبدا ل لاولليتو لإل  اجدالع انبلاللرةللبايطلمق

للهجواتدمل  للملرلجويفا ا  لهج لا لل تاالل
 
له فا ا  لي رقللالتللتيتله   اظليللملره

لل.هج انرندمل 

لمقلهج انرندلللملرلهجرةالل لام لل ب بللتاس للا،بلهج  ل  اهءه لل نليىلل

لتدباللهج  له خ ملرللهجاالاللل نلجاال لكامدلللملرلليدالىل لب بلتللساهمالل لعال ع  اجدا

ل ب بللانر للجافرىللوفبلهج فلعوالهجرلا لوايىلوملهجكوملرل  ه بلال ،بللاحلله  اجدا

لو لهج،ب بل  رفللهج فلفيني بوس ي بقانون لليل114لىلللساج انر للي،ادل2112لترللجورةال

ل.دمل هجواتللملرله فا ا  لحبلهجواىولل  اهءه 
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ليعنيال لهجلا للهجرةاللج يملهج انرندللهجرورصلسإ وا لعيىمدللهجبيةلل كل  لجلل

للذجمل لب 
 
ل اهلوللوللاو لاللتروني برنامج مشروعل ر د لعاتلهتواندالتيب ليدألتيودا

ليلبل لهجواتدلللملرل ما  دللهجرةاللو لساىقلل و لو دقلتيتله  ولله ةررمدللبرهسئدا

ل   االللو لو ليوملرللواجدللولاليللتيتله  ورةلله  لو لتواندل لله  لروللاللسا

لهتواندللوولوللجقلالهتواندالتبرلهجواتدلللملرلهجرةالليلرلل لهتلواىلتيتل عيىي  

ل تواندللهجورهسئلتيتلو له ولولليي لعلا  لعيىمدللهجبيةلل يدملوولوللس ل لو ودل

ل عيىي  لهجلر  ليا لله  الدللتيتله رل،لليىمدلعللهجبيةلل يدملتيتلساج ائبللي،راللترد

ل و ليبيالفل بهىلسراءله  لو لاتواندالعيى  ل   االلسلير  له  ايا لل نل لوواليج ب

ليل ف لل له  اهى للجوورىلليكاوملره ل لهجو،دبللجويلاما لساهالهىلوصف للولاىلتلللعاتلتورن

ل.ه  ياهءل  اليمااب،للهجاهولمقلجواؤ ل

 وزارةلهتللتوددللسوقللو لو لا،بلالجلليزهىلل2119لترللماسلالهتل بنالايي

لهج ب للتاىكرزفلحب قلهورتفو بريسلىئاتتدال راتلالوطنية والهوية والاندماج الهجرة

لي تهودللهجلداتدللعيتاطلمقلتردليه ،ايدلللر ل للتهلللسدل ام دلهج ف

ل..العرقي التطهيرلسرز ا

له  االلبل لمقللرهلالي صيدملل  هئدا ل كل لعاتلعيىمدللهجبيةللت،الللا لل فللو 

ليو لي للواال ل لي  لياتدللهجلداتدلله صاا ل يدملمقليولياتكللحوولللرللت لي،بر

ل:ن يالذجملواالالللل

ل   االلاليةلليلروا لسمل لو1411ل رندرل19لمقله ،البللل نللساوال: شنغن معاهدة للل-1

له وتريل له  بيالل اهلوللهجلبى جقلساإلجغاءليماسلالهج دبىهجدلليل اندال Bénéluxل للواالف

ليل هلعت اء لهجبيةلل يدمللو لو ل(يعماىلللهج،ا للاحل)لع انبلتيتل أبملره ليماض

ل يكمل للوالبرغ  لم اءل اهلوللسدندالهجل،اي للمقل ب للسم رلللاوالهجبيةللل نلل لي،ال 

لتيتلي،ليبلمفرلبرغ لعلودللجبلرةلل أبملرللتيتلجل ورةللجورةالله اش مل لعشخاص

ل.ورضرتدللتراحا
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لجول،او لووتريللتداتلل وال لعيى  ل   االلاليةللىؤتاءلميداللاىلل:ل9111 تامبير قمة للل-2

لتيتليهجتريملزل للواال ل له  ا ا لتيتلهج ائللهجرةاللسلبمقلهجل كللل  لو لهجرةاللوم

لاواي،ا لعحبهىلوملهجبهل  لمقل الوا ليتداتا لهجلبم ا ل للر للاهلوله لتداتا 

له رايلليه ةا يللهجواتدلللملرلهجرةالليو اىمللهجلداس  ليهجلةرءلهجرةاللي  رمل لجل ددب

لتقللليدأل عيىيمدلله  رضدلللحبىتدالهج  له ةب بللعيىمدللعو لعتتره دصدللضي 

لل لإلالىهيفللعوردللهجل اليينائقله وتريللهج ملزهلتلتدالجبتللهج واي،ا لل نلعضامل

ل.لعت اءلاليةلليلو له وتر لهجل،ايشلمقل ؤنالهجرةاللظالال

لظ لمقلهج يللل نلهس، االل اءلو2113ل رندرل14لمقلت ب لهج  ل:سالونيكي قمة للل-3

لتيتلهجلوب قل ،بل عيىي  ل   االلميدالهنماطلهج  لي نبوا دللهجلداتدللهجل رىه 

لهج اىللباقلله لل ويقلهجلرتمليهتل  الا له ةب بلل   االليلداك له ريبلهجبتلرىل

لجورةاللهجلوبفلل  لو ل   االلجبيةللوريبللو،ا ملرليضملهج يللل نليايجال عيىيمدل

ل.و بالللبايطليمقلعالليىيمالعاتلهجبلرةللماصلي  قدقلهجلا ل

ل2111ل ان  ل11لمقلعيى  له صوىللحبىل:الهجرة ل حو  ألاخضر اللتاب إصدار للل-9

لهجرةاللوصاةلمقله ،ليبللهجلداتا للل الو لي،بلهج فلهجرةالليرةللعل الهجكلا 

ل وال لعاتللتاتفالمقلتدبدلجلريداللاحل لسو لله لرت ليباقلل رر ليهةاللتاوللهجبيجدل

لتيتل بةلوياللملرلل لتيتلغو فايالهج، رةلليذيفلله فاىه للواولعسره ل  لنلهنل ائدللاجدل

لك لو له ةرر لاتلنزهدلو ايجتدالمقلجورةاللعيىمدللهجلداتلليعتتره دصدللساهليا دل

ل.لعو لتيتله   اظلسجةلليهجلو،دللهجلمورلمقليعلاهلدلهجبوا للورهىالن

ليتتل االاللالي للعيىمدمل لهج تياءلمددلحاالقليهج فل:0222للسنةلألاوربي الهجرة ميثاق للل-1

له صاةلل هليمقل.عيىمدللجوووبه لهجلا للهجرةاللتيتلهج  اءلبدبدلجورةالله رايللهج رهتب

له ر، بلعيى  لهج يللوؤ ياللهةل"ساركوزي نيلوال "لهجلاسقلهج اسي  لهجائقىلحاح

ل وأ لعيى  له د اقلي ل ي ل."جورةاللي د دللتداتللهجدرولجبيدالليىمالع "لسبرييل 

لهجرةاللمقلجول كللعج هودلللملرللرهنمل للهةلو ل ر يددللوواالئلهجلداس  للةرءيهجلهجرةال

 البطاقةليلمىلوالتيتله د اقلمقلهجرهىالللهج رهتبللهةلو لهجلا للهجرةالليلاحللهج انرندل
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لاليةللو ل أ ر لليهج   لهج،اجدلله فردلله ؤله لذيفللو لجز انبل يرنليند لليهقلالزرقاء،

لمقلو بالللج تره ل لاولليقليتائهتدلل ير فلليدألهج،ي لا  ليى  علل   االللاى 

ل31.لعيى  ل   االللىه   

ل  مليهج ف2004 لترللالافلساناوجلعيى  ل   االلوصوىل والىل:الهاي برنامج لللللل-0

ليكانال 2111لتتتل2111لسمل لوالهج ترلللهةلعيى  ل   االلضي ليعو له  ا للجل ر للللبهما

لجل بياللوللاووللعالهىللي  ر الهجلر   لي ا للعتاتدلله   رقلل  ر للهجائقلدللللبهمد

ل.لم،اجلليلائدللع اهءه ليضيا لووتريللع اهءه ليماضل عيىي  لجه  االله خاى دل

لعوا لحياول لر لللوردللل ف للهتل بهثلعاتلليىمالت،الهجلداتل لل نلعاتلساإلضاملللل

ل نتداكا لو ليبياللاليييا للن رلا للانرندلللملرلسورىللع انبلاللرةلل رملجفا

ل:ع ف للل نللللليو لي تلبهءه  

Helmut لع اس له ل واىلعاتلعسواءلالمكاللا،رالليهج  ل:ألاوربية الشرطة منظمةل

Kohlلهج بىهاقلهجريرذ لوررهةلتيتليذجمل 1441ل رندرل24لمقللوكسمبورغ قمةلسيراتولل

له االللسي لض ىلتويدالهجلوب قلي للهج كاللل نلينج اله رال ل  اهول لام للع اس 

لنااوللوقلوفيللجفاليبال ل1442لمبره ال9ليمقل.لMaasticht لسترخت ما اتفاقيةلو ل لعيات

للملرلي  صاىلىلا  للورال للل  لو لعيى  ل   االلوللر للتيتله ،وروا لجلواالة

لهج  لعتياةللللليو ل.له ةلدللهجبياقل  اهوللبلاةلو لبل ليلفل لسا مبىه له واي 

للمغاسللا  لهج،اهق ل لهج لقراولمقلهجراب للهجتدا بلجووكللهجلوبفله رايللبداللاوا

لس اا ل2111ترللور لل  الوفليلليلحو العما  دا ليبياةله ةررمدل لاتدالع اه  

لو له لل دب  لضو لضايىللتيتلي الييال.هجرنائقلتيتله  ورةلل غاضل لللهج فلج يه ه

ليهتلغهجفللجفلله أي للجلرمملرل فرالللللواى لل و جر لليهج   ل لهجواتدمل للملرله فا ا  

ل32(.ل ىللل ملرل للاتدل ل)ل3Dلتويدال  وقلهج  لسااتياةلجو داولعت،اىلسأسمى

ل   االللت اءلاليةللمقل2113لترللعلملرلل هللتىل:لدودالح ملراقبة ألاوربي النظام

لله  وللعيى  ل   االليبياللتيتلهجرهل،لل  يلعيىل
 
لله ةررمدل لهجرايدللو لس ا ا

 
لو ليماه

لتورمايدا لىيواندا لسرجربه لسوغاى ا لهجبراغاة له  اجدا لهتلرندا لهتواندا )للهجوالدللهجرايدل
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لهجدرنا  للرغاى ا لواج ل لجدلرهندا لا  دا ليايه دا ل لبرصلموربه لماسلا لتورمد دا 

لسلةدكدا لل اندا)ليم ا للسا لللاى دلليبياللجفالهج  لعت اءلهجبيةللساققلمقللوال (هجنري ج

لتبالل م دضلعاتلهجرااولل هلييدبدل.لل2119لاليليبرلمقلهجرااوليسوقل (لرجربهلهجلر ب 

لتباللي م دضللولل لعيى  ل   االللىه   ل بلور للهج   لهجرااودمل للملرله فا ا  

لمقلجوغاقلله ،اضمل لو لليبرلتباللعن اذلسا قلت لهجرااودمل للملرله فا ا  لسمل لهجرمدا 

لورملمقل تفاولسا قلت لع ياالعيى  ل   االلمقلهجبهليقلعو ل بهسملرليز االللهجو ا

ل واالةله  بياللواهلوللت له لؤيجللهجرسردللجولو ا ل  دنلييال لجل بياللهج،اسالله ةاهئل

ل.سدندالمدياليهجل،اي للهج،يودلله ،وروا 

للو لو له  بياللإلالهىللعيىمدللهجركاجلللسوئال:Frontexالحدود إلدارة ألاوربية الوكالة

للهةلو لهجركاجللل نلسراءلسبه للكاناليدأل  ه اهيلو لهج،ب بلتبرلعيى  ل   اال

لسمل له لؤيجدللهل لاولللا ليهج  ل2111يل2111لتاو لسمل لوالثانية ألاولى دبالنله  الدل

له وتر لهج لدملرلوواي لألاوربي املجلسلللال2112لترلليمقل لهجلةرءلودبه لمقلعساهد

لعيىمدللهجلداتلل أسملرللهجدل ول للهج فلالهاي برنامجلهتليااللعاتليلو لهجرةاللجرمرال

للاى له و،ب  له فا ا  لواهي لعسواءليرةللهجل ايضل للذه دلهج،اوليمقلترره  لليللل بل

له صوىللحبىلهجلرللذه ليمقل.جدبدالوملذجمليرةلله  اقلليةللحدالللعاتليلمض ىلليىما

ليهج  لالحدود إلدارة ألاوربية الوكالةلعسواءل ل ي ل2119ل-2119لىللل راديدلعيى  

لسورجرندالمملريت  لمقلهجركاجللل نلو الي  مل.ل2111لوافل11لمقللداكودلسرضملم،ودال صلب 

ل2111لترللليىيلوودر لل19.4ليل ل2114لترللليىيلوودر لل11.1س ديللوملزهندللجفاليلووال 

ليتواي ليهنرا ل لواييدللسائالليتواي لتلللهوله لجفالسخا لهج  لهجرتائ لسمل ليو ل 

لبايرلليتو،ر لليتللللى ،يائللعاتلساإلضامللسالال لتوالينهنلليوائللحغملرل لالسائ

ليل ف لله  اهى لليهجلاوملره له ل ايللكاجاهالهىه لهجلا ل لهجرةالل لام للسي،به لوصف ل

له خاى دلله  بياللتيتلهج،ييقلهجل،اي للالدملرله رايللوفاوللللليو لهج وب لاللا لل احب

لترهي لليلعحودللهجووبه لن رله فا ا  لعتاالللبدبدلعيى  ل  اال لمقلعت اءلجوبيةل

ليايلليلرل غاضلهجبيةلل وملومللوردلله  الا ليعساهولوندا لهن و رهلهج  لهج،ورىللهجبيةل
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ليايللت لجوكورلهجل ال لساج،لااللي صفملزلالجوالاسللس ا للياليى ا لهجواتدمل للملرله فا ا  

ل.لهجلر  

ل
 
لعاتلجورحرةللنا ،للتداتدلليىللللحونلهجواتدل للملرلالهجرةلوورلج   لينااه

لضايىللمكالل  ي لهج فله ل ادلهجديمل للي ه للو لو للاحللليىيما لمقليه  كللهجلو ل

له صاةلل هليمقل.لسوبهيدلللو لو لجفللهج اىالللهج،رهو لت لهجراال غضله فا ا  لساال

لهجلر د فليه ةفازلعيىيمدلللةرلهجلووا حلل ا دلو1449لترللهج،اولجوالفلهتل ه ليور

لعاتلع انبلاللرةلل امضلعيىمدمل لو ليوملرللسلوللل ل للواال ل لعيىيمدللجويصيرتل

لور،ا الي،لبرلهج فلو2111لتبليبرلليبهثل ،بللاحلليبللهجالفلل هلزهالليج بل للىهضيدا

ل33.ايله رليه ةا يللساإلىلا لاى واسفللع انبلتيتله خراقل  قدقلمقللاوا

للملرللاحلله فا ا  لضبلهج،اولهجالفل أجدبلمقل تهولييه لتاليالييا

ليج بلماسلا لمقله حةا لي  دلله ل اللليهجف ره له  رهالثلساتلغهةليذجملهجواتدمل  

ليل لايىما له ةب بلهجغا  ل تهو لساجغ يللهجرةاللظالالليحرلمقل تهوليتائ لساجغا

 جورجلعوا ل لهجائقىلا،وملرليبلتيتلباليو رىللعىلاسدمل لوصاالللعماىلليه لويمل لهج،ا 

ل.الابن بوش

 القاسية العقوبة أو واملعاملة التعذيب ملنع ألاوربية اللجنةللتامال ساىلل هليمق

ل  ا اهل2110لهما  لمقلسوا لعذله ةياتدل لهج االلياا لعزهءلهج،يدقللو فالتيتلاملهينة أو

لووبللواهتالليتبولهج اسلل ل الهى لل  اهءه لع وا لج،بولرلل مللياا لعاتلمددللباى 

 لتوددله رورصلهج  ائ  ل باهد
 
ل.يسااللللع انبلهيلصازلتيتللانرنا

ل ايد لت للو فالت لاملتحدة باألمم الالجئين لشؤون السامية املفوضيةلتبر لييا

لل ا الهج  لهجبىهتا للنو الييال ليجدبداله  اجدالسمل ل لللهج  لهجواتدمل للملرله فا ا  

لكانرهلهجص اهءل رر لعما  دالو لوفا اهل12للل ل2111لترللساج الاللعوا كدللسا ةاو،ل

لهتواندالعاتللانرندلللملرلس ا  للهجبلرةلل  ايجر للكانرهلتربوالليبر لوصيرتللو ل  ءه

لسبراءلغا ه لومليبياللالواهلوللا،   لتيتلتازوللهتواندالسأ لعباتا لهن واىل ،بليذجم

ل34.تااقلتدا 
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 الشرعية غير للهجرة حقيقية سياسة رسم في مغاربية ألاورو املساعي:الرابع املحور 

ل(والتشجيع املنع آليات)

لعالهجواتدلللملرلهجرةاللولام للوصاةلمقلله   دللعيىيمدلله ةفراللو لهجالللتيت

لليتملواليل هليهج اق لهجلو لسل للىهضيدالحر له فا ا  لتد لو لسي  بلعال لو لجللليدا

لويالي ىلا  لكا مبىه ليه خ الله لبهلوللعسو للذه لهجبوالتدا بلتواسا لسواط

للملرلسو للعجيدال نل اةلو له فا ا  ل  ال لتودلالالنرجلع وا لعيى  لال   الاليةللتيتليلل

لتداتللسإ وا لهجبمملياليةلله فا ا  لو،ال لمقلهجو ألمقل تتره دصدللياجاللانرندل 

لسمل لهجل،اي للواالاللللليو لللا لل فللو ليهج وب بليهج، ةلل فل لو لي لاهءلهجل  ملز

ل:ن يالالجماعيلبلودلمقله لرت لعسدضلهجو الض   

لوللر للتيتلعيىي  ل   االلي،ي لليلل ل+لليلللوواالىللومليماجلرهزفل

ل يدمللوقلو ل ليك لي ىليليىمدللعما  دللاليجلل19ل  للهج فلإفريقية ألاورولهجو اءه 

لعيىمدلله  بياللتيتله  اهتللاوب بل لليلبلع خ ...ه اهلولليتائ ليا،   له رام  

لو لهجواتدمل للملرله فا ا  لالو لو لعيىيمدللهج اىلل  ومل لعاتلتدبدليم رللي ما  دل

ل.للا لل فللو ل ما  دللهجبيةللترهي لو ل ر وقلهج  له ر للرهى لظالاللو ليه  بل فل 

لكا لوال   قلجللعيى  لهجوقاللييا لمقلعيىي  ل   االللو لو له و يجلله ةفراللع 

لمقليم،اجدلللليدللذه لللا للالي للاليةللتيتلاللواىنلليللل+لليلللسا  اقلعجددل وب

لاوا لحاهوللليثرل لر للو اىمللع صااللتيتلعيىيمدللعساهدلالمملواليل هلهجلر   ليايدل

ل.ولرت دللعيىيلهجواهيلللهةلو لهجبيةللك 

ليلم لل لحبملل ك لجلل:ل(و1441لسابورنللولاى)لتوسطيألاوروم الشراكة اتفاق للل-2

ل اء ليعنيالولرت   لعيىيلسا ؤ يالج ائدللو1441لنرميبرلمقلسابورنللوؤ يالوراير

لض   ل ام لهج  لهجلاى مدللهجايهس للياتل فللو ل ،دبليبلعاتلي،كىلكاللداىلهج ليدل

لك لا،قودلهج فله وتر لودم  للهجفا ىلناندلل فلليو له لرت  لعسدضلهجو اليرض

لجو،هلا ل ب بلللربتلليضملمقلهجالوللناج لل فلليو لوملو ل لسأبلاةله ر  للاليةل

ليهجلداتدللي لوديدللهجبيجدلليه للصبه لهجل رىه ل  اضدلواليمقلعيىيولرت ل
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لاليىيمللتوراليدألهجواهيل لو ايىللللللو لهجواتدلللملرلهجرةالليا،بل.ع خل...يعوردل

لل لو،ايدللرليييال.هجواتدمل للملرله فا ا  لضبلهجاالتدلليتائوفاليا،   ل وبيدالحاهيل

لي  ر الي تل اهىلعو ليرةللهجلداس  له  رهىلول علو ايى لنهثلبي لسابورنللولاى

لور  للورارىللو ليه ااقل للواالفلهجل،اي لل رهنبلثانيايل سلا ليي رقللهجب ي اهسدل

لي رقللالتللل  لو ليهج  امدلل  لياتدلله لائ ليرةلله  رهى الثالثيله  ا لهجلرقل

ل. سلا 

لهجلداتدللهج هنلله صاا لاوي لول اس،للولأجلل ي  لهجرةالليورضر 

لو ايضا لعيىي  ل   االلل ا للسابورنللتيودللعساىليمقلي  لياتدل لي للواال ل

لعتاس لل هليتيتلعيت  ليهجواقلله لرت ل رر لاليةللوملهن لا ليه  الدا لعلوديدل 

ليزىهءلسمل ل يمليهج فلو1441لنرميبرل21ل-29مقلعيةللألاورومتوسطي الوزاري  املؤتمر هس، ب

له ة هئا ل:هقلولرت دللاليجلل(12)لتواليهنرالعيىي  ل   االلاليةللو ل(11)لتوالليلل

ل.عتاهئد لترى ا ل ايدا للبرص لجورا  لمول مل  لعىال  لووا لجدبدا ل رسى له غا  

ل تانا ل  ب للتيتلعيى  ل   االلتي لهجواتدل للملرلهجرةالليسألليجلم در

ل ل  لياتدللليضاتفالجل لمل ل ريدتدال   دقللوبلجورةالله وبىللجوبيةلله اال ل

لليىيلووداىل9.01للبىنلوووغلعيىي  ل   االللبول ساىلل هليمقل.يهجلداتدلل للواال ل 

ل ن لاحل لاجدرلو ل  ءل  ي لمقلجويلاليللواجدللييلاتبلل لرت دلهلجوبيةل

لهج فلعيةللهجبرناوجلعساىلمقل   االلحربيقللسا قلت له اهم للي حهيا ل للواالف

ل.و1444لعاتل1441لو له يلبللجو ترللساج لوللMEDA1ل بعت

لهجورمليلاول لودلهجرالهجبيةللمقلعورهةلىؤيسل روقبلتيتلعيى  ل   االلتي لييا

لتيتليهجلهولعو لل لهتلواىلتيتله خداىلل هلجلصلدبله اي فللساجبيىللجهت  ياىلعيىي  

لهجك اءللذه لهجبوا لله رهىالليهت  ياىلساجلريدللوا و ا له لرت لعسدضلهجو الض   

لليثرلل اندايلليهتوانداليه  اجدالماسلالا،بله صاةلل هليمقل.عيىمدللعل ا لالهل لهج،اجدل

لله فا ا  لو لهجررتدللل نلس ورةلله ،ردللهجبيةل
 
ل وملجوا حلو ه الو ل رمانلوالعاتلنااه

لل لهجلصامللليب ليدأليالوصفل له فا ا  لهنل اءلمقلهجراجحلهجريرذ ليربهليا،بلهجبية 
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لي  لياتدللهجلداتدللعح،بلل يدملتيتلم،ودللعالوا لتيودللالي للو له فا ا  للورةل

لماسلاله ملومل ل ،ضليّي له  اولل هليمقل.ي ن اقله ماسال ،ضليول لللواال لي 

لهج،ررلعاتل(هج اسلدلله ة لدلليه  او لس اسلاله رجرالل)له غاى  لهجووا ل ةرءلولؤيجدل

لماسلالبفبيدالهج  لهجبهودللعيبهثلهنال...ليهجلاللليهجلما بلهجلداىه لو ل ادليياقل

ل.ل2111لترل

لعاتلألاوروبي الاتحادلتذتله لرت  لعسدضلهجو الض   لسمل لكاو لت ةلل  دقيجل

لمقلهجلأنملرليو ايجلله غاىمدل لهجبيةللو لاليجللك ليممل لسقردلثنائيةليه  الدا لج اءه لت ب

ليبياللالسلأومل ليذجملهجواتدمل  للملرله فا ا  لتيتله خراقلسل قدقلهجبهلودللتداتاتدا

له برولل   الدللنصبللهجلداتللل نلواالاللللليو لىالتدل لاواي،ا ليت ل لوديدل

لظالاللو،ا ةلللليفاله لائ لو لهج،ب بلعاتل  الاليهج  لألاوروبي والاتحاد تونسلسمل 

لعىه   لتيتللانرندلللملرلسورىلله لره ب  له فا ا  لتراللليضيا لهجواتدل للملرلهجرةال

ل.هجاالاللل نلو لجولم درلهجل،اي ليلل سلاندللي رلفلليمايترهولعيىيمدل 

للملرلهجرةاللولأجللتا ةالاملغرب مع اتفاقيةلعيى  ل   االللساوله لاى لذه ليمق

ل( - ل-ل)ل3لم الل04له االللمقليهج  امدلل  لياتدللساجواهيلله خاصلهج لللمقلهجواتدل

لبدلل،و له لليه واك له فا ا   لهج،ياةلظايدلل  لو له  رهىلت ل ل بثلهج  

لهج  ل91له االللو لعياتليهج  اللترالتدل ليضيا للانرندلللملرلسو لله ر رال  ليعشخاص

لو لهج االومل لهجواتدمل للملرله فا ا  لج ام ل م درلل  لو لهجل،اي للضايىللتيتلي ا

ل.عيىي  ل   االلاليةللن رله غا 

لهجر اطلو لج،ب بهلتا ةاليهج  لالجزائر مع اتفاقيةلت بل للهجررج لن ىليتيت

لتيتلهجتريملزللهةلو لهجلا للهجرةالليو اىمللهجرلا للوصاةلمقل19له االلل رايجلدلواللليفا

ل.ذجملع اهءه ليالفد له فا ا  ليعتاالللهجرةال ليرةلله ،وروا ل واالة

لل هلي كاسله غا  لو لينااهئدلل توا له لؤيجمل لسمل للقاءات عدةليت ب 

له لياتاتدال ر، بلهجووب  لمقلهجبهلودلليزهىا لسمل لالهئيلل ةرللعيبهثلتيتلساا  اقلهجل،اي ل

ل لليدألو2113لتبليبرل13لمقله وتريللهجبهئيللهجلةرللجف نله ليا لليةلليكا لاليى ا 
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لوصاةلمقلووتريللاليى ا لسا قلت لهجووب  لمقلعو للره لسمل للوال لساناوجلت ل ته 

لل35.ه  بياللهلولوال

يماجالللو لل له غا ل يك لمقلعترهولعلملرللو ل جةدللظالاللهجرةالللملرلهجواتدللن رل

لو للىهضدد لعاللندل  رةلعاتلولا لاتل اهىله فا ا  لعماىلللهج   لكانرهل لهن هلا ليىيما

لتورىل ليصلا له غا  ليلليا لل  لو  لموبا ليلك ه  له لرت   لج،ورى للن لفل ل اش ر 

لجفؤاءل لهتل واة لواي  لعات لهجرةال لوصاة لمق له ةب بل لتداتلد لس ،  ل  رة جويفا ا   

يتهيللتيتلذجملمإ له غا ل ليملزلسل،بالله ،اسالهجو ا للن رلهج  للهجوياجدل ل.ه فا ا  

و اىنللساجووبه لعلا  لمإاتل انبله  دقللرا لو،برلتبللليوودودلله  لولمل لمقلهجوياة ل

لهجل لهجرهل،لليهجوا   له خاجبه  ل  ى لتيت ل    لهج ف لساجص اهء له ةرر  لللص ى لمق اييق

ل36.  الهجر رذلعتواس 

لهجووبه ل لعات لجورجر  لعماىلل لهجلا مل  لجويفا ا   له ةاذسل لعتاتدل لهجر  ل له غا  يول 

لعيىيمدل لهجكدوروتره  . لو  ل اد لوئا  للؤاء لض ادللي صلاز لتيت لهج اىل لللص ى و 

ليهج رلرل ليلانا لندصملر ا لو  ل  بور  ليدأ له لرت   لض اد لتيت للالنالا لعات عسوي  

لسر ولل لولاما  لي   ،ر  لهج اىل  للا  لسوبه  لو  ليلملرلا لماتر ليمرىيدرا يهجلاوملري 

الول،ا للتبرلوااقلنلله ة هئاليحرالعاتله غا لتبرلوب رللي بلله  بيال ل لليلتبرلورى لاند

يلبلس ةل.ليهجص اهءله غامدل لجك ليهلهج ا  مل ل ول دا لمقلن  لليهيبللهقلبياةله غا 

له ةانبل لالو ل لالي ل بمقله فا ا  لعات لجل دورجل لووتريللتبل ل فراله ه غا ليلتواندا

باتالهتواندالمقل  ر الهجلدا لعوال لهج فل  و له غا لت لل1440يمقلهج،اول.له لرت 

لله  لولمل  لبدبدل  ومل لن لفالمقلي دللرهم له فا ا  للملرلهجواتدمل لهج   لتبللليوودود

وملسايزلظالالل ىلا لمقلسبه لل. صلازي لهجلدا  لسدبلل لذجملجلل ر ملمقله  بلو لهجاالال

هج ا له  ااقليسوألله ةياتا له ل امللييورةل  صملره لمقلتباللو لهج،رهحللعيىيمدل ل

لاغدمل لمق ليدأل ا لباتالليىيما له ةرر   لسوبه  لو  لهن هلا لهجرةال لج  دل لورارىلا ر

ليعو ل لودم  لهجام لسمل لهجرةال لو لهج،اول. لتبليبر لهيل  الهجاماطلمق ل ساى لل ه يمق

ليةلوؤ يال رايللعو ليهجل،اي لسأيىيما لهج فلس ألل دللهجرةالليهجلةرء لسدبلل لل2111



-تعاون متعدد ألاطراف متعدد املستويات: بيو أور –مواجهة الهجرة كتهديد أمني مغربي   

 بن عيس ى صفاء: ألاستاذة/  شوفي أسماء: ةالدكتور 

0202ديسمبر / العدد الخامس   
118 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

ل لسوبه  ل  يد  له صان لمق لذلوا للملرلهجلرحدا  لهجرةال لتيودا  لت  له لؤيجدل ه ةرر 

لجولوبفل لولرت دل لباهيل ليضم لمق لهجرره ا ل  ل  لليىيما لعسبهء لو  لساجالل هجواتدل 

 37.جواالال

 ألاوروبي-سيناريوهات التعاون املغربي: املحور الخامس

لعيىي  لللل لهجل،اي  لولل و  لت  له  ب أ للملرل-  اح لهجرةال لولام ل لوصاة لمق ه غا  

لهجرضملهجواتدل لهتلياهى ل لي  لهجلقراى رلعيةلمق لنهثلتقراى رلا لو ليوللولل وه   

لا،بالل لتيت لسااتاس لهج ائيل له لو،ل له  اجدل لهجلداتل لتيت له   اظ للهة لو  هج ائل

وللر ا ليلساهدلهجل،اي  للوالهجلقراى رلهج اس لمملر و لسي ايجللعحهحلهجلداتا له لو،لل

لت هندل لليثر لتداتل لعلملرلليه وا  لهجلقراى ر للوا له ليانول  ليهجواهيل لهجرب ل لتيت لائيل

للملرل لهجرةال لولام ل لمق لجل،اييدا ليب لييضم لهج اممل  لسمل  لهجل،اي  لعل اق لعولاندل مد اح

هجواتدل ليتر ايةلمقلل هله  رىلالود ل  ود لك لتقراى رلسرر لو لهجل ود لتيتلهجر رل

ل:هجلااق

 (:الاتجاهي)لقائمسيناريو استمرار الوضع ا  -/أوال

  رولل هلهجلقراى رلتيتلهمترهضلل لتداتللهجل،اي لسمل لهجبيةلعيىيمدللياليجلله غا للللللللل

-مقلولأجللهجرةالللملرلهجواتدللتقو  لتيتلياجد ليل هلساجراالعاتلوملورله واىيملعيىمدل

ليه ةفر ل لي لوديدل لهجرسردل له للر ا  لوملور لسمل  له غامدل لهجو،بلل لتداتل لعساى مق

ه خاىجق ليجف هلتقو  لاشخد لهجاالاللو لواهلتيودالتيتله ةانبلعوال لسي، ةلت لس دلل

ل و  لهقل ليمر ىل جدا لي ولاندا لهج   ل للواال للي  لياتدلليهجلداتدل  ه ةرهنبل

له خ اس لمق لو اييا لهجواتدل للملر لهجرةال ل صا ل ليتقو   للوردل  لسود،ل لذه  ا لعلا 

ل يك ل ت رااللعاتلوصيرتللو له ؤباه لهجبهتيللجف هل38عوردللعيىيمدلليه غامدل  ليلرا

ل:هجلقراى رلج، للسازلا

ل صانله فا ا   لمهل يك لهجل ود ل - اليىلعي ه لهجديردللهج  ل  ي لل اسالتبهئدا

لوورل لعي ه ل ليدأل رظرلل ن لايىيما  لهج،او لهجلداس   لهجلر د لمق ل أنملرلا و 

 .ه فا ا  ليي رىللتاس  لمقلساهوصفالهجلداتدل
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ل   ل - ليياي  لهجوياة لملقو   له لمور  ليه ةرر  له ل بو لهجوياة و،االجل

يه ةرر ليياي لساالللو بالهللاوالمقلز االلل بمقله فا ا  ل ليمقلهتلياهىلهجل،اي ل

 .سمل لهجبيةلعيىيمدلليه غا 

 :سيناريو إلاصالح -/ثانيا

   دقللاوشلو ل حهحليهجلريدلليهجل رىلمقلوراسقله  وأل    فال  ترضلل هلهجلقراى رل

له ةرر ل لالية لن ر له ر فل لعيىيمدل له واىيم للهة لو  له ةانومل   لسمل  لهجل،اي  تداتا 

ليولرت دلليتداتلله ةرهىل لسمل لوواي لهجواهيللعيى ليه غا ل ول للاص   ول لتاو

اجدللع صاالليورةلووتريلل لأجللهجرةالللملرليماناوجله رقىليماناوجلودبه لويال ورملهيلي

هجواتدلل بليهىالل ليمقلل هلهجلقراى رلو له ا  بلهت وبهةله  ورةلعوردلللس ورةلباوولل

جلاملل رهنبلهجاالال لسبءهلساجلريدلل للواال للهج  لا،لبرللالهللل ضلو،با لهجرةالللملرل

له لتيت لللا لالاتب ليو ل فل له غا   لاليجل لمق ليا،ب  لهجواتدل لعيىي   ل للواال زاللاى

ل:ي ل كللمقلل هلهجلقراى رلهج،ب بلو له ؤباه للليفا.39ه ملزه لهجب يغاهمق

 .هج،هلللهج اال للسمل لهجرةالليهجلريدللمفيالتيودا لوترهس لا لمقلتاج لول،رجل -

للاوال - لاوفب لعيىيمدل لهج اىل لل  ل يوائدا  ل ؤيب ل يدأ هج،اوهجب يغاهمق

 .ئلهجريرلهجب يغاهمقلو اىنللساجبيةله غامدلولواتبهلي واس

لهج،اجم  ل - لهجررج لو اىمل لا،    لن ر ل   رقل سلا ل ضغرسا له رايا لهجبيجدل

و للهةلعلاهىلهباه لمرهت لللا للملرلاليا دللإلالهىللل هله ور ليه لي وللمقلاليىل

 .ه رايا لهجبيجدل

 :سيناريو الاخفاق-/ثالثا

ه غا  لمقلع صاالليورةلجورةالل-  احلل هلهجلقراى رلمو لتداتا لهجل،اي لعيىي  

هجلداتا ل  ي ل رال ا لهجبهل ليه خاى لو ليدأل  ود فالتيتلللملرلهجواتدل لكر لل ن

له رلر لبد ه لياللبة لتو السير  للللىضلهجرهلم  لهج   ليه اجدل ل للواال ل لعزول تيت

  بودلليىيمالجبيةلهج  لله ةررمدلليلاحلللتلهجبتلله ااقلهج فهجدرىي يهج  لتردل ؤنالتي

للا لهج شخد للو لنايدل.له غا لبدبدلولاتبتدالتيتلع صاالليورةلجورةالللملرلهجواعق
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يه دلانملزوا للعوال لعياالفله ةانبل لأجللهجرةالللملرلهجواتدللتببلمقلمو لهجلداتا 

له   د دل لعتوا  ل ،ا ةل لعاتله  اييل لهجواتدل  للملر لهجرةال لعات لعماهال ل بمم  هج  

 يلرا لوصيرتللو له ؤباه لهجبهتيللجف هل40يمل ل لر  لاشخد لباو لياللدقلجويرضر 

ل:هجلقراى ر

 .2111عزولله اجدللهج،ا دل -

ل.تائقل  اتللعتواءلسمل لهجبيةلعيىيمدللياليجلله غا  -

 :خاتمة

 اييللمقلو بوللل نلهجرىلل ل يك لهج رةلسأ ليمقلعلملرلييإ اسللتيتل بلاجدلله 

لمقل لي  لد لويا لهجغل ليتيت له غامدل لعساهدليه للر ا لعيىيمدل لول،بال لهجل،اي  تداتل

