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 شروط النشر

ملخصات عن بحوث املاجستير  تقبل املجلة األبحاث واملقاالت األصيلة والعلمية كما تنشر 

أو املداخالت  ن والقانون الدولي االنساني مواضيع حقوق اإلنساالتي تعالج ، والدكتوراه

 على بحث علمي نشر في أحد أعدادها، وفق الشروط التالية
ً
 :العلمية املرسلة تعقيبا

في حال اكتشاف بأن   ويتحمل الباحث كامل املسؤلية ،أن تكون جديدة ولم تنشر من قبل •

 مساهمته منشورة أو معروضة للنشر على مجلة أخرى أو مؤتمر.

، وبسالمة اللغة   أن تكون  •
ً
قد التزمت بمنهجية البحث العلمي وخطواته املعمول بها عامليا

 ودقة التوثيق. 

 .أن تكون بإحدى اللغات التالية: العربية ، الفرنسية واإلنجليزية •

 باللغة العربية واالنجليزية. عنوان كتابة ال •

ة، والجامعة التي ينتمي إليها باكتابة  •  للغة العربية واالنجليزية. اسم الباحث ودرجته العلميَّ

ص في حدود كتابة امل •
َّ
 باللغة العربية واالنجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150لخ

 الكلمات املفتاحية بعد امللخص باللغة العربية واالنجليزية.كتابة  •

بالنسبة للمقاالت باللغة العربية   16 حجم  Traditional Arabic بخطتكون مكتوبة أن  •

للمقاالت   12بحجم   Times new Roman بالنسبة للهوامش، وبخط 11بالنسبة للمتن، و

 بالنسبة للهوامش.  10باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم 

أسفل كل صفحة    Microsoft Wordأن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج   •

 . 1حيث يرمز لها بأرقام بالشكل

 ه العلمية وبريده اإللكتروني.  يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية  ومرتبت •

 تخضع األبحاث واملقاالت للتحكيم العلمي قبل نشرها.  •

 يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه للماجستير أو الدكتوراه إفادة باملناقشة.  •

تفظ املجلة بحقها في نشر أو عدم نشر األبحاث واملقاالت املرسلة إليها دون تقديم تبريرات  تح •

 لذلك. 
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 الصاحلاتبسم اهلل الذى بنعمته تتم 

ن من مجلة جيل حقوق اإلنسان، مقاالت متنوعة سلطت الضوء يخترنا لكم في العدد الثامن والثالثا

ة الديمقراطي  نسان في بناء ثقافة دور التربية على حقوق اإلبداية في: واملتمثلة  على مواضيع في غاية األهمية

بذل من قبل  العربي بالعالم
ُ
سات مختلفةوالجهود التي يجب أن ت  األسرة واإلعالم وخاصة املدرسة، ك مؤس 

 لترسيخ ونشر مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

بوصفها   العدول عن الخطبةلينتقل املقال الثاني  لدراسة القيود التي يفرضها القانون الجزائري على 

آثار على الطرفين، وكل ما يترتب عن ذلك من مسؤولية و  ال عقدا ملزمايا و ت زواجا قانونبالزواج وليس اوعد

 .املتعسف على الطرف  قانونية

القواعد الجديدة التي أدخلها البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي  تناول أما املقال الثالث فلقد 

لت والتي خالل النزاعات املسلحة ات الثقافية حماية املمتلك تطوير وتعزيز نظمفيما يخص  1999 لعام
 
شك

ما  ، ليوجه الباحث انتقادات جوهرية عليه فيما حصانة مطلقةملحوظا، سيما بمنح هذه املمتلكات تقد 

مقترحا ، لهذه املمتلكاتأو وقف الحماية املقررة  الستهداف سببكعلى الضرورة العسكرية ئه بقايخص إ

مع تدعيم فكرة االختصاص الجنائي العاملي في وهذا البرتوكول اقية الهاي ي بعض مواد اتفإعادة النظر ف

 لضمان عدم اإلفالت من العقاب.، جرائم الحرب الثقافية

 االفتتاحية
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 سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية الدولية املقال الرابع فحين انتقد 

 األمم املتحدة،منظمة للفصل السابع من ميثاق كذلك  تناداسا من نظام روما األساس ي،  و 13وفقا للمادة 

 .املتمتعة بحق الفيتو الخمس دائمة العضوية فيه و الدول وما يترتب عليه من تسيس وسيطرة 

 الحق في االندماج القانوني عن طريق الجنسية أما املقال باللغة األجنبية لهذا العدد فلقد عالج 

اآلليات القانونية التي تسمح باكتساب الجنسية املغربية وخاصة عن طريق و     ،مهاجرات املقيمات باملغربلل

 الزواج املختلط والتجنيس. 

الباحثين وأن يستفيدوا منه لتناول هذه املواضيع بمزيد من التفصيل نتمنى أن ينال العدد اهتمام 

 والدراسة في أبحاثهم املستقبلية.

قوق اإلنسان والقانون األبحاث الجادة واألصيلة في مجال حترحب إدارة املجلة وأسرة تحريرها بكما و 

 .الدولي اإلنساني

 واهلل املوفق يف األول واآلخر

 املشرفة العامة وسرور طاليب /  املؤسسة  
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 الرتبية على حقوق اإلنسان ودورها يف بناء ثقافة الدميقراطّية بالعامل العربي

Human Rights Education and Its Role in Building a Culture of 
Democracy in the Arab World 

بالتفقدّية العاّمة لبيداغوجيا التربية/ د. محّمد بالّراشد، أستاذ باحث في علم االجتماع/ مدير سابق 

 تونس -وزارة التربية

Mohamed Berrached/ Tunisia 

 

ما أصبحت الديمقراطّية عبارة عن تقنية، إال ووقع تراجع في ال
ّ
 كفاءة الديمقراطّيةفكل

 ادغار موران

 

 

Abstract: 

Democracy has not been a pressing matter in the Arab world as it is today. This region's 

nations have emerged calling for a democratic rule in which the sovereignty of the people and 

the supremacy of law prevails. Since democracy is a culture before being a mechanism of 

government and peaceful alternation of power, the consolidation of that culture requires 

considerable effort from various institutions, including the family, the media and particularly 

the school. In order for the latter to effectively manage in contributing to the consolidation of 

the culture of democracy as well as spreading it to the broadest range in Arab societies, it must 

search for an appropriate approach to localize and ingrain that culture. Perhaps one of the 

most prominent gateways for achieving this goal is human rights education, as spreading these 

rights and instilling them among individuals and societies facilitates the creation of a 

democratic culture. 

Key Words: democracy, Culture of democracy, Human Rights, Human Rights education, 

political culture, life skills. 
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 ملخص:

ا في العالم العربي  مثلما هي عليه اليوم. فقد خرجت الشعوب في هذه  ة مطلبا ملح  لم تكن الديمقراطي 

املنطقة من العالم منادية بحكم ديمقراطي  تكون فيه السيادة للشعوب، والكلمة العليا للقانون. وملا كانت 

ة ثقافة قبل أن تكون آلية من آليات الحكم والتدا السلطة، فإن ترسيخ تلك الثقافة  ول علىالديمقراطي 

سات مختلفة منها األسرة واإلعالم وخاصة املدرسة. وحتى تستطيع هذه األخيرة  ب جهدا كبيرا من مؤس 
 
يتطل

ة، يكون عليها  ة ونشرها على أوسع نطلق في املجتمعات العربي  ة في ترسيخ ثقافة الديمقراطي  املساهمة بفعالي 

لك الثقافة وتبيئتها. ولعل  من أبرز املداخل لتحقيق ذلك الهدف التربية وطين تالبحث عن مدخل مالئم لت

ر بناء ثقافة  على حقوق اإلنسان باعتبار أن نشر هذه الحقوق  وترسيخها لدى األفراد واملجتمعات ييس 

ة.  ديمقراطي 

ة الكلمات املفاتيح: ة -الديمقراطي   -اإلنسانحقوق  التربية على -حقوق اإلنسان -ثقافة الديمقراطي 

ة ة. -الثقافة السياسي   املهارات الحياتي 

 

 

 مقدمة

ة منذ ما يناهز العشر سنوات )بدء من نهاية  ( على وقع حراك 2011وبداية 2010تعيش املنطقة العربي 

اجتماعي  غير مسبوق حمل عناوين عديدة. وقد بدا من الشعارات واملطالب التي رفعها املشاركون في الحراك 

ة. فالشباب، من الجنسين في دول  ة مختلفة، وجود إجماع على مطلب الديمقراطي  وهم الشريحة  -عربي 

 -األكثر حضورا في هذا الحراك في مراحله املختلفة )بدء بمرحلة تونس ووصوال إلى مرحلة السودان والجزائر(

سع فيه دائرة املشاركة في تدبي
 
الشأن العام وُصنع  ربدوا حريصين على مطلب إرساء نظام ديمقراطي  تت

ة التي احتكرت املجال العام  السياسة العامة، بما ُينهي عقودا من االحتكار لُصنعها من قبل النخب السياسي 

طى السير نحو 
ُ
. لكن بقدر ما بدا املطلب صريحا وواضحا، بقدر ما بدت خ ما الفضاء السياس ي  والسي 

ر بعوامل مت رة، وهو أمر ُيفس 
 
ة متعث ها، ولذلك سنقتصر في عالديمقراطي 

 
سع املجال للتطر ق إليها كل

 
دة ال يت د 

ة  جاه إرساء الديمقراطي 
 
ر خطى السير بات

 
محاولة فهم وتفسير هذا التناقض الصارخ بين وضوح الطلب وتعث

ة اليوم أال هو غياب ثقافة الديمقراط   له تأثير في ارتباك املشهد باملنطقة العربي 
ر أن  ة ي  على عامل واحد نقد 

ة، ألن من شأن أي مقاربة  ختزل في انتخابات دوري 
ُ
ة ت التي تجعل من هذه األخيرة أشمل من عملية تقني 

دت لها، وال أدل   ة التي ُحد  ة عن مسارها، وعن األهداف الرئيسي  ة أن تنحرف بالديمقراطي  على هذه  اختزالي 
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ة في  مسيرتها الطويلة من وصول النازيين إلى الحكم عبر االنتخابات  االنحرافات التي عرفتها الديمقراطي 

(1933.) 

سات التنشئة  ة املعاصرة، على مؤس  ة في املجتمعات العربي  تفرض الحاجة إلى بناء ثقافة ديمقراطي 

ر نشرها وترسيخها لدى  ة، وفي  طليعتها املدرسة، االشتغال على تنمية تلك الثقافة بما ييس  االجتماعي 

ة للمساهمة في تنمية عالناشئة. وتعد  التربية  سة التربوي  لى حقوق اإلنسان من بين املداخل املمكنة للمؤس 

 تلك الثقافة.

ة جعل التربية على حقوق اإلنسان سبيال ناجعا  وملا كان األمر كذلك، يكون من الوجيه التفكير في كيفي 

ة املنشودة، دون أن يعني ذلك بالطبع أن املدرسة تحتكر التربية على حقوق  إلرساء الثقافة الديمقراطي 

ا  ما لها دور مهم   في تبيئة تلك الثقافة وتوطينها في فضاء ظل  عصي 
 
ة، وإن اإلنسان، أو بناء ثقافة الديمقراطي 

 عليها لفترات طويلة.

 اإلشكالّية

ة من أسرة ومدرسة  سات التنشئة االجتماعي  ة باألساس ثقافة فإن على مختلف مؤس  ملا كانت الديمقراطي 

ا في توطين الثقافة ... ة دورا مهم  سة التربوي  أ املؤس  الخ  االشتغال على تنميتها. وضمن هذا السياق تتبو 

ة وترسيخها لدى الناشئة. ومن هنا بات من غير املقبول اختزال دور املدرسة في نقل املعارف إلى  الديمقراطي 

مين وتأهيل هؤالء لالندماج في الحياة العامة، الحياة 
 
ة ااملتعل ة على وجه الخصوص، فهي اليوم مدعو  ملهني 

 . 1أكثر من أي وقت مض ى إلى إكساب الناشئة قيم العيش املشترك وقواعده

ة وترسيخها لدى الناشئة،   دة واألكيدة العمل على نشر ثقافة الديمقراطي 
 
بات من مهام  املدرسة املؤك

ل االختالف والتنو   يجيها قادرين على تقب  ة بما يجعل من خر  غوي 
 
ة والل ياتهما املختلفة )الديني 

 
ع في تجل

ى ضروب التمييز، وكل  أنماط  ة...(، والذهاب إلى اآلخر وبناء جسور التواصل معه، رافضين بذلك شت  والعرقي 

راته، منفتحين على ذواتهم بقدر انفتاحهم على اآلخر، األمر الذي سيسهم في إرساء ثقافة  ب ومبر  التعص 

ة، ال التشارك والتسام ة والجماعي  ة ويالت انتهاكات حقوق اإلنسان الفردي  ب ساكنة املنطقة العربي  ح ويجن 

ية للعنف تحت يافطات مختلفة 
 
ة فحسب، بل أيضا من قبل الجماعات املتبن من قبل السلطة السياسي 

 
رت منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم عن ذلك بوضوح في تقريرها املعنون "  1 " والذي تم  اعتماده منذ التربية ذلك الكنز املكنون عب 

ن التقرير أ 1995العام  م لتشارك اآلخرين، للمزيد حول دالالت  . وقد تضم 
 
م لتعمل وتعل

 
م لتكون وتعل

 
م لتعرف وتعل

 
م وهي: تعل

 
بعادا أربعة للتعل

الوطني للثقافة والفنون واآلداب،   ، الكويت، املجلس الثقافة العربّية وعصر املعلوماتهذه األبعاد ومقاصدها، يرجى الر جوع إلى نبيل علي؛ 

   321-300ص - ، ص265، عالم املعرفة عدد2001
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ة )القبيلة لي  فقت في مجملها على العودة إلى االنتماءات األو 
 
رت في أغلبها، بل قل ات العرش/ الطائفة/  / عب 

 املذهب/ املنطقة(.

ة إلرساء ثقافة  ومن هذا املنطلق يكون من الوجيه التساؤل: كيف تكون التربية على حقوق اإلنسان أرضي 

ة التي تعتبرها آلية حكم ال غير من ناحية  ة التي تتعالى بهذه األخيرة عن تلك املقاربة االختزالي  الديمقراطي 

ة من ناحية أخرى؟ بلغة مغايرة، إذا وتعمل على تأسيس ثقافة  تحقق انتظارات الشباب في املنطقة العربي 

ها بناء سوسيو ة ثقافة، بمعنى أن  نفس ي  يعطي ممارسات األفراد والجماعات معنى، فكيف -كانت الديمقراطي 

ذير ثقافة يمكن للمدرسة أن تساهم في بناء تلك الثقافة؟ وكيف تعد  التربية على حقوق اإلنسان سبيال لتج

ة؟  الديمقراطي 

 أهمّية الدراسة

ة في  ة هذه الدراسة في كون هذه األخيرة تروم البحث في العالقة بين ترسيخ ثقافة الديمقراطي  تكمن أهمي 

ة بناء ثقافة  ي من ناحية أولى إلى  البحث في أهمي  ة والتربية على حقوق اإلنسان، بما يؤد  املجتمعات العربي 

ة بما هي   د والتسامح والتفاهم بين البشر، ديمقراطي  ع والتعد  منظومة قيم تعمل على ترسيخ االختالف والتنو 

ة جوهرها. ومن ناحية  فِقد الديمقراطي 
ُ
ب والتطر ف وكل  أشكال نبذ اآلخر التي ت ومن ثم على مقاومة التعص 

ة في العالم العربي   لها في حاالت ثانية،  إلى كسر الطابع النخبوي الذي اصطبغت به الديمقراطي   والذي حو 

د على افتقاد تلك 
 
ة ومعارضة تؤك عي الديمقراطي  ة تد  ق الدائرة بين سلطة سياسي  كثيرة  إلى صراع ضي 

ة في الوطن العربي، بدون هذه التربية سوف تظل   ة ف"الحركة الديمقراطي  مات الديمقراطي  السلطة لكل  مقو 

فين الذي ير  عا معزوال لفريق من املثق  ة وحاملة، ال قوة حاملة تجم  ة مثالي  ى فيهم الرأي العام في أغلبه أقلي 

 " . 1ملشروع تحويل اجتماعي  كبير وناجز

ما جعل 
 
ال تنشد املدرسة باشتغالها على التربية على حقوق اإلنسان، فقط التعريف بتلك الحقوق وإن

هة لسلو  دة ملواقف األفراد والجماعات من جهة وموج  اتهم من جهة أخرى، فضال عن ي  كتلك الحقوق محد 

ة جعل التربية على حقوق  ة. وعليه، ترمي الدراسة إلى تبيان كيفي  كونها معيارا لتقييم أداء النظم السياسي 

ة مالئمة للقطع مع  ة حتى تكون األرضي  ة في املنطقة العربي  را لتبيئة ثقافة الديمقراطي  اإلنسان عامال ميس 

ط، بمعنى 
 
الدراسة تروم إبراز  املعنى الذي ينبغي أن تكتسبه التربية على حقوق  نأمختلف أوجه التسل

ة. مات حتى تكون فعال سبيال لبناء الثقافة الديمقراطي 
 
مين واملتعل

 
 اإلنسان لدى املتعل

 

 
ة والتربية في الوطن العربي، بيروت، مركز در   1 ، ضمن كتاب الديمقراطي  ة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي  ة، برهان غليون؛ أزمة الديمقراطي   128، ص 2001اسات الوحدة العربي 



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

15 

 منهجّية الدراسة:

بناء هذه الدراسة دراسة نظرية تحليلية هدفها الوقوف على العالقة بين التربية على حقوق اإلنسان و  

ننا من فهم
 
نا اعتمدنا خاللها املنهج التحليلي الذي يمك

 
ة.  بمعنى أن وتفسير تلك العالقة.  ثقافة الديمقراطي 

ة كمطلب ملح  اليوم في العالم العربي تحتاج إلى ث ة املالئمة، وال يكون ذلك فالديمقراطي  ر لها األرضي 
 
قافة توف

ة ع سات التنشئة االجتماعي  سات املدرسة. إال باشتغال مؤس  لى تنمية تلك الثقافة، وفي طليعة هذه املؤس 

ت  االستفادة من نتا ه تم 
 
ئج بحثين أولهما بحث ميداني  تمحور حول قيم املواطنة وحقوق اإلنسان علما وأن

، وثانيهما بحث أنجزه املعهد العربي  لحقوق بالتعليم اإلعدا دي  والثانوي  بتونس بين النظري  والواقعي 

ان بمناسبة عشرية األمم املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان، وتم  خالله تحليل مضامين مجموعة اإلنس

ة. ة في عدد من البلدان العربي   من الكتب املدرسي 

 قراطّية .املطلب األّول: البديل على الديم1

ة  ا غير مسبوق، ميزته الرئيسي  ة إلى عرف العالم العربي في العشرية األخيرة حراكا مجتمعي  النزعة القوي 

ة التي سادت منذ االستقالل والتي لم تعد قادرة على تلبية حاجيات املواطنين  تغيير تلك األنظمة السياسي 

ما للشباب منهم. وبقدر ما نجح الحرا ة بقدر ما وجد وانتظاراتهم السي  ك في زعزعة تلك األنظمة السياسي 

ة في صعوبات كبيرة أعاقت إرساء النموذج الديمقراطي    املطلوب والبديل. بمعنى أن ترسيخ الديمقراطي 

ر ل من  العالم العربي  اصطدم بغياب ثقافة تيس  االنتقال ال من نظام سياس ي  إلى آخر فحسب، وإنما التحو 

ة وبعيدة مجتمع يسوده منطق التج دي يقوم على احترام تدبير االختالف بطريقة سلمي  انس إلى مجتمع تعد 

 
 
ة إلى ثقافة.عن العنف والتسل ل الديمقراطي   ط األمر الذي يحو 

 أ. الديمقراطّية ثقافة

ين وغيرهم توحي بوضوح املعنى، فإن  ذلك  ة على ألسنة املختص  إذا كانت كثرة تداول لفظ الديمقراطي 

ل للمرءالرأي ال ي ة ينطبق عليها الوصف البليغ "السهل املمتنع"، حيث ُيخي   بدو صائبا، ألن  "الديمقراطي 

ض التجارب عندما يرى األكداس الهائلة من الكتب والدراسات واملقاالت التي تناولتها، وكذلك عندما يستعر 

ة تح ل إليه أن الكالم عن الديمقراطي  ة، يخي  عة لتطبيق الديمقراطي  صيل حاصل وال يحتاج إال إلى جهد املتنو 

فق على تعريف واحد  ة يقترب من املعنى الحرفي  لهذه الجمع والتبويب، خاصة وأن الكل  يكاد يت  للديمقراطي 

غة الي
 
ة القديمة تعنيان "حكم الشعب"، فالكل  يقر  أن  الكلمة التي أتت من اندماج كلمتين من الل وناني 

ة هي حكم الشعب با  ".1لشعب وللشعبالديمقراطي 

 
، الديمقراطّية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي ، ضمن مجموعة من الباحثين:أزمة الديمقراطّية في الوطن العربّي"خالد الناصر؛ "  1

ة،   28(، ص4، سلسلة كتب املستقبل العربي )1984بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي 



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

16 

ة على تلك الدرجة الكبرى من وضوح املعنى مثلما تبدو للكثيري ين ومن ليست الديمقراطي  ن من املختص 

الة معاني من تلك  ها حم  ين، وال أدل  على أن  ث غير املختص  دة لهذا اللفظ، فنحن نتحد  االستخدامات املتعد 

ة والديمق ة التوافقي  ة والديمقراطي  ة عن الديمقراطي  ة وديمقراطي  ة الشعبي  ة والديمقراطي  ة التشاركي  راطي 

ى ع ة النخبة، بل حت  ةالجوار وديمقراطي  ة الديني  ة ألصقت 1ن الديمقراطي  في  –...الخ، ال بل إن الديمقراطي 

ة بصلة. واألمثلة في هذا  -كثير من األحيان ة مختلفة، بعضها ال يمت  لجوهر الديمقراطي  بنظم سياسي 

د املعانيالسياق ع ت سائدة لفترة طويلة. ولعل  تعد 
 
ة التي ظل ة العربي  هذا   ديدة وفي مقدمتها النظم السياسي 

ة لعالم االجتماع الفرنس ي آالن توران ة داخلي  لت دافعي 
 
ليضع    Alain Touraineكان من بين العوامل التي شك

ة أم ض ة: حكم األكثري  فه الشهير املوسوم "ما هي الديمقراطي  ة؟مصن  ما وأن توران اعتبر 2مانات األقلي  " السي 

ة ومنظومة دكتاتوريا ى إلى انتصار اقتصاد السوق أكثر أن انهيار املنظومة السوفياتي  ة  أد  ت أمريكا الالتيني 

ةمنه النتصار الديمقر   . 3اطي 

ة ون   -إذا كانت الديمقراطي  دها مبتكروها اليوناني  يكون الشعب   نظام حكم، أو أسلوب حكم،  -ومثلما حد 

ة " لم تعد تنحصر ف ي مفهوم نظام الحكم، محوره، فإن هذا املعنى لم يعد كافيا اليوم، بمعنى أن الديمقراطي 

ة  ة، وصفة ألسلوب الحركة السياسي  ة لفرد أو بل انتقلت لتصبح أسلوبا للممارسة السياسي  أو االجتماعي 

ة بين األفراد أو بين مجموعة أو نظام، بل أصبحت نمط سلوك حياتي  وصفة للع القات االجتماعي 

لوب ديمقراطي  للعمل السياس ي  وعن املجموعات أو داخل هذه املجموعات، فأصبح املرء يسمع عن أس

ة بين القوى، وعن أسلوب ديمقراطي  وعن الحوار دة 4...الخعالقات ديمقراطي  ة متعد  ". بمعنى أن  الديمقراطي 

اهن، وأ ن مختلفتين، حيث الدالالت في عاملنا الر  دي ُيتيح مقاربتها على األقل  من زاويتي  ن  هذا الطابع التعد 

ة "باستطاعتنا أن نعر   ام عن طريق انتخابات حر 
 
ة اختيار الحك ل في إمكاني 

 
قا كإجراء يتمث فها تعريفا ضي 

ة مرهون بفهمها ال كو ونزيهة...، و  ة في املنطقة العربي  ة الديمقراطي  ة لتعيين لكن  نجاح العملي  سيلة سلمي 

هة لسلوك األفراد والجماعات. ومن هنا تبرز أه ام فحسب، بل أيضا كقيم موج 
 
ة آليات التنشئة الحك مي 

ة الديم ات لدفع العملي  ة كاملدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم والجمعي  ة وتعزيزهااالجتماعي   ".5قراطي 

 
د حسن زراقط، دار املعارف ة في الفكر السياس ّي املعاصرالديمقراطّية الدينيّ أنظر على سبيل املثال؛ مسعود يورفرد؛   1 ، تعريب محم 

ة،     2008الحكمي 
 1994، ترجمة حسن قبس ي، بيروت دار الساقي، ما هي الديمقراطّية: حكم األكثرّية أم ضمانات األقلّيةآالن توران؛ "  2

3 Touraine (A) ; Les conditions, les ennemis et les chances de la démocratie, in Bassiouni (Ch) (Rapporteur général) : La 

Démocratie : Principes et Réalisation, Genève,  Union Interparlementaire, 1998, p 89 
  28خالد الناصر؛ املرجع السابق، ص  4
ة علوم اإلنسان واملجتمع، العدد"، ثقافة الديمقراطّية وسبل ترقيتها في املجتمع العربيالهاشمي لغوق، "  5

