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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

ملخص

تقوم هذه الدراسة على وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني، ظاهرة اللجوء التي أخذت حيزا واسعا في 
الكثير من االجتماعات و النقاشات اإلقليمية و الدولية في اآلونة األخيرة، فأزمة اللجوء أصبحت تشكل عبئا 
كبيرا على المجتمع الدولي وذلك بسبب تزايد حجمها وتفاقمها و انتشارها في الكثير من الدول، وما تخلفه 
من أثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية و االقتصادية و األمنية و 

حتى الديمغرافية، هذا الذي يعود بالسلب على الالجئين في هذه الدول.
كما تقوم هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني لالجئين بموجب قواعد القانون الدولي و االتفاقيات 
المقررة في هذا الشأن كاتفاقية الالجئين لسنة  1951، وبصفة خاصة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني 
باعتبار أن األسباب الرئيسية للجوء عادة هي النزاعات المسلحة و ما يصاحبها من انتهاكات في حق المدنيين 
تدفعهم للجوء والبحث عن أماكن أكثر أمنا، كما سنطرق إلى الحماية القانونية المقررة لالجئين بموجب 
اتفاقية الالجئين لعام  1951 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول اإلضافي األول والثاني لعام 

1977، ألن هذه االتفاقيات هي أول من نظم المبادئ التي تحد من االنتهاكات ضد المدنيين. 
الكلمات  الدالة : ظاهرة اللجوء، دول اللجوء، النظام القانوني، االتفاقيات الدولية، النزاعات المسلحة، الحماية 

القانونية.

Abstract 

This research aims at studying the refugees’ situation in the international human rights code. The refuge phenomenon 
has been discussed in all of the territorial and the international official meetings, currently. Indeed, it has become a heavy 
burden for the international community as it is increasing and spreading so rapidly that it affected the host countries 
at the political, economical, and demographic level and subsequently resulted in negative impact on the refugees 
themselves. 

The study also aims at analyzing the juridical system according to the rules of the international rights and the treaties 
established for such a case. We could mention as an example, the refugees treaty of 1951, and the international human 
rights treaties. The reasons that usually incite people to take a safe refuge are mainly the bloody conflicts and the 
violations against civilians. We will tackle the legal and the juridical protection of the refugees according to the refugees 
treaties of 1951, the fourth Geneva treaties of 1949, the first and the second protocols of 1977 for they are the first rules 
which set up the principles that ban violations against civilians.

Keywords: Refuge Phenomenon, Countries of Refuge (host countries), Juridical System, International Treaties, Armed 
Conflicts, Legal Protection. 
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وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

مقدمة

املبادئ  نظم  العام  الدولي  القانون  فروع  من  فرع  أول  لعل 
والقواعد اليت حتد من استخدام العنف أثناء النزاعات املسلحة 
سواء الدولية أو غري الدولية أو من اآلثار النامجة عن احلروب 

جتاه اإلنسان عامة هو القانون الدولي اإلنساني.
األول  أساسه  وجد  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  القول  وميكن 
1864 وتلتها عدة  " لسنة  " جنيف  اتفاقية  وانطالقته مبوجب 
اتفاقيات وبروتوكوالت هامة يف هذا اجملال، وعلى أساس هذا 
التحديد يعرف الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي اإلنساني 
بأنه: " فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العامة 
العرفية واالتفاقية إىل محاية األشخاص املتضررين يف حالة 
تهدف  كما  آالم،  من  النزاع  ذلك  عن  إجنر  مبا  مسلح  نزاع  
بالعمليات  مباشرة  عالقة  هلا  ليست  اليت  األموال  محاية  إىل 
 ،" املسلحة  النزاعات  زمن  يف  لإلنسان  والالزمة  العسكرية 
الدولي  القانون  يف  الالجئني  هو  الدراسة  هذه  يف  يهمنا  وما 
الشرحية  الدولي اإلنساني بهذه  القانون  اهتم  اإلنساني، حيث 
لسنة  الرابعة  جنيف  معاهدة  مبوجب  احملميني  املدنيني  من 

1949 والربتوكول اإلضايف األول والثاني لسنة 1977.

بني  وفرقت  الالجئني  لوضع  الرابعة  االتفاقية  وتعرضت 
كالنازحني  األخرى  املراكز  بعض  أو  القانوني  مركزهم 
واملهاجرين، كما تضمنت االتفاقية وبروتوكوليها اإلضافيني 
لسنة 1977 احلماية الالزمة للمدنيني يف حال جلوءهم لدول 
هذا  يف  املتخصصة  الدولية  االتفاقيات  ساهمت  كما  أخرى، 
الشأن يف موضوع احلماية الدولية لالجئني واحلقوق اخلاصة 

بهم وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة لالجئني لعام 1951.
هذا  يف  للبحث  عديدة  تساؤالت  من  ننطلق  جيعلنا  ما  وهذا 
يف  املسلحة  النزاعات  معظم  أن  حيث  ألهميته،  نظرا  املوضوع 
الوقت الراهن تكون مصحوبة بتحركات واسعة للمدنيني عرب 
احلدود الدولية وهذا للبحث عن أماكن أكثر أمنا وبالتالي: 
اإلنساني  الدولي  القانون  يف  لالجئني  القانون  املركز  هو  فما 

واإلتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني؟ 
املراكز  وبعض  الالجئ  مركز  بني  التفرقة  معيار  هو  وما 

األخرى؟ 
واإلتفاقيات  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  فعالية  مدى  وما 

الدولية اخلاصة  يف توفري احلماية الالزمة لالجئني ؟
شقني  إىل  دراستنا  بتقسيم  قمنا  التساؤالت  هذه  عن  لإلجابة 
أساسيني تناولنا يف اجلزء األول منها املفاهيم املختلفة لالجئني 
اإلتفاقيات  وباخلصوص  الدولية  االتفاقيات  خمتلف  يف 
إىل  تطرقنا  الدراسة  هذه  من  الثاني  اجلزء  ويف  اإلنسانية، 

احلماية الدولية هلذه الشرحية وآلياتها.   

املطلب األول: املركز القانون لالجئني يف القانون الدولي اإلنساني 
واإلتفاقيات الدولية 

إن حتديد املقصود بالالجئ بصورة عامة من املسائل الصعبة يف 
القانون الدولي حيث مل ينتهي الفقه الدولي احلديث لتعريف 
القانون  اهتمام  عدم  يعين  ال  وهذا  لالجئني)1(،  وموحد  شامل 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  لعبت  فلقد  بالالجئني،  الدولي 
دورا بارزا يف إجياد بعض املفاهيم اليت تضمن احلد األدنى من 
احلماية القانونية لالجئني وتعريف العامل مبآسيهم، فالعهود 
الدولية واالتفاقيات اإلقليمية ساهمت يف بلورة مفهوم الالجئ 
بناءا على اعتبارات خاصة، هذا الذي جيعلنا نتناول هذا املوضوع 

كالتالي:    
أوال:حتديـد مفهوم الالجئيـن فـي القانون الدولـي اإلنسانـي واالتفاقيات 

الدولية 

الدولي  الفقه  يف  حديثا  كان  وإن  الالجئني  مصطلح  إن 
واالتفاقيات الدولية إال أن مضمونه ومعناه ينطبق على كثري 
أن  ذلك  احلديث  العصور  يف  أو  القديم  يف  سواء  احلاالت  من 
اللجوء مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان الذي يبحث عن أماكن 

األمن منذ القديم.
للداللة  فرنسا  يف  مرة  ألول  الجئ  كلمة  استعملت  وقد 
السابع  القرن  خالل  فرنسا  من  املطرودين  الربوتستانت  على 
عشر)17( بعد إلغاء مرسوم Nantes )2، ومل تظهر هذه الصيغة 
الرمسية يف املواثيق الدولية إىل مع بداية القرن التاسع عشر 

)19( خاصة مع نهاية احلرب العاملية الثانية.

حيث   ،1889 عام  الالجئني  واجهت  الالتينية  أمريكا  أن  كما 
الدولي  اجلنائي  بالقانون  اخلاصة  مونتفيديو  اتفاقية  كانت 

أول وثيقة إقليمية تناولت اللجوء.  
1- املقصـود باللجوء يف القانـون الدولـي اإلنسانـي

واملكان  شيء  إىل  جلأ  يقال  جلأ،  الفعل  املصدر  هو  لغة:  اللجوء 
مبعنى الذ واعتصم به، ويقال أجلأت أمري إىل اهلل أي أسندت 

أمري هلل وسلمت أمري له ليتواله)3( 
ويقصد باللجوء يف القانون الدولي هروب الضحايا من األخطار 
وهيئات  أماكن  إىل  املسلحة  النزاعات  بسبب  بهم  احملدقة 
الضحايا  يلجأ  اليت  األماكن  وأول  احلماية،  فيها  هلم  تتوفر 
املفوضة  باعتبارها  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  إليها هي 
سواء  ضعفا،  األفراد  أكثر  حبماية  جنيف  إتفاقية  طرف  من 
تقوم  للهجوم، كما  أو مدنيني يتعرضون  كانوا أسرى حرب 
على  واإلشراف  عائالتهم  مع  مشلهم  ومل  املفقودين  بتقصي 
النزاع  أطراف  مجيع  وتذكري  أوطانهم،  إىل  األسرى  إعادة 

بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقيات جنيف)4(.  
اإلضافيني  والربتوكولني  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  بالالجئني  املقصود 

األول والثاني لعام 1977

" نصت الفقرة الرابعة من املادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة 
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على عدم جواز نقل أي شخص حممي يف اجملال إىل بلد خيشى 
عقائده  أو  السياسية  آراءه  بسبب  لالضطهاد  التعرض  فيه 
الدينية ".  كما نصت الفقرة 01 من املادة 49 من نفس املعاهدة 
أو  الفردي لألشخاص احملميني  أو  النقل اجلماعي  على حظر 
نفيهم إىل أراضي دولة االحتالل أو أي دولة أخرى أيا كانت 

الدعاوى ")5(.
جنيف  ملعاهدات  األول  اإلضايف  الربوتوكول  نص  كما 
منه   73 املادة  يف  املسلحة  الدولية  النزاعات  ضحايا  خبصوص 
على: وجوب محاية األشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت 

انتمائه لدولة اإلقامة أو كانوا الجئني وبدون متييز)6(
كما ينص الربوتوكول اإلضايف الثاني لسنة 1977 يف املادة 17 
على: " ال جيوز إرغام األفراد املدنيني على النزوح عن أراضيهم 

ألسباب متصلة بالنزاع " )7(.  
وكذلك تنص املادة 85 الربوتوكول اإلضايف األول على: " عدم 

جواز ترحيل السكان املدنيني من طرف دولة االحتالل ...")8(.  
نالحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها اإلضافيني مل 
يضعا تعريفا واضحا لالجئني يف القانون الدولي اإلنساني فهي 
بالسكان  تؤدي  واليت  احملظورة  األعمال  بعض  بتعداد  اكتفت 
املدنيني إىل اللجوء عن أراضيهم، كذلك عددت بعض األفعال 

اليت يتعرضون هلا واليت تعد انتهاكات للقانون اإلنساني.
فاالتفاقية مل تتعرض لتعريف الالجئني الذي يهاجرون عادة 
يف شكل مجاعي عرب احلدود الدولية للبحث عن أماكن أكثر 

أمنا، وهذا خوفهم من التعرض النتهاكات أطراف النزاع.
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  الرابعة  فقرتها  يف   45 املادة  إن  بل 
عرفت الالجئ بأنه الشخص الذي فر من وطنه خوفا من تعرضه 
للتعذيب واالضطهاد من طرف حكومة دوليته بسبب معارضته 
لسياساتها الداخلية، أو كان سبب اخلروج هو االضطهاد بسبب 
معتقداته الدينية، كما نالحظ أن هذه املادة مل تعاجل كذلك 
اللجوء اجلماعي الذي حيدث عادة بسبب خوف هؤالء السكان 
من التعرض النتهاكات أطراف النزاع أثناء النزاعات املسلحة.

2- حتديـد مفهـوم الالجئيـن فـي االتفاقيات الدوليـة

* املقصـود بالالجئ يف اتفاقيـة األمم املتحدة الالجئني لسنـة 1951

نظرا للنص الواضح حتديد مفهوم الالجئ يف اتفاقية جنيف 
الالجئني  جعل  ما  وهذا  اإلضافيني،  وبروتوكوليها  الرابعة 
أطراف  قبل  من  لالنتهاكات  تعرضا  املدنية  الفئات  أكثر 
اتفاقية  النزاع، فقد كانت هذه الظروف دافعا قويا حنو عقد 
وتبيان  حتديدهم  أجل  من  وهذا  الالجئني،  بوضع  خاصة 
اجلمعية  ووافقت  هلم  الالزمة  احلماية  وتوفري  حقوقهم 
العامة لألمم املتحدة على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 

لسنة 1951. 
وهو  الالجئ   " األوىل:  مادتها  يف  الالجئ  االتفاقية  عرفت  وقد 
كل شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من فرباير 

لالضطهاد  التعرض  من  يربره  ما  له  ختوف  وبسبب   ،1951
لعضوية  انتمائه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  لعرقه  ترجع  ألسباب 
فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية خارج دولة إقامته وال 
يستطيع وال يريد لذلك اخلوف أن ستظل حبماية ذلك البلد 

 )9(" ....
الالجئني  مشكلة  لتحل  جاء  االتفاقية  هذه  أن  املالحظ 
مقيدة  جعلها  ما  هو  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  األوروبيني 
حباجز جغرايف وضعت خصيصا له، وهذا الذي حتفظت عليه 
على  نصت  أنها  كما   ،)10( وإيطاليا  فرنسا  أسرتاليا،  من  كل 
وهو  االتفاقية،  نظر  يف  الجئ  أساسه  على  حيدد  زمين  شرط 
جانفي   01 وقعت  أحداث  بسبب  دولته  خارج  الشخص  وجود 
1951، وهذا ما جيعل تعريف الالجئ حسب هذه االتفاقية حكرا 
العاملية  احلرب  من  املتضررة  األوروبية  الدول  مواطين  على 
الالجئني  جلميع  شامل  غري  تعريفا  منه  جيعل  مما  الثانية، 
واحلروب،   األزمات  بسبب  العامل  دول  خمتلف  عرب  املنتشرين 
أو الذين جلئوا خارج دياره بعد تاريخ 1951، هذا الذي جيعلها 
غريهم،  دون  أوروبا  بالجئي  خاصة  إقليمية  باتفاقية  أشبه 
وبعدها عن معاجلة البعد العاملي ألزمة الالجئني، األمر الذي 
الشرط   ( الشرط  هذا  يتجاوزون  املتحدة   األمم  خرباء  جعل 

الزماني واملكاني ( يف الربوتوكول اإلضايف لسنة 1967 )11(.
لكن رغم هذا التطور ملفهوم الالجئ إال أن االتفاقية مل تتحدث 
الدولي  القانون  يف  فالالجئني  احلقيقي،  مبفهومه  اللجوء  عن 
بسبب  أخرى  أماكن  إىل  أماكنهم  من  يفرون  ال  اإلنساني 
بسبب  وإمنا  فردي،  شكل  ويف  الدينية  أو  السياسية  آرائهم 
غالب  ويف  النزاع،  أطراف  جانب  من  للقوة  املفرط  االستعمال 
حدود  عبور  طريق  عن  مجاعي  بشكل  اللجوء  يكون  األحيان 
أمنا، كما حدث يف احلرب األهلية يف  الدولة إىل دول أكثر 
جلئ  حيث  السورية  األهلية  احلرب  وكذا   1994 سنة  رواندا 
املواطنون بشكل مجاعي إىل الدول اجملاورة هربا من العنف بعثا 

عن أماكن أكثر أمنا.
بالرغم من أن موجات اللجوء اليت عانت منها أوربا كانت بسبب 
االتفاقية جعلت االضطهاد  أن هذه  إال  الثانية  العاملية  احلرب 
السياسي والديين السبب الرئيسي وراء اللجوء، هذا السبب الذي 
إىل  وتقسيمها  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  أوروبا  منه  عانت 

معسكر شرقي وغربي.
مبادتها   1951 سنة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تبقى  ذلك  رغم 
خاصة  الالجئ  مفهوم  لتحديد  األساسي  املرجع  هي  األوىل 
الذي  بينها االضطهاد  اللجوء وجعلت من  أسباب  أدرجت  وأنها 
يتمتع  حتى  يشرتط  ال  حيث  الالجئ  صفة  حتديد  أساس  هو 
الشخص بصفة الالجئ وقوع اضطهاد الناتج عن أحداث وقعت 
االضطهاد  كان  وإن  حتى  الالجئ  مصطلح  ينصرف  وإمنا 
حمتمل الوقوع)12(، هذا السبب الذي حيمل يف معانيه خمتلف 
نص  واليت  اإلنسان  حلقوق  املاسة  واملمارسات  األشكال  أنواع 
ومن   ،)13(  1948 لسنة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  عليها 
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وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

واالستعباد،  إنسانية،  والال  القاسية  املعاملة  التعذيب،  بينها 
واالعتقال واحلجز التعسفي ..... 