ل  بفل للواو لن لفا لي ب  لعساهد لل ن لل  ل  لهجواتدل  للملر لهجرةال لولام ل وصاة

هجبيةلعيىيمدللمقليبلتداتاتداله  ايللترهءل ول لماالفلليل ياعق لاتدياله خهدلسمل ل

لهجالللو لهجل ب ا لهج  ل لتوقليتيت لوا لتيت ليمراءه لنااولبرغ   لواه ،ل ليو ايجل ذهتدا 

لهجل،اي لعيىي   لتقراى رلل- ره ففا للم   لمإ  لهجاهلرل  له اجدل لعزول لىلتفا ليتيت ه غا  

ل.ر ملرل يك ل    دلتيتله ب لهج ا بليه لرت للرلهتلياهىلهجرضملهجاهل ليمر ىلهج
                                                           

ل.9 لصل(ال س  ) لواي ل تهولعوال  لووا لالضرورة والحاجة: الهجرة غير الشرعيةييبفلب،وا  لل-1
لتيتلهج،هلا لعيىيوغاىمدل"وصبي لتوبله ؤو  ل-2 لهجلا للي ىلا ليلنالا لهجرةال مجلة دفاتر ".ظالال

ل.312 لصل2119  ان  11 هج،بالاملتوسط والقانون 
لل-3 شكالية الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في إاللجنة الاقتصادية إلفريقيا، عولله ل بل 

ل.19 لصل2119 لوكلبلبياةلهما  دا له غا  لدراسة مقارنة: شمال افريقيا
ل.19ييبفلب،وا  لوا ملتاسقلذيان صل-ل4
ه دصدا لهجلريدللمقلبياةلعولله ل بل لهجلةرلل للواال للاما  دا لعبلاجدللهجرةاللمقلتداتا ليهتترلل-5

ل.12 لصل2119الىهتللو اىنل لهجاماط له غا  ل:لهما  دا
تيتلل23:29 لتيتلهجلاتلل2114مد افلل14و  ا لمقل اى خلهجرةالللملرلهجواتدل ل لل و نله رلمل رولل-6

ل:لورلم

96a27069dbae-953a-45e2-787d-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae
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ل.11ييبفلب،وا  لوا ملتاسقل لصل-7
ل.11-19ييبفلب،وا  لوا ملتاسقل للصلص.ل8
تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية الى القضاء  ل12ه ل بل له ةي،دللهج،اول لهجبيىللعوللل-9

لwww.un.org.لعلى العنف ضد املرأة
لل-ل10 لهجبيىل لهج،اول  له ةي،دل له ل بل  ل92عول إلاعالن السياس ي املتعلق بتنفيذ خطة عمك ألامم  

 www.un.org ل2119 لتبليبرللعاملية ملكافحة الاتجار بالبشراملتحدة ا
إلاعالن السياس ي املتعلق بتنفيذ خطة عمك ألامم املتحدة  ل92عولله ل بل له ةي،دللهج،اول لهجبيىللل-11

لwww.un.org.ل2119 لتبليبرلالعاملية ملكافحة الاتجار بالبشر
التللعن اذلهج انر ليهجل،اي لهج  ائ لسمل لاليةله وبىليه  وبليهج،ورىله يوكلله غامدل ليزهىللهج،بة لل-12

ل.هتلصاسللجتدا بله فا ا  
دللمقلبياةلعولله ل بل لهجلةرلل للواال للاما  دا لعبلاجدللهجرةاللمقلتداتا ليهتتره دصدا لهجلريل-13

ل.11 لص2119الىهتللو اىنل لهجاماط له غا  ل:لهما  دا
ل-14 لمداض   لهولندا نموذجا، دراسة تحليلية مقارنة: هجرة العمالة من املغرب إلى أوروبالابللس،يل

ل.ل21 21 لص صل2111ه اي لهج،ا  لجزس اثليالىهتللهجلداتا  لهجبييل ل
ل.23لابللس،يللمداض وا ملتوقلذيان لصلل-15
ل.30عولله ل بل لهجلةرلل للواال للاما  دا لوا ملتاسق لصللل-16
ل.319وص ي لتوبله ؤو  لوا ملتوقلذيان صلل-17

 لاملخاطر واستراتيجيات املواجهة: الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر ألابيض املتوسطدمحمللا   ل18ل-

ل.صل991 ل1طل2119الهىلهجايهمبلهج  امدل له ة هئا ل
 .30ه ل بل لهجلةرلل للواال للاما  دا لصعوللل-19
 Ramses, (2009), A critical Analysis of Migration Policies in the Mediterranean: The case ofل-20

Italy, Libya and the EU , (Emanuela Paoletti), Ramses Working Paper 12/09 April 2009, 

European Studies Centre, University of Oxfordل
 .991دمحمللا   لن ىله ا ملهجلاسق صل-21
ورايللولؤيجللت ل واالةله ،وروا لسمل لل ف للعو لعيىيمدللمقلوملورله صاا لهج  لتدبالل:لهجدرىيمرةلل-22

عو لعيىي  لو  لتدا بله مبىه لي ىلا لي  اهولهجبياقليهجلاللليللد لعورهةليلملرلا ليمقلوصاةل

ل.هجرةالللملرلهجواتدلولام لل

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ل-23 ليهجلداتا له لم للل هوواى لهالىيىلكالالهجبلاىف لوماسالهجرةاللهجغملرلباتدللو لهما  دالهاتلهيىيه

ل10 ص2110 لهج،باللهج او  لسرغازف ل رجدرل، املجلة الليبية العاملية لام تدا
ل.19ن ىله ا م لصلل-24
ليهجلداتا له لم لللهوواى لهالىيىلسالالهجبلاىف ل-25 لهاتلهيىيه وماسالهجرةاللهجغملرلباتدللو لهما  دا

ل.11 ص2110 لهج،باللهج او  لسرغازف ل رجدرل، املجلة الليبية العاملية لام تدا
ليزهىللهج،بةله غامدل26
ليزهىللهج،بةله غا ولل-27
ل اهل لتيتلهجريرذ له غا  لمقلولام للهجرةالللملر-28  لجريدة العربهجواتدل للهالىيىلهجكرورىف لليىيما

ل.ل10 لصل2111 لوافل4412هج،بالل
لمقللانر لهجرةالل-29 للييبلهالى را للاهءل لهج انر لىللل: ل12.13 أوه ليرةلولانلل   الدا لهجبيجدللمق

ل لهجواتدل  للملر ليماجرةال له غامدل لسا يوكل لع انب ليعلاول لسبلرة سلسلة الندوات واللقاءات ه ل،وق

ل2110 لهج،باللهجلا م ل را الةوألايام الدراسي
ل.10هالىيىلهجكرورىف لوا ملتاسق لصلل-30
ل.10عالىيىلهجكرورىف لوا ملتاسق صل-31
ل.19-10ن ىله ا م ص لصلل-32
ل.10عالىيىلهجكرورىف لوا ملتاسق صل-33
ل.10ن ىله ا م صل-34
 مجلةله  يا ل لياجدا له ره فللهتتره دصدا لسمل لهجواتدلللملرلهجرةاللحةا  لوودكللس،تتدتول للييب35

 .21 ص2110 11هج،بالدفاتر السياسة والقانون، 
ل.10عالىيىلهجكرورىف لوا ملتاسق صل-36
ل.11ن ىله ا م صل-37
 لن هل(عھاهولهجالم ) هجلیاتللهجبيجیل "وهونله ةبةلعيىي  ليرةلهجھصاللهجلایل"اى للسرله خملر لكل-38

 :لت 

:http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663ل
39-Leonhard Den Hertog, Joanna Parkin and Sergio Carrera, "EU Migration policy after the Arab 

Spring: Theل pitfalls of Home Affairs Diplomacy "Available At: http://www.eng.notre-

europe.eu/011-15315-EUMigration-policy-after-the-Arab-Spring-The-pitfalls-of-Home-

Affairs-Diplomacy.html 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663
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ل ل-40 لهجھصال لولأجل لاجیا لإلالهىل ليرةليضم لهجر االهجبهئا له ةرر ل   رقل سلا   للواالةل لواي 

لليىهقل لتولول لهجھصال  لعالهىل لاجیا  ل وأ  لعيىيمیل لورا  رضیل له  بول له خ اهء لهجرىلل لتيت ا،وی ا

 .12 ص2111لسای 15هللواالةل لهج،باللهج اس  ل

 :قائمة املراجع

 :اللتب

 ل لب،وا   لووا لالضرورة والحاجة: الهجرة غير الشرعيةييبف لعوال   ل تهو لواي   

ل(.ال س  )

ل - لمداض  لس،يل هولندا نموذجا، دراسة تحليلية : هجرة العمالة من املغرب إلى أوروبالابل

ل.2111 له اي لهج،ا  لجزس اثليالىهتللهجلداتا  لهجبييل لمقارنة

ل - املخاطر واستراتيجيات : الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر ألابيض املتوسطدمحمللا   

ل.1طل2119 ة هئا ل لالهىلهجايهمبلهج  امدل لهاملواجهة

 :املجالت

ل- لتيتلهج،هلا لعيىيوغاىمدل"وصبي لتوبله ؤو  ل لهجلا للي ىلا ليلنالا لهجرةال مجلة دفاتر ".ظالال

ل.2119  ان  11 هج،بالاملتوسط والقانون 

ليهجلداتا له لم للل- لهيىيه لهات لهما  دا لو  لباتدل لهجغملر لهجرةال لوماسا لهجبلاىف  هوواى لهالىيىلكالا

ل2110 لهج،باللهج او  لسرغازف ل رجدرل، املجلة الليبية العاملية تدا لام

لل- لهجواتدل  للملر لهجرةال لولام ل لمق لهجريرذ له غا   ل اهل لتيت لليىيما  لجريدة العربهالىيىلهجكرورىف 

ل.ل2111 لوافل4412هج،بالل

لهجرةالل- للانر  لمق للاهءل لهالى را  للييب لم: ل   الدا لهجبيجدل لولانل ل أوه ليرة لهج انر لىلل ل12.13ق

ل لهجواتدل  للملر ليماجرةال له غامدل لسا يوكل لع انب ليعلاول لسبلرة سلسلة الندوات واللقاءات ه ل،وق

ل2110 لهج،باللهجلا م ل را الوألايام الدراسية

 مجلةله  يا ل لياجدا له ره فللهتتره دصدا لسمل لهجواتدلللملرلهجرةاللحةا  لوودكللس،تتدتول للييبل-

ل.2110 11هج،بالدفاتر السياسة والقانون، 

 :دراسات وتقارير

عبلاجدللهجرةاللمقلتداتا ليهتتره دصدا لهجلريدللعولله ل بل لهجلةرلل للواال للإلما  دا ل -

 .2119 لوكلبلبياةلهما  دا له غا  لالىهتللو اىنل:لمقلبياةلهما  دا

عبلاجدللهجرةاللمقلتداتا ليهتتره دصدا لهجلريدلللعولله ل بل لهجلةرلل للواال للاما  دا  -

ل.ل2119الىهتللو اىنل لهجاماط له غا  ل:لمقلبياةلهما  دا
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تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية الى  ل12عولله ل بل له ةي،دللهج،اول لهجبيىلل -

ل.un.orgwww.لالقضاء على العنف ضد املرأة

إلاعالن السياس ي املتعلق بتنفيذ خطة عمك ألامم  ل92عولله ل بل له ةي،دللهج،اول لهجبيىلل -

 www.un.org ل2119 لتبليبرلاملتحدة العاملية ملكافحة الاتجار بالبشر

بتنفيذ خطة عمك ألامم  إلاعالن السياس ي املتعلق ل92عولله ل بل له ةي،دللهج،اول لهجبيىلل -

لwww.un.org.ل2119 لتبليبرلاملتحدة العاملية ملكافحة الاتجار بالبشر

التللعن اذلهج انر ليهجل،اي لهج  ائ لسمل لاليةله وبىليه  وبله يوكلله غامدل ليزهىللهج،بة ل -

ليهج،ورىلهتلصاسللجتدا بله فا ا  

هجلةرلل للواال للاما  دا لعبلاجدللهجرةاللمقلتداتا ليهتتره دصدا لهجلريدلللعولله ل بل  -

ل.2119الىهتللو اىنل لهجاماط له غا  ل:لمقلبياةلهما  دا

لهجھصالل - لولأجل لإلالهىل لاجیا  ليضم ليرة لهجبهئا لهجر اا ل سلا   ل   رق له ةرر  واي 

لو  له  بول له خ اهء لهجرىلل لتيت لا،وی ا   للواالةل 

لهج اس  له   لهج،بال لهللواالةل  لليىهق لتولول لهجھصال  لعالهىل لاجیا  ل وأ  لعيىيمیل رضیل

ل.2111لسای 15

Ramses, (2009), A critical Analysis of Migration Policies in the Mediterranean: The case of 

Italy, Libya and the EU , (Emanuela Paoletti), Ramses Working Paper 12/09 April 2009, 

European Studies Centre, University of Oxfordل

 :الانترنت

ل - ل رو له رلم ل و ن ل ل لهجواتدل  للملر لهجرةال ل اى خ لهجلاتلل2114مد افلل14و  ا لمق لتيت  

ل:لتيتلورلمل23:29

96a27069dbae-953a-45e2-787d-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3ل

لكل- لهجلایل"اى للسرله خملر  لهجبيجیل "وهونله ةبةلعيىي  ليرةلهجھصال لن هل(اهولهجالم عھ) هجلیاتل  

لhttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663:لت 

 Leonhard Den Hertog, Joanna Parkin and Sergio Carrera, "EU Migration policy after the Arab-ل

Spring: Thepitfalls of Home Affairs Diplomacy "Available At: http://www.eng.notre-

europe.eu/011-15315-EUMigration-policy-after-the-Arab-Spring-The-pitfalls-of-Home-

Affairs-Diplomacy.html 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663
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 ألاحكام املوضوعية لحماية البيئة الطبيعية

 في القانون الدولي إلانساني 

 سمير رحال: الدكتور                                                                                          

 "أ" قسم أستاذ محاضر                                                                                      

 عضو مخبر نظام الحالة املدنية                                                                              

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                             

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                                                                      

                                  sami_rah@hotmail.fr 

 :ملخص

إن الهدف ألاساس ي من الحرب هو اخضاع الخصم باستخدام وسائل وأساليب  

لذي ال فاختيار اطراف النزاع لوسائل وأساليب الحرب ليس بالحق املطلق ا" مشروعة"

يتمثل الهدف ألاساس ي فيها حكاما تضمنتها املواثيق الدولية، أيخضع للقيود، بل إن هناك 

جعل الحرب اكثر انسانية من خالل حماية ألاشخاص وألاعيان التي ال تعتبر اهدافا 

عسكرية، ومن ضمن ألاعيان التي ال تعتبر اهدافا عسكرية نجد البيئة الطبيعية التي تحظى 

الحماية املباشرة بالحماية والاحترام أثناء النزاعات املسلحة، و تتنوع احكام حماية البيئة بين 

وحماية غير  7711التي جاءت بها نصوص خاصة تضمنها البروتكول الاضافي الاول لعام 

مباشرة تستند إلى الاحكام العامة التي تحكم سير العمليات العدائية، وألاحكام الخاصة 

 .بتنظيم استعمال ألاسلحة

ات العدائية، تنظيم حماية البيئة الطبيعية، قواعد سير العملي: الكلمات املفتاحية

 .استخدام ألاسلحة، النزاعات املسلحة
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Abstract: 

The primary goal of war is to subjugate the opponent by using 

"legitimate" means and methods. The choice of the parties to the 

conflict for the means and methods of war is not an absolute right that 

is not subject to restrictions. Rather, there are provisions included in 

international conventions, the primary goal of which is to make war 

more humane by protecting persons and objects that They are not 

considered military objectives, and among the objects that are not 

considered military objectives, we find the natural environment that 

enjoys protection and respect during armed conflicts, and the 

provisions for environmental protection vary between direct protection 

that came with special provisions included in the first additional 

protocol of 1977 and indirect protection based on general provisions 

Governing the conduct of hostilities, and the provisions regulating the 

use of weapons. 

keywords 

Protection of the natural environment, rules for the conduct of 

hostilities, regulation of the use of weapons, armed conflicts. 

 مقدمة

إن البيئة الطبيعية التي نحيا فيها هبة من هللا لنا وجب علينا املحافظة عليها ذلك أنها 

مصدر عيشنا وبقائنا، وهي كذلك مصدر عيش وبقاء ألاجيال القادمة،  فإن كانت الحروب 

أجل اختالف في املصالح ووجهات النظر حول مسائل مختلفة، فلماذا ال نجعل تقوم من 

ل القادمة محل اتفاقنا الحفاظ على البيئة وتنميتها من أجل أن نسلمها نظيفة إلى ألاجيا

 .   تعاونناو 

لقد غيرت التكنولوجيا الحديثة إلى حد كبير من طبيعة الحروب  فقد أصبحت هذه 

ويرجع هذا إلى . يرية شاملة باإلنسان والحيوان والنبات والطبيعةالحروب تترك آثارا تدم

الاستخدام املتعاظم للتكنولوجيا الحديثة بهدف تطوير أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة  
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إلانسانية باعتبارها الخاسر ألاوحد مما قد ينجر عن هذه املأساة التي تلحق بالبيئة لم تبق و

دة على إيجاد آليات يتم من خاللها املحافظة على البيئة مكتوف ألايدي، بل عملت جاه

الطبيعية، فقد شّرعت الدول عدة قوانين وأنظمة على املستوى الداخلي، تعمل بموجبها على 

أما على املستوى الدولي فقد عملت الدول مجتمعة من أجل حماية البيئة من أي تأثير،

د من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الحفاظ على البيئة ولهذا الغرض تم إبرام العدي

البيئة، وكذلك عقد لنفس الغرض العديد من املؤتمرات الدولية لعرض الوضع الحالي 

 .للبيئة، ومناقشة التدابير املستقبلية الكفيلة بتوفير الحماية الالزمة لها

ف وفي سبيل ذلك تضمنت مواثيق القانوني الدولي الانساني أحكاما مختلفة بهد

حماية البيئة والحفاظ عليها، تتنوع هذه الاحكام بين التي تنص صراحة على حماية البيئة 

للبيئة الطبيعية بصورة غير مباشرة، وسوف  وإلاحرامالطبيعية، وبين التي تحقق الحماية 

التي تضمنتها ( دون الاجرائية)نحاول في هذه الورقة البحثية أن نقف على ألاحكام املوضوعية 

وهذا من خالل . ئق الدولية التي يمكن من توفر الحماية والاحترام للبيئة الطبيعيةالوثا

القواعد املقررة لحماية البيئة الطبيعية، أما املبحث الثاني : مبحثين نتناول في املبحث  ألاول 

 فنتناول فيه حماية بالبيئة من خالل تقييد استعمال بعض ألاسلحة

 لحماية البيئة الطبيعية القواعد املقررة: املبحث ألاول 

الشك أن قيام الحرب يؤثر من بين ما يؤثر على البيئة الطبيعية بمختلف عناصرها 

البرية و البحرية و الجوية، و ذلك بالنظر إلى طبيعة املواد املستخدمة وآلاثار املترتبة على 

يار وسائل إن للحرب قواعدها التي تنظمها، فحق ألاطراف ليس مطلقا في اخت.  استخدامها

القتال فما ال تقتضيه الحرب يجب عدم املساس به، ففي هذا إلاطار نصت الجمعية العامة 

إن تدمير البيئة الطبيعية "...يلي  ، على ما7771سنة  7171لألمم املتحدة في قراراها رقم 
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الذي ال تبرره ضرورة عسكرية وينفذ عمدا أمر يتعارض بشكل واضح مع القانون 

 .1،..."الدولي

 إلاطار املفاهيمي للبيئة الطبيعية في اطار القانون الدولي: املطلب ألاول 

ينبغي الوقوف أوال على تحديد الاطار املفاهيمي للبيئة الطبيعية، ألجل تحديد 

 مفهومها وطبيعتها وتحديد عناصرها، ويكون هذا من خالل تحديد مفهوم البيئة بوجه عام

 .وتحديد مفهومها في القانون الدولي

 مفهوم البيئة بوجه عام: الفرع ألاول 

خذ من الفعل املاض ي " بّوأ"البيئة في اللغة العربية يرجع أصلها إلى كلمة 
ُ
، "باء"الذي أ

 أي : والاسم البيئة واملباءة بمعنى املنزل، قال ابن منظور في لسان العرب" أباء"و
ً
أباءه منزال

 أي اتخ. هيأه له وأنزله فيه
ً
 أي رجع، ويقال تبوء فالن بيتا

ً
ذه منزال، وباء إلى الش يء يبوء بوءا

، قال تعالى
ً
:" وذلك إذا نظر إلى أسهل ما يراه وأكثره استواء وأفضله ملبيته فاتخذه منزال

ِقيُم 
َ
 َوأ

ً
ة
َ
ْم ِقْبل

ُ
ك
َ
وا ُبُيوت

ُ
َما ِبِمْصَر ُبُيوًتا َواْجَعل

ُ
ْوِمك

َ
 ِلق

َ
آ َبوَّ

َ
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َ
ِخيِه أ

َ
ى َوأ ى ُموس َ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
 َوأ

َ
ة

َ
ال وا الصَّ

ِمنِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ِر امل ِ

ّ
  :"وكذلك قوله تعالى. 2("71)يَن َوَبش

ُ
 ِمْنَها َحْيث

ُ
أ َبوَّ

َ
ْرِض َيت

َ ْ
 ِفي ألا

َ
ا ِلُيوُسف نَّ

َّ
ِلَك َمك

َ
ذ
َ
َوك

ْحِسِنيَن 
ُ ْ
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َ
ِضيُع أ

ُ
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َ
اُء َوال

َ
ش

َ
ِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن ن

ُ
اُء ن

َ
فالبيئة واملباءة بمعنى . 3(65)َيش

الذي يرجع إله الانسان، فيتخذ فيه منزلة وتعني البيئة بمعناها الواسع املوضوع .4املنزل 

 .5وعيشة، وهي التي تزود الانسان والكائنات الحية بعناصر متنوعة

 مفهوم البيئة في القانون الدولي: الفرع الثاني

إن الاهتمام بموضوع البيئة في القانون الدولي يعتبر حديث نسبيا مقارنة مع املسائل 

ودرسها فقهاء القانون الدولي، حتى أن مصطلح البيئة  ألاخرى التي نظمها القانون الدولي

 .يعتبر كذلك من املفاهيم الحديثة في القانون الدولي
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 تحديد املفهوم الاصطالحي للبيئة: أوال

املترجمة " علم البيئة" استعمال مصطلح البيئة يعتبر حيث جاءت لتحل محل كلمة 

العلم الذي يدرس  :" والتي عرفها بأنها" هيجل"التي وضعها العالم الاملاني  ecologyمن كلمة 

عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه، ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها 

وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضّمن أيضا 

الحرارة ، الرطوبة، الاشعاعات، غازات )ل خصائص املناخ دراسة العوامل غير الحية مث

 (.املياه والهواء

ويشمل مفهوم البيئة جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات 

الحية وتؤثر في العمليات التي  تقوم بها، فالبيئة بالنسبة لإلنسان هي الاطار الذي يعيش فيه 

اء والهواء، وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من والذي يحتوي على التربة وامل

مكونات جمادية، وكائنات تنبض بالحياة، وعليه فالحديث عن مفهوم البيئة إذن هو 

 .6الحديث عن مكوناتها الطبيعية وعن الظروف  والعوامل التي تعيش فيها الكائنات الحية

 اهتمام القانون الدولي بالبيئة: ثانيا

مؤتمر ألامم ( عاصمة السويد)انعقد بمدينة ستوكهولم  7711وبر من عام في أكت

املتحدة للبيئة البشرية وهذا بعد عامين كاملين من التحضير والاتصاالت بين مختلف 

مكونات املجتمع الدولي، حيث أظهر املجتمعون وعيا حقيقيا بأن مستقبل التنمية بل وربما 

خطار متزايدة بسبب تصرفات الانسان الخاطئة، بقاء الجنس البشري أصبح محفوفا بأ

ولقد تمخض عنه عدة توصيات أصبحت تمثل منطلقات أساسية لفهم البيئة ومواجهة 

املشكالت التي أوجدتها مطالب الانسان املتزايدة، ولقد كان إلعالن ستوكهولم وما اتخذ على 

أفضل لطبيعة املشكالت  أساسه من مبادرات دولية واقليمية ووطنية، الفضل في تنمية وعي

وأساسها، مما جعل املهتمين بقضايا البيئة يجمعون أن مؤتمر ستوكهولم يعتب املنعطف 
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جديد يدعو إلى التعايش مع البيئة والتوقف عن "  فكر بيئي" التاريخي الذي أرس ى دعائم 

 .7استغالها بنهم وشراهة

نتقال التدرييي من طور ولقد تميزت الفترة التي تلت انعقاد مؤتمر ستوكهولم باال 

املحافظة على املوارد البيئية إلى طور البناء املتكامل للمنظومة البيئية، حيث اتجهت 

التشريعات خالل هذه الفترة الى استصحاب التكامل بين عناصر ومكونات البيئة وادارتها 

للبيئة كثيرا تخطيطيا وتشريعيا وانفاذا عاما، وبصفة عامة فقد اهتم برنامج ألامم املتحدة 

بحصر الاتجاهات املعاصرة في مجال التشريع البيئي في الدول النامية التي اهتمت كثيرا في 

تشريعاتها الوطنية ألاساسية والعادية بموضوع البيئة كما جعلت من حماية البيئة عنصرا ال 

 .8يجب اغفاله في مجاال تخطيط السياسيات العامة لديها

 يئة وفقا ملواثيق القانون الدولي الانسانيحماية الب: املطلب الثاني

من املؤسف أال توجد اتفاقية دولية تختص بتوفير الحماية و الاحترام للبيئة 

، ال نجد 7711بل حتى في البروتوكول إلاضافي ألاول سنة . الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة

حترام للبيئة سوى فقرة واحدة ومادة واحدة تنصان صراحة على توفير الحماية والا 

 (.66واملادة  76من املادة 37فقرة)الطبيعية

ولهذا سوف نوضح ألاحكام املقررة لحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات الدولية 

وكذلك بالنظر إلى . املسلحة بالنظر إلى القواعد العامة املقررة لحماية ألاعيان املدنية

كما . بيعية أثناء النزاعات الدولية املسلحةالقواعد الخاصة املقررة لحماية البيئة الط

 . نتطرق إلى بعض القواعد ذات الصلة التي يمكن الاستناد إليها في توفير الحماية للبيئة
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حماية البيئة الطبيعية بناء على املبادئ العامة لسير العمليات : الفرع ألاول 

 العدائية

تخص كل ألاعيان املدنية التي ال إن الحماية التي سوف نتكلم عنها هي حماية عامة 

تشارك في العمليات العدائية، و هي تتضمن نصوصا لم تشر صراحة إلى وجوب حماية 

وهذا يفيد حتمية العمل على تجنيب عناصر . البيئة إنما ما ورد فيها يغطي بال شك البيئة

ء على القواعد ويتم حماية البيئة الطبيعية بنا.9البيئة مخاطر النزاع املسلح قدر إلامكان

 :العامة من خالل املبادئ التالية

حماية البيئة بناء على مبدأ تقييد حق اطراف النزاع في اختيار وسائل : أوال

 وأساليب القتال

إن املبدأ ألاول ألاساس ي في القانون الدولي إلانساني الذي يجدر ذكره هو املبدأ الذي 

ائل وأساليب القتال ليس حقا ال تقيده يقض ي بأن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار وس

علن هذا املبدأ ألول مرة في اعالن سان بيترسبورغ عام 
ُ
، وتأكد عدة مرات 7757قيود، وقد أ

من البروتوكول إلاضافي ألاول  7/ 76في اتفاقيات القانون الدولي إلانساني، وآخرها في املادة 

يه وهو مبدا التناسب الذي يميز عدة ، كما أن هناك مبدا آخر يمكن الاستناد إل7711لعام 

احكام من القانون الدولي إلانساني، وينطبق هذا املبدأ شأنه شأن مبدأ  تقييد حق اطراف 

 .10النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال على حماية البيئة في فترة النزاعات املسلحة

 حماية البيئة بناء على قاعدة التمييز: ثانيا

نية التي ال تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري والتي ال يحقق إن ألاعيان املد

تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيالء عليها ميزة عسكرية أكيدة، يجب أن ال تكون محال 

للهجوم، وبالتالي فإن البيئة ونظرا لطبيعتها املدنية بجميع عناصرها، وكونها ال تشارك في 
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تدميرها أو الاستيالء عليها أية ميزة عسكرية، فإنها بهذا املفهوم العمليات العسكرية وال يؤدي 

 .تكون محال للحماية، ويحظر على  أطراف النزاع توجيه هجماتها العسكرية ضدها

 7711من البروتوكول إلاضافي ألاول  77ومقتض ى قاعدة التميز نصت عليه املادة 

تعمل أطراف النزاع على التمييز :" يليجاء فيها ما " قاعدة أساسية "والتي جاءت تحت عنوان 

بين السكان املدنيين واملقاتلين وبين ألاعيان املدنية وألاهداف العسكرية، ومن ثمة توجه 

فمن خالل هذه املادة يتضح أن القانون .... ". عملياتها ضد ألاهداف العسكرية دون غيرها

ن ألاهداف العسكرية و ألاعيان الدولي إلانساني يفرض على أطراف النزاع أن تميز دائما بي

 . املدنية

وقاعدة التمييز قاعدة عرفية ثابتة في ممارسات الدول، حيث يتعين على أطراف 

النزاع التمييز في جميع ألاوقات بين ألاعيان املدنية وألاهداف العسكرية، وال توجه الهجمات 

 .11املدنية إال إلى ألاهداف العسكرية فحسب، وال يجوز أن توجه إلى ألاعيان

 حظر جعل البيئة الطبيعية محال للهجوم: ثالثا

على وجوب توجيه الهجمات  7711من البروتوكول إلاضافي لعام  77لقد نصت املادة 

من نفس البروتوكول على وجوب توفير  61ضد ألاهداف العسكرية فقط، وأكدت املادة 

ليات العدائية، ومن هذا املنطلق الحماية والاحترام لألعيان املدنية التي ال تشارك في العم

فان البيئة الطبيعية يجب أن تتمتع بالحماية والاحترام أثناء النزاع املسلح، ويجب أال تكون 

هي في ذاتها محال ألي نوع من أنواع الهجمات، فال يمكن بأي حال من ألاحوال أن يقوم أحد 

رق الغابات، أو تلويث أطراف النزاع بشن هجمات ضد البيئة، مثل حرق املحاصيل أو ح

املياه، أو إلقاء مواد ملوثة أو مشعة في البحر، أو أي عمل عسكري آخر من شأنه أن يؤثر 

على البيئة، ووفقا ملمارسات الدول فإن حظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستالء عليها ما لم 

 .12تستدع الضرورة  العسكرية يرد علي البيئة
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 العشوائية ضد البيئةحظر الهجمات : رابعا

هو ذلك الهجوم الذي يتمثل في ضرب ألاهداف العسكرية "الهجوم العشوائي 

وألاهداف املدنية بال تمييز  كونه مثال غير موجه إلى هدف عسكري محدد، أو يكون نتيجة 

، والهجمات العشوائية لها تأثيرات 13الستخدام وسائل أو أسلحة ال يمكن تحديد آثارها

البيئة الطبيعية فإذا قامت دولة طرف في النزاع بالهجوم عشوائيا على مكان مباشرة على 

 .معين، فان البيئة الطبيعية تكون هدفا مباشرا

من البروتوكول إلاضافي على عدة أنواع من الهجمات  67/37ولقد نصت املادة 

الخطر، واعتبرها بأنها هجمات عشوائية، وهذه الهجمات بوصفها هذا تدخل في دائرة 

بأنها هجمات عشوائية والتي  67وسوف نورد في هذا املقام تلك الهجمات التي وصفتها املادة 

 :التي تنص على مايلي 67/37يمكن أن تؤثر مباشرة على سالمة البيئة، حسب نص املادة 

 :تحظر الهجمات العشوائية وتعتبر هجمات عشوائية ما يلي" 

 .عسكري محددتلك الهجمات التي ال توجه إلى هدف  1

تلك الهجمات التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى  2

 .هدف عسكري محدد

تلك الهجمات التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر  3

آثارها، وبالتالي يمتد آثارها إلى ألاهداف العسكرية وألاعيان املدنية والبيئة 

 . الطبيعية دون تمييز

 ماية البيئة بموجب القانون الانساني العرفيح: خامسا

تكرس ممارسة الدول قاعدة حماية البيئة الطبيعية كإحدى قواعد القانون الدولي 

العرفي املنطبقة في النزاعات املسلحة، وتظهر ممارسة الدول أن الحماية الواجب منحها 

حمي ألاعيان املدنية على للبيئة أثناء النزاعات املسلحة ال تنتج عن تطبيق القواعد التي ت
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البيئة فحسب، وإنما أيضا عن اقرار بالحاجة لتوفير حماية خاصة للبيئة بصفتها هذه، وقد 

كان الاقرار بالتعرية الخطرة التي سبتها البشرية للبيئة هو الدافع للتطّور الواسع في القانون 

في حماية بيئتها الطبيعية،  الدولي لحماية البيئة، وأدى هذا التطور  لإلقرار بمصلحة الدولة

محكمة العدل الدولية، ) وهو ما تم اقراره من طرف الهيئات التابعة ملنظمة ألامم املتحدة 

 .14(مجلس الامن الدولي

حيث أنه وبناء على قواعد القانون الدولي العرفي فإن املبادئ العامة إلدارة ألاعمال  

جوز الهجوم على أي جزء من البيئة الطبيعية  العدائية تنطبق على البيئة الطبيعية، إذ ال ي

مالم يكن هدفا عسكريا، وأنه يحظر تدمير أي جزء من البيئة الطبيعية إال في الحاالت التي 

تستلزمها الضرورة العسكرية، كما أنه يحظر الهجوم على هدف عسكري قد يتوقع منه 

انون الدولي العرفي يجب ايالء التسبب بأضرار عارضة للبيئة ويكون مفرطا، كما أنه وفقا للق

العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ 

عليها، وتتخذ كل الاحتياطات املمكنة أثناء العمليات العسكرية لتجنب إلاضرار العارض 

أن تسبب أضرارا  بالبيئة، كما أنه يحظر استخدام وسائل وأساليب يقصد بها أو يتوقع منها

 .15بالغة واسعة الانتشار وطويلة ألامد بالبيئة الطبيعية، وال يستخدم تدمير البيئة كسالح

 ألاحكام الخاصة لحماية البيئة الطبيعية: الفرع الثاني

توجد بعض املواثيق الدولية التي نصت صراحة على توفير الحماية و الاحترام للبيئة 

بشان حظر 7715الطبيعية أثناء النزاعات الدولية املسلحة ومن هذه املواثيق نجد اتفاقية 

كما نجد بعض النصوص التي اشتمل عليها البروتوكول . اتفاقيات التغيير ضد البيئة 

 .7711إلاضافي ألاول 
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 حظر تقنيات التغيير ضد البيئة: أوال

عصر "شأنه في ذلك شأن الثورة الصناعية و, "عصر التقنية البيولوجية" إن

ولكن إذا تعرضت التقنية البيولوجية . بمنافع عظيمة لإلنسانية يعود "املعلومات

 بالغةفان الستخدامات عدائية، 
ً
ومن أجل هذا كله عملت . الجنس البشري يواجه أخطارا

لدول على تعزيز الجهود الدولية من اجل توفير الحماية والاحترام للبيئة والعمل على حظر ا

حظر استخدام ولقد توجت هذه الجهود بإبرام اتفاقية . استخدام تقنيات التغيير في البيئة

ديسمبر  73 بتاريخ تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى 

7715. 