 
 79، ص2018، ديسمبر08مجل
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ة، وإن شملت  ها ال تقتصر على  -بديهي  وهو أمر  –بعبارة أخرى، إن الديمقراطي  ام، فإن 
 
انتخاب الحك

نات ا ن ال غير من مكو  ة التي هي باألساس "ثقافة بمعنى مجموعة ذلك، باعتبار أن االنتخاب مكو  لديمقراطي 

اما 
 
ه سلوك األفراد حك ومحكومين نحو تحقيق الصالح العام في إطار توافقي  من القيم واملعتقدات توج 

ها ". 1وسلمي   ة ال تنحصر في االنتخابات مهما كانت نزيهة وشفافة، كما أن  ة الحقيقي  بمعنى أن "الديمقراطي 

د "حك ة" ...بل هي، أوال وقبل كل  ش يء، وسيلة لتمثيل الشعب وخدمة الشأن العام؛ أي ليست مجر  م أغلبي 

ةعلى ا -أن آلية االنتخاب تها اإلجرائي  غم من أهمي  ر وحدها، حت -لر  ة في لن تعب  ى في أرقى األنظمة الديمقراطي 

ة من 2العالم، عن "سيادة الشعب"... ة التي "؛ والدليل ما تعرفه املجتمعات الغربي  ارات الشعبوي  صعود للتي 

ي قيما  ة.تتبن  ة في غالب األحيان لقيم الديمقراطي   مضاد 

ا أو تش ة ليست قرارا سياسي  م نقول، إن "الديمقراطي  ا تقد  ا، بل هي وانطالقا مم  ا أو قانوني  ريعا دستوري 

بعونها في سلوكياتهم  
 
ة وفي نظام تفاعالتهم داخل قبل كل  ش يء ثقافة وقيم ينشأ عليها أفراد املجتمع ويت اليومي 

ة ثانيا ساتهم السياسي  ة أوال، وفي مؤس  ة والثقافي  سات االجتماعي  ته يظل  3املؤس  ". أي أن السياس ي  وعلى أهمي 

ة، فإن كانت هذه األخيرة تنشر ثقافة الخوف وثيق الصلة ب ة والثقافي  سات االجتماعي  أسلوب اشتغال املؤس 

.  -الحقل السياس ي  بدوره سيكون امتدادا للحقل االجتماعي  والطاعة العمياء، فإن   الثقافي 

ة، ولكن "الديمقرا ة بشكل الحكم، وطبيعة عالقة األفراد بالسلطة السياسي  ة ال ارتبطت الديمقراطي  طي 

سات  ر املؤس 
 
تعني هذا فحسب، وال يقف مضمونها عند اإلطار السياس ي  من شكل نظام الحكم ومن توف

ة ة  السياسي  الي  ة والتنظيمات العم  ة، ومن قيام األحزاب السياسي  ة والقروي  ة والبلدي  كاملجالس النيابي 

ة، بل إن   ا يستمد  مرجواملهني  ته من منظومة من املبادئ والقيم املشتركة،  لها من وراء ذلك مضمونا أخالقي  عي 

فهم في هذا املكسب ة تعاملهم مع  يصدر عنها سلوك األفراد والجماعات ، ويحكم تصر  مين، وكيفي 
 
الث

ة" وعن " ون عن "ثقافة ديمقراطي  رون السياسي 
 
ث املفك سات. من أجل ذلك يتحد  ةاملؤس   ".4بيئة ديمقراطي 

ة، وبالتالي فإن اختزالها في االنتخابات هكذا، لم يعد املعنى السي ر عن الديمقراطي  اس ي  لوحده يعب 

داول السلمي  على السلطة يحمل ضرب ة  مجاال والت  ر الديمقراطي  ف، ألن من شأن ذلك أن يصي  ا من التعس 

(، بمعنى  ر املال الفاسد في االنتخابات )شراء األصواتللتنافس غير النزيه، ونحن نسمع اليوم كثيرا عن تأثي

 
 81املرجع نفسه، ص   1
 40، ص2018"، قليبية، زينب للنشر، مآزق ثورة "الشعب يريد": مقاربة سوسيولوجّية في "عقل ما قبل الثورةلشيباني؛ مصباح ا  2
   38املرجع نفسه، ص   3
حقوق اإلنسان: "، ضمن مجموعة من املؤلفين،  نسان من خالل املواثيق وإعالن املنظماتنظرة تحليلية في حقوق اإلمصطفى الفياللي؛ "   4

ة، العاملّية واإلسالمّية والعربّيةالرؤى   31، ص2005، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي 
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هة للفعل  ة للقيم املوج  د في ممارسة سلوكيات مضاد  ة لن يترد  ع بثقافة الديمقراطي  أن من لم يتشب 

 راطي  )شراء أصوات الناخبين / بيعها( . الديمق

ة إلى الحكم،  ة، في نهاية املطاف إلى وصول من ال يؤمن بالديمقراطي  قد تفض ي هذه النزعة االختزالي 

ين وصلوا إلى فيستغل  آلية من آ عيد التذكير بأن النازي 
ُ
ة التي هي االنتخاب، ويكفي أن ن ليات الديمقراطي 

ة لنشر  الحكم عن طريق االنتخابات ون الديمقراطي 
 
ين في أوروبا والغرب بشكل عام يستغل وأن الشعبوي 

ي تغييبأفكار كراهية األجانب والوافدين )الغربا ه  يمكن أن يؤد 
 
ة   ء(.  فضال عن ذلك كل الثقافة الديمقراطي 

ة"، وهي مصطلح يعني انتق ر عنه في تونس ما بعد الثورة ب"السياحة الحزبي  ال نائب منتخب إلى تنمية ما يعب 

اب من حزب إلى حزب آخر ضاربا عرض الحائط بالعقد املعنوي  واألخالقي  الذي يربطه  في مجلس النو 

ن بال اخبين والذي يتمحور حول برنامج حزب معي  نة قبل بها الطرفان ن  دة وخيارات معي 
وحول أهداف محد 

ب. ففي انتقال ذلك النائب إلى حزب آخر بعد حص
َ
وله على أصوات منحته مقعدا في البرملان الناخب واملنتخ

ة التي ُيفترض أن تحكم تجاهل لكل  التزام يربطه مع ناخبيه، ودليل قاطع على غياب الثقافة الديمق راطي 

 
َ
فات املنتخ  بين قبل الناخبين.  تصر 

رين من كل التزام يربطهم بناخبيه اب متحر  ة الكثير من النو  م، ومن لقد جعل غياب الثقافة الديمقراطي 

ان الذين آثروا  ات والشب  ما منهم الشاب  الحقا عدم املشاركة  ثم عجزوا عن أن يكونوا قدوة للناخبين وال سي 

ر عنها ضع ة في تونس )عب  وفي االنتخابات   2014ف نسب الناخبين من الشباب في انتخابات  في الحياة السياسي 

 (. 2019البرملانية لسنة 

ة حق أصيل ل ". وهي فضال 1بها على الشعب وينتقص منها كل  مواطن وليست منحة ُيمن  إن "الديمقراطي 

ة  ر الثقافة السياسي  ر من خالله مدى تطو  ة، سلوك يومي  نلحظه ونقد  عن ذلك وباألساس "ممارسة يومي 

ة ال يكون فقط 2وممارسات األفراد واملجموعات في مجتمع ما " . وبعبارة ثانية، إن الحكم على الديمقراطي 

ة ، وال على االنتخابات ب ات االستناد على النصوص التشريعي  ما على سلوكي 
 
كآلية الختيار الحكومات، وإن

ة القائمة باألساس على حقوق اإلنسان )الحق  األفراد والجماعات والتي يفترض أن تعكس ثقافة الديمقراطي 

/ الحق في تعل يم ذي جودة/ الحق في شغل يضمن في املشاركة/ الحق في  االنتظام السياس ي  واالجتماعي 

 ف/ ...الخ(.  الكرامة/ الحق في االختال 

 
اري؛ "  1 سنة الثانية، العدد التاسع، "، المالمح ديمقراطّية مع إرجاء التنفيذ )حالة قطر(، مدارات استراتيجيةعلي خليفة الكو 

   123، ص  2011مايو/يونيو
   39مصباح الشيباني؛ املرجع السابق، ص  2
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ة ام األمان الوحيد للمحافظة   -وبناء على ما سبق، فإن العمل على تكريس ثقافة الديمقراطي  التي هي صم 

ة باعتبارها نمط حياة ة الديمقراطي  ى بالسلوك الديمقراطي    -على ماهي  دها ما يسم  ، يترجم في مواقف يجس 

م اآلخرين والتفاهم معهم وعلى تف ادي اعتماد العنف سبيال لحل  الخالفات حتى تكون الذي يقوم على تفه 

ة   هها "الديمقراطي  ناته وتوج  ة بين مكو  مه من حيث إنها تعقلن الصراعات املجتمعي  وسيلة لنمو  املجتمع وتقد 

ة الحياة فيه. الديم ع واختالف مقبولين نحو حالة تنوع  إيجابي  بالنسبة لحركي  ة هي االنطالق من تنو  قراطي 

ج
 
س على قمعهماواالت ة واالختالف وال يتأس  ة 1اه نحو انسجام يضمن الحري  ه ال وجود للديمقراطي 

 
"، وأن

ع املعتقدات واألصول واآلراء واملشاريع  ".2"خارج االعتراف بتنو 

ة من دائرة نظام الحكم إلى نمط ع واالختالف، وعلى  يقتض ي الخروج بالديمقراطي  حياة يقوم على التنو 

د اآلرا
ء ووجهات النظر واملشاريع، تبيئة حقوق اإلنسان وتوطينها لدى أوسع قدر ممكن من الناس من تعد 

سة  ق إال من خالل التربية على حقوق اإلنسان، ملا للمؤس  ة، وهو ما ال يتحق  مختلف الشرائح االجتماعي 

ة من قدرة على الوصو  قدرة على مالمسة البعد ل إلى كافة فئات املجتمع وشرائحه، وملا لها أيضا من التربوي 

ة -الوجداني   ين في البيداغوجيا(.–السلوكي  لدى الناشئة )األهداف الوجداني  ة بلغة املختص   السلوكي 

سية فحسب،  ة مؤس  ة ليست تعبيرا عن حقيقة  بنيوي  "ُيشير بعض علماء السياسة إلى أن الديمقراطي 

ع على و  جاهات ومشاعر تشج 
 
ها أيضا مجموعة قيم وات ام لكن 

 
ة الفاعلة من جانب الحك املمارسة الديمقراطي 

ل أهم  عناصرها في الشعور 
 
ة التي تتمث ة الديمقراطي  ر عنه عادة بالثقافة السياسي  واملحكومين، وهذا ما ُيعب 

ة باالقتدار السياس ي  واإليمان بضرورة وجدوى املشاركة والتسام ح املتبادل وتوفير روح املبادرة، وال شخصاني 

ةالسلط عور بالثقة السياسي 
 
سامح بين 3ة والش

 
ب ضرورة إشاعة روح الت

 
ة تتطل "، وعليه فإن "الديمقراطي 

املواطنين واإلحساس باملساواة من خالل املمارسات واألفعال ال األقوال، فاملعيار الحقيقي  لوجود 

ة في مجتمع م ة واملبادئ الدالديمقراطي  ة في دستور هذا ا ليس وجود مجموعة من األفكار الهام  يمقراطي 

ة ممارسة ة لهذه األفكار واملبادئ والحقوق، فالديمقراطي  اس الفعلي  ما هو ممارسة الن 
 
 ".4املجتمع، وإن

 
 35-34ص -، ص1997، بيروت، دار الطليعة البعد الديمقراطيمحمد وقيدي؛   1
 22آالن توران؛ املرجع السابق، ص   2
ة، سلسلة لقبائل اليمن: دراسة ميدانّيةثقافة الديمقراطّية في الحياة السياسّية سمير العبدلي؛   3 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي 

   55- 54ص -، ص2007(، 62أطروحات الدكتوراه )
في : الطاهر لبيب )وآخرون(؛  "الثقافة السياسّية وأزمة الديمقراطّية في الوطن العربّي"، نقال عن كمال املنوفي 55املرجع نفسه، ص   4

، ي الوطن العربّي الثقافة واملثقف ف ة، سلسلة كتب املستقبل العربي     169، ص1992، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي 
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دية وهكذا نخلص إلى أن الديمقراطية ثقافة وأن هذه الثقافة "تنهض على ثالث قيم أساسية هي: التعد  

ية والعدل لب اكتساب األفراد واملجموعات  قيم حقوق اإلنسان وااللتزام بها، 1والحر 
 
"؛ وأن هذه القيم تتط

جه إلى خدمة فئات  فالعمل من خاللها على تحسين أوضاع الناس بعيدا عن كل تفكير اختزالي  يجعلها تت 

ن فئات من توظيفها لصالحها مستفي
 
ة دون غيرها، أو يمك ة ومن دة من نصوص تقر  الديماجتماعي  قراطي 

ة  ال وعلى عمليات كسب التأييد للقضايا اإلنساني  ة تقوم على النقد والتواصل الفع  غياب ثقافة ديمقراطي 

ة.   والتنموي 

ين، وال تقليدا لنماذج مسبقة،  طلب من خبراء ومختص 
ُ
ة وصفة جاهزة ت ة الحقيقي  ليست "الديمقراطي 

ا لسلطة م ذة، أو إمالء خارجأو قرارا فوقي  ...الخ،  تنف  ا لجهات أو مراكز قرار مهيمنة على املستوى الدولي  ي 

موز  ها منظومة متكاملة من القيم والر  ما هي "ثقافة" باملعنى االجتماعي  الشمولي  ملدلول الثقافة. إن 
 
وإن

رات ورؤى العالم... يستلزم بناؤها، ضرور  صو  جاهات واملعايير املواقف والت 
 
ا، أواالت ي جعلها ة استنباتها ذاتي 

ة – ة وهادفة من التربية والتعليم والتكوين، والتنشئة االجتماعي  ة وقصدي  ضمن سيرورة ممنهجة، إرادي 

ة ة والسياسي  ماتها السوسيو -والثقافي  ات الذات ومقو  ة منها -تنبثق من خصوصي  ة املحلي  ة والتاريخي  حضاري 

ة  ". 2والكوني 

 إلى الواجهة في العالم العربين ُيعيد حقوق اإلنسا .مطلب الديمقراطّيةب

ان للفكر السياس ي     نان أساسي  ة بأكثر من وشيجة. فهما معا مكو  ترتبط "حقوق اإلنسان مع الديمقراطي 

ة  هما معا في سياق االنتقال من ارتكاز السلطة ونظام الحكم على أسس الشرعي  للحداثة. وذلك من حيث إن 

ة  القائ جداد وحراسة املاض ي والسهر على التقليد والتراث، إلى ارتكازها على مة على حماية تراث األ التقليدي 

ة  ة الحكم من هذه التمثيلي  ة واستناد السيادة إلى الشعب واستمداد مشروعي  ة الشعبي  معايير التمثيلي 

ة اال ". ولهذا ال غرابة أن تكون من بين الخصائص التي طبعت الحراك الذي عرفته ا3ذاتها رتباط ملنطقة العربي 

ة وحقوق اإلنسان.  بين الديمقراطي 

ة حتى  من بين الخصائص املشتركة لدول العالم العربي  في مرحلة ما بعد االستعمار غياب الديمقراطي 

ار عن ذلك  ر الباحث باقر سلمان النج  ة. وقد عب  ا على الديمقراطي  غدا هذا الفضاء  في نظر الكثيرين عصي 

 
الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عدد   االنتقال الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب اآلخرين؟علي الدين هالل؛     1

 19ص2019،  479
-59 ص–، ص 13/2003العددة والديمقراطّية وتحّديات التنمية والتحديث في الوطن العربي"، علوم التربية،  "التربيمصطفى محسن؛   2

60 
د سبيال؛   3  44، ص 2006، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، زمن العوملة: فيما وراء الوهممحم 
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ةكتابه املعنون "الخلبوضوح في  ة العصي  ة، من 1يج العربي  والديمقراطي  "بقوله "لقد عاشت الساحة العربي 

ة يصعب فهمها بسهولة. فهناك خطاب سياس ي  ممتد  على صعيد معظم  ة عربي  سات وأفراد، حالة نفسي  مؤس 

ع األعذار ة. وتتنو  ة فحواه تغييب الديمقراطي  ل القائمة والحركات السياسي  الظاهرة. والحجج لهذه  الدو 

ة لألمة والتي ال يبدو أن هناك أي نهاية  ج باألوضاع االستثنائي  فهناك من يعود إلى التراث، وهناك من يتحج 

ين الذين  ن. كما أن هناك فئة من املسؤولين والحزبي  ل بالتكوين االجتماعي  للبلد املعي 
 
لها، وهناك من يتعل

رة ضد
 
ة ويعتبرونها نوعا من الضعف والعقم، وال املمارسات ال يحملون قناعات عميقة ومتجذ ديمقراطي 

". ألم "يذهب البعض من مثقفينا إلى القول  إن الشعب العراقي 2ش يء غير السيف يستطيع حل  مشاكل البلد

ة"، أولم يقل البعض من  ة الغربي  اش" يقوده أكثر مما هو بحاجة إلى "الديمقراطي 
 
بحاجة إلى حاكم "بط

ري
 
"نا إن ما يحتمفك  . 3اج إليه الوطن العربي هو حكم "الدكتاتور العادل" وليس "الضعيف الديمقراطي 

و ة نوعا من االستثناء بحسب عبارة الباحث الجزائري  نورالدين ثني  لت املنطقة العربي 
 
، وهو 4لقد شك

ة التي الزمت نظام الحكم العربي   د حسب رأيه في "السلطوي  ة لخى أن  ا"، بمعن5استثناء تجس  ة الرئيسي  اصي 

ة، والحيلولة دون  ة التي أفضت إلى "مصادرة الديمقراطي  التي طبعت نظام الحكم العربي  هي السلطوي 

اجتماعي  يمتلك القدرة على التغيير واإلصالح وإعادة النظر،  -وصولها إلى حالة الوعي بها كفاعل سياس ي  

ام واملسؤولين الفاس
 
ل دين، وإتافضال على اإلطاحة بالحك حة الفرصة للجميع للوصول إلى السلطة وتحم 

ة 6تابعاتها ة، وهذه واحدة من أهم خصائصها السياسي  ". و"بمعنى آخر، فقد تشابهت األنظمة العربي 

ة وحقوق اإلنسان،  ت للمسار التاريخي  المتالك الوعي العربي  ملنظومة الديمقراطي  ها تصد  الحديثة، في أن 

ع به إلى اال 
 
ة زمن االحتالل عندما استثمرت إلى حد  ستقالل،تتطل ة العربي  كما فعلت مثال، الحركات الوطني 

ة...فقد تعامل النظام العربي  مع هذه  ة الديمقراطي  ة، املساواة، العدالة، الشرعي  الشهادة، مفاهيم الحري 

ة الكبرى كمكاسب ومغانم حرب ال تقبل التعميم على سائر املج  ".7تمعالحقائق السياسي 

 
ار؛   1 ، وفي ذات السياق نجد مقاال للباحث الجزائري 2008وت، دار الساقي، ، بير"الديمقراطّية العصّية في الخليج العربي"باقر سلمان النج 

ة، السنة الثالثة عشرةالعربّي بين اإلصالح واالستعصاء الديمقراطّي""املغرب قوي بوحنية تحت عنوان:    - 49العدد  -، مجلة الديمقراطي 

 123- 112ص -، ص2013يناير
وري؛   2 ر(؛ ة: مراجعة نقدّيةالقومّية العربّية والديمقراطيّ وليد خد  اري )محر  الديمقراطّية واألحزاب في البلدان ، ضمن علي خليفة الكو 

واقف واملخاوف املتبادلةالعربّية:   ة، طامل ة في البلدان العربي  ة، مشروع دراسات الديمقراطي  ، 2001،  2، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي 

38 
ار، املرجع نفسه، ص   3    01باقر سلمان النج 

 145، ص2011، خريف  140لعدد" الراهنة، شؤون املتوسط، االديمقراطية كفاعل في الحياة العربية "املستقلةنورالدين ثنيو؛ "  4
 146املرجع نفسه، ص  5
 143املرجع نفسه، ص 6
  144املرجع نفسه، ص  7
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ة وحقوق  ة أي انتشار ملنظومة قيم الديمقراطي  ة العربي  ة لألنظمة السياسي  لقد منعت الطبيعة التسلطي 

عة في ذلك بذرائع مختلفة أجملها الباحث التونس ي مصطفى الفياللي في ثالث ذرائع، حين  اإلنسان، متذر 

ة أنظمة عديدة تعمد قصدا إلى تعطيل   -عمورةكما في غيرها من جهات امل -كتب قائال  "إن في أوطاننا العربي 

ط هذا 
 
ة، ويتسل ياتهم السياسي  ة، وللكثير من حر  املمارسة، من جانب مواطنيها، لبعض حقوقهم املدني 

ة الصحافة والنشر وتداول املنشورات، وعلى حق  ية التعبير والرأي وعلى حري  الحظر بالدرجة األولى على حر 

ة وح ة اال تكوين األحزاب السياسي  ل والسفر...ري  ة التنق   ".1جتماع. وقد يشمل الحظر أحيانا حري 

ة إلى التضييق على حقوق اإلنسان وانتهاكها بل إلى   ى تغييب الديمقراطي  ويكشف هذا الكالم كيف أد 

ه تعطيل استثنائي  إلى أجل محدود، 
 
ل هذه األنظمة، لتبرير هذا السلوك بأن

 
تغييبها. ويضيف الباحث "وتتعل

ة كبرى على ما سواها من مصالح، وأن ذلك االستثناء من القاعدة خدمة مل صلحة عامة يعطيها املجتمع أولوي 

 ". 2هو من باب الضرورة التي قد توجب حظر املباح

د  رات، لم تزل تترد  وفي شرحه لهذا التمش ي يقول الباحث "نقتصر في توضيح هذا السلوك، على ثالثة مبر 

اننا، وبخاصة من جانب األحزاب الحاكمة، ونعني بها ذريعة النضج السياس ي  في ي أوطفي الخطاب السياس ي  ف

ة وهاجس العداوات  ة، ال في مستوى النخبة وحدها، ثم ذريعة الوحدة الوطني  عامة األوساط الشعبي 

ة و  ة واالجتماعي  ة، وأخيرا ذريعة التنمية االقتصادي  ة والخالفات السياسي  ة والطائفي  به من ما تتالعشائري 
 
طل

ة ذرائع هي أوال غياب النضج 3تجاوز حرب الطبقات وتنافر املصالح ". بمعنى أن  وراء تغييب الديمقراطي 

ك 
 
ة املشاركة في ُصنع السياسات العامة، وثانيا الخوف من التفك ل للفئات الشعبي  السياس ي  الذي يخو 

ة وثالثا ذريعة التنمية االقتصادي   كن الباحث يخلص إلى القول "الحقيقة أن هذه ة، لوضياع الوحدة الوطني 

ل بها أفراد 
 
ة يتعل

 
ما هي تعل

 
ة املناوئة للدولة، إن ا نتعر ض له، كخطر القوى األجنبي  ها، وغيرها مم 

 
الذرائع كل

ات دون جحدها أو  ق االقتصادي، لتعطيل الحقوق والحري  النخب املستأثرة بالحكم السياس ي  أو بالتفو 

ات التي 4املبدأحيث إنكارها من  ع الحقوق والحري  خذت تلك الذرائع ملنع األفراد من التمت 
 
". بعبارة أخرى، ات

ة بذلك من كل محتوى. ر لها، فتفرغ الديمقراطي 
 
ة، دون أن يتم  التنك  هي جوهر الديمقراطي 

ة، ولذلك عملت تحت ذرا ة الحاكمة مقتنعة بالديمقراطي  ة العربي  مختلفة ئع لم تكن النخب السياسي 

ع األفراد كما الجماعات بحقوقهم املختلفة، بمعنى أن  على تحويلها إلى شعار ال غير، بعد أن منعت تمت 

ة هي حجج النتهاك حقوق اإلنسان ومن ثم   الهواجس التي استندت عليها تلك النخب في إرجاء الديمقراطي 

 
 30مصطفى الفياللي؛ املرجع السابق، ص  1
 30املرجع نفسه، ص  2
   30املرجع نفسه، ص  3
 35املرجع نفسه، ص   4
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ة في كثير من ة إملنع املواطنين من لعب دور حاسم في الحياة العامة. وال غراب ذا، أن "قامت الحياة السياسي 

ة الحزب الحاكم، حتى ولو قامت باالنشقاق  ة، وحداني  أوطاننا، وخالل العقود األربعة املاضية على الوحداني 

ة، باالعتماد 
 
عامة الفذ ة الز  ة داخل هذا الحزب، ووحداني  ة البنية الهيكلي  عنه، أحزاب معارضة، ووحداني 

ة  ة، التعلى الشرعي  ة سياسي  ة الفكر السياس ي  وما ينذر أن يصبح سلفي  ه وحداني 
 
ة، فتنتج من ذلك كل اريخي 

لت أبواب االجتهاد وجنحت إلى تربية الناس على االستقالة 
 
أقصت كل  مشاركة، ونبذت كل  شورى، وعط

ى في لغة أحزابنا باسم "االنضباط"  .1بعنوان ما يسم 

ة في العال ة أو الحراك العربي  م  ظل  حال الديمقراطي  العربي  على ما هو عليه إلى حين اندالع الثورات العربي 

حين تنادت الجماهير مطالبة بجملة من الحقوق منها الكرامة والتشغيل  2011ومطلع  2010مع نهاية 