ولعل أهم فئة من الالجئني يف العامل خاصة يف الوقت احلالي 
النزاعات  بفعل  بلدانهم  من  يفرون  الذين  احلرب  الجئو  هي 
بلدان  إىل  والتهديد  بالقوة  منها  يهجرون  الذين  أو  املسلحة 

أخرى.  
*حتديد مفهوم الالجئ فـي االتفاقيات اإلقليميـة 

أ- املقصـود بالالجـئ فـي منظمة الوحـدة اإلفريقيـة 

اخلمسينات  أواخر  اإلفريقية  الدول  من  الكثري  استقالل  بعد 
انتشرت احلروب األهلية داخل هذه الدول تنافسا على السلطة 
بني خمتلف األطراف، مما تسبب يف الكثري من املآسي ملواطين 
تلك الدول، األمر الذي أدى إىل جمموعات كثرية من السكان 

إىل اهلرب منها والبعث عن مكانا أكثر أمنا.
يف  البعث  إىل  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  دفعت  األسباب  هذه 
خاصة  بإتفاقية  توج  ملعاجلتها  إجتماع  وعرض  املعضلة  هذه 
بالالجئني وقعت يف 10 أيلول 1969، حيث راعت هذه االتفاقية 
مشكلة  يف  واملتمثلة  احلروب  عن  الناجتة  واآلثار  األسباب 
الالجئني، وصاغت تعريفا هلم استندت فيه التفاقية الالجئني 
لسنة 1951 ولكنها توسعت يف حتديد صفة الالجئني، فذكرت 
اللجوء،  حلاالت  احلقيقية  األسباب  وهي  للجوء  أخرى  أسباب 
أو  العدوان  بسبب  شخص  كل   " هو  الالجئ  أن  إىل  وخلصت 
االحتالل اخلارجي أو سيطرة أجنبية أو أحداث اليت ختل بشدة 
بالنظام العام إما يف جزء أو كل دول اليت ينتمي إليها بأصله 
أو جنسيته، أجرب على ترك مكان إقامته املعتاد للبحث عن مكان 

آخر خارج دولة أصله أو جنسيته ")14(
اليت  من  ودقة  مشوال  أكثر  جاء  التعريف  هذا  أن  املالحظ 
التعريف اليت جاءت به اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني، 
عن  الناجتة  اللجوء  يف  الشائعة  أشباب  عن  حتدث  أنها  وذلك 
احلروب والنزاعات الداخلية وليس بسبب االضطهاد السياسي 

فقط.
ب- املقصـود بالالجئيـن يف إعالن قرطـاج لسنـة 1984

تعلق  ما  خاصة  الالتينية  أمريكا  يف  األهلية  احلروب  بعد 
وعبور  السبعينيات  أواخر  وبوليفيا  والبريو  الكولوميب  بالنزاع 
واحلروب  العنف  من  هربا  الدول  هذه  مواطين  من  اآلالف 
داخل بلدانهم األصلية، عقد اجتماع حول الالجئني بدعوى من 
22 نوفمرب  املفوضية العليا لشؤون الالجئني بكولومبيا بتاريخ 
1984 حول احلماية الدولية لالجئني يف أمريكا الوسطى أو ما 

يسمى بإعالن قرطاج اخلاص بالالجئني لسنة 1984.
بالدهم  من  الفارين  األشخاص   " بأنهم:  الالجئني  عرف  حيث 
أو  أو عدوان خارجي  أعمال عنف  تهديد حياتهم بسبب  بسبب 
نزاعات داخلية أو خرق عام حلقوق اإلنسان أو عدوان خارجي 
أو نزاعات داخلية أو خرق عام حلقوق اإلنسان أو أية ظروف 

أخرى ..." )15(. 
ويعترب هذا اإلعالن أول من حتدث عن حاالت اللجوء احلقيقية 
أعمال  بسبب  بالدهم  من  فارين  جمموعات  عن  حتدث  فهو 
األخرى  االتفاقيات  من  مشوال  أكثر  كان  وبالتالي  عدوان 
أي أنه مل يعتمد مصطلح االضطهاد كمعيار لتحديد اللجوء، 
كما نص على مصطلح األشخاص الفارين من احلرب بصيغة 

اجلمع، وهو الذي أغفلته االتفاقيات السابقة. 
القانون  يف  لالجئني  وواضح  شامل  تعريف  نستنتج  هنا  من 
الدولي اإلنساني وهو: " الالجئني هم األشخاص الذين يعربون 
حدود دوهلم األصلية لبحث عن أماكن آمنة لسبب استعمال 
املفرط للقوة بني أطراف النزاع، أو بسبب خوفهم من التعرض 

لالضطهاد من األطراف املتنازعة. 
ج- املقصود باللجوء جبامعة الدول العربية

ملناقشة  اجتماعا  العربية  الدول  جامعة  وزراء  جملس  عقد 
 ،1994 مارس  يف  العربي  الوطن  يف  والالجئني  اللجوء  مسألة 
خاصة بعد أزمات اللجوء اليت عرفتها املنطقة مرورا باحلرب 
األمر  ولبنان.  الصومال  وحرب  اليمنية،  احلرب  إىل  العراقية 
 27 بالالجئني يف  العربية اخلاصة  االتفاقية  بإقرار  توج  الذي 
مارس 1994، وأضافت هذه االتفاقية أسباب أخرى يف تعريف 
 01 املادة  الالجئ من ضمنها الكوارث الطبيعية وهو ما أكدته 
من هذه االتفاقية: " يعترب الجئا كل شخص يلجئوا مضطرا 
إىل عبور حدود بلدهم األصلي أو مقر إقامته االعتيادية بسبب 
والسيطرة  له،  الحتالله  أو  البلد  ذلك  على  املسلط  العدوان 
جسيمة  أحداث  أو  طبيعية  كوارث  لوقوع  أو  عليه  األجنبية 
ترتب عليها إخالل كبري بالنظام العام يف كامل البلد أو جزء 

منه ")16(.
إىل  التنفيذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل  مل  االتفاقية  هذه  لكن 
نافذة،  جتعلها  اليت  الكافية  التوقيعات  وجود  عدم  بسبب  اآلن 
وقد عقد اجتماع أخر يف جملس جامعة العربية على مستوى 
اللجان املشرتكة خلرباء وممثلي وزارات العدل والداخلية يف 
باللجوء  العربية اخلاصة  االتفاقية  ودراسة  ملناقشة  اجلامعة 
2016/08/08 من أجل تعديل وحتيني االتفاقية  وذلك بتاريخ 

بغية إقرارها . 
ثانيا- التمييز بني مراكز الالجئ وبعض املراكز األخرى 

1- املهاجـر االقتصـادي 

التماسا  طوعية  بصورة  بلده  عادة  االقتصادي  املهاجر  يرتك 
يف  يستمر  فإنه  وطنه  إىل  العودة  خيتار  إن  وما  أفضل،  حلياة 
أما الالجئون فيفرون بسبب خوفهم  التمتع حبماية حكومته، 
من األعمال العدائية ومن االستعمال املفرط للقوة بني أطراف 
النزاع، ولذا فهم ال يستطيعون العودة بأمان إىل ديارهم يف ظل 

تلك الظروف السائدة.
وقد  آخر،  إىل  مكان  من  ينتقل  شخص  ببساطة  هو  واملهاجر 
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جيرب على املغادرة ألنه خائف أو جائع أو حباجة ماسة لضمان 
سالمة عائلته، وينتقل طواعية لبلد آخر هلذه األسباب. كما 
أنهم يتمتعون حبقوق إنسانية كغريهم مثل احلق يف احلياة 
واحلق يف مستوى معيشي كاف، وهناك اتفاقيات دولية تنص 

على حقوق املهاجرين مثل: اتفاقية منظمة العمل الدولية.  
2- النازح أو )املشـرد داخليـا(

السنوات األخرية وخاصة يف مناطق  النزوح يف  ظهر مصطلح 
الصراعات والنزاعات املسلحة، حيث يعرف النزوح بأنه حركة 
ويتم  دولة،  حدود  داخل  آلخر  مكان  من  اجملموعة  أو  الفردي 
النزوح رغم عن إرادة النازح بسبب احلروب أو اجملاعة والتوجه 
هو  النازحون  أن  أي   )17( دولته  داخل حدود  لكن  آخر  إىل مكان 
األشخاص الذين يفرون ويرتكون ديارهم جربا وقسرا للبحث 
عن أمكان آمنة، وذلك بسبب الظروف القاسية اليت يتعرضون 
هلا واآلثار السلبية الناجتة عن حروب والنزاعات املسلحة وما 
الكوارث  بسبب  أو  حلقوقهم،  جسيمة  انتهاكات  من  ختلفه 

الطبيعية  دون عبور حدود دوهلم األصلية.  
داخليا  واملشردون   " داخليا:  املشرد  أيضا   النازح  على  ويصطلح 
هم األشخاص الذين أكرهوا على اهلرب أو على ترك منازهلم 
وأماكن إقامتهم العادية أو اضطروا إىل ذلك سعيا لتفادي آثار 
انتهاك حقوق اإلنسان أو  أو  العام  العنف  نزاع مسلح أو حاالت 
لدولة  الدولية  احلدود  يعربوا  مل  والذين  الطبيعية،  الكوارث 

إقامتهم ")18(.
موضوع  تعاجل  أنها  إال  التسميات  اختلفت  مهما  أنه  املالحظ 
األشخاص الذين يرتكون ديارهم هربا من أوضاع اقتصادية 

أو عسكرية للبحث عن أماكن أفضل لكن داخل حدود دوهلم.
هو  كما  بالنازحني،  خاصة  اتفاقية  وجود  عدم  من  بالرغم   
قوانينهم  يتمتعون حبماية مبوجب  أنهم  إال  بالالجئني  احلال 
الوطنية وقوانني حقوق اإلنسان وكذا يتمتعون باحلماية وفق 
قواعد القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات املسلحة وفق ما 

قررته اتفاقيات جنيف لعام 1949.
خطرا  تشكل  أصبحت  اليوم  النازحني  مشكلة  أن  كما 
النازحني  على  السلبية  أثارها  بسبب  العاملي  مستوى  على 
وباخلصوص عندما يطول أمد النزع وتطول معه مدة النزوح، 
أمام  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  عنه  حتدثت  الذي  هذا 
األمم املتحدة يف دورتها 68 يف بندها 62 من جدول أعماهلا )19(.   

املطلب الثاني: احلماية الدولية لالجئني وآلياتها 

تعريف موحد وشامل لالجئني  إىل  الدولي  الفقه  توصل  عدم 
الالجئني وإهدار حقوقهم مبا يف ذلك  ال يعين إهمال موضوع 
الدولي  القانون  اهتم  بل  هلم،  املقررة  والتعويضات  احلماية 
بالالجئني  خاص  بشكل  اإلنساني  الدولي  والقانون  عام  بشكل 
وعمل على توفري احلماية الالزمة هلم سواء أثناء النزاع أو بعد 
حقوق  عن  فالبحث  إليها،  جلئوا  اليت  البلدان  يف  استقرارهم 
الالجئني واحلماية املقررة هلم ال ينبغي أن يقتصر على اتفاقية 

اللجوء فقط، وذلك أن الكثري من حقوق الالجئني  جتد منشؤها 
ومصدرها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية واليت يستفيد 

منها الالجئ كإنسان قبل كونه الجئا )20(.
الدراسة  هذه  من  األول  اجلزء  يف  ستناول  األساس  هذا  وعلى 
ويف  الدولية  االتفاقيات  ملختلف  لالجئني  الدولية  احلماية 
اللجنة  يف  املتمثل  احلماية  آليات  إىل  نتطرق  الثاني  اجلزء 
الدولية للصليب األمحر واملفوضية السامية لشؤون الالجئني 

لألمم املتحدة. 
 أوال - احلماية الدولية لالجئني يف االتفاقيات الدولية

1- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  ومحاية الالجئني

يف حالة نشوب نزاع مسلح يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من 
العمليات الفدائية واستقرارهم يف بلد العدو باحلماية مبوجب 
اتفاقية جنيف الرابعة )21(، كذلك ميكن أن يكون الالجئني من 
دول أخرى يف وسط حرب أهلية يف دولة اللجوء، وهنا يتدخل 
هلؤالء  احلماية  لتوفري  بقواعده  اإلنساني  الدولي  القانون 
طرف  أراضي  يف  يقيمون  أجانب  أنهم  أساس  على  الالجئني 
وهكذا  املعادية،  الدولة  مواطنو  أنهم  أساس  على  وليس  النزاع 
نالحظ أن القانون الدولي اإلنساني خصص محاية تامة وسد 
بعض الذرائع اليت ميكن أن تتحجج بها الدولة املعادية املضيفة 
وتعامل الجئ الدولة املعادية بصفتهم أعداء، فالقانون الدولي 
اإلنساني سد هذا الفراغ وطالب الدولة املضيفة معاملتهم على 
أساس أنهم أجانب فقط، أي معاملتهم وهذا ما تناولته املواد 35 

إىل غاية املادة 46 من االتفاقية. 
املضيف معاملة  البلد  44 من  مادتها  االتفاقية يف  كما تطلب 
أعداء  كأجانب  معاملتهم  وعدم  تفضيلية  معاملة  الالجئني 
تعامل  ال   " على  نصت  حيث  غري.  ال  اجلنسية  أساس  على 
الدولة احلاجزة الالجئني الذين ال يتمتعون يف الواقع حبماية 
لدولة  القانونية  تبعيتهم  أعداء جملرد  آلية حكومته كأجانب 

معادية ")22( .
كما تنص املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 )23(

على عدم قيام دولة االحتالل بإخالء  كلي أو جزئي ملنطقة 
الواحدة، وهذا  العائلة  أفراد  التفريق بني  معينة وضمان عدم 
ما يضر كثريا فئة الالجئني واليت يؤدي جلوئها يف الغالب إىل 

تشتت أفرادها. 
كما تنص املادة 74 من الربتوكول اإلضايف األول لعام 1977 
والفقرة الثالثة " ب" من املادة 4 للربوتوكول  اإلضايف الثاني 
األسر  مشل  مجع  عملية  املتعاقدة  الدول  ضمان  ضرورة  على 
الالجئني  فئة  هم  هنا  واملقصود  املسلح،  النزاع  نتيجة  املشتتة 
بهذه  املخولة  اإلنسانية  املنظمات  عمل  وتشجيع  وتسهيل 

املهمة.   
أي  نقل  جواز  بعدم  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تقضي  كذلك 
فيه  خيشى  بلد  إىل  األحوال  من  حال  أي  يف  حممي  شخص 
من  احلماية  عن  حتدثت  فهي  كان،  سبب  ألي  االضطهاد 
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وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

45 يف  املادة  الطرد التعسفي، فأقرت مبدأ عدم جواز الطرد يف 
فقرتها الرابعة.