ولقد كان ظهور هذه الاتفاقية ناتجا عن  ردة فعل املجتمع الدولي على قيام القوات 

الامريكية بالعمل على تدمير الغابات والحقوق الزراعية في فيتنام أثناء الحرب ألامريكية 

الفيتنامية، من أجل القضاء على الثوار، حيث أدى ذلك إلى كوارث بيئية حيث قامت 

تخدام تقنيات علمية أثرت بشكل سلبي على النظام، حيث استخدم القوات ألامريكية باس

الجيش ألامريكي مبيدات ألاعشاب  والنباتات الخضراء، واستمطار الغيوم وبعثرة أو توزيع 

نوع من الضباب فوق املطارات، هذه السلوكيات ألحقت أضارا بالغة بالبيئة وأثارت في نفس 

ي العالم ، وهو ما مهد الطريق لوضع اتفاقية حظر الوقت املخاوف لدى العديد من الدول ف

تقنيا تغيير البيئة ألغراض عسكرية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة لألمم  

 .771516ديسمبر  73املتحدة بتاريخ 

 7715حسب املادة الثانية من اتفاقية ( تقنيات التغيير في البيئة)بعبارة ويقصد 

عن طريق  –أية تقنية إلحداث تغيير " ، التغيير في البيئة بشان حظر استخدام تقنيات

في دينامية الكرة ألارضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما  –التأثير املتعمد في العمليات الطبيعية



 ألاحكام املوضوعية لحماية البيئة الطبيعية

سمير رحال: الدكتور   

0202ديسمبر / العدد الخامس   
136 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

وغالفها الصخري وغالفها املائي وغالفها الجوي، أو في  في ذلك مجموعات أحيائها املحلي

 "به أو تشكيله دينامية الفضاء الخارجي أو تركي

وتتجلى أحكام حماية البيئة من خالل اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة في 

 :                  مايلي

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في  -7 

البيئة ذات آلاثار واسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة، ألغراض عسكرية أو ألية 

أغراض عدائية أخرى كوسيلة إللحاق الدمار أو الخسائر أو ألاضرار بأية دولة طرف 

     أخرى                       

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأال تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة  -1

أو مجموعة من الدول، أو أية منظمة دولية على الاضطالع بأنشطة منافية ألحكام الفقرة 

  .17ألاولى من هذه املادة

 التشاور والتعاون فيماكما يمكن للدول ألاعضاء في هذه الاتفاقية أن تعمل على  

كما يجوز . بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها

 بهذه املادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار ألامم 
ً
القيام بالتشاور والتعاون عمال

 مليثاقها
ً
  .18املتحدة ووفقا

 تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبكما 
ً
رها الزمة وفقا

إلجراءاتها الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان 

  . 19يخضع لواليتها أو لسيطرتها

 حماية البيئة بناء على أحكام البروتوكول الاضافي ألاول : ثانيا

ما  جاء البروتكول الاضافي ألاول بأحكام لحماية البيئة الطبيعة ومن هذه ألاحكام

 .يضمن حماية مباشرة للبيئة ومنها ما يضمن حماية للبيئة بطريقة غير مباشرة
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 بناء على أحكام البروتوكول الاضافي ألاول الحماية املباشرة للبيئة الطبيعية : أ

أحكاما قانونية تضمن حماية  7711تضمنت أحكام البروتكول الاضافي ألاول لعام 

مباشرة، فهذه الاحكام تنص صراحة على حماية البيئة خاصة للبيئية الطبيعية بصورة 

الطبيعية، وبالنسبة للنصوص الخاصة يضمان حماية البيئة الطبيعية حماية مباشرة 

الذي يعالج حماية البيئة من  66في املادة  7711نجد ما تضمنه البروتوكول إلاضافي ألاول 

 .البيئة الطبيعية ذاتهاالذي يستهدف حماية  76/7منظور حماية السكان، واملادة 

 من البروتوكول الاضافي الاول  53/5حماية البيئة بناء املادة : 20

التي جاءت في القسم ألاول ) 7711من البروتوكول إلاضافي ألاول  76/7فتنص املادة   

يحظر استخدام وسائل "... على أنه ( من الباب الثالث، تحت عنوان أساليب وقواعد القتال

قتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة، أو أساليب لل

 ".واسعة الانتشار وطويلة ألامد 

وهذه الحماية تتضمن حظر استخدام أساليب أو وسائل للقتال التي يقصد بها أو 

 .20يتوقع منها أن تسبب أضرارا بالغة ألاثر، أو أضرارا واسعة الانتشار أو أضرار طويلة ألامد

وما هيروشيما  .وال يمكن لهذه ألاضرار أن تزول آثارها املدمرة إال بعد مرور مئات السنين

 .وناكازاكي والعراق إال دليال على ذلك

 من البروتكول  الاضافي الاول  33حماية البيئة بناء على املادة : 20

ءت في التي جا_  7711من البروتوكول إلاضافي ألاول  66كما نجد كذلك نص املادة 

و التي نصت صراحة على توفير _ "حماية البيئة الطبيعية "الفصل الثالث تحت عنوان 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من " الحماية والاحترام للبيئة الطبيعية بنصها  

وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام . ألاضرار البالغة والواسعة الانتشار و طويلة ألامد

و وسائل القتال، التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه ألاضرار بالبيئة أساليب 
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تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة . و من ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. الطبيعية

 ".  الطبيعية

مبدا حماية  7711من البروتوكول إلاضافي ألاول لعام  66وتورد الفقرة ألاولى من 

آمرة ترفعه إلى مصاف املبادئ ألاساس ي آلامرة للقانون الدولي الانساني التي تح البيئة بصيغة 

من أساليب الحرب، وتستهدف توفير حماية أفضل للسكان املدنيين من آثار النزاعات 

تراعى أثناء القتال :" املسلحة، كما تعّبر عن ذلك الجملة ألاولى من تلك الفقرة التي تنص

تم تأتي ..." من ألاضرار البالغة والواسعة الانتشار و طويلة ألامدحماية البيئة الطبيعية 

الجملة الثانية بتأكيد اضافي يعزز من مبدا الحماية فتقرر مبدا حظر استخدام أساليب  

: "... القتال التي من شأنها الاضرار بالبيئة  وبالتالي الاضرار بالسكان، فتذكر في السياق نفسه

استخدام أساليب و وسائل القتال، التي يقصد بها أو يتوقع  وتتضمن هذه الحماية حظر

و من ثم تضر بصحة أو بقاء . منها أن تسبب مثل هذه ألاضرار بالبيئة الطبيعية

 .21..."السكان

ولقد ألزمت هذه املادة أطراف النزاع باحترام البيئة الطبيعية أثناء النزاع املسلح، 

حيث أعطت هذه املادة . لحماية من ألاضراروتكون البيئة الطبيعية هي موضوع هذه ا

 :ألاوصاف هي البيئة وهذهأوصافا لهذه ألاضرار التي يمكن أن تصيب 

فالدول ألاطراف في نزاع مسلح يجب عليها حماية : ألاضرار البالغة واسعة الانتشار . أ

البيئة من ألاضرار البالغة أي التي تمس مباشرة بالبيئة الطبيعية و تؤثر عليها على 

 . نطاق مكاني واسع

كما يجب على الدول أطراف النزاع أن توفر الحماية للبيئة : ألاضرار طويلة ألامد . ب

ار التي تكون تأثيراتها ملدة زمنية طويلة أي يمكن ال إصالح هذه ألاضرار إال من ألاضر 
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بعد مرور مدة زمنية طويلة ، أو أن هذه ألاضرار تبقى تؤثر على البيئة ملدة زمنية 

 .طويلة

أنها تتعلق بالنطاق املكاني  66وما يالحظ على هذه ألاوصاف التي ذكرتها املادة 

ن هذه الحماية فقد نصت عليه نفس املادة بأنه يتمثل في حظر والنطاق الزماني أما مضمو 

 .أساليب ووسائل للقتال التي يمكن أن تسبب مثل هذه ألاضرار

. و لقد ربطت هذه املادة بين ألاضرار التي يمكن أن تصيب البيئة جراء اعتداء عليها

التي يقصد بها أو  "... 66وبين صحة وبقاء السكان، فنصت في آخر الفقرة ألاولى من املادة 

يتوقع منها أن تسبب مثل هذه ألاضرار بالبيئة الطبيعية و من ثم تضر بصحة أو بقاء 

إضافة وصف املدنيين للسكان  66ولقد الحظ بعض الفقهاء أن إغفال نص املادة ".السكان

وقد قصد منه التأكيد على أن ألاضرار التي تصيب البيئة يمكن أن تؤثر . كان أمرا متعمدا

 .لى السكان سواء أكانوا مدنيين أم كانوا عسكريينع

بناء على أحكام البروتوكول الاضافي  الحماية غير املباشرة للبيئة الطبيعية: ب

 ألاول 

منه التي  67أما املواد التي تنص على حماية غير مباشرة للبيئة الطبيعية فنجد املادة 

تخص  67تنص على حماية غير مباشرة للبيئة الطبيعية إذ أن الحماية املقررة في املادة 

. ألاعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان والتي تمثل بعض عناصر البيئة الطبيعية

 .التي جاءت بحماية للمنشآت وألاشغال الهندسية املحتوية على قوى خطرة 65واملادة 

 من البروتكول الاضافي ألاول  35حماية البيئة بناء على املادة : 20

كما نجد بعض النصوص وألاحكام الدولية التي تحمي البيئة الطبيعية بطريقة غير 

مباشرة، و منها ألاحكام الخاصة بحماية ألاعيان و املواد التي ال غنى منها لبقاء السكان 

:" من البروتوكول إلاضافي ألاول، إذ نصت على أنه  67املدنيين، و هذا ما نصت عليه املادة 
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نقل أو تدمير أو تعطيل، ألاعيان و املواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان  يحضر مهاجمة أو

املدنيين، و مثالها املواد الغذائية، واملناطق الزراعية التي تنتجها، و املحاصيل و املاشية، 

إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن . ومرافق مياه الشرب  وشبكاتها، وأشغال الري 

مهما كان الباعث، سواء كان بقصد تجويع . الخصم، لقيمتها الحيويةالسكان املدنيين، أو 

 .22"أو ألي باعث آخر. املدنيين أم لحملهم على النزوح

لقد حظرت هذه املادة الهجوم على بعض ألانواع من املواد واعتبرتها بأنها ضرورية 

ألاساسية  لبقاء السكان وأعطت أمثلة عليها، وهذه ألاعيان هي في الحقيقة من العناصر

 .الخ.....املياه، املناطق الزراعية واملحاصيل الزراعية: املكونة للبيئة مثل

 من البروتوكول الاضافي الاول  35حماية البيئة بناء على املادة : 20

من البروتوكول إلاضافي ألاول على نوع آخر من ألاعيان املدنية  65لقد نصت املادة 

ويتعلق هذا الحظر . اية والاحترام للبيئة الطبيعيةيحظر مهاجمتها وهي بذلك توفر الحم

 65بتحريم مهاجمة ألاشغال الهندسية واملنشآت املحتوية على قوى خطرة، إذ تنص املادة 

ال تكون ألاشغال الهندسية أو :" من البروتوكول إلاضافي الاول في فقرتها ألاولى على ما يلي 

لسدود والجسور واملحطات النووية لتوليد املنشات التي تحتوي على قوى خطرة أال وهي ا

الطاقة الكهربائية، محال للهجوم حتى لو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا 

 ".الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان املدنيين 

تمثل لقد أوضحت التجارب املكتسبة من النزاعات املسلحة أن مثل هذه املنشآت 

وملا كانت الدول على وعي باملخاطر التي تالزم . أهدافا مفضلة قد يقرر تدميرها مصير املعركة

هذا التدمير، و تتجاوز إلى حد بعيد ألاهداف العسكرية املشروعة محل الهجوم، ويمكن أن 

يتسبب  في إلاضرار بالبيئة على نطاق واسع وطويل املدى، فان هذه الدول عززت حماية هذه 

 .ملنشات بما يكفل توفير الحماية والاحترام للبيئة الطبيعيةا
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 حظر هجمات الردع ضد البيئة : ثالثا

على تحريم هجمات  7711من البروتوكول إلاضافي ألاول  66/31لقد نصت املادة 

 ".تحضر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية "  :البيئةالردع ضد 

ت الردع ضد البيئة الطبيعية له أهمية كبيرة إن النص صراحة على تحريم هجما

لتعزيز حماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة، ذلك أنها حظرت بصفة مطلقة و صريحة كل 

 .إلاجراءات الانتقامية ضد البيئة الطبيعية

تدابير قهرية تحتوي على مخالفة :" بأنها( الانتقام)يمكن تعريف أعمال الردع 

و يتخذها احد املتحاربين في أعقاب وقوع أعمال عنف غير . ون الدوليالقواعد العادية للقان

مشروعة تصيبه بالضرر من جانب متحارب آخر، مستهدفة بذلك إجبار املتحارب املعتدي 

و قد تم النص صراحة في البروتوكول . 23"على الكف عن هذه التصرفات و الالتزام بالقانون 

 66/31ردع ضد البيئة الطبيعية بموجب املادة على حظر هجمات ال 7711إلاضافي ألاول 

 .منه، و هذا بعد أن عرفت مسالة حظر أعمال الانتقام عدة مناقشات حادة بشان حظرها

و هذا ما حدا باللجنة الدولية للصليب ألاحمر عند وضعها للتدابير التوجيهية لوضع 

نزاعات املسلحة تنص كتيبات و تعليمات عسكرية عن حماية البيئة الطبيعية في أوقات ال

على الدولة أن تتخذ جميع التدابير املطلوبة بموجب القانون الدولي لتجنب ما ... »: على انه

تحضر الهجمات على البيئة الطبيعية من قبل الانتقام، و ذلك بالنسبة للدول ألاطراف : يلي

 7711.24في البروتوكول إلاضافي ألاول 

 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال بعض ألاسلحة: الثاني املبحث

من البروتوكول إلاضافي ألاول على أسس لحظر استعمال ألاسلحة  76/31تنص املادة 

و من أجل هذا  .و القذائف و وسائل القتال التي من شانها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها

سبيل استبدال السالح الذي يكون محظورا يجب على القادة العسكريين البحث دائما في 
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بسالح آخر، كما يجب عليهم التفكير مليا في ألاهمية العسكرية التي تكمن وراء استخدام 

 .25بعض ألاسلحة

و نحاول التطرق لبعض أنواع ألاسلحة التي يحظر استخدامها أثناء النزاعات 

و ذلك بتقسيمها إلى . طبيعيةاملسلحة و التي يمكن أن يلحق استخدامها أضرارا بالبيئة ال

 .أسلحة تقليدية و أسلحة الدمار الشامل

 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال ألاسلحة التقليدية: املطلب ألاول 

يتعلق ألامر بتلك ألاسلحة التي اكتشفها إلانسان و استعملها منذ زمن طويل، وتكون 

العسكرية املتوخاة من الهجوم، وهناك عدة لها آثار زائدة على اللزوم، وال تتالءم مع امليزة 

 .أنواع من ألاسلحة التقليدية التي تم حظرها آو تقييد استعمالها

 حظر استخدام املتفجرات لإلضرار بالبيئة: الفرع ألاول 

يعتبر الانفجار املبدأ ألاساس ي في تصميم أي سالح، سواء الانفجار الصغير الذي  

ف، أو الانفجار الذي يحدث عن اصابة الهدف، غير أن يحدث داخل السالح لتحرير املقذو 

القانون الدولي يمنع استخدام بعض الانواع من ألاسلحة املتفجرة لعدة مبررات، ومن 

  .ألاسلحة التي تم حظرها، ألاسلحة املتفجرة وألالغام

 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال ألاسلحة املتفجرة: أوال

 أضرار إحداث بهدف خصيصا تصمم التي ألاسلحة تلك املتفجرة يقصد باألسلحة

 كقاذفات سريعة، شظايا أو حشوة بفضل الهدف تصيب عندما تنفجر التي و مادية،

 .السرعة الصغير، عالية العيار الكريات وقذائف اللهب، قنابل

 بيترسبورغ سان تصريح إلى املتفجرة ألاسلحة استعمال تحريم تاريخ يرجعو

 استخدام حظره على عالوة قذيفة أي استخدام التصريح هذا حظر حيث ،1868لسنة

 إن   :"التالية  العبارة بيترسبورغ سان تصريح نص في وردت حيث املتفجر، الرصاص
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 استعمال عن بينها الحرب نشوب حالة في متبادلة بصورة بالكف تتعمد املتعاقدة ألاطراف

 قابلة وتكون  غرام، أربعمائة عن وزنها يقل قذيفة ألي البحرية، أو البرية العسكرية قواتها

 .26"لاللتهاب قابلة أو صاعقة بمواد محملة أو لالنفجار

 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال ألالغام :ثانيا

كل ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب ألارض، أو منطقة سطحية : " ألالغام هي

 ."شخص أو مركبأخرى ،و مصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس، 

الثاني املتعلق بحظر أو تقييد استعمال  من البروتوكول  7/03و لقد حرمت املادة 

يحظر في كافة الظروف، "استخدام ألالغام بنصها ألاشراك الخداعية، والنبائط ألاخرى، 

 ."توجيه ألالغام ضد ألاعيان املدنية، سواء في الهجوم أو الدفاع، أو على سبيل الرد الانتقامي

وهناك ألالغام البحرية، وهذا النوع عالجته اتفاقية  ،هذا بالنسبة لأللغام ألارضية

حظر بشأن زرع ألغام الالتماس البحرية، حيث قررت هذه الاتفاقية  1907الهاي الثامنة 

، إذا ما ظلت هذه ألالغام خطرة بعد قطع الحبال  (املربوطة بحبال)استعمال ألالغام الثابتة 

أللغام العائمة، فيحرم استخدامها، إال إذا كانت مصنوعة على أساس انتهاء أما بالنسبة ل

 .27سيطرته عليها، أو رقابته لها( الطرف الذي زرعها)رعهااخطرها بعد ساعة من إضاعة ز 

 حظر استخدام ألاسلحة امللوثة للبيئة: الفرع الثاني

أساليب القتال ،  قد يلجأ أطراف النزاع أحدهما أو كالهما إلى تلويث البيئة كأحد

وهذا من خالل استخدام اسلحة يكون من شأنها التأثير على النظام الايكولوجي ، ومن هذا 

القبيل نجد استعمال ألاسلحة السامة أو تسميم العناصر الطبيعية ، أو استخدام ألاسلحة 

 .الحارقة
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 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال الاسلحة السامة: أوال

 قدفجدا  خطيرة أضرارا الطبيعية بالبيئة تلحق التي القتال وسائل من عتبارهانظرا ال 

 على1907 1899 لعامي الهاي باتفاقيات امللحقة البرية الحرب الئحة من(أ_17)دت املادة كأ

 أو آلابار تسميم منعت حيث ،الحرب في السامة القتالية الوسائل أو السم استخدام حظر

 الشرب مياه العدو منها يستمد التي وألانهار املضخات وسائر ألاطعمة

 ألاسلحة الحارقة  حماية البيئة من خالل تقييد استعمال: ثانيا

ألاسلحة املحرقة، حسب مفهوم املادة ألاولى من البروتوكول الثالث املتعلق بحظر أو 

 ةأيأو أي سالح " نيف هي جب 1980تقييم استعمال ألاسلحة الحارقة ،املوقع في أكتوبر 

مصمم أو مصممة في املقام ألاول، إلشعال النار في ألاشياء، أو التسبب حرق  ذخيرة

ج من اللهب و الحرارة، املتولدين عن تفاعل يألاشخاص بفعل اللهب، أو الحرارة، أو مز 

 ."تطلق على الهدف  ملادة  كيماوي 

 عام ديسمبر من 9 لقد اهتمت الدول بتحريم استخدام ألاسلحة الحارقة فبتاريخ

 الحارقة النابالم وألاسلحة أسلحة الستعمال إدانتها عن العامة الجمعية أعلنت 1974

 ويلحق الكائنات الحية على يؤثر الاستعمال هذا كان إذا ، املسلحة النزاعات أثناء ألاخرى 

ويحظر  .بXX1 X /3255.رقم قرارها خالل من وهذا الطبيعية ، وباملوارد بالبيئة أضرارا

كذلك عدم مهاجمة أي هدف عسكري، يقع داخل تجمع للمدنيين، باألسلحة الحارقة، ذلك 

أن انتشار النيران من هذه ألاسلحة يلحق ألاذى باألهداف العسكرية، وألاعيان املدنية و 

 . 28البيئة الطبيعية بال تفريق

غيرها من ويسري الحظر كذلك على عدم استخدام ألاسلحة الحارقة، ضد الغابات و 

 العسكرية ألاهداف أو املحاربين لتغطية استخدمت ما إذا حالة في إال .أشكال الغطاء النباتي

  .حد ذاتها في عسكريا هدفا تكون  أن أو ألاخرى 
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 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال أسلحة الدمار الشامل: املطلب الثاني

لقد حرمت عدة مواثيق دولية استعمال أسلحة الدمار الشامل و هي تلك ألاسلحة 

التي تتميز بقوة تدمير هائلة تفوق بكثير امليزة العسكرية املتوقعة من الهجوم ، و ما يميز هذه 

ومن ألاسلحة . ألاسلحة هو أنه و إن أمكن التحكم في توجيهها، فانه ال يمكن التحكم في آثارها

 : دوليا والتي يؤدي استخدامها إلى تدمير البيئة نذكراملحرمة 

 الفرع ألاول حماية البيئة من خالل تقييد استعمال ألاسلحة الكيمائية 

، املواد الكيماوية بأنها 7777لقد عّرفت اتفاقية حظر املواد الكيماوية املوقعة سنة     

املصممة خصيصا إلحداث الوفاة  املواد الكيماوية السامة وسالئفها، والذخائر، والنبائط،" 

أو أي معدات مصممة خصيصا الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام . أو غيرها من ألاضرار

 ."مثل هذه الذخائر والنبائط 

إن حظر ألاسلحة الكيماوية أثناء النزاعات املسلحة، نابع من حكم بروتوكول  

نقة، أو السامة، أو مشابهها، أو املتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخا 1925جنيف 

الوسائل الجرثومية في الحرب ،فنجد أن الفقرة ألاولى من البروتوكول تحظر استعمال جميع 

 السوائل واملواد واملخترعات املشابهة للغازات الخانقة املضرة بالصحة

 تقييدتضمنت  التي1993لسنة  الكيميائية ألاسلحة حظر اتفاقيةكما نجدد كذلك 

 العناصر بيئية  تمثل التي النباتية الغطاءات و الغابات ضد ل ألاسلحة الكيماوية استعما

 املنازعات أثناء السامة أو الخانقة للغازات الحربي الاستعمال عدم مبدأ و . عنها غنى

  .املسلحة

 حماية البيئة من خالل تقييد استعمال ألاسلحة البيولوجية: الفرع الثاني

لقد كشف التقدم العلمي عن امكانية استخدام الكائنات  الحية كوسيلة قتالية في  

 املقاتلون  فيه يلجأ الذي السالح ذلك"  البكتريولوجي أو البيولوجي بالسالح الحرب و يقصد
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 على تقذف خطيرة، أمراضا تحمل مكروبات أو جراثيم على تحتوي  قذائف استخدام إلى

 في السريع التكاثر خاصية على فعاليتها في ألاسلحة هذه تعتمد  ، إصابته املراد الهدف

 لإلنسان املوت أو باألمراض إلاصابة إلى استعمالها يؤدي بحيث، تصيبه الذي الحي الجسم

 " النبات أو الحيوان أو

وقد برزت املحاوالت ألاولى لحظر هذا النوع من الوسائل القتالية منذ عشرينيات             

 في البيولوجية ألاسلحة استخدام حظر1925 لعام جنيف بروتوكول القرن املاض ي، فنجد 

 الحظر نطاق توسيع على توافق ... السامية ألاطراف إن " : أنه على نصه خالل من الحرب

 وفقا بينها فيما الالتزام على توافق  ، البكتريولوجية الحربية الوسائل استخدام ليشمل

 .إلاعالن هذا ألحكام

أنه يحظر  7716وما يالحظ على نصوص على نصوص بروتوكول جنيف لعام 

استخدام الوسائل الجرثومية، إال أنه ال يحظر انتاج أو تخزين وتطوير مثل هذه ألاسلحة، 

التي حضرت انتاج وتطوير  7711فاقية التي ابرمت عام ولقد تم معالجة هذه الثغرة في الات

وتخزين ألاسلحة الجرثومية، وتجدر الاشارة إلى أن هذا النوع من ألاسلحة محظور بذاته 

 .29حظرا مطلقا في كل الظروف وفي كل ألاحوال

 حول  معاهدة وهي 1972 لسنة البكتريولوجية ألاسلحة حظر كما تناولت اتفاقية 

مسالة حظر ألاسلحة  "البيولوجية " البكتريولوجية ألاسلحة تخزين و إنتاج  استحداث حظر

 اقتناء أو تخزين أو إنتاج أو استحداث منها شق في قيدت قد ألاولى مادتها البيولوجية، فنجد

  التكسينات أو " البيولوجية " الجرثومية العوامل حفظ أو
ً
 إنتاجها أسلوب أو منشأها انكأيا

 منها، الثاني الشق في و. لألغراض سلمية  أو الحماية أو الوقاية ألغراض موجهة تكون  ال التي 

 الجرثومية العوامل الستعمال املوجهة إلايصال وسائل أو املعدات افةك املادة هذه حظرت

 .30املسلحة املنازعات  أو العدائية ألاغراض في التكسينات أو "البيولوجية"
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حماية البيئة من خالل تقييد استعمال تقييد استخدام ألاسلحة : الثالث الرفع

 النووية

 لقد ظلت و آلان، حتى إلانسان عرفها التي ألاسلحة أخطر من النووي السالح يعتبر

 مشروعية مدى بشأن خارجهم و القانونيين بين كبير جدل مدار النووية ألاسلحة

 البيئة على وبالخصوص ، استخدامها عن الناجمة الفادحة آلاثار من بالرغم ، استخدامها

 هي التلوث أضرار من الطبيعة يصيب ما أخطر أن ثبت ولقد ،جوانبها بمختلف الطبيعية

 إلى الطبيعة إعادة أن بحيث ، النووية ألاسلحة استعمال وعن املشعة املواد عن الناتجة

 أضرار من البشر يصيب عما ناهيك ، السنين وعشرات عشرات إلى يحتاج السابق وضعها

 ووفيات دائمة عاهات و صحية

فيما يتعلق باستخدام ألاسلحة فقد  البيئة الطبيعيةوكضمانة أخرى من أجل حماية 

من البروتوكول إلاضافي ألاول، على التزام الدول بمالئمة ألاسلحة الجديدة  36نصت املادة 

ملقتضيات القانون الدولي، وفي جميع الحاالت يجب أن يخضع استخدام ألاسلحة الجديدة 

 .لألحكام العامة املتعارف عليها

 خاتمة  

نصوص  لقد خلصنا في هذا البحث إلى ان  املجتمع الدولي قد تأخر كثيرا في صياغة

قانونية لتوفير الحماية والاحترام للبيئة الطبيعية، حيث ان الاهتمام الدولي بحماية البيئة 

بدأ في سبعينيات القرن املاض ي فقط، حيث كانت البيئة الطبيعية مسرحا لجميع العمليات 

 .العدائية

ي ويعتبر البروتكول الاضافي ألاول أول وثيقة من وثائق القانون الدولي الانسان 

املنضمة للحرب سعى من خاللها املجتمع الدولي لتوفير الحماية والاحترام للبيئة الطبيعية، 

ولكن ما يالحظ على الحماية املقررة في نصوصه انها حماية محتشمة، وال تتماش ى 
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والتطورات الهائلة في تصميم ألاسلحة وال تتماش ى كذلك وحجم الدمار الذي لحق ويلحق 

 .ي كل نزاع مسلحبالبيئة الطبيعية ف

وملا كانت ألاسلحة بمختلف أنواعها تعتبر الاداة ألاولى إللحاق الضرر بالبيئة فقط  

كانت هناك عدة محاوالت لتقييد وتنظيم استعمال ألاسلحة للحفاظ على البيئة، وهو ألامر 

 .الذي يمكن أن تؤدي إلى توفير حماية فعالة للبيئة الطبيعية

ولية خاصة بحماية البيئة الطبيعية أنجع وسيلة لتوفير ويعتبر ابرام اتفاقية د 

الحماية للبيئة الطبيعية ألنها سوف تنص على أحكام خاصة، على عكس مختلف ألاحكام 

الحالية املوجودة في اتفاقيات وجنيف والبروتوكول امللحق بها والتي تتضمن نصوصا عامة 

 .تم الاستناد إليها لحماية البيئة الطبيعية

 :شالهوام

                                                           
القانون الدولي و الشريعة إلاسالمية ، دار أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي إلانساني، في  - 1

 .76ص. 1335، 37النهضة العربية القاهرة، ط
 .71سورة يونس ، آلاية  - 2
 .65سورة يوسف، آلاية  - 3
 77/77/1313تاريخ الاطالع   .www.almerja.comمن موقع الشيخ خليل رزق، - 4

سلحة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ابراهيم بوخضرة، حدود حماية البيئة زمن النزاعات امل - 5

 777، ص 1313السنة  37العدد  37والاقتصادية، املجلد 
 737، ص 1331، 31عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية، ط - 6
 17رشيد الحمد  دمحم سعيد صباريني، البيئة ومشكالتها، عالم املعرفة،  ص   - 7
جمال عبد الكريم، الحماية الدولية للبيئة  من خالل تطّور  قواعد القانون الدولي للبيئة، مجلة البحوث   - 8

 .177السياسية والادارية، العدد العاشر، ص 
دمحم إبراهيم العناني،  الحماية القانونية للتراث إلانساني والبيئة وقت النزاعات املسلحة، مجموعة  - 9

 -1336- 7منشورات الحلبي الحقوقية  ط" آفاق  وتحديات " ن القانون الدولي إلانساني مقاالت تحت عنوا

 .67ص 
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 –أنطوان بوفيه، حماي البيئة الطبيعية في فترة النزاع املسلح، دراسات في القانون الدولي إلانساني  - 10

 .777، ص1333 7تقديم مفيد  شهاب ، دار املستقبل العربي ، القاهرة ، ط  –مجموعة مقاالت 
جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي إلانساني العرفي، اسهام في فهم واحترام القانون في  - 11

 .77، ص 1336النزاع املسلح، منشورات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر،
 -بوعلي،أدمحمي بوزينة أمنة،  محاضرات حماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة،  جامعة  حسيبة بن  - 12

 11، ص 1377-1377كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -الشلف
 .777مرجع سابق ص  –احمد أبو الوفا  -13

 .71جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص  - 14
 .71نفس املرجع، ص  15

عيس ى علي، مبطوش الحاج، حماية البيئة الطبيعية  ضمن مبادئ القانون الدولي إلانساني، مجلى   16

 .157،  ص 1313، السنة 31، العدد 37الاجتهاد للدراسات  القانونية والاقتصادية، املجلد 
 .اض عدائيةحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغر من اتفاقية  37املادة - 17
 .حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائيةمن اتفاقية  36املادة  -  18
 حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائيةمن اتفاقية  37املادة  19

بعنوان أعمال متابعة املؤتمر الدولي لحماية  الوثيقة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب ألاحمر - 20

 7777ضحايا الحرب
،  ص 1373، 37نزار العنبكي، القانون الدولي الانساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ألاردن، ط - 21

751. 
 661ص  7776سنة  -737املجلة الدولية للصليب ألاحمر عدد  -املاء و النزاعات املسلحة –عامر الزمالي  - 22
بحث لنيل شهادة املاجستير في الحقوق  -حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة –لنوار فيصل  - 23

 .773ص  1331-1337القانون الدولي و العالقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون 
 .777نفس املرجع، ص . لنوار فيصل  - 24
مدخل إلى القانون " معينة في النزاعات املسلحة القواعد املقيدة الستخدام أسلحة  –ايف ساندوز  - 25

مجموعة  –، دراسات في القانون الدولي إلانساني "والرقابة الدولية في استخدام ألاسلحة. الدولي إلانساني

 -136ص  1333 7تقديم مفيد  شهاب ، دار املستقبل العربي ، القاهرة ، ط  –مقاالت 
 1992القاهرة، العربية،، النهضة دار الثانية، الطبعة ،"الدولية الجريمة " عبيد، صالح إبراهيم حسنين - 26

 171ص
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رحال سمير ، حماية الاموال واملمتلكات أثناء النزاعات الدولية املسلحة، بحث مقدم لنيل شهادة  - 27

 .777، ص 1335املاجستير في القانون الجنائي الدولي ،كلية الحقوق ، جامعة البليدة  
ألاسلحة بحث مقدم لنيل شهادة  استعمال نتيجة الطبيعية بالبيئة إلاضرار خطر: اطمة الزهراءعقيلي ف - 28

 71، ص1335املاجستير في القانون الجنائي الدولي ،كلية الحقوق ، جامعة البليدة  
ير في بن سالم رضا، حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة في البحار، بحث لنيل شهادة املاجست  - 29

 .77، ص 1337-1337القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
 .وما يليها 737عقيلي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص - 30

 قائمة املراجع

 القرآن الكريم

 الكتب: أوال

الشريعة في القانون الدولي و ]أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي إلانساني -7

 .1335، 37إلاسالمية، دار النهضة العربية القاهرة، ط

أبو الخير احمد عطية، املحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام ألاساس ي و الجرائم  -1

 7777القاهرة  –دار النهضة العربية  –التي تختص بالنظر إليها 

 . 1331، 31ملطبوعات الجامعية، طعمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان ا -7

 .1373، 37نزار العنبكي، القانون الدولي الانساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ألاردن، ط -7

 .رشيد الحمد  دمحم سعيد صباريني، البيئة ومشكالتها، عالم املعرفة، الكويت -6

 العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة ،"الدولية الجريمة " عبيد، صالح إبراهيم حسنين -5

 .1992القاهرة،

جون ماري هنكرتّس، دراسة حول القانون الدولي إلانساني العرفي، اسهام في فهم واحترام  -1

 ،1336القانون في النزاع املسلح، منشورات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر،

 الرسائل الجامعية: ثانيا

سلحة في البحار، بحث لنيل شهادة بن سالم رضا، حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات امل -7

 .1337-1337املاجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

بحث لنيل شهادة املاجستير في  -حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة –لنوار فيصل  -1

 .1331-1337بن عكنون  الحقوق القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق 

ألاسلحة بحث مقدم لنيل  استعمال نتيجة الطبيعية بالبيئة إلاضرار خطر: عقيلي فاطمة الزهراء -7

 .1335شهادة املاجستير في القانون الجنائي الدولي ،كلية الحقوق ، جامعة البليدة  
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مقدم لنيل شهادة  رحال سمير، حماية الاموال واملمتلكات أثناء النزاعات الدولية املسلحة، بحث -7

 .1335املاجستير في القانون الجنائي الدولي ،كلية الحقوق ، جامعة البليدة  

 املقاالت العلمية: ثالثا 

ابراهيم بوخضرة، حدود حماية البيئة زمن النزاعات املسلحة، مجلة الاجتهاد للدراسات  -7

 .1313السنة  37العدد  37القانونية والاقتصادية، املجلد 

فيه، حماي البيئة الطبيعية في فترة النزاع املسلح، دراسات في القانون الدولي أنطوان بو  -1

 .1333  37تقديم مفيد  شهاب، دار املستقبل العربي، القاهرة، ط( مجموعة مقاالت)إلانساني

مدخل إلى " القواعد املقيدة الستخدام أسلحة معينة في النزاعات املسلحة  –ايف ساندوز  -7

دراسات في القانون الدولي " والرقابة الدولية في استخدام ألاسلحة. نسانيالقانون الدولي إلا

 7تقديم مفيد  شهاب ، دار املستقبل العربي ، القاهرة ، ط  –مجموعة مقاالت  –إلانساني 

1333. 

جمال عبد الكريم، الحماية الدولية للبيئة  من خالل تطّور  قواعد القانون الدولي للبيئة، مجلة  -7

 .سياسية والادارية، العدد العاشرالبحوث ال

دمحم إبراهيم العناني،  الحماية القانونية للتراث إلانساني والبيئة وقت النزاعات املسلحة،  -6

منشورات الحلبي " آفاق  وتحديات " مجموعة مقاالت تحت عنوان القانون الدولي إلانساني 

 .1336، 7الحقوقية  ط

 .7776سنة  -737املجلة الدولية للصليب ألاحمر عدد  -املسلحةاملاء والنزاعات  –عامر الزمالي  -5

عيس ى علي، مبطوش الحاج، حماية البيئة الطبيعية  ضمن مبادئ القانون الدولي إلانساني،  -1

 .1313، السنة 31، العدد 37مجلة الاجتهاد للدراسات  القانونية والاقتصادية، املجلد 

 املحاضرات: رابعا

محاضرات حماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة،  جامعة  حسيبة بن  أدمحمي بوزينة أمنة،   -7

 1377-1377كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -الشلف -بوعلي،

 مواقع الانترنات: خامسا

 77/77/1313تاريخ الاطالع   .www.almerja.comمن موقع الشيخ خليل رزق،

 الوثائق الدولية: سادسا 

ة الدولية للصليب ألاحمر بعنوان أعمال متابعة املؤتمر الدولي لحماية الوثيقة الصادرة عن اللجن -7

 7777ضحايا الحرب

 .بشأن زرع ألغام الالتماس البحرية 1907اتفاقية الهاي الثامنة  -1
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 عالقته بالتنمية الزراعيةالغذائي بالجزائر و  ألامن

 شكيرين ديلمي                                                                                                         

 أستاذ محاضر قسم أ                                                                                                    

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                      

 خميس مليانةالجياللي بونعامة جامعة                                                                                

 : لخصم

يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات إلاستراتيجية في أية دول في العالم ، فمن يملك     

ولعل من أهم ألازمات الاقتصادية التي تعانيها الدول النامية تبعيتها  قوته يملك مصيره ،

منذ استقالل الجزائر عملت ألانظمة املتعاقبة على ايالء ألاهمية لتطوير . الزراعية للخارج 

القطاع الزراعي ، فرصدت لذلك ألاموال و البرامج ، رغم ذلك الزالت الدولة تعاني من 

باملائة من مواردها  89باملائة مقابل  20ات و التي ال تزيد عن ضعف مواردها خارج املحروق

من قطاع النفط فقط ، ألامر الذي يقلق الحكومات املتعاقبة هو فاتورة الاستيراد الخاصة 

 . بالغذاء التي تتعاظم كل سنة

 .زراعة ، قطاع فالحي ، استثمار ، موارد طبيعية:  الكلمات املفتاحية

        Abstract                                                                                                    

The agricultural sector is considered one of the most important 

strategic sectors in any country in the world. Whoever possesses his 

power owns his destiny. Perhaps one of the most important economic 

crises that developing countries suffer from is their agricultural 

dependency abroad. Since independence, successive regimes have 

worked to give importance to the development of the agricultural 

sector. They have allocated funds and programs for that. The country 

still suffers from weak resources outside of hydrocarbons, which are no 

more than 02 percent, compared to 98 percent of its resources from the 
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oil sector only, and this is something that worries successive 

governments. It is the import bill for food that grows every year. 