ة واملساواة واملشاركة في تدبير الشأن العام فضال عن املشاركة في ا يار ختوالتنمية والعدالة االجتماعي 

ر طاقاتهم  مين من تنمية مهاراتهم وكفاياتهم ويحر 
 
مات واملتعل

 
ن املتعل

 
ام والحق في تعليم ذي جودة يمك

 
الحك

ة ما حدث بالقول "   ر بعض الباحثين عن أهمي  ى هذا األخير في مطالب اإلصالح التربوي(...، لقد عب 
 
)ويتجل

ة هو بداية  "الستقالل ث ة العربي  ، بل ضد انفما بعد السلطوي  ي" يتحقق هذه املرة ليس ضد االحتالل األجنبي 

ة 2االحتالل العربي  املحلي   ر يتيح لألفراد االنتقال من طور الرعي  ر باملعنى الشامل، تحر  ة تحر  ها عملي  "، بمعنى أن 

ر لهم اإلطار املناسب ملمارسة حقوقهم وأداء التزاماتهم. أي أن مطالب الحراك
 
جهت إلى   إلى املواطنة، ويوف

 
ات

ة السائدة منذ االستقالل، والقائمة على الطاعة والخضوع واملسايرة.  تغيير الثقافة السياسي 

تان تتكامالن من  هما "مقولتان أساسي  ة وحقوق اإلنسان، إذ أن  ا كانت العالقة وطيدة بين الديمقراطي 
 
ومل

هم ة، ومن حيث أن  تان للحداثة السياسي  هما نواتان مركزي  أداتان لتحقيق التحديث السياس ي  أي  احيث إن 

ة  ة ثقافة سياسي  ة. فالديمقراطي  ة التمثيلي  ة إلى الشرعي  ة التقليدي  أداتان لنقل أسلوب الحكم من الشرعي 

دا للسلطة وللعالقة بين املجتمع والدولة. والعالقة بين الدولة واملجتمع  را محد  ن تصو  حداثية كاملة، تتضم 

ر عنها عن طريق االقتراع نهي عالقة تمثيلية مب ة معب  دة عن هذه التمثيلي 
 
سات املتول ة على التعاقد. واملؤس  ي 

ر الحديث للسياسة، هو مصدر كل السلط ومعيار  العلني املباشر، وذلك باعتبار أن الشعب، في التصو 

تها ومرجعها األسمى. وفي هذا السياق تندرج ثقافة حقوق اإلنسان، وخاصة منها الحر  ات العامة، يشرعي 

ة التعبير واالنتماء والتصويت والترشيح، فهذه الحقوق / الحريات الت للشرط  كحري  هي بمثابة مكم 

ة ملطامح ورغبات املجتمع وإرادته ة أكثر شفافي  ة  "3الديمقراطي  لضمان تمثيلي  . فإن املطالبة بالديمقراطي 

ة ال ة التي سيطرت لفترة طويلة عمدت إلى انتهاك أعادت حقوق اإلنسان إلى الواجهة، فاألنظمة السياسي  عربي 

 
   39املرجع نفسه، ص  1
 148نورالدين ثنيو؛ املرجع السابق، ص  2

 45سبيال؛ املرجع السابق، صمحمد   3
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ة والسي ة...(، ولذلك لم يكن غريبا كل الحقوق بال استثناء )املدني  ة والثقافي  ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  اسي 

ر حقوق اإلنسان  ع األفراد بحقوقهم.أن تتصد  ة بمنأى عن تمت  ه ال معنى للديمقراطي 
 
 املختلفة املطالب، ألن

ة يقتض ي ترسيخ حقوق اإلنسان، تلك الحقوق التي ال تعترف دا جلي  لقد ب  ا أن إرساء ثقافة الديمقراطي 

د على ترابطها مثلما عب   ناتها وأجيالها بل على العكس من ذلك تشد  ر عن ذلك باملفاضلة بين مختلف مكو 

خت لدى شرائح واسعة  في العالم العربي  م1إعالن فيينا فادها أن ذرائع األنظمة . أي أن قناعة ما  ترس 

ة التي عمدت إلى بناء مفاضالت ب ين حقوق اإلنسان ليست إال طريقة النتهاك تلك الحقوق في السياسي 

ب القطع م
 
ط. وفي املقابل، يتطل

 
ة تضمن مجملها وأسلوبا لتأبيد التسل ط إرساء ثقافة ديمقراطي 

 
ع التسل

سات احترام حقوق اإلنسان في مجملها بال مفاضلة وال ت مييز بينها، ومثل هذه الثقافة تفرض على مؤس 

ة ومن خاللها التربية  املجتمع املختلفة العمل على نشر مبادئها سة التربوي  سات املؤس  وفي مقدمة هذه املؤس 

 على حقوق اإلنسان. 

 طلب الثاني: ال ثقافة ديمقراطّية دون تربية على حقوق اإلنسان. امل2 

صال سواء القيم الديمقراطية أو باأل بات من املؤكد ان "إشاعة   ب جهدا مت 
 
ة، تتطل حرى ثقافة الديمقراطي 

ات الجديدة   ات الراسخة أو الديمقراطي  ة" من 2في نظم الديمقراطي  " ولذلك "ظهر مفهوم "تعليم الديمقراطي 

ة ة والسياسي  ة وسائر أدوات التنشئة االجتماعي  اق "تعليم ". وضمن سي3خالل الكتب واملمارسات املدرسي 

ة" هذا، حظيت التربية على حقوق اإلنسان، ومنذ تسعينات القرن املاض ي على وجه التحديد ، 4الديمقراطي 

ار العامل ق بالتي 
 
دة منها ما يتعل ة باهتمام كبير يعود إلى عوامل متعد  ي الذي أعقب انتصار دول أوروبا الشرقي 

جاهها إلى  القطع مع ن
 
ة وات ة الغربي  صل للديمقراطي  ة،  ومنها ما يت  ظام الحزب الواحد، واألنظمة التوليتاري 

هات األمم املتحدة التي أق ة للتربية على حقوق اإلنسانبتوج  ومنها كذلك ما له عالقة   5ر ت عشرية األمم املتحد 

 
ما يأتي " جميع حقوق   1993يونيو/حزيران  25من إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده املؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في  5جاء في املادة   1

ة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة  ومتشابكة..."  اإلنسان عاملي 
 27علي الدين هالل؛ املرجع السابق، ص   2
 27املرجع نفسه، ص   3
ة املدرسة، وقد قاد هذا  في الوا  4 أ من مهم  قع بدأ التركيز منذ ستينات القرن املاض ي على أن تكون التربية على حقوق اإلنسان جزءا ال يتجز 

ه جان بياجيه  ة للمدرسة كأداة للسالم  1967سنة Jean Piagetالتوج  ة الدولي   L’association mondiale pourإلى دعم، بالتحديد، الجمعي 

l’école instrument de paix (EIP) ،ة ، والتي كان جعل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان متاحا للجميع ، أحد أوجه التجديدات  البيداغوجي 

 الهادفة إلى تشجيع النهوض بالتربية على حقوق اإلنسان. للمزيد يرجى الر جوع إلى :

portaileip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html ; eurs démocratiques; L’Ecole et les val Truchot (V) 
 

ت بين   5 ة أهداف لهذه ا2004و 1995عشرية األمم املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان امتد  رت األمم املتحدة عد 
 
ها ، وقد سط ة من أهم  لعشري 

ما كذلك   سات الدولة فحسب، وإن  ، واع بحقوقه وواجباته، نشيط قادر على املساهمة في الحياة العامة، ال من خالل مؤس  "تكوين مواطن حر 

http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html
http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html
http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html
http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html
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ها ة املبتوج  ة )االستراتيجي  ة تطوير التربية العربي  ة مثلما هو شأن استراتيجي  حدثة( التي ت املنظمات االقليمي 

ة للتربية والثقافة والعلوم )تونس ا للتربية 1(2006أصدرتها املنظمة العربي  ها كوني  ، األمر الذي يعني أن توج 

ا وصريحا مستفيدا كذلك من م رت عن ذلك على حقوق اإلنسان صار علني  كاسب حقوق الطفل، مثلما عب 

ة لحقوق الطفل الصادرة سنة  ة الدولي  فاقي 
 
ت في املادة عدد الت 1989االت على أن يكون "التعليم  29ي نص 

ها نحو:  الطفل موج 

ة إلى أقص ى إمكاناتها، .أ ة والبدني  ة الطفل ومواهبه وقدراته العقلي   تنمية شخصي 

ة واملبادئ املكر سة في ميثاق األمم املتحدة،  .ب يات األساسي   تنمية احترام حقوق اإلنسان والحر 

ة ولغته وقيمه الخاصة،  تنمية احترام ذوي الطفل وهويته   .ت ة للبلد الذي يعيش الثقافي  والقيم الوطني 

 فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في األصل، والحضارات املختلفة عن حضارته،

، بروح من التفاهم والسلم والتسامح  إعداد .ث ة في مجتمع حر  الطفل لحياة تستشعر املسؤولي 

ة واملساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع ال ة والديني  ة والوطني  شعوب والجماعات االثني 

ين، ان األصلي 
 
 واألشخاص الذين ينتمون إلى السك

ة. .ج  احترام تنمية البيئة الطبيعي 

ر هذا التوج   ة ويعب  ه العاملي  عن قناعة بأن التربية على حقوق اإلنسان من غايات املنظومة التربوي 

ة، بل من الغايات الكبرى التي ينبغي ،  الرئيسي  ى تحويل تلك الحقوق إلى واقع يومي  االشتغال عليها حتى يتسن 

ه من  بمعنى إلى ممارسة عملّية وليس إلى معارف نظرّية جامدة. ن هذا التوج 
 
ناحية أولى من وقد مك

ة النقل التعليمي  ة لعملي  ة الحقوقي  ، حيث خضعت املاد  مي، ومن ناحية   -االشتغال على السند الحقوقي 
 
التعل

اهن  ثانية ى ذلك في العالم العربي  في املطالب التي ُرفعت والتي جعلت الحراك الر 
 
من نشر ثقافة الحق، وتجل

 
ة أم ثقافي  من خ ة أم علمي  ة أم نقابي  ات إنساني  ة سواء أكانت جمعي  ة والعاملي  سات املجتمع املدني الوطني  ة...". للمزيد حول هذه  الل جميع مؤس 

اء، ، الدار البيضتدريس مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن املناهج التعليمّية مع دراسة تطبيقّيةاملسألة يرجى الر جوع إلى عبد السالم السعيدي؛  

 وما يليها. 153، ص2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
ة ل  1 ة الصادرة عن املنظمة العربي  صت هذه االستراتيجي  ، مبدأ للتربية من أجل   98(/ ص 2006لتربية والثقافة  والعلوم  )تونس خص 

ة وحقوق اإلنسان، ويشمل بين مدلوالته ما يأتي:  الديمقراطي 

عنى التربية  .أ
ُ
ة وحقوق اإلنسان لدى الناشئة في جميع مراحل التعليم.أن ت  بترسيخ مفهوم الديمقراطي 

ة من خالل املمارسا .ب ة على العمل الديمقراطي واالهتمام بحقوق زمالئه ومن يعيش أن تسهم األنظمة التربوي  ت والتطبيقات العملي 

 معهم في البيت واملدرسة والعمل وعدم االعتداء على حقوقهم.

التربية بتنشئة الجيل على حب  النظام واحترام القوانين باعتبارها األدوات التي تضمن تطبيق الديمقراطية وتضمن حقوق   أن تهتم   .ت

 ن في املجتمع وعدم االعتداء عليه.اإلنسا

وق اإلنسان وشرحها لهم أن تهتم  التربية بتعريف الناشئة بالقوانين والتشريعات الوطنية والقومية والعاملية التي تعنى بالديمقراطية وحق  .ث

ة. ة ومراحلهم العمري   حسب مستوياتهم الفكري 
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ات فعل فته املنطقة العربي  مختلفا عن حراك سابق عر  ة في ثمانينات القرن املاض ي، والذي جاء في شكل رد 

ة جاءت احتجاجا على ارتفاع أسعار املواد ا ةفي بعض  البلدان العربي  . بعبارة أخرى، جاء الحراك 1لغذائي 

را عن رغبة في تجديد العقد االجتماعي  وإعادة بنائه على أسس مغايرة للتي ُبني عليها ا لعقد العربي  األخير معب 

ة.  ل في حقوق اإلنسان التي هي أساس املواطنة وعماد الديمقراطي 
 
 السابق،  وهذه األسس تتمث

، يكون من امللفهم الحراك الذي يعيش على وقع ة عوامل منها ه العالم العربي  هم  األخذ بعين االعتبار عد 

ة على  صال ومنها قدرة األجيال الشاب 
 
ر تكنولوجيا املعلومات واالت توظيف تلك الوسائط التقنية في تطو 

بعة في العالم العربي  والتي عجزت  ة املت  عن تلبية املطالبة بالتغيير، ومنها أيضا فشل املناويل التنموي 

ة وحاجياتها، وفي طليعة تلك االنتظارات واالحتياجات الرغبة في توسيع قاعدة  انتظارات األجيال الشاب 

ة وبنشاط في صنع السياسة العامة التي ر الشأن العام بماملشاركة في تدبي ة املساهمة بفعالي  ا يتيح لألغلبي 

ة على  ت محتكرة من قبل النخب التي فرضت نفسها وصي 
 
ة.ظل  األغلبي 

ومن بين العوامل األخرى التي لعبت دورا في هذا الحراك ثقافة الحقوق التي انتشرت في بعض املجتمعات 

ة بسبب وسائل اإلعالم وتك صال، وكذلك بسبب التعليم والتربية على حقوق العربي 
 
نولوجيا املعلومات واالت

ة بتونساإلنسان. فقد سمحت مقابالت أجريناها مع مجموعات من أساتذ ن تأثير  2ة مادة التربية املدني  بتبي 

ة الثالث   focusالتعليم املدرس ي  في نشر ثقافة حقوق اإلنسان. حيث أجمع املدر سون في املجموعات البؤري 

groupes  ان حراك نهاية ة التي ُرفعت في تونس إب  التي أجرينا معها مقابالت على أن وراء املطالب الحقوقي 

ة أسهت 2011ومطلع  2010 ة حقوقي  ة في نشرها.  كانت هناك خلفي   املدرسة التونسي 

ق عن املعنى    ة إلى بحث معم  يحتاج فهم دور املدرسة في نشر حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافة بالديمقراطي 

ة ة الحقوقي  مين، ألن  تأثير تلك املاد 
 
مين كما لدى املعل

 
ة لدى املتعل خذته هذه التربية الحقوقي 

 
يظل   الذي ات

عطي لها وسُيعطى لها مستقبال. وبتعبير ثان، قد ال ُيفض ي االشتغال على  وثيقة الصلة باملعنى الذي
ُ
أ

ة إذا ما صار معناها  ة في املجتمعات العربي  ة إلى تبيئة الثقافة الديمقراطي  املضامين واملحتويات الحقوقي 

ها مضامين م للتالميذ على أن  ة تقد  ة دراسي  م يوم ا مختزال في ماد 
 
عاد إلى املعل

ُ
 المتحان.تحفظ وت

ة  –لقد اشتغلت املدرسة  على حقوق اإلنسان منذ التسعينات من القرن  –في عديد البلدان العربي 

ة لكن ذلك االشتغال لم يكن في غالبه ناجعا بسبب عدم وضوح املعنى مثلما  املاض ي، في سياق موجة عاملي 

 
رفيع في سعر الخبز من  احتجاجات عنيفة ب  1984عرفت تونس على سبيل املثال سنة   1

 
مليما، األمر الذي دفع برئيس    170مليما إلى    80سبب الت

راجع عن القرار  وإلغاء الزياد
 
 ة. البالد آنذاك الحبيب بورقيبة إلى الت

د أفراد املجموعات   2 ( شد  ة بواليتي سليانة والكاف )الشمال الغربي  التونس ي  وهم من املدر سات خالل بحث ميداني  شمل ثالثة مجموعات بؤري 

ة في تونس في نشر ثقافة حقوق اإلنسان منذ أن أدرجت ة على الدور املهم  الذي لعبته التربية املدني  باملنهاج الرسمي    واملدر سين باملرحلة اإلعدادي 

ة، علما وأن البحث أجري في ربيع  سنة  ة التونسي   .  2019في اإلصالح الثاني الذي عرفته املنظومة التربوي 
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ة أنجزها امل ن ذلك دراسة تقييمي  ة األمم عهد العربي  لحقوق اإلنسان وأعتبي  لن عن نتائجها مع انتهاء عشري 

املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان. فقد "انكب  أكثر من ثالثين باحثا على دراسة حوالي ست مائة كتاب من 

عة الحقا1مواد  مختلفة، معتمدة في التعليم االبتدائي أو األساس ي )بين  ". وقد شملت هذه الدراسة املوس 

ة )األردن، الجزائر، ( حوالي 2003و 2000سنتي  ة بعدد من الدول العربي  مائة كتابا من كتب املرحلة الثانوي 

 .2سوريا، الكويت، لبنان، مصر، اليمن، تونس(

ة في معنى التربية على حقوق اإلنسان، أجملتها الدراسة املشار  عة عن ضبابي  كشفت هذه الدراسة املوس 

 :3ط اآلتيةإليها في النقا

ة بغياب الحقوق ذات ضعف مساهمة البرا - ة على الديمقراطي  مج ومحتوى الكتب في التربية السياسي 

ات املواطنة. ل مسؤولي  ، وهو ما ال يساهم في تنشئة أجيال تتحم   املضمون السياس ي 

ة وتفضيل دين على   - ة على أم  دين، التناقض:  تمجيد التسامح والتضامن بين الشعوب مع تفضيل أم 

 انا بين الوطن والنظام السياس ي  القائم.وكذلك الخلط الواضح أحي

ة  - ة التي تس يء إلى العملي  ة والثقافة الذكوري  ة للمرأة انطالقا من املفاضلة الجنسي  الصورة الدوني 

ة املرأة وليس غريبا بعد ذلك أن يكون حظ  ة بالتناقض الحاصل من تمجيد األم ودوني  التربوي 

صوص امل فات املرأة ضئيالن 
 
ق باملرأة ذاتها.ختارة من مؤل

 
 ال بما في ذلك ما يتعل

صل  دتها دراسة املعهد العربي  لحقوق اإلنسان نقاطا أخرى تت 
وإذا ما أضفنا إلى هذه األعطاب التي حد 

ة في التربية على حقوق اإلنسان والتي هيمن عليها التلقين واملمارسات التقويم ات البيداغوجي  ة التي بالتمشي  ي 

( التي جعلت الشأن   نزعت إلى االستعراض ا في الوسط املدرس ي  ة )تدبير الشأن التربوي  يومي  واملقاربة التسييري 

 التربوي  في الوسط املدرس ي  مسألة تهم  الكهول فقط، بل في كثير من الحاالت تعني اإلداريين لوحدهم. 

م صارت عبارة التلميذ محور العملي   ة شعارا ال غير. ونتيجة ملا تقد    -وعليه باتت حقوق اإلنسان ة التربوي 

مين جاؤوا للمدرسة باألساس   -حتى وإن تم  إقرارها بصفة صريحة )املنهج الصريح(
 
فاقدة ملعناها لدى متعل

الت سوق 4للحصول على شغل ه تربوي  اختزل معنى الفعل التربوي  في عالقة املدرسة بتحو  ، وأمام توج 

 
وآفاق تطويرهااملعهد العربي  لحقوق اإلنسان؛   1 ، تونس، املعهد العربي  لحقوق  حقوق اإلنسان في املؤّسسة التعليمّية العربّية: إشكالياتها 

 5، ص 2004، اإلنسان 
   6املرجع نفسه، ص  2
 6املرجع نفسه، ص  3
ة التعلي  4 ر عن هذا خلدون حسن النقيب بقوله: "وعندما جاءت مجاني  ة من عب  م، في بداية عصر االستقالل، جعلت التعليم أكثر ديمقراطي 

ي في الس
 
ما حلم الترق فة من التالميذ الذين التحقوا باملدارس، كان يحدوهم ليس طلب العلم فقط، إن 

 
لم تعليم النخبة. ولكن األلوف املؤل

ة. ولذلك غلبت على مخرجات التعليم فاالجت نة، كانت إما رمزا للمكانة ماعي  عن طريق الوظيفة الحكومي  ئات تسعى إلى الوصول إلى وظائف معي 
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ر  ة 1اتهالشغل وتغي  سة التربوي  اهن باملؤس  . ولذلك أمكننا القول إن  التربية على حقوق اإلنسان في معناها الر 

ة.  ة صلبة لنشر ثقافة الديمقراطي  ة ال يمكنها أن تكون أرضي   في الدول العربي 

سمت بعدم وضوح املعنى، مثلما أسلفت اإلشارة إل
 
غم من أن  التربية على حقوق اإلنسان ات ى ذلك، على الر 

ة في رفع مطلب الد ها أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بعض البلدان العربي  ة الذي إال أن  يمقراطي 

ه الترب وي  لم يكن ناجعا بالقدر الكافي والدليل أعاد حقوق اإلنسان إلى الواجهة. ومع ذلك فإن  هذا التوج 

ة املعنى املشار إليها أعاله، بحيث تصبح املمار  ة مشبعة بالتناقضات التي يكون لها تأثير ضبابي  سة التربوي 

مين للتربية على ح
 
ة إلى سلبي  في تمثالت املتعل ل املادة الحقوقي  قوق اإلنسان. فالتلقين على سبيل املثال، حو 

حف
ُ
ات بل استعراض مضامين ت عاد عند االمتحان وكأن الهدف منها ليس بناء املواقف وتوجيه السلوكي 

ُ
ظ وت

 مات.املعلو 

ة  ة هاجسها نقل املعارف واملضامين ال غير    -أفقد اختزال الفعل التربوي  الحقوقي  في أنشطة تعليمي  مي 
 
تعل

ة كل  دور لذلك الفعل في املساهمة في بناء ثقاف ة التي القيم الحقوقي  ة بديلة للثقافة السياسي  ة سياسي 

ة إلى تكريسها. بمعنى   ة العربي  ة عمدت األنظمة السياسي  أن تناول حقوق اإلنسان من زاوية كونها معارف نظري 

لها ال غير ال يعطيها املعنى الحقيقي  الذي يج ة، بل يحو  م يرى فيها سبيال إلرساء ثقافة الديمقراطي 
 
عل املتعل

ى االهتمام به فترة االمتحانات.  إلى محتويات  ومعارف ال يتعد 

ة االشتغال على م حقوق اإلنسان بمنظور مغاير، أي بمنظور ُيتي  يقتض ي بناء ثقافة الديمقراطي 
 
ح للمتعل

ة ة واالجتماعي  ل له الحقا االنخراط  2sociales-ses compétences psychoتنمية كفاياته النفسي  التي تخو 

ة في امل عطي التربية بفعالي 
ُ
ي الذي ُيفرض على املدرسة هو أن ت جتمع ال في سوق الشغل فقط. بمعنى أن التحد 

ون/ األولياء/ .على ح ين )التالميذ/ املرب  دا لدى مختلف الفاعلين التربوي  ..( ألن  قوق اإلنسان معنى يكون موح 

ر االنتقال بها من نقل املعارف حول حقوق اإل ة إلى بناء ثقافة هذا املعنى هو الذي ييس  نسان والديمقراطي 

 
ة األعلى أو مفتاحا للوصول إلى الثروة أو السلطة، أو كليهما... وهكذا يتضح لنا أن هذا املنطق الذي يربط بين التعليم وال توظيف، االجتماعي 

ة والفائد ر التعليم بحساب الكلفة االقتصادي  ة، قد يبلغ ضرره على املجتمع مبلغا كبيرا، ألن املسألة، بحسب منطق أحادي البعد، يفس  ة املادي 

ة، في أن وظيفة املدرسة هي  هذا املنطق، التقف عند هذا الحد  "، وبسبب ذلك يقترح النقيب "أوال تصحيح االعتقاد الخاطئ للمدرسة الوظيفي 

في البدء كان الصراع: جدل الدين واالثنّية، األمة والطبقة عند تخريج حملة شهادات لشغل الوظائف الشاغرة"،  خلدون حسن النقيب؛ 

 .  302-  288–  286، ص ص1997، بيروت، دار الساقي، العرب
بين آليات اشتغال الفضاء املؤّسس ي ومكّونات "إشكالّية التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان حول هذه الرؤية راجع؛ مصطفى محسن:   1

ة، خارج السلسلة عدد، كر املحيط االجتماعّي" ة واالجتماعي     36-21ص -، ص2005، تونس  4اسات مركز الدراسات والبحوث االقتصادي 
ة قدرة الشخص على الحفاظ على   2 ة هي باألساس ووفقا ملنظمة الصحة العاملي  ة االجتماعي  ل    الكفايات النفسي  حالة من الرفاه الذاتي التي تخو 

ة على ة وفعالي  ة. للمزيد حول   له الرد بإيجابي  باتها. وتنقسم هذه الكفايات إلى كفايات اجتماعية ومعرفية ونفسي 
 
ة ومتطل تحديات الحياة اليومي 

 هذه الكفايات يرجى الر جوع إلى:

Lamboy (B) &alt, Développer les compétences psychosociales, la Santé en action,N°431, Mars2015, p 10 



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

29 

س ة، وهذا ال يتم  إال ضمن سياق تربوي  يكون مؤس  ا على جملة من األبعاد التي سنحاول إجمالها الديمقراطي 

 في النقاط االتية:

 