األشخاص  تسليم  أمام  عقبة  املادة  هذه  أحكام  تشكل  ال  ولكن 
تسليم  ملعاهدات  طبقا  القانون  ضد  جبرائم  املتهمني  احملميني 
طبقا  القانون  ضد  جبرائم  املتهمني  احملميني  األشخاص 

ملعاهدات تسليم اجملرمني املربمة.
حمايدة  دولة  أي  مواطين  بني  من  الالجئون  يتمتع  كذلك 
مبوجب  باحلماية  حماربة  دولة  أراضي  يف  إقامتهم  حال  يف 
إذا مل تكن هناك عالقات دبلوماسية  الرابعة، وذلك  االتفاقية 

بني دولتهم والدولة احملاربة.
وعززت هذه احلماية املادة 73 من الربوتوكول اإلضايف للدول 

حتى وإن كانت العالقات الدبلوماسية قائمة بني البلدين.
كما تضمن القانون العريف املرتاكم أحكاما حلماية الالجئني 
جنيف  اتفاقية  اشرتطت  فمثال  جنيف،  التفاقية  باإلضافة 
بوضع  يتمتعون  ال  الذين  املدنيني  ملعاونة  إنسانيا  معيارا 
بعد  الالجئني  حق  االتفاقية  هذه  ضمنت  كما  ديبلوماسي، 
إجبارهم على العودة إىل البلد الذي يواجهون فيه خطرا، أو إذا 

ادعوا بشكل مشروع أنهم سيكونون عرضة لالضطهاد)24( 
ولقد أضافت  املادة 70 يف فقرتها الثالثة من االتفاقية الرابعة على 
عدم جواز القبض على رعايا دولة االحتالل الذين جلئوا قبل بدء 
النزاع إىل األراضي احملتلة كذلك مينع إبعادهم وحماكمتهم 

إال بسبب خمالفات اقرتفوها بعد بدء األعمال الفدائية 
يقع  الذي  الالجئ  فإن  ما،  دولة  أراضي  احتالل  حالة  يف  أي 
حبماية  أيضا  يتمتع  مواطنيها  أحد  هو  الدولة  سلطة  حتت 
خاصة، إذ أن االتفاقية حتظر على دولة االحتالل القبض على 
هذا الالجئ، بل وحتظر عليها حماكمته أو إدانته أو إبعاده عن 

األراضي احملتلة.
مسلح  نزاع  من  الفارين  الالجئني  أن  على  نشري  األخري  ويف 
يتمتعون  ال  دولي  نزاع  يف  تشرتك  ال  دولة  أراضي  يف  لإلقامة 
هذه  تقع  مل  ما  اإلنساني  الدولي  القانون  مبوجب  باحلماية 
اخلرية بدورها فريسة نزاع مسلح داخلي، وعندئذ يتمتع حق 
اخلاصة   1951 جنيف  اتفاقية  على  بناءا  باحلماية  الالجئني 
بالالجئني، وهذا ما جيعلنا نعرج عليها يف الفرع التالي لننظر 

يف احلماية اليت كملتها اتفاقية الالجئني لسنة 1951. 
2- اتفاقية جنيـف لالجئني لسنـة 1951 

احلدود  ويعربون  النزاع  مناطق  من  الالجئون  يفر  ما  غالبا 
الدولية واستقرارهم يف بلدان آمنة، وبالتالي ال يتدخل القانون 
على  تعمل  وإمنا  حلمايتهم،  احلالة  هذه  يف  اإلنساني  الدولي 
فتلزم  محايتهم  على   1951 لسنة  جنيف  اتفاقية  محايتهم 

األطراف بتنفيذ أحكامها.
أساسية  بصفة  لالجئني  املضيفة  احلكومات  عاتق  على  وتقع 
األطراف   140 الـ  البلدان  وتعترب  الالجئني  محاية  مسؤولية 

1951 أو الربوتوكول ملزمة بتنفيذ أحكامها:  يف اتفاقية عام 
االقتضاء  املفوضية بدور رقابي مؤقت وتدخل حسب  وحتفظ 
لضمان منع الالجئني الفعليني اللجوء، كذلك متنع االتفاقية 
خشية  منها  الفارين  بلدانهم  إىل  العودة  على  الالجئني  إرغام 
يف  الوضع  استتباب  عدم  بسبب  للخطر  فيها  حياتهم  تعرض 

بلدانهم. 
على  الالجئني  مساعدة  أجل  من  السبل  الوكالة  وتلتمس 
العودة  أو  احمللي  االندماج  خالل  من  إما  جمددا،  حياتهم  بدء 

الطوعية إىل أوطانهم أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث)25( .
كما نصت املادة 08 من النظام األساسي للمفوضية العليا لشؤون 
الالجئني على حلول مشكلة الالجئني، فحضرت إعادة الالجئني 
قصرا إىل ديارهم يف حالة توفر املن هناك. كما طالبت الدول 
املضيفة لالجئني على اختاذ إجراءات بعيدة عن التعقيد من أجل 
املساعدة على استقرار طاليب اللجوء هناك، ووضع الرتتيبات اليت 
تضمن سالمة وأمن، والتشجيع على العودة االختيارية اآلمنة 

إىل ديارهم، واملساعدة يف إعادة استقرارهم.
الالجئني  بوضع  اخلاصة  املتحدة  املم  اتفاقية  منحت  كما 
املفصلة  اإلنسان  حقوق  وهي  لالجئ،  ضمانات   1951 لسنة 
العاملي  اإلعالن  رأسها  وعلى  أخرى  دولية  قانونية  أدوات  يف 
حلقوق اإلنسان لسنة 1948، فال جيب معاملتهم كأجانب غري 
شرعيني، كما هلم احلق يف التحرك حبرية يف بلد اللجوء وال 

جيب تقييدهم دون ضرورة   
وبالتالي يتمتع الالجئون حبقوق حسب اتفاقية الالجئني سنة 
جنيف  اتفاقية  يف  الواقع  للنقص  مكملة  جاءت  واليت   1951
جنيف  اتفاقية  أن  نالحظ  املدنيني  حبماية  اخلاصة  الرابعة 
لسنة 1951 اخلاصة بوضع الالجئني كانت أمشل من اتفاقية 
الالجئني  حلماية  تفصيلها  يف   1949 لسنة  الرابعة  جنيف 
بنصها  يتعلق  فيما  وخاصة  شاملة  بصورة  حقوقهم  وتبيني 
على احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية األساسية مثل 
العمل والتعليم والصحة، واملساعدة االجتماعية وتقضي املادة 
35 من االتفاقية بأن تتعاون الدول املتعاقدة مع مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف ممارسة وظائفها وبصفة خاصة 

تسهيل مهمتها يف اإلشراف على تنفيذ أحكام االتفاقية)26( 
3- التكامل بني القانون الدولي اإلنساني وقانون الالجئني سنة 1951 

يف محاية الالجئني

 يلتقي القانون الدولي اإلنساني وقانون الالجئني بشكل طبيعي 
عندما ميسك بالالجئني يف نزاع مسلح، ففي تلك احلالة يكون 
أولئك األشخاص الجئني وضحايا نزاع يف نفس الوقت، ومنطقيا 
الالجئني  لقانون  املزدوجة  احلماية  حتت  يكونوا  أن  ينبغي 

والقانون اإلنساني اللذين ينبغي أن يطبقا يف نفس الوقت)27(.
وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  املتزامن  التطبيق  من  وبدال 
من  نوعا  ميثل  مما  التوالي،  على  تطبيقهما  ميكن  الالجئني 
أخرى  وبعبارة  الكافية،  باحلماية  خيتص  فيما  االستمرارية 
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قد يضطر أحد ضحايا النزاع املسلح إىل ترك بلده ألنه ال جيد 
كل  يف  مثال  اإلنساني،  الدولي  القانون  من  الكافية  احلماية 
فيدفعهم  الالجئني  حقوق  فيها  تنتهك  اليت  املسلحة  النزاعات 
إىل مغادرة بلدانهم متجهني حنو بلدان أخرى أكثر أمنا، وقد 
وبالتالي  آمنة،  بلدان  أي  النزاع  يف  طرفا  البلدان  هذه  تكون  ال 
اليت ال  البلدان  يوفر احلماية لالجئني يف هذه  الذي  فالقانون 
ما  وهذا  لالجئني،  الدولي  القانون  هو  مسلحة  نزاعات  تشهد 
التوالي، فعند عدم توفر محاية  القانونني يطبقان على  جيعل 
اإلنساني،  الدولي  القانون  مبوجب  النزاع  مناطق  يف  لالجئني 
نظرا لالنتهاكات اليت تطال قواعد القانون اإلنساني، فيلجئون 
إىل بلد ثالث أكثر أمنا وغري طرف يف النزاع، وهذا ما جيعل 
القانون الدولي لالجئني حيميهم عن طريق املفوضية السامية 

لالجئني. 
لالجئني  الدولي  القانون  على  اإلنساني  الدولي  القانون  أثر 
القانون  من  واملبادئ  املفاهيم  بعض  األخري  هذا  استعارة  حيث 
الدولي اإلنساني، ومن بينها ما نصت عليه اتفاقية الالجئني من 
املدنيني  اللجوء عمال مببدأ حتييد  املدنية للمخيمات  الصبغة 
على النزاعات املسلحة املعمول بها يف القانون الدولي اإلنساني، 
وهو شرط أساسي للحصول على احلماية اليت توفرها اتفاقية 

الالجئني ملخيمات اللجوء.  
ومن هنا نستنتج أن كل من اللجنة الدولية للصليب األمحر 
واملفوضية السامية لشؤون الالجئني تعمالن سويا على توفري 
القانون  بني  التقاء  نقطة  وهذه  لالجئني،  الالزمة  احلماية 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئني.
عن  تقارير  السامية  املفوضية  قدمت  املثال:  سبيل  فعلى 
الظروف املروعة يف معسكرات االحتجاز اليت يديرها كروات 
 ،1993 آب   / أغسطس  يف   " موستار   " منطقة  يف  البوسنة 
وحصلت على تغطية كبرية يف وسائل اإلعالم الدولية، مما 
ما  وهو  الكرواتية،  السلطات  على  سياسي  ضغط  على  أدى 
اللجنة  البوسنة على منح  أسفر بدوره على موافقة كروات 
أن  بعد   ( املعسكرات  يف  كامال  نفاذا  احلمر  للصليب  الدولية 
للمفوضية  والسماح  أشهر(   06 عن  يقرب  ملا  متاح  غري  ظل 
السامية لشؤون الالجئني بإعادة توطني احملتجزين يف بلدان 

أخرى)28(.
وظهر مصلح التعويض ألول مرة يف إعالن القاهرة سنة 1986 
اخلاص بالوضع القانوني لالجئني حيث نصت يف املادة 04 منه 
على وجوب قيام الدولة بتعويض مواطنيها الذين أرغموا على 
الدولة تقدميها  الواجب على هذه  القيمة  بيوتهم بنفس  ترك 
ألي شخص غريب كذلك عقدت هذه اللجنة مؤمترها الثاني 
يف القاهرة سنة 1992 وخلصت إىل أنه إذا طردت دولة مواطنيها 

مباشرة فإن هلم حق العودة والتعويض معا. 

ثانيا-  اآلليات الدولية حلماية الالجئني

)ICRC( 1- اللجنة الدولية للصليب األمحر

ملساعدة  حمايد  بشكل  تعمل  مستقلة  إنسانية  منظمة  هي 
اللجنة  أن  حيث  الالجئني،  فيهم  مبا  احلرب،  ضحايا  ومحاية 
تدخل  واليت  مبسؤولياتها  تضطلع  األمحر  للصليب  الدولية 
يف حد ذاتها يف اختصاص وفقا للمادة 23 من النظام األساسي 
لالجئني بصورة خاصة على محايتهم مبوجب القانون الدولي 

اإلنساني.
يشملهم  الذين  الالجئني  خيص  فيما  الدولية  اللجنة  وتدخل 
الصلة  ذات  القواعد  املتحاربون  يطبق  لكي  األساسي  القانون 
احلماية  عملها  جمال  يف  وحتاول  الرابعة،  جنيف  باتفاقية 

واملساعدة الضرورية وفق املادة 24 من نظام اللجنة األساسي.
كذلك تقدم وكالتها املركزية للبحث عن املفقودين الالجئني 
يف كل وقت، فضال عن ذلك فقد ابتكرت اللجنة الدولية برامج 
طبية جراحية يف زمن احلرب لالجئني اجلرحى طبقا للمادة 

26 من النظام األساسي.

مواجهة  عند  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  تتدخل  كما 
املضيفة(  )البلدان  اللجوء  دول  يف  أمنية  مشاكل  الالجئني 
الواقعة  اللجوء  خميمات  بتعرض  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 
بالقرب من احلدود ألعمال عدائية، هنا تتدخل اللجنة الدولية 
أعمال  ومتارس  مستقل  كطرف  لالجئني  احلماية  لضمان 

بشكل حمايد.    
وفيما خيص مشكالت أمن الالجئني يف خميمات اللجوء فإنه 

جتدر اإلشارة على وجهيها التاليني: 
للعمال  املعرضة  اخلطرة  املناطق  يف  املخيمات  مكان  حتديد   -

العدائية بالقرب من احلدود من جهة.
- تواجد احملاربني يف خميمات الالجئني من جهة أخرى، ومما 
احللول  بعض  يوفر  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  فيه  شك  ال 
للتغلب على هذه املشكالت األمنية، ولكن جيب أوال احرتام هذا 

القانون قبل كل شيء.  
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل الدور املهم الذي تضطلع به 
اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر، فضال عن 
مسألة  ومتثل  لالجئني،  املقدمة  املساعدة  عمليات  يف  احتادها 
للجنة  الرئيسية  املشاغل  من  أوطانهم  على  الالجئني  إعادة 
كقاعدة  تشارك  تكن  مل  إذا  حتى  األمر  واقع  ففي  الدولية، 
عامة يف عمليات إعادة الالجئني على أوطانهم، فإنها ترى أنه 
موعد  بالضبط  حتدد  أن  املعنية  واملنظمات  الدول  على  جيب 
وشروط عودة الالجئني إىل أوطانهم وال جدال يف أن معرفتها 
التامة بالبلد األصلي لالجئني تسمح هلا بتكوين فكرة مفصلة 
وبتقديم توصيات بشأن عودة الالجئني على أوطانهم مع ضمان 
أمنهم وكرامتهم، وقد حذرت اللجنة الدولية أكثر من مرة 
من خماطر اإلعادة املبكرة إىل الوطن يف املناطق غري املستقرة 
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أو يف املناطق اليت دمرت فيها البنى األساسية )29(.
الالجئون  يتمتع  ال  ما  غالبا  أنه  اإلشارة  ميكن  األخري  ويف 
البلد  كان  إذا  وهذا  اإلنساني،  القانون  مبوجب  باحلماية 
النزاع دوليا  املضيف هلم ليس طرفا يف نزاع مسلح سواء كان 

أو غري دولي.
وهذا الفراغ جعل األمم املتحدة تعمل على إنشاء جلنة خاصة 
أنشأت  هنا  ومن  احلاالت  هذه  يف  الالجئني  محاية  على  تعمل 
التابعة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

لألمم املتحدة.
)UNHCR( 2- املفوضيـة الساميـة لشؤون الالجئيـن

1951 للمساعدة يف تقديم احلماية الدولية  مت إنشاؤها سنة  
لالجئني مبقتضى قرار اجلمعية العام 319-4 يف كانون األول 
/ ديسمرب 1949 لتحل حمل منظمة الالجئني الدولية، واهلدف 
األفراد وإجياد  لكل  اللجوء  للمنظمة هو ضمان حق  الرئيسي 
لبلدانهم،  االختيارية  والعودة  أخرى  دولة  يف  هلم  آمن  مكان 
وعمل املفوضية هو عمل إنساني كليا وغري سياسي، ومن أبرز 

اختصاصات املنظمة ما يلي:
أ - العمل على عقد اتفاقيات دولية حلماية الالجئني والتصديق 

عليها واإلشراف على تنفيذها.
ب - العمل عن طريق اتفاقيات خاصة مع احلكومات على تنفيذ 

أية تدابري ترمي إىل حتسني أحوال الالجئني.
ج - احلصول من احلكومات على معلومات بشأن عدد الالجئني 

املوجودين على أراضيها وأوضاعهم املعيشية.
د - تيسري التنسيق بني جهود املنظمات اخلاصة املهتمة برفاهية 

الالجئني.
كذلك بدأت املنظمة بالقيام مبسؤوليات إضافية للتنسيق يف 
تقديم املساعدات لالجئني والعائدين بالرغم أن هاذ مل يكن من 
واجب املنظمة إال أن هذا الدور أصبح من أهم واجباتها حلماية 
محاية  يف  ويدخل  هلم،  دائمة  حلول  عن  والبحث  الالجئني 
املفوضية األشخاص الطبيعيون الذين يقيمون خارج أوطناهم 
ال  الوقت  نفس  ويف  حكوماتهم  حبماية  ينتفعون  وال  األصلية 

يرغبون أو ال يستطيعون العودة إىل بلدانهم.
وقد قامت املفوضية السامية منذ إنشائها بكل األعمال املوكلة 
الغذائية والصحية  هلا من توفري احلماية لالجئني واملساعدة 
هلم  دائمة  إجياد  يف  املتمثل  واجباتها  بعض  إىل  باإلضافة 
بالعودة  األمر  تعلق  سواء  اللجوء  دول  حكومات  مع  بالتنسيق 