 :مقدمة

، حرصت الجزائر على تنمية القطاع الزراعي في البالد ، 2890منذ استقاللها عام   

وكانت السياسية دوما تؤثر على الاستراتجيات املتبعة في القطاع ، ففي العقدين ألاوليين 

النظام الاشتراكي في تسيير القطاع الزراعي ، ثم بدأت السياسية  لالستقالل انتهجت الدولة

 .تتغير تباعا بعدما ثبت فشل نظام املزرعات الاشتراكية 

في منتصف الثمانينات تم التوجه إلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على توزيع ألاراض ي 

. ر هذا القطاع الحساس الفالحية على الفالحين و تزويدهم باإلمكانيات املادية من اجل تطوي

و بعد انتهاك الاقتصاد . لكن ألامر بقي يراوح مكانه و فاتورة الاستيراد  الغذائية في تزايد كبير 

الحر ، فتحت الدولة مجال الاستثمار في قطاع الزراعة عن طريق صيغ أخرى كعقود 

الفالحة ، وتثمين الامتياز ، وتسهيل منح القروض البنكية ، و منح الدعم للعاملين في قطاع 

 . بعض املنتجات الحيوية لتشجيع زراعتها كالقمح والشعير 

يعمل قطاع الزراعة الاستراتيجي على تحقيق التنمية الشاملة للدولة ، ونجاح البرامج 

الزراعية املعتمدة يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي و التخلص من فاتورة الاستيراد الكبيرة ، و 

 . ى  مرحة التصدير التي هي تحصيل حاصل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الوصول دون شك إل

 : من أجل إلاحاطة باملوضوع نطرح إلاشكالية التالية 

 ما هي أهم السياسات التي انتهجتها الجزائر لتطوير الزراعة ؟  

 : ولإلجابة على إلاشكالية نتبع الخطة التالية 

 سياسات الدعم الفالحي  في الجزائر  :املبحث ألاول  

  تطور سياسات الدعم الفالحي : املطلب ألاول 

  مؤسسات الدعم الفالحي : املطلب الثاني 

 سياسة الاستثمار الفالحي في الجزائر : املبحث الثاني  

  مفهوم الاستثمار الفالحي : املطلب ألاول 
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  الاستثمار الفالحي بالجزائر: املطلب الثاني 

 سياسات الدعم الفالحي في الجزائري : املبحث ألاول 

لقد مرت الجزائر بمرحلتين هامتين في نظامها السياس ي و الاقتصادي ، كان أولهما 

جاالت و منها املجال الزراعي ، النهج الاشتراكي الذي يعتمد على احتكار الدولة لتسيير كل امل

الليبرالي و اعتماد اقتصاد السوق الحرة الذي  املرحلة الثاني التي تم فيها انتهاج النظامو 

 [ 2. ]تتدخل الدول في تسييره 
 . تطور سياسات الدعم الفالحي : املطلب ألاول 

بعد الاستقالل، تم التوجه السياس ي و الاقتصادي للدولة نحو النظام الاشتراكي 

ة سياسة دعم الذي تحتكر فيه الدولة كل مجاالت التسيير ، و قد اعتمدت في هذه الفتر 

 .مباشر لقطاع الزراعة

 ( 2662 – 2690)مرحلة : الفرع ألاول 
هي مرحلة عرفت بتطبيق صارم للنظام الاشتراكي املبني على تولي الدولة زمام التسيير 

بصفة مطلقة ، و تم تهميش القطاع الخاص الذي لم يستفد من الدعم مثل القطاع العام 

فالزراعة تحتاج دعما شامال للقطاعين ، وكذلك توجيه  ما أدى إلى ركوده و عدم تطوره ،

 [ 0. ]جهود الدولة نحو تطويرها كونها هي من دواليب الاقتصاد 
اونيات فالحية تسيرها الدولة، اتخذ شكل التسيير الفالحي في هذه املرحلة شكل تع

ؤسسات تقدم الدعم لها، و سقفت ألاسعار ، ثم عرفت نفس املرحلة إعادة هيكلة تلك املو 

الزراعية بعد أدائها الضعيف  ، وبقي القطاع الزراعي يراوح مكانه ولم تحقق تلك السياسية 

 .أهدافها املسطرة
 : وقد تميزت هذه املرحلة بما يلي

 . دعم أسعار عوامل إلانتاج .2

 . دعم أسعار املنتجات الزراعية .0

 . دعم توجيه الاستثمار .3

 . دعم عمليات إلاصالح  .4
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 ( 0222 – 2662)مرحلة  :الثانيالفرع 

حدثت في تلك الرحلة اختالالت اقتصادية و ضعف في إلانتاج الزراعي و التبعية 

الغذائية للخارج، كما عرفت كذلك ارتفاع حجم الديون الخارجية للدولة ، وزيادة نسبة 

على هي املرحلة التي شرعت فيها الدولة في اعتماد النهج الرأسمالي و التخلي تدريجيا . العجز

وبدأت في هذه املرحلة تطبيق شروط . النظام الاشتراكي الذي برهن على فشله الذريع 

 [3. ]صندوق النقد الدولي الصارمة بصفته الجملة النقدية التي قدمت القرض 

 : وقد تميزت هذه املرحلة ب

 . وقف دعم أسعار املنتجات الزراعية وتحريرها هي و كل املستلزمات الزراعية  

الفاعلين في القطاع الزراعي إلى قواعد قانون املنافسة الذي يساوي بين كل  خضوع 

 . املتعاملين في املجال

تصحيح كل الاختالالت التي قد تتسم بها سياسات ألاسعار ، وضمان املرونة  من  

 .مرحلة النتاج إلى مرحلة التوزيع و دخول املنتجات إلى السوق 

الدولة كالحليب يما عدا املواد املدعمة من طرف تحرير أسعار املنتجات املحلية ف  

 .والدقيق والسكر

إلغاء معظم بنود الدعم و الضوابط التي تحكمها و تحكم هوامش الربح خاصة  

 .2884بداية من عام 

 السكر، أنواعه،الدقيق بكل  :موادإلابقاء على دعم املواد إلاستراتيجية حصرا و هي  

مادة  21ة على مواد الطاقة وإلغاء الدعم على والحليب السائل دون املجفف زياد

 [4]أخرى 

جه يمتاز بسياسة الدعم املباشر محاولة امتصاص صدمة التحول من اقتصاد مو  

غير املباشر إلى اقتصاد ليبرالي يخضع لقانون املنافسة، و التخفيف من اثأر رفع و 

 .الدعم على املواد الاستهالكية 

 



 ألامن الغذائي بالجزائر وعالقته بالتنمية الزراعية

شكيرين ديلمي: الدكتور   

0202ديسمبر  /العدد الخامس   
157 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

 لفالحي مؤسسات الدعم ا: املطلب الثاني

عبر الفترات السابقة عملت الدولة على إنشاء مؤسسات تدعم النشاط الزراعي في 

 . و السعي إلى مرافقة العاملين في القطاع الزراعي عموما البالد،

  (PNDA)املخطط الوطني للتنمية الفالحية  :ألاول الفرع 

إلى تمكين املواطنين من جلب املواد الغذائية  لقد سعى مخطط التنمية الفالحية

حسب املعايير الدولية ، وتغطية الاستهالك الوطني ، والاستغالل العقالني للمقدرات 

 [1. ]الوطنية من املوارد طبيعية للحصول في النهاية إلى تنمية زراعية مستدامة 

 : لتاليو يمكن ايجاز محاور املخطط الوطني للتنمية الفالحية كا

تنمية املنتجات املالئمة للمناطق الطبيعية بهدف إدماج الصناعات الغذائية بحسب  

 .فروعها 

استغالل ألاراض ي الفالحية في املناطق ألاقل مردودية و هي تلك املناطق الجافة  

 .والشبه الجافة في عمليات التشجير و تربية املواش ي 

د العمال الدائمين و املوسميين الحفاظ على التشغيل في القطاع الزراعي و زيادة غد 

 .في القطاع و تقديم التسهيالت الالزمة لالستثمار الفالحي 

يتمحور املخطط الوطني للتنمية الفالحية في ألارياف على على برامج في املجاالت  

 :  التالية 

  تكثيف أنظمة النتاج و تطويرها . 

  و تطويرهااملحافظة على املوارد الطبيعية الحيوانية و النباتية . 

  [9. ]تكثيف برامج محاربة التصحر 

  العناية بسكان املناطق الريفية و توفير املرافق من الجل القضاء على

 . النزوح الريفي نحو املدن 
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يهدف هذا البرنامج إلى تطوير القطاع الزراعي في الجزائر ، و تمويل املزارع الفالحية          

كامل ، وقد اثبت هذا فشله فيما بعد ، ولم يحقق الاهداف الاشتراكية من خزينة الدولة بال

 [7. ]التي وجد من اجلها 

 برامج املخطط الوطني للتنمية الفالحية : الفرع الثاني

هو برنامج يحتوي على مجموعة من املشاريع املرتبطة بقطاع الزراعة في كل مجاالتها 

 [9: ]بهدف تحقيق التحفيز والدعم و يمكن تلخيص محتوى هذا البرنامج فيما يلي

يهدف إلى مشاركة الفالحين ويسمح لهم بتأمين مداخيلهم على : دعم أنظمة النتاج  .2

 .املدى املتوسط 

و هذا بوضع مزارع نموذجية تعمل على تكثيف :  دعم تطوير إلانتاج و الانتاجية  .0

 [8. ]الانتاجية في كل الفروع الفالحية  تكون نموذجا لبقية الفالحين 

يهدف البرنامج إلى زيادة ألاراض ي الفالحية عن : برامج الامتياز الستصالح ألاراض ي  .3

، و الذي 2887لعام  493 – 87رقم  طريق منح الامتياز وفقا للمرسوم التنفيذي

يمنح ألاراض ي للخواص بغرض استصالحها خاصة بمناطق السهوب و الجبال 

 . واملناطق الصحراوية 

، تم توسيع الفروع الفالحية املستفيدة من الدعم الفالحي و تم  0221وفي عام 

 :إنشاء صناديق فالحية هي هي 

تم إنشاء هذا الصندوق :  (FNDIA)الحي الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الف –أ 

ليحل محل الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفالحية ، وهو  21-21بمقتض ى ألامر 

 [22:]خاص بدعم املشاريع الاستثمارية و هي 

 .تنمية الانتاج و الانتاجية الفالحية  

 .تخزين وتصدير املنتوجات الفالحية  

 .تطوير شبكات الري الفالحي  

 . لثروة الفالحية و النباتية ورعايتهاحماية ا 
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 .دعم الطاقة املستعملة في املجال الزراعي 

عمل هذا النظام على توفير العلف كل أنواعه من : دعم الانتاج الحيواني   -ب 

الشعير و الخرطال و تكثيف الزراعة املخصصة للعلف الحيواني و مكافحة 

 [22. ]إلاعشاب الضارة 

 .تكثيف عملية زرع البطاطا في البيوت البالستيكية : البطاطا دعم زراعة  –ج 

املثمرة  تقديم دعم كبير لغرس ألاشجار: دعم ألاشجار املثمرة والحمضيات  -د

 .  الحمضيات و ذلك بدعم أسعارها و 

 (FNRPD)الصندوق الوطني لضبط الانتاج الفالحي : الثاني الفرع

املتضمن قانون املالية التكميلي لعام  21-21أنش ئ الصندوق بمقتض ى ألامر رقم  

وقد نصت املادة الثالثة من القرار الوزاري املشترك . ، له حساب خاص في الخزينة  0221

على إلاعانة املوجهة لضبط املنتجات الفالحية ذات الاستهالك  0229/  24/  04املؤرخ في 

واش ي بصفة فردية حون و مربو املالواسع ، ويستفيد من دعم هذا الصندوق ، الفال 

 [20]املؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال النشاط الزراعي و 

 : دعم إنتاج الحبوب  .2

  تقديم منحة إلنتاج القمح الصلب وفق شهادة من وزارة الفالحةENCC. 

  تقديم منحة إلنتاج القمح اللين وفق شهادة من وزارة الفالحةENCC. 

  تقديم منحة املحافظة على إنتاج أنواع الشعير وفق شهادة من وزارة

 . ENCCالفالحة 

  تقديم منحة ضبط التخزين في التبريد للبطاطا املوجهة لالستهالك

 . املحفوظة في ألاكياس الشباكية

 : دعم الطماطم الصناعية  .0

  تقديم منحة إلانتاج لكل إنتاج مؤشر عليه من طرف CAW وDSA 

  32جويلية الى  2يل الطماطم بشرط تحويل كل إلانتاج من منحة تحو 

 [.23. ]سبتمبر 
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 .PNRDAدعم الصناديق ألاخرى املنشأة في اطار  .3

بإنشاء صندوق خاص باملناطق  0227عرفت الصناديق تطورا ابتداء من عام 

 .الصحراوية ومناطق الهضاب العليا 

 سياسة الاستثمار الفالحي بالجزائر : املبحث الثاني

اعية وذلك بتوفير اليد العاملة القطاع الزراعي في أية دولة له أهمية مزدوجة ، اجتم

القضاء على العوز و الرفع من نسبة الرفاهية الاجتماعية ، وأهمية اقتصادية تكمن في و 

تحقيق التنمية املستدامة و تعزيز القوة الاقتصادية و بالتالي القضاء على التبعية الغذائية 

إن الجزائر و إدراكا من حكوماتها املتعاقبة ألهمية قطاع الزراعية في تحقيق . للخارج 

 .التنمية، فتحت مجاال لالستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي

 مفهوم الاستثمار الفالحي : املطلب ألاول 
فهو إن وفرت له ألاموال الالزمة وكذا توفير  الاستثمار الفالحي استثمار حقيقي،

نه يمكن من إ، فوتوفير املوارد البشرية املؤهلة املقدرات الطبيعية من ماء وتربة خصبة ،

حاجات املستهلكين تحقيق أهداف هذا النوع الخالق من الاستثمار ، و هو من جهة يسد 

ء فاتورة الاستيراد في املجال يحقق ألامن الغذائي ومن جهة ثانية يخلص الاقتصاد من عبو 

 [21. ]الغذائي 
 تعريف الاستثمار الفالحي : الفرع ألاول 

لم يختلف الباحثون كثيرا في تعريف الاستثمار الفالحي ، فقد عرفوه بحسب ألاسس 

 : والضوابط الاقتصادية املتعارف عليها ، ومن تلك التعاريف ما يلي 
الفالحي هو تلك املصاريف التي تنفق في املجال الفالحي ثم يتم التحصل  الاستثمار. 2

 .فيما بعد على  أموال في شكل أرباح 

هو جزء من الدخل يخصص بغية الحصول على عناصر النتاج الطبيعية خاصة . 0

 .ألاصول طويلة آلاجال بغرض زيادة أو تحسين الطاقة الانتاجية القائمة 
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التربة، املاء، املال، ) لزراعة هو دمج عوامل إلانتاج في مجال ا الاستثمار الفالحي. 3

وتشغيلها قصد إنتاج مواد زراعية لسد حاجيات املستهلكين و للحصول ...(  املوارد البشرية

 [29].املتبععلى أفضل النتائج املمكنة وتختلف هذه النتائج باختالف النظام الاقتصادي 
يختلف الاستثمار الفالحي في القطاع الزراعي عنه في القطاع الصناعي من حيث 

 . الشكل و التنظيم و سير العمل و ألاهداف ، و الزمن املخصص له 

 خصائص الاسثمار الفالحي : الفرع الثاني

يتميز الاستثمار الفالحي  عن غيره من الاستثمارات في القطاعات ألاخرى بعوامل تؤثر 

 [27: ]نموه إيجابا او سلبا و هي  على مدى

شكل جذري عنها في لدورة املالية في القطاع الفالحي تختلف با :الدورة املالية .2

، فالتحقق املالي يكون مرة واحدة بمناسبة بيع املحصول القطاع الصناعي

الزراعي ، لذلك فهو ليس عملية مستمرة ، وهذا يعني أن الدورة املالية طويلة 

 .نسبيا 

تختلف السنة املالية في القطاع الفالحي عنها في املجاالت الاقتصادية ألاخرى ، 

فتوقيف العوائد والاستثمارات و إتاحة الفرصة لالستفادة من السنة املالية من 

 .وجهة النظر املحاسبية بعمل البنوك 

الاستثمار الفالحي يخضع إلى الدورة الزراعية و هذا يعني : الدورة الزراعية  .0

ستغالل ألارض لسنة زراعية ثم إعادة تخصيبها في السنة املوالية من اجل ا

 .إعدادها لعملية زراعية جديدة ومختلفة 

نسبة املخاطرة في املجال الصناعي اقل بكثير في مجال الاستثمار مثل  :املخاطرة .3

تقدير حاجيات املستهلك أما املخاطر ألاخرى فيشترك فيها كل أنواع الاستثمارات 

 .واملناخ و ألاوبئة الطبيعية،كوارث كال

إمكانية تكييف الاستثمار الفالحي أكبر من الاستثمار الصناعي لذلك :التكيف  .4

ودرجة قابليتها لعمليات  يمكن تغيير املزروعات بحسب خصوبة ألارض

 [29.]الري 
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مشكلة تقديم الضمانات و قلتها في القطاع الفالحي : صعوبة التمويل الزراعي .5

 .الستثمار في القطاع الصناعي مقارنة با

اتساع رأس املال الثابت الالزم لإلنتاج مقارنة : ضخامة نسبة رأس املال الثابت  .9

 .باالستثمار في القطاعات ألاخرى 

 الاستثمار الفالحي بالجزائر : املطلب الثاني

وجود مؤسسات ذات صلة : يعتمد الاستثمار في الجزائر على عدة مقومات أهمها 

الزراعي كالصناديق املخصصة لذلك ، وكذلك البنية التحتية كالسدود و قنوات  بالقطاع

الري ، ووجود ترسانة قانونية تعمل على تطوير القطاع الفالحي ، كذلك وجود الحوافز 

 . املادية املباشرة وغير املباشرة 

عرفت الجزائر حركية كبيرة في  :حركة التشريعات الخاصة باالستثمار الفالحي . 2

وإنشاء املستثمرات  2897املجال القانوني املنظم لالستثمارات الفالحية ، بداية من علم 

وكانت  ،في  العهد الاشتراكي الفالحية ، ثم عملية إرجاعها إلى مالكها ألاصليين بعد تأميمها

 .عقاري املتعلق بالتوجيه ال 01-82عملية إلارجاع هذه بناء على ألامر 

والذي وضع أساسا قانونيا لدخول قطاع  20-83ثم صدور قانون الاستثمار رقم    

فكل هذه التغيرات القانونية خاصة في املجال الفالحي أعطت . الزراعة مجال الاستثمار 

دفعا لالستثمار الفالحي في مجال إلانتاج و استصالح ألاراض ي في منطقة السهوب ، ثم 

والتي انتهت بإنشاء الصندوق الوطني ( انظر املبحث الاول ) يق الدعم نادالتوجه الى انشاء ص

 [28. ]لالستثمار الفالحي 

جيعات مالية ، واعفاءات هي عبارة عن تش: حوافز تشجيع الاستثمار الفالحي . 0

واملستثمرين املحليين وألاجانب من اجل  ،كية تقدم من طرف الدولة للفالحينجمر ضريبية و 

، 23-22، و قانون  20-83: ستثمارالاستثمار الفالحي في الجزائر ، و التي وردت في قوانين الا 

إضافة إلى التحفيزات الواردة في املخطط الوطني للتنمية الفالحية من خالل  29-29وقانون 

 [02. ]إنشائه للصناديق الناشطة في املجال الزراعي 
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، البليغة في املجال الفالحي رغم أهميتها:   البنية التحتية في مناطق إلانتاج الزراعي . 3

إال إن البنى التحتية تعد ضعيفة في الجزائر خاصة في ألارياف أين توجد ألاراض ي املخصصة 

لالستثمار الفالحي ، ومن هنا البد من توجيه الاستثمار إلى بناء السدود وحفر آلابار و شق 

لطرقات ، و إيصال الكهرباء إلى الريف و مناطق إلانتاج الفالحي ، وتشجيع الاستثمار في ا

 [ 02. ]مجال استصالح ألاراض ي عن طريق عقود الامتياز

من اجل تحقيق هدف : في مجال تطوير الاستثمار الفالحياملؤسسات العاملة . 4

ة من الهيئات السياسة الدولة ، أنشأت الجزائر مجموعجيع الاستثمار الفالحي و تحفيزهاتش

 :في تطوير الاستثمار الفالحي املحلي وألاجنبي و أهمها 

  ألاراض يالوكالة العامة الستصالح. 

  املديرية الجهوية للمصالح الفالحية. 

  املعاهد التقنية. 

  [00. ]الصناديق الفالحية 

وهو يتميز  ،عن الاستثمار في بقية املجاالت لالستثمار الفالحي خصوصية تميزه  

، وكذا تأثيره في اقتصاد شرة بالجانب الاجتماعي في الدولةأساسا بالحساسية لعالقته املبا

ما يمكنه من توفير في ميزانية الدولة إذا ما استطاعت تقليص فاتورتها من الاستيراد ة و الدول

 للمواد الغذائية 

 :الخاتمة

، فمن  يملك غذاءه يملك  ال شك إن املجال الزراعي هو الشريان الحيوي للدولة

مصيره ، والجزائر مرت بتجارب عديدة سعت في كل مرحلة إن تجعل من الفالحة بديال 

لكن ما يعاب على سياسات الدولة في املجال الفالحي هو إخضاع القطاع . استراتيجيا للنفط 

علين في إلى التجارب التي فشلت في كل مرة ، و السبب باألساس هو كثرة الوسطاء بين الفا

امليدان و كذلك وجود احتكار و البيروقراطية و الرشوة التي يشكو منها الفالحون 

واملستثمرون ، فالفساد الذي نخر دواليب الدولة في العشريات املاضية جعل مجال الزراعة 

يقع بين أيدي جماعات نافذة حيدت السياسات الوطنية عن أهدافها ، فكانت النصوص 
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ة غير مجدية ، وجعلت من املستثمرين الحقيقيين يعزفون عن العمل في القانونية املوجود

 . املجال الزراعي 

 : الاقتراحات

البد من إيجاد قوانين و تشريعات تعمل على تقوية الترسانة املوجودة حاليا في مجال  

 .الاستثمار الفالحي و الدعم املوجه للفالحين 

 : في املجال الفالحي وذلك ب  على الدولة تعامل على تقوية بنيتها التحتية  

  ألاراض ياستصالح. 

  حفر آلابار. 

 بناء السدود والحواجز املائية. 

  حسن استغالل املوجود منها. 

 .الزراعيتخليص ألاراض ي الزراعية من الطفيليين عن املجال  

 .تشجيع الاستثمار املحلي وألاجنبي بتفعيل الصناديق املوجودة  

الرشوة املوجودة في املجال الزراعي خاصة لدى صناديق  البيروقراطية والقضاء على  

  .باالستثمارالدعم و الخاصة كذلك 

 .الصناعيةتشجيع الزراعات التحويلية و  

 الهوامش 

 022، ص  2889زبيري رابح ، الاصالحات في قطاع الزراعة بالجزائر ، رسالة دوكتوراه ، جامعة الجزائر ، [2]

أشكال الدعم الفالحي في ظل التحوالت الاقتصادية ، مذكرة نيل ماجيستير ، جامعة  بولحبال نادية ،[ 0]

 08، ص 0222الجزائر ، 

دمحم رجراج ، إلاصالحات الهيكلية على السياسة الزراعية الجزائرية ، رسالة دكتوره ، جامعة الجزائر ، [3]

 72، ص 2888

 73نفس املرجع السابق ، ص [ 4]

، ص  0223راعة العربية وتحديات الامن الغذائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، فورية غربي ، الز [ 1]

240 
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رسالة ماجستير ، جامعة ( 0221-0222) سلطانة كتفي ، تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية [ 9]

 27، ص  0229قسنطينة ، 

 28نفس املرجع ، ص [ 7]

  49الجزائر ، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  عبد اللطيف بن اشنهو ، تكون التخلف في[ 9]

  29ص  سابق،مرجع  كتفي،سلطانة [ 8]

  29 ،0221يوليو  09بتاريخ  10الجريدة لرسمية عدد [ 22]

 03، ص  0229يوليو  24بتاريخ  44الجريدة الرسمية عدد [ 22]

  07نفس املرجع ، ص [ 20]

  07نفس املرجع ، ص [  23]

 32نفس املرجع ، ص  [24]

 3فاطمة  حديد ، واقع وافاق الاستثمار الجنبي ، مذكرة ماجستير ، جامعة سعيدة ، ص [ 21]

  9نفس املرجع ، [ 29]

 08نادية بولحبال ، مرجع سابق ، ص [ 27]

 30نفس املرجع ، ص[ 29]

رة ماجستير ، جامعة فاروق سحنون ، قياس مؤشرات الكمية على الاستثمار الاجنبي املباشر ، مذك[ 28]

 29، ص  0222الجزائر ، 

 29، ص   0229الزين املنصوري ، تشيع  وترقية الاستثمار ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، [ 02]

 09فاروق سحنون ، مرجع سابق ، ص [ 02]

 81الزين منصوري ، ص [ 00]

 قائمة املراجع 

إلاصالحات في قطاع الزراعة بالجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،  زبيري رابح ، (2

2889 

بولحبال نادية ، أشكال الدعم الفالحي في ظل التحوالت الاقتصادية ، مذكرة نيل [  (0

 0222ماجستير ، جامعة الجزائر ، 

وراه ، دمحم رجراج ، إلاصالحات الهيكلية على السياسة الزراعية الجزائرية ، رسالة دكت (3

 2888جامعة الجزائر ، 
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فورية غربي ، الزراعة العربية وتحديات آلامن الغذائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة [  (4

 0223الجزائر ، 

رسالة ( 0221-0222) سلطانة كتفي ، تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية  (1

 0229ماجستير ، جامعة قسنطينة ، 

تكون التخلف في الجزائر ، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع ،  عبد اللطيف بن اشنهو ، (9

 الجزائر

 0221يوليو  09بتاريخ  10الجريدة لرسمية عدد  (7

 0229يوليو  24بتاريخ  44الجريدة الرسمية عدد  (9

 فاطمة  حديد ، واقع وافاق الاستثمار ألاجنبي ، مذكرة ماجستير ، جامعة سعيدة (8

كمية على الاستثمار ألاجنبي املباشر ، مذكرة فاروق سحنون ، قياس مؤشرات ال (22

 0222ماجستير ، جامعة الجزائر ، 

 0229الزين املنصوري ، تشيع  وترقية الاستثمار ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،  (22
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دسترة املحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في الجزائر خطوة جديدة لتفعيل 

 .الرقابة على دستورية القوانين ومبدأ الفصل بين السلطات
Constitutionalizing the Constitutional Court as an alternative to 

the Constitutional Council in Algeria is a new step to activate 

oversight of the constitutionality of laws and the principle of 

separation of powers. 

 براهيم تاج/ كتوراهد البط                                                     

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية                                                   

 الجياللي اليابس سيدي بلعباسجامعة                                               

                     brahimtadj45@gmail.com 

 :امللخص

في املنظومة القانونية للدولة، ذلك ألنه يصون الحقوق والحريات يحتل الدستور قمة الهرم 

وسموه على كافة القواعد املتعلقة باألفراد ويحدد عمل السلطات ألامر الذي يحتم احترامه 

إال من خالل وجود هيئات ملمارسة الرقابة على القانونية ألادنى درجة منه وهذا ألامر ال يتأتى 

دستورية القوانين والتي يمارسها إما املجلس الدستوري أو املحكمة الدستورية كما فعلت 

 .0202الجزائر مؤخرا من خالل مشروع التعديل الدستوري لسنة 

الدستور، الرقابة على دستورية القوانين، املجلس الدستوري، املحكمة  :املفتاحية الكلمات

 .الدستورية
Abstract 

The constitution occupies the top of the pyramid in the legal 

system of the state, because it preserves the rights and freedoms related 

to individuals and defines the work of the authorities, which must be 

respected and superior to all legal rules of lower degree than it, and this 

matter can only be achieved through the existence of bodies to exercise 

control over the constitutionality of laws that are exercised by either the 

Constitutional Council Or the Constitutional Court, as Algeria recently 

did through the draft constitutional amendment for the year 2020. 
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Key words: the constitution, oversight of the constitutionality of laws, 

the Constitutional Council, the Constitutional Court. 

 :مقدمة

يعتبر الدستور حامي الحقوق والحريات ألاساسية لألفراد لذا وجب إحاطته بآليات 

عن طريق ما يعرف القواعد القانونية املوجودة في الدولة وهيئات تضمن سموه على كافة 

نجد أن املؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وفي هذا إلاطار 

في جميع الدساتير التي عرفتها لم يكن بمنأى عن ألاخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين 

الذي لم ينص على هذه الرقابة، ليأتي بعد ذلك دستور  6791الجزائر، باستثناء دستور 

سياسية للحفاظ والذي كرس التأسيس الفعلي للمجلس الدستوري كهيئة رقابية و  6797

وما تبعه من تعديالت إلى  6771على مبدأ سمو الدستور، وهو ألامر الذي داب عليه دستور 

، 0202نوفمبر  6والذي تم الاستفتاء عليه في  0202غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 

كهيئة رقابية جديدة حيث استبدل هذا ألاخير املحكمة الدستورية باملجلس الدستوري 

إعطاء دفع قوي ملبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتعزيز مبدأ الفصل بين هدفها 

السلطات، وذلك انطالقا مما عاشته الجزائر من ظروف وأحداث أدت إلى أزمات سياسية، 

مما جعل اللجوء إلى املحكمة الدستورية خيار جديد من شأنه إخراج الجزائر من نفق 

 .حترام وسمو التشريع ألاساس ي في الدولةألازمات السياسية مستقبال وضمان ا

 :من هذا املنطلق يمكن طرح إلاشكالية التالية

ما مدى فعالية املحكمة الدستورية في الجزائر كبديل للمجلس الدستوري في الرقابة على  -

 دستورية القوانين وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات؟

 :لفرعيةتتفرع على هذه إلاشكالية مجموعة من التساؤالت ا

 ملاذا تم اللجوء إلى املحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري؟ -

هل يمكن القول أن املحكمة الدستورية خطوة جديدة وفعالة لتفعيل مبدأ الرقابة على  -

 دستورية القوانين وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؟
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دستورية في مجال الرقابة ما هي الضمانات وامليكانيزمات التي تضمن فعالية املحكمة ال -

 على دستورية القوانين؟

 .ما هي ألاسباب والدوافع التي أدت إلى اللجوء إلى املحكمة الدستورية -

لإلجابة على هذه إلاشكالية ارتأيت ابتاع املنهج التحليلي واملنهج املقارن في دراستي 

 .حيث قسمتها إلى محورين أساسيين

 .الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر :املحور ألاول 

املحكمة الدستورية كخيار لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وتطبيق  :املحور الثاني

 .مبدأ الفصل بين السلطات

 على دستورية القوانين في الجزائرالرقابة : املحور ألاول 

تعد الرقابة على دستورية القوانين دعامة أساسية الحترام الحقوق والحريات في أي 

دولة وطريقة لتقييد نفوذ الحكام بما توفره من صيانة ألحكام الدستور، وهو ما جعلها مبدأ 

 .تباينت مواقف املؤسس الدستوري في ذلكتأخذ به غالبية الدول ومنها الجزائر، حيث 

 على دستورية القوانين تعريف الرقابة: أوال

لقد أخذت الجزائر على غرار أغلب دول املغرب العربي بالنموذج الفرنس ي الذي 

يعتمد على الرقابة السياسية والتي يمارسها املجلس الدستوري للرقابة على مدى دستورية 

 6797من خالل الدساتير التي عرفتها الجزائر السيما دستور وهذا ما بدا واضحا  6.تشريعاتها

ليظهر الجديد في مجال الرقابة ، 0261وما تبعه من تعديالت إلى غاية سنة  6771ودستور 

على دستورية القوانين في التعديل ألاخير الذي طرأ في مشروع مسودة تعديل الدستور لسنة 

 .ل املحكمة الدستورية باملجلس الدستوريأين لجأ املؤسس الدستوري إلى استبدا 0202

وعليه يمكن تعريف الرقابة على دستورية القوانين بأنها الرقابة التي تهدف إلى ضمان 

سمو الدستور من خالل السهر على موافقة القوانين ألادنى درجة مع أحكام الدستور، 

دلس الدستوري أو بحيث تتم بطريقتين إما عن طريق الرقابة السياسية والتي يمارسها امل

 .عن طريق الرقابة القضائية والتي يمارسها القضاء
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 الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير الجزائرية: ثانيا

إنشاء مجلس دستوري كهيئة رقابية في أول دستور عرفته الجزائر لقد تقرر 

 11ليه في املادتين رغم النص ع 0، لكن هذا املجلس لم ينشأ في الواقع،6711املستقلة سنة 

حيث  6791وذلك بسبب الظروف التي عاشتها الجزائر آنذاك، ليأتي بعد ذلك دستور  16و

 6797لم ينص إطالقا على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ثم جاء بعد ذلك دستور 

الرقابة  أبتعديالت عميقة مست النظام السياس ي الجزائري حيث تمت العودة إلى تبني مبد

حيث يتكون هذا ألاخير حسب املادة على دستورية القوانين عن طريق املجلس الدستوري 

سبعة أعضاء اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبان املجلس الشعبي من  656

الوطني، اثنان تنتخبهما املحكمة العليا من بين أعضائها ويعين رئيس الجمهورية رئيس 

 1.املجلس الدستوري

فقد تضمن النص على إنشاء املجلس الدستوري حيث تضمنت  6771ا دستور أم

أعضاء ثالث  7التي تطرقت إلى تشكيلة املجلس حيث أصبح يتألف من  616ذلك املادة 

اثنان ينتخبهما املجلس الشعبي الوطني، أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية، 

تنتخبه املحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس اثنان ينتخبهما مجلس ألامة وعضو واحد 

الدولة، كما يتم إخطار املجلس إما عن طريق رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس املجلس 

 6.الشعبي الوطني أو رئيس مجلس ألامة

 0202واقع املجلس الدستوري في ظل تعديل : ثالثا

الرقابة على دستورية القوانين من خالل  0261لسنة تضمن التعديل الدستوري 

منه والتي نصت على أن املجلس  690النص على املجلس الدستوري وذلك في نص املادة 

الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور كما يسهر على صحة عمليات 

ويعلن هذه العمليات، الاستفتاء، وانتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية 

جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وينظر في 

 5.ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات
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أما عن تشكيلة املجلس فقد وسع املؤسس الدستوري في تشكيلته مقارنة بدستور 

من التعديل الدستوري لسنة  691عضو طبقا للمادة  60حيث أصبح يتكون من  6771

، أربعة أعضاء من بينهم رئيس املجلس ونائب رئيس املجلس يعينهم رئيس الجمهورية 0261

اثنان ينتخبهما املجلس الشعبي الوطني، اثنان ينتخبهما مجلس ألامة، اثنان تنتخبهما املحكمة 

 .العليا، اثنان ينتخبهما مجلس ألامة

عضاء املشكلين للمجلس الدستوري سواء كانوا بعض الشروط في ألا كما اشترط 

ر إضافة جديدة في ظل هذا التعديل، حيث وهذا يعتب 696أو معينين طبقا للمادة منتخبين 

لم يتطرق إليها املؤسس الدستوري في الدساتير السابقة وهي بلوغ أربعين سنة كاملة يوم 

سنة على ألاقل في التعليم  تعيينهم أو انتخابهم، والتمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشر

العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى املحكمة العليا أو لدى مجلس 

 1.الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة

كما وسع املؤسس الدستوري في ظل هذا التعديل من إخطار املجلس الدستوري 

مقارنة بالدساتير السابقة حيث شملت بعض الجهات التي لم يكن لها الحق في إخطار 

، يخطر املجلس الدستوري من رئيس 699املجلس الدستوري وهو ما تضمنته املادة 

الشعبي الوطني أو الوزير ألاول كما يمكن  الجمهورية أو رئيس مجلس ألامة أو رئيس املجلس

 .عضو من مجلس ألامة 12نائب و 52إخطاره من قبل 

ويمكن إخطار املجلس الدستوري عن طريق إلاحالة من طرف املحكمة العليا أو 

مجلس الدولة، وذلك عندما يدعي أحد ألاطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

 9.مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور  التشريعي الذي يتوقف عليه

أهم مالحظة يمكن إبدائها في هذا الصدد أنه تم منح الوزير ألاول وأعضاء مجلس 

ألامة ونواب البرملان صالحية إخطار املجلس الدستوري ألول مرة في النظام الدستوري 

ا الدستور الجزائري، حيث قال فيها الجزائري، وهذا ما جاء كنتيجة لإلصالحات التي عرفه

أنه آن ألاوان لنرفع التحدي للمراجعة الدستورية، ولكيفيات تدخل املجلس  دمحم بجاوي 

 9.الدستوري فقد أصبحت إلزامية أكثر من أي وقت مض ى
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آلية جديدة لم يتم التطرق إليها في  0261كما حمل التعديل الدستوري لسنة 

وتم  699بعدم الدستورية حيث نصت املادة على ذلك املادة  الدساتير السابقة، وهي الدفع

منح ممارسة هذا الحق ألحد أطراف الخصومة أثناء املحاكمة ويكون ذلك بناء على إحالة من 

املحكمة العليا ومجلس الدولة، وذلك عندما يكون الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل 

 7.ها في الدستور النزاع ينتهك الحقوق والحريات املنصوص علي

فيما  0261لسنة من خالل استقراء النصوص التي جاء بها التعديل الدستوري 

يتعلق بإخطار املجلس الدستوري فقد تم تقسيمها إلى ثالث أنواع فقد تكون إما وجوبية أو 