 الديمقراطّية ليست سلعة وليست معارف جامدة:  .أ

ها "سلعة للتصدير واالستيراد"، أو حتى للنقل  ة على أن  ظر إلى الديمقراطي  ر أال "يتم  الن  يقتض ي هذا التصو 

حويل... ي أو العدمي لبعض -والت 
 
ة لهذه التبادالت مع عدم اإللغاء الكل ما يجب النظر  -الفوائد االيجابي 

 
وإن

ها "ثقافة" باملعنى اآلنف، أ ة على أن  ي  قيم داعمة لتأصيل حقوق اإلنسان، وملسلكيات إلى الديمقراطي 

د واالختالف...وكل  ما يساهم في بناء مواطنة  ل التعد  منفتحة على الذات وعلى   citoyennetéالتسامح، وتقب 

ة ومتكافئةآن، منخرطة في "سيرورة مثاقفة"  اآلخر في ة وحواري  ة وكوني   ". 1ذاتي 

ة   ومن هذا املنطلق، يكون من الواجب عند سة التربوي  بناء املنهج التربوي  األخذ بعين  االعتبار دور املؤس 

ة مختلفة ومن   مين من االطالع على تجارب ديمقراطي 
 
ثم  املقارنة بينها. في إرساء تلك الثقافة، وفي تمكين املتعل

ة امل سهم املواد الدراسي 
ُ
ه يحتاج إلى عمق كبير في بناء املنهاج بحيث ت ال في ومثل هذا التوج  ختلفة بشكل فع 

د حقل للتعليم  ل مجر 
 
ها ال تشك إرساء تلك الثقافة. وبعبارة مغايرة، ينبغي "النظر إلى التربية...على اعتبار أن 

ة والتكوين والتنشئة وتأهيل ال ة واقتصادي  ة واجتماعي  ة وسياسي  هات فكري  رأسمال البشري  وفق توج 

د مجل لل ى مجر  نة، وال حت  ة معي  ل وحضاري 
 
ما تشك

 
ترويض االيديولوجي  والتدجين السياس ي  والثقافي  ...، وإن

ته...  ".2السند املحوري  لتشييد املشروع الديمقراطي  بل واالجتماعي  برم 

ة مشروع مجتمعي  إن اعتبار الديمقرا س طي  ، ونتيجة ثقافة تقد  ة بناء جماعي  ، يجعلها حصيلة عملي 

د وتعمل على تجس  ع والتعد  ة. وعليه، ال ينبغي أن يكون التنو  يمهما في الواقع اليومي  وفي املمارسات اليومي 

ة تقتض ي ة، ألن تبيئة ثقافة الديمقراطي  سة   الفضاء املدرس ي  بمنأى عن املمارسة الديمقراطي  أن تكون املؤس 

مين
 
مات واملعل

 
ة، وهو ما يقتض ي من املعل ب على ممارسة الديمقراطي  ة فضاء للتدر  االنخراط الكامل  التربوي 

مين على ممارسة األسلوب العلمي  في التفكير 
 
مات واملتعل

 
ة توطين تلك الثقافة من خالل تدريب "املتعل في عملي 

ة التناقضاتوقبول الرأي اآلخر والتعايش معه، و  ة اآلراء، ومشروعي   ".3على قبول نسبي 

 
 60جع السابق، ص مصطفى محسن، املر   1
 59املرجع نفسه، ص  2
م العربيإلهام عبد الحميد فرج؛ "   3

ّ
الديمقراطّية "، ضمن ندوة  برنامج تدريبّي مقترح لتنمية السلوك الديمقراطّي والتفاعل االجتماعّي للمعل

ة التربالوطن العربّي والتربية في  ية جامعة الكويت، بيروت، مركز دراسات الوحدة ، أعمال املؤتمر العلمي  الثالث لقسم أصول التربية في كلي 

ة     306، ص 2001العربي 
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ة مشروع مجتمعي  ُيبنى من ل تطوير مسيرة  يستدعي اإلقرار بأن الديمقراطي  املدرسة أن "تتحم 

ط ومن خالل تكوين الوعي بالقضايا 
 
لها القصدي  املدروس املخط

 
ة داخل أسوارها من خالل تدخ الديمقراطي 

ة وتدريب التالمي ب ذلك أن الديمقراطي 
 
مين على السلوك الديمقراطي  داخل حجرة الدراسة، ويتطل

 
ذ واملعل

ر املدرسة املناخ الذي يسمح 
 
ةتوف ل املسؤولي  ة التفكير وتحم   ".1باملشاركة وحري 

ة، يجب عليها أن "تجعل تالميذها يفهمون  وحتى يمكن للمدرسة أن تكون نموذجا الكتساب الديمقراطي 

، ويفهمون على أساس من املمارسة وحل  املشكالت ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم. القضايا املحيطة بهم

ئحة املجتمع املدرس ي  أو إنشاء برملانات للتالميذ، ولعب األدوار التي تحاكي ويأتي ذلك من خالل كتابة ال 

 يبتعد عن العنف
 
ة وممارسة تمرينات في  حل  الصراعات حال  ".2املؤسسات الديمقراطي 

السياق تكتسب التربية على حقوق اإلنسان معنى مغايرا  للمعنى املتداول والذي بالكاد يختزلها هذا  ضمن  

/ آليات الحماية(، في إكسا ر التاريخي  صل بحقوق اإلنسان )املعنى/ التصنيف/ التطو  ب التالميذ معارف تت 

ة كمشروع مجتمعي  يقوم على نسب ه معنى جديد وثيق الصلة بالديمقراطي 
 
د اآلراء إن

ة الحقيقة، وتعد  ي 

ئمة لها ضمن ورشات ووجهات النظر، وكذلك على فهم املحيط وقضاياه والعمل على إيجاد الحلول املال 

مون من الجنسين كفايات العمل ضمن فريق ومهارات كسب التأييد 
 
، يكتسب من خاللها املتعل تفكير جماعي 

ة...الخ.  آلرائهم ومواقفهم، ومهارات حل  الخالفات بالطرق   السلمي 

ة. وعليه، ال يكون الفعل التربوي م قا لذلك إن للمدرسة دور محوري  في بناء الثقافة الديمقراطي  حق 

مالئما لذلك. فاملسألة أعمق وأشمل من تقديم  le climat scolaireالهدف إال عندما يكون املناخ املدرس ي  

ة وحقوق اإلنسان وهكذا فاملع د تالميذه ليس فقط باملعلومات واملعارف، معارف حول الديمقراطي  م "يزو 
 
ل

ة جاهات اإليجابي 
 
ما بالقيم واالت

 
ر شروط منها اإلقرار بأن  ". وهذا التحد  3وإن

 
ب عليه إال بتوف

 
ي ال يمكن التغل

مين بذلك الحق.
 
ع املتعل  التعليم حق، والعمل على توفير الظروف املالئمة لتمت 

 اغوجيالى ثورة كوبرنيكية في البيدالتعليم حق وتجسيمه يحتاج إ .ب

ه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان منذ  ة  4 1948سنةمن املعلوم أن التعليم حق أقر  ، وتلته نصوص دولي 

ة خاصة،  فهو "أب الحقوق  دت بدورها على هذا الحق. ولكن لهذا الحق أهمي 
 
ة أخرى أك ة ووطني  وإقليمي 

 
 306املرجع نفسه، ص  1
 306املرجع نفسه، ص  2
 307املرجع نفسه، ص  3
ة " لكل  شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسي   اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسانمن  26جاء في املادة   4

ر القبول للتعليم العال ي واملنهي  وأن ييس  م التعليم الفن  ا، وينبغي أن يعم  لي إلزامي  ي على قدم املساواة  على األقل  باملجان، وأن يكون التعليم األو 

جاه نص  امليثاق العربي  لحقوق اإلنسان على أن "لكل شخص الحق التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة... في التعليم" وعلى أن " . وفي ذات االت 
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ة وال ه ال حياة وال حري 
 
 كرامة وال شغل والعدل وال مساواة وال غيرها من تلك الحقوق، إلنسان ال األخرى، ألن

". أي أن التعليم حق 1باألساس لكل  ما حوله...وكما يقال إن فاقد الش يء ال يعطيه... يعلم، مادام جاهال 

س لحقوق أخرى وبالتالي، فإن تفعيل هذا الحق  البد أن ُيراعي جوهره وطبيعته اللذان يجعالن  من مؤس 

ة الحقوق مثل الحق في الصحة والحق في الشغل والحق  ع ببقي  ع به شرطا الزما للتمت  في التعبير عن التمت 

 الرأي ...الخ. 

م، وأن هذا األخير يأتي إلى املدرسة ليس ألداء 
 
ه حق للمتعل

 
ولكن للحق في التعليم داللة أخرى، أال وهي أن

ع بذلك الحق، وبالتالي، ما للتمت 
 
ع   واجب وإن م التمت 

 
ل للمتعل فإن  على املجتمع واجب تيسير الظروف التي تخو 

م صاحب الحق.به. ومثل هذا املعنى يح
 
م خاصة لدى املتعل

 
را كبيرا في النظرة إلى التعليم والتعل  دث تغي 

ه القطع مع نظرتين:  أوالهما ترى في التعليم مكرمة من صاحب السلطان، وكأن  يستدعي هذا التوج 

مالتعلي
 
مات واملتعل

 
ا، وأما الثانية فترى التعليم محض واجب على املتعل ين م فضل من الحاكم وليس حق 

ل  أي على أساس  أن هؤالء 
 
ين مع التالميذ بناء على ذلك التمث القيام به.  وال غرابة أن تصر ف بعض املرب 

مين من الجنسين بصدد القيام بواجبهم الدراس ي  وليسوا بصدد التم
 
ع بالحق في التعليم، ولذلك يبيح املتعل ت 

جبر املت
ُ
فات التي ت مون ألنفسهم كل  التصر 

 
مين على القيام بواجباتهم بما فيها التعنيف الذي أولئك املعل

 
عل

ذا حتى من قبل أولياء التالميذ. وكانت نتيجة ذلك أن يأتي التالميذ إلى املدرسة  ا عمال محب  ظل  لفترة قريبة جد 

 
 
 ون ينتظرون ساعة الخالص منها.ُمكرهين، فيظل

م مكانة ممي  
 
، أن للمتعل زة في الوسط املدرس ي، وأن  دور القائمين من بين دالالت القول إن التعليم حق 

هم في  ون بمختلف أصنافهم ودرجاتهم( هو توفير الظروف املناسبة للتالميذ ملمارسة حق  بالواجب )املرب 

ة أو النفس  ة في مستويين اثنين التعليم، سواء منها املادي  ل في العالقة التربوي  ب عن ذلك إحداث تحو 
 
ة، ويترت ي 

 
 
ة فقط، باعتبار أن على األقل  يتعل دة األقطاب وليست ثنائي  ل بتغيير طبيعتها لتكون متعد  ق املستوى األو 

دة األطراف أو إن شئنا إلى عالقة تقوم ه في التعليم يحتاج إلى عالقة متعد  ع الطفل بحق  على التشارك  تمت 

ين بطبيعة الحال. ات ومرب  ة من أولياء وجمعي  ن باملسألة التربوي    بين املعنيي 

 
ا ة. ويكون التعليم االبتدائي  إلزامي  ة واألساسي  ة التعليم على األقل  في مرحلتيه االبتدائي  ومتاحا بمختلف  "تضمن الدول األطراف ملواطنيها مجاني 

ن امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان(. وفي ذات السياق    41ع دون تمييز" )من املادة  مراحله وأنواعه للجمي تضم 

ته عدد ة لحقوق الطفل )  17والشعوب في ماد  ة الدولي  فاقي  دت االت   28( في املادة  1989ما يأتي "حق التعليم مكفول للجميع".  إلى جانب ذلك شد 

ة فيمكننا على أن "تعت ف عند الفصل رف الدول بحق  الطفل في التعليم...".أما بالنسبة إلى الن صوص الوطني 
 
من دستور الجمهورية  39التوق

ة ) ( الذي نص  على أن "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة" وعلى أن " تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي  2014جانفي  26التونسي 

 ين...".حله، وتسعى إلى توفير اإلمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكو املجاني بكل  مرا
 247ص  2012، 21"، عالم التربية، عالم التربية عدد املدرسة ومنظومة القيم الكونّيةمحمد عزيز الوكيلي؛ "  1
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مين على اكتساب 
 
ساعد املتعل

ُ
ة ت ي وإرساء بيداغوجيا تفاعلي 

صل املستوى الثاني بالعمل على تبن  ويت 

عة )النقد ال -اإلبداع -كفايات متنو  يد(. بعبارة أخرى، طاملا كسب التأي -العمل ضمن فريق -التواصل الفع 

 في  
 
هم يمارسون حقا مين على أن 

 
مات واملتعل

 
ة ومن لم ُينظر إلى املتعل م والتعليم، ستظل  العالقات التربوي 

 
التعل

ة الطابع بشكل يغدو فيه التالميذ ُمكرهين على أداء دور ال يرغبون في القيام به،  خاللها املمارسات عمودي 

اهن.وهذا أحد أسباب أزمة الت ة في وقتنا الر   ربية في املنطقة العربي 

ب اإلقرار بأن التعليم حق مقاربة مغايرة
 
ة،  يتطل م في املدرسة ومن خالل ذلك للعالقة التربوي 

 
ملنزلة املتعل

ميه 
 
ه مدعو  لالمتثال ألوامر معل

 
م باملدرسة وهو أن

 
بمعنى القطع مع صورة ُرسمت في املخيال الجماعي للمتعل

ة،  وهذه نقلوطاعتهم  ة ومن خالل ذلك املهني  جاح واالرتقاء في مسيرته التعليمي  ى له الن  ى يتسن  ة في حت  ة نوعي 

ة  ة البد من إحداثها إذا رغبت هذه األخيرة في نشر ثقافة الديمقراطي  طريقة اشتغال املنظومة التربوي 

 وتجذيرها لدى الناشئة من خالل التربية على حقوق اإلنسان.

ل في إزاحة املدر  باحث امليعتبر ال
 
ل الجوهري  في تاريخ البيداغوجيا يتمث س غربي محمد مومن أن "التحو 

ة، وإحالل التلميذ مكانه، واالرتكاز على نشاطه وفعاليته مي 
 
ة التعل ة التعليمي  ة في العملي  "، 1عن املكانة املركزي 

م باعتباره صاحب الحق، يجعل مكانته
 
مغايرة لتلك  القناعات التي أرستها منظومة  أي أن  النظر إلى املتعل

ة باره قائما بواجب ال غير، قادما إلى املدرسة ألداء واجب التعليم والتي تنظر إليه فقط باعت  التعليم التقليدي 

دة  م. وبالتالي ال تكون التربية على حقوق اإلنسان مجس 
 
ع بالحق في التعليم والتعل م وليس للتمت 

 
والتعل

مة للت ر عنه البيداغوجي السويسري كالبريومجس  م محدثة ما عب 
 
رت من مكانة املتعل د عليم كحق إال متى غي 

E. Claprède ة في التربية" تشبيها له بما حدث في علم الفلك، والذي أصبحت معه ب"الثورة الكوبرنيكي 

 ".2الشمس بدل األرض هي مركز الكون 

ة التربوي   م محور العملي 
 
ما املُيملي اعتبار املتعل ين السي  مين، إعادة النظر في ة على سائر الفاعلين التربوي 

 
عل

ة  عالقتهم بالتالميذ، ة التعليمي  مة للعملي 
 
ما يتم    -بحيث ال ُيكتفى بما تنص  عليه النصوص املنظ

 
ة وإن مي 

 
التعل

ة ب االشتغال على مستويات عد 
 
ة، األمر الذي يتطل لها إشراك  العمل على ترجمة ذلك إلى ممارسة يومي  ؛ أو 

مة 
 
وائح املنظ

 
مين في وضع القوانين واملواثيق والل

 
مات واملتعل

 
للعمل بالفصل كما باملدرسة. وفي هذا املتعل

البعد تنمية للسلوك التشاركي الذي سيكون له صدى الحقا عند انخراط الفرد في الحياة العامة. قد يكون 

ادي التربية على حقوق اإلنسان/ نادي التربية على املواطنة/ فضاء املشاركة الفصل، كما قد يكون النادي )ن

ف إليه من حقوق. أما نادي البيئة/ نادي الفنون... م قادرا على تجسيم ما تعر 
 
(، وفي كل  األحوال يصبح املتعل

 
بيداغوجيا النظام التعليمّي املغربّي في أعادها التمثلّية والتعليمّية والسلطوّية والعالئقّية بين "التقليد" و "التحديث" محمد مومن؛   1

 54، ص  2016دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار البيضاء، 
 54املرجع نفسه، ص   2
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ي  ، حيث من الضروري  تبن  ا على الصعيد البيداغوجي  ة عملي  م املركزي 
 
مقاربات ثانيهما فهو تعزيز مكانة املتعل

ة ترتكز على املشاركة النشيطة للتلميذة والتلميذ، وهو ما يفرض على امل ين الوعي بأن  "األطفال بيداغوجي  رب 

د مخلوقات متلقية يجب تحفيزها. وهذا يعني االقرار  رهم الخاص، وليسوا مجر  مشاركون فاعلون في تصو 

ة فعل م، بصورة عامة، هو عملي 
 
 ".1بأن التعل

ة اإن تجسيم مقو  ة ال يكون إال بإرساء الطرق النشيطة  لة محوري  ة التربوي  م في العملي 
 
 les méthodesملتعل

actives   ة عن طريق مجموعة من األنشطة ة التربوي  التي "تجعل الطفل عنصرا نشيطا وفاعال في العملي 

عب، اإلنتاج، التعبير بالكالم والرسم، الرقص، الغناء، الخ.(
 
ة ". وهذا يعني2)الل ي  أن العملي 

 
ة تغط التربوي 

ة وإلى  إلى الحياة املدرسي 
ة التي تنفتح على املحيط من خالل  مساحة أكبر من الفصل، وتمتد  النوادي التربوي 

م. 
 
ة التي تسهم في تعزيز تلك املكانة التي تم  االعتراف بها للمتعل ة امليداني   الزيارات التربوي 

 إن التربية على حقوق اإلنسان مغا
 
مين حفظها واالستظهار يرة تماما لنقل معارف على املتعل

 
مات واملتعل

"يوم يكرم املرء أو يهان"، إنها  حق أولئك التالميذ في معرفة الحقوق وممارستها في فضاء  بها يوم االمتحان،

ة امل ة وأنشطة الحياة املدرسي  ختلفة  مدخال تربوي  يبدأ بالفصل وال ينتهي عنده، حيث تكون النوادي التربوي 

د الصلة بين املدرسة ومحيطها، وبي
 
م ومجتمعه. ملمارسة حق التعليم، وجسرا مفتوحا يوط

 
 ن املتعل

تذهب بعض الدراسات إلى أن "التعليم املدرس ي  سيحصل مستقبال وبصورة أقل  بين أربعة جدران املباني 

ة، وسيكون أقل  التزاما بأوقات املدرسة، بل ينبغي أن ت ة مختلفة كثيرة املدرسي  فتح للتالميذ امكانيات تربوي 

ة للعمل والحياة العام ة والسياسة من ناحية أولى، ولكن كذلك أماكن الثقافة والتربية التي في العوالم العملي 

ة والحدائق  سات الرياضة وحدائق الحيوانات وحدائق املجاميع النباتي  ... ومؤس  تحظى بالتشجيع العمومي 

ر لالنترنت. إن املدارس التي هذاالعامة والقصور  قد 
ُ
ة التي ال ت نوعها  والرباطات وبالطبع العوالم االفتراضي 

ة أوسع بالنسبة إلى الرأي العام. ذلك  ة غير مقصورة على التالميذ بل هي تكتسب أهمي  ل إلى مراكز ثقافي  تتحو 

 ".3هو األفق الديمقراطي  وذلك هو نوع املشاركة العامة

ة ال تكون فقط في فضاء املدرسة، بل أيضا في كل الفضاءات اإن مكانة املتبعبارة أخرى،  م املركزي 
 
لتي عل

م الفاعل القادر على 
 
ة املتعل ة حتى تؤدي  دورها في بناء شخصي  سة التربوي  يستوجب أن تنفتح عليها تلك املؤس 

 
 54املرجع نفسه، ص  1
   55املرجع نفسه، ص  2
التربية والديمقراطّية: اقطار عربّية ومسلمة ، ضمن: فتحي التريكي وآخرون؛ لديمقراطّية: آفاق بيداغوجيا املشاركةالتربية ااكرت ليباو؛   3

ة للنشر، ت-، بيروتوأوروبّية تتحاور  طي   446ه، ص 1431-م 2010ونس، الدار املتوس 
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اء وهذا هو   جوهر التربية بشكل عام والتربية على املبادرة والواثق  من نفسه، والقادر على ممارسة النقد البن 

 حقوق اإلنسان بشكل خاص.

ة، وتحديدا مستوى ما أما املستوى الثالث ، ال ذي ينبغي االشتغال عليه، فهو مستوى العالقات التربوي 

م في الفصل يطغى في  
 
ة. فنحن ندرك تمام اإلدراك أن هاجس االنضباط والتحك ُيعرف بالسلطة التربوي 

صل بالحقوق أوالغالب األحيا ة إلى درجة أن كل  تعليم يت  ة باملدرسة العربي  يالمسها  ن على املمارسة التربوي 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ُيفقدها كل  داللة.

دة،  ة مجر  م، ألن التلميذ أكثر من ذات ابستمي 
 
ة التعل ا لنوعي  دا رئيسي 

يعد  "البعد العالئقي الوجداني  محد 

ك إال املعارف التي يجد فيها معنىفهو فرد/ شخص/ م
 
مه، وال يتمل

 
م إال ما يرغب في تعل

 
م، ال يتعل

 
، كما أن تعل

طي؟ أال نخش ى آنذاك 1االرتقاء بأدائه يمر  عبر تثمينه كشخص
 
". لكن ماذا لو ُحكمت هذه العالقة بطابع تسل

ة ومن فقدان التربية على حقوق اإل م املركزي 
 
ة من ضياع معنى مكانة املتعل نسان، والتربية على الديمقراطي 

 كل  معنى؟ 

ا من األسئلة ذات العالقة على صلة وثيقة ووطيدة بمسألة تبدو اإلجابة عن هذين السؤالين وغيرهم

ة أي تلك "السلطة القائمة على الحوار واإلقناع والتراض ي واحترام  سة التربوي  ة في املؤس  السلطة  الديمقراطي 

مها أحكام إرادة اآلخرين، ومستن
 
دة على أسس وقواعد تتماش ى ومقتضيات "دولة الحق والقانون"، كما تنظ

"...لتهب التالميذ،  "العقد ة أحكام "العقد االجتماعي  م السلطة االجتماعي 
 
" تماما مثلما  تنظ البيداغوجي 

ة ومعيشهم اليومي  معها الحق في إبداء رأيهم فيها واالعتر  اض عليها، وضبط استنادا إلى تجربتهم الشخصي 

لى أن تصبح استبدادا وطغيانا، مسارها وتصحيح ممارستها إن هي حادت عن الحدود املرسومة لها، ومالت إ

ة  والسعي إلى تقنينها وعقلنتها، والعمل على دمقرطتها وأنسنتها للحد  من األضرار الجسيمة والنفسي 

ب لهم فيها ة التي قد تتسب   " .2واالجتماعي 

ة في أبعا تأكيد على أنهمن  املهم  ال ة في تدبير املسألة التربوي  دها من الصعب إرساء سلطة ديمقراطي 

ين، ويستدعي مقاربة  ب تكوينا من نوع خاص بالنسبة إلى املرب 
 
ة...الخ، ألن ذلك يتطل ة والبيداغوجي  اإلداري 

م، وأن هذ
 
ة مغايرة  تأخذ بعين االعتبار أن املدرسة وجدت ألجل املتعل ا األخير يحتاج إلى ما هو أعمق تربوي 

صل بحقوق وأشمل من تقديم املعارف واملعلومات بما فيها تلك امل قة بحقوق اإلنسان بل قل تلك التي تت 
 
تعل

م ذاته.
 