الطواعية أو التوطني)30(.  
خـامتـة 

بني  الفصل  ميكن  ال  أنه  نالحظ  البحثية  الورقة  هلذه  وختاما 
الالجئني عند تعرضنا لوضع  الدولي اإلنساني وقانون  القانون 
حيث  من  توازن  فهناك  اإلنساني،  الدولي  القانون  يف  الالجئني 

املفهوم بني القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئني، 
فكالهما ينبع من احلاجة إىل توفر احلماية الالزمة للمدنيني 
الذين يعربون احلدود الدولية للبحث عن أماكن أكثر أمنا، 
حتى  راعياها.  من  ليسوا  دول  قبضة  حتت  األخري  يف  ويقعون 
وإن كانت اتفاقية الالجئني لعام 1951 تتحدث عن االضطهاد 
كأساس الكتساب صفة الالجئ، خاصة وأن اللجوء اإلنساني 
يكون كما سبق ذكره بسبب النزاعات املسلحة وبشكل مجاعي. 
احلاالت  بعض  يف  ينص  اإلنساني  الدولي  القانون  إن  كذلك 
على احلماية اليت تكون أقوى من احلماية املنصوص عليها يف 
القانون الدولي لالجئني أو تكملها،  ويشرتك كل من القانون 
القوة  جوانب  يف  لالجئني  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 
والضعف واملرتبطة بوجود هيئة ميدانية للحماية واملساعدة، 
فعلى سبيل املثال ميكن للمفوضية السامية لشؤون الالجئني 
االستعانة خبربة اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيما خيص 
ضف  صحيح.  والعكس  اجلوانب  بعض  يف  ممارستها  حتسني 
إىل ذلك أن كل من القوانني ميكن أن يستفيد من اإلجراءات 

املقررة لرقابة االتفاقيات وإجراءات التنفيذ.
اللجنة  من  كل  لعبت  فقد  احلماية،  بآليات  يتعلق  فيما  أما 
املتحدة  لألم  السامية  واملفوضية  األمحر  للصليب  الدولية 
احلماية  توفري  يف  إنشاءهما  منذ  هاما  دورا  الالجئني  لشؤون 
األحيان،  من  كثري  يف  عملهما  ويتداخل  لالجئني،  الالزمة 
تشهد  املناطق  كانت  حيث  البوسنة  لالجئي  حدث  كما 
للصليب  الدولية  اللجنة  إثرها  على  تدخلت  عدائية  عمليات 
يف  وساعدتها  ديارهم  من  الفارين  الالجئني  حلماية  األمحر 
ذلك املفوضية السامية، وهذا ما شكل نوع من التعاون وتوفري 

احلماية. 
االتفاقيات  يف  الالجئني  بوضع  اخلاصة  التوصيات  بعض 

الدولية: 
إتفاقية  أن  حيث  لالجئني  وموحد  شامل  تعريف  إجياد    -1
حيث  املعاصر،  مبفهومه  للجوء  تتعرض  مل  الرابعة  جنيف 
مسلح  نزاع  بسبب  مجاعات  شكل  يف  يكون  ما  غالبا  اللجوء  أن 
إتفاقية  له  تطرقت  كما  وليس  الدولية،  احلدود  ويعربون 
ما  وهذا  والديين،  اإلثين  االضطهاد  بسبب  اللجوء  أي  جنيف 
ينطبق عادة على الالجئ الذي يفر من وطنه ألسباب سياسية.

كذلك عدم تعرض إتفاقية االمم املتحدة لالجئني يف تعريفها 
ملشكل اللجوء اجلماعي الذي تتسبب فيه النزاعات واملسلحة وهو 
ماحيتم على خرباء القانون الدولي حتيني االتفاقية وتضمينها 

هذه االسباب حتى تكون منسجمة وأوضاع الالجئني احلالية .
املقررة لالجئني،  للتعويضات  دولية خاصة  إتفاقية  بلورة   -2
حيث أن إتفاقية جنيف مل تتعرض ملوضوع التعويضات املقررة 

لالجئني.
احلماية  مراقبة  على  العاملية  القضائية  الوالية  تعزيز   -3
ارتكبت  اليت  الفظيعة  اجلرائم  بعد  خاصة  لالجئني،  املوفرة 
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  والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

  معة حسيبة بن بوعلي الشلف اج

  والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

  

  

والتنمية الملتقى الدولي الثالث حول رهانات األمن البيئي 

  المستدامة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

   2017نوفمبر  15/16يومي 

  عنوان المداخلة 

  في فعالية الحماية البيئية في التجربة الجزائريةالعوامل المتحكمة 

  

  

  

  :إعدادمن 

  جامعة حسيبة بن بوعلي  صنف،ب،أستاذ مساعد  زيان هواري،:األستاذ

  جامعة حسيبة بن بوعلي  صنف،أ،أستاذ مساعد  محمد،األستاذ بلمديوني 
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  مقدمة 

االختالل  والكون جراءمنذ أن شعر ا�تمع الدويل بفداحة األخطار اليت باتت تتهدد احلياة 

متبوعة الدول يف تكريس آليات قانونية  شرعت مكونا�ا،يؤثر على البيئة جبميع  أضحىاخلطري الذي 

التقليص من نطاق منظومتها القانونية واإلدارية ونشاطها امليداين حلماية البيئة و  عرب باجراءات عملية

  .أمكناألضرار ما 

عقدت هلذا الشأن مثل مؤمتر  واملؤمترات اليتمحاية البيئة كثمرة لالتفاقيات  وتأيت محالت

  .والربوتوكوالت امللحقةستوكهومل، وقمة األرض بريو دجيانريو، 

حيثالفعالية، االمتثال،ومن غري أن التزام الدول بتكريس محاية فعالة للبيئة يتفاوت من حيث 

  .عوامليف ذلك عدة  تتحكم

 ويف اجلزائرلعل من أهم العوامل اليت حتكمت يف مشاريع محاية البيئة يف الدول النامية عموما 

وتؤثر باخلصوص هو تأثرها بالواقع التنموي الذي تعيشه هذه الدول باعتبار أن عملية محاية البيئة تتأثر 

  .البلدانات مباشرة يف النشاط التنموي لذ بطريقة

فاملوازنة والتوفيق بني حتقيق أهداف التنمية من جهة ومحاية فعالة من جهة أخرى هو التحدي 

  .الكبري الذي اعرتض جمهودات احلماية

لقد انعكس هذا العامل بشكل واضح على عدة أصعدة يف جمال محاية البيئة سواء على صعيد 

  .جيسدهاالنشاط امليداين الذي  املنظومة القانونية اليت تنظم ذلك أو على صعيد

ووعي ضف إىل ذلك فإن محاية البيئة كهدف اسرتاتيجي حيتاج إىل ثقافة اجتماعية 

  .ت الدول املعنيةيف منظومة القيم االجتماعية لذا خمجعيمتحضر وراس
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  .شكل كبري يف فعالية مشاريع احلماية املرصودة للبيئة يف اجلزائر باخلصوص لتؤثركل هذه العوال جاءت 

ما هي أهم العوامل التي تحكمت في تحقيق فعالية هو  يطرحه هذا البحثالسؤال الذي 

  .حقيقية لمشاريع حماية البيئة في الجزائر

التصور بصلة ة املتمت تقسيم هذا البحث إىل مبحثني يعاجل املبحث األول العوامل النظري

حث الثاين العوائق العملية اليت املبيعاجل و  البيئة،للدولة اجلزائرية ملشكل محاية باملنظومة القانونية و السياسي

 مدىو  ،أو مبوقف ا�تمع الشأن،واقع تطيق النصوص املنظمة هلذا بسواء تعلق  اهلدف،تعرتض هذا 

  .حمددات هذا التجاوبجتاوبه مع مسألة محاية البيئة و 
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  فعالية الحماية البيئية في الجزائر  يالعوامل النظرية المؤثرة ف: ألولالمبحث ا

ة محاية البيئة يف بداية ته من مسألنعلى املستوى النظري ميكن أن نعترب كل من املوقف الذي تب

أن موقفها إزاء دول حركة عدم االحنياز من العوامل ذات العالقة، حيث إطار الدوال النامية و  يفاألمر و 

 االلتزامضف على ذلك فإن طبيعة  ،)املطلب األول(هذه القضية أقل ما يقال عنه أنه موقف متحفظ 

املطلب (من قبل الدول بتحقيق محاية فعالة املتصف باملرونة كذلك ساهم يف التقليل من فعاليتها 

  ).الثاين

  .البيئةالموقف السياسي الجزائري من فكرة حماية  رتطو : األولالمطلب 

الذي استقر حاليا حلماية البيئة هو تالزم هذا املفهوم مع فكرة التنمية املستدامة ، و  املفهوم

و محاية البيئة ، أي إدراج  لالستمراريعين ببساطة ، التوفيق بني التنمية االجتماعية و االقتصادية القابلة 

، و هو ما 1البعد البيئي يف إطار التنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة و األجيال القادمة 

لتوفيق بني التنمية االقتصادية ومتطلبا�ا من جهة ، يعرف بالتنمية املستدامة ، واليت يقصد �ا ضرورة ا

النمو االقتصادي فإن املشكل املثار اليوم هو أن حتقيق  ضرورة محاية البيئة من جهة أخرى ، و بذلكو 

يمات اهلواء ، لذا قررت معظم القوانني و التنظوالغابات و قد يتم على حساب املوارد البيئية كاملياه 

  .مسألة محاية البيئة استحالة الفصل ين التنمية و 

ب التنموية التداخل بني املطالو  االرتباطالبيئة هو هذا  محايةري فاعلية بن مما يقلص إىل حد كإ

تقاطعا يصل إىل حد التناقض يف حبض احلاالت إىل درجة يصعب معها ترجيح مطالب محاية لبيئة و 

تزال تعيشها  الالتنموية اليت عرفتها اجلزائر و  ، و يف ظل األزمة ةالبيئاجلانب التنموي على جانب محاية 

                                                                 

 .159،127ص  املصري،اجلمعية املصرية للقانون  البحرية،ومحاية البيئةالتلوث النفطي  سالمة،أمحد عبد الكرمي 1
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تزايد ضغوط مطالب ات املتاحة و سيما مع شح اخليار لتنموي يفرض نفسه بقوة ال افإن ترجيح املطلب 

منها أقل األحوال من الدول النامية و  التنمية ، هذه املربرات انعكست يف موقف رافض أو متحفظ يف

ترجم هذا خالل قم بيئة اليت كانت ترفع لواءها الدول املتقدمة يف بداية األمر ، و اجلزائر ملطالب محاية ال

 لالتفاقية، و طبقا  1973سبتمرب  09إىل 05يف ندو�ا الرابعة املنعقدة من   االحنيازاجلزائر لدول عدم 

البيئي ضمن اخليارات االقتصادية  االنشغالإلدماجاملكرسة هلا أعربت الدول النامية عن عدم استعدادها 

لدول أل�ا ال ، و اعتربت أن هذه املناورة تشكل عائقا إضافيا لتحقيق التنمية اليت تسعى إليها هذه ا

�ا تفضل توجيه هذه النفقات لتلية احلاجات امللحة أنفقات إضافية حلماية البيئة ، و ترغب يف ختفيض 

حقها املشروع لضرب اقتصاديات الدول النامية و  ، بل اعتربته طرحا مستحدثا لإلمربيالية الغربية2لشعوها 

ه انعكس على النظام التشريعي حلماية البيئة ، و أنية ال بد و ، هذا التصور من قبل الدول الناميف التنمية 

األخري ة بتغليب اجلانب لعل أهك أثار هذا هو اختالل التوازن املنشود بني محاية البيئة و متطلبات التنمي

طيئا بالبيئية ضمن التخطيط االقتصادي يف اجلزائر عرف تطورا  االنشغاالتعليه فإن إدراج و ، ترجيحهو 

دول العامل ملوضوع املوازنة بني  املناوئالبيئة بسبب املوقف املوازنة بني التنمية و  نضج فكرةبسب عدم 

، فقد ذكر ممثل اجلزائر عبد اهللا خوجة كاتب الدولة  ستوكهوملها اجلزائر خالل ندوة نمن بيالثالث و 

يرتبط أساسا ي البيئ االنشغالللتخطيط أمام الدورة العامة لندوة أمم املتحدة املنعقدة بستوكهومل بأن 

احقة لشعوب العامل االقتصادية املرتدية اليت تعيشها األغلبية السو  االجتماعيةبالوضعية السياسية و 

يف معرض تدخله أرجع مسؤولية التدهور البيئي إىل تطور املستعمرة، واليت ورثتها عن االستعمار، و 

البيئي الدول مناورة جديدة  االنشغال ائر إىل اعتبارز ذهب ممثل اجللرأمسالية و الثورة الصناعية ، و ا

                                                                 

، 34عدد  تلمسان،كلية احلقوق، جامعة   واإلدارية،جملة العلوم القانونية  اجلزائر،تبلور التنمية املستدمية من خالل جتربة  ي،حيوناس 2

 .36ص  ،35،2003
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بالتايل فإن تصور الدول املتقدمة هلذه و ،3لإلمربيالية الغربية لعرقلة تطور االقتصاد لدول العامل الثالث 

النسبة للدول املتقدمة  املسألة كان متباينا املرة مع تصور الدول النامية ، حيث أن مشاكل البيئة ب

مشاكل مرتبطة بالتقدم  هي كلها االستهالكالنامجة عن التصنيع و املخلفات كالتلوث والضوضاء و 

تعاين أساسا من ما بالنسبة للدول النامية فكانت ألك الدول ، الفين الكبري الذي تعيشه تالصناعي و 

يبدو أن البيئة يف جيب أن تعطى ملشاكل التنمية ، و  من مث فإن األولوية املطلقة، و سوء التغذية الفقر و 

  .4نوع من الرتف املغاىل فيهنظرها 

ن أصوات املطالة من الوجاهة، حيث أ شيءيبدو أن تصور الدول النامية يف هذه احليثية له 

أشواطا ظهور الوعي البيئي يف الغرب يف تلك الفرتة إمنا ظهر بعدما قطعت تلك الدول حبماية البيئة و 

 التقدم الصناعي و التكنولوجي متكنت من حسم الرهان يفمتقدمة يف حتقيق �ضتها وتنميتها و 

ريع التنمية هناك بالتايل فإن استجابتها ملتطلبات محاية البيئة لن يؤثر كثريا على مشا، و االقتصادي و 

التضارب بني مطلب التنمية و محاية البيئة باتت ضئيلة جدا ، و إذا درجة التناقض و بشكل ملحوظ ، و 

ا ال جتد حرجا يف التضحية يؤثر على املطلب التنموي فإ�ما ارتفعت درجة هذا التناقض إىل حد معني 

من بروتوكول   األمريكيةلعل أوضح مثال على هذا هو انسحاب الواليات املتحدة يتها ، و بالبيئة و محا

يف رفضها ملطالب محاية البيئة على حساب  االحنيازكيوتو ، لذلك فإن املربرات اليت ساقتها دول عدم 

  .يعة فقط مربرات وجيهةالتنمية من أ�ا ذر 

                                                                 

 .37 السابق، صوناس حيي، املرجع 3

كلية   وزو،تيزي  معمري،ه، جامعة مولود رسالة دكتورا الدويل،محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف ضوء القانون  صافية،زيد املال  4

 .93ص ،2012/2013السنة اجلامعية  ،والعلوم السياسيةاحلقوق 
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ء على ما سبق مل يويل أي خمطط اقتصادي يف تلك الفرتة اهتماما مبسألة املوازنة بني محاية بنا  

أي قبل مؤمتر  التنمية،محاية البيئة كأسلوب لتوجيه  أمبدبسبب عدم ظهور  وحتقيق التنميةالبيئة 

 دالبيئة، لقمحاية التنمية و مل تأخذ باملوازنة بني  1993كل املخططات االقتصادية قل سنة و  ستوكهومل،

فاملالحظ عموما ان التنمية  البيئة،سليب كثريا على فكرة محاية  واملواقف بشكلانعكس هذه التصورات 

القانونية اليت هذا بالرغم من وجود مجلة من النصوص و  البيئة،اجلزائر متت على حساب االقتصادية يف 

  .5تؤكد ضرورة مراعاة البيئة

اليت كانت تسوقها اجلزائر لتربير حتفظها من املسألة البيئية باملنظور  املربراتما ميكن قوله أن 

ىت و لو بدت يف األفق بوادر التجاوب مع ال قائمة اليوم ، بل بشكل أشد، وعليه وحالغريب ال تز 

وية كس بشكل واضح على الصعيد العملي ، حيث تبقى األولمطالب محاية البيئة ، فإن ذلك ال يع