اختيارية أو قد تكون بناء على إحالة من طرف الجهة القضائية املختصة حيث يتعلق 

باإلخطار السابق على الشرع في تطبيق النص ويتم هذا النوع من إلاخطار  إلاخطار الوجوبي

من طرف رئيس الجمهورية عندما يتعلق ألامر بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

 62.ومجلس ألامة والقوانين العضوية

أما إلاخطار الاختياري فهو يتعلق باملعاهدات والقوانين والتنظيمات حيث ترك 

الدستوري ألامر اختياري للجهات التي لها الحق في مراجعة املجلس الدستوري عن املؤسس 

 66.طريق إلاخطار

أهم مالحظة يمكن إبداءها في هذا إلاطار أن الرقابة على التنظيمات سواء أكانت 

مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية لم يتم إعمالها حيث أن النص الدستوري لم يحدد أية 

وطبقا لذلك فإن املراسيم بنوعيها يمكن أن تكون محل رقابة الحقة  مراسيم مقصودة

للمجلس الدستوري، وهو ألامر الذي لم يحدث لحد آلان بسبب عدم إخطار املجلس 

 60.الدستوري بصددها

 تقييم املجلس الدستوري كهيئة رقابية على دستورية القوانين في الجزائر: رابعا

من خالل استقراء النصوص الدستورية املتعلقة بصالحيات املجلس الدستوري 

، نجد أن املجلس يعاني من العديد من القيود التي قد تحد من 0261حتى آخر تعديل لسنة 

في حد ذاته إذ يطغى فعاليته في ممارسة صالحياته ولعل أبرز املعوقات هي تشكيلة املجلس 

لرئيس الجمهورية في تعيين أعضائه مما يجعل هذا املجلس  على تشكيلته التفوق التنفيذي
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ولعل أبرز ألاحداث على ذلك عدم تحرك في يد رئيس الجمهورية يتصرف فيه كما يشاء، 

املجلس الدستوري إلثبات أهلية رئيس الجمهورية السابق في الترشح لوالية رابعة وخامسة، 

إلاخطار وبالتالي ال يمكن له التحرك من تلقاء إضافة إلى ذلك تقييد املجلس الدستوري بآلية 

نفسه بمباشرة الرقابة على دستورية القوانين وهو ما يجعله عاجزا في أداء مهامه خاصة 

وأنه إذا لم تتحرك الهيئات املخول لها دستوريا بإخطار املجلس الدستوري فإن املجلس 

تور بصدور نصوص قانونية يبقى مكبال وهو ما قد يترتب عليه املساس بمبدأ سمو الدس

 .مخالفة ألحكامه

كل هذه املعوقات وألاسباب دفعت املؤسس الدستوري إلى التوجه إلى استبدال 

املحكمة الدستورية باملجلس الدستوري إلعطاء دفع قوي لتفعيل مبدا الفصل بين 

 .السلطات في الجزائر

ى دستورية القوانين املحكمة الدستورية كخيار لتفعيل الرقابة عل: املحور الثاني

 وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات

الجديد في مجال الرقابة على  0202لقد حمل التعديل الدستوري ألاخير لسنة 

دستورية القوانين حيث تم استبدال املجلس الدستوري باملحكمة الدستورية، حيث أكد في 

ية التي نص عليها أن املحكمة الدستور  كمال فنيشهذا الصدد رئيس املجلس الدستوري 

الدستور الجديد تعد قيمة مضافة من صالحياتها التدخل في النقاش السياس ي لتفادي شلل 

املؤسسات الدستورية، واعتبر إنشاء املحكمة الدستورية التي ستحل محل املجلس 

الدستوري الحالي يعد مكسب جديد في النظام الدستوري الجزائري لكونها ستتولى مهامها 

من بينها الفصل في الخالفات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وهو ألامر الجديدة و 

 61.الذي قد يقي البالد من ألازمات السياسية

 ألاساس الدستوري للمحكمة الدستورية: أوال

لقد تطرق املؤسس الدستوري إلى املحكمة الدستورية كهيئة جديدة في الباب الرابع 

واملعنون بمؤسسات الرقابة حيث تضمن الفصل ألاول  0202من التعديل الدستوري لسنة 

منه أن املحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة  695املحكمة الدستورية ونصت املادة 
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بضمان احترام الدستور، تضبط املحكمة الدستورية سير املؤسسات ونشاط السلطات 

 66.العمومية

 تشكيلة املحكمة الدستورية: ثانيا

 :عضو 60على أن املحكمة الدستورية تتكون من  691نصت املادة 

 .أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس املحكمة( 6)أربعة  -

تنتخبه املحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من ( 6)عضو  -

 .بين أعضائه

القانون الدستوري، يحدد رئيس أعضاء ينتخبون باالقتراع العام من أساتذة ( 1)ستة  -

 .الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤالء ألاعضاء

سنوات،  1يعين رئيس الجمهورية رئيس املحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 

سنوات ويجدد أعضاء  1ويضطلع أعضاء املحكمة الدستورية بمهامهم مرة واحدة مدتها 

 65.املحكمة الدستورية كل ثالث سنوات

يمكن إبداءها في هذا إلاطار أن املؤسس الدستوري أبقى على نفس مالحظة  أهم

، لكن 0261العدد في تشكيلة املحكمة الدستورية مقارنة باملجلس الدستوري في تعديل 

أعضاء باالقتراع العام من أساتذة  1الجديد في تشكيلة املحكمة الدستورية هو انتخاب 

ن ذلك من شأنه إعطاء دفع قوي للرقابة على وهو أمر إيجابي أل القانون الدستوري 

 .دستورية القوانين نظرا ملا يتمتع به هؤالء ألاساتذة املنتخبين من خبرة في املجال الدستوري

 أسباب ودوافع اللجوء إلى املحكمة الدستورية بدل املجلس الدستوري: ثالثا

ن من الفصل لقد عايش املجلس الدستوري بصيغته الحالية عدة جدليات لم يتمك

فيها قياسا إلى تركيبته كملحق بالرئاسة فقد تجادل قانونيون وسياسيون حول أهلية ترشح 

ثم الخامسة سنة  0266رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة لوالية رابعة سنة 

يفترض أن تباشر إال أن املجلس أصر على الترشح واعتبره قانونيا في غياب الجهة التي  0267

إجراءات التأكد من أهلية الرئيس الصحية لعل هاتين املحطتين التاريخيتين مهدتا ملسببات 

 ، وهو ألامر الذي دفع باملؤسس الدستوري إلى تحول 0267الحراك الشعبي في فيفري 
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املحكمة الدستورية بصالحيات أوسع لتفادي الوقوع في ألازمات السياسية مستقبال من 

 61.عتداء سلطة بقصد أو عن غير قصد على صالحيات سلطة أخرى خالل عدم استيالء أو ا

 شروط العضوية في املحكمة الدستورية: ارابع

بعض الشروط في ألاعضاء سواء املنتخبين أو املعينين في  699لقد اشترطت املادة 

 69:املحكمة الدستورية واملتمثلة فيما يلي

 .تعيينهسنة كاملة يوم انتخابه أو ( 52)بلوغ خمسين  -

سنة واستفاد من تكوين في القانون ( 02)التمتع بخبرة في القانون ال تقل عن عشرين  -

 .الدستوري

 .التمتع بالحقوق املدنية والسياسية وأن ال يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية -

 .عدم الانتماء الحزبي -

عن ممارسة أي  بمجرد انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون 

 .عضوية أو وظيفة أو تكليف في مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة

يتضح أن  0202من التعديل الدستوري لسنة  699من خالل استقراء املادة 

املؤسس الدستوري أعاد النظر في الشروط الخاصة باألعضاء املعيدين أو املنتخبين في 

، 0261لخاصة بأعضاء املجلس الدستوري في تعديل املحكمة الدستورية مقارنة بالشروط ا

سنة  62سنة بدل  52حيث أصبح شرط السن في تولي مهنة عضو في املحكمة الدستورية 

سنة، كما أضاف املؤسس الدستوري شرطين آخرين وهما  65سنة بدل  02والتمتع بخبرة 

سالبة للحرية، وعدم  التمتع بالحقوق املدنية والسياسية وأن ال يكون محكوما عليه بعقوبة

الانتماء الحزبي، وذلك حتى تبقى املحكمة الدستورية بعيدة عن أي اعتبار، وهذا يعتبر 

 .إضافة جديدة جاء بها التعديل ألاخير فيما يخص تشكيلة املحكمة الدستورية

 ميكانيزم عمل املحكمة الدستورية: خامسا

رك آليا ملمارسة الرقابة على فإن املحكمة الدستورية ال تتح 671طبقا لنص املادة 

دستورية القوانين إال بناء على إخطار من الجهات املخول لها دستوريا الحق في ذلك وهم 

رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس ألامة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس الحكومة 
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وال يمتد  عضو مجلس ألامة،( 05)نائب، و( 62)حسب الحالة، كما يمكن إخطارها من طرف 

 69.إلاخطار للهيئات السالفة الذكر إلى إلاخطار بعدم الدستورية

أهم مالحظة يمكن إبداءها في هذه النقطة هو أن املؤسس الدستوري أبقى على 

، لكنه قلص من 0261نفس الهيئات املخول لها حق إخطار املجلس الدستوري في تعديل 

عضو  05و( 52)بدل خمسين  62عددهم عدد نواب املجلس الشعبي الوطني حيث أصبح 

 .عضو كما كان منصوص عليه سابقا( 12)من مجلس ألامة بدل 

فإن املحكمة الدستورية إذا قررت عدم دستورية معاهدة أو  679وطبقا لنص املادة 

اتفاق فال يتم التصديق عليها، أما إذا قررت عدم دستورية قانون فال يتم إصداره وفي حال 

ر أو تنظيم فإن النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قار املحكمة عدم دستورية أم

 .الدستورية

كما أنه إذا قررت املحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري في 

حال إخطار املحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية فإن النص يفقد أثره ابتداء من 

 .الدستوريةاليوم الذي يحدده قرار املحكمة 

أما عن حجية قرارات املحكمة الدستورية فإن القرارات التي تتخذها هي قرارات 

 67.نهائية غير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات إلادارية والقضائية

 :ةــــــخاتم

في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن لجوء املؤسس الدستوري غلى املحكمة 

كبديل للمجلس الدستوري يعد قيمة مضافة  0202في التعديل ألاخير لسنة  الدستورية

ومكسب جديد، حتى من حيث التسمية فاملحكمة الدستورية أفضل من مصطلح املجلس 

الدستوري الذي يوحي إلى الرقابة السياسية، لذلك البد من تفعيل هذه الهيئة مستقبال 

ية لعدم الوقوع في ألاخطاء السابقة التي أدت وتمكينها من ممارسة صالحياتها بكل استقالل

إلى أزمة سياسية وفشل في املؤسسات الدستورية كادت تؤدي بالجزائر إلى نفق ال يمكن 

الخروج منه، لذا البد من تفعيل هذه الهيئة والاستفادة من خبرات املحاكم الدستورية في 
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ل حيادية لضمان حقوق وحريات التشريع املقارن حتى يتسنى للمحكمة مباشرة صالحياتها بك

 .ألافراد املنصوص عليها دستوريا واملحافظة على سمو الدستور ووضعه فوق كل اعتبار

 :الهوامش

، 0261أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر، غريبي فاطمة الزهراء،  -6

 .092ص 

النظم السياسية، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و  -0

 .661، ص 0266

، 6797فبراير  09املؤرخ في  97/69الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  6797الدستور الجزائري لسنة  -1

 .6797مارس  6، الصادرة بتاريخ 7ج ر، ع 

، 6771ديسمبر  29املؤرخ في  71/619الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي  6771الدستور الجزائري لسنة  -6

 20/21املعدل بالقانون  6771ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 91يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج ر، ع 

 .0229نوفمبر  65املؤرخ في  29/67والقانون  0220أفريل  62املؤرخ في 

يتضمن  0261مارس  21املوافق لـ  6619جمادى ألاولى عام  01املؤرخ في  26-61من القانون  690املادة  -5

 .0261مارس  29املؤرخة في  66التعديل الدستوري، ج ر، ع 

 .، املرجع نفسه26-61من القانون  691و 691املواد  -1

 .، املرجع نفسه26-61من القانون  699املادة  -9

، مجلس ألامة، الجزائر، بجاوي دمحم، املجلس الدستوري، صالحيات، إنجاز آفاق، مجلة الفكر البرملاني -9

 .60، ص ,0266، 5العدد 

 .، املرجع السابق26-61من القانون  699املادة  -7

، 0225، جويلية 7مسعود شيهوب، الرقابة على دستوري القوانين، الفكر البرملاني، مجلس ألامة، العدد  -62

 .05ص 

بوسالم رابح، املجلس الدستوري الجزائري، تنظيمه وطبيعته، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية  -66

 .09، ص 0225 – 0226الحقوق، جامعة قسنطينة، 

 .099 - 091غريبي فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص  -60

على الساعة  26/66/0202، تاريخ الاطالع 22/09/0202يوم  – algerie.www.aps.dz: انظر املوقع -61

62:66. 
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املوافق لـ  6660محرم  09، املؤرخة في 56، ج ر، ع 0202لسنة  من مشروع تعديل الدستور  695املادة  -66

 .17، ص 0202سبتمبر  61

 .17، ص نفسه، املرجع 0202من مشروع تعديل الدستور سنة  699 – 691املواد  -65

 .62:66على الساعة  26/66/0202تاريخ الاطالع  – algerie.www.aps.dz: انظر املوقع -61

 .17، املرجع السابق، ص 0202من مشروع تعديل الدستور لسنة  699املادة  -69

 .66، املرجع نفسه، ص 0202من مشروع تعديل الدستور لسنة  671املادة  -69

 .62، املرجع نفسه، ص 0202ة من مشروع تعديل الدستور لسن 697املادة  -67
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 التطور التشريعي آللية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة ألمالك الدولة

 

 

  :ملخص

، تشريعيا واضحا في مجال استغاللهاتطورا ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة عرفت 

، وأخيرا إلى الامتياز كأسلوب  أسلوب الاستغالل املوجه إلى أسلوب الاستغالل الحربدء من 

، الذي عقد هو آلاخر من  01/10/0101املؤرخ في  10-01الستغاللها بموجب القانون 

 هتقييم، و الواضح أن الاشكال ال يطرح في آلية الاستغالل ، بل في فكرة ستغالل مشكلة الا 

، أو ة ألارضلفالح ، ليتم التنازل لهم بملكيا صفةملعرفة ألاشخاص الذين تتوفر فيهم 

 .نيإيجارها وفق قيمتها التجارية بصيغة املزاد العل
 Summary: 

The state's agricultural lands witnessed a clear legislative 

development in their exploitation, Starting from the directed 

exploitation method to the free exploitation method, Finally, the 

concession as a method for its exploitation according to Law 10-03 of 

08/15/2010, which also held the problem of exploitation. 

It is clear that the shapes are not presented in the mechanism of 

exploitation, Rather, it is in the idea of his evaluation of the persons 

who possess the characteristic of a farmer, In order to assign them the 

ownership of the land, or rent it according to its commercial value in 

the form of public auction. 

 : مقدمة 

بها الدولة من غداة تعد ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة من ألاولويات التي اهتمت 

الاستقالل ، كونها الركيزة ألاساسية التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، و من 

الواضح ان وضعية ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة معقدة ، تجلى تعقيدها في بأنظمة 

 بن يوسف بن رقية: ألاستاذ الدكتور 

 أستاذ التعليم العالي

 0جامعة علي لونيس ي البليدة 

 كحيل حكيمة: الدكتورة

 محاضرة قسم أ أستاذة

 0جامعة علي لونيس ي البليدة 
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حية ميزت قانونية عانت منها هذه ألاخيرة ، حيث عرفت تغيرات عديدة عبر سياسات إصال 

 .تاريخها القديم و املعاصر 

، كانت ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة تستغل في شكل  0101ى غاية أواخر سنة إل

تعلق امل 01/00/0680املؤرخ في  810-80استغالالت فالحية بموجب أحكام ألامر رقم 

لق بالثورة املتع 10/00/0610املؤرخ في  10-10مر رقم ألا و ،بالتسيير الذاتي للفالحة

 .الزراعية 

ازدواجية استغالل ألاراض ي الفالحية عن طريق التسيير الذاتي في الفالحة و الثورة  

الزراعية ، ظل مطبقا حتى مطلع الثمانينات ، و هي الفترة التي عرفت من خاللها الجزائر 

كي بعض املتاعب الاقتصادية بسبب انخفاض سعر البترول و عدم نجاعة ألاسلوب الاشترا

ضغط البنك النقد الدولي ، اين تم التفكير نحو خصخصة هذه ، و في امليدان الفالحي

فاع الحر بموجب نص تشريعي ثالث ألاراض ي ، أي الخروج من حق الانتفاع املوجه إلى الانت

املعروف بقانون املستثمرات الفالحية الذي   10/00/0601املؤرخ في  06-01هو القانون و 

 . ل ألاراض ي الفالحية وحد نظام استغال

ثالثية النصوص القانونية التي انتقلت من أسلوب الاستغالل املوجه إلى أسلوب 

الاستغالل الحر ، لم تحقق ألاهداف املرجوة املتمثلة في رفع إلانتاج و إلانتاجية ، مما 

استدعى الامر الى وجود سياسة فالحية جديدة تقوم أسسها على استقرار و استمرارية 

، الذي  01/10/0101املؤرخ في  10-01اجل هذا صدر القانون الاستثمار الفالحي ، و من 

كد بصفة قطعية على إبقاء ألاراض ي الفالحية ملكا للدولة و اعتبار طريقة الامتياز أسلوبا أ

 .الستغاللها 

لذا سنحاول من خالل هذا املقال الوقوف على التطور التشريعي في استغالل 

و بعد صدوره في املبحثين  10-01ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة قبل صدور القانون 

 : التاليين 
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 20-02استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة قبل صدور القانون : املبحث ألاول 

املؤرخ في  01-61من القانون  00ية طبقا للمادة تصنف ألاراض ي الفالح

لى أراض ي فالحية تابعة لألمالك الخاصة ، و الى أراض ي فالحية وقفية ، و الى إ 00/00/06611

أراض ي فالحية تابعة لألمالك الوطنية ، هذه ألاخيرة قد حظيت باهتمام وافر من طرف 

مليون  0,1ت مساحتها حوالي ، قدر املشرع منذ الاستقالل ألنها مورد رزق ال يستهان به 

، منح حق استغاللها في شكل حق انتفاع اختلفت خصائصه و مميزاته باختالف هكتار

 : النصوص التي نظمته ، نبين ذلك كما يلي 

 الاطار القانوني في استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة: املطلب ألاول 

حق  10-01منحت مجمل النصوص القانونية الصادرة قبل صدور القانون 

،  10-10، ثم ألامر رقم  810-80الانتفاع على ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة بدء باألمر رقم 

 : الذي وحد نظام الاستغالل في شكل مستثمرات فالحية ، نوردها كما يلي  06-01ثم القانون 

 850-86مر رقم ل الفاليي في لل ألا الاستغال: الفرع ألاول 

، اول نص قانوني تضمن تسيير 2 01/00/0680املؤرخ في  810-80يعتبر الامر رقم 

ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة ، حيث منحت هذه ألاخيرة بدون مقابل الاستغالالت 

ة ، الى مجموع الفالحية املتكونة من ألاموال املنقولة و العقارية  املدرجة ضمن امرك الدول

 01-86العمال الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها في املادة ألاولى من املرسوم رقم 

 . 3 01/01/0686املؤرخ في 

، أي ان لهم حق الانتفاع غير هذه الاستغالالت ملدة غير محدودةينتفع العمال ب

من  18و  11لنص املادتين طبقا و الحجز عليه و هذا أمحدد املدة ، لكنه غير قابل للتصرف 

، يمكن طرف العامل أو مجموعة من العمال ، و عند ارتكاب خطأ جسيم من 810-80مر ألا 

أن يترتب عليه وقف او طرد العامل من جانب مجلس العمال  و يكون قرار الطرد أو الوقف 

 08-86من املرسوم رقم  08قابل للطعن أمام الجمعية العامة للعمال اعماال لنص املادة 

 .4 01/10/0686املؤرخ في 
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  10-10مر الاستغالل الفاليي في لل ألا : الفرع الثاني 

على ألاراض ي التابعة للمعمرين  نظرا لتطبيق نظام التسيير الذاتي في الفالحة

الجزائريين الذين كانت لهم مواقف معادية لحرب التحرير ، و بقاء بعض ألاراض ي التابعة و 

لألمالك الوطنية ، مثل أراض ي البلديات التي كانت خاضعة لالستغالل التقليدي ، و كذلك 

أراض ي الخواص الذين كانوا ال يستغلونها بصفة شخصية و مباشرة ، صدر ثاني نص قانوني 

، الذي منح حق انتفاع غير قابل للتنازل أو 5 10/00/0610املؤرخ في  10-10و هو ألامر رقم 

الحجز عليه ، ينتقل الى الورثة الذكور دون إلاناث ، يسقط بموجب حكم قضائي طبقا 

 .6 11/18/0610املؤرخ في  011-10من املرسوم رقم  51لنص املادة 

ة و الثورة الزراعية ، ظل ازدواجية الاستغالل عن طريق التسيير الذاتي في الفالح

هي الفترة التي بدأت تعرف الجزائر بعض املتاعب الاقتصادية بسبب و حتى مطلع الثمانيات ، 

مر الذي ألاسلوب الاشتراكي في امليدان الفالحي ، ألا نجاعة سعر البترول ، و عدم انخفاض 

موجب نص تشريعي دفع بالدولة الى إعادة تنظيم املزارع الاشتراكية و خصوصية إلانتاج ب

 . 0601ثالث صادر في سنة 

 01-61الاستغالل الفاليي في لل القانون : الفرع الثالث 

ثالث نص تضمن كيفيات  7 16/00/0601املؤرخ في  06-01يعتبر القانون 

استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة  منح هذا القانون حق الانتفاع الدائم بمقابل على 

لتي كانت خاضعة لنظام التسيير الذاتي في الفالحة و قانون الثورة مجمل ألاراض ي ا

مشهر باملحافظة العقارية ، ينقل هذا الحق الى راعية، بمقتض ى عقد اداري مسجل و الز 

 .الورثة الذكور و الاناث ، يمكن التنازل عنه و الحجز عليه 

لم تلق  06-01بأن التحوالت التي أحدثها القانون  0661تبين للدولة في نهاية سنة 

التجاوب املنتظر من قبل املنتجين  فقد لوحظت عدة اختراقات رغم تمليك املنتجين حق 

لى تبني الطرح ألاول إ 05/00/0661الانتفاع ، الامر الذي دفع بمجلس الوزراء املنعقد بتاريخ 

ملتمثل في بيع أو ايجار هذه ألاراض ي  إذ صادق و بصفة نهائية على تقديم ملؤتمر طرابلس ا

مشروع القانون للبرملان قصد مناقشته ، غير ان املنظمة الوطنية للمجاهدين و منظمة 
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أبناء الشهداء قد رفضتا فكرة البيع ألنها تجسد الذاكرة التاريخية للثورة ، و بقي الامر على 

 . 0101لى غاية سنة  إحاله 

 01-61مميزات حق الانتفاع الدائم في لل القانون  :الثانياملطلب 

، نجد أن حق الانتفاع  06-01من القانون رقم  50،  10،  18بالرجوع الى املواد 

 : الدائم يتمتع بالخصائص التالية 

 حق الانتفاع حق دائم  :ألاول الفرع 

الدولة املنتجين الفالحيين  تمنح: " على ما يلي  06-01من القانون  18تنص املادة 

و بهذه " املعنيين بهذا القانون حق انتفاع دائم على مجمل ألاراض ي التي تتألف منها املستثمرة 

ن هذا ألاخير ، أل 8الصورة فانه يختلف عن حق الانتفاع املنصوص عليه في القانون املدني 

 .9مؤقت و ينتهي حتما بوفاة املنتفع 

، بل كان نتيجة تطور تشريعي قبل  06-01ن وليد القانون تأبيد حق الانتفاع لم يك

و بعد الاستقالل  حيث كان حق الانتفاع التقليدي على أراض ي العرش مؤبد ، ينتقل الى 

تكون إما نقدا أو عينا و الورثة الذكور دون الاناث مقابل دفع اتاوة كل سنة تسمى الغرامة ، 
 005الخاص بالتسيير الذاتي في الفالحة و املادة  810-80من الامر  10، كما نصت املادة  10

 .املتعلق بالثورة الزراعية على تأبيد حق الانتفاع  10-10مر من ألا 

 حق الانتفاع قابل للنقل  :الثانيالفرع 

 إلاناث،الورثة الذكور و لى إال ينتهي حق الانتفاع الدائم بوفاة املستفيد ، بل ينتقل 

في حالة تعدد الورثة و ذوي الحقوق يمكن لهؤالء ان يختاروا واحد منهم ليمثلهم في و

ما إذا أالحقوق و الواجبات ، كما يمكنهم أن يتنازلوا بمقابل ألحدهم إذا كان يمتهن الفالحة ، 

استثنائية لم ينص عليها كان الورثة صغارا فيمكنهم توكيل شخص آخر كأجير ، و هي حالة 

، و في الحالة القصوى يمكن ية ، بل اقتضتها الضرورة العمليةقانون املستثمرات الفالح

من قانون  56،  01،  16للورثة بيع حصتهم طبقا للشروط املنصوص عليها في املواد 

 .املستثمرات الفالحية 
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ا الاطار تطبق عند عدم وجود ورثة يعتبر حق الانتفاع ماال شاغرا ، و في هذ

، 11 10/00/0661املؤرخ في  01-61من القانون  10إلاجراءات املنصوص عليها في املادة 

املؤرخ في  00/501من املرسوم التنفيذي رقم  000و  000و  001كذلك املواد و 

08/00/0100 12. 

 حق الانتفاع قابل للتنازل  :الثالثالفرع 

عن حصصهم للغير إذا كانوا في  ألاصل أنه ال يجوز للمستفيدين ان يتنازلوا

، ألنهم من جهة مرتبطين بعقد جماعي ، انشؤوا بموجبه شركة  13مستثمرة فالحية جماعية 

أشخاص مدنية ، فلقد اختير كل واحد منهم من طرف الجماعة للعمل سويا بناء على 

 اعتبارات شخصية ، و من جهة أخرى ان حصصهم هي ملك للمستثمرة ، غير ان املشرع قد

 05و  01و  16املواد مع مراعاة احكام و بدون عوض ، أأجاز لهم التصرف في حقهم بعوض 

 . 06-01ن القانون م 01و  05و

بما املتنازل في الحقوق و الواجبات  يترتب عن هذا التنازل حلول املتنازل له محل

فيها الحقوق املتعلقة باملحالت السكنية ، و يدخل ضمن الجماعة ، و ال يجوز له املطالبة 

 .14 00/00/0661املؤرخ في  561-61بالقسمة الا في حدود ما نص عليه املرسوم التنفيذي 

 حق الانتفاع قابل للحجز عليه  :الرابعالفرع 

عليه ، و تطبق هنا إجراءات  حق الانتفاع الدائم هو حق عيني عقاري قابل للحجز

في الشخص الراس ي عليه املزاد الشروط  وجوب ان تتوافرلى إالحجز على عقار باإلضافة 

 . 06-01من القانون  05و  01و  16املنصوص عليها في املواد 

إذا كان الحجز ينصب على أموال املستثمرة الفالحية الجماعية ، فإن الراس ي عليهم 

املزاد يجب أن ال يقلوا عن ثالثة و ذلك للمحافظة على الطابع الجماعي للمستثمرة تطبيقا 

منعا لتوقيع الحجز على أموال املستثمرة و نه أ، إال  06-01من القانون  06لنص املادة 

ريق الديوان الوطني لألراض ي الفالحية لشراء حصص املدينين ممارسة تتدخل الدولة عن ط

، و إذا كانت أموال 15بذلك الشفعة ، على شرط ان يتم ذلك قبل البدء في إجراءات الحجز 
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املستثمرة ال تفي بجميع الديون فإن ألاعضاء مسؤولون بصفة جماعية و تضامنية عن 

 .16ديونها 

 20-02ض ي الفالحية التابعة للدولة بعد صدور القانون استغالل ألارا: املبحث الثاني 

على ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك 17 01/10/001املؤرخ في   10-01يطبق قانون 

و كذلك ألاراض ي التي لم يتم  06- 01الوطنية الخاصة ، التي كانت خاضعة للقانون رقم 

بالتالي تستبعد من و ، 18منحها في إطار احكام هذا القانون و املعروفة باألراض ي املتوفرة 

التابعة لهيئات البحث أو  مجال تطبيقه ألاراض ي الفالحية التابعة للمزارع النموذجية أو

املؤرخ في  00-00التعليم العمومي ألاراض ي الفالحية الخاضعة  لالستصالح وفقا لقانون 

، و املرسوم  20 18/18/0660املؤرخ في  006- 60املرسوم التنفيذي رقم و ، 19 00/10/0600

طبق عليها ، وكذلك ألاراض ي الرعوية ، امل21 01/00/0661املؤرخ في  500- 61التنفيذي رقم 

و ألاراض ي الغابية ، املطبق عليها القانون رقم  22 01/18/0611املؤرخ في  50-11ألامر رقم 

املؤرخ في  01-10رقم و املرسوم التنفيذي   23 11/0605 00املؤرخ في  00 - 05

، ألاراض ي الفالحية التابعة للدولة، و لذا سنحاول تبيان احكام الاستغالل في 11/15/0110

 :إجراءات منح حق الامتياز ، و كذا بيان وسائل حماية هذا الحق كما يلي وط و شر  ببيان

 شروط و إجراءات منح حق الامتياز: املطلب ألاول 

الامتياز بأنه عقد إداري وليس بحق ، حتى ال يقع اللبس مع  10-01عرف قانون 

، حق استغالل حقوق الامتياز املنصوص عليها في القانون املدني ، تمنح الدولة بموجبه 

ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة ، وكذا ألامالك السطحية املتصلة بها ،  

بناء على دفتر شروط ، و لالستفادة من هذا الحق يجب على كل عضو  في املستثمرة 

،  25، إيداع ملف لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية 24الفالحية الجماعية  أو الفردية 

 .لدراسته و تحويله إلى إدارة أمالك الدولة إلصدار عقد الامتياز 

 إيداع ملف التحويل :ألاول الفرع 

يتعين على كل مستفيد إيداع ملف يتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز           

ريدة في الج 10-01شهرا ، تبدأ من يوم نشر القانون  00لدى الديوان باسمه الخاص ، خالل 
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ملء استمارة وفق النموذج املرفق باملرسوم التنفيذي : الرسمية ، ويشمل الوثائق التالية 

، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها بغرض إثبات الهوية ،  26 008-01رقم 

شهادة فردية للحالة املدنية للتأكد من أن صاحب الطلب  غير متوفي ، نسخة من العقد 

وفي حالة وفاة املستفيد يرفق العقد ،  28، قرار الوالي  27 باملحافظة العقارية ألاصلي املشهر

ألاصلي أو قرار الوالي بعقد فريضة الهالك ، نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو 

مستخرج من مخطط مسح ألاراض ي عندما تكون البلدية منطقة ممسوحة ، تصريح شرفي 

جرد  ، محضر06-01من املستثمر مصادق عليه يتضمن الوفاء بالتزاماته ووفقا للقانون 

، توكيل يتم إعداده أمام موثق لتمثيل الورثة أمام  29محينا يتضمن ممتلكات املستثمرة 

 . 30الديوان 

في حالة ما إذا كانت املستثمرة غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود ، أو عندما           

رسم يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ، ولم يكن مخطط التحديد أو 

الحدود موضوع تحيين ، تتولى إدارة مسح ألاراض ي بطلب من املعني إعداد أو تحيين هذا 

 .  31املخطط 

يستبعد ألاشخاص الذين تم إسقاط حقوقهم العينية العقارية بموجب أحكام           

قضائية  أو قرارات والئية ، أو كانوا من ألاشخاص الذين حازوا حقوق انتفاع عن طريق 

وفي هذا املجال تطرح إشكالية ألاشخاص   06 - 01ت عقارية  مخالفة ألحكام قانـــــون  معامال 

،  32الذين يحوزون عقود رسمية غير مشهرة بسبب التعليمة الوزارية التي أوقفت التنازل 

 . فهل يحرمون من الاستفادة بحق الامتياز ؟

و   توقف العمل بالنص التشريعيمة الن التعليإانطالقا من مبدأ تدرج القوانين ف          

بالتالي يتعين على مسئولي املحافظات العقارية إتمام إجراءات الشهر ليتسنى لهؤالء 

ألاشخاص تقديم طلبات التحويل من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ، أما فيما يتعلق 

تساؤالت بالنسبة ن هذه العقود باطلة ، إال أنها تثير بعض الإبأصحاب العقود العرفية ف

مة منشآت فوقها كغرس أشجار و إقا يض الألشخاص الذين قاموا باستغالل هذه ألار 
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الخ ، فما مصير هذه املنشآت و ألاغراس املنجزة ، مع العلم أنها قد ....، وبناء مخازن مثمرة

 .تمت بموافقة صاحب حق الانتفاع و سكوت إدارة أمالك الدولة عن هذا التصرف ؟ 

إذا لم يتقدم العضو في املستثمرة الفالحية بطلب التحويل في خالل الفترة املنصوص          

، و بعد إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد ، يبلغ  10-01 رقم  من القانون  01عليها في املادة 

إلى املعني شخصيا  أو ألحد أفراد عائلته  أو بمقتض ى رسالة مضمنة  أو عن طريق النشر 

، ويثبت ذلك بموجب  16-10من قانون  500،  500،  501،  510ق ما تقض ي به املواد وف

محضر صادر عن محضر قضائي وذلك بطلب من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية  يعتبر 

، يترتب عن ذلك إسقاط حق  ورثته متخليا عن حقوقه العقارية املستثمر صاحب الامتياز أو

 .رثتهم بمقتض ى قرار صادر من الوالي ، يشهر في املحافظة العقارية املستثمرين الفالحين أو و 

تسترجع إدارة ألامالك الوطنية ألاراض ي الفالحية و ألامالك السطحية بكل الطرق           

القانونية ، كرفع دعوى الطرد مثال  إال أن إسقاط حق املستفيدين في املستثمرة الفالحية أو 

من القانون  01لوالي يعد تعسفا في حق هؤالء ألاشخاص ، فاملادة ورثتهم بمقتض ى قرار من ا

، تعتبر املستفيد أو ورثته الذي لم يقدم طلب تحويل حق انتفاع دائم إلى حق امتياز  10 -01

شهر تبدأ من يوم نشر هذا القانون في  00لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية خالل 

قه العقارية ، بمعنى أن الذي لم يقدم طلب التحويل في الجريدة الرسمية ، متخليا على حقو 

خالل املدة املحددة ، انه قد تخلى أو أهمل حقه الدائم وهذا الربط غير سليم ومجحف في 

رث حق بعض ألاعضاء ، كاملستفيد الذي يرفض تحويل حقه الدائم إلى حق مؤقت ، وا

متخليين فعال عن حقوقهم   ، هل يعد هؤالء ألاشخاص املستفيد ، الغائب أو املفقود

،  10-01من قانون  01العقارية ، إذا لم يقدموا طلباتهم في خالل املدة املحددة في املادة 

ت املنصوص عليها في وتسحب حقوقهم بموجب قرارات إدارية ؟ أم البد من إتباع إلاجراءا

 00/501ي له رقم و املرسوم التنفيذملتضمن قانون ألامالك الوطنية ، ا 01-61القانون رقم 

املتضمن قانون ألاسرة ، خاصة املادتان  16/18/0605املؤرخ في  00-05، و القانون رقم 

 . ، و هذا هو الاصح من الناحية القانونية و إلاجرائية  001و  016
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 دراسة امللف  :الثانيالفرع 

يتولى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية دراسة طلبات الامتياز على ألاراض ي 

وعلى هذا  33الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة  باالتصال  مع مصالح أمالك الدولة 

، على  008-01من املرسوم التنفيذي  0، و املادة  10-01من القانون  6ألاساس نصت املادة 

لديه قصد دراستها و إمضاء دفتر الشروط مع املستثمر صاحب  إيداع ملفات التحويل

الامتياز ، وفق النموذج املرفق باملرسوم ، ثم يرسلها إلى إدارة أمالك الدولة بغرض إعداد 

، يحدد 34عقد الامتياز باسم كل مستثمر ممض ى من طرف مديرها دون إمضاء املستفيد 

ق الامتياز، و إذا تعلق ألامر بمستثمرة هذا العقد الوعاء العقاري الذي يمارس عليه ح

وفي ، فالحية جماعية ، يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع و بحصص متساوية 

حالة تقديم امللف من ممثل الورثة ، يعد عقد الامتياز في الشيوع باسم كل الورثة تطبق فيها 

 .أحكام امليراث املنصوص عليها في قانون ألاسرة 

ترسل إدارة ألامالك الوطنية عقد الامتياز بمجرد شهره في املحافظة العقارية إلى          

الديوان الذي يبلغه بدوره إلى صاحب الامتياز بعد تسجيله عل نفقة هذا ألاخير في فهرس 

 .  35املستثمرات الفالحية 

ب مع قيمة الانتفاع يدفع املستثمر صاحب الامتياز كل سنة إتاوة زهيدة ال تتناس          

وعاءها ، و الهدف من  36 0101من قانون املالية التكميلي لسنة  50باألرض ، حددت املادة 