 املتعل

 
انوّي واإلعدادّي: دليل عادل حمدي؛   1

ّ
، الكاف، شركة الزرلي للطباعة، األستاذ إلى ممارسة أنجعمن أجل تجويد أداء أساتذة التعليم الث

 78، ص 2015
 265محمد مومن؛ املرجع السابق، ص   2
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مين، ألن "ما 
 
مات واملتعل

 
ضمن هذا السياق فقط، يكون للتربية على حقوق اإلنسان معنى عند املتعل

 
 
م ال يمكن أن يتمل

 
"، أي أن 1ك من قبل الفرد إال إذا كان يثير فيه بعض األصداء، ويكتسب معنى لديهيتعل

دون ذلك الحق في الفضاء ال مين يجس 
 
ن من جعل املتعل

 
تربية على حقوق اإلنسان ال معنى لها إن لم تتمك

اء الذي يحتضنه املدرس ي بالذات. وبعبارة ثانية، لن يكون املعنى ذاته بالنسبة إلى التعليم طاملا ظل  الفض

علي فقط من قيمة الواجب. وعلى ه
ُ
ب الحق وت غي 

ُ
ذا األساس يكون من الضروري  خاضعا ملنظومة ضبط ت

مين لحقوقهم بما فيها حق 
 
ة، أي جعله مجاال ملمارسة املتعل العمل على جعل الفضاء التربوي فضاء للحري 

عب والترفيه وممارسة الهوايات فضال عن الحق في اختيار
 
ة ،  الل ة/ التربوي  ممثليهم في املجالس البيداغوجي 

سة )امليكرو  وهو ما يعني تغييرا ملقاربة تدبير (. فمن ذلك الفضاء Microالشأن التربوي  على مستوى املؤس 

ة ال ثقافة الطاعة والواجب فحسب. فالتعليم حق، وهذا املعنى  ة نشر ثقافة الحق واملسؤولي  تنطلق عملي 

خ بسهولة  ة على أداء الو لن يترس  ة والتعليمي  ة التربوي  ة طاملا اقتصرت العملي  اجبات في املجتمعات العربي 

. ة املنشودة في الوسط التربوي  العربي  ين، ولم تحصل تلك الثورة الكوبرنيكي  ة وطاعة املرب   املدرسي 

ما هو 
 
د حق، وإن ا، فذلك يعني بالضرورة، أن التعليم ليس مجر  قدرة على ممارسة أن يكون التعليم حق 

ما هي  
 
د حق، وإن ة ليس مجر  قدرة، ومعنى هذا أن أي حق ال يمكن ممارسته ذلك الحق، تماما مثلما أن "الحري 

باته والوفاء بشروطه
 
ا لكل 2دون امتالك اإلنسان القدرة على تلبية متطل ه إذا كان الحق متاحا نظري 

 
". أي أن

 
 
ب قدرات ال تتوف

 
ر عند الجميع، ومن هنا يكون من الضروري  أن تشتغل املدرسة مواطن فإن ممارسته تتطل

هم في التعليم.  على تطوير تلك الق مين ممارسة حق 
 
ل للمتعل  درات التي تخو 

( في 1997-1909يعود إدراك هذا "التمييز بين "الحق" و"القدرة" إلى الدراسة الرائدة للسير إيزيا برلين )

ة نهاية الخمسينات من القرن العشري ة"، والتي أشارت إلى أن العبرة في فهم الحري  ن بعنوان "مفهومان للحري 

ة الخاصة بممارستها؛ وإنما من ال ت ة، أو على اإلجراءات النظري  ة والقانوني  ف عند التعريفات الدستوري 
 
توق

ا، بل هو 3الضروري  إدخال عنصر القدرة على ممارستها باألساس ". وهذا يعني أن التعليم ليس حقا نظري 

م تحويل الفضاء التربوي  قدرة على ممارسة ذلك الحق، األمر الذي ي إلى فضاء تنمية تلك القدرات  حت 

م قدرة على ممارسة 
 
صلة بالحق في التعليم. وعليه فتعليم حقوق اإلنسان ال معنى له إن لم يكن للمتعل املت 

 تلك الحقوق في الوسط التربوي  ذاته.

 ة السياسّية:نسان مدخل لبناء الثقافج.التربية على حقوق اإل

 
1 Charlot (B) ; Les jeunes et le savoir : Perspectives internationales, Paris, Anthropos-Economica, 2001, p12 

، السنة 63، التفاهم، عدد الفكرّية الكبرى املعاصرة: الديمقراطّية الليبرالّية والرأسمالّية والشعبوّية""أزمة األنظمة علي الدين هالل؛   2

   108ه، ص 1440 -م2019السابعة عشرة، شتاء 
   108عند على الدين هالل؛ املرجع السابق، ص  ورد  3
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ثير عالقة التربية بالسياسة  في حاال 
ُ
ة  ت هم األنظمة السياسي  ت 

ُ
في كثير من البلدان   –ت كثيرة اللبس، حيث ت

ة  طي 
 
ة التسل ما في البالد ذات األنظمة السياسي  ة ونشر  –والسي  بتوظيف التربية لخدمة أجندتها السياسي 

ته ن بعض الدساتير تشديدا على  أفكارها وايديولوجي  ف هو الذي يقف وراء تضم  حياد ا. ولعل  مثل هذا التخو 

ة ) ة التونسي  ة عن التوظيف الحزبي . فعلى سبيل املثال نص  دستور الجمهوري  سة التربوي  ( في 2014املؤس 

". 16فصله عدد ة عن التوظيف الحزبي  سات التربوي   على أن الدولة "تضمن حياد املؤس 

ب الحديثفعت هوقد د فات الكثير من األولياء إلى دعوة منظوريهم إلى  تجن  في السياسة في  ذه التخو 

فات ال تعني أن الفعل التربوي  ال يمت   املدرسة وخارجها درء لكل  املخاطر املحدقة بهم. ولكن هذه التخو 

ة. فالتنشئة الس ة ابصلة للثقافة السياسي  ة هي من أبرز مهام  العملي  ة. بمعنى أن املوكول ياسي  لتربوي 

س  مين واللمؤس 
 
ة يتجاوز تمكين املتعل زمة لالندماج في سوق الشغل، إلى ة التربوي 

 
مات من املهارات الال

 
ملتعل

ة في صنع السياسات العامة وتدبيرها.  ل لهم املشاركة بفعالي  ة تخو  ة وسياسي  تمكينهم من تنشئة اجتماعي 

ة ة هي "عملي  ة ذات داللة  فالتنشئة السياسي  جاهات اجتماعي 
 
ة، ولقيم وات جاهات سياسي 

 
تلقين لقيم وات

 ".1ةسياسي  

ة من مجموعة معارف ومعتقدات تسمح لألفراد بإعطاء معنى للتجربة  نت الثقافة السياسي  و 
َ
ك
ُ
"ت

ا ة لعالقتهم بالسلطة التي تحكمهم، كما تسمح للمجموعات باستخدامها كمراجع للتعريف بهوي  تها. الروتيني 

 ، د السياس ي  ها تسمح إذن لكل  منهم بتحديد موقعه في املجال املعق  وذلك من خالل تعبئة حد  أدنى من إن 

املعالم، الواعية أو غير الواعية، التي ترشده في سلوكه: سلوكه كمواطن على سبيل املثال، أو سلوكه كناخب 

ف بدفع ضريبة، الخ
 
ة 2أو مكل ة بل هي م". بمعنى أن الثقافة السياسي  عارف وقيم ليست تعبئة ايديولوجي 

ن األفراد من إعط
 
جاهات تمك

 
ة ذات العالقة بالسلطة التي تحكمهم . وات  اء معاني ملمارساتهم اليومي 

مة تهدف إلى إقدار الفرد على فهم دوره في 
 
ة منظ ما هي عملي 

 
ة وإن ة تعبئة حزبي  ليست الثقافة السياسي 

ة عندما "تعالقته بالسلطة، ومن ثم ال رتبط تصر ف بما يتالءم مع تلك العالقة. وقد تكون هذه الثقافة رعائي 

 
جاهات املعاصرة في دراسة الثقافة السياعبد السالم علي نوير؛ "  1

ّ
 28، ص2011سبتمبر-، يوليو40، املجلد 1"، عالم الفكر، العددسّيةاالت

ة للاالجتماع السياس يّ   فيليب برو؛ علم   2 سة الجامعي  م، 2006ه / 1427دراسات والنشر والتوزيع،  ، ترجمة محمد رب صاصيال، بيروت، املؤس 

 213ص 
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ة إلى حد  كبير ة غير مركزي  ة وممركزة1ببنية تقليدي  ق ببنية سلطوي 
 
". 2". وقد تكون ثقافة خضوع عندما "تتعل

ة ق ببنية ديمقراطي 
 
 ".3وقد تكون ثقافة مشاركة "عندما تتعل

تها في بن تستمد  التربية على حقوق  ة من كونها سبيال لتوطين ثاإلنسان أهمي  قافة اء الثقافة السياسي 

م بمسيرة النظام بوسائل مختلفة كاالنتخابات 
 
املشاركة التي تجعل من األفراد مواطنين قادرين "على التحك

ة وجماعات الضغط واملصالح، األمر الذي يعكس ا لدور والتظاهرات والعرائض وتنظيم األحزاب السياسي 

اته املختلفةالفاعل للمواطنين في إطار النظام السياس ي  وقدرتهم على التأثير ف ". بمعنى ال تغدو التربية 4ي عملي 

ة إال إذا أسهمت في إرساء ثقافة املشاركة، ال ثقافة الطاعة وال  على حقوق اإلنسان سبيال لبناء الديمقراطي 

ة ون للتربية على حقوق اإلنسان معنى التربية على ثقافة االستهتار والالمباالة. بتعبير آخر، يك الديمقراطي 

غة تماما ال يتم  إتقانها إال بممارستها.
 
 متى كانت مجاال للمشاركة، واملشاركة كالل

تكون التربة على حقوق اإلنسان مدخال لتبيئة ثقافة املشاركة عندما يصير الفصل فضاء ملمارسة 

وجهة نظره، وعندما يكون    بكل  احترام وهدوء وإنصات لآلخر والعمل على فهماملشاركة والحوار وتبادل اآلراء  

ة واحدة أو في أنشطة ذات صبغة واحدة.  االشتغال على املحتوى الحقوقي  أشمل من أن ُيختزل في مادة دراسي 

اع وملمارسة وتكون تلك التربية عامال مساعدا إلرساء ثقافة املشاركة متى كان النادي التربوي  مجاال لإلبد

ة املسؤ  سا النقد الهادف، وفضاء للحري  عتبر التربية على حقوق اإلنسان عامال مؤس 
ُ
ولة. بعبارة ثانية، ت

ة عندما تغدو تلك التربية أشمل بكثير من تقديم معارف حول حقوق اإلنسان، وحول  للثقافة السياسي 

ة وغير الديمق ة الديمقراطي  ة، بحيث تصير سبيال الكتساب مهارات املشاركة، وحول األنظمة السياسي  راطي 

ال مع الغير فضال عن العمل ضمن فريق. إن املشار  كة وهي التفكير اإلبداعي  والتفكير الناقد والتواصل الفع 

اكتساب تلك املهارات هو الذي يعطي معنى للتربية عامة وللتربية على حقوق اإلنسان خاصة، باعتبارها 

ة، بمعنى أن تنمية ثقافة املشاركة همدخال لبناء ثقافة سياسي   د أساس ي  لبناء ثقافة ة ديمقراطي  ي محد 

ا،  ا هرمي  ا وال مجتمعي  ، ألن هذا األخير "ليس مجتمعا تسلطي  ة تنسجم وطبيعة املجتمع الديمقراطي  سياسي 

ة ال يتم  تحديدهما على مستويات عليا، وال تفرض قرارات تلك املس  تويات فوجهته وسياسته االجتماعي 

 
ة للدراسات النشر والتوزيع، ، ترجمة سليم حداد، بيروت، املعلم اجتماع السياسةموريس دوفيرجيه؛   1 سة الجامعي  م،  2001ه/ 1421ؤس 

 94ص 
 94املرجع نفسه، ص  2
 94املرجع نفسه، ص  3
ة للدراسات والنشر والتوزيع، الوطن العربي إشكالّية بناء ثقافة املشاركة فيحسين علوان؛   4 سة الجامعي  م، 2009ه/ 1430، بيروت، املؤس 

 19ص 
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ة في تشكيل العليا على القاعدة. بل على العكس من ذلك ، يساهم مختلف األفراد واملجموعات بفعالي 

م والنمو   ة القرارات واإلجراءات التي تسمح للمجتمع بالتقد   ".1املجتمع ويتقاسمون مسؤولي 

ة ولكن السؤال الجو  هري  يظل  منزلة حقوق إن التربية بهذا املعنى تالمس جوانب مختلفة للحياة السياسي 

ة االكتفاء بفهم األسس اإلنسان في مختلف النظم  ة ال يعني باملر  ة. بمعنى أن بناء الثقافة السياسي  السياسي 

ما بناء موقف من تلك 
 
ة على مر  التاريخ، ومنزلة الفرد في تلك األنظمة، وإن التي نبيت عليها األنظمة السياسي 

ثقافة حقوق اإلنسان  احترام حقوق اإلنسان، وجهود تلك النظم في نشر األنظمة استنادا إلى معيار مدى 

ا. ا وثقافي   وفي إرساء آليات حمايتها قانوني 

مات فهم العالقة الوثيقة بين النظم 
 
مات واملتعل

 
ر للمتعل نة تيس  ه التربوي مضامين معي  ب هذا التوج 

 
يتطل

ة وحقوق اإلنسان في ترابطها وشمولها وكو  ه ببعض املواقف الديمقراطي  تها. وقد يصطدم هذا التوج  ني 

ة تحديدا.و  ة الديني  ة وبالهوي   األحكام إن لم نقل ببعض الصعوبات من قبيل عالقة حقوق اإلنسان بالهوي 

ة التي ٌيفترض أن تعكس  ين وممارساتهم التربوي  ات املدرس  ه أيضا االشتغال على سلوكي  يستدعي هذا التوج 

ة بمع د وجهات النظر، وتحترم التنقيادة ديمقراطي  ته الجماعة. أي أن نى قيادة تقبل تعد 
 
ع وتلتزم بما تبن و 

ة وفي  مين من مهارات القيادة الديمقراطي 
 
ا من التربية على حقوق اإلنسان يمر  عبر تمكين املتعل جانبا مهم 

مي
 
ة ومعارف طليعتها مهارة العمل ضمن فريق وبروح الفريق، وهذا ال يتم  نقله إلى املتعل ن بمضامين معرفي 

دة بل عبر املوا م أو باألحرى الكهل ينقل القيم من خالل مواقفه مجر 
 
ي، املعل قف واملمارسة، ف"املرب 

ة أو الفلسفة حول هذا  اته. أليست املساواة قيمة؟ ليس من املجدي القيام بدرس في التربية املدني  وسلوكي 

ما إذا رغبنا في أن تكون لل
 
ه ينبغي أال نتسامالسؤال، وإن

 
ح مع أي مظهر من مساواة قيمة عند الشباب فإن

 ". 2مظاهر اإلقصاء وكره األجانب والكراهية سواء على مقاعد الدرس أو في ساحة املدرسة

، وفي العالم العربي  تحديدا، ال تزال محكومة،  ة في الغالب األعم  نة، ألن املمارسة التربوي  ال تبدو املسألة هي 

رات ة تماما لحقوق اإلنسان، وأيضا  بتصو  لثقافة املساهمة أو املشاركة إن لم تكن محكومة  للقيادة مضاد 

رات تقوم على منطق الطاعة واالمتثال الذي يتعارض تماما مع روح التربية على حقوق اإلنسان.  بتصو 

حقوق اإلنسان ال  يحتضن -وبتعبير مغاير، إن تحويل الفصل كما النادي التربوي  إلى فضاء ديمقراطي  

 
 
ة فحسب، وإن ه املواقف والسلوكيات يستدعي القطع مع كمضامين معرفي  ما باعتبارها قيما تكتسب فتوج 

ا إلى االمتثال  م مدعو 
 
ة باملعنى الذي يجعل من املتعل ة عمودي  رات للسلطة حيث تكون العالقة التربوي  تصو 

 
1 Cam (ph) ; Eduquer à la démocratie ; Diogène, N°224, 2008/4, p47 
2Obin (J-P) ; Les valeurs et l’école, www.esen.education.fr  
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م 
 
ما أيضا النجاح الدراس ي  والطاعة اللذين ال يكفالن له فقط احترام املعل

 
ر ثقافة هو الكفيل بنش   -وإن

ة. ة انطالقا من البيئة املدرسي   الديمقراطي 

ة متى  يمكن للتربية على حقوق اإلنسان أن تسهم في تجسيم ثقافة املشاركة وثقافة القيادة الديمقراطي 

لتها إلى  ة ال غير، ومتى حو  م تعالت عن تقديم تلك الحقوق في مضامين معرفي 
 
ة في أنشطة التعل ممارسة يومي 

ة تقوم على املشاركة   كما في أنشطة ة(. بمعنى ال مجال إلرساء ثقافة سياسي  ة )النوادي التربوي  الحياة املدرسي 

م أكثر منه إلى 
 
جه إلى بناء الذات الفاعلة للمتعل ة طاملا لم يكن الفضاء التربوي  محكوما بمقاربة تت  واملسؤولي 

عين. ومن هنا يكون  بناء مجموعة من للتربية على حقوق اإلنسان دور محوري  في  التالميذ املتجانسين الطي 

ة التي  ة وخاصة على املبادرة الفردي  ة الفرد، وعلى القيادة الديمقراطي  ة تقوم على محوري  تنمية ثقافة سياسي 

 تخدم الجماعة.

ة إنها  ة أو ايديولوجي  ة تعبئة حزبي  طريقة أو أسلوب لنقل مجموعة من املعارف ليست الثقافة السياسي 

ة صنع واملو  ة وبعملي  ات الفرد في عالقته بالسلطة السياسي  ة لسلوكي  ل أرضي 
 
اقف واملهارات التي تشك

مات 
 
ات معنى لدى املتعل السياسة العامة. وبالتالي فإن التربية على حقوق اإلنسان تعطي تلك السلوكي 

خ ذلك  ما ترس 
 
مين. وكل

 
ة تحواملتعل ما تم  ضمان بناء ثقافة سياسي 

 
ترم مختلف حقوق اإلنسان وال املعنى كل

ما منها حق املشاركة في تدبير الشأن العام بما يعنيه في ذات الوقت من قدرة على املبادرة ومن قدرة على  سي 

ة وحق االختالف.  ل املسؤولي   تحم 

ة بل إن  هذه األخيرة ال تعدو أن تكون  ليست التربية على حقوق اإلنسان استعراضا ملعارف حقوقي 

د واحترام اآلخر، وعليه فهي نهج لتثمين املواقف منطلقا  ع والتعد  ع التنو  ال غير لبناء مواقف تشج 

ة. بعبارة مغايرة، تهدف التربية على حقوق  ات العاملة على تنمية ثقافة املواطنة ال ثقافة الرعي  والسلوكي 

ة من خالل مشاركتهاإلنسان إلى املساهمة في بنا ة  ديمقراطي  الة في تكوين املواطن القادر ء ثقافة سياسي  ا الفع 

ة  ي األكبر هو إرساء مقاربة بيداغوجي 
ة. وضمن هذا السياق يكون التحد  على ممارسة مختلف أدوراه بفعالي 

، أي  ما توظيف تلك املعارف في واقعه اليومي 
 
م ال اكتساب معارف فقط، وإن

 
ر للمتعل تمكينه من ممارسة   تيس 

سات املجتمع. تلك الحقوق في الفصل كما ف  ي النادي ومن ثم في باقي  مؤس 

ة ال تترك  لكن كيف يمكن أن تكون التربية على حقوق اإلنسان على ذلك النحو والدروس الخصوصي 

ا  خاصا بممارسة تلك الحقوق؟ وكيف تكتسب تلك التربية ذلك املعنى والصراع بين  املنهجين حيزا زمني 

ع الظاهر والخفي  قائم؟ وكيف تكون التربية على حقوق اإلنسان سبيال إلرساء ثقافة سي ر التنو  ة تقد  اسي 

ع مهارات النقد واإلبداع ومنظومة التقييم تشتغل على تقييم بعد واحد هو املعارف  ن االختالف، وتشج  وتثم 
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م فضاء للتربية على حقوق   السلوكي  إال ملاما؟ وكيف–وال تالمس املجال الوجداني   يمكن للمدرسة أن  تجس 

م الوحيد إتمام البرن
 
 امج  الرسمي  وإعداد التالميذ لالمتحان وفرض االنضباط؟اإلنسان وهاجس املعل

ة في  ة في منطق اشتغال املنظومة التربوي  يات وغيرها تفرض نوعا من املمارسة التأملي  إن هذه التحد 

ى تدريس معارف حقوق اإلنسان إلى بناء  مجملها، بمعنى أن التربية
ة تتعد  على حقوق اإلنسان مقاربة أفقي 

ة كفل املساواة بين الجنسين،  فلسفة تربوي 
ُ
، بحيث ت م حقوق اإلنسان في واقعه التربوي  اليومي  تجس 

مين، فضال تنويع  مسارات التواصل ال داخل الفصل فحسب، بل داخل الفضاء 
 
واإلنصاف بين املتعل

ل إلى مدرسة التواصلالت عبارة بحسب    l’école de la communicationربوي  في مجمله الذي ينبغي أن يتحو 

ة وال   1آالن توران ز بين املواد  الدراسي  ات، وال تمي  ؛ وهي بذلك مقاربة ال تفصل املعارف عن املواقف والسلوكي 

ب طريقة التدبير اإلداري للشأن التربوي. فبهذه املقاربة  الشاملة يكون للتربية على حقوق اإلنسان دور تغي 

ة منسجمة مع ثقا ة.محوري  في إرساء ثقافة سياسي   فة الديمقراطي 

 خاتمة

ة  ة باعتبار أن املجتمعات العربي  ة إلرساء ثقافة الديمقراطي  ة في املنطقة العربي  تبدو اليوم الحاجة ملح 

ة مطلبا  ا. فهذه الشعوب التي خرجت إلى تعرف حراكا غير مسبوق بدت فيه الديمقراطي  صريحا وضمني 

ة من قبيل  ما كانت في الواقع تطالب بإرساء الشارع مطالبة بحقوق إنساني 
 
ة والكرامة والشغل، إن الحري 

حترم فيه حقوق اإلنسان بمختلف أنواعها وأجيالها 
ُ
ة ال كنظام حكم بل أيضا كأسلوب حياة ت الديمقراطي 

ن الجميع أفرادا و 
 
ق ذلك يكون من املهم  التفكير في بما يمك جماعات من العيش بكرامة وحرية. وحتى يتحق 

ة، ولعل  التربية على حقوق اإلنسان من السبل القويمة التي يمكن  مدخل م الئم إلرساء ثقافة الديمقراطي 

ي بعض الشروط أال وهي:  التعويل عليها في نشر تلك الثقافة وترسيخها لدى الناشئة شريطة أن تلب 

ة التي تختزلها في أسلوب حكم. - ة للديمقراطي   التعالي عن الرؤية التبسيطي 

ة إلى نمط حياتي  شامل وليس آللية حكم  االعتراف - ة في تحويل الديمقراطي  ة الثقافة الديمقراطي  بأهمي 

 فحسب.

ة ونشرها لدى الناشئة. -  اإلقرار بالدور املحوري  للمدرسة في إرساء ثقافة الديمقراطي 

 
 
ة إلى ثقافة من املدرسة تغيير ا في طريقة اشتغالها بحيث:ب تحويتطل  ويل الديمقراطي 

 يكتفى بالتنصيص في التشريعات على أن ترسيخ حقوق اإلنسان من غايات التربية وأهدافها.ال  -

 
1 Touraine (A) ; Pourrons-Nous vivre ensemble ? Egaux et différents, Paris, Fayard,1997, p-460 
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ة  - ، فحقوق اإلنسان باألساس ممارسة وليست معارف، وما املادة املعرفي  يتم  الجمع بين النظري والعملي 

ة.وا ن حقوق اإلنسان وتجعلها عماد الديمقراطي   ملضامين إال وسيلة لبناء مواقف تثم 

ل للمعارف إلى فاعل تربوي  له حقوق ال - ة من متقب  م في املنظومة التربوي 
 
عمل على تغيير منزلة املتعل

. ة في الشأن التربوي   وواجبات، وله وجهة نظر ومسؤولي 

ي بعضها من قبيالتأكيد على تنويع مداخل التربية عل - ة ى حقوق اإلنسان وتبن  ل مدخل الكفايات النفسي 

ة الذي يت ب على ممارستها، االجتماعي  مين اكتساب معاني تلك الحقوق والتدر 
 
مات واملتعل

 
يح للمتعل

ال والحوار، والفكر الناقد إضافة إلى قبول  ك مهارات التواصل الفع 
 
نهم من تمل

 
فضال عن كونه يمك

باالختالف ...وه ع ويرفض التعص  د والتنو  ة للعيش في مجتمع ديمقراطي  يحترم التعد   .ي مهارات أساسي 

ة ينسجم من ناحية مع طبيعة التربية على حقوق اإلنسان  - ة االجتماعي  اعتماد مدخل الكفايات النفسي 

ة تشمل مختلف املواد ويتالءم من ناحية أخرى مع غايات املدرسة في إعادة بناء   العالقات كتربية أفقي 

ن مبادئ من قبيل االعتذار والتسامح وا ة تثم  ة على أسس أخالقي  حترام اآلخر والتسليم االجتماعي 

ة.  بحق االختالف، وهي أسس الثقافة الديمقراطي 

ة  - ل لهم اكتساب كفايات القيادة الديمقراطي  سين يخو  ا للمدر  نجاعة هذا املدخل تشترط تكوينا نوعي 

ة. التي من شأنها أن تعطي مين معنى  لثقافة الديمقراطي 
 
 املتعل

 

 املراجعقائمة املصادر و 

 : العربّيةباللغة 

 :الكتب

ة للدراسات علم االجتماع السياس يبرو )فيليب(؛  • ، ترجمة محمد  عرب صاصيال، املؤسسة الجامعي 

 م 2006ه/  1427والنشر والتوزيع، بيروت، 

، ترجمة حسن قبس ي، بيروت دار ة أم ضمانات األقلّيةما هي الديمقراطّية: حكم األكثريّ توران )آالن(؛  •

 1994الساقي، 

- ، بيروتالتربية والديمقراطّية: اقطار عربّية ومسلمة وأوروبّية تتحاور )فتحي( وآخرون؛  التريكي  •

ة للنشر، ت طي   ه1431-م 2010ونس، الدار املتوس 

ة ، ترجمة سليم حداد، بيرو علم اجتماع السياسةدوفيرجيه )موريس(؛  • سة الجامعي  ت، املؤس 

 م2001ه/  1421لدراسات النشر والتوزيع، ل
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انوّي واإلعدادّي: دليل األستاذ إلى ممارسة (؛ "حمدي )عادل •
ّ
من أجل تجويد أداء أساتذة التعليم الث

 2015، الكاف، شركة الزرلي للطباعة، أنجع"

 2006توبقال للنشر، ، الدار البيضاء، دار زمن العوملة: فيما وراء الوهمسبيال )محمد(؛  •

"، سوسيولوجّية في "عقل ما قبل الثورةمآزق ثورة "الشعب يريد": مقاربة الشيباني )مصباح(؛  •

 2018قليبية، زينب للنشر، 

، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الثقافة العربّية وعصر املعلوماتعلي)نبيل(؛  •

 265، عالم املعرفة عدد2001

سة الإشكالّية بناء ثقافة املشاركة في الوطن العربين(؛  علوان )حسي • ة للدراسات ، بيروت، املؤس  جامعي 

 م2009ه/ 1430والنشر والتوزيع، 

، بيروت، ثقافة الديمقراطّية في الحياة السياسّية لقبائل اليمن: دراسة ميدانّيةالعبدلي )سمير(؛  •

ة، سلسلة أطروحات الدكتو   2007(، 62راه )مركز دراسات الوحدة العربي 

، بيروت، مركز دراسات طن العربيالديمقراطّية وحقوق اإلنسان في الو مجموعة من الباحثين؛  •

ة،   (4، سلسلة كتب املستقبل العربي )1984الوحدة العربي 

"، بيروت، مركز دراسات حقوق اإلنسان: الرؤى العاملية واإلسالمية والعربيةمجموعة من املؤلفين، " •

 2005، الوحدة العربية

وآفاق "حقوق اإلنسان في املؤّسسة التعلاملعهد العربي  لحقوق اإلنسان؛  • يمّية العربّية: إشكالياتها 

 2004، تونس، املعهد العربي  لحقوق اإلنسان، تطويرها"

بيداغوجيا النظام التعليمّي املغربّي في أعادها التمثلّية والتعليمّية والسلطوّية مومن )محمد(؛  •
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 ه1440 -م2019، السنة السابعة عشرة، شتاء 63"، التفاهم، عدد والشعبوّية

 2012، 21عالم التربية عدد ، ية"، عالم الترباملدرسة ومنظومة القيم الكونّيةالوكيلي )عزيز(؛ " •

 

 :دساتير

ة )جانفي  ة التونسي   (2014دستور الجمهوري 

 

وإقليمّية  :نصوص دولّية 

 (1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ) •

 (1981امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ) •

 (1993إعالن وبرنامج عمل فيينا ) •



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

44 

 .(2004اإلنسان)امليثاق العربي لحقوق  •

 

 :لفرنسّيةا غةللبا

 :الكتب

• Bassiouni (Ch) (Rapporteur général) : La Démocratie : Principes et Réalisation, Genève,  

Union Interparlementaire, 1998 

• Charlot (B) ; Les jeunes et le savoir : Perspectives internationales, Paris, Anthropos-

Economica, 2001 

• Touraine (A) ; Pourrons-Nous vivre ensemble ? Egaux et différents, Paris, Fayard,1997 

 

 :املقاالت

• Cam (ph) ; Eduquer à la démocratie ; Diogène, N°224, 2008/4 

• Lamboy (B) &alt, Développer les compétences psychosociales, la Santé en action,N°431, 

Mars2015 

 :تعلى شبكة االنترن

• Obin (J-P) ; Les valeurs et l’école, www.esen.education.fr 

• Truchot (V) ; L’Ecole et les valeurs démocratiques ;  portaileip.org/SNC/eipqc/ publications/ 

vero1.html 

 

  

http://www.esen.education.fr/
http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html
http://portail-eip.org/SNC/eipqc/publications/vero1.html


 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

45 

 

 -دراسة على ضوء القانون اجلزائري  -  العدول عن اخلطبة: حق مطلق أم مقيد

Renunciation in marriage commitment: absolut or restreint right  
-A study on the lights of Algerian law- 

 ق.، كلية الحقو 1الدكتور: زيتوني طارق، جامعة الجزائر

ZITOUNI Tarik, University of Algiers -1-, Ben Youssef  Ben Khedda. 