ت يضاف إىل هذا ارتباط التنمية يف السنوا،لو على حساب محاية البيئة لتحقيق املطالب التنموية ، و 

رهونان إىل حد كبري مبدى مالسلم االجتماعي ، حيث بات هذان املطلبان األخرية باالستقرار السياسية و 

، بات ينازعها اليوم مطلب  فقط البيئة التحدي التنموي محايةل ، فبعدما كان ينازع قوة التنمية يف الدو 

السؤال ب التنموي على املطلب البيئي ، وبات يطرح حتقيق االستقرار السيسي مما يضاعف أرجحية املطل

ال شك أن هل حنافظ على السلم االجتماعي الذي يتطلب زيادة وترية التمية أم حنمي البيئة ، و  :التايل

  .6األولوية معقودة للجانب األول 

  .البيئةمرونة االلتزام بحماية  :الثانيالمطلب 

                                                                 

 .07ص  ،2013،2014السنة  للقضاء،، النظام القانوين حلماية البيئة مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة الوطنية بن قوي سفيان5

يف حني يزداد هذا حليا إىل أكثر  غنم،هو أن السهوب يف اجلزائر ال ميكنه حتمل أكثر من أربعة ماليني رأس  ذلك،من األمثلة اليت جتسد 6

فإذا أضيف  احملددة،احلاجة االجتماعية فعل تزايد الطلب على هذه املادة مثال ال تكفيه الكمية املعيارية  ماليني،ونالحظ أنمن عشرة 

 .تتضاعفسهبية فإن درجة اخلطر عامل اجلفاف الذي يهدد املناطق ال
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ترتب على إقرار فكرة التنمية املستدامة يف جمال محاية البيئة أو ضرورة املوازنة بني محاية البيئة 

ذلك من خالل مقررات  وحتقق هلاالنامية،الذي ناضلت من أجله الدول  وهو املطلب،وحتقيق التنمية

وطأة يف من ترتب عليه التخف دجيانريو، قمة األرض فب ريو تكرس بشكل الفت يفستوكهومل، و مؤمتر 

  .البيئةلمتطلبات محاية االمتثالامللقى على عاتق الدول يف  االلتزام

بالبيئة ـأو ما انعكست فكرة املرونة هذه يف جمال محاية البيئة فب املسؤولية الدولية على اإلضرار 

فقد اعتمدت اجلهود الدولية العاملية للتعامل مع املشاكل البيئية يف �اية األمر "يعرف باملسؤولية املرنة 

غري حكومية على التنفيذ الفعال لاللتزامات اليت تعداد األطراف املختلفة حكومية و على مدى اس

البيئية ، إذ أن هذا  االتفاقياتلتحقيق اهداف  لذا مت اعتماد صيغة القانون املرنتفرضها هذه االتفاقيات

القانون مينح الدول املرونة و الوقت الكايف لتنفيذ اإللتزامات اليت كانت و ال تزال تتعارض مع املصاحل 

 softعلى مفهوم املسؤولية املرنة  االلتزام، و يقوم هذا النوع من 7"على األمد القريب االقتصادية

responsability   فيها بالدرجة األساس على ما تقدمه الدول من تقارير دولية  االعتماد، الذي يتم

االتفاقية ، واحلفاظ سلوك مواطنيها لتحقيق أهداف تقوم مبراقة سلوكها ، و ، و تقيم فيه امتثاهلا الذايت 

  .جتنب االنتقادات الدولية اليت ميكن أن توجه هلا يف حالة عدم االمتثال على مسعتها ، و 

ت تعلقة بغلق و إيقاف املنشآاملرنة جند مثال األحكام امل االختصاصاتمن بني تطبيقات 

قديرية واسعة املصنفة املخالفةللتدابري البيئية ، إذ يعتمد املشرع قواعد مادية متسعة ليمنح لإلدارة سلطة ت

ع من املرونة إضفاء نو هذا التوجه يفسر ،و  8منحه أجاال الختاذ التدابري الضرورية يف إعذار املخالف و 

                                                                 

  .1ص  خمطوط،مقال  األطراف،لالتفاقيات البيئية املتعددة  لاالمتثا احلدييب،صالح الدين عبد الرمحن   7

  .املتعلق حبماية البيئة 03/10من القانون  25املادة 8
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من بني اآلثار السلبية هلذا التطبيق ؤولية اختاذ التدابري املالئمة و قايب و حتميل اإلدارة مسعلى النظام الع

يف معاجلة خمالفات املنشآت امللوثة يف خمتلف واليات الوطن ، ضف إىل  املساواةأنه يؤدي إىل عدم 

من مث لإلدارة ويقلص ويضعف دور القاضي اإلداري ، و سلطة التقديرية ذلك فإنه يؤدي اىل اتساع ال

  .9ينحصر دور القاضي يف الرقاة الشكلية فقطة من جتاوزا�ا ضد املتضررين ، و تتحصن اإلدار 

التوفيق بني قق نوعا من املرونة يف التعامل و حي وإن كانال خيفى أن هذا النوع من االلتزام 

يستعمل  و  االلتزام،إال أنه ميكن أن يفقد الصرامة يف االمتثال ملقتضيات  ومحاية البيئةالتنمية  تمتطلبا

من  وإرادة الدولةقى فعالية االلتزام مرهونة فقط برغبة بتبالدول، و كذريعة للتهرب من اإللتزامات املناطة 

  .ارجيةختدون التأثر بأي ضغوطا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

 .29وناس حيي ، املرجع السابق ، ص  9
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  الواقعية المحددة لفعالية حمية البيئة في الجزائر  لالعوام: الثانيالمبحث 

املوقف اجلزائري الذي مت تبنيه من الدعوات الغربية حلماية البيئة مل يكن صفة مطلقة ، بل 

فقد عدلت اجلزائر عن موقفها يف "التنموية اليت تعترب حاجة ملحة ،  باملنظور الذي ال يعرقل املشاريع

من و ،  10"شاكل البيئية الناجتة عن التلوث الصناعي و تدهور األوساط البيئيةبداية الثمانينات لتفاقم امل

صادقت على العديد من اليت �تم بالبيئة و  بعد مرحلة الثمانينات مع االتفاقيات ةمث تفاعلت بإجيابي

هذ أن االتفاقيات يف هذا الشأن انعكس ذلك على صدور منظومة قانونية ثرية يف جمال محاية البيئة غرب 

عدم التنسيق بني األجهزة بيقي للنصوص و را لعدة صعوبات على املستوى التطمل حيقق النتائج املرجوة نظ

  )املطلب الثاين(، و نظرا لضعف الوعي و الثقافة البيئة من جهة أخرى )املطلب األول(املنوطة بذلك 

  .المؤسساتي وعدم التنسيقالتطبيق  فضع: األولالمطلب 

هذا القانوين واملؤسسايت ، و  دف إىل تعزيز اإلطارجمال محاية البيئة سياسة �اختذت اجلزائر يف 

 ةاالجتماعينظمة ملختلف جماالت االقتصادية و ما ميكن مالحظته من خالل سن العديد من القوانني امل

، باإلضافة إىل إفساد العديد من اهليئات اإلدارية املركزية اليت تسهر القواعد العلمية حلماية البيئةو املتوافقة 

، فقد تضمنت متلف التشريعات نصوص قانونية تعىن باحملافظة على البيئة ، كما 11على تسيري القطاع 

                                                                 

كلية   ماجستري،رسالة  اجلزائري،النظام القانوين حلماية السواحل من النفايات الصناعية يف التشريع  صاحل،بن  عيسىحممد احلاج  10

 .30، ص 2009سنة اجلزائر،جامعة اجلزائر، بن يوسف بن خدة،  احلقوق،

جامعة قاصدي  السياسية،خمرب العلوم  ،01ص  ميدانية،دراسة  والتنفيذ،أو الفجوة بني القرار  اجلزائر،تدابري محاية البيئة يف  قوي،بوحنية 11

 .25ص  مرباح،ورقلة،
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 15باجلزائر يف  نعقدةاملوارد الطبيعية امليقية حول احملافظة على الطبيعة و اإلفر  على االتفاقية صادقت

االعتبار اليت تدعو إل اعتماد خمططات تنموية و إقليمية تأخذ بعني مبدينة اجلزائر و  1968تمرب سب

تسيري رورة احداث هيئة تسهر على تنظيم املوارد الطبيعية ، وحثت على ضضرورة احملافظة على الطبيعة 

لقة بإحداث صندوق دويل الدولية املتع االتفاقيةصادقت على االتفاقية ، و اجلة يف هذه عمجيع املواد امل

 1971ديسمرب  18قدة بربوكسل يف حملروقات املنع ببللتعويض عن األضرار املرتتبة على التلوث بس

سنت جمموعة من القوانني املهتمة باحملافظة على البيئة مثل ، و  �1974لس الوطين لليئة سنة أنشأت او 

أوت  21 ن املتعلق بالصيد املؤرخ يفالقانو ، و  1976أكتوبر  23املؤرخ يف  176/80األمر رقم 

اضعو استند و ار التنمية املستدامة ، و املتضمن محاية البيئة يف إط 03/10صدور القانون رقم ، و  1982

ونية و ليجسد الوسائل القان 03/10، و جاء القانون رقم  50اتفاقية من أصل  17القانون إىل 

، كما دعم القانون أليات محاية البيئة بأن خول اإلدارية  ةبالصبغصبغ املشرع البيئة اإلدارية حلماية البيئة و 

جلمعيات بعض األدوار يف هذا ا�ال ، إذ نص على دورها يف ابداء الرأي و املشاركة يف مجيع األنشطة 

منه على حق اجلمعيات يف رفع  36نص يف املادة ار املعيشي ، بل و طملتعلقة حبماية البيئة و حتسني اإلا

  ، وى القضائية أمام اجلهات املختصة عن كل مساس بالبيئة الدعا

قد متيزت املنظومة التشريعية اجلزائري للبيئة جبملة من اخلصائص كما أنه قد اكتنفتها مجلة من و 

وهو أ�ا ربطت مسألة محاية البيئة بالسيادة الوطنية، به  ومما اختصتالبيئية،العيوب أثرت على احلماية

من مث تستأثر الدولة و  اخلارجي جبميعصوره،الضغط  مي القرار اجلزائري بشأن البيئة مناستباقي حي اجراء

حد أن هذا له عالقة مباشرة أو أ البيئة،وال شكمبوضوع محاية  باحلسم يف شأن املسائل ذات الصلة

  .البيئةرواسب املوقف اجلزائري األول من مسألة محاية 
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ختويل الدولة و  لسكان،لعلى اإلطار املعيشي  ةربطها باحملافظكذلك من اخلصائص نذكر 

على جمموعة من األخطار األساسية  83/03كما نص القانون   البيئة،التدخل إلدماج املشاريع يف 

كما ضمن   الكيمياوية،املواد  النفايات،اإلشعاع،من قبل الدولة يف ا�ال البيئي مثل  معاجلتهاالواجب 

ة املتعلقة بالبيئة حيث فرض القانون العقوبات على األشخاص الذين احلماية اجلنائية للنصوص القانوني

  .12خيالفون قوانني محاية البيئة

العديد من اهليئات املركزية ايل يناط �ا جتسيد النشاط  استحداث ضف إىل ذلك فقد مت

  .اهليئات بشكل كبري األصعدة،وتنوعت وتعددت هذهاحلمائي علىمختلف 

حلماية البيئة، ولعل أمهها املخطط الوطين من  باملخططات املركزيةتدعمت املنظومة القانونية 

كد هذا املخطط على استمرار ضعفاإلطار التشريعي ، حيث أ2001سنة  والتنمية املستدامةأجل البيئة 

ى جتاوز هذا وقد حدد أجاال أساسية للعمل عل البيئة،مبهمة محاية  لالضطالعوعدم مالئمته،واملؤسسي

  .2011إىل  2001األمر متتد من سنة 

من املشاريع الطموحة اليت سجلتها اجلزائر يف جمال محاية البيئة إال أن مثارها على الصعيد  مبالرغ

ة ببعض بالبعض أ�ا مشا ىالقانونية فري ، أما على مستوى النصوص  13العملي ال تزال غري كافية 

ري منه معطال نتيجة تأخر باملتعلق محاية البيئة الذي بقي جزء ك"  ،83/03الغموض ، ال سيما القانون 

مل ذئات اإلدارية املكلفة بتطبيقه ، إو تأخر احداث اهلية أو عدم صدورها ، أصدور املراسيم التنفيذي

يف كثري من التفاصيل مثل ، فضال عن الغموض الذي شابه 1996ث مفتشية البيئة إال يف سنة تستحد

 ها فصل مستقل عن اآلخر ، باإلضافةص لكل منمياه البحر ، حيث خصاه الساحل و ميالتفريق بني 

                                                                 

 .388ص  ،09العدد  املفكر،جملة  اجلزائر،آليات محاية البيئة يف  عمارنة،انظر مسعود 12

  .07، ص2006سنة  ،متوز،29العدد  الرابعة،السنة  اإلنسانية،العلوم  البيئة، جملةجتربة اجلزائر يف محاية بلقرمي،سهام 13
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لواجب شارة إىل الطرق و الكيفيات اتخلص من النفايات الصناعية دون اإلعلى حصره لكيفيات ال

 معاجلة النفايات بطرق سلمية بيئيا ، ضف إىل ذلك حصر احلماية القانونيةالقيام �ا من أجل تسيري و 

نوعية احلماية املكون للساحل مما جيعل طبيعة و  املياه الساحلية دون التطرق إىل باقي العناصرالبحر و  ملياه

كدت قد أ، و 14جزئية غري شاملة للساح و محايته من أشكال التلوث  83/03املقررة يف القانون رقم 

ذلك إلقليمي ، و املستوى االعديد من الدراسات وجود خلل كذلك يف تطبيق السياسة العامة البيئية على 

املركزية و اجلماعات احملاية ، ألسباب عديدة منها على اخلصوص ضعف التنسيق بني اإلدارة البيئية 

انصراف ا�تمع املدين عن املشاركة يف بلديات للتكفل مبشاكل البيئة ، و انعدام املصاحل املتخصصة يف الو 

ات اجلنائية املرصودة حلماية البيئة فقد شا�ا وع من ، كذلك بالنسبة للتشريع15نشاطات محاية البيئة 

إىل اجلانب اإلجرائي يف إثبات اجلرائم املاسة بالبيئة على وجه اخلصوص باعتبار أن جرائم  عيرجالقصور و 

  .16التلويث ختتلف عن بعض يف بعض القواعد اإلجرائية عن اجلرائم التقليدية 

من اآلليات اليت تضمن بعض احلماية لبيئة ،  كآليةدت  اعتمد املشرع الضرائب البيئية اليت اعتم

يقصد �ا الزام املمول جربا و بصفة �ائية و دون مقابل يدفع مبلغ نقدي حمدد خلزينة الدولة قصد و "

محاية البيئة ، أي ا�ا عبارة عن اقتطاع اجباري يدفعه الفرد اسهاما منه يف التكاليف و األعباء العامة ، 

طات املؤثرة سلبا على املستهلكني بتغيري النشاخلق احلافز لدى كل من املنتجني و تعمل الضريبة على و 

                                                                 

 .30 السابق،املرجع  صاحل،حممد حاج عيسى بن 14

 .01 السابق،املرجع  قوي،بوحنية 15

 .03، ص 2008انظر يف هذا رائف حممد، احلماية اإلجرائية للبيئة، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، مصر، 16
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قد وضعت التشريعات املالية يف ، و ، 17زيادة العائدات البيئة ، وحتقيق سيطرة اكرب على التلوث ، و 

حد للتدهور البيئي ، ة ووضع الوقاياألنشطة امللوثة لتحقيق الردع و  جباية عل 1992اجلزائر منذ سنة 

ما يعرف مببدأ امللوث ذلك من خالل جمموعة من الرسوم ذات الغرض الردعي و الوقائي ، من خالل و 

الذي يعكس إرادة املشرع يف انتهاج الضريبة من اجل استعمال عقالين ملوارد الطيعة و تفعيل الدافع ، و 

ع اجلزائري مل حتقق اهلدف املرجو منها بشكل كل تلك الرسوم اليت فرضها املشر 18جوانب احلماية البيئية 

ما يؤخذ كذلك على جتسيد آلية اجلباية البيئية و ن كرسوم عادية ، طمعها املوا يتعامل حيث ،ي بال ذ

و املتعلقة بالتجسيد احلقيقي للرسوم الواردة هذه الصناديق ، ة هو عدم اكتمال النصوص التطبيقي