ذلك هو أن يلتزم املستثمر باملحافظة على طابعها الفالحي و تنفيذ كل عمل من شأنه أن 

دي إلى فسخ يرفع قيمتها و تحسين إلانتاج و إلانتاجية ، وعدم دفعها مدة سنتين متتاليتين يؤ 

 .عقد الامتياز بالطرق إلادارية 

إذا تطلبت دراسة امللف معلومات تكميلية أو استحق تحقيق في الوثائق املقدمة أو          

لفحص   37الوقائع املصرح بها ، يرسل الديوان امللف إلى اللجنة الوالئية التي يرأسها الوالي 

قا بمحضر اللجنة للقيام بالشكليات إذا قبل امللف يرسل إلى الديوان مرف، فامللف 

، أما إذا رفض امللف يعلم  008-01من املرسوم التنفيذي رقم  1املنصوص عليها في املادة 

الوالي املعني برسالة معللة مع إرسال نسخة منها للديوان ، تتضمن رفض منح الامتياز ، 
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وما بعدها من  001اد يمكن للمعني أن يرفع دعوى إلالغاء ضد قرار الوالي ، طبقا للمو و 

خالل أربعة أشهر ، و قبل رفع الدعوى يجوز  38 01/10/0110املؤرخ في  16-10القانون 

ملعني تقديم تظلم لوالي ، تصدر املحكمة حكما اما بتأييد القرار ، و ال يبقى لرافع دعوى 

ما اذا صدر حكم بإلغاء قرار الوالي ، يبلغ هذا أالالغاء سوى الاستئناف امام مجلس الدولة  

من  600الى  610الحكم للوالي و يطلب منه تنفيذ الحكم وفق ما تنص عليه املواد من 

                                               .  16-10القانون 

 طبيعة حق الامتياز  :الثالثالفرع 

ي حق استغالل ألاراض ي الفالحية ل فيرتب عقد الامتياز ، حق امتياز و املتمث

 : ألامالك السطحية املتصلة بها ، يتميز بالخصائص التالية و

 حـــق الامتياز قابل للنقل : أوال 

ينتقل حق الامتياز للورثة الذكور و إلاناث للمدة املتبقية من عقد الامتياز ،  و يمنح           

ختيار أحد الورثة ليتكفل بحقوق من أجل ا للورثة أجل سنة تبدأ من تاريخ وفاة مورثهم

من قانون ألاسرة في حالة وجود  00التزامات املورث في املستثمرة مع مراعاة أحكام املادة و 

للغير مع مراعاة قاصر بينهم ، أو التنازل بمقابل أو مجانا ألحدهم ، أو التنازل عن حقهم 

 . 10-01من القانون   06،  00،  16،  08 ،01أحكام املواد 

بعد انقضاء أجل سنة ولم يقم الورثة باختيار أحد الحلول املنصوص عليها في املادة           

، يرفع الديوان الوطني لألراض ي الفالحية دعوى قضائية قصد إثبات التخلي الذي يترتب  01

عليه تطبيق إلاجراءات الخاصة بالحراسة وإدراج أموال التركة ضمن ألامالك الوطنية 

 .                                              من قانون ألامالك الوطنية  10اصة ، طبقا لنص املادة الخ

 حــــق الامتيــــــــــــاز قابل للرهن: ثانيا 

يمكن رهن حق استغالل ألارض الفالحية و ألامالك السطحية املتصلة بها بغرض             

في حالة عدم تسديد ألاقساط في وقتها املحدد من طرف الحصول على قروض من البنك ، و 

املستثمر ، يمكن لحجز على هذا الحق ، طبقا إلجراءات الحجز املنصوص عليها في املادة 

 .   16-10من القانون  100
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يشترط في الراس ي عليه املزاد أن يكون شخصا طبيعيا ، جزائري الجنسية  ليست له           

التحرير الوطني ، وأن ال يكون من ألاشخاص الذين تم إسقاط مواقف معادية لحرب 

، وأن ال تصبح  06-01 رقم حقوقهم بموجب حكم قضائي ، أو قرار من الوالي في ظل قانون 

له أكثر من حق على مستوى الوطن ، و حكم رسو املزاد يسجل و يشهر باملحافظة العقارية 

من القانون  185و  180من طرف املحضر القضائي ، غير قابل ألي طعن ، طبقا لنص املادة 

عقد  ، بعد ذلك يقدم حكم رسو املزاد للديوان  بغرض إمضاء دفتر الشروط  وتحرير 10-16

 .امتياز جديد يسجل و يشهر باملحافظة العقارية  من طرف إدارة ألامالك الوطنية 

ينتقل إلى الراس ي عليه املزاد حق استغالل ألارض الفالحية و ألامالك السطحية            

املتصلة بها في حدود املدة املتبقية من عقد الامتياز ، و يجب على الراس ي عليه املزاد أن 

مباشرة ، سواء و رض الفالحية و ألامالك السطحية املتصلة بها بصفة شخصية يستغل ألا 

 .كانت الحصة مفرزة أو على الشيوع ، وأن ال يقوم بتحويلها عن طابعها الفالحي 

 حـــــــق  الامتياز قابل للتنازل : ثالثا 

لفالحية ن حق استغالل ألاراض ي ايمكن للمستثمرين أصحاب الامتياز التنازل ع         

أن ال يكون املتنازل إليه من ألاشخاص الذين شريطة ألامالك السطحية املتصلة بها للغير ، و

، أو الذين ألغيت قرارات استفادتهم ،  06 -01سبق وان تم إسقاط حقوقهم في ظل قانون 

أو من ألاشخاص الذين لهم حق امتياز على مستوى التراب الوطني ، باستثناء املجاور بشرط 

ال يكون هذا ألاخير مستثمرة فالحية تفوق مساحتها عشرة أضعاف املستثمرة الفالحية  أن

أما املستثمرون أصحاب حقوق امتياز من  561 -61املرجعية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

ة ، يمكن لهما ممارسة حق نفس املستثمرة الفالحية ، أو الديوان الوطني لألراض ي الفالحي

إلاطار يتعين على املتنازل إعالم الديوان يوضح فيه مبلغ التنازل و كذا ، و في هذا الشفعة

هوية املرشح القتناء حق الامتياز ، وعندما يكون املتنازل في الشيوع يخطر الديوان كتابيا 

ح على رغبتهم في ألاعضاء آلاخرين قصد ممارسة حق الشفعة ، و يجب على هؤالء إلافصا

                                       .             يوما  01جل أ
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عندما يبدي باقي ألاعضاء رغبتهم في ممارسة حق الشفعة ، يخطر الديوان املتنازل           

، ومفادها يجب  10-01من قانون  00ملباشرة إجراءات التنازل وفق ما تنص عليه املادة 

، طرف إدارة أمالك الدولة جديد من إمضاء دفتر الشروط مع الديوان ويحرر عقد امتياز

 .يسجل و يشهر باملحافظة العقارية 

أما إذا كان الرد سلبيا ، يمارس حق الشفعة من طرف الديوان ، ويعلم هذا ألاخير           

إذا لم يختار بقية ألاعضاء في املستثمرة و ال الديوان و ، املستثمر صاحب الامتياز بذلك 

الديوان للمتنازل بعد موافقة الوالي بمواصلة التنازل طبقا ممارسة حق الشفعة ، يرخص 

 .، ويكون للمدة املتبقية  10-01من قانون  00لنص املادة 

 تكوين املستثمرة الفالحية قانونا : رابعا

تكتسب ": نجدها تنص على ما يلي  10-01من القانون  01حكام املادة ألى إبالرجوع 

تعهد طبقا ألحكام نونية الكاملة باالشتراط و املقاضاة و الاملستثمرة الفالحية الاهلية القا

، يالحظ على هذا النص ان املشرع ال يفرق بين املستثمرة الفالحية الجماعية "القانون املدني

أحال الى احكام  وو املستثمرة الفالحية الفردية ، إذ استعمل عبارة املستثمرة الفالحية ، 

 .تساب املستثمرة الفالحية  أهلية التقاض ي القانون املدني فيما يتعلق باك

منه فإن املستثمرة الفالحية الجماعية  11طبقا ألحكام القانون املدني السيما املادة 

ن هذه ألاخيرة ال ألن تكون لها أهلية التقاض ي إال إذا كانت تتمتع بالشخصية املعنوية ، و 

فإنه ال يوجد أي نص يمنح  10-01حكام القانون أو بتفحص ، تمنح إال بموجب نص قانوني 

، إذ نصت املادة  06-01للمستثمرة الفالحية الجماعية الشخصية املعنوية عكس القانون 

نه يصبح للمستثمرة الفالحية الجماعية شخصية معنوية بمجرد شهر العقد أمنه على  00

للمستثمرة ، خصية املعنوية إلاداري باملحافظة العقارية ، و في غياب نص قانوني يمنح الش

 : إنه لم يبق للمستثمرين أصحاب الامتياز سوى خيارين ف

و ما  100حكام املواد أإدارة حقوق الامتياز بصفة مشاعة ، و تطبق في هذا الشأن  :أولهما 

، فترفع  10-01حكام التي ال تتعارض مع القانون استثناء ألا ، ببعدها من القانون املدني 
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كافة أعضائها ال باسم املستثمرة الفالحية الجماعية ، ألن املال املشاع ال  الدعوى باسم

 .يتمتع بالشخصية املعنوية ، كما يمكن توكيل أي عضو يمثلهم قضائيا 

 08-10من قانون التوجيه الفالحي رقم  10انشاء تعاونية فالحية طبقا ألحكام املادة  :ثانيهما 

عنوية بمجرد املشخصية فهي تكتسب الها شركة مدنية ، أنبما و ،  39 10/10/0110املؤرخ في 

مام املوثق ، لكن ال تكون حجة على الغير الا بعد أتكوينها أي عند افراغها في قالب رسمي 

من القانون املدني ،  501القيام بإجراءات الشهر في املحافظة العقارية ، تطبيقا لنص املادة 

املتعلق بتأسيس  00/10/0618املؤرخ في  80-18من املرسوم  80حكام املادة أو تطبق 

 .السجل العقاري في هذا الشأن 

 وسائل حماية حق الامتياز  :الثانياملطلب 

لضمان استغالل ألاراض ي الفالحية و ألامالك السطحية املتصلة بها استغالال 

 : هي و على عدة وسائل لحمايتها  10-01، وعدم تحويلها عن طابعها الفالحي  نص قانون مثلأ

 الحماية السابقة لحق الامتياز  :ول ألا الفرع 

تتمثل الحماية السابقة لحق الامتياز ، في دراسة ملفات التحويل من قبل الديوان 

 .الوطني لألراض ي الفالحية ، و إن اقتض ى الامر دراستها من قبل اللجنة الوالئية 

 الديوان الوطني لألراض ي الفالحية دراسة ملفات التحويل من طرف : أوال 

املؤرخ   01-68 رقم التنفيذي أنش ئ الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بموجب املرسوم           

، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، 40املتمم و املعدل   05/10/0668في 

انون إلاداري في عالقته مع يتمتع بالشخصية املعنوية و الاستقالل املالي  يخضع لقواعد الق

 .41الدولة ، ويعد تاجرا في عالقته مع الغير 

لهذا الديوان سلطة دراسة ملفات التحويل من حق الانتفاع  10-01قانون المنح            

من املرسوم التنفيذي رقم  10و املادة  10 -01من القانون  16الدائم إلى حق الامتياز  فاملادة 

إمضاء دفتر الشروط مع و نصتا على إيداع ملفات التحويل لديه قصد دراستها  008 -01

سابقة رقابة املستثمر صاحب الامتياز وفق النموذج املرفق باملرسوم ولهذا يكون للديوان 
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ألاشخاص الذين ال عالقة لهم بخدمة  يض املنح عقد الامتياز ، حتى ال يتسرب إلى هذه ألار 

    .             ألارض

على املستثمرة الفالحية في أي وقت للتأكد من أن  الرقابةممارسة حق كما للديوان           

وعلى املستثمر صاحب الامتياز أن ، النشاطات التي تتم عليها مطابقة لبنود دفتر الشروط 

 ن يسهل للديوان الدخول إلى املستثمرة و أن يزودهأيقدم مساعدته ، أثناء عمليات الرقابة ب

 .بكل املعلومات و الوثائق املطلوبة 

، و املادة  10 -01من قانون  00وعند إلاخالل بأحد الالتزامات املنصوص عليها في املادة           

يعاينه محضر قضائي ، يعذر  008 -01من دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم  10

لة عدم الامتثال ، بعد انقضاء ألاجل الديوان املعني حتى يمتثل لدفتر الشروط  ، وفي حا

املذكور في الاعذار تقوم إدارة أمالك الدولة ، بعد إخطارها من الديوان بفسخ عقد الامتياز 

بموجب قرار قابل للطعن أمام الجهات القضائية إلادارية في خالل شهريين تبدأ من يوم 

 .تبليغ قرار الفسخ من طرف الديوان 

  طرف اللجنة الوالئية  تحويل مندراسة ملفات ال: ثانيا 

باإلضافة إلى مراقبة الديوان مللفات التحويل ، هناك مراقبة ثانية تتم على مستوى            

 -01من املرسوم التنفيذي  11اللجنة الوالئية لدراسة امللفات التي أنشئت بموجب  املادة 

 .، وذلك عندما يشك الديوان في صحة الوثائق املقدمة أو التصريحات املدلى بها  008

تتشكل هذه الهيئة من عدة هيئات ذات طابع إداري و تقني و امني يمكن لها أن            

وثائق  أو تقديمتصريـــح كاذب ، و كل تستعين بأي خبير مختص بمساعدتها في مناقشة امللف 

 .ذلك الى رفض امللف او فسخ العقد او املتابعة الجزائية حسب كل حالة  يؤديمزورة ، 

 الحماية الالحقة لحق الامتياز :نيالثاالفرع 

أعمال املستثمرين أصحاب الامتياز  مراقبة للدولة بصفتها مالكة لحق الرقبة ، 

و لها داخل املستثمرة الفالحية ، و يكون ذلك بواسطة الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، 

متى اخل هؤالء بالتزاماتهم ، في توقيع الجزاء املتمثل في انهاء عقد الامتياز  الحقأيضا 

تحويل و املتمثلة في  008-01املرسوم التنفيذي رقم و  10-01املنصوص عليها في القانون 
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الوجهة الفالحية لألراض ي أو ألامالك السطحية املتصلة بها عن طابعها الفالحي ، عدم 

 ذمباشرة و استغالل ألاراض ي الفالحية و ألامالك السطحية املتصلة بها بصفة شخصية 

خالل سنة واحدة ، التأجير من الباطن لألرض الفالحية و ألامالك السطحية املتصلة بها ، 

 .   عدم دفع إلاتاوة مدة سنتين متتاليتين 

، لجزاء حماية الحقة لحق الامتيازيعتبر حق ممارسة الدولة للرقابة و توقيع اإذن           

املخالفة من طرف املحضر  ، بعد معاينة في انهاء عقد الامتياز عن طريق الفسخإذ لها الحق 

قصد  راض ي الفالحية، وإعذار املستثمر بتلك املخالفة من طرف الديوان الوطني لأل القضائي

 .رفعه و الامتثال ألحكام القانون 

، تسترجع إدارة ألامالك الوطنية ألاراض ي الفالحية و ألامالك إذا تقرر فسخ عقد الامتياز 

، مع لة التي كانت عليها وقت التعاقد بالحالة التي هي عليها وليست الحاالسطحية املتصلة بها 

للمستثمر صاحب الامتياز ، تحسب فيه الامتيازات و الرهون املحتملة  اتعويضإلادارة منح 

كتعويض عن ألاضرار التي تلحق ألامالك السطحية   %01ه ض منخفثقل املستثمرة ، تالتي ت

 .ت في حالة إلاخالل بااللتزاما

  :الخاتمة

أنه قد عقد من مشكلة استغالل العقار الفالحي  10-01ما يمكن قوله عن القانون 

عليه فإن املشرع لم ينجح في مسألة منح حق الانتفاع و الاحتفاظ بملكية و التابع للدولة ، 

النظام ، أو في (التسيير الذاتي و الثورة الزراعية )الرقبة سواء كان ذلك في النظام الاشتراكي  

، كما أن الاستغالل الفالحي لم ينجح بسبب (  10-01و القانون  06-01قانون ) الحر 

الاستغالل الجماعي ، و بسبب ضعف الرقابة من قبل الهيئات املختصة ، و الحل يكمن في 

نظرنا في تبني فكرة تقييم الاستغالل الفالحي ملعرفة ألاشخاص الذين تتوفر فيهم املفهوم 

فالح ، ليتم التنازل لهم بملكية ألارض و تكوين مزارع فالحية كبرى كما هو جاري الحقيقي لل

العمل به في الدول املتقدمة السيما الواليات املتحدة الامريكية و فرنسا ، أو إيجارها وفق 

 .نيقيمتها التجارية بصيغة املزاد العل
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 56املتضمن قانون التوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد  ، 00/00/0661املؤرخ في  01-61القانون رقم  - 1

 .املعدل و املتمم  0661سنة 
، املتضمن التسيير الذاتي في الفالحية ، جريدة رسمية عدد  01/00/0680املؤرخ في  810-80مر رقم ألا - 2

 . 0686، سنة  01
عمال التابعة لالستغالل الفالحي ، املتضمن تعريف مجموعة ال 01/01/0686املؤرخ في  01-86ر رقم مألا - 3

 .0686سنة   01املسير ذاتيا ، جريدة رسمية عدد 
، املتضمن تحديد اختصاصات و سير هيئات التسيير  01/10/0686املؤرخ في  08-86املرسوم رقم  - 4

 . 0686، سنة  01الذاتي في الفالحة ، جريدة رسمية عدد 
،  61، املتضمن قانون الثورة الزراعية ، جريدة رسمية عدد  10/00/0610املؤرخ في  10-10مر رقم ألا  - 5

  0610سنة 
، املتضمن نماذج عقد املنح و إجراءات سحبه او سقوط الحق  11/18/0610املؤرخ في  011-10املرسوم  - 6

 .فيه 
 ، املتضمن ضبط كيفية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة 16/00/0601املؤرخ في  06-01القانون - 7

 (امللغى )  0601لسنة  11لألمالك الوطنية و يحدد حقوق املنتجين و واجباتهم  جريدة رسمية عدد 
املتضمن القانون املدني ، جريدة  08/16/0611املؤرخ في  10-11من ألامر  011الى  055راجع املواد من  - 8

 .املتمم و املعدل   0611، سنة  10رسمية عدد 
 . 10-11ألامر من  010راجع املادة  - 9

ناصر الدين سعيدوني ، دراسات في امللكية العقارية ، النظام املالي للجزائر في أواخر العهد العثماني  - 10

، حسن بهلول ، القطاع التقليدي و التناقضات  55ص   0608، املؤسسة الوطنية للكتاب ( 0160-0001)

 . 001، ص  0618ب سنة الهيكلية في الزراعة بالجزائر ، املؤسسة الوطنية للكتا
،  10، املتضمن قانون ألامالك الوطنية ، جريدة رسمية عدد  10/00/0661املؤرخ في  01-61القانون  - 11

 .، املعدل و املتمم  0661سنة 
، يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير  08/00/0100املؤرخ في  501-00املرسوم التنفيذي رقم  - 12

  0100، سنة  86ة التابعة للدولة  جريدة رسمية عدد ألامالك العمومية و الخاص
تتكون حصة املستفيد من حق الانتفاع الدائم و ألاموال املتنازل عنها بصفة كاملة ، و هي وحدة واحدة  - 13

 .ال تتجزأ 
، يحدد شروط تجزئة ألاراض ي الفالحية ،  01/00/0661، املؤرخ في  561-61املرسوم التنفيذي رقم  - 14

  0661، سنة  05رسمية عدد جريدة 
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 .من القانون املدني  660في حالة البيع الجبري تستوفي الدولة دينها ، ألن لها حق امتياز طبقا لنص املادة  - 15
 06-01من القانون  01راجع املادة  -  16
 ، يحدد شروط و كيفيات استغالل ألاراض ي الفالحية 01/10/0101املؤرخ في  10-01القانون رقم  -  17

 . 0101، سنة  58التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، جريدة رسمية عدد 
  10-01من القانون  01راجع املادة  -  18
املتعلق بحيازة امللكية الخاضعة لالستصالح ، جريدة رسمية  00/10/0600املؤرخ في  00-00القانون  -  19

  0600، سنة  05عدد 
، املحدد لشروط التنازل عن ألاراض ي  18/18/0660رخ في ، املؤ  006-60املرسوم التنفيذي رقم  -  20

 . 0660، سنة  11الصحراوية في املساحات الاستصالحية  جريدة رسمية عدد 
، املحدد لكيفيات منح حق امتياز قطع أرضية  01/00/0661املؤرخ في  500-61املرسوم التنفيذي رقم  -  21

 . 0661، سنة  00ت الاستصالحية ، جريدة رسمية عدد من ألامالك الخاصة التابعة للدولة في املساحا
  0611املتضمن قانون الرعي ، جريدة رسمية لشهر جوان سنة  01/18/0611املؤرخ في  50-11الامر  -  22
 08، املتضمن النظام العام للغابات ، جريدة رسمية عدد  00/11/0605املؤرخ في  00-05القانون رقم  -  23

 . 0605، سنة 
يمكن للمؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي و التجاري تقديم طلب للديوان الوطني لألراض ي  - 24

،  01/10/0100املؤرخ في  18-00الفالحية في خالل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر املرسوم التنفيذي 

امللحقة بالهيئات و يحدد كيفيات استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة املخصصة أو 

 . 0100، سنة  10املؤسسات العمومية ، جريدة رسمية عدد 
من املرسوم التنفيذي  00يتوفر الديوان على هياكل جهوية ، موزعة عبر كامل التراب الوطني ، املادة  -  25

، املؤرخ في  01-68، املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  00/01/0116املؤرخ في  006 -16رقم 

 . ، املتضمن انشاء الديوان الوطني لألراض ي الفالحية  01/10/0668
، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز  00/00/0101، املؤرخ في  008 - 01م التنفيذي رقم املرسو  -  26

 .  0101لسنة  16الستغالل الاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة ، جريدة رسمية عدد 
حالة التنازل  يشمل العقد الرسمي املشهر باملحافظة العقارية ، العقد الاداري ، و العقد التوثيقي في -  27

عن حق الانتفاع من طرف أحد املستفيدين في املستثمرة الفالحية الفردية أو الجماعية ، أو الشهادة 

 .التوثيقية في حالة الوفاة 
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قرار الوالي ال يرتب حق انتفاع دائم ، و مع ذلك اضافه املشرع ، و هذا يعد خطأ ، إذ يجب على  -  28

على العقد إلاداري ثم املطالبة بتحويل حق الانتفاع الدائم الى حق  املستفيد تسوية وضعيته و الحصول 

 .امتياز 
 008 - 01يكون محضر الجرد هذا وفق النموذج املرفق للمرسوم التنفيذي رقم  -  29
من القانون املدني ، الن مهمة الوكيل هي  110تكون الوكالة هنا ، وكالة عامة وفق ما تنص عليه املادة  -  30

حصة في املستثمرة الفالحية الجماعية ، او الفردية ، اي ادارة حق استغالل الارض الفالحية و ادارة ال

 .الامالك السطحية املتصلة بها ال غير 
 . 008 - 01من املرسوم التنفيذي رقم  15راجع املادة  -  31

التعليمة الوزارية  و املتضمنة الغاء 10/10/0111املؤرخة في  11التعليمة الوزارية املشتركة رقم  -  32

املتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية املمنوحة  01/11/0110املؤرخة في  11املشتركة رقم 

 . 06-01للمنتجين الفالحين بموجب القانون 
 006-16املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم  راجع  - 33
، تحت رقم  00/15/0100التعليمة الوزارية ، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ  -  34

 .، املتضمنة منح الامتياز على ألاراض ي الفالحية التابعة للقطاع العمومي  10101
لفهرس عن ، وينظم هذا ا 50فهرس املستثمرات الفالحية ، نص عليه قانون التوجيه الفالحي في املادة  -  35

 .طريق قرار وزاري 
،  0101، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  08/10/0101املؤرخ في  10-01مر من ألا  50املادة  -  36

  0101، سنة  10جريدة رسمية عدد 
مدير أمالك الدولة ، مدير املحافظة العقارية ، مدير املصالح : تتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوالي من  -  37

البناء مدير التنظيم و الشؤون العامة ، ممثل مجموعة و الفالحية ، مدير مسح ألاراض ي ، مدير التعمير 

الدرك الوطني املختصة إقليميا و يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شانه مساعدتها في مناقشاتها 

   . لدراسة امللفات التي تعرض عليها 
، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية ، جريدة رسمية  01/10/0110املؤرخ في  16-10القانون  -  38

 . 0110، سنة  00عدد 
سنة  58، املتضمن التوجيه الفالحي ، جريدة رسمية عدد  10/10/0110املؤرخ في  08-10لقانون ا - 39

0110 . 
، املتضمن انشاء الديوان الوطني لألراض ي  05/10/0668املؤرخ في  01-68املرسوم التنفيذي رقم  -  40

 . 006 - 16، معدل و متمم باملرسوم التنفيذي رقم  0668،سنة  01الفالحية ، جريدة رسمية عدد 
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 .املعدل و املتمم   01 - 68املادة ألاولى من املرسوم التنفيذي  -  41

 قائمة املصادر و املراجع 

 ألاوامر  -

 01ر عدد .املتضمن التسيير الذاتي في الفالحية، ج 01/00/0680املؤرخ في  810-80ألامر -

، املتضمن تعريف مجموعة العمال  01/01/0686املؤرخ في  01-86ألامر - 0686سنة 

 0686سنة   01ر عدد .التابعة لالستغالل الفالحي املسير ذاتيا ، ج

،  61ر عدد .املتضمن قانون الثورة الزراعية ج ، 10/00/0610املؤرخ في  10-10ألامر رقم -

 0610سنة 

 . 0611، سنة  10ر عدد .املتضمن القانون املدني ، ج 08/16/0611املؤرخ في  10-11ألامر -

ر .، ج 0101، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  08/10/0101املؤرخ في  10-01ألامر -

  0101، سنة  10عدد 

 القوانين  -

ر .املتعلق بحيازة امللكية الخاضعة لالستصالح ، ج 00/10/0600املؤرخ في  00-00القانون -

 0600سنة  05عدد 

،  08ر عدد .، املتضمن النظام العام للغابات ، ج 00/11/0605املؤرخ في  00-05القانون -

 0605سنة 

راض ي ، املتضمن ضبط كيفية استغالل ألا  16/00/0601املؤرخ في  06-01القانون -

لسنة  11ر عدد .الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و يحدد حقوق املنتجين و واجباتهم ، ج

 (امللغى )  0601

ر عدد .، املتضمن قانون التوجيه العقاري ، ج 00/00/0661املؤرخ في  01-61القانون رقم -

 املعدل و املتمم 0661سنة  56

،  10ر عدد .تضمن قانون ألامالك الوطنية ، ج، امل 10/00/0661املؤرخ في  01-61القانون -

، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية و  01/10/0110املؤرخ في  16-10القانون - 0661سنة 

 . 0110، سنة  00ر عدد .إلادارية ، ج
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سنة  58ر عدد .، املتضمن التوجيه الفالحي ، ج 10/10/0110املؤرخ في  08-10لقانون ا-

0110  

، يحدد شروط و كيفيات استغالل ألاراض ي  01/10/0101املؤرخ في  10-01القانون رقم -

 (.النافذ )  0101، سنة  58ر عدد .الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، ج

 املراسيم  -

، املتضمن تحديد اختصاصات و سير هيئات  01/10/0686املؤرخ في  08-86املرسوم رقم -

 . 0686، سنة  01ر عدد .في الفالحة ، جالتسيير الذاتي 

، املحدد لشروط التنازل عن  18/18/0660، املؤرخ في  006-60املرسوم التنفيذي رقم  -

 . 0660، سنة  11ر عدد .ألاراض ي الصحراوية في املساحات الاستصالحية  ج

ن الوطني ، املتضمن انشاء الديوا 01/10/0668، املؤرخ في  01-68املرسوم التنفيذي رقم -

 . ، املعدل و املتمم  0668، سنة  01ر عدد .لألراض ي الفالحية  ج

، املحدد لكيفيات منح حق امتياز  01/00/0661املؤرخ في  500-61املرسوم التنفيذي رقم -

،  00ر عدد .قطع أرضية من ألامالك الخاصة التابعة للدولة في املساحات الاستصالحية ، ج

 . 0661سنة 

، يحدد كيفيات تطبيق حق  00/00/0101، املؤرخ في  008 - 01نفيذي رقم املرسوم الت-

لسنة  16ر عدد .الامتياز الستغالل الاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة ، ج

0101  . 

، يحدد كيفيات استغالل ألاراض ي  01/10/0100املؤرخ في  18-00املرسوم التنفيذي -

الخاصة للدولة املخصصة أو امللحقة بالهيئات و املؤسسات  الفالحية التابعة لألمالك

 . 0100، سنة  10ر عدد .العمومية ، ج

، يحدد شروط و كيفيات إدارة و  08/00/0100املؤرخ في  501-00املرسوم التنفيذي رقم -

 0100، سنة  86ر عدد .تسيير ألامالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ، ج
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 املؤلفات : ثانيا 

ناصر الدين سعيدوني ، دراسات في امللكية العقارية ، النظام املالي للجزائر في أواخر العهد -

 . 0608، املؤسسة الوطنية للكتاب ( 0001-0160)العثماني 

حسن بهلول ، القطاع التقليدي و التناقضات الهيكلية في الزراعة بالجزائر ، املؤسسة - 

 .0618الوطنية للكتاب سنة 

 االتعليمات الوزارية  : ثالثا

و املتضمنة الغاء التعليمة  10/10/0111املؤرخة في  11التعليمة الوزارية املشتركة رقم -

املتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية  01/11/0110املؤرخة في  11الوزارية املشتركة رقم 

 . 06-01العقارية املمنوحة للمنتجين الفالحين بموجب القانون 

،  00/15/0100التعليمة الوزارية ، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ -

 .قطاع العمومي ، املتضمنة منح الامتياز على ألاراض ي الفالحية التابعة لل 10101تحت رقم 
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بين النص : في ظل الدعوى الّضريبية جزاء سقوط الحق إلاجرائيفعالية إثارة 

 التشريعي والعمل القضائي

The effectiveness of raising the sanction for dropping the 

procedural right in the Tax case: between the legislative text and 

the judicial work 

 بن دياب مسينيسا .أ                                               

BENDIAB Massinissa                                  

 (الجزائر) -بجاية- جامعة عبد الرحمان ميرة                                   

                    massi.bendiab91@gmail.com                  

 م  
ّ
 : صلخ

ُيعتبر جزاء سقوط الحق إلاجرائي من أشد الجزاءات إلاجرائية التي ترتبها القواعد 

إلاجرائية عن عدم مراعاة الخصم للمقتضيات الشكلية التي أوجبها املشّرع الجزائري من 

أجل اتخاذ إلاجراء مطابقا لنموذجه القانوني؛ بحيث ُعرف مثل هذا الجزاء في ظل القانون 

قساوة آلاثار إلاجرائية التي تترتب عن إعماله بحيث يؤدي مباشرة إلى إلاجرائي بصرامة و 

إعدام حق الخصم في اتخاذ إلاجراء دون أّية إمكانية لتدارك الخطأ أو العيب إلاجرائي، لعل 

هذا ما يعطي فعالية أكثر لجزاء سقوط الحق إلاجرائي مما يؤدي بالتالي للمغاالة في شكل 

ضوعي، مما أدى باملشّرع إلى اتباع سياسة تشريعية مخففة لشّدة إلاجراء وإهدار الحق املو 

 . هذا الجزاء عن طريق تقرير الفعالية املوضوعية لحماية الحق املوضوعي

الحق إلاجرائي، الحق املوضوعي، الدعوى الّضريبية، القاض ي : كلمات مفتاحية

 .إلاداري، جزاء السقوط

Abstract:  

 The sanction for dropping the procedural right is considered one 

of the harshest procedural sanctions stipulated in the procedural rules 

for failure of the opponent to observe the formal requirements that the 

Algerian legislator required in order to take the action in conformity 

mailto:massi.bendiab91@gmail.com
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with his model of law, so that this sanction was defined in light of the 

procedural law with the severity and severity of the procedural effects 

that result from its implementation so that it leads directly to the 

execution of the opponent’s right to take the action without any 

possibility to correct the procedural error or defect, perhaps this would 

give more effectiveness to the sanction for the loss of the procedural 

right, thus leading to the exaggeration in the form of the procedural and 

the waste of the substantive right, which led the legislator to adopt a 

legislative policy that mitigated the severity of this sanction through 

determining the objective effectiveness of protecting the substantive 

right. 

Keywords: Procedural right; Objective Right; Tax Case; 

Administrative Judge; The sanction for falling. 