 

 

 

Abstract: 

    Marriage commitment is considered as the introduction to the official act. This 

commitment is a man’s demand of a given woman to marriage. It is regarded as a promise to  

marriage not the marriage officially, so that marriage cannot be concluded with only a promise 

or a present and also not results any obligation. The commitment is realized by the two 

partners acceptation the of their relatives’ without any formality and ends with the acceptance 

of the son-in-law therefore. 

 The non-official form of this commitment gives the possibility to each partner to renounce 

to without any opposition from the other side, because it’s just a simple promise not an official 

marriage or compulsory act .However the renouncement must not cause any damage to the 

male partner because if it happens, the abuser responsibility of this person can be engaged 

and that would results of a legal implication of the presents or gifts exchanged between the 

two partners and also the dowry man may give to the woman during the commitment period 

which come before the official wedding therefore. 

Key words: commitment, abuser, marriage, renunciation damages. 
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 امللخص:

تعتبر الخطبة مقدمة عقد الزواج، فالخطبة بكسر الخاء، هي طلب الرجل الزواج من امرأة معينة، 

كييف الخطبة على أنها وعد بالعقد وليست 
ُ
عقدا، إذ ال ينعقد النكاح بالوعد و/أو بالهدية، وال يترتب عن ت

دون إجراءات شكلية، تنتهي بإيجاب  الخطبة ش يء من اإللزام، تتم الخطبة بالتراض ي بين الطرفين وذويهما

 وقبول املصاهرة.

ن يتمكن فطبيعة الخطبة بهذه الصيغة تمنح طرفيها إمكانية االستمرار فيها أو التحلل من الوعد دون أ 

الطرف اآلخر من االعتراض عن ذلك، ألنها مجرد وعد بالزواج وليست زواجا قانونيا وال عقدا ملزما، لكن ال 

دول عن الخطبة وفسخها ضرر بالطرف اآلخر ألنه متى تحقق ذلك أمكن إثارة مسؤولية يجب أن يلحق الع

آثار قانونية بالنسبة للهدايا أيضا أن يرتب  الشخص املتعسف في العدول عن الخطبة، ومن شأن ذلك

 املتبادلة بين الخطيبين واملهر الذي يمكن أن يقدمه الخاطب للمخطوبة أثناء الخطبة وقبل إتمام عقد

 الزواج.

 الخطبة، التعسف،  نكاح، أضرار العدول عن الخطبة الكلمات املفتاحية:

 

 مقدمة:

يعتبر الزواج من الحريات العامة لألفراد، حيث تم تنظيمه في شكل قواعد قانونية آمرة متعلقة       

يتزوج، و ممن بالنظام العام، تفيد هذه الحرية أن يكون الشخص حرا في أن يتزوج، وفي أن يختار مع من 

لحفظ األنساب ومنع  ، طبقا لضوابط شرعية وقواعد قانونية واضحة، فيعتبر وسيلة1يرفض أن يتزوج

 اختالطها فقد جعل منه رب العزة ميثاقا غليظا، لقوله سبحانه وتعالى:"
ً
ِلْيظا

َ
 غ

ً
اقا

َ
م ِمْيث

ُ
ك
ْ
 ِمن

َ
ن

ْ
ذ
َ
خ
َ
، 2"َوأ

عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، ه "على أن  3من قانون األسرة الجزائري   4وعرفته املادة  

 ".ملودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على األنسابمن أهدافه تكوين أسرة أساسها ا

 
1« -La liberté nuptiale se compose de trois attribues : la liberté de se marier, la liberté de refuser le mariage et en fin la liberté 

de choisir son conjoint… », COURBE Patrick, Droit  de la famille, Armand colin, 1997, p 22.        
 . 21سورة النساء، اآلية -2
 . 2005فبراير  27مؤرخ في  02- 05تضمن قانون األسرة معدل ومتمم باألمر رقم ، ي1984يونيو  9مؤرخ في  11-84القانون رقم -3
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منه على أن الزواج وتكوين أسرة حق لكل فرد إبتداًء   16كما بين اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في املادة  

رف النظر عن العرق أو الجنسية أو الدين، دون قيد أو شرط، مع تمتع كل من املرأة من سن البلوغ بص

 .1رجل بنفس الحقوق على قدم املساواة، كما أن الزواج ال ينشأ إال بكامل رضا وحرية طرفيهوال

 تسمى مقدمة الزواج بالِخطبة، إذ هي كلمة مشتقة من الخطاب وهو الكالم وإذا تعلق هذا الكالم بامرأة

ة طلب التزويج، مفاده أن كان املعنى املتبادر إلى الذهن أن يكون هذا الخطاب بشأن الزواج بها، أي هو بمثاب

يطلب الرجل املرأة ليتزوجها. إال أنه للِخطبة موانع شرعية وقانونية تحول دون تمكين الرجل من الزواج 

 قرابة، املصاهرة أو الرضاعة. باملرأة، حيث يمنع عليه خطبة املرأة املحرمة حرمة مؤبدة بسبب

، ومن أمثلة املوانع 2مانع مؤقت يمكن أن يزول كما تمنع أيضا خطبة املرأة منعا مؤقتا إذا تعلق بها

املؤقتة، يمكن ذكر املرأة التي هي في عصمة الغير حقيقة أو حكما، املرأة املشركة، الجمع بين األختين، واملرأة 

"ال املرأة املخطوبة للغير، لحديث رسول هللا، عن عبد هللا ابن عمر قال  الزائدة عن العدد املحدد شرعا،

 .3جل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"يخطب الر 

رعت الِخطبة للتعارف والتوافق بين الخاطب واملخطوبة، فتتوج الخطبة بإبرام عقد الزواج عندما 
ُ
إذ ش

عقد  باستثناءمقدمات العقود بأحكام خاصة بها  يتوافق الطرفان، فبالنسبة للمشرع الجزائري، لم ينظم

ئ الشريعة اإلسالمية التي جعلت ملقدمات الزواج املتمثلة في الخطبة الزواج، وكان متأثرا في ذلك بمباد

أحكاما خاصة بها، ذلك لعظم منزلة هذا العقد فهو أخطر العقود وأعظمها شأنا، إذ هو عقد اإلنسانية 

ا الشرعية، فالزواج ال يعقد ملدة مؤقتة بل يعقده الطرفان وهما يقصدان منه وبموجبه تأخذ األسرة صفته

 وبقائه ما بقي كل من الزوجين على قيد الحياة. دوامه

إال أنه يمكن أن ينشأ خالف بين الخطيبين خالل فترة الخطبة يفض ي إلى عدول أحدهم عنها، فاتفقت 

املنهج املشرع الجزائري، على االعتراف بأن العدول عن في شأن ذلك كلمة الفقهاء املسلمين، وسار في نفس 

الطرفين، فبهذا املعنى يعتبر حق مقرر شرعا وقانونا وأن استعماله يعتبر عمال مشروعا الخطبة حق لكال 

 يعصم صاحبه من املسؤولية، إال أن استعمال هذا الحق قد يؤدي إلى تضرر الطرف املعدول عنه.

 ، يمكن إثارة اإلشكالية املحورية اآلتية:ائري بحق العدول عن الخطبةففي ظل إقرار املشرع الجز  

 

 
 . 120، ص 1964أنظر في ذلك، أحمد حافظ نجم، حقوق اإلنسان بين اإلعالن والقرآن، دار الفكر العربي،  -1
الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، للتفصيل أكثر في ذلك أنظر ،بن حرز هللا عبد القادر، الخالصة في أحكام الزواج والطالق، دار  -2

 وما بعدها.   154، ص 2007
 .198، ص 1989والنشر والتوزيع، لبنان، ، دار البشائر اإلسالمية للطباعة 3أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، األدب املفرد، ط-3
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 إذا كان العدول عن الخطبة حق، فمتى تترتب املسؤولية عند استعمال هذا الحق؟.

لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين، تناولنا في املبحث األول العدول عن 

ة، و لتحقيق لنا في املبحث الثاني اآلثار املترتبة عن استعمال حق العدول عن الخطبالخطبة وحكمه، وتناو 

غايات هذا البحث من الناحية العلمية والعملية، فقد اعتمدنا املنهج االستقرائي بغرض عرض النصوص 

ها وإقامة القانونية، واآلراء الفقهية والتطبيقات القضائية لتحليلها بشكل موضوعي وسليم يسمح لنا بفهم

ضوع الخطبة والعدول عنها، إلى جانب الحجة على جدية اإلشكاالت التي يطرحها في الواقع العملي مو 

 االستعانة باملنهج املقارن الذي يسمح بمعرفة ما توصلت إليه تجارب الدول األخرى.

 

 املبحث األول: ممارسة حق العدول عن الخطبة.

خطوبة، إال أن مكفول شرعا وقانونا لكل من الخاطب واملإن العدول عن الخطبة يشكل حق         

، إنما يجب استعماله في حدود الضوابط 1استعمال هذا الحق ال يجب أن يكون سببا في تضرر أحدهما

ح القانون للفرد املقررة لذلك، بحكم كون الحقوق ال تشكل سلطة مطلقة يستعملها الفرد كما يشاء، بل يمن

لهذه الحقوق خالفا لذلك يعد ية مشروعة، ومن ثمة فإن استعمال الشخص حقوقا معينة لتحقيق غا

 تعسفا.

 املطلب األول: ثبوت الحق في العدول عن الخطبة.

أقر املشرع الجزائري إمكانية عدول الخاطب واملخطوبة، عن الخطبة بدون أي قيد أو شرط          

الخطبة وعد الزواج، يجوز للطرفين العدول عن "  من قانون األسرة بنصها على أن  5املادة  قانوني، بموجب  

 .2"الخطبة...

 
يشكل سبتمبر يتضمن القانون املدني املعدل واملتمم، بنصها على أنه " 26مؤرخ في  58- 75مكرر من األمر رقم  124هذا ما تؤكده املادة -1

 االستعمال التعسفي للحق خطأ  ال سيما في الحاالت التالية:

 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير  -

 كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناش ئ للغير إذا   -

 ".ئدة غير مشروعةإذا كان الغرض منه الحصول على فا  -
يعتبر رأي املشرع الجزائري في هذا الصدد موافق لغالبية التشريعات في الدول العربية، ويمكن أن نذكر منها التشريع السوري حيث تنص  -2

ألحوال ". أنظر في ذلك قانون الكل من الخاطب واملخطوبة العدول عن الخطبةنون األحوال الشخصية السوري على أنه "من قا 03املادة 

 .  1975/ 31/12الصادر بتاريخ  34، املعدل بالقانون رقم 1953/ 09/ 07الصادر بتاريخ  59الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  

لكل من الخاطب واملخطوبة العدول عن من قانون األحوال الشخصية على أنه"  4في الفقرة )أ( من املادة  وكذلك التشريع األردني حيث نص

، على املوقع التالي:       2010لسنة  36" و للمزيد من التفصيل في ذلك راجع قانون األحوال الشخصية األردني، رقم طبةالخ

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#.Xm9W1XJKjIU. 

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#.Xm9W1XJKjIU
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فيتبين من خالل هذا النص أن املشرع الجزائري اعتبر الخطبة وعد غير ملزم، يحق للطرفين العدول        

عقد ال يرغبه، ويشكل ذلك مخالفة عنها ألن الحكمة من تشريع الزواج تقض ي بعدم إكراه أحدهما على إبرام  

ي والتي تقض ي بكون الوعد بالتعاقد ملزما لصاحبه خالل العامة املنصوص عليها في القانون املدن للقاعدة

األجل املحدد، فإذا انتهى ذلك األجل ولم يعلن املوعود له الرغبة في التعاقد جاز للواعد العدول عن الوعد، 

 .1املوعود له ز له الرجوع عن الوعد إال بموافقة الطرفاملدة فال يجو  انتهاءلكن قبل 

 الفرع األول: تعريف العدول عن الخطبة.

يقصد باستعمال حق العدول عن الخطبة، تراجع أحد الخاطبين والتخلي نهائيا عن مشروع الزواج،       

واج، كما كان مخططا له بعد بالتوقف عن األعمال واإلجراءات القانونية والعرفية املؤدية إلى إبرام عقد الز 

العدول وانقضت الخطبة، فال يجوز للطرف الذي   من قانون األسرة إذا وقع  5وطبقا للمادة    إتمام الخطبة،

لم يعدل أن يطلب من القضاء الحكم بإلزام الطرف اآلخر باالستمرار في الخطبة، ألن ذلك من شأنه أن 

يكون س من مقتضيات عقد الزواج، الذي يفترض أن يقيم عقد زواج دون رضا أحد الخاطبين، وذلك لي

 .2ا أساسيا تترتب عن مخالفته البطالنفيه الرضا والتوافق بين الطرفين ركن

فإذا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج كما سبقت اإلشارة إليه، فهي ال تعتبر زواجا شرعيا وال ترقى إلى       

عدول والتراجع عنها في وبالتالي ال يترتب عنها أي أثر من آثار عقد الزواج، وعليه فإنه يجوز ال 3درجة العقد

، وهذا ما ذهبت إليه املحكمة العليا في قرارها الصادر أي مرحلة من مراحلها و في أي وقت يريده أحد أطرفه

لشريعة اإلسالمية هي وعد من املقرر فقها وقضاء أن الخطبة في احيث قضت أنه " 1989ديسمبر  25في 

تبيح لهما أن يختلطا اختالط األزواج، وعلى  رفين وال بين الط باالتفاقبالزواج وليست عقدا، إنما تمت 

 انطالقابتمام العقد  االلتزامهذا فالخطبة بعد تمامها ال تعتبر عقدا وال زواجا وال يترتب عليها ش يء من 

 .4"من مبدأ الرضائية في العقود 

 

 
تقى مما ذكر أنه من وجهة نظر مشرعي هذه الدول، عند عدم وجود عقد فال إلزام وال التزام، وإن كان هذا من وجهة النظر األدبية فيس

 قض للعهد وإلحاق لألذى بالغير.واألخالقية مستهجنا ومستقبحا ملا فيه من ن
إذا ن القانون املدني الجزائري، املعدل واملتمم، بنصها على أنه "سبتمبر يتضم 26مؤرخ في  58-75من األمر رقم  72هذا ما تقض ي به املادة -1

د وخاصة ما يتعلق منها وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه املتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط الالزمة لتمام العق

وافرة قام الحكم مقام العقد  ". بالشكل مت
 . 33، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1املنتقى في قضاء األحوال الشخصية، جلحسن بن آث شيخ ملويا، -2
 . 35، ص 1971محمد أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، -3
 . 102، ص 4، عدد 1990، املجلة القضائية لسنة  34089، ملف 25/12/1989حكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، امل-4
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 الفرع الثاني: أنواع العدول عن الخطبة.

الجزائري كال من الخاطب في فقرتها الثانية من قانون األسرة  5ةمنح املشرع الجزائري بموجب املاد      

واملخطوبة إمكانية العدول عن الخطبة، إال أنه يجب التمييز في هذا املقام بين العدول عن الخطبة باإلرادة 

 عنها باإلرادة املشتركة.املنفردة وبين العدول 

 أوال: العدول عن الخطبة باإلرادة املنفردة.      

الصادر من أحد الخاطبين باستعمال  االنفراديلعدول عن الخطبة باإلرادة املنفردة، بالتعبير ن ايكو 

أن  حق جائز شرعا ومكرس قانونا يؤدي إلى إرجاعهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل الخطبة، حيث يستوي 

نكون أمام التعسف في يكون العدول راجع إلى وجود سبب جدي أو حتى عند انعدامه لكن في هذه الحالة 

 .1استعمال حق العدول عن الخطبة

 

 ثانيا: العدول عن الخطبة باإلرادة املشتركة.      

الخطبة القائمة  يتحقق العدول عن الخطبة باإلرادة املشتركة للمخطوبين بالتعبير عن إرادتهما في إنهاء

 قرار الرجوع عن الخطبة. اتخاذبينهما، بسبب قيام نزاع بينهما مثال، فيكون ذلك سببا في 

يتم ذلك بعد اقتناع الطرفين بأن كل منهما ال يصلح أن يكون زوجا لآلخر، بحيث تركت الحرية الكاملة 

ا واألعرف بمصالحهما الخاصة في في اإلقدام أو اإلحجام عن الزواج، للمخطوبين ألنهما األدرى بشؤونهم

 .2شأن هذا العقد

 

 .مال حق العدول عن الخطبةاملطلب الثاني: التعسف في استع

تعارف فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن استعمال الحق على وجه غير مشروع، بمعنى مجاوزة الحق       

حين مزاولة الشخص له، يعتبر تعسف في استعماله ألن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالغير، وهذا ما يؤكده 

 
والقانونية،  االقتصاديةأسامة محمد منصور الحموي، أثر العدول عن الخطبة في الفقه والقانون )دراسة مقارنة(، مجلة دمشق للعلوم -1

 . 418، ص 2011، 3، العدد 27املجلد  
 .  146، ص 1998والتوزيع، بيروت، الدريني فتحي، دراسات وبحوث في الفقه اإلسالمي املعاصر، دار قتيبة للطباعة والنشر -2
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، وسارت في نفس النهج الكثير 1"ال ضرر وال ضرارإذ قال "  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديثه الشريف

 من التشريعات الوضعية في الدول العربية، من بينها التشريع الخاص باألحوال الشخصية في الجزائر.

على ما سبق، يتبين أن العدول عن الخطبة بدون مبرر جدي ومقبول، يعتبر تعسف في استعمال  بناء      

الخاطب بعد فترة خطوبة طويلة فتفوت على املخطوبة عدة فرص العدول من طرف  هذا الحق، كأن يكون 

 للزواج من رجل آخر، إلى جانب إمكانية تقدمها في العمر فتفوتها فرصة اإلنجاب أو يصعب عليها ذلك.

 كما قد يكون العدول أيضا من طرف املخطوبة بدون سبب مشروع.      

سبب تافه أو بسبب غير مشروع، تعسفا في استعمال ة بغير سبب أو للهذا يعتبر العدول عن الخطب      

هذا الحق ألن األصل في استغالله يقتض ي بعدم إلحاق ضررا بالغير، ذلك على أساس أن الخطبة وعد يلزم 

 طرفيه ببذل عناية الرجل الحريص إلتمام الزواج.

أن يتوفر ة من عدمه، يجب للتوصل إلى معرفة تحقق التعسف في استعمال حق العدول عن الخطب

 معياري التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة، اللذان سوف يتم التطرف إليهما في ما يلي.

 

 الفرع األول: املعيار الشخص ي في استعمال حق العدول عن الخطبة

تحقيق  يعتمد هذا املعيار على البحث في إرادة صاحب الحق للتصرف فيه قصد اإلضرار بالغير، أو      

 .2ر مشروعةمصلحة غي

حيث يظهر قصد اإلضرار من جهة العادل إذا عدل عن الخطبة قصد تشويه سمعة الطرف اآلخر، كما 

، كأن يطلب الخاطب من 3يظهر أيضا في تكليف الطرف اآلخر بأمور غير ما تم االتفاق عليه في البداية

أو أن تطلب من الخاطب نقل  مواصلة عملها،املخطوبة مثال ترك عملها بعد أن تم االتفاق بينهما على 

 
محمد بن يزيد القزويني)ابن ماجة(، سنن ابن ماجة، تعليق محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة املعارف، اململكة العربية السعودية، دون -1

   .400تاريخ النشر، ص 
راءات املدنية، أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات عبد العزيز بن عبد هللا عبد العزيز الصعب، التعسف في استعمال الحق في مجال اإلج-2

، ص 2010الحصول على شهادة الدكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، السعودية، 

80  .    
، ص 2013لنشر والطباعة والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، للمزيد من التفصيل، أنظر إكاسولن خيرة، الخطبة وأثر العدول عنها، دار األمل ل-3

75 . 
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وظيفته إلى محل إقامتها بعد أن تم االتفاق على خالف ذلك، فيظهر من ظروف الحال أن العادل لديه رغبة 

 .1كامنة في إنهاء الخطبة يتم التصريح بها عادة بعد مدة وجيزة من طلب ذلك

صلح أن يكون زوجا، جاز له العدول عن ف اآلخر ال يألنه في حالة ما إذا تبين ألحد الخاطبين أن الطر       

الخطبة ألن الزواج يفترض أن يتم عن رضا وطمأنينة بين الزوجين، أما في حالة ما إذا تم العدول لغير هذه 

الغاية كأن يعدل أحدهما بهدف الزواج مع زوج أو زوجة أخرى بسبب مالها أو جاهها أو سلطتها أو غيرها من 

املعدل واملتمم من  11-84عادل بذلك مخالفا ملقصد الزواج، والقانون رقم لطمع، كان الأسباب الجشع وا

 إباحة العدول عن الخطبة.