ال ميكن  البيئية بواسطة احلسابات اخلاصة اخلزينة يفلت من الرقابة ، و بالتايلباإلضافة إىل تسيري اجلباية 

، كما أن بعض الصناديق مل تستفد من هذه ال الوجهة اليت ستصرف هلا اجلباية مراقبة كيفية التحصيل و 

حة صندوق مكافو اجلباية كما هو احلال يف صندوق الكوارث الطبيعية و األخطار التكنولوجية الكربى ،

، و لتكريس فاعلية أكثر على اجلباية البيئية يقرتح 19تنمية االقتصاد الرعوي و السهوب التصحر و 

جانب من الفقه ضرورة خفض الضرائب على الدخل و تعويض ذلك بضرائب على األنشطة املدمرة 

عادة بيئيا كانبعاث الكربون و توليد املخلفات السامة ، و استخدام عبوات مشروبات غري قابلة إل

  .20تعبئتها

                                                                 

احلقوق، اجلامعة املستنصرية، ص كلية   ،15احلقوق، العدد نور محزة حسني الدراجي، دور التشريعات الضريبية يف محاية البيئة، جملة 17

برمحاين حمفوظ، اجلباية البيئية، مداخلة، امللتقى الوطين األول بعنوان محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بني الواقع  وانظر كذلك، 11

 .01ص، 2008ماي  06، 05، يومي ومقتضيات التطور

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة اجلزائر بن يوسف بن  اجلزائر،البيئة يف  واإلدارية حلمايةالوسائل القانونيةابن أمحد عبد املنعم انظر 18

 .107ص ،2008/2009السنة اجلامعية  خدة،

 .121ص  نفسه،املرجع 19

 .121ص ،املرجع نفسه20
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  التنسيق بين الهيئات المكلفة بحماية البيئة  فضع: المطلب الثاني 

لية بغية جتسيد املرافق املركزية و احملاية البيئة برتسانة من اهليئات و مت تعزيز املنظومة القانونية حلم

السهر على التنفيذ احلسن للنصوص القانونية ذات الصلة ، منذ البدايات األوىل مشاريع احلماية و 

مركزي جهاز  كأولاللجنة الوطنية للبيئة   1974لتجاوب اجلزائر مع مطالب محاية البيئة فأنشأت عام 

يوليو  12املؤرخ يف  74/156متيزت بطابع وزاري مشرتك باملرسوم رقم متخصص يف محاية البيئة ، و 

،مث اضطلعت بدل اللجنة الوطنية للبيئة وزارة الري  21مث استحدثت وزارة �يئة اإلقليم و البيئة  1974

عدم وجود أي نص يوضح صالحيا�ا محاية البيئة ، مع مالحظة  مبهمةو استصالح األراضي 

احنصرت ، مث كتابة الدولة للغابات والتشجري ، و 22الشكلي  واختصاصا�ا مما يضفي عليها الطابع

ولت إىل كتابة الدولة للغابات حت، مل تعمر إال سنة واحدة ، و صالحيا�االبيئية يف احملافظة على البيئة 

استصالح األراضي مع احتفاظها بنفس الصالحيات املناطة �ا ، و تعترب وزارة الري الوزارة الوحيدة اليت و 

نه مل ينعكس ، غري أ 1988نة إىل س 1977من سنة عرفت بعض االستقرار حيث استمر نشاطها 

  .ج على مستوى مهمة محاية البيئة يف حتقيق أي نتائ

التناوب املستمر ملختلف الوزارات و هذا التداول املبالغ يف اهليئات املركزية املظطلعة حبماية البيئة 

البيئية اليت أثر سلبا على مهمة محاية البيئة و عدم استقرارها ، و كذا الطابع القطاعي ملختلف العناصر 

حيث ، 23ظلت حتتفظ به وزارات قطاعية خاصة مع غياب أو نقص التنسيق لعدم وجود وزارة قوية 

حملية بيئية حقيقية طيلة ما يقارب يئة هو غياب إدارة قوية مركزية و يالحظ على النظام القانوين حلماية الب

                                                                 

 .12ص السابق،املرجع  حيي،وناس 21

 .14ص السابق،املرجع  حيي،وناس 22

 .16ص السابق،املرجع  حيي،وناس 23
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فيضعف التخطيط ، ، و كذلك انعكس هذا الضعف يف التنسيق الثالث عقود اليت تبت ندوة ستوكهومل 

حيث مل يعتمد التخطيط االقتصادي الذي يأخذ باملوازنة بني التنمية و محاية البيئة إال من خالل "

د سياسات وقائية تقوم على مبدأ ألول مرة يف اجلزائر ، مما يعكس عدم وجو  1993خمطط سنة 

  .24أدى إىل انتشارها بصورة فوضوية  وثة ، ممايف توزيع النشاطات املل االحتياط

 .البيئيةوالثقافة ضعف الوعي  :الثالثالمطلب 

تتوقف كذلك درجة فاعلية احلماية املرصودة للبيئة على مدى التجاوب و التعاطي اإلجيايب 

و اندراجه الثقافة البيئية ، ا األمر مرهون مبدى رسوخ الوعي و هذن قبل أطياف ا�تمع املختلفة، و معها م

 عناية األفراد و اهليئات االجتماعيةو على اهتمامعلى  حيث حيوز،  يف منظومة القيم االجتماعية

يلقى هود املبذولة يف هذا املضمار ، و الثقافة بسبب اجلغريها ، وعادة ما ينتشر هذا الوعي و واجلمعيات و 

خ هذا الوعي ، مث يأيت دور مؤسسات و مجعيات ا�تمع املدين الدور األكرب يف ترسي ماإلعالعلى عاتق 

تقوية الوعي البيئي "كاملدارس و اجلامعات و املساجد و غريها، و بالتايل فإن   اجتماعيالرتبية و التثقيف 

  . 25"دميومته حىت يتحول إىل جزء من قيم و أخالق ا�تمع ضرورة ملحة جداووضع ركائز متينة بثباته و 

الدول املتقدمة، جراء ظهور األثار السلبية للتقدم الصناعي  الوعي بالبيئة أول ما ظهر يفظهر 

  .اليت ظهرت على األنظمة البيئية كاجلو والرتبية واملاء

فالسياسة البيئية الناجحة هي تلك اليت متهد "  الرتبوي،تبدأ صناعة هذا الوعي على املستوى و 

حيث يتم إدراج دروس  التعليمي،لنظام تربط النظام اإليكولوجي با وثقافة بيئيةالطريق أمام نشوء وعي 

                                                                 

 .392ص السابق،املرجع  حيي،وناس 24

ص  والدولية،مركز املستنصرية للدراسات العربية  املستنصرية،اجلامعة  وا�تمع،احلقوق البيئية بني مسؤولية الفرد  عباس،سحر قدوري 25

05. 
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يف اخلطاب  للبيئة وختصيص جمالإضافة إىل الربامج اإلذاعية  التعليمية،حول البيئة يف كافة األطوار 

  .26"وغريهم  والكتاب واألدباءالصحفيني  وتظافر جهودوالديين،  ياملستجد

ا�ال التعليمي  فيما خيص

بألنرتسيخاملفاهيمالبيئيةضمناملقرراتالدراسيةأصب،منهاإدماجالبعدالبيئيضمنالربناجمالتعليميأضحىضرورةالبدفإن

على التنسيقبينالوزاراتيظهر هلذاو ،الصناعيحتمنمقوماتالدولذاتالتقدمالعلميو 

فتحالتخصصاتالبيئيةعلىمستوىالتكوينوالتعليماملهنيبلعلىمو ،التعليموإعادةتصنيعمخلفات،والتعليمالتأطري مستوى

  27. ستوىالدراساتاجلامعيةمنحاألولويةهلؤالءفيمجااللتوظيففياملناصبذاتالصلة

 03/10 منقانونرقم 79 املشرع ينصفياملادةقد نصل

بأ�ا الدوليللبيئةجبنيفا�تمع تعرفالرتبيةالبيئةعلىضوءماأقرمهؤمتر و ،البيئةعلىضرورةأنتدرجفيالتعليمالرتبية

ثقافتهو و إلىتنميةاملهاراتالالزمةلفهموتقديرالعالقاتالتيرتبطبيناإلنسانتدفعالتياملفاهيمتوضيحو ،القيمإلكسابمنهج

  .28احليوية،وتعنيبالتمرسفيعملية اختاذالقرارات،ووضعللسلوكبشأناملسائالملتعلقةبنوعيةالبيئةالطبيعيةبيئته

يزال دون احلد  والتعليمية الاملالحظ أن جمال احملافظة على البيئة يف املنظومة الرتبوية و 

الكايف،وهو فإن درجة الفعالية يف جتسيد االهتمام البيئي يف السلوك العام تظل دون احلد  املنشود،ومن مث

بشكل  ويف املدرسة يف االهتمام بالبيئة يف السلوك االجتماعي العام والضعف الفظيعيفسر النقض  ما

  .خاص

                                                                 

ص  ،2006سنة  ،متوز،29العدد  الرابعة،السنة  واالجتماعية،جملة العلوم اإلنسانية  البيئة،مقال،قرمي سارة، جتربة اجلزائر يف محاية بل26

04. 

 .239، ص املرجع السابقالبيئة،  وإدارية حلمايةبن أمحد عبد املنعم، الوسائل القانونية 27

 .249، ص نفسهاملرجع  28
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يقوم به يف خلق ملكانة املتقدمة من حيث الدور يحتالاإلعالمأم على املستوى اإلعالمي فال شك أن 

توجيه الرأي العام و السلوك العام إىل احملافظة عليها و اشعاره بفداحة اخلطر الذي الوعي البيئي ، و 

 االتفاقياتة األجيال القادمة ، ، و لذلك أولت حياجراء تدهور البيئة على مستقبله وحياته و يتهدده 

ما يعرف باحلق يف اإلعالم البيئي على  ستوكهوملالدولية وأمهية بالغة للدور اإلعالمي ، فقد كرس مؤمتر 

املستوى الدويل و اإلقليمي ، و أكد على احلق يف إعالم بيئي ، مبعىن حق كل انسان دون متييز أو تفرقة 

 1992و املعلومات املتعلقة باحلقائق البيئية ، كما أكد أيضا مؤمتر قمة األرض عام  يف أن يعرف األنباء

، محايتها من كافة مظاهر التدهور عالم يف الرتويج لقضايا البيئة و يف توصياته على أمهية وسائل اإل

ئة أو ذات تضمنت أيضا القوانني الداخلية للدول هذا احلق و نصت تشريعا�ا املختلفة املتعلقة بالبيو 

، و املالحظ للنشاط اإلعالمي العام املرئي 29الصلة بالبيئة ، و منها التشريع اجلزائري و عن كان متأخرا 

و املسموع و املكتوب يلحظ شبه غياب عن التطرق للمواضيع البيئية فظال عن محايتها ، و االهتمام 

  .باألولوية باملطلق يف السلوك اإلعالمي يف اجلزائر حيظى�ذا الشأن ال يزال ال 

اجلمعوي، فإن أما بشأن العمل 

 .أجازإنشاءمجعياتللمسامهةفيحمايةالبيئةدونشرط،بالبيئةملتعلقةاملسائالأمهيةو علىخطورةمنهإمياناو املشرع

 ،البيئةجيوزإنشاءمجعياتللمسامهةفيحماية"منقانوحنمايةالبيئةالقدمي 14 حيثجاءفياملادة

سريها كيفياتإنشاءهذهاجلمعيةو د حتد

لكنلمتتجسدإرادةاملشرعفينصوصتنظيميةلتفعيألحكامهذهاملادة ،مبوجبمرسومتنظيمهاو 

�دف واملالحظأمنعظماملشاريعاملقرتحةللتمويل ،

                                                                 

السنة اجلامعية  والعلوم السياسية،اجلزائر،كلية احلقوق   ماجستري،رسالة  البيئة،احملافظة على  ودوره يفاإلعالم البيئي  مسرية،بن مهرة 29

 .14، ص2012/2013
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إلىالتحسيسالتوعيةالبيئيةغريأناملشاريعاملقرتحةللتمويلتفتقرإلىالدقةفيتحديداهلدفاملزمعتحقيقه،بلومعظمهايصعبإ

ء ، و لقد أناط املشرع 30دراجهضمناألعماالهلادفةإلىحمايةالبيئةكتنظيممخيماتصيفيةوقوافلخضرا

، و   03/10من القانون  35ة بداء الرأي مبقتضى املادبيئية عدة مهام منها املساعدة و اباجلمعيات ال

من القانون ذاته ،  38و 37كذا رفع الدعاوى القضائية على املخالفات املاسة بالبيئة مبقتضى املواد

طلبفتحدعوىالتصنيفلتصنيفحظريةوطنيةأوحمميةطبيعية 

نشاءاملساحاتاخلضراءمنخالالملشاركةفيإعداداملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريوخمططشغالألراضي، وا،

من ت اليت تدعم احلماية و تعززها، و وغريها من النشاطا احلدمنالصيداحملظورو شرافعلىتكوينالصيادين،اإل

تضعف من جدواها هي األخرى هو و  املؤاخذات اليت تسجل على النشاط اجلمعوي البيئي يف اجلزائر

فياللجنةالقانالبيئيةاجلمعياتضويةعتنحصر ةاليزاجلدضعيف،إذالبيئصورعضويتهاضمناهليئاتاملشرفةعلىحماية"أن

،  31"للمجلس األعلى للتنمية املستدامة ونيةواالقتصادية

الو االسرتاتيجيةنظراحملدوديةحاالتعضويةاجلمعياتفيمؤسساتصنعالقرارالبيئي،تظلفعاليةمشاركتهافيتحقيقأهدافو 

املشاركة أنإعطاءحقالباحثونلذلكريى، طنيةحلمايةالبيئةحمدودة

يهدفإلىالقضاءعلىالوظيفةالنقدية تفيبعضاهليئاتالبيئية،اللجمعي

وواضحة، واالحتجاجيةللجمعياتوضمامنصداقيةأداءهذااجلهازبيئيا،أل�ذهاملشاركةليست متساويةومهيكلة

عن  ، فضال32الميكنللجمعياتأنتقلبموازين السياسةالبيئية،ألنالقراراتالتيتتبناهااإلدارةهيالتييتماعتمادهااو�ذ

من مث فإن اجلمعيات يتم من قبل الدولة ، و  يلو ن متارة ، السيما وأمدى استقاللية اجلمعيات عن اإلد

استقالليتها بالضرورة ستكون منقوصة،كما يأيت ضعف الرغبة التطوعية لدى اجلمعيات يف قائمة العوامل 

                                                                 

 .76ص  السابق،املرجع  املنعم،بن أمحد عبد 30

 .143ص  السابق،املرجع  حيي،وناس 31
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علىالقدركافمنالتنظيموالكفاءة الفنية اليت مع عدم اشتماهلا، 33اليت أضعفت الدور اجلمعوي بشكل كبري

النشاط يف جمال البيئة ،فيستويوجودهامنعدمهاوأنالكثريمنهااليعرفإالامسهاوالينحصر  يتطلبها

  .34دوربعضهاإالفياالحتفالباألعيادالرمسيةالوطنيةمنهاوالعاملية

انعكس  وهو مااملنشود،كل هذه العوامل يف احلقيقة ال تقدم اإلضافة يف ا�ال البيئي بالشكل 

مما يستعدي دق  اجلزائر،عناصرها احليوية يف للبيئة واختالل لتوازن  على تصاعد وترية التدهور املتسارع

  .البيئةحبماية  واإلدارية املضطلعةسد الفجوات احلاصلة يف املنظومة التشريعية  والعمل علىناقوس اخلطر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        

 .143املرجع نفسه، ص 32

 150ص  نفسه،املرجع 33

 .151ص  نفسه،املرجع 34
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  الخاتمة 

مما سبق من استعراض أهم العوامل اليت اعرتضت اجلهود املبذولة يف جمال احلماية البيئية يتضح 

باملوقف السياسية و لننا أن هذه العوامل تتنازعها عدة جماالت فمنها ما هو ذو طبيعة سياسية متصلة 

ان املتغريات احلاصلة حلسباحلل يف هذا ا�ال يستدي مراجعة عميقة و إعادة نظر تأخذ يف اتداعياته ، و 

يئة يف تصورها العام لقضية البيئة أو يف التطورات اجلدية اليت باتت �دد البسواء يف املواقف الدولية و 

النظر فيه ال سيما  اإلداري فيجب إعادةوامل املتصلة باجلانب التشريعي و ما العحاضرها و مستقبلها ، أ

، ضف على  بالبيئةمحاية التنسيق بني اهليئات املنوط �ا املسجلة ال سيما يف  يف النقائص واالختالالت

، وإدراج اهلم البيئي فيه خللق وعي إىل املنظومة الرتبوية و اإلعالمية و اجلمعوية االلتفاتذلك ضرورة 

 .  البيئة قبل فوات األوان  علىمشل و اهتمام أوسع يقلص اهلوة املوجودة ، ويضفي محاية أكرب أ
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Belmedioni.mohamed@gmail.com  

 احلماية اجلنائية ألموال القاصر يف التشريع اجلزائري

 : الملخص 

أمجعت التشريعات على محايتها خاصة يف جمال املعامالت املالية ، كون تعترب فئة القصر أكثر الفئات اليت 
لتايل إمكانية تعرضها لإلستغالل ، لذلك إرتاينا يف هذه هذه الفئة تصنف ضمن عدميي األهلية أو ناقصيها ، و با

لفئة الضعيفة يف املداخلة تسليط الضوء على الوسائل القانونية اليت وضعها املشرع حلماية اجلانب املايل هلذه ا
، و اليت تظهر خاصة من خالل دور القاضي يف الرقابة على الويل أو الوصي على هذا القاصر املكلف اجملتمع 

 بإدارة أمواله ، و حتديد أهم العقوبات املسلطة عليه يف حالة اإلخالل بااللتزاماته . 