  : مةمقّد 

الوجه إلالزامي للقواعد إلاجرائية الذي يفرض على أطراف  1يعتبر الجزاء إلاجرائي

الخصومة القضائية عامة احترام ومراعاة جميع املقتضيات الشكلية التي تمليها هذه 

ذلك أن إتيان أّي خصم ملخالفة إجرائية لشكل إلاجراء يكون مدعاة إلى ترتيب  القواعد،

 .الجزاء إلاجرائي املقرر حسب طبيعة العيب إلاجرائي

يتبين من خالل التنقيب في السياسة التشريعية، أن ألاعمال إلاجرائية يسيطر عليها 

ألاعمال إلاجرائية ويحدد مبدأ قانونية الشكل الذي يقصد به بأن القانون هو الذي يحّدد 

أنواعها وبياناتها، وأي مخالفة للخصم للنموذج القانوني إال وتقرر إعمال جزاء سقوط الحق 

م أحكامه وقواعده في ظل قانون إلاجراءات املدنية 
ّ
إلاجرائي، والذي نجّد املشّرع الجزائري نظ

 .2وإلادارية

أن الخصومة القضائية تتأسس على مبدأ سيادة الخصوم  نشير في هذا الصّدد،

الذي يقصد به أن هذه الخصومة ملك للخصوم، لهم كامل الحرية والسلطة في البدء فيها أو 

تركها في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، وعلى إثر ذلك قام املشّرع الجزائري في بعض 

 .درة على القيام باألعمال إلاجرائيةالحاالت بمنح الخصوم حقوقا إجرائية تخول لهم الق
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يظهر من ذلك، بأن املشّرع الجزائري لم يتخلى بصفة مطلقة عن مبدأ الشكلية 

القانونية وهو يقّرر هذه الحقوق إلاجرائية، فقام بتحديد ألاعمال إلاجرائية التي يجب على 

لتمام ممارسة صاحب الحق إلاجرائي استعماله عن طريقها فحّدد ميعادا يتعين على وجه الا

إثارة القاض ي إلاداري لجزاء سقوط الحق الحق إلاجرائي في خالله، وإال ترتب عن مخالفتها 

ما مدى فعالية إعمال جزاء سقوط الحق : ، ومن هنا نطرح إلاشكالية التاليةإلاجرائي

 إلاجرائي في تحقيق حماية للحق املوضوعي؟

 أهداف البحث: 

 :الدراسة حول املسائل التاليةتتجلى أهداف البحث في موضوع 

  يم وتأطير
ّ
التنقيب في السياسة التشريعية املنتهجة من ِقبل املشّرع الجزائري لتنظ

أحكام إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي، ملعرفة مدى نجاعة النظام القانوني الذي 

ه يعتبر في ظل القانون إلاجرائي أشد 
ّ
يخضع له مثل هذا الجزاء السيما وأن

 .ءات إلاجرائية إثارةالجزا

  تسليط الضوء على املواضع التشريعية املبينة في ظل قانون إلاجراءات املدنية

 . نجاعة هذه ألاحكام لتحقيق حماية للحق املوضوعي وإلادارية، ملعرفة مدى

 منهجية البحث: 

اعتمد الباحث في دراسة هذا املوضوع، على املنهج الاستقرائي لغرض تحليل 

ريعية املنتهجة من ِقبل املشّرع الجزائري في ظل املنظومة إلاجرائية السيما السياسة التش

نصوص قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، إلى جانب تحليل مختلف القرارات القضائية 

 .التي أكدت على إرادة املشّرع الجزائري في تكريس فعالية جزاء سقوط الحق إلاجرائي

حة في موضوع هذه الدراسة، يتم تسليط الضوء على لإلجابة عن إلاشكالية املطرو 

بين وتبرز 
ُ
نصوص قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية لتحديد املواضع التشريعية التي ت

، وكذا تحديد املواضع التشريعية التي (املبحث ألاّول )فعالية جزاء سقوط الحق إلاجرائي 

مثل جانب التخفيف من شّدة جزاء سقوط الحق إلاجرا
ُ
ئي لغرض تجسيد الحماية ت

 .  (املبحث الثاني)املوضوعية للحقوق 
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نحو تكريس  توجه: فعالية جزاء سقوط الحق إلاجرائي: املبحث ألاّول 

 الفعالية إلاجرائية لشكل إلاجراء

يعتبر جزاء سقوط الحق إلاجرائي أشد الجزاءات إلاجرائية التي يترتب إعمالها عند 

يم 
ّ
مخالفة العمل إلاجرائي لنموذجه القانوني، ولقد أولى املشّرع الجزائري أهمية بالغة في تنظ

أحكام هذا الجزاء نظرا لآلثار إلاجرائية الخطيرة املترتبة عن إعماله واملنظمة في ظل أحكام 

نادي بتغليب شكل إلاجراء على قانو 
ُ
ن إلاجراءات املدنية وإلادارية وفقا لسياسة إجرائية ت

 .حماية الحق املوضوعي، وهذا ما يكرس فعالية أكثر لشكل إلاجراء

تظهر بهذا الفعالية إلاجرائية لجزاء سقوط الحق إلاجرائي، من خالل عّدة 

ع الجزائري ملواضع تشريعية التي يتقرر اعتبارات قانونية والتي نجد من بينها، تحديد املشرّ 

فيها إعمال القاض ي إلاداري لسلطته في الكشف عن العيب إلاجرائي الخاص بإثارة جزاء 

، كما تزداد شّدة وصرامة هذا الجزاء فيما يتعلق (املطلب ألاّول )سقوط الحق إلاجرائي 

القضائية عامة من إنقاذ  باآلثار املترتبة عن إعماله بحيث ال يترك مجاال ألطراف الخصومة

 .(املطلب الثاني)إلاجراء املعيب بتصحيحه وبالّتالي تفادي إهدار القيمة املوضوعية للحقوق 

أحكام إثارة القاض ي إلاداري لجزاء سقوط الحق : املطلب ألاّول 

 إلاجرائي

يم ألاعمال إلاجرائية على مبدأ قانونية الشكل الذي 
ّ
اعتمد املشّرع الجزائري في تنظ

ُيترجم في صورة تحديد املشّرع لنماذج قانونية ينبغي على الخصوم إتباعها حتى يستقيم 

العمل إلاجرائي وينتج كافة آثاره القانونية، ومن هنا تكفل املشّرع بترتيب عن كل مخالفة 

م لكيفية ممارسة الحق إلاجرائي جزاء سقوط إجرائية تقع ب
ّ
شأن النموذج القانوني املنظ

، لكن قيد القاض ي إلاداري من جهة أخرى بعدم التعسف في 3الحق في اتخاذ هذا إلاجراء

 .إثارته لهذا الجزاء إلاجرائي إال في الحاالت املحّددة قانوًنا

ائري أشار إلى املقتضيات بالتنقيب في السياسة التشريعية نجد بأن املشّرع الجز 

التي يتّم فيها إعمال جزاء سقوط الحق إلاجرائي، بحيث يتقرر إثارته عند مخالفة الخصم 

للترتيب الذي وضعه املشّرع إلجراء معين، فإذا أوجب املشّرع ضرورة تقّديم الدفوع معا وقبل 
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هذه املسائل إلى إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول، فيؤدي إثارة أي من 

سقوط الحق في تقّديم هذه الدفوع أو سقوط الحق في إثارة الدفع الشكلي كعمل إجرائي 

من قانون  05ضمن أحكام املادة  4وهذا نظرا ملخالفة الترتيب الذي أشار إليه املشّرع

 . إلاجراءات املدنية وإلادارية

تغاض ي الخصوم على  يتقرر أيضا إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي عند إغفال أو

مباشرة إلاجراء في املناسبة التي حّددها املشّرع الجزائري تحت طائلة سقوط حق الخصم في 

يم املشّرع إلجراءات رّد الخبير أمام املحكمة 
ّ
اتخاذ إلاجراء، كما هو عليه الحال بالنسبة لتنظ

في نصوص مواد قانون  إلادارية في ظل الدعوى الّضريبية التي تتّم وفقا لنموذج قانوني وارد

، بحيث يتقرر القيام بمثل هذا 5إلاجراءات املدنية وإلادارية وكذا قانون إلاجراءات الجبائية

إلاجراء خالل آجال ومواعيد ينجّر على أّي مخالفة لها إعمال الجزاء إلاجرائي الذي يقض ي 

( 8)أجل ثمانية  بسقوط الحق في طلب رّد الخبير، وذلك إذا لم يتم تقديم هذا الطلب خالل

أيام التي تحسب من تاريخ الذي يتسلم فيه الطرف تبليغ إسم الخبير الذي ورد طلب الرد 

بشأنه، علما أن املحكمة إلادارية تبت في طلب الّرد الخبير دون أي تأخير وعلى وجه 

 .مستعجل، وذلك بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم

الحق إلاجرائي في الحالة التي يحّدد فيها إضافة إلى ذلك، يترتب إعمال جزاء سقوط 

املشّرع الجزائري مدة معينة ملباشرة إلاجراء خاللها، أو عدم مباشرة إلاجراء قبل مدة معينة، 

فإن مخالفة امليعاد على النحو املنصوص عليه وفقا للحالة، يعني سقوط حق الخصم في 

حدّد واملنظم ملواعيد وآجال تقديم القانوني امل للنموذج ، كما هو الحال بالنسبة6إلاجراء

، بحيث باستقراء 7الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة الذي يعتبر من النظام العام

من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، يفهم أّن أثر إعمال الجزاء إلاجرائي  309أحكام املادة 

لطاعن باالستئناف سواء أكان املتمثل في سقوط الحق إلاجرائي، يظهر في حالة ما إذا قام ا

لف بالضريبة أو إدارة الضرائب، بتقديم طعنه أمام مجلس الدولة خارج امليعاد املقررة 
ّ
املك

التي تبدأ احتسابها من يوم الذي يحصل فيه التبليغ ( 2)قانوًنا أي بعد فوات أجل شهرين 
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يوما فيما ( 50)شرة الرسمي للحكم الضريبي، كما قد يقلص هذا ألاجل استثناء إلى خمسة ع

 .يتعلق باألوامر التي تتسم بالطابع الاستعجالي

ه يتم إثارة إعمال الجزاء إلاجرائي الذي يقض ي بسقوط 
ّ
تبقى إلاشارة بالّتالي، إلى أن

حسب  8(2)الحق إلاجرائي، إذا قام املستأنف بتقديم طعنه بعد فوات ميعاد سنتين 
ُ
التي ت

وذلك في حالة ما إذا كان الحكم حضوريا يفصل في موضوع النماع  من تاريخ النطق بالحكم،

وكذا الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع 

نهي بها الخصومة القضائية عامة والخصومة الّضريبية خاصة
ُ
 .ألاخرى التي ت

جزاء سقوط الحق خصوصية آلاثار املترتبة عن إعمال : املطلب الثاني

 بين الدفع بالسقوط وإثارة جزاء البطالن: إلاجرائي

م املشّرع الجزائري أحكام إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي وفقا لسياسة 
ّ
نظ

تشريعية مشّددة في تقرير آثار هذا الجزاء إلاجرائي على العمل إلاجرائي املعيب، مما يبرز 

جراء وإهدار الحماية للحق املوضوعي، على اعتبار فعالية هذا الجزاء في املغاالة في شكل إلا 

أن املشّرع لم يجعل ملثل هذا الجزاء أية ضمانات قانونية تؤدي بمجرد إعمالها إلى توفير 

 .حماية للحق املوضوعي

تظهر بالّتالي فعالية جزاء سقوط الحق إلاجرائي في أن املشّرع جعل مثل هذا الجزاء  

القبول الذي يتمتع بخصوصية إثارته في أية مرحلة كانت  مسطر تحت طائلة الدفع بعدم

عليه الدعوى، مما جعل هذا الجزاء يلحق العمل إلاجرائي املعيب لغرض إعدام آثاره على 

سير الخصومة القضائية عامة دون إمكانية تصحيحه من طرف الخصوم لغرض تدارك 

 .ذلك الخطأ إلاجرائي من جهة

أخرى، جزاء السقوط بحاالت معينة يتقّرر إعماله  أخص املشّرع الجزائري من جهة

وجوبا القترانه بفكرة النظام العام وبصريح نصوص املواد القانونية، وبين حاالت أخرى 

يحّدد فيه املشّرع ميعاد السقوط دون أن ينص عليه صراحة إنما يفهم ضمنيا حتمية إثارة 

 9ا لسلطة التقديرية للقاض ي إلاداري جزاء السقوط ملخالفة هذا امليعاد إلاجرائي وذلك وفق
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وبعد التأكد من عدم تعلق ذلك امليعاد باملصلحة الخاصة للخصوم أو كان مجرد ميعاد 

 . تنظيمي ملسألة قانونية أو إجراء عادي

يتّضح من ذلك، أن جزاء سقوط الحق إلاجرائي ُيعد من قبيل الدفع بعدم 

وبالّتالي ال يسقط الحق في إثارتها مهما كانت الذي يندرج في طائفة النظام العام،  10القبول 

عليها الدعوى وحتى لو سبق لصاحب املصلحة أن خاض في موضوع دعواه، وهذا كله نزوال 

عند نية املشّرع الجزائري في تكريس فعالية جزاء السقوط وتفعيل حماية شكل إلاجراء 

إثارة هذا الجزاء  لغرض فرض احترامه من قبل الخصوم، حتى أنه يجوز لكل خصم أغفل

أمام قاض ي الدرجة ألاولى أن يستدرك هذا إلاغفال وأن يثيره كدفع أو طلب أمام مجلس 

 .الدولة بصفتها جهة استئناف ولو حتى ألول مرة أمام هذه الجهة بصفتها جهة نقض

تظهر خصوصية إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي في أن تفعيل إثارته من قبل   

ؤدي حتما إلى عدم إمكانية اتخاذه من جديد أو تصحيحه لفقدان الحق في القاض ي إلاداري ي

إجرائه، مما ينعكس سلبا على تقرير الحماية للحق املوضوعي، كما أنه إذا ظهر تعنت من 

جانب الخصم وأّن أعاد اتخاذ ذلك إلاجراء رغم سقوط حقه فيه، عند هذه الحدود ينقلب 

جراء لعدم وجود أصال حق يستند إليه هذا إلاجراء ألنه جزاء سقوط الحق إلى جزاء بطالن إلا 

متعلق بالنظام العام ويجب على القاض ي أن يثيره به من تلقاء نفسه، كما هو الحال عليه 

لف بالضريبة دعواه أمام املحكمة إلادارية بعد فوات آجال أربعة 
ّ
أشهر ( 4)عند رفع املك

يبدأ احتسابه من يوم استالم إلاشعار الذي من أشهر التي ( 4)املوالية النقضاء آجال أربعة 

لف بالضريبة بالقرار املتخذ بشأن شكواه النماعية، 
ّ
خالله يبلغ املدير الوالئي للضرائب املك

من قانون  67/2سواء كان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انقضاء آلاجال املشار إليها في املادة 

وط يمس إلاجراء املحّدد ملمارسة الحق وحده وال إلاجراءات الجبائية، كما أّن جزاء السق

 .11تمتد شدة وقساوة آثار جزاء السقوط إلى باقي إجراءات الخصومة القضائية

ه ال يجوز تجديد  
ّ
ُيفهم من ذلك، بأنه يترتب على الحكم بالسقوط كجزاء إجرائي أن

كما ال يجوز تصحيحه بالتكملة،  إلاجراء الذي سقط الحق في اتخاذه بإجراءات جديدة،

فالسقوط أبعد أثرا من البطالن، ذلك أن هذا ألاخير ال يمنع من تجديد العمل إلاجرائي 
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الباطل، ما لم يكن قد سقط الحق في اتخاذه ألي سبب، وقد يكون من شأن سقوط مكنة 

بطالنه لعدم احترام اتخاذ إلاجراء بطالنها أحيانا، بحيث يترتب على اتخاذ إلاجراء بعد امليعاد 

 .12الشكلية إلاجرائية من ناحية امليعاد

توجه نحو :  عدم فعالية جزاء سقوط الحق إلاجرائي: املبحث الثاني

 تكريس الفعالية املوضوعية للحق املوضوعي

م املشّرع الجزائري أحكام إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي وفقا لسياسة 
ّ
نظ

اضع التشريعية التخفيف من شّدة وقساوة آلاثار إلاجرائية إجرائية استهدف بها في بعض املو 

الخطيرة املترتبة عن إثارة هذا الجزاء، وذلك من أجل ضمان تكريس الحماية املوضوعية 

للحقوق، حتى ال يتّم املغاالة في شكل إلاجراء إلى حّد إهدار الحق املوضوعي ألطراف 

 .الخصومة القضائية عامة

عية املقترنة بجزاء سقوط الحق إلاجرائي من خالل املواضع تظهر الفعالية املوضو  

التشريعية التي كرسها املشّرع الجزائري في ظل أحكام قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، 

والتي تظهر على وجه الخصوص من حيث جعل هذا الجزاء يتدرج بين مقتضيات النظام 

على القاض ي إلاداري وفقا لسلطته  العام واملصلحة الخاصة للخصوم، وبالتالي يتوجب

التقديرية إعمال هذا الجزاء متى تعلق بضوابط النظام العام وتقييد سلطته في إثارته متى 

، إلى جانب منح سلطة للقاض ي إلاداري في (املطلب ألاّول )تعلق باملصلحة الخاصة للخصوم 

دم تكافؤ املراكز القانونية إثارة هذا الدفع السيما في ظل الخصومة الّضريبية التي تتميم بع

 .(املطلب الثاني)ألطرافها 

الضوابط القانونية إلعمال جزاء سقوط الحق : املطلب الثاني

 بين مقتضيات النظام العام واملصلحة الخاصة : إلاجرائي

يشترط املشّرع الجزائري أن إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي يتقّرر وجوبا وبقوة  

القانون بحكم قضائي وذلك عند توفر شروط ومقتضيات املخالفة إلاجرائية، بحيث 

يتوجب على القاض ي إلاداري قبل الحكم بإعمال هذا الجزاء أن يأخذ بعين الاعتبار 

، وللخصوم 13ت تمديد مواعيد ووقف وقطع املواعيداملقتضيات القانونية املتعلقة بحاال 
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أيضا حق التمسك بإثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي في شكل دفع في أية مرحلة كانت عليها 

 .الدعوى 

ُيثار بالّتالي، جزاء سقوط الحق إلاجرائي بموجب دفع يتمسك به الخصم الذي  

ه القاض ي إلاداري بموجب أمر تقرر ملصلحته في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، ويفصل في

 .14على عريضة غير قابل ألي طعن، وذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور 

تأسيسا على ذلك، اتبع املشّرع الجزائري سياسة تشريعية مخففة للحّد من 

الخطورة إلاجرائية املترتبة عن إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي، وذلك من خالل جعل 

ذا الجزاء إلاجرائي ذو طبيعة مزدوجة، فهو من جهة يدخل في نطاق فكرة النظام املشّرع ه

ملثل هذا الجزاء من تلقاء  15العام وأّي مخالفة للعمل إلاجرائي يقع تحت طائلة إثارة القاض ي

نفسه مما يؤدي بالّتالي إلى إهدار القيمة املوضوعية للحقوق، ومن جهة أخرى، يقترن هذا 

الخاصة للخصوم مما يجعل إمكانية إثارة القاض ي لهذا الجزاء مقيدة الجزاء باملصلحة 

 .وبالتالي تظهر فعاليته أكثر في توفير حماية للحق املوضوعي لكن دون املغاالة في شكل إلاجراء

يظهر من ذلك، أنه إذا تعلق امليعاد أو الترتيب بالنظام العام كان جزاء سقوط  

كان على القاض ي أن يقض ي به من تلقاء نفسه، فال يمكن الحق إلاجرائي من النظام العام و 

بعد ذلك لصاحب املصلحة أن يستعمل حقه إلاجرائي بعد فوات آلاجال املحّددة وفقا 

 .لنموذج القانوني

نضيف إلى ذلك، أنه إذا تعلق امليعاد أو الترتيب باملصلحة الخاصة، فإن جزاء 

ن مقررا للمصلحة الخاصة للخصوم، فال السقوط املترتب عن خرق النموذج القانوني يكو 

يجوز لغير من تقرر ملصلحته امليعاد أو الترتيب التمسك بهذا الجزاء، ويجوز تبعا لذلك 

لصاحب املصلحة في التمسك بالسقوط أن يتنازل عن التمسك به، وفي هذه الحالة يجوز 

حّددة قانوًنا ويعتبر ممارسة الحق إلاجرائي من جانب الخصم ألاخر ولو بعد فوات امليعاد امل

، كما في حالة سقوط الحق في تصحيح إلاجراءات الباطلة بعد فوات 16ممتدا في هذه الحالة

آلاجال املقررة التخاذ آلية التصحيح، وإذا فرض وقام الخصم بتصحيح إلاجراء بعد فوات 
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خ امليعاد ولم يتمسك خصمه بسقوط حقه في التصحيح فإن إلاجراء يصبح صحيحا من تاري

 .17التصحيح

ه يمكن للخصوم التنازل عن التمسك 
ّ
بإثارة جزاء  18نشير في هذا الصّدد، إلى أن

السقوط وذلك في حالة اقترانه باملصلحة الخاصة، بحيث ُيجيم القانون التنازل عن هذا 

الجزاء وإعمال آثاره التي تؤدي في أغلب ألاحيان إلى إعدام العمل إلاجرائي ومنعه من ترتيب 

القانونية وذلك سواء كان التنازل بصفة صريحة أو ضمنية في أية مرحلة كانت عليها آثاره 

 .الدعوى 

سلطة القاض ي إلاداري في إثارة جزاء سقوط الحق : املطلب الثاني

 إلاجرائي في ظل الدعوى الّضريبية

أقر املشّرع الجزائري بموجب أحكام قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية سلطة 

لقاض ي إلاداري وكذا الخصوم إلثارة إعمال جزاء سقوط الحق إلاجرائي في ظل تقديرية ل

الخصومة الّضريبية، السيما عند تعلق هذا الجزاء بفكرة النظام العام، وذلك من أجل 

تحقيق الفعالية املوضوعية لحماية الحق املوضوعي، وهذا ما تّم تأكيده من خالل عّدة 

 :ملحكمة العليا، واملبينة على النحو آلاتيقرارات صادرة عن مجلس الدولة وا

صدور '': ، بأنه27/54/5332الصادر بتاريخ  83325حيث جاء في مبدأ القرار رقم 

استئناف أمام املحكمة العليا –قرار عن الغرفة إلادارية يرفض إلاعفاء من أداء الضرائب 

رفض لكون التبليغ عن طريق رسالة موص ى عليها صحيح، ولكون  -لعدم صحة تبليغ القرار

 .الاستئناف جاء خارج آلاجال القانوني

بما أن املستأنف معترف باستالمه التبليغ عن طريق الرسالة املوص ى عليها مرفقة 

بنسخة من القرار املطعون فيه، فكان عليه باالستئناف في مهلة شهر، وخارج هذا آلاجال 

 .19'')...(فه غير مقبوال شكال يكون استئنا

أجل '': ، بأنه55/57/2555الصادر بتاريخ  5535أقرت مقتضيات مبدأ القرار رقم 

أشهر ما بين تاريخ تقديم الطعن املسبق والطعن القضائي ورفعها ( 58)الدعوى الّضريبية 

 .بعد انقضاء هذا ألاجل يؤدي إلى عدم القبول 
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وجوب دمغ العريضة املقدمة أمام قضاة الدرجة ألاولى وأمام الاستئناف تحت 

 .20''طائلة عدم قبول العريضة شكال

: ، الذي جاء في املبدأ بأنه56/54/5335الصادر بتاريخ  75897إلى جانب القرار رقم 

من املقرر قانونا أن الدعوى القضائية ضّد مصلحة الضرائب ترفع خالل أجل شهرين ''

تداء من تاريخ استالم قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلب أو بعد مرور ثالثة أشهر من اب

 .استالم إلادارة للشكوى وعدم الرد عليها

 .ومن ثم فإن النعي على القرار املطعون فيه ملخالفة القانون غير سديد

أن قضاة املجلس بقضائهم برفض دعوى  -في قضية الحال–وملا كان من الثابت 

 ''21)...(اعن لتقديمها خارج ألاجل القانوني، طبقوا تطبيقا سليما الط

، الذي جاء في املبدأ 29/54/2558الصادر بتاريخ  45749إضافة إلى القرار رقم 

يجب على املكلف بالضريبة الذي ينازع حصة املبالغ املطالب بها في مادة التحصيل أن '': بأنه

هلة أربعة أشهر من تاريخ استالمه باإلشعار بالدفع يرفع الطعن القضائي املفتوح له خالل م

  .22''وإال يكون طعنه غير مقبول شكال

   :خاتمة

نستخلص في آخر هذه الدراسة، أن املشّرع الجزائري اتبع سياسة تشريعية مشّددة  

يم أحكام إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي،
ّ
وهذا ما يبرز فعالية هذا الجزاء إلاجرائي  في تنظ

في تجسيد مبدأ قانونية الشكل أي احترام املقتضيات الشكلية التخاذ إلاجراء وفقا ملا تمليه 

القواعد إلاجرائية، وهذا كله لضمان سير الخصومة القضائية عامة والخصومة الّضريبية 

 .خاصة

ري الظاهر من خالل السياسة يشكل موقف التشديد الذي اتخذه املشّرع الجزائ 

التشريعية املنظمة واملؤطرة لجزاء سقوط الحق إلاجرائي، عدم توفيق املشّرع في تكريس 

مبدأ عدم املغاالة في شكل إلاجراء إلى حّد إهدار القيمة املوضوعية للحق، وإنما بين من 

م تقرير أية خالل مقتضيات إعمال هذا الجزاء إلاجرائي تغليب شكل إلاجراء عن طريق عد

 .ضمانات تنادي بتفعيل التوازن بين شكل إلاجراء والحق املوضوعي
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 :تسمح لنا هذه الدراسة باستنتاج جملة من النتائج التي نذكرها على النحو آلاتي 

م املشّرع الجزائري أحكام إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي وفقا لسياسة  .1
ّ
نظ

جانب إلاجرائي والشكلي لإلجراء بحد تشريعية مشّددة نّدد من خاللها تفعيل ال

 .ذاته، وذلك عن طريق تقرير فعاليته إلاجرائية

يم القواعد إلاجرائية التي  .0
ّ
اتبع املشّرع الجزائري سياسة إجرائية مشّددة في تنظ

يحتم على الخصوم مراعاتها عند تقّديم ألاعمال إلاجرائية السيما ما تعلق 

املسقطة وكل املقتضيات إلاجرائية املقررة بالنموذج القانوني املحّدد لآلجال 

 .ملمارسة الحقوق إلاجرائية تحت طائلة ترتيب جزاء سقوط الحق في اتخاذ إلاجراء

يتصف جزاء سقوط الحق إلاجرائي بخصوصية إجرائية تظهر السيما في عدم  .3

تمِكين الخصم الذي تخلف عن اتخاذ حقه إلاجرائي وفقا ملقتضيات النموذج 

 .ن آليات تشريعية إلعادة تصحيحه واتخاذه مطابقا للنموذج القانونيالقانوني، م

ألزم املشّرع الجزائري بموجب سياسته إلاجرائية ضرورة التخفيف من شّدة  .4

وقساوة جزاء سقوط الحق إلاجرائي، وذلك من خالل تقرير الفعالية املوضوعية 

 .لهذا الجزاء الذي يؤدي إلى حماية الحق املوضوعي

تعتبر ُجل املواعيد إلاجرائية من قبيل املواعيد املسقطة، إال أن هناك مواعيد ال  .5

تؤدي مخالفتها إلى إثارة جزاء السقوط الحق إلاجرائي، ألنها ليست مواعيد مقررة 

للمصلحة العامة، وإنما هي مجرد مواعيد تنظيمية القصد منها حث الخصوم أو 

 .جراءات في وقت قريبأعوان القضاء على إلاسراع في اتخاذ إلا 

 :تسمح لنا هذه الدراسة بتقّديم بعض الاقتراحات الواردة على النحو آلاتي

نقترح على املشّرع الجزائري تجسيد مبدأ التوازن بين شكل إلاجراء وحماية الحق  .1

 .املوضوعي في ظل النظام إلاجرائي الذي يقوم عليه جزاء سقوط الحق إلاجرائي

لجزائري اتباع سياسة إجرائية مخففة للحّد من خطورة يستحسن على املشّرع ا .0

آلاثار إلاجرائية التي تترتب عن إعمال جزاء سقوط الحق إلاجرائي، وذلك عن طريق 

 .تقرير آليات تمكن الخصوم من إعادة اتخاذ إلاجراء وفقا للنموذج القانوني



 فّعالية إثارة جزاء سقوط الحق إلاجرائي في ظل الدعوى الضريبية بين النص التشريعي والعمل القضائي

 بن دياب مسينيسا. أ

0202ديسمبر / العدد الخامس   
213 

 مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

 7878- 0872 :ISSN 

ارة جزاء حبذا على املشّرع الجزائري تفعيل دور القاض ي بشكل أوسع لتفادي إث .3

سقوط الحق إلاجرائي السيما في ظل الدعوى الّضريبية، نظرا للخصوصية التي 

تتمتع بها هذه ألاخيرة على أساس أنها تقوم على مبدأ عدم تكافؤ املراكز القانونية 

 .ألطرافه

 :قائمة املراجع

 باللغة العربية: أّوال: 

I. الكتب: 

دراسة في قانون املرافعات : إلاجرائي، إلاخالل بالواجب إبراهيم أمين النفياوى  .1

للواجب إلاجرائي من حيث مصدره وطبيعته وصور إلاخالل به وألاثر املترتب عليه، 

 .2555دار النهضة العربي، القاهرة، 

، القاض ي والجزاء إلاجرائي، دار الجامعة الجديدة، ألانصاري حسن النيداني .0

 .2553إلاسكندرية، 

، البطالن املدني ربي عاطف، الشواربي عمرواالشواربي عبد الحميد، الشوا .3

 .2555إلاجرائي واملوضوعي، املكتب الحديث، إلاسكندرية، 

، سقوط الحق في اتخاذ إلاجراء في قانون املرافعات، ُمنشأة نبيل إسماعيل عمر .4

 .5383املعارف، إلاسكندرية، 

، عدم فعالية الجزاءات إلاجرائية في قانون املرافعات، دار الجامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 .2557الجديدة، إلاسكندرية، 

، دراسة في السياسة التشريعية والقضائية إلعمال الجزاء إلاجرائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 .2558في قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 

II. املقاالت: 

، النطاق القانوني للجزاء إلاجرائي في الخصومة املدنية، مجلة شامي يسين .1

 .525-34 ص ، ص2553، جوان 5، عدد 7الدراسات الحقوقية، املجلد 
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سقوط الحق إلاجرائي ملخالفة الشكليات املتعلقة باملواعيد ''، مقني عمار .0

، مطبعة املعارف، 55، مجلة املنبر القانوني، عدد ''وتطبيقاته في القضاء الجزائري 

 .90-ص 55، ص2557الرباط ، أكتوبر 

III. النصوص القانونية: 

ستحدث بموجب املادة  قانون إلاجراءات الجبائية .1
ُ
 25-55من القانون رقم  255امل

، 63، ج ر عدد 2552، يتضمن قانون املالية لسنة 2555ديسمبر  22مؤرخ في 

 .2555ديسمبر  29صادر بتاريخ 

، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية 2558فبراير 20مؤرخ في 20-20قانون رقم  .0

 .2558افريل  29، صادر بتاريخ 25وإلادارية، ج ر عدد 

IV. إجتهادات قضائية: 

بين : ، قضية56/54/5335، الصادر بتاريخ 75897، رقم قرار املحكمة العليا .1

ص  ،5332، 9، املجلة القضائية، عدد (نائب مدير الضرائب بوهران: )ضّد ( أ.ش)

 .572-508ص 

، 27/54/5332، الصادر بتاريخ 83325، الغرفة إلادارية، رقم قرار املحكمة العليا .0

املفتش القسمي للضرائب املباشرة لوالية البليدة، نشرة : ضّد ( أ.م)بين : قضية

 .569-565، ص ص 5330، 46القضاة، عدد 

( ك.ل)بين  :، قضية55/57/2555، الصادر بتاريخ 5535، رقم قرار مجلس الدولة .3

 . 524-529، ص ص 2552، 5إدارة الجمارك، مجلة مجلس الدولة، عدد : ضّد 

بين : ، قضية29/54/2558، الصادر بتاريخ 45749، رقم قرار مجلس الدولة .4

املستأنف عليها، مجلة مجلس الدولة، عدد : مديرية الضرائب لوالية غرداية ضّد 

 .65-65، ص ص 2553، 3

 باللغة الفرنسية: ثانيا: 

 Article : 

 KRAIEM Sami, « La recevabilité du pourvoi en cassation 

fiscal », Revue Tunisienne de Fiscalit , Nº 09, 2008, pp 319-

346.  
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 :الهوامش
                                                           

رتبه القانون نتيجة مخالفة النموذج القانوني لقاعدة '': ُيقصد بالجزاء إلاجرائي بأنه - 1 ألاثر الذي ي 

والغرض من الجزاء القانوني هو كفالة احترام القاعدة القانونية وتوفير الضمان الكافي  قانونية معينة،

ي يتم باملخالفة لنموذج القاعدة '': ، أو بأنه''لفعاليتها
ّ
وصف أو تكييف قانوني للعمل إلاجرائي الذ

ولدها القانونية التي تحدد شروط صحة ووجود إلاجراء يؤدي إلى عدم توليد ألاثار التي كان سي

وصف للعمل إلاجرائي الذي ال يتطابق مع نموذجه إما لعدم اتخاذه أصال أو التخاذه '': ، أو أنه''إلاجراء

، القاض ي والجزاء إلاجرائي، دار الجامعة الجديدة، ألانصاري حسن النيداني: راجع في ذلك، ''بشكل معيب

ات إلاجرائية في قانون املرافعات، دار ، عدم فعالية الجزاءنبيل إسماعيل عمر؛ 6، ص 2553إلاسكندرية، 

الشواربي عبد الحميد، الشواربي عاطف، الشواربي ؛ 20، ص 2557الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 

 .57، ص 2555، البطالن املدني إلاجرائي واملوضوعي، املكتب الحديث، إلاسكندرية، عمروا
، 25إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر عدد  ، يتضمن قانون 2558فبراير 20مؤرخ في 20-20قانون رقم  -2

 .2558افريل  29صادر بتاريخ 
ُيعرف جزاء سقوط الحق إلاجرائي بأنه يتناول حقا إجرائيا منحه املشّرع للخصم أو الشخص القانوني  -3

مكان وحّدد آجال يتعين فيه  حتما ممارسة هذا الحق، وإال كان الجزاء هو سقوط الحق ذاته وبالّتالي عدم إ

ه مكنة ذاتية يمنحها 
ّ
اتخاذ إلاجراء الذي حدده املشّرع الستعمال هذا الحق، كما ُيعرف الحق إلاجرائي على أن

القانون للشخص بهدف تحقيق مصلحة ذاتية له، فالحق إلاجرائي يختلف عن الحق املوضوعي، هذا ألاخير 

احبه حماية قانونية عند الاعتداء عليه يتمثل في استئثار شخص بمنفعة استئثار يحميه القانون ويقرر لص

، سقوط الحق في اتخاذ إلاجراء في قانون نبيل إسماعيل عمر: أو تعرضه لخطر اعتداء، راجع في ذلك

 .587، ص 5383املرافعات، ُمنشأة املعارف، إلاسكندرية، 
ت الحقوقية، املجلد ، النطاق القانوني للجزاء إلاجرائي في الخصومة املدنية، مجلة الدراساشامي يسين -4

 .33، ص 2553، جوان 5، عدد 7
الفقرة الرابعة  و ، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية،20-20قانون رقم المن  599املادتين  أنظر -5

ستحدث بموجب املادة  قانون إلاجراءات الجبائيةالمن  87من املادة 
ُ
مؤرخ  25-55من القانون رقم  255امل

 .(2555ديسمبر  29، صادر بتاريخ 63، ج ر عدد 2552، يتضمن قانون املالية لسنة 2555ديسمبر  22في 
 .555ص  مرجع سابق، ،شامي يسين - 6

7
- KRAIEM Sami, « La recevabilité du pourvoi en cassation fiscal », 

Revue Tunisienne de Fiscalit , Nº 09, 2008, p 623.
  

 .، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية20-20القانون رقم من  954أنظر املادة  -8
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 .588، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر -9

 .املدنية وإلادارية àghj، يتضمن قانون إلاجراءات20-00القانون رقم من  76أنظر املادة  -10
 .588، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر -11
دراسة في قانون املرافعات للواجب إلاجرائي من : إلاخالل بالواجب إلاجرائي ،إبراهيم أمين النفياوى  -12

 .289، ص 2555حيث مصدره وطبيعته وصور إلاخالل به وألاثر املترتب عليه، دار النهضة العربي، القاهرة، 
ه20-20القانون رقم من  892تنص املادة  -13

ّ
تنقطع '' :، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية على أن

 :آجال الطعن في الحاالت آلاتية

 الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،-5

  طلب املساعدة القضائية،-2

 وفاة املدعي أو تغير أهليته،-"

 .''القوة القاهرة أو الحدث الفجائي-9
 .، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية20-20القانون رقم من  922أنظر املادة  -14
، دراسة في السياسة التشريعية والقضائية إلعمال الجزاء إلاجرائي في قانون نبيل إسماعيل عمر -15

 .6، ص2558املرافعات املدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 
 .204، مرجع سابق، ص ألنصاري حسن النيدانيا -16
 .200املرجع نفسه، ص  -17
جرائي ملخالفة الشكليات املتعلقة باملواعيد وتطبيقاته في القضاء سقوط الحق إلا ''، مقني عمار -18

 .50، ص 2557، مطبعة املعارف، الرباط ، أكتوبر 55، مجلة املنبر القانوني، عدد ''الجزائري 
( أ.م)بين : ، قضية27/54/5332، الصادر بتاريخ 83325، الغرفة إلادارية، رقم قرار املحكمة العليا -19

 .569-565، ص ص 5330، 46قسمي للضرائب املباشرة لوالية البليدة، نشرة القضاة، عدد املفتش ال: ضّد 
إدارة الجمارك، : ضّد ( ك.ل)بين : ، قضية55/57/2555، الصادر بتاريخ 5535، رقم قرار مجلس الدولة -20

 . 524-529، ص ص 2552، 5مجلة مجلس الدولة، عدد 
نائب مدير : )ضّد ( أ.ش)بين : ، قضية56/54/5335الصادر بتاريخ  ،75897، رقم قرار املحكمة العليا -21

 .572-508، ص ص 5332، 9، املجلة القضائية، عدد (الضرائب بوهران
بين مديرية الضرائب لوالية : ، قضية29/54/2558، الصادر بتاريخ 45749، رقم قرار مجلس الدولة -22

 .65-65، ص ص 2553، 3دد املستأنف عليها، مجلة مجلس الدولة، ع: غرداية ضّد 
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Abstract 

The study aimed at  evaluating  the penalty of  semi- intentional 

killing felony  according to Egyptian and Algerian Criminal law  in the 

light of Islamic Law (Shari'a). The  study  used the descriptive  

methodology  to  reach  the targets in question.  To gather the required 

data,  a  review of literature was administered. The study came to the 

conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes a compensation 

(blood-money) to be given to the deceased's family and an act of 

expiation as a  penalty for those who proved committed of intentional 

killing felony; second,  the Egyptian Penal Law imposes hard 

labor/imprisonment as an alternative  penalty for this felony; third, the 

Algerian Criminal law  imposes  imprisonment as an alternative  

penalty for this felony; fourth, the penalties prescribed by both 

Egyptian and Algerian Laws contradict with what Islamic Law (Shari'a) 

necessitates. The  study  recommended  that  the Egyptian and  the 

Algerian Criminal laws ought to  adopt  a compensation (blood-money) 
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to be given to the deceased's family and an act of expiation as a  penalty 

for this crime in reply to what Islamic Law (Shari'a)  requires. 

Keywords: penalty  of semi- intentional killing offence, Islamic Law 

(Shari'a), penal law. 
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Introduction 

Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah upon our 

Prophet Muhammad, his family, his companions and all who follow his 

guidance to the Day of Judgment . 

(O, believers, be pious to Allah and care nothing but to die on 

Islam) 
(1)

. 

(O, people, be pious to Allah Who created all of you from a male  

and a female and who created the female from the male and created all 

humans from both of them. O, people, be pious to Allah Who you will 

stand  before for Judgment and He will question you about what  you 

have done with your relatives. Remember that Allah observes you all) 
(2)

. 

(O, believers, fear Allah and say what is right in order that Allah 

mend your deeds and forgive your sins. Whosoever obeys Allah and 

His Messenger shall win a great victory) 
(3)

.  

To proceed 
(4)

: 
Islam accentuates safeguarding souls. Allah, exalted be He, 

forbids killing except by right 
(5)

. Allah, exalted be He, describes His 

servants saying, (Who do not call another God  with  Allah, nor slay the 

soul which Allah has forbidden except by right; who do not fornicate, 

for he who does this shall  face punishment) 
(6)

. Al-Qurtobi, may Allah 

be merciful to him, says, "This Holy Verse reveals that no sin  is worse 

than  killing by wrong  except unbelief" 
(7)

The Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah upon him, 

emphasizes this meaning  in the Farewell Pilgrimage Sermon, saying, " 

O, people, Allah forbids all kinds of hurt to others. Your blood, your 

wealth, your honor  are sacred to one another, as sacred as this day of 

yours, in this month of yours, in this land of yours" 
(8)

. This Hadith 
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intensifies that people's blood is as sacred as the Day of Sacrifice, the 

Month of  Pilgrimage and the Sanctuary of  Makkah  
(9)

. The Scholars 

unanimously agree that killing without an acceptable reason is 

unacceptable 
(10)

. 

Furthermore, Sharie'a, i. e. , the Islamic Law, considers killing by 

wrong is one of Akbar A-Kabaer 
(11)

 – i.e., the biggest sin  excluding 

unbelief " 
(12)

. Anas Ibn Malik, may Allah please him, narrates that the 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, says, "The biggest sins 

are polytheism, killing by wrong, ingratitude to parents, uttering false 

statements and perjury" 
(13)

. 

Not only does Islam  forbid  killing, but it also imposes particular 

punishment for those who commit this felony. 

 But the quick look at the penal legislations of the Muslim 

countries, one notices that they ignore what Islam decide concerning 

how to punish the semi-intentional killer  and follow suit of the secular 

legislations  relating this question in the name of modernity and mercy 

which turn out to be false.  