 الفرع الثاني: املعيار املوضوعي الستغالل حق العدول عن الخطبة

يتحقق ذلك عندما تكون املصالح الخاصة التي يريد أن يحققها العادل عن الخطبة أشد ضررا و       

ملفاسد التي تلحق بالطرف اآلخر بحيث يعتبر العدول في هذا املقام تعسفا، ألن دفع الضرر ظم خطرا من اأع

 .2أولى من جلب املصلحة طبقا للقاعدة الفقهية املعروفة "درء املفاسد أولى من جلب املصالح"

فيترتب عن  مال حقه،طبقا لهذا املعيار إذا عدل أحد الخطيبين عن الخطبة اعتبر متعسفا في استع      

العدول ضرر ومفسدة أكثر وأكبر من املصلحة املراد تحقيقها بهذا العدول، مثل العدول عن الخطبة للسفر 

اكل تافهة بين عائلة الخاطب والعمل في بلد آخر والخاطب عامل في بلده، أو العدول عن الخطبة بسبب مش 

 .3شاكل يتم تجاوزها والتسامح فيهاواملخطوبة إذ أن املتعارف على أن هذا النوع من امل

يعتبر العدول عن الخطبة حق مكفول قانونا وشرعا إال أن هذا الحق مقيد بعدم التعسف في       

سؤوليته في مواجهة الطرف استعماله، فإذا ما استعمل صاحب الحق حقه بطريقة تعسفية، قامت م

العدول عن الخطبة بالتعويض الالزم لجبر الضرر اآلخر، وبالتالي يتم إلزام املتعسف عن استعمال حقه في  

 لعدول.الذي لحق بالطرف اآلخر جراء ذلك ا

 مال حق العدول عن الخطبةؤ املبحث الثاني: اآلثار املترتبة عن استع

إن الخطبة ليست مجرد وعد نظري بالزواج فقط، تتيح للخطيبين إمكانية التحلل من الوعد متى       

عد بالدخول في أهم وأخطر العالقات االجتماعية، فيصبح كل من الخطيبين محجوز أرادا ذلك، إنما هي و 

 
 . 224، ص 2009جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج، الخطبة في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، -1
 .242ل فخري محمد جانم، املرجع نفسه، ص جمي-2
 . 269فتحي الدريني، مرجع سابق، ص -3



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

53 

الطرفان بالنظر  نش ئ   ارتباطات تتخذ صورة عملية فيبدألصاحبه بمجرد اإلعالن عن الخطبة، بحيث ت

 ، يتعين على الغير احترام هذا الكيان الجديد. 1احدهما لآلخر بعاطفة خاصة والتزامات متميزة

عدول حق مقرر لكل من الخاطب واملخطوبة، لم يرتب املشرع الجزائري أي جزاء عن ما أن الوب      

ن األسرة الجزائري، وإن كان ذلك يعتبر في فقرتها األولى والثانية من قانو  5استعمال هذا الحق طبقا للمادة 

حقه في العدول عن الخطبة خلقا ذميما، ملا يتضمنه من عدم الوفاء بالعهد، إال أنه إذا مارس أحد الطرفين  

ايا املتبادلة فإن هذا العدول قد تترتب عنه آثار قانونية تتعلق باملهر الذي يدفعه الخاطب للمخطوبة، والهد

 ب ما يتعلق بالضرر املادي أو املعنوي الذي يصاحب العدول عن الخطبة.بين الطرفين، إلى جان

 

 لمهر والهدايا.املطلب األول: آثار العدول عن الخطبة بالنسبة ل

ينجم عن ممارسة حق العدول عن الخطبة آثار قانونية فقهية متعددة، نتطرق في هذا املطلب إلى       

ملهر املقدم إلى املخطوبة، وكذلك إلى الهدايا التي يتبادلها الطرفان، أهم اآلثار القانونية التي  تنصرف إلى ا

 ام عقد الزواج كما تم االتفاق عليه من قبل.خالل فترة الخطبة التي تنتهي بالعدول وعدم إتم

 

 آثار العدول عن الخطبة على املهر)الصداق(. الفرع األول:

يكمن أن يقدم الخاطب جزء من املهر لخطيبته بمجرد إعالن الخطبة أو خاللها تأكيدا لجدية سعيه،       

من قانون األسرة على  14املادة  أو للتعجيل في االستعداد إلبرام عقد الزواج، وقد عرفه املشرع بموجب

شرعا وهو ملك لها تتصرف  الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباحأن"

 ".فيه كما تشاء

فيتبين من خالل هذا النص أن املهر ملك للزوجة ولها كامل الحق في استغالله كما تشاء وفيما تشاء،       

، إذ جعل تحديده يتم بموجب هذا العقد 2ق مرتبط ارتباطا وثيقا بعقد الزواجوبذلك جعل املشرع الصدا

اق معجال أو مؤجال، وفي حالة عدم تحديد قيمته، فإن الزوجة تستحق صداق ويتبين فيه ما إذا كان الصد

 إذ ليس للمهر حد أقص ى أو حد أدنى. 3املثل

 
 . 80، ص 2000كمال الدين إمام، أحكام األحوال الشخصية للمسلمين، منشأة املعارف للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، محمد -1
 . 38، ص 2008يوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بن ملحة الغوتي، قانون األسرة الجزائري على ضوء الفقه والقضاء، د-2
 املعدل واملتمم. 11- 84رقم من القانون  15مضمون نص املادة  -3
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الشروط املوضوعية لهذا العقد كما  فاعتبره املشرع من مستلزمات عقد الزواج وجعل منه شرط من

حق الزوجة الصداق كامال بتمام ، يدفع لغرض معين فتست1كرر من قانون األسرةم 9تقض ي بذلك املادة 

 .2الدخول أو بوفاة الزوج قبل الدخول، لكن تستحق نصفه فقط إذا تم الطالق قبل الدخول 

، ولم يتطرق 3املترتبة عنه من يوم تمام عقد الزواجيستنتج مما سبق أن املشرع نظم حكم املهر واآلثار        

اء فترة الخطبة، وبالتالي لم ينظم املشرع حكم املهر الذي بذلك إلمكانية تقديم املهر كله أو جزء منه أثن

يدفعه الزوج أثناء الخطبة التي يعدل أحد الطرفين عنها، إذ يعتبر هذا املسلك قصور منه يجب تداركه بنص 

التباس نظرا ألهمية املسألة ولكي يتماش ى مع الرأي الفقهي املتفق عليه بين املجتهدين الذي  واضح يزيل كل

رد ما قدم من املهر كثير أم قليل، فإن كان قائما أخذه بعينه، فإن هلك أو استهلك أخذ مثله إن كان   يقتض ي

 مثليا أو قيمته إن كان قيميا.

 

 سبة للهدايا املتبادلة بين الطرفين.الفرع الثاني: آثار العدول عن الخطبة بالن

لقد جرت العادة وتعارف الناس أثناء الخطبة أن يقدم الخاطب وأهله هدايا للمخطوبة السيما في       

األعياد واملناسبات وذلك بغرض التقرب من عائلة املخطوبة وتمتين الروابط األسرية تمهيدا لعقد الزواج 

حقيقا لذات األغراض، فإذا تمت بهدايا مماثلة إلى الخاطب وعائلته ت  وحفل الزفاف، ويتقدم أهل املخطوبة

الخطبة وتوجت بعقد الزواج وتمام الزفاف فال يثور أي إشكال، أما إذا حدث وأن عدل أحد الطرفين عن 

 حول مصير الهدايا التي تبادلها الطرفين.
ً
 وقانونيا

ً
 فقهيا

ً
 الخطبة فإن موضوع الهدايا يثير إشكاال

من قانون  5وجب الفقرة الرابعة والخامسة من املادة شرع الجزائري بأن حسم األمر بمعل املحسنا ف

ال يسترد الخاطب من املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه وعليه " األسرة التي تنص على أنه

فعليها أن ترد أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته، وإن كان العدول من املخطوبة 

 ".ن الهدايا أو قيمتهللخاطب ما لم يستهلك م

فيتبين أن املشرع الجزائري أخد برأي املذهب املالكي الذي ذهب إلى أنه إذا كان العدول من الخاطب       

 .عن الخطبة، فال يجمع عليها  مع اإليالم إيالما آخر فال يجوز له الرجوع في ش يء مما أهده، ألنه آملها بعدوله

 
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية: أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، مكرر من قانون األسرة على أنه" 9تنص املادة -1

 ".اجإنعدام املوانع الشرعية للزو 
 من قانون األسرة. 16مضمون املادة -2
ستر تخصص قانون خاص داخلي، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة قاض ي سعيد، محاضرات ألقيت على طلبة املا-3

 . 25، ص 2010/2011الجامعية 



 2020مارس  :   38 العدد    - السابعالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 

 

55 

وإن كان العدول من املخطوبة وجب عليها رد ما أخذته بعينه إن كان قائما أو مثله، أو قيمته إن كان       

هبة مطلقة وإنما  اعتبارهقيميا، ألنه ال وجه لها بأخذه بعد أن آملته بفسخ خطبته، ألن ما قدمه لها ال يمكن  

لها شيئا والعدل يقتض ي أن املتسبب في منع الزواج   بة مقيدة، فلو ال الخطبة املوصلة إلى الزواج ما قدمهو ه

 .1و الذي يتحمل تبعة ذلكه

 

 املطلب الثاني: التعويض عن الضرر الناتج عند العدول عن الِخطبة.

البا ما يكون الطرف ال شك أن عدول أحد الطرفين عن الخطبة قد يسبب أضرار للطرف اآلخر وغ      

عنها فرص الزواج،   طوبة، فقد تتضرر هذه األخيرة ماديا كأن يفِوت العادلاألكثر تضررا في مجتمعنا هي املخ

إلى جانب ذلك يمكن  أو يمكن أن تتقدم بها السن فيقل الراغبون فيها، أو تفقد إمكانية وفرص اإلنجاب،

ه
ُ
وك

ُ
ل
َ
 بالغة مما ت

ً
 معنوية

ً
 في سمعتها.  األلُسن من أسباب العدول ما من شأنه أن يؤذي املرأة  أن تلحقها أضرارا

فمن شأن ذلك أن يلحق بها أذى وأن يمس بحق أو بمصلحة مشروعة لها، سواء كان ذلك الحق أو       

تلك املصلحة ذات قيمة مادية أو معنوية حيث أنه ال يعتد به إال إذا جعل صاحب الحق أو املصلحة أسوء 

 .2ه من قبلمما كان علي

مبدأ  3ون األسرةمن قان 5جب الفقرة الثالثة من نص املادة ويالحظ أن املشرع الجزائري أقر بمو       

التعويض عن الضرر الذي قد ينتج بسبب العدول عن الخطبة شريطة أال يتأسس التعويض على مجرد 

أو تصرفات من جهة العادل  العدول، ألنه حق مضمون لكال الطرفين، إنما يتأسس التعويض على أفعال

 لطرف املعدول عنه.سببت ضررا ماديا أو معنويا ل

 

 الفرع األول: التعويض عن الضرر املادي الناجم عن العدول عن الخطبة.

يقوم حق الطرف املعدول عنه باملطالبة بالتعويض جراء األضرار املادية الناتجة عن العدول عن       

عن الضرر ل مستقلة ألحقت ضررا به، فيتحقق حق املطالبة بالتعويض الخطبة إذا صاحب العدول أفعا

لتقصير أو اإلخالل بواجب الحيطة والحذر أثناء أو بسبب املادي عندما يصاحب العدول أضرارا ناتجة عن ا

 
 .28قاض ي سعيد، مرجع سابق، ص -1
خطبة، أسسه ومدى مشروعيته في الفقه اإلسالمي والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد هللا مبروك النجار، التعويض عن فسخ ال-2

 . 89دون تاريخ النشر، ص 
فين جاز الحكم له إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطر من قانون األسرة في فقرتها الثالثة أنه" 5تنص املادة -3

 ".بالتعويض
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، 1أو بمناسبة العدول عنها، أو بسبب التعسف في استعمال حقه ما من شأنه أن يلحق ضررا بغيره بال مبرر

الذي لحق به، ولقد أكد السنهوري  ت عندئذ حق الطرف اآلخر في الحصول على تعويض لجبر الضرر فيثب

الخطيب في العدول عن الخطبة عن السلوك املألوف للشخص العادي في مثل ذلك بقوله أن "انحراف 

 ".2الظروف الخارجية التي أحاطت بالخطيب، كان فسخ الخطبة خطأ يوجب املسؤولية التقصيرية

عنه في الحصول على التعويض يستوجب  على ما سبقت اإلشارة إليه، ليتحقق حق املعدول  وبناء      

 ة ثالث أسس قانونية لدى الحكم له بالتعويض هي:ذلك مراعا

 فقرة أولى من قانون األسرة. 5كون الخطبة ليست بعقد ملزم طبقا ملا تقض ي به املادة  -1

 سببا موجبا للتعويض، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من مجرد العدول عن الخطبة ال يكون  -2

 املذكورة أعاله. 5املادة

إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطيبين، جاز الحكم للمتضرر  -3

 املذكورة أعاله في فقرتها الثالثة. 5بالتعويض، كما تقض ي بذلك املادة 

 

 .ن الضرر املعنوي الالحق باملعدول عنهالفرع الثاني: التعويض ع

ى ما تم ذكره أعاله، حق املعدول عنه في املطالبة بالتعويض عن الضرر الجزائري إضافة إلأقر املشرع        

من قانون األسرة الجزائري،  5املعنوي الذي يلحق به جراء عدول الطرف اآلخر عن الخطبة، بموجب املادة 

مكن أن رفه وسمعته، كما يإذ أن الخاطب بعدوله عن الخطبة قد يلحق بالطرف اآلخر ضررا يصيب ش

ه لتمس بشرف العائلة، إذ يتضح أن التعويض عن الضرر املعنوي املترتب عن العدول تتجاوز شخص

الخطبة أمر ثابت بموجب نص القانون، غير أن اإلشكال الحقيقي الذي يثار هنا يكمن في كيفية إثبات هذا 

املساس  املعدول عنه أو عنلنفسية التي تلحق الضرر املعنوي، الذي يكون التعويض فيه مرتبط باآلالم ا

 .3بشرفه وسمعته ألن الخطبة ليست أمر سري بل هي محل إشهار بين املحيطين بالخطيبين

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا املقام هو أن تقدير التعويض عن األضرار املعنوية يترك للسلطة التقديرية 

 العدول عن الخطبة.اسب مع زمان ومكان للقاض ي ويتم لك وفق معايير موضوعية تتن

 
،  2007، ديوان املطبوعات الجامعية،  7في القانون املدني الجزائري، ط  االلتزاممصادر    لاللتزامعلي علي سليمان، النظرية العامة    أنظر في ذلك-1

 .  162ص 
 . 827، ص 1981السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون املدني، دار النهضة العربية، القاهرة، -2
دار هومة للنشر والطباعة  -دراسة مقارنة-يرة، التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبةللتفصيل أكثر راجع محمدي نص-3

 وما بعدها. 52، ص 2016والتوزيع، الجزائر، 
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 خاتمة

تعتبر الخطبة الخطوة األولى والتمهيدية للزواج ووسيلة شرعية وقانونية لتيسير سبل التعارف بين       

الخطيبين وعائلتهما بتنمية املودة والطمأنينة، وتساعدهما على التكيف التدريجي على العشرة بمعرفة 

س ي بحكم كونها رابطة تمكنهما من من االستقرار النف ف، كما تمكن كالهماعادات وطبائع وأعراف كل طر 

 الزواج مستقبال.

رع العدول عنها كحق ثابت لكل من الخاطب واملخطوبة، حتى ال يكون إرغام على 
ُ
لكن مقابل ذلك ش

بأن يكون إال أنه إذا تم استعمال هذا الحق بطريقة تعسفية  الزواج لضمان استمرارية ونجاح هذا العقد،

ر بالطرف اآلخر أو يكون العدول ألسباب غير مشروعة أو يكون الضرر العدول هو إلحاق ضر الهدف من 

الحاصل جراء العدول أشد وأكبر من الفائدة التي تحصل عليها، أقر املشرع قيام املسؤولية التقصيرية 

 للعادل بهدف الحد من ظاهرة العدول عن الخطبة.

تنصرف إلى املهر الذي يجب رده في حالة  ب عنه آثار قانونيةهو أن العدول تترت وما تجدر اإلشارة إليه

العدول امتثاال ملا ذهب إليه غالبية فقهاء املذاهب األربعة، وإلى الهدايا املتبادلة بين الطرفين حيث أن 

بة ما لم يستهلك الخاطب إذا عدل عن الخطبة ال يسترد شيئا مما أهداه، كما ألزمه القانون بأن يرد للمخطو 

 ا أهدته أو قيمته.مم

كل هذا فضال على إقرار املشرع لحق الطرف املتضرر من العدول عن الخطبة في الحصول على تعويض 

لجبر الضرر املادي و/أو املعنوي الذي لحق به جراء العدول عن الخطبة، وما تجدر اإلشارة إليه في هذا 

يثة، إذ نجد أن  عن الخطبة مسألة حدالناجمة عن العدول املقام هو أن مسألة التعويض عن األضرار 

الفقه اإلسالمي القديم لم يتعرض لهذه املسألة ال من قريب وال من بعيد لكون الناس يلتزمون بمبادئ 

الشريعة اإلسالمية الغراء، فلم يكن ذلك يتيح للخطيبين األسباب التي تجعلهما يتضرران ماديا أو معنويا، 

إذ ال وجود للبذخ في املهر وال تفاخر وتباهي بالهدايا ة في غاية البساطة لحياة في تلك الفتر إلى جانب كون ا

 عكس ما هو عليه حاليا.

 املراجع:املصادر قــائمة 
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 .1964أحمد حافظ نجم، حقوق اإلنسان بين اإلعالن والقرآن، دار الفكر العربي،  .2
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 املسلح النزاع حاالت يف الثقافية للممتلكات املعززة احلماية
The Enhanced protection of cultural property in case of armed conflict 

 أ/ حفيظة مستاوي                                                      د/ سامية بلجراف

SAMIA BELADJERAF                                         HAFIDHA MESTAOUI 

 أستاذة مساعدة "أ"                     أستاذة محاضرة "أ"                               

 ، الجزائر.بسكرةمحمد خيدر،  جامعة ــــ يةالسياس والعلوم الحقوق  كلية

Mohamed Khider - Biskra University, Algeria. 

 

 

Abstract: 

      This article aims to study the new rules introduced by the second additional protocol of Hague 

Convention to protect the cultural properties for 1999, which states within the framework of the work of 

UNECO , taking into account the most significant developments  which the international humanitarian law 

has witnessed ,particularly in the area of  protection of cultural heritage. That’s through the introduction of 

enhanced protection with the adoption of a new institutional framework which completes the international 

legal system to protect the cultural properties, in a way that is seen targeting the upper as a cultural war 

crime . 

 The research has concluded that the rules of the second additional protocol for 1999 have formed a 

tangible progress in developing and strengthening the protection systems of cultural properties during the 

armed conflicts in their two types, at least ,theoretically ,through preventing target this type of upper has the 

absolute immunity, and that  what counts to the protocol. However, what could be held against it is to 

maintain the military necessity as a reason to target or to cease the protection scheduled  . Therefore, some 

articles in the 1954 Hague Convention must be reviewed as well as its second additional protocol, while 

strengthening the idea of universal criminal jurisdiction in the cultural crime war to ensure that there is no 

impunity. 

Key words:  the cultural properties, international humanitarian law, the enhanced protection.  
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      ملخص:

 لحماية الهاي  التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  يهدف املقال إلى دراسة القواعد الجديدة التي أدخلها

االعتبار أهم التطورات التي ، والذي جاء في إطار عمل اليونسكو آخذا بعين 1999 لعام الثقافية املمتلكات

ل حماية التراث الثقافي. وذلك من خالل إدخال نظام شهدها القانون الدولي اإلنساني وخاصة في مجا

 املمتلكات لحماية تماد إطار مؤسس ي جديد يكمل املنظومة القانونية الدوليةالحماية املعززة مع اع

 مة حرب ثقافية.الثقافية، في اتجاه يعتبر استهداف هذه األعيان جري

لت قد ،1999 امعل الثاني اإلضافي البروتوكول  قواعد أن وقد خلص البحث إلى
 
ما شك  في  ملموسا تقد 

 الناحية من األقل على بنوعيها، املسلحة النزاعات خالل الثقافية حماية املمتلكات نظم وتعزيز تطوير

 يحسب ما وهذا املطلقة، بالحصانة لتمتعها األعيان من النوع هذا استهداف بمنع وذلك النظرية؛

 الحماية وقف الستهدافها أو سببا العسكرية الضرورة على إبقائه في فيتمثل عليه، يؤخذ ما أما. للبروتوكول 

 اإلضافي  وبروتوكولها  1954  لعام  الهاي   اتفاقية  مواد  بعض  في  النظر  إعادة  ضرورة  من  البد  ولذلك  لها،  املقررة

 من اإلفالت عدم لضمان الثقافية الحرب جرائم في العاملي الجنائي االختصاص فكرة تدعيم مع الثاني،

 .قابالع

 ، القانون الدولي اإلنساني، الحماية املعززة.ةاملمتلكات الثقافيالكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة

حماية السكان املدنيين من آثار النزاعات املسلحة، إال  بالدرجة األولى إلىالقانون الدولي اإلنساني  يهدف

 وتمثل املمتلكات ذلك الثقافية منها.أن واحدا من أهدافه أيضا هو حماية ممتلكات هؤالء املدنيين بما في 

 ويتصل بحرا، أو برا عليه عثر أو عنه كشف السابقة األجيال تركته أو الحضارات خلفته ما الثقافية كل

 ما  فترات  إلى  يرجع  مما  وغيرها  العامة  األحداث  أو  اليومية  الحياة  أو  التقاليد  أو  العقائد  أو  العلوم  أو  بالفنون 

 أي الثابت: بنوعيه ماديا؛ ذلك كان سواء. العاملية أو الوطنية قيمته تثبت والذي  خالتاري أو التاريخ قبل

 التراث  عناصر  إلى  باإلضافة  األثرية،  كالقطع  املنقول   أو  والتاريخية،  األثرية  واملباني  واملعالم  كاملواقع  العقارات

 .الشعبية والفنون  والعادات واللهجات اللغات: مثل املادي؛ غير

 ث:أهمية البح

باعتبارها تراثا  املدنيين حماية بدرجة املسلحة النزاعات أثناءتتزايد أهمية حماية املمتلكات الثقافية 

حمايتها في زمني الحرب والسلم تاريخيا إحدى اهتمامات   قد شكلتومن ثم فمشتركا وملكا لإلنسانية جمعاء،  
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قواعد قانونية للتخفيف من ويالت  املجتمع الدولي، خاصة مع بداية القرن العشرين بالسعي إلى وضع

 الحروب. 

تمت صياغتها ألول مرة في قواعد متفرقة تتعلق في  ومجموعة هذه القواعد عرفت بقانون الحرب، التي

قسم منها بحماية املمتلكات الثقافية، وذلك في الئحة الهاي امللحقة باالتفاقية الرابعة لقوانين وأعراف 

الجانب املادي للقانون التي شكلت  ي مختلف الوثائق القانونية الدوليةدها ف، وبع1907الحرب البرية لعام 

األطراف املتنازعة بإتباع مجموعة قواعد تضمن إخراج املمتلكات الثقافية ، وذلك بإلزام نيالدولي اإلنسا

كوالت وما جاء في البروتو  1954من دائرة العمليات العسكرية، من خالل ما تضمنته اتفاقية الهاي لعام 

 امللحقة بها.