 ية على املال ، التعدي ، العقوبات . القاصر ، احلماية اجلنائية ، األموال ، الوال الكلمات الدالة :
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 المقدمة 

إن موضوع احلماية اجلنائية ألموال القاصر ، موضوع غاية يف األمهية و جدير بالبحث و الدراسة ، ال 
سيما و انه يهتم بفئة ضعيفة يف اجملتمع و هي فئة األطفال " القصر " ، خاصة و اهنم قد حضوا جبملة كبرية من 

ية القانونية أو من ناحية الشريعة اإلسالمية ، األحكام اليت تضمن حقوقهم و متنع اإلعتداء عليها سواءا من الناح
إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا و سيصلون و يف ذلك جند قول اهلل تعاىل " إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ضلما 

سعريا "  ، و تعترب فئة القصر أكثر الفئات اليت أمجعت التشريعات على محايتها خاصة يف جمال املعامالت املالية ، 
 ن هذه الفئة تصنف ضمن عدميي األهلية أو ناقصيها ، و بالتايل إمكانية تعرضها لإلستغالل . كو 

و يعرف القاصر بأنه كل شخص مل يبلغ سن الرشد القانونية  و اليت ختتلف مدهتا من دولة إىل أخرى ، 
فة األحكام اخلاصة هبذا و رغم ان املشرع اجلزائري مل يعطي تعريفا للقاصر رغم إستعماله هلذا املصطلح يف كا

األخري ، إال أن غستعمال املشرع ملصطلح القاصر كان يعين به املعىن السابق ، و هو الشخص غري البالغ لسن 
 الرشد . 

كما أن املشرع اجلزائري قد اخلص القاصر مبجموعة من النصوص القانونية سواء يف القانون املدين أو 
، أوجد من خالهلا نظاما قانونيا من شأنه توفري احلماية القانونية للجانب  قانون األسرة و حىت قانون العقوبات

 املايل للقاصر ، و هذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذه املداخلة 

 المبحث األول : أحكام النيابة الشرعية على أموال القصر 

م شخص مقام القاصر يف إن الغرض من النيابة الشرعية على القاصر هو محاية أمواله ، و ذلك بأن يقو 
 القاصرو مبا أن مباشرة التصرفات القانونية ، اليت ال يستطيع القيام هبا بنفسه إما إلنعدام أهليته أو لنقصها . 

،  اهلدف هذا حيقق قانوين نظام وضع الضروري من كان أمواله، إدارة و مصاحله رعاية يف عنه ينوب من إىلحيتاج 
 فاقد كان مننه " أ" من قانون األسرة ، حيث نصت على  81و هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة " 

 هذا ألحكام طبقا مقدم أو وصي أو ويل قانونا عنه ينوب سفه أو عته أو السن يف لصغر ناقصها أو األهلية
 . "  القانون

 المطلب األول : الوالية على أموال القاصر 

سنحاول يف هذا املطلب بيان مفهوم الوالية على املال " فرع أول " ، و حتديد أصحاب احلق يف هذه 
 الوالية " فرع ثاين " مث نقف على أهم الشروط الواجب توافرها يف الويل " فرع ثالث " 

 على المال الفرع األول : مفهوم الوالية 
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 النفس على واليـــة:  إذن نوعـان هي و املالية، و الشخصية القاصر لشؤون الراشد الكبري تدبري هي الوالية
 و استثمـــــار من املالية القاصر شؤون على اإلشراف هبا يقصد و هتمنا، ما هي األخرية هذه و املال، على واليـــة و

 1غريها و الرهن و اإلجار و كالبيع تصرفات

 بأن معني شخص بتكليف ذلك و أمواله، محاية إىل يهدف قانوين نظام هيالقاصر  مال على الوالية و
 غري الصيب أن جند لذلك مبباشرهتا، ينفرد أن عليهمنع  اليت القانونية التصرفات مباشرة يف ألخريا هذا عن ينوب
 أما نوعها، كان ما أيا القانونية التصرفات إجراء من ممنوع أنه ذلك عنه، ينوب من إىل كاملة حاجة يف املميز
  2. بإجرائه ينفرد أن عليه حرم ما على قاصرة الوالية إىل فحاجته املميز الصيب

 املال يف التصرف سلطة باهنا"  غندور أمحد"  الدكتور منهم و ، املال على الوالية الفقهاء عرف قد و
 .   3متعدية أو قاصرة كانت سواء

 غياب حالة ويف وفاته بعد مهمأل مث القصر اوالده على بلألقرر املشرع اجلزائري الوالية  اجملال هذا ويف
 يكون"  على املادة نصت فقد.فقط  املستعجلة موراأل على هنا ماأل والية تقتصرله ، ف مانع حصول وأ باأل

 حتل له، مانع حصول أو األب غياب حالة ويف.  قانونا حمله األم حتل وفاته وبعد القصر، أوالده على وليا األب
 له أسندت ملن الوالية القاضي مينح الطالق، حالة ويف.  باألوالد املتعلقة املستعجلة باألمور القيام يف حمله األم

 " .   األوالد حضانة

 عن ويسأل احلريص الرجل مبعيار القاصر موالأ يف يتصرف الويلق أ ج على أن  88نصت املادة  كما
 وجبأ التصرفات بعض نأ ىلإ ضافة، إمسؤوليته اجلنائية قيام اعليه ترتتب أي العام القانون لقواعد وفقا تصرفاته
 :وهي احلصر سبيل على ذكرت التصرفات وهذه القاضي ذنإ لنفاذها القانون

 املصاحلة جراءإ و ورهنه قسمته و العقار بيع . 
 اخلاصة االمهية ذات املنقوالت بيع  . 
 شركة يف املسامهة او االقرتاض او باالقراض القاصر اموال ستثمارإ  . 
 الرشد سن بلوغه بعد سنة من الكثر متتد او سنوات3 على تزيد ملدة القاصر عقار جيارإ  . 

 على بناءا او تلقائيا خاصا متصرفا القاضي فيعني ، القاصر مصاحل مع الويل مصاحل تتعارض ان حيدث وقد
 يكن ومل الرشد سن القاصر يبلغ حينما تنتهي الوالية فرتةق أ ج ،  أما  90، حسب املادة  مصلحة له من طلب
،   القاصر وفاة حالة يف او كليا امواله يف التصرف يف للقاصر اذن اذا ايضا وتنتهي االهلية عوارض باحد مصابا
  . 4موالهأ و رالقاص على واليته ينهي عنه الوالية سقاطإ او عليه احلجر وأ الويل موت وأ عجز ان كما

 القاصر  الوالية على  الفرع الثاني : أصحاب الحق في
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، نلقي نظرة موجزة اجلزائري الوالية على مال القاصر يف قانون األسرة احلق يف صحابألطرق أن نتقبل   
من قواعد الشريعة  مستنبطة قانون األسرة أحكامهأن ، كون أوال يف املذاهب اإلسالمية املعروفة ذلك على 

  5.اإلسالمية

  املالكي و احلنبلي لألب مث لوصيه مث للقاضي، مث ملن يقيمه أمينا عنه، و ال تثبت الوالية يف املذهبني
 .والية للجد و غريه من القرابة

 عند الشافعية : الوالية لألب أوال مث للجد أيب األب، مث لوصيهما مث للقاضي. 
 ضي، مث وصي أما احلنفية فتثبت الوالية عندهم لألب ، مث وصي األب، مث اجلد، مث وصي اجلد، مث القا

  .6القاضي و هو من يعينه هذا األخري

يكون األب وليا على أوالده "على أنه :  87نصت املادة فقد قانون األسرة اجلزائري، أما بالنسبة ل
و عليه، فإن الوالية على القاصر ثابتة قانونا لألب يف املرتبة األوىل ."القصر، و بعد وفاته حتل األم حمله قانونا

األسرة و األقدر على رعاية شؤوهنم، و يف حالة وفاته تؤول هذه الوالية بقوة القانون دون حاجة  باعتباره رب
لتدخل القاضي إىل األم باعتبارها أحرص على مصاحل أوالدها، و منح الوالية لألم هو ما مل جنده كما رأينا عند 

 .الفقهاء

يعترب نائبا قانونيا على القاصر، و هو يف هذه النيابة ال ينبغي له أن  "األب أو األم "و الويل يف هذه احلالة
و كل ذلك يعترب من مظاهر احلماية ألموال القاصر، يف هذا اجملال  املشرع حدود  يتجاوز سلطاته، لذلك رسم له

إذا تعارضت مصاحل الويل مع مصاحل القاصر  "ق.أ على أنه :  90بل أن املشرع و أكثر من ذلك نص يف املادة 
 7."يعني القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة

 لفرع الثالث : شروط الوالية على أموال القاصر ا

مل ينص املشرع اجلزائري على شروط الويل على املال ، بل نص فقط على شروط الوصي يف نص املادة 
اجلزائري ، و كان من املستحسن على املشرع اجلزائري لو وضع هذه الشروط على الويل ، مث من قانون األسرة  93

 .  8أسقطها على الوصي

من قانون األسرة اجلزائري ، و اليت حتيلنا إىل أحكام  222و للوقوف على شروط الوالية نرجع للمادة  
 صر و هي : الشريعة اإلسالمية، فهذه األخرية حددت شروط الويل يف ثالث عنا
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من القانون  40: يكون الشخص كامل األهلية إذا كان عاقال بالغا ، حسب نص املادة  األهلية -1
املدين اجلزائري ، و اليت تنص على انه " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و مل 

 حيجر عليه ، يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية ، و سن الرشد تسعة عشرة كاملة " . 
ية الواجب توافرها يف الشخص حىت يكون وليا على مال القاصر هي أهلية األداء ، و اليت فاألهل

 . 9تعرف على أهنا قدرة الشخص على مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه " 
مل ينص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف الويل ، و إمنا إشرتطه يف الوصي حسب نص :  العدالة -2

من  27سرة ، و نفس الشي  بالنسبة للمشرع املصري الذي نص يف املادة من قانون األ 93املادة 
 .  10جيب أن يكون الوصي عدال "  قانون الوالية على املال على انه "

و املقصود بالعدل أن يتحلى الويل باألمانة و الصدق و حسن اخللق ، حبيث يكون حمال للثقة و 
 . 11اسق الذي ال تتوافر فيه هذه الشروطاإلئتمان على املوىل عليه ، و هو يقابل الف

يشرتط يف الويل أن يكون متحدا يف الدين مع املوىل عليه ، فال تثبت الوالية لغري  :  إتحاد الدين -3
، و  13، تطبيقا لقوله تعاىل " و لن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنني سبيال " 12املسلم على املسلم

، " و 14نصارى أولياء بعضهم أولياء بعض " قوله أيضا " يا أيها اللذين آمنوا ال تتخذو اليهود و ال
. و يستثىن من هذا القاضي ، فال يشرتط اإلحتاد يف الدين بينه  15الذين كفرو بعضهم أولياء بعض "

 . 16له و بني القاصر ألن والية القاضي هنا والية عامة باعتباره ويل من ال وايل 

 القاصر  أموالالمطلب الثاني : الوصاية على 

سنتناول يف هذا املطلب مفهوم الوصاية " فرع األول " و الشروط الواجب توافرها يف الوصي " فرع ثاين " 
 إضافة إىل 

 الفرع األول : تعريف الوصاية : 

، و اليت مبعناها العام العهد إىل  الوصاية هي إحدى صور النيابة الشرعية املفروضة على أموال القاصر 
نص املشرع اجلزائري على أحكام الوصاية يف ، و قد  17الغري  القيام بأمر ما ، كرعاية شؤون القاصر و حفظ ماله

 .  من قانــون األسرة 98إىل  92املواد من 

اليت رمسها له بإدارهتا و التصرف فيها يف احلدود  القاصرو الوصي هو شخص خمتار يتوىل رعاية أموال 
القانون، و هذا االختيار قد يأيت من جانب األب، فيحتل وصيه املرتبة الثانية من بعده، و إما أن يكون من 
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أما قانون األسرة اجلزائري، فنص ،  18مل يكن هناك ويل و ال وصي لألب جانب احملكمة و هي ال ختتار إال إذا
عدم أهليتها لذلك  ثبتالقاصر إذا مل تكن له أم تتوىل أموره أو جيوز لألب أو اجلد تعيني وصي للولد " على أنه 

من هذا  86بالطرق القانونـية، و إذا تعدد األوصياء فللقاضي اختيار األصلح منهم مع مراعاة أحكام املادة 
عرض الوصاية  من قانون األسرة 94هذا و تشرتط املادة ، ، و هو ما يعرب عنه الفقهاء بالوصي املختار"القانون

 .على القاضي مبجرد وفاة األب لتثبيتها أو رفضها

 على أموال القاصر و سلطاته الفرع الثاني : شروط الوصي 

من قانون السرة اجلزائري الشروط الواجب توافرها يف الوصي حىت يكون كف  حلماية  93حددت املادة  
 و تتلخص هذه الشروط فيما يلي :  أوال القاصر ،

 .صية لكافر على مسلم، ألن اإليصاء كالوالية، و ال والية لغري مسلم على مسلمو فال  م :إلســـال -1
فال تثبت الوصاية للمجنون و حنوه ألنه ال يهتدي إىل حسن التصرف يف حق نفسه، فال  العقــل : -2

   .يوىل شؤون غريه
 .فال تثبت الوصاية للصيب ألنه قاصر النظر ال يهتدي إىل وجود املصلحة أو املنفعة البلـــوغ : -3
ألن اإلشراف على مصاحل الغري يتطلب استقـــــامة و نزاهة و حرصا و  األمانة و حسن التصرف : -4

 .تصرفا حبكمة تصرف الرجل العادي

من قانون األسرة اجلزائري ، و هي  92أما بالنسبة لسلطات الوصي على اوال القاصر فقد حددهتا املادة 
فعليه إذن أن يدير أموال القاصر و يتصرف فيها تصرف الرجل احلريص، و عليه استئذان نفس سلطات الويل ، 

القاضي فيما جيب فيه اإلذن كبيع العقــار، و قسمته و رهنه، و إجراء املصاحلة، بيع املنقوالت ذات األمهية 
 .إخل…اخلاصة

 : إنتهاء الوصاية الفرع الثالث 

 : على حاالت انتهاء مهمة الوصي، و هي من قانون األسرة اجلزائري  96نصت املادة 

 .موت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته -1
 .بلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكما باحلجر عليه -2
 .انتهاء املهام اليت أقيم الوصي من أجلها -3
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 .قبول عذره يف التخلي عن مهمته -4
 .عزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفاته ما يهدد مصلحة القاصر -5

فإذا انتهت مهمة الوصي فيقع على عاتقه التزاما بتسليم األموال اليت يف عهدتــه و تقدمي حساب عنها 
تجاوز شهرين من باملستندات إىل من خيلفه أو إىل القاصر الذي بلغ سن الرشــــد أو إىل ورثته، و هذا يف مدة ال ت

أما إذا تويف الوصي أو كان مفقودا  ، تاريخ انتهاء مهمته، كما عليه تقدمي صورة عن احلساب املذكور إىل احملكمة
من  97ا ما نص عليه املشرع يف املادة فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إىل املعين باألمر، و هذ