  It is noted  that  both  Egyptian and Algerian legislature follow 

in the footsteps of this convention.. That is why the question has been 

raised about how the Egyptian and the Algerian Legislations  deal with 

semi- intentional killing  and  the extent to which they conform with the 

teachings of Islam. This is the core of the current study. 

 

The Problem of the Study 

The study  problem  is put in the following main question; 

How do the Egyptian and Algerian Penal Codes 

punish for semi-intentional Killing felony and to what 

extent do both of them conform with Islam teachings? 

This main question can be divided into the following 

subcategories; 
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1- What is Islam’s viewpoint of the penalty of semi-intentional 

killing felony? 

2-  How  does  the Egyptian  Penal  Code  punish for semi-

intentional killing felony  and to what extent does it conform with 

Islam teachings? 

3- How does the Algerian Penal Code punish for semi-intentional 

killing felony and to what extent does it conform with Islam teachings? 

The Objectives of the Study 

Based on the pre-raised questions, the study objectives are as 

follows; 

1- Investigating Islam viewpoint of penalty of semi-intentional 

killing felony. 

2- Investigating how the Egyptian Penal Code punishes for semi-

intentional killing felony and the extent to which it conforms with 

Islam teachings. 

3- Investigating how the Algerian Penal Code punishes for semi-

intentional killing felony and the extent to which it conforms with 

Islam teachings. 

The importance of the Study 

The study importance is shown in two aspects; 

First: Theoretically; 

The study seeks to bridge the gap in this area  to  develop what 

previous studies have come to.    

Second: Practically; 
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The study draws the attention of legislators to adopt the Islamic 

viewpoint concerning the penalty of semi-intentional killing felony.  

The Methodology of the Study 

The study has used the descriptive methodology to reach the 

targets in question.  To gather the required data, a review of literature 

has been administered.  

The Main Term of the Study 

Semi-intentional Killing: 

Killing linguistically means causing the death of a person or other 

living thing. That is, putting an end to the life of someone or some 

other living being 
(14)

. 'Semi- intentional killing' phrase means that the 

killing has not been done on purpose 
(15)

. In other words, 'semi- 

intentional killing' from a linguistic point of view means that although 

there has been an intention to hurt somebody, killing has not been done 

involuntarily 
(16)

. 

'Semi- intentional Killing'  scholarly is a type of killing 
(17)

 in 

which someone hits another with a simple tool that does not usually 

cause death such as a whip, a stick, a small stone or his hand (wakz) 
(18)

 

for the purpose of imposing discipline. In this type of aggression, 

killing is not done on purpose, but mistakenly committed 
(19)

. This type 

is like the intentional killing since the aggression done purposefully and 

is like the by-error killing as killing has been done by mistake 
(20)

. That 

is, the perpetrator has the intention to beat the victim not to kill him/her 
(21)

. In this type, the tool used is very simple such as a lash or a stick 

and simply used away from sensitive parts of the body and  in a way 

that does not usually cause death 
(22)

. 

In the light of this, it can be said that the semi- intentional killing 

is a Jinayah 
(23)

 on an innocent Muslim with a tool that does not usually 
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cause death. According to this definition, it is clear that the semi-

intentional killing differs from the intentional one in that the former 

does not mean killing whereas the latter means it. It also differs from 

the by-error killing in that the latter does not mean aggression but the 

former means it 
(24)

.  

Although the 'Semi- intentional Killing' has been explicitly 

defined in the Islamic Literature, neither the Egyptian nor the Algerian 

Criminal literatures put a precise definition to this term. It has been 

indirectly tackled in the text of Law. Article (236) of the Egyptian 

Penal Law for the year (2003) prescribes that: "Any person wounds, 

hits or gives  another  harmful substances  and does not mean killing 

but his action results in the victim's death shall be punished by hard 

labor or imprisonment from three to seven years" 
(25)

. Article (264) –

Amended- of the Algerian Penal Law for the year (2006) states that: "If 

purposeful beating or wounding leads to unintentional killing  of the 

victim, the perpetrator shall be punished by interim imprisonment from 

ten to twenty years".  

From these texts, it is obvious that the semi-intentional killing 

means that an action of aggression that is done purposefully not to kill 

someone but it results in his death. It differs from the intentional killing 

in that it does not mean killing whereas the latter is done to put an end 

to someone's life purposefully 
(26)

 and may be perpetrated with 

premeditation 
(27)

 and with malice aforethought 
(28)

. It also differs from 

by-error killing in that the aggressive act is done intentionally although 

it does not mean killing but the in the case of by-error killing, the 

aggressive act is not done on purpose but by mistake.  

From the comparison between the Islamic and secular definitions 

of semi-intentional killing, it is evident that the Islamic viewpoint is 

distinctive in that it does not concentrate only on the criminal purpose 

as it is the case with the secular laws, but it also sheds light on the tool 

used in the crime and how it is used. This closes the door in front of 

those who commit the intentional killing and make allegations that they  

do not mean killing to evade being convicted of intentional killing and 

go unpunished from the penalty of this crime. 
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The Scheme of the Study 

The study has been planned as follows; 

- An introduction.  

- Chapter I.  

- Chapter II. 

- Chapter III. 

- A conclusion. 

- A bibliography. 

The coming lines will tackle these points in further detail. 

Chapter I 

The Penalty of Semi-intentional killing felony from 

the Viewpoint of Islam 
Islam criminalizes and penalizes semi-intentional killing. It 

prescribes A-Dia 
(29)

 (blood money) and 'A-Kaffara' 
(30)

 (atonement) on 

the part of the guilty if the victim is an innocent Muslim or a covenant 

non-Muslim . Islam entitles the family of the victim the right to accept 

the blood money or to forgive the killer. There is abundant evidence of 

the penalty of  semi-intentional killing from Hadith and the unanimity 

of the Scholars  as follows 
(31)

; 

A. Evidence from Hadith: 

First Evidene: 

Abu-Hureira, may Allah please him, narrated that "Two women 

from Hutheil 
(32)

 fought and one of them threw the other, who was 

pregnant, with a stone and killed her and her fetus (Al-Janeen) 
(33)

. The 

family of the victim made a complaint to the Messenger of Allah, peace 
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and blessing of Allah upon him, who judged that the family of the 

guilty has to award the victim's family full Aql 
(34) 

– i. e., blood money 

for  the woman and a sum of money that equals the cost of a man or a 

woman slave for her fetus ('Al-Ghorra) 
(35)

 in compensation" 
(36)

. A-

Nawawi, may Allah be merciful to him, says, "This Hadith reveals that  

involuntary manslaughter requires no retaliation but blood money that 

has to be awarded by the family of the guilty to the family of the 

victim" 
(37)

. 

Second Evidene: 

Ibn Abbas, may Allah pleases him and his father, reports that the 

Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, says, 

"Whosoever is killed on purpose, shall have the right of retaliation 

(Kawad) 
(38)

. And whosoever is killed mistakenly, shall have the right 

of blood money not retaliation 
(39)

. And whosoever is killed by 

unknown person  and unknown reason in a fight with a stone, a scourge 

or a stick, he is to be considered killed by mistake 
(40)

 and his family 

has to be awarded blood money in damages'(Dia Moghalazza) 
(41)

" 
(42)

. 

This Hadith evidences that semi-intentional killing necessitates blood 

money to be awarded to the victim' s family in compensation 
(43)

. 

Third Evidene: 

The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him," 

Whosoever is killed semi-intentionally with a whip, a stick, his family 

has to be awarded one hundred camels in compensation 
(44)

" 
(45)

. His 

saying; "with a whip or a stick" means that the tool that is used for this 

semi-intentionally killing is not arranged for killing 
(46)

 and is not 

deliberately used in a way that causes  killing, and this does not refer 

only to the whip or the stick but it includes any tool that is not arranged 

for killing 
(47)

. This Hadith also shows that the semi-intentional killing's 

prescribed penalty is compensatory blood money not retaliation 
(48)

. 
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Fourth Evidence: 

Amru Ibn Shoeib said  that his father  reported that his 

grandfather narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings 

of Allah upon him," Whosoever is killed semi-intentionally, his family 

has to be awarded one hundred camels in compensation (Dia 

Moghalazza) the same as the intentional killing's blood money but no 

right of retaliation" 
(49)

. This Hadith indicates that if a person has been 

killed semi-intentionally, he is to be awarded Aql – i. e.,  blood money, 

in compensation 
(50)

 and there is scholarly agreement that semi-

intentional killing does not entail retaliation but it stipulates  Dia 

Moghalazza in compensation" 
(51)

. 

C. Evidence from the Consensus of Scholars: 
There is complete unanimity that semi-intentional killing requires 

expiation and blood money to be awarded to the family of the victim in 

compensation. This unanimity is reported by many Scholars. 

Al-Qaddori, may Allah have mercy on him, says, "Semi-

intentional killing requires expiation and harsh blood money" 
(52)

. 

Al-Mawardi, may Allah have mercy on him, says, " The semi-

intentional killing is like the intentional killing in that the aggression is 

done on purpose and it is like the by-error killing in that the killing is 

not intended. And the penalty of the semi-intentional killing is harsh 

blood money given to the family of the victim in compensation" 
(53)

.  

Al-Kassani, may Allah have mercy on him, says, "The semi-

intentional killing necessitates expiation and blood money in 

compensation … and the blood money in the semi-intentional killing  

has to be awarded by the family of the killer … and there is no 

disagreement that the blood money is to be awarded in installments in a 

three-year -time  as evidenced by the consensus of the Companions 

may Allah please them … Allah, exalted be He, prescribes the penalty 
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of expiation on the part of the killer in error in order to be more 

cautious in the future and prescribes the penalty of blood money to 

extinguish the victim's family wrath and desire for retaliation  as well 

as  compensating them for the life lost" 
(54)

. 

Al-Asfahani, may Allah have mercy on him, says, " In the semi-

intentional killing, what is intended is the aggression itself not the 

killing and this aggression is done with a tool that does not cause 

killing in common. Thus, retaliation is not considered as a penalty for 

this crime. Instead, blood money – on the part of the killer's family - is  

to be awarded in installments in a three-year –time" 
(55)

. 

Al-Merghanani, may Allah be merciful to him, says, " In the 

semi-intentional killing, the expiation on the part of the killer and the 

blood money on the part of his family are a must. The blood money – 

on the part of the killer's family - is  to  be awarded in installments in a 

three-year –time " 
(56)

. 

Ibn Qudamah, may Allah be merciful to him, says, "In the semi-

intentional killing, what is used is small piece of wood, stone, 

;Lakazahu' 
(57)

 or any physical attack that does not cause death in 

common. The Scholars unanimously agree that the person who kills 

another in that way has to expiate for the wrongdoing whether the 

victim is a male or a female, young or old, or whether he has 

committed the crime on his own or with the help of others … the 

Scholars unanimously agree that a hundred adult camels – i. e. , blood 

money - has to be awarded by the semi-intentional killer's family to the 

victim's family in compensation" 
(58)

. "And the killer's family has the 

right to award the blood money by installment in a period of three 

years" 
(59)

. "And the expiation for this crime is to set free a Muslim 

slave whether the killer or the victim is a Muslim or a non-Muslim 
(60)

. 

If there are no Muslim slaves or he is unable to pay for the slave, he has 

to fast two consecutive months. If he is unable to fast at the due time, 

he has to fast whenever he can" 
(61)

.  
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A-Tori, may Allah have mercy on him, says, " The expiation on 

the part of the killer and the blood money on the part of the killer's 

family are obligatory when a person is killed semi-intentionally. The 

blood money is prescribed to compensate for the lost life " 
(62)

 "No 

retaliation is stipulated in this case" 
(63)

. "There is unanimous agreement 

among the Scholars that blood money is obligatory in the case of semi-

intentional killing" 
(64)

. "It is also unanimously agreed that a hundred 

adult camels or what is equal is needed as blood money" 
(65)

 "and this 

blood money is to be paid by 'Al-Aqela' 
(66)

; the family of the killer's 

family" 
(67)

. 

Al-Harawi, may Allah be merciful to  him, says, "The Scholars 

unanimously agree that the blood money that has to be awarded in the 

case of the semi-intentional killing is a hundred adult camels on the 

part of the killer's family … and it is due in a three-year-time” 
(68)

. 

Al-Buhoti, may Allah be merciful to  him, says, "The 

Companions – may Allah please them -  unanimously agree that what is 

prescribed if a person is semi-intentionally killed not retaliation but  

blood money - that has to be awarded to the victim's family” 
(69)

this  blood money is obligatory when a person is killed semi-

intentionally to compensate for a lost life and to extinguish the 

indignation incurred in the victim's family's hearts because of taking his 

life" 
(70)

 "and the expiation for this wrongdoing is to set free a Muslim 

slave and if unable, two consecutive months are to be fasted  instead" 
(71)

.

Ibn Dowwean, may Allah be merciful to him, says, " Killing has 

three categories; first, intentional killing; second, semi-intentional 

killing; third, unintentional killing  … and in the last two categories 

expiation is indispensible on the part of the killer and blood money is to 

be awarded by the killer's family to the victim's family. This is 

supported by the Holy verse that  says, (It is not for a believer to kill 
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another believer, except that it is by error. Whosoever kills a believer in 

error, let him free a believing slave, and ransom is to be handed to his 

family, unless they forgo being charitable. If he belonged to a people 

who are your enemies and is a believer then, the setting  free of a 

believing slave. If he belongs to a people in which there is between you 

and them a treaty, then a ransom is to be handed to his family and the 

setting free of  a believing slave. But, if he does not find the means, let 

him fast two consecutive months in repentance to Allah. And Allah is 

the Knower, the Wise) 
(72)

 " 
(73)

 " and the Scholars unanimously agree 

that it  is the killer's family's duty not the killer  to award  this blood 

money  to consolidate the feeling of the mutual responsibility towards 

each other" 
(74)

.   

As a whole, it has been evident that  Shari'a – i. e., the Islamic 

Law, prescribes the penalty of  expiation and blood money in 

compensation for the semi-intentional killing whether the killer or the 

victim is a Muslim or a covenant non-Muslim. That is, the killer has to 

atone for the sin he has done by setting free of a Muslim slave or by 

fasting two successive months if he cannot afford setting free a slave. 

In addition, the killer's family has to award a hundred adult camels to 

the victim's family in compensation. The victim's family has the right to 

accept the blood money and the right to forgive the killer for nothing as 

it is evidenced by the Holy Verse that says; (Whosoever kills a believer 

in error, let him free a believing slave, and ransom is to be handed to 

his family, unless they forgo being charitable) 
(75)

. Undoubtedly, this 

penalty is the best punishment for this crime since it is ordained  by 

Allah, the Most Knowing, who only knows what is good for the 

humanity, individuals as well as groups.  
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Chapter II 

The Penalty of Semi-intentional Killing Felony 

from the Viewpoint of the Egyptian Penal Law 
The Egyptian Criminal Code criminalizes and penalizes semi-

intentional killing. Article (236) of the Penal Code for the year 2003 

prescribes that: "Whosoever wounds, beats or serves harmful 

substances and does not mean killing but his action causes it shall 

receive hard labor or imprisonment  for a period from three to seven 

years" 
(76)

.

From the previous article, it is clear that there are two penalties 

for the semi-intentional killing crime as follows; 

- Hard Labor 
(77)

: for a period from three to seven years. 

-Imprisonment 
(78)

: for a period from three to seven years. 

In the light of this, it is evident that the punishment for the 

semi-intentional killing according to the Egyptian Penal Law is 

hard labor and imprisonment. 

In spite of the importance of these two penalties for the crime of 

semi-intentional killing, the Egyptian Penal Law breaks Islam teachings 

because Islam prescribes expiation on the part of the killer and blood 

money on the part of his family to be awarded to the victim's family in 

compensation. It also breaks the Islamic Law because it does neither 

entitle the family of the victim the right to accept the compensatory 

blood money nor to pardon for nothing.  And it is known that it is not 

permissible for a Muslim to judge or be judged by any law but the 

Islamic Shari’a (The Islamic Law). Allah, exalted be He, says, "But no, 

by your Lord, they will not believe you until they make you the judge 

regarding the disagreement between them, then, they will not find in 

themselves any discomfort concerning your verdict, and will surrender 

to you in full submission" 
(79)

. Allah, exalted be He, says, "Whosoever 

does not judge according to What Allah has sent down are the 

unbelievers" 
(80)

. Allah exalted be He, says, "Is it pagan laws that they 
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wish to be judged by? Who is a better judge than Allah for a nation 

whose belief is firm?" 
(81)

. Allah exalted be He, says, "Surely, We have 

sent down to you the Book with the truth, so that you will rule between 

the people by that Allah has shown you. So do not be an advocate for 

the traitors" 
(82)

. Allah exalted be He, says, "But when the believers are 

called to Allah and His Messenger, in order that he judges between 

them, their reply is: 'We hear and obey'. Such are the prosperous" 
(83)

. 

In addition, the hard labor and imprisonment penalties decided 

for this crime are unconstitutional as they violate  the principles of 

punishment the Egyptian Constitution confirms. The Second Article of  

the 1971 and  2014 Egyptian Constitutions states that: " Islam is the 

established religion of the country … and the principles of Islamic 

Sharia'a – i. e., the Islamic Law,  are the main source of legislation". 

Under this article, the Egyptian Penal Law, including the previous 

article, have to abide by Islam teachings. Because this Law decides the 

penalty of hard labor and imprisonment neither expiation nor blood 

money as prescribed by Islam, they are considered to be 

unconstitutional. 

Furthermore, the two penalties of hard labor and imprisonment 

are not as effective, repressive and deterrent as the penalty of expiation 

and blood money that are stated by Islam. 

Chapter III 

The Penalty of Semi-intentional Killing Felony 

from the Viewpoint of the Algerian Penal Law 
The Algerian Criminal Code criminalizes and penalizes semi-

intentional killing.  Article (264) of the 2006 Penal Code states that: " If 

the deliberate beating and wounding result in unintentional killing, the 

perpetrator shall receive provisional imprisonment for a period from ten 

to twenty years» 
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From the previous article, it is obvious that the Algerian Penal 

Code prescribes one penalty for the semi-intentional killing shown as 

follows;

- Provisional Imprisonment 
(84)

: for a period from ten to twenty years.

It is noted that the Algerian Penal Code follows in the footsteps of its 

Egyptian counterpart. Similarly, the Algerian Penal Code prescribes 

imprisonment as punishment for this crime. 

However, it is noticeable that the penalty of imprisonment gets 

hardened in comparison with the Egyptian Penal Law. The minimum of 

the penalty of imprisonment becomes ten years whereas it is only three 

with the case of the Egyptian equivalent. The maximum of the penalty 

of imprisonment becomes twenty years whereas it is only seven  with 

the case of the Egyptian equivalent.  

Although the Algerian Penal Code toughens the penalty of this 

crime by doubling its minimum and maximum compared to its 

Egyptian equivalent, it breaks Islam teachings because Islam does not 

penalize the guilty of this crime by imprisoning, but it prescribes 

expiation on his part and blood money on his family part to be awarded 

to the victim's family. It also empowers the victim's family the right to 

accept the blood money or to pardon the killer freely. 

It is also noticed that the previous Article is unconstitutional as it 

breaches the codes of punishment the Algerian constitution adopts. The 

Preamble of the 1989 Algerian constitution and the 1996 Algerian 

constitution and its 2016 amendments states that: «Algeria is the 

homeland of Islam". Rule (10) in the 1996 Algerian Constitution and its 

2016 amendments says: «It is not permissible for the authorities … to 

break the codes of Islam". According to these rules, Islam is the main 

source of the codes of punishment the Algerian Constitution embraces. 

In the light of this, the Algerian Penal Law, including the before-

mentioned article, must abide by what Islam states. Since these  article  

imposes  the penalty of  imprisonment on the  guilty' s  part, neither  
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expiating nor awarding blood money to the victim's family  as it is 

decided by Islam, it breaks  the constitution and thus it is 

unconstitutional. 

No doubt that the punishment Islam imposes for this crime is the 

best way to guard the society from the dangers of crime because of the 

following 
(85)

; 

First; it has the ability to restrain the wrongdoer from returning 

to the world of crime whereas the punishment imposed by the 

secular law proved to be ineffective to realize this target.  

Second; it rehabilitates the wrongdoer and strengthens his 

weaknesses to be a good citizen whereas the punishment 

imposed by the secular law is likely to increase the tendency to 

delinquency especially when the offender is mixed with other 

criminals in prison 
(86)

. 

Third; it deters others from entering the world of crime whereas 

the secular penal legislations fail to accomplish this purpose. 

Moreover, the penalty prescribed by the Penal Code proved not to 

be deterrent. This is evidenced by the increasing rate of killing crimes 

in the world of today. Despite putting the penalty laid by the Penal Law 

into effect, the level of this crime is still growing nowadays.   

Conclusion 
The study came to two the following findings: 

 First; Islam imposes  expiation  and a compensation – i. e., 

blood-money,  to be awarded  to the family of  the victim as 

punishment for those who proved committed of  semi-intentional 

killing.  

 Second; the Islamic Law entitles the victim's family the right to 

accept the compensatory blood money or to pardon the killer for 

nothing. 

Third; the Egyptian Penal Law imposes an alternative penalty.  

It prescribes the penalty of  hard labor and imprisonment on the 

part of the perpetrator. This breaks the punishment codes of Islam. 
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Fourth; the Algerian Penal Law also imposes an alternative 

penalty as well. It prescribes the penalty of imprisonment on the person 

who is proved guilty of semi-intentional killing. This breaks the 

punishment codes of Islam as well. 

In the light of  these  findings. The study recommends  that the 

Egyptian and Algerian legislators  should  make a law that  prescribes 

expiation and  a compensation, i. e. , blood-money, to be awarded  to 

the victim' s family as a  punishment for those who proved committed 

of  semi-intentional killing felony . This comes in agreement with what 

Islam  dictates  in  this  question  and  goes line in line with what  the 

2014 Egyptian Constitution Second Article  states saying:" Islam is the 

established religion of the state … and Islam teachings are the main 

source of legislation" and with what  Rule (10) of  the 1996 Algerian 

Constitution and its 2016 amendments states saying: " It is not 

permissible for the authorities … to break the codes of Islam". 

In the light of these principles, the study suggests that  Article 

(236) of the 2003 Egyptian Penal Law and Articles  (264)  of the 2006 

Algerian Penal Law  should  be amended  as follows:  

- Whosoever  proved  guilty of  semi-intentional killing felony 

shall make expiation for his wrongdoing  by  setting free of a Muslim 

slave or fasting two consecutive months instead  if he cannot afford it,  

and  his family has to award  one hundred adult camels or what is equal 

as compensatory blood-money to the victim' s family. 

Notes 
1) Surat Al-Imran (The Family of Imran) III, verse: 102. 

2) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse: 1. 

3) Surat Al-Ahzab (The Confederates) XXXIII, verse: 70. 

4) Al-Albany, Sahih Al-Targheeb wa Tarheeb, edit. 1, p.3. 

5) The rule in Islam is that a Muslim is not to be killed unless he/Or/she is convicted 

of intentional killing, adultery or apostasy. This is proved by the Hadith that says: " A 

Muslim who professes that there is no God but Allah and Muhammad is the 

Messenger of Allah is not to be killed unless being convicted of intentional killing, 

adultery or apostasy. Ibn Hajjar says: "This Hadith shows that the killer of an 

innocent Muslim must be killed unless the family pardons him". Refer to: Al-Bukhari, 
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Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Blood Money, a killer is permissible to be killed, 

Hadith no. (6878), Muslim, Sahih Muslim, edit. 2, Book of Qasama, Chapter of what 

makes a Muslim permissible to be killed, Hadth no (1676), p. 742 and Ibn Hajjar, 

Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p.36. 

6) Surat Al-Furqan, (The Criterion), xxv, verse: 68. 

7)  Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, no edition, vol. 13, p. 76. 

8) Narrated by Ibn Umar, may Allah please him and his father. Refer to: Al-Bukhari, 

Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Courtesy, Chapter of Love for the Cause of 

Allah, Hadith no. (5825), p. 429 and Book of Pilgrimage, Chapter of the Days of 

Mina, Hadiths no. (1700), (1701), (1702) and (1703), p. 480-481. 

9)  Al-Qady Iad,  Ikmal Al-Mo'llem be Fawaed Muslim, edit. 1,vol. 5, p. 483. 

10) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 359. 

11) 'Al-Kabaer' means the biggest sins. The biggest sins are those wrongdoings that 

have Hadd- i. e., a prescribed penalty, such as killing innocent persons, adultery, 

fornication, theft, bullying, alcohol drinking and apostasy, those mentioned with a 

threat, a warning, a menace of punishment in the Hereafter as well as those  cursed in 

the Holy Book and the Hadiths. Refer to: A- A-Thahabi, Al-Kaba'er, edit. 2, p. 1. 

12) Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, p. 7. 

13) Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Blood money, Chapter of Allah's 

speech, (And Whoever revives it …), Hadith no. (6870), p. 1699. 

14) Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.490. 

15) Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, edit. 3, vol. 3, p. 503. 

16) Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.428. 

17) Some Scholars divide killing into three categories as follows; 

First: Intentional Killing;  

This means that the killer has the intention and does the action to end another person's 

life. In this case, the victim's family has the right to retaliate for killed relative, to 

accept blood money in compensation or to grant pardon to the convicted person.  

Second: Semi-Intentional Killing; 

This means that the killer has the intention not to kill the victim but to punish him as 

when a person beats another on the hand or on the leg with  nonfatal thing such as a 

scourge or a stone. However, the victim died from the impact of his injury. In this 

case, the victim's family has the right not to retaliate but  to accept blood money in 

compensation or to grant pardon to the convicted person. 

Third: Unintentional killing; 

This means that the killer neither has the intention nor does the action to kill the 

victim as when a person shoots a bird and mistakes it for a person. In this case, the 

killer has to make expiation by setting free of a Muslim slave if he can afford it and if 

he cannot, he has to fast two successive months. The victim's family has no right to 
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retaliate but to accept blood money in compensation or to grant pardon to the 

convicted person. 

For further detail, refer to: Al-Mawardi, Al-Hawi, edit. 1, vol. 12, pp. 210-211, Ibn 

Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, pp. 7-9, 

Zarrouq, Sharh Zarrouq Ala Matn A-Rishalah, edit. 1, p. 834 and Al-Buhoti, 

Kashaaf Al-Qina'a, no edition, vol. 5, pp. 504-505. 

18) 'Al-Waqz' means to hit someone with one's fist. Refer to: Ibn Manzur, Lisan Al-

Arab, edit. 3, vol.5, p. 430. 

19) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 371. 

20) Al-Mawardi, Al-Hawi, edit. 1, vol. 12, pp. 210-211. 

21) Zarrouq, Sharh Zarrouq Ala Matn A-Rishalah, edit. 1, p. 834. 

22) Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, pp. 7-

9. 

23) 'Al-Jinaya' according to Islam Literature refers to any forbidden physical act done 

to wound or kill someone. Refer to: A-Tory, Takmelat Al-Bahr A-Raeq Sharh 

Kanz A-Daqaeq, edit. 1, vol. 9, p.2.  

24) Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, pp. 7-

9. 

25) Algerian Penal Law, Article (254). 

26) Algerian Penal Law, Article (255).  

27)  'Premeditation' means that the guilty has the determination to cause hurt to 

someone he knows well or someone he comes up with, in particular, in the scene of 

the crime. Refer to: The Algerian Penal Law, Article (256). 

28)  'With malice aforethought' means that the guilty has been waiting his victim for a 

short or a long time somewhere in order to kill or injure him. Refer to: The Algerian 

Penal Law, Article (257).    

29) 'A-Dia' is the blood money awarded to the victim's family in compensation 

because of  being unintentionally killed. The family of the victim has to be awarded 

full blood money – i. e., one hundred adult camels or what is equal, and the family of 

the killer has the right to pay it off by installment in a period of three years. Refer to: 

Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 187 and Zarrouq, Sharh Zarrouq 

Ala Matn A-Rishalah, edit. 1, pp. 839 – 840. 

30) 'A-Kaffara'  is  atonement for the sin. The by-mistake killer has to expiate for his 

wrongdoing by setting free of a Muslim slave or what is equal the slave's ransom. If 

he cannot afford it, he has to fast two consecutive months. Refer to: Al-Qaddori, 

Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 184 and Ibn Katheer, Tafseer Al-Qura'an Al-

Azeem, edit. 1, vol. 13, p. 179-181. 

31) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367. 

32) Huthail is an Arab Tribe. Refer to: Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 

134. 

33) 'Al-Janeen' means 'the embryo'. Refer to: Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 

22, p. 131. 
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34) Al-Aqela are the killer's wealthy male relatives to his father such as his father, his 

brothers, his grandfather, his uncle  and his cousins. Al-Aqela affords the blood 

money on behalf of the by-mistake killer and is responsible for awarding it to the 

victim's family. Refer to: Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe Sharh Al-Minhaj, 

edit. 1, vol. 4, p. 119 and Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 132. 

35) 'Al-Ghorra' means the dia (blood money) that has to paid in compensation for 

killing an embryo. Refer to:  Al-Qady Iad,  Ikmal Al-Mo'llem be Fawaed Muslim, 

edit. 1,vol. 5, p. 489,.A-Nawawi, Sahih Muslim Besharh Al-Nawawy, no edition, p. 

1078 and Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 139. 

36) Narrated by Al-Bukhari and Muslim with the version of Muslim. Refer to: Al-

Bukhari, Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Medicine, Chapter of fortunetelling, 

Hadith no. (5758), p. 1457 and Muslim, Sahih Muslim, edit. 2, Book of 

Compurgation, Chapter of the Dia – i. e., blood money, of the Fetus and the 

obligation of the Blood Money in Compensation for the Unintentional and Semi-

intentional Killing, Hadith no. (1681), p. 745. 

37) A-Nawawi, Sahih Muslim Besharh Al-Nawawy, no edition, p. 1078. 

38) 'Kawad' means that intentional killing without a serious case entails 'retaliation'. 

Refer: Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 345, Al-Harawi,  Merqat Al-

Mafateeh, edit. 1, vol. 6, p. 3383 and A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-Ma'boud, 

edit. 1, vol.12, p. 183. 

39) This means that unintentional killing entails blood money u compensation not 

retaliation. Refer to: A-Siddiqi Al-Azeem Abadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol.1, 

p.2108. 

40) This means that a person is killed in enigmatic circumstances. That is, why and 

how he is killed and who killed him is unknown. Refer to. A-Siddiqi Al-Azeem 

Abadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol.1, p.2108. 

41) 'Dia Moghalazza' means a harsh blood money. This harsh blood money is one 

hundred adult camels divided into three parts; a part of thirty Heqqa  ( a female camel 

aged four), a part of thirty Bint Laboun (a female camel aged three) and a part of forty 

Khalefa (pregnant female camels). This is proved by the Hadith reported by Othman 

Ib Affan and Zaid Ibn Thabit, may Allah bless them, saying; " 'Dia Moghalazza'  (a 

harsh blood money). Is one hundred adult camels divided into three parts; a part of 

forty Khalefa, a part of thirty and a part of thirty Bint Laboun. Narrated by Abu-

Dawoud  and Al-Albany said that this Hadith is authentic. Refer to: Abu-Dawoud, 

Sunan Abi-Dawoud, edit.2, vol.4, Book of Blood Money, Chapter of the  Blood 

Money of the semi-intentional killing, Hadith  no. (4554), p. 187and Al-Albany, 

Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, vol. 3, p. 100. 

42) Narrated by  A-Darqutni. Refer to:  A-Darqutni,  Sunan A-Darqutni, edit. 1, vol. 

4, Book of Hudod (Prescribed Penalties), Diaat (Blood money) and so on, Hadith no 

(3138), p. 83. 
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43) A-Sana'ani, Subul A-Salam, no edition, vol. 3, p. 366. 

44) This means that semi-intentional killing entails one hundred adult camels as 

compensatory blood money. Refer to: A-Sindi, Hashiat A-Sindi Ala Ibn Maja, 

edit.2, vol.2, p. 138. 

45) Narrated by Abu-Dawoud  and Al-Albany said that this Hadith is authentic Refer 

to: Abu-Dawoud, Sunan Abi-Dawoud, edit.2, vol.4, Book of Blood Money, Chapter 

of the  Blood Money of the semi-intentional killing, Hadith  no. (4554), p. 187and Al-

Albany, Sahih Sunan Abi-Dawoud, edit. 1, vol. 3, p. 100.  

46) A-Sindi, Hashiat A-Sindi Ala Sunan A-Nasaei, edit. 2, vol. 8, p. 41. 

47) Al-Merghanani, Al-Hidiah, no edition, vol.4, p.442.

48) A-Sindi, Hashiat A-Sindi Ala Sunan A-Nasaei, edit.2, vol.8, p.41.

49) Narrated by A-Darqutni. Refer to: A-Darqutni, Sunan A-Darqutni, edit. 1, Book 

of Hudud and Diaat, Hadith no. 3144, p. 85.. 

50) Al-Mubarakfori, (no date). Tohfat Al-Ahwezi Be-Sharh Gamie A-Termezi, no 

edition, vol. 4, p. 535. 

51) A-Tory, Takmelat Al-Bahr A-Raeq Sharh Kanz A-Daqaeq, edit. 2, vol. 8, p. 

373.

52) Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 187.

53) Al-Mawardi, Al-Hawy Al-Kabber fe Mazahab Al-Imam Shafie,  edit 1, vol. 12, 

pp. 210-211.

54) Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 355. 

 55) Al-Asfahani, Matn Abi Shuga'a, no edition, vol. 1, p. 37.. 

56) Al-Merghanani, Al-Hidiah, no edition, vol.4, p.442. 

57) "Lakazahu' means to hit someone with his fist. Refer to, Ibn Manzur, Lisan Al-

Arab, edit. 3, vol. 5, p. 406. 

58) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p.371. 

59) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367. 

60) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p.516. 

61) Ibn Qudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p.517. 

62) Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p.187. 

63) A-Nawawi,  Rawdat A-Talebeen wa Omdat Al-Mufteen,, edit.3, vol. 9, p. 124.. 

64) Al-Khateeb A-Sherbini, Moghni Al-Mohtaj, edit. 1, vol. 5, p. 295. 

65) Zarrouq, Sharh Zarrouq Ala Matn A-Rishalah, edit. 1, p.840. 

66) 'Al-Aqela' are the by-mistake injurer's adult  rich and sane male relatives to his 

father who are to pay the blood money to victim in compensation. Refer to: Al-

Kheraqi, Matn Al-Kheraqi, edit. 1, p. 127, Ibn Qadi Shuhbah, Bediat Al-Mohtaj fe 

Sharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, p. 119  and  Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 

22, p. 137. 

67) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit.2, vol.5,p. 331. 

68) Al-Harawi,  Merqat Al-Mafateeh, edit. 1, vol. 6, p. 3383.. 

69) Al-Buhoti,  Kashaaf Al-Qina;a, no edition,  vol. 5, pp. 504-5-5.. 
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70) Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p.75. 

71) Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1,  p. 75. 

72) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 65.

73) Ibn Dowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 345.

74) Ibn Hajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p.131-132.

75) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 65. 

76) It is noteworthy that those who are proved to  have  committed  killing for the 

cause of defense for one's or others' soul, family, property are to be exempted from 

punishment. Article (245) prescribes that: "No penalty is passed on any person is 

proved to kill or injure someone else to defend himself, his property, others or others' 

property".  

77) Hard Labor is a harsh penalty by which the convicted has to do arduous jobs such 

as gardening, land reclaiming, building, cleaning, laundry, quarrying  and stevedoring 

all the time he has to spend in prison (Refer to Articles 14, 15 and  43 of the Egyptian 

Penal Law). However, convicted old people of sixty or more and women are exempt 

from doing these harsh jobs.  

Hard Labor penalty has two categories; 

First; Life Hard Labor; According to this penalty, the convicted is do harsh all 

through his life in prison and this penalty is stated only for felonies. 

Second; Provisional Hard Labor; This penalty has a minimum of three years and a 

maximum of fifteen years. Refer to: Mamoun Salamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm 

Al-Aam, edition 3, pp. 642-644 and Ali Rashed, Al-Qanun Al-Jia'ee, Al-Madkhal 

wa Usul A-Nazeria Al-A'ma, edit. 2, pp. 569-571.   

78) The penalty of imprisonment has two types; 

a-  life imprisonment: in which the sentenced  spends all his life in prison , but if he or 

she  is on good behavior, they are set free as long as they spend twenty years at least. 

b- Rigorous Imprisonment: in which the sentenced  spends a period not less than three 

years and no more than fifteen years in prison. For further detail, refer to: Mamoun 

Salamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, edition 3, p. 648 and Mohamed 

Zakki Abu-Amer,  Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no edition, pp. 505-508. 

79) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 65. 

80) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 44. 

81) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 50. 

82) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 105. 

83) Surat A-Noor (The Light), verse 51. 

84) 'Provisional Imprisonment is one of the main penalties of felonies. This penalty 

ranges from three to no more than fifteen years except for certain cases stated by law. 

Refer to: Mohamed Zakki Abu-Amer, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no 

edition, pp. 505-508. 

85) Mohamed Saleem Al-Awwa, Fe Usul A -Nezam Al-Jinaei Al-Islami, A 

Comparative Study, no edit., p. 253. 
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86) For further detail concerning the purposes of legal penalty, refer to: Mamoun 

Salamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Khas, edition 3, pp. 622-630,  Mahmoud 

Najjuib Hosni, Elm Al-Eqab, edit. 3, pp. 94-97.and Hani Al-Manaeli, Al-Okoba fe 

A-Tashrieh Al-Islami, no edit., p. 53. 
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