حسب نص صدر تقصري من الوصي سبب أضرارا بأموال القاصر، فيكون مسؤوال عنها  ما إذاو  .قانون األسرة 
 من قانون األسرة .  98املادة 

إن املشرع اجلزائري، حىت و إن وضع هذه القواعد اليت تعد مظهرا من مظاهر احلماية القانونية ألموال 
خبضوع الوصاية لرقابة قضائية مستمرة، و ال القاصر املوضوع حتت نظام الوصاية، فإن هذه احلماية ال تتدعم إال 

تكون هذه األخرية ناجعة و منتجة آلثارها إال إذا أحيطت احملكمة علما مبا يقوم به الوصي من أعمال و ما يتلقاه 
من أموال كاشرتاط تقدمي هذا الوصي حسابا مدعما باملستندات خالل مدة الوصاية، و هو ما مل يفعله املشرع، 

 19. ط بتقدمي هذا احلساب عند انتهاء مهمة الوصي، و بالتايل هي رقابة بعدية فقــطبل اكتفى فق

 المسؤولية الجنائية للنائب الشرعي على أموال القاصر المبحث الثاني : 

هذا ي على القاصر ليست تصرفات مطلقة، بل هي مقيدة مبا فيه مصلحة النائب الشرعإن تصرفات 
حمضا، و ميتلك التصرفات النافعة نفعا حمضا، و مثلها  لك التصرفات الضارة ضـررا. و على ذلك، فإنه ال مياألخري

 .التصرفات الدائرة بني النفـــع و الضرر بشرط أن ال يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر صارت باطلة

البعض ن القيود املفروضة على الويل قد يرد بعضها على حقه يف التصرف يف مال القاصر، و يرد كما أ
 . 20هاآلخر على حقه يف إدارة هذا املال و ذلك محاية ملصاحل

  على أموال القاصر المطلب األول : دور القاضي في الرقابة 

 سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل دور القاضي يف الرقابة على النائب الشرعي ألموال القاصر ، من خالل تبيان 

،  التصرفات المقيدة للنائب الشرعي للقاصر مبعىن دراسةمباشرهتا التصرفات اليت تستوجب أخذ اإلذن منه قبل 
ينبغي على النائب الشرعي للقاصر أن يباشر نيابته يف احلدود اليت رمسها القانون، و قد حظر هذا األخري حبيث 
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احلقوق عليه مباشرة تصرفات معينة إال بإذن احملكمة، من بينها مجيع التصرفات اليت من شأهنا إنشاء حق من 
العينية العقارية األصلية أو التبعيـــة، أو نقله، أو تغيريه، أو زواله، و كذلك مجيع التصرفات املقررة حلق من هذه 
احلقوق، فإذا قام مبباشرة تصرف من هذه التصرفات دون إذن من احملكمة يكون متجاوزا حدود نيابتــه، و يفقد 

 . 21يابة، فال تنصرف آثارها إىل القاصربالتايل يف إبرامه هلذه التصرفات صفة الن

على الويل أن يتصرف يف أموال القاصر " من قانون األسرة على ما يلي :  " 88"و قد نصت املادة 
و عليه أن يستأذن القاضي يف التصرفات ،  تصرف الرجل احلريص، و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام

استثمار أموال  - بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة - و رهنه، و إجراء املصاحلةبيع العقار، و قسمته،  -: التالية
( سنوات أو متتد 3إجيار عقار القاصر ملدة تزيد عن ثالث ) - القاصر باإلقراض أو االقرتاض أو املسامهة يف شركة

  ."ألكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد

 : إجراء المصالحة بيع العقار و قسمته و رهنه و:  الفرع األول

ال جيوز للنائب الشرعي للقاصر التصرف يف العقار اململوك هلذا األخري إال بإذن احملكمة، اليت تنظر 
، إذ أن رئيس احملكمة 22الطلب و تقدر سبب التصرف و دواعيه. على أن املشرع رسم للمحكمة طريقة التقدير

يدخل ضمن اختصاصاته ، فيجب أن يراعي يف اإلذن حالة خيول له القانون منح اإلذن بالتصرف باعتبار ذلك 
 . من قانون األسرة  89املزاد العلين طبقا للمادة ، و أن يتم بيع العقار ب23الضرورة و املصلحة

هذا بالنسبة للبيع. كذلك الشأن بالنسبة لقسمة العقار، إذ البد على النائب الشرعي للقاصر احلصول 
فإنه جيب أن  من قانون األسرة  181ا من جهة، و من جهة ثانية فطبقا للمادة على إذن من رئيس احملكمة هذ

تكون القسمة عن طريق القضاء، و بالتايل فإنه ال يسوغ القيام بالقسمة االتفاقية، و هذا يعترب مظهرا من مظاهر 
 .محاية مال القاصر جتنبا ألي إجحاف يف حقه أو إنقاص فيه

حصول النائب الشرعي للقاصر على إذن من رئيس احملكمة يف حالة إىل جانب ذلك، اشرتط املشرع 
و كذلك الشأن يف حالة ،  24رهن العقار باعتباره حقا عينيا تبعيا، و ذلك ملا هلذا التصرف من آثار خطرية

على كل منهما 25الصلح، باعتباره عقدا ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا حمتمال، و ذلك بأن يتنازل 
 .وجه التبادل عن حقه، و هذا قد يشكل ضررا للقاصر

  بيع المنقوالت ذات األهمية الخاصــــة:  الفرع الثاني
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 88املنقوالت هي األموال اليت ميكن نقلها من مكان إىل آخر دون تلف. و قد اشرتط املشرع يف املادة 
إال أننا نالحظ ،  ملنقوالت ذات األمهية اخلاصةعلى الويل أن يستأذن القاضي يف حالة بيع ا من قانون األسرة ، 

 للقاضي . أن املشرع مل يبني ما املقصود باألمهية اخلاصة، مما جيعلها خاضعة للسلطة التقديرية 

  استثمار أموال القاصر باإلقراض أو االقتراض أو المساهمة في شركة:  الفرع الثالث

، أو فيه خطورة باعتبار أنه قد تنجر 26لبقائه بدون استثمارإن إقراض مال الصغري فيه تعطيل هلذا املال 
كذلك الشأن بالنسبة للمسامهة يف .عنه اخلسارة، و الويل ممنوع من هذين التصرفني إال إذا أذنت هبما احملكمة

 .شركة مهما كان نوعها، و هذا ملا يف الشركة من احتمال الربح أو اخلسارة و حتمل الشركاء هلذه األخرية

إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثالث سنوات أو تمتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن :  رع الرابعالف
  الرشـــــد

سنوات أو متتد إىل ما بعد بلوغه  03ال جيوز للويل أن يقوم بتأجري عقار مملوك للقاصر ملدة تزيد على 
اقتصر فقط باشرتاط ضرورة احلصول على  املالحظ أن املشرع، و  سن الرشد بسنة إال بإذن من رئيس احملكمة

اإلذن يف إجيار العقارات و مل ينص على إجيار احملالت التجارية ، بالرغم من أن هذه األخرية قد تكون قيمتها 
أكرب من العقارات يف بعض األحيان، إضافة إىل ما هلذا اإلجيار من آثار كاكتساب املستأجر للقاعدة التجارية إذا 

  .كتوفرت شروط ذل

 جرائم و عقوبات اإلعتداء على أموال القاصر المطلب الثاني : 

اجلزء األول من هذه املداخلة للجانب املدين حلماية أموال القصر من خالل النيابة بعدما تطرقنا يف 
، سوف نتعرض فيما يلي إىل جانب آخر ، أال وهو اجلانب اجلزائي . إذ الشرعية و دور القاضي يف الرقابة عليها

أن املشرع مل يكتف فقط بإقراره ملظاهر محاية أموال القصر مدنيا فقط خالل أحكام القانون املدين أو قانون 
األسرة ، إال أنه أقر مظهرا آخر من مظاهر احلماية يأخذ طابعا جزائيا وذلك مبعاقبته كل ما ميس باحلقوق املالية 

  .للقاصر

وجدنا جرميتني رئيسيتني هلما عالقة بذلك ومها : استغالل  بتفحصنا ألحكام قانون العقوبات اجلزائري،و 
 "، وعدم تسديد النفقة باعتبار هذه األخرية من احلقوق املالية املستحقة للقاصر  "الفرع األول  "حاجة قاصر 
 "الفرع الثاين
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  انتهاز احتياج قاصر  جريمةالفرع األول :

  األمانة خيانة جبرمية صلة له و  اجلزائري العقوبات قانون من 380 املادة أحكام ضمن الفعل هذا يدخل
 لدى املودعة بالثقة اإلخالل معىن فيها كما خداع و غش عن تتم عليها املنصوص قاصر احتياج انتهاز فجرمية
 . احتياجه و ضعفه  يستغلون من شر من القاصر محاية اجلرمية هبذه يقصد و   اجلاين

كل من استغل حاجة لقاصر مل يكمل التاسعة على أنه "  من قانون العقوبات  380املادة  تنصحبيث 
ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل  ، ميل أو هوى أو عدم خربة فيه بسبب عشرة أو

إىل  20.000من  ذمته املالية وذلك إضرارا به يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة
 " .  دج100.000

 . من 27" إذا كان اجملين عليه موضوعا حتت رعاية اجلاين أو رقابته أو سلطته كان ان العقوبة تشدد و
 و  األمانة خيانة جلرمية املقررة تكميلية بعقوبة كذا اجلاين على احلكم جيوز و  غرامة و سنوات مخس إىل سنة

 . اجلرمية هذه يف عليه يعاقب ال الشروع

ويف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة جيوز أن حيكم أيضا على اجلاين باحلرمان من حق أو 
وباملنع من اإلقامة وذلك ملدة سنة على من قانون العقوبات اجلزائري ،  14أكثر من احلقوق الواردة يف املادة 
هذه املادة ضمن القسم املتعلق خبيانة األمانة  واملالحظ أن املشرع وضع،  األقل ومخس سنوات على األكثر

فالقاصر بطبيعته ضعيف ، وهو ،  باعتبار اجلاين قد خان الثقة اليت وضعت فيه ومل يكن أمينا على من أؤمتن عليه
ناقص اإلدراك، لذلك فإن التصرفات القانونية اليت يقوم هبا أوالها املشرع محاية خاصة من اجلانب املدين كما رأينا 
سابقا وهذا باختالف سن القاصر وما إذا كان مميزا أو عدمي التمييز، معدوم األهلية أو ناقصها، وكذلك أوالها 
املشرع حبماية جزائية جتعل من الشخص الذي يستغل ضعف هذا القاصر واحتياجه يقع حتت طائلة هذه املادة 

 28وخيضع فعله للتجرمي والعقاب

 تتلخص شروط الركن املادي هلذه اجلرمية فيما يلي : : جريمةلالركن المادي ل -1
  يشرتط يف هذه اجلرمية أن تقع على قاصر مل يكمل التاسعة عشر من العمر، وبالتايل نالحظ أن املشرع

 .أخذ بسن الرشد املدين متاشيا وأحكام القانون املدين خبصوص تصرفات القاصر الذي مل يبلغ سن الرشد
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 ق ع يف القيام بتصرف يشغل الذمة املالية للقاصر ،   380ثل طبقا للمادة السلوك اإلجرامي : ويتم
كتحرير هذا األخري سند دين للجاين أو لغريه، إقراض اجملين عليه للجاين نقودا أو منقوالت ، حترير اجملين 

 . 29عليه القاصر لسند خمالصة من دين له يف ذمة اجلاين
 تياج القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خربته، فإذا ثبت االستغالل : ويقصد به استغالل اجلاين اح

 .  أّن املتهم مل يستغل الضعف أو االحتياج أو انعدام اخلربة لصاحله فتسقط عنه اجلرمية
 واملقصود "واختلس منه "ع  ق 380 عنه املشـرع يف املــادة حصول اجلـاين على فائـدة : وهو ما عرب ،

 .فائدة نتيجة استغالله احتياج القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خربتهبذلك حتصل اجلاين على 
  املالية الذمة شغل وهو التعاقد، وقت للقاصر ضرر وقوع اجلرمية هذه لقيام يشرتط: للقاصر ضرر وقوع 

 .  30األخري هلذا
 "القصد الجنائي"الركن المعنوي للجريمة  -2

بظروفه من أجل حصوله على فائدة غري مشروعة، فيشرتط إذن و يتمثل يف علم اجلاين عند قصده للفعل 
أن يكون عاملا بتعامله مع شخص قاصر مل يبلغ سن الرشد، إال أن املشرع افرتض أن يكون املتهم عاملا بسن اجملين 
و  عليه، و ال يسقط هذا الفرض إال يف حالة إثباته سلوكه كل السبل ملعرفة السن احلقيقي للمجين عليه إال أنه

 .ألسباب استثنائية مل يتمكن من ذلك

 عدم تسديد النفقة  جنحةالفرع الثاني : 

تعترب النفقة من احلقوق املالية للقاصر خاصة، و قد أوالها املشرع بالعنايـــة، و جعل امتناع املكلف 
يعاقب باحلبس " :  على أنهق.ع على هذه اجلرمية،  331نصت املادة  ، حيث بدفعها يقع حتت طائلة العقاب

دج كل من امتنع عمدا و ملدة جتاوز  300.000إىل  50.000سنوات و بغرامة من  03أشهر إىل  06من 
شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته و عن آداء كامل قيمة النفقة املقرر عليه إىل زوجه أو أصوله أو 

 ."إليهم فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة

 يقوم الركن املادي هلذه اجلنحة على عنصريني أساسيني : الركن المادي لجنحة عدم تسديد النفقة  -1
 : عدم دفع المبلغ المالي للنفقة كامال - أ
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يشرتط على املكلف بدفع النفقة كاملة غري منقوصة، فإذا أخل هبذا االلتزام قامــت اجلرمية إذا توفرت باقي 
اإلشارة إىل أن النفقة واجبة األداء إىل أن يصدر حكم يقضي بإلغائها ما مل يزل سببها ببلوغ االبن و جتدر .أركاهنا

 .سن الرشد أو زواج البنت

 : انقـضـــاء مهلـــــة شهريـن - ب

ق.ع امتناع املكلف بدفع النفقة مبوجب حكم قضائي يلزمه بذلك ملدة جتاوز شهرين  331تشرتط املادة 
 .يوما بعد إلزام املدين بالدفع ريخ انتهاء مهلة التنفيذ االختياري احملددة بعشريـنيبدأ سرياهنا من تا

  لجنحة عدم تسديد النفقة الركن المعنــــــــوي  -2

يتمثل يف القصد اجلنائي، أي االمتناع العمدي للمدين عن أداء النفقة مدة جتاوز شهرين رغم تبليغه 
من املادة  02و سوء النية يف هذه اجلرمية مفرتض، إذ تنص الفقرة ، عباحلكم الذي يلزمه بذلك و إلزامه بالدف

 ". و يفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس" :  331

و ال يوجد أي مربر لعدم تسديد النفقة ما عدا حالة اإلعسار املادي الكامل. إال أنه ال يعتد هبذا 
ن أمواله يف ألعاب القمـــار و اليانصيب..، أو الكسل اإلعسار إذا كان ناجتا عن سوء السلوك كصرف املدي

 . 31من قانون العقوبات اجلزائري 331من املادة  02أوالسكر وهذا طبقا ملا نصت عليه الفقرة 

 خاتمة : 

يف ختام مداخلتنا هذه حول احلماية القانونية ألموال القصر ، سواء كانت محاية مدنية أو جنائية ، 
عدم إهتمام املشرع اجلزائري الرغم من على أنه توصلنا جملموعة من املالحظات و النتائج و اليت تتمثل أساسا يف 
، إال مثال أو الطالق  مسائل أخرى كازواج  مبوضوع القاصر و مدى توفري احلماية له ، بصورة واضحة مقارنة مع

ان هذا ال مينع من اإلعرتاف ببعض احلماية اليت حاول فيها املشرع اجلزائري حفظ احلق املايل للقاصر ، سواء من 
، و تتحدد هذه احلماية  خالل احكام القانون املدين و قانون األسرة ، او من خالل األحكام قانون العقوبات

 .  احية اجلنائية يف : أساسا من الن

 إعطاء احلق للقاضي يف الرقابة على تصرفات النائب الشرعي ألموال القاصر .  -
 نشوء املسؤولية اجلنائية يف حق النائب الشرعي يف حالة تعديه حدود نيابته .  -
  جترمي اإلعتداء على أموال القاصر من قبل الويل أو الوصي أو الغري .  -
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