 1954 لعام الهاي  اتفاقية تطور  فقد واإلنساني، الحضاري  وبعدها الثقافية املمتلكات ألهمية ونظرا

 لعام الهاي اتفاقية فكفلت الحماية هذه أحكام للحماية؛ حيث تنوعت تفصيليا نظاما ليصبح املبدأ هذا

 البروتوكول  على بالتوقيع السياق هذا في لةبذو امل الدولية الجهود وتكللت وخاصة، عامة منها نوعين 1954

 .الثقافية للممتلكات معززة حماية أضفى والذي  ،1999 عام املذكورة لالتفاقية التكميلي الثاني

 إشكالية البحث:

 تطور  شك دون  من هو املسلحة النزاعات أثناء الثقافية العامة والخاصة للممتلكات الحماية نظام إن

 أهم وأحد نشأته، حداثة من بالرغم اإلنساني الدولي القانون  مجال في األهمية من كبيرة درجة على

 . العشرين القرن  من الثاني النصف خالل االنجازات

 الخطاب  بضرورة تحويل  الدولي،  للمجتمع  صريحا إلزاما  املعززة  الحماية  ننظام  هذا  يعد  أخرى   جهة  ومن

 من يتجسد عملي خطاب إلى املسلحة النزاعات أثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية حول  النظري 

 .الجماعية وذاكرتها الثقافية هويتها العالم لشعوب تضمن فعالة دولية قانونية أطر خالل

 موضوع يثيرها التي اإلشكالية فإن تمييز، أو تحيز دون  اآللية هذه إعمال من املنتظر الدور  إطار وفي

الثاني لعام اعد املستحدثة بموجب البروتوكول اإلضافي هم القو ما هي أاإلجابة عن:  تتطلب الدراسة

 املسلحة؟ ثم ما مدى فاعليتها في مثل هذه الحاالت؟  النزاعات  في  الثقافية  املمتلكات  لتعزيز حماية  1999

 املنهجية البحثية:

 لفضكأ املضمون  تحليل إن هذه اإلشكالية تجيب عليها الخطة أدناه، من خالل االعتماد على منهج

 والقيام املتاحة املصادر واملراجع من املعلومات جمع خالل منوذلك  والنقدية، التحليلية للقراءة وسيلة

 والظروف األسباب وتحليل ببعض بعضها ومقارنة دولية وانتقادها قانونية نصوص كانت بتفسيرها سواء
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 عالقة  إبراز  مع  تحقيقها،  إلى  تدعو  التي  األهداف  أو  تحملها  التي  اإلنسانية  القيم  لفهم  صدورها،  إلى  دعت  التي

أو كانت  .عليها الواردة والقيود نظريا الحماية ودرجة وضعية على الوقوف أجل من الدولي، بالواقع ذلك

 والدقيق ملحتوى هذه الخلفيات الفقهية املنظم عن طريق الوصف بحوث ودراسات سابقة في املوضوع،

 ل يساعد على تحديدبشكلبحث الحالي، وصوال لنتائج أكثر دقة وتحليل مضمونها ومقارنة محتواها مع ا

 االقتراحات والحلول املناسبة. مختلف

املحمية من حيث  الثقافية املمتلكات وذلك بتقسيم البحث إلى ثالثة مباحث؛ يتعلق األول بمحددات

ثاني فيتعلق بمفهوم الحماية ضبط مفهومها القانوني وأنواعها وفقا ملا ورد في الوثائق الدولية. أما املبحث ال

الثقافية. بينما  للممتلكات املعززة الحماية وتأصيال، مرورا إلى أحكام متلكات الثقافية تعريفااملعززة للم

 البروتوكول  في الثقافية ممثلة في جمعية األطراف للممتلكات املعززة الحماية آلليات الثالث يتطرق املبحث

 حماية مسلح، ثم صندوق  نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية ة، لجن1999 لعام الثاني اإلضافي

 مسلح. نزاع حالة في الثقافية املمتلكات

 املبحث األول 

 محددات املمتلكات الثقافية املحمية

إن الثقافة التي تعتبر أحد جسور التواصل بين األمم والشعوب، والتي من املفروض أن توحد بين البشر 

 ما يفرق بينهم. وفي اهم بالتالي في تعزيز وسائل رغم اختالفهم، وتس
ً
الدفاع عن السلم، أصبحت هي أيضا

هذه الظروف ليس من الغريب أن تفض ي الحرب إلى تدمير منجزات الثقافة املادية واملعنوية املتراكمة عبر 

 .(1)والتي تعد إبداعات نفيسة للعقل اإلنساني ،التاريخ

األساسية ألي   تشكل عنصرا من العناصر»املمتلكات الثقافية«. وهي  ويطلق على هذه املنجزات مصطلح:  

حضارة أو ثقافة، وال يمكن تقدير قيمتها الحقيقية إال بتوافر أدنى قدر ممكن من املعلومات عن أصلها 

 .(2)وتاريخها وبيئتها التقليدية

 
املسلح ضمن إطار القانون الدولي اإلنساني التعاقدي نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع فرنسوا بونيون، " -( 1)

، رابط املوقع: 2018ماي  7: االطالع، تاريخ 2004نوفمبر  14"، موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر، تاريخ النشر: والعرفي

<https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm.> 

ر الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ، بشأن التدابي1970اتفاقية اليونسكو لعام  ن ديباجة  انظر: البند الثالث م  - (  2)

،  1970نوفمبر  14، اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو في باريس خالل دورته السادسة عشرة، بتاريخ: املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

 نص االتفاقية منشور في: 
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 طلبين:وعليه يستعرض هذا املبحث مفهوم املمتلكات الثقافية املحمية وأنواعها في م

 الثقافية. املمتلكات مفهوم :املطلب األول 

 .الثقافية املطلب الثاني: أنواع املمتلكات

 املطلب األول 

 مفهوم املمتلكات الثقافية

ينصرف مصطلح امللكية إلى مجموعة من الحقوق والعالقات التي تترتب عليها حقوق امللكية، وإلى ما هو 

لصاحبه استخدام الش يء اململوك ة هذا هو ما يجيز مملوك لشخص طبيعي أو معنوي. وحق امللكي

. وتشتمل امللكية الثقافية على مجال (1)والتصرف فيه حسبما يراه مناسبا وفي حدود ما تسمح به التشريعات

من العقارات كدور العبادة واملنقوالت كالتحف  - املقالةوهو موضوع هذه  -عريض من األصول املادية 

  ل معنوية كحقوق امللكية الفكرية.الفنية، إضافة إلى أصو 

سيتم التطرق في هذا املطلب إلى مفهوم املمتلكات الثقافية املادية منها باعتبارها محل الحماية ولذلك 

تمييزها عن التراث املشترك ثم  إجماال،    املمتلكات الثقافية  تعريفالتعرض أوال إلى    من خاللكش يء ملموس،  

 تاليين: لإلنسانية، وذلك في الفرعين ال

 املمتلكات الثقافية. تعريفالفرع األول: 

 الفرع الثاني: تمييز املمتلكات الثقافية عن التراث املشترك لإلنسانية.

 املمتلكات الثقافية تعريفالفرع األول: 

تعدد املصطلحات التي تطلق   بشكل بارز إلىمسألة ضبط مفهوم واضح للممتلكات الثقافية    تعقيد  يرجع

الثقافي، األموال الثقافية، األشياء الثقافية، القيم   تردد مصطلحات كاألعيان الثقافية، التراثعليها؛ حيث ت

إال أن الكتابات  ،لإلنسانيةالثقافية، الثروات الثقافية وغيرها، فضال عن تداخلها مع فكرة التراث املشترك 

ها كمترادفات ملسمى واحد وهو الفقهية والوثائق القانونية في نطاق القانون الدولي اإلنساني تستعمل

 .(2)املمتلكات الثقافية

 
Redha Fraoua, Convention concernant Les mesures à prendre pour interdire et empêcher I’importation, I'exportation 

et Le transfert de propriété illicite des biens culturels (Paris, 1970): Commentaire et aperçu de quelques mesures 

nationales d’exécution, Unesco, Paris, 1986, Document (CC-86/WS/40), p. 47. 

 . 439، ص 2007، الجزائر، 02، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة معجم في القانون الدولي العامعمر سعد هللا،  -( 1)

 وهو املصطلح الذي اعتمدته هذه املقالة تجنبا ألي التباس. -( 2)
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 أوال. املفهوم العام للممتلكات الثقافية: 

 القانونية:يتحدد هذا اإلطار العام للتعريف بالتعرض للجوانب اللغوية، الفقهية ثم 

 الثقافية من الناحية اللغوية: املمتلكات تعريف .أ

له تعريف   -الثقافية    باعتباره رديفا للممتلكات  -ا، فإن التراث  بالرجوع إلى مفهوم املمتلكات الثقافية لغوي  

لفه الشخص لورثته، ويقال ِوْرث وِإْرث وإِ 
 
ث وهو ما ُيخ راث معجمي؛ فهو في اللغة مصدُر مشتق من الفعل َورَّ

َراوِوراث وِميراث، ُوتراث أصله: ُوراث فأبدلت التاء من الواو. قال تعالى: ﴿
ُّ
 الت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
اَوت

َّ
 َمل
ٌ
ال

ْ
ك
َ
 أ

َ
 ]سورة ﴾ ث

لفه امليت من مال فُيوَرث عنه. ويقول ابن منظور في هذه املادة من لسان [19 اآلية -الفجر 
 
، وهو ما يخ

 . (1)لتراث »هو كل ما مض ى عليه خمسون عاما أو يزيد«العرب: اإلرث هو امليراث وهو األصل. فا

تستعمل كثيرا بمعنى التراث في األجنبية التي    " في بعض اللغاتTRADITIONوقريب من ذلك معنى كلمة "

" تعني HERITAGEوكذلك كلمة " ،" يعني النقل والتوصيلTRADITIOاللغة العربية، فاألصل الالتيني "

وروث هو كل ما هو منقول أو متواتر. أي أن لفظ التراث ميراث أو تراث. 
َ
نقل بالوراثة، وامل

 
والتوارث هو ال

لف لغة يحمل في اللغة العر 
َ
بية وفي لغات أجنبية معنى التوارث والنقل، فهو الش يء املوروث أو ما ينقله الخ

عنى األصلي ملصطلح ولذلك يبدو أن فكرة انتقال ش يء ما عبر الزمن هو امل ،عن السلف من مال ونحوه

 . (2)التراث

 الثقافية من الناحية الفقهية: املمتلكات تعريف .ب

حتى أصبح  ،االستعارة والتشبيه لوراثة املالسبيل لى صطالحي عمعناه اال  األثر الثقافياكتسب لفظ 

وفي هذا السياق استعمل فقهاء   .(3)من جيل إلى آخر  يتم تناقلهايطلق في الغالب على كل عناصر الثقافة التي  

القانون مصطلح التراث الثقافي أو املمتلكات الثقافية للداللة على كل ما أنتجه اإلنسان بيده أو فكره 

إضافة إلى بقايا السالالت البشرية والحيوانية  ،امالبقايا التي خلفها ويرجع عهدها إلى أكثر من مئة عو 

، وذلك في إطار التأكيد على معنى التواصل والنباتية واآلثار العقارية والفنون اإلبداعية واملقتنيات الشعبية

 .(4)والقيمة العالية لألعمال الثقافية الثقافي بين املاض ي والحاضر واملستقبل، والذي يحترم األصالة

 
، ص 1997، لبنان، 06ادر، الطبعة ، املجلد الثاني، دار صلسان العربابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي،  -( 1)

200 . 

، رابط املوقع: 2020فيفري  04"، تاريخ اإلطالع: الحفاظ على املوروث الثقافي والحضاري وسبل تنميتهيوسف محمد عبد هللا، " - ( 2)

<http://www.yemennic.net/files/turism/studies/hefath.pdf> 1، ص. 

 ، نفس الصفحة.نفس املرجع السابق –( 3)

حماية التراث الثقافي والطبيعي في املعاهدات الدولية والوطنية: الحماية الدولية لآلثار واإلبداع صالح محمد محمود بدر الدين،  –( 4)

 . 143، ص 1999القاهرة،  ، دار النهضة العربية،الفني واألماكن املقدسة
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ومعنى ذلك أنه يعتبر ممتلكات ثقافية، جميع ما ينتجه اإلنسان من إبداعه سواء كان ماديا أو معنويا 

واآلثار التي مض ى عليها أكثر من مئة عام كالنقوش والعمالت بما فيها املقتنيات الشعبية، إضافة إلى الشواهد 

الثقافة الحية؛ والتي تضم اللغة والعادات لم والتعبيرات الفنية النابعة من عادات  التاريخية من مواقع ومعا

االجتماعية والعروض األدائية والسماعية، واملسرح، واملالبس والديكورات واالحتفاالت، والحرف التقليدية 

ح التراث الحي الذي ال يزال قيد املمارسة. فضال عن بعض العناصر السكانية و  هي ما يعرف التي توض 

 .لالنقراضحمر، وحتى سالالت حيوانية ونباتية في طريقها بالسكان األصليين كالهنود ال

 :القانونية الناحية من الثقافية املمتلكات ج. تعريف

رغم  -لممتلكات الثقافية لفي تعريفها  الفقهي تخالف االتجاهال التشريعات الوطنية للدول  حظ أن ال ي

ى أن املمتلكات الثقافية هي كل ما إذ تجمع أغلبها عل -تترك مهمة التعريف للفقهاء أنها عادة ما تحيل أو 

خلفته الحضارات أو تركته األجيال السابقة كما ُيكشف عنه أو ُيعثر عليه برا أو بحرا. ويتصل بالفنون أو 

ع إلى فترات ما قبل التاريخ حياة اليومية أو األحداث العامة وغيرها مما يرجالعلوم أو العقائد أو التقاليد أو ال

ثبت قيمته الوطنية أو العاملية. سواء كان ذلك ماديا؛ بنوعيه: الثابت أي العقارات كاملواقع أو التاريخ والذي ت

ناصر التراث غير املادي؛ مثل: واملعالم واملباني األثرية والتاريخية، أو املنقول كالقطع األثرية، باإلضافة إلى ع

 والعادات والفنون الشعبية. اللغات واللهجات 

غير أن التشريعات الوطنية )املحلية( هذه لم تستعمل جميعها مصطلح »ممتلكات ثقافية«. فبعض 

" كاململكة العربية السعودية والعراق، فيما تفضل Les antiquitésالدول تنص على مفهوم اآلثار القديمة "

اباني رقم اآلثار« كما في اليمن. بينما يعتبر القانون اليل أخرى مصطلح »التراث الوطني« كموريتانيا، أو »دو 

النموذج األمثل بالنسبة للدول التي تبنت مصطلح "املمتلكات الثقافية"   1975املعدل سنة    1950لسنة    214

ي، إذ أدرج تحت الفصل األول منه تاريخ اعتماد املصطلح بشكل رسم 1954حتى قبل عقد اتفاقية الهاي 

متلكات الثقافية التي يمكن أن يشملها موميات وتعريف املمتلكات الثقافية" كل أنواع املاملعنون بـ: "ع

 .(1)مصطلح الثقافة

املؤرخ في:  04/ 98أما املشرع الجزائري وقبل تبنيه مصطلح »املمتلكات الثقافية« بموجب القانون رقم 

املؤرخ   281  -  67م  كل أحكام األمر رق  ، والذي يعوض ويلغي(2)املتعلق بحماية التراث الثقافي  1998جوان    15

املتعلق بالحفريات وحماية املواقع واملعالم التاريخية والطبيعية، فإنه لم يكن مستقرا   1967  ديسمبر  20في:  

 
، مذكرة ماجستير في ملسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيحماية املمتلكات الثقافية في املنازعات اعبد الرحيم خياري،  -( 1)

 . 36، ص 1997الحقوق، تخصص: قانون دولي وعالقات دولية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 

، املؤرخة 44جمهورية الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسمية لليتعلق بحماية التراث الثقافي،  1998جوان    15املؤرخ في:    98/04نون رقم  القا  -(  2)

 . 1998جوان سنة  17في: 
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مل عبارات »املباني املخصصة فأحيانا يستع  ،على اصطالح معين رغم اعتماده أسلوب التعداد وذكر األمثلة

 في نفس األمر السابق.  األعمال الخيرية« وأخرى »األماكن واآلثار التاريخية« للعبادة، الفنون، العلوم،

قانون اآلثار العربي املوحد الصادر أعقاب انعقاد الدورة الثالثة ملؤتمر وزراء الثقافة العرب   حين عرففي  

يعتبر أثًرا أي له: ))ملمتلك الثقافي، في بابه األول تحت مسمى »األثر«، بقو ، ا1981في بغداد شهر نوفمبر عام  

ش يء خلفته الحضارات، أو تركته األجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء كان ذلك عقاًرا 

ا أو منقوال يتصل بالفنون أو العلوم أو اآلداب أو األخالق أو العقائد أو الحياة اليومية أو 
ً
األحداث  ثابت

 . (1)((نة مضت متى كانت له قيمة فنية أو تاريخيةالعامة وغيرها، مما يرجع تاريخه إلى مائتي س

ويالحظ أن الزمن مهم في هذا التعريف، وتقديره نسبي يختلف من بلد إلى آخر، فاألثر في هذا القانون 

كأثر، قد يحدد زمنه في بعض البلدان ينبغي أن يرجع تاريخه إلى قرنين على األقل، ولكن املخطوط مثال 

اب تاريخية أو فنية نه يجوز للسلطة األثرية في بلدان أخرى أن تتجاوز الزمن ألسببخمسين عاًما فقط، كما أ

والسيما فيما يتعلق باملوروث الشعبي املادي املهدد باالنقراض، وذلك ألن عنصر الزمن نسبي في تعريف  

 .(2)األثر

نها تتفق جميعا على ق الدولية ورغم اختالفها في تعريف املمتلكات الثقافية، إال أأما بالنسبة للوثائ

لخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية امللحقة باتفاقية اعتماد نظام التعداد؛ فقد وضعت القواعد ا

في حاالت النزاع  تعريفا للممتلكات الثقافية الواجب حمايتها، 1907أكتوبر  18 :الهاي الرابعة املؤرخة في

ية مجموعات مختلفة لهذه املمتلكات كأعمال الفن أو املواقع األثر ( منها إلى 56املسلح، باإلشارة في املادة )

وحسب املادة األولى من ميثاق  والتاريخية أو املباني املخصصة لألعمال الخيرية بغض النظر عن ملكيتها.

، فإنه يدخل 1935أفريل  15ة بتوقيعها اتفاقية واشنطن في " الذي تبنته الدول األمريكيRoerichروريش "

 .(3)يخيةداد املمتلكات الثقافية كل التشكيالت الفنية واألثرية والتار في ع

 
دراسة تطبيقية مقارنة، حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي: نص القانون منشور في مؤلف: علي خليل إسماعيل الحديثي،  -( 1)

 . 244، ص (4، امللحق رقم )1999، األردن، 01، الطبعة مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .7، صمرجع سابقيوسف محمد عبد هللا،  -( 2)

والفنية والعلمية أماكن تعتبر اآلثار التاريخية واملتاحف واملؤسسات الثقافية والتربوية من املادة املذكورة بأنه: )) 1فقد نصت الفقرة  -( 3)

 ((. محايدة وينبغي على أطراف النزاع احترامها وحمايتها بتلك الصفة

، ص 2007، مصر، 02، دار النهضة العربية، الطبعة القانون الدولي اإلنسانياق كامال منشور في مؤلف: محمود شريف بسيوني، نص امليث

444 . 
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، تعريفا في نص (1)1954وتقدم اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حاالت النزاع املسلح لعام 

 ثالثة أصناف من املمتلكات الثقافية:مادتها األولى، تحدد فيه 

عوب الثقافي كاملباني املعمارية أو ذات األهمية الكبرى لتراث الش املمتلكات املنقولة أو الثابتة .))أ

الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ومجموعات املباني التي تكتسب 

، والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية

واملحفوظات  و التاريخية أو األثرية، وكذلك املجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامةالفنية أ

 ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها؛

قولة كاملتاحف ب. املباني املخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املن

لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة  ودور الكتب الكبرى ومخازن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة

 السابقة، في حالة نزاع مسلح؛

ج. املراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من املمتلكات الثقافية املبينة في الفقرتين )أ( و)ب( والتي 

 ((.التذكارية"يطلق عليها اسم: "مراكز األبنية 

 . (2)القانوني مفهوم »املمتلكات الثقافية«قد أدخلت في املصطلح    1954وبذلك تكون اتفاقية الهاي لعام  

كما أنها أول اتفاقية تضمنت بيان املقصود باملمتلكات الثقافية بشكل عام وتفصيلي؛ بحيث تضم ثالثة 

  :أصناف

 املمتلكات املنقولة أو الثابتة التي تتمتع في حد ذاتها بقيم فنية أو تاريخية أو بطابع أثري. ؛أولها -

تلكات التي ال تتمتع في حد ذاتها بالخصائص املذكورة، وإنما تستمد هذه الخصائص ي واملماملبان ؛ثانيها -

 شار إليها قبال. من كونها مخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية امل

 
بالهاي، دخلت حيز النفاذ اعتبارا من  1954ماي  14، املؤرخة في: 1954لة نزاع مسلح للعام اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية في حا -( 1)

 <.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html. انظر: مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، رابط املوقع: >1956ت أو  7تاريخ: 

. وكذلك: عمر 26، ص 2008، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، لكات املحميةالقانون الدولي اإلنساني: املمتانظر: عمر سعد هللا،  -( 2)

 .242، ص 1997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، قانون الدولي اإلنسانيتطور تدوين السعد هللا، 
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املراكز التي تحتوي على مجموعة  -حسب الفقرة ج  -فيقصد به  ؛أما الصنف الثالث من املمتلكات -

ق عليها اسم: »مراكز األبنية التذكارية«، كبيرة من املمتلكات الثقافية من الصنفين السابقين والتي يطل

 .(1)وأحيانا ما تشغل هذه املراكز أحياء باملدن أو مدنا بأكملها على غرار مدينة البندقية اإليطالية

على نفس تعريف  1999مارس  26 :البروتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقية الهاي املوقع فيوحافظ 

، حيث نصت الفقرة )ب( من املادة األولى 1954املمتلكات الثقافية على النحو الوارد في اتفاقية الهاي لعام 

تم املمتلكات الثقافية كما من البروتوكول الخاصة بالتعاريف على أن املقصود بـ»املمتلكات الثقافية«، 

 .(2)فاقية املعنيةفي املادة األولى من االت هافتعري

( على الترتيب من البروتوكولين اإلضافيين إلى اتفاقيات جنيف 16( و)53كما تناولت كل من املادتين )

واألعمال الفنية وأماكن تعريف املمتلكات الثقافية بأنها اآلثار التاريخية  1977جوان  8املؤرخين في: 

 . (3)العبادة

، فقد استخدم في (4)1998  جويلية  17ية الدولية املعتمد بتاريخ:  أما نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائ

مادته الثامنة عبارتي »اآلثار التاريخية« و»املباني املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو 

 تعبير عن املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية في فترات النزاع املسلح.العلمية أو الخيرية« لل

اتفاقيات دولية أخرى خاصة بحماية املمتلكات الثقافية بشكل عام في فترات السلم على ملت واشت

بشأن  1970تعريفات مقاربة، وإن كانت تتضمن مزيدا من التفاصيل، على غرار اتفاقية اليونسكو لعام 

 
القانون مقدم إلى املؤتمر السنوي )"، بحث أحكام حماية املمتلكات الثقافية في فترات النزاع املسلح واالحتاللمحمد سامح عمرو، " -( 1)

، القانون الدولي اإلنساني: آفاق وتحدياتالحقوق، منشور في كتاب:    ( املنعقد في جامعة بيروت العربية، كليةالدولي اإلنساني: آفاق وتحديات

 . 224، ص 2005، لبنان، 01الجزء األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

ع  1999الخاص بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام    1954الثاني التفاقية الهاي لعام    البروتوكول اإلضافي  -(  2)
 
  26في:  ، ُوق

 . 2003، ودخل حيز النفاذ عام 1999مارس 

املسلحة الدولية، ، األول يتعلق بحماية ضحايا املنازعات  1949أوت    12البرتوكولين اإلضافيين امللحقين باتفاقيات جنيف املعقودة في    -(  3)

وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل ، اعتمد كالهما 1977والثاني املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية لعام 

 7النفاذ في:  ، دخال حيز1977جوان  8املؤتمر الدبلوماس ي لتأكيد القانون الدولي اإلنساني املنطبق على املنازعات املسلحة وتطويره بتاريخ: 

 ,A.94.XIV-Vol.1، رقم املبيع: )1993رك،  ، املجلد األول، نيويو صكوك دولية: حقوق اإلنسان. انظر: األمم املتحدة، مجموعة  1978ديسمبر  

Part 1 على التوالي. 1317، ص 1217(، ص 

(، تم اعتماده A/CONF.183/9ألمم املتحدة رقم )، املعمم بوصفه وثيقة ا1998نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -( 4)

،  1998جويلية  17 –جوان  15اء محكمة جنائية دولية، املنعقد بروما ما بين: خالل مؤتمر األمم املتحدة الدبلوماس ي للمفوضين املعني بإنش

 . 2002جويلية  1ودخل حيز النفاذ بتاريخ: 
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ق غير مشروعة، الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطر   التدابير

 . (1)ولى منهاالتي جاءت بتعريف مفصل للممتلكات الثقافية، وذلك في املادة األ 

بهذا   وعلى خالف التوجه السائد في االتفاقيات الدولية فإنه ال يمكن للبلدان العربية واإلسالمية أن تأخذ

ل املدن واملساجد واملدارس التعريف املفصل للممتلكات الثقافية الوطنية دون أن تضيف إليه الكثير، مث

املتواترة، واملنسوجات والفخاريات وأنواع الحلي  التاريخية والقالع والحصون، والفنون والحرف الشعبية

نطقة العربية هي األكثر ثراء في العالم من واألخشاب املنحوتة كاملنابر واألبواب وغير ذلك، على اعتبار امل

 ية.ناحية املمتلكات الثقافية والتاريخ

أسلوب التعريف الوصفي للممتلكات الثقافية يوفر ميزة إدخال ممتلكات  مما سبق بمكن القول أن

من  . وإن كان هناك(2)جديدة ينطبق عليها نفس الوصف، فيكون التعداد واردا على سبيل املثال ال الحصر

 
املثال، مع ذكر األصناف التي تندرج تحت كل مجموعة منها؛ وذلك على النحو اآلتي: حيث أشارت إلى إحدى عشرة مجموعة على سبيل  -( 1)

دولة، العتبارات دينية أو علمانية، أهميتها لعلم اآلثار، أو ما قبل التاريخ، أو األدب أو الفن أو العلم، التي تدخل  املمتلكات التي تقرر كل))

 في إحدى الفئات اآلتية:

ج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن املعادن أو علم التشريح والقطع املهمة لصلتها بعلم الحفريات املجموعات والنماذ -أ

 البالينتولوجيا(.)

والعلماء املجموعات املتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي والتاريخ االجتماعي، وحياة الزعماء، واملفكرين  -ب

 الفنانين الوطنيين، واألحداث الهامة التي مرت بها البالد.و 

 قانونية( واالكتشافات األثرية. نتائج الحفائر األثرية )القانونية وغير ال -جـ

 القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية أو مبتورة من مواقع أثرية. -د

 عام، كالنقوش والعمالت واألختام املحفورة. اآلثار التي مض ى عليها أكثر من مائة  -هـ

 األشياء ذات األهمية اإلثنولوجية. -و

 ة، ومنها:املمتلكات ذات األهمية الفني -ز

الصور واللوحات والرسوم املصنوعة باليد كليا، أيا كانت املواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها باستثناء الرسوم الصناعية  -1

 خرفة باليد.واملصنوعات املز 

 التماثيل واملنحوتات األصلية، أيا كانت املواد التي استخدمت في صنعها. -2

 ة أو املرسومة أو املطبوعة على الحجر.الصور األصلية املنقوش -3

 املجمعات أو املركبات األصلية، أيا كانت املواد التي صنعت منها. -4

املخطوطات النادرة والكتب املطبوعة في عهد الطباعة األول، والكتب والوثائق واملطبوعات القديمة ذات األهمية الخاصة )من الناحية  -ح  

 مية أو األدبية،..إلخ(. سواء أكانت منفردة أو في مجموعات.التاريخية أو الفنية أو العل

 ، منفردة أو في مجموعات.طوابع البريد والطوابع املالية وما يماثلها -ط  

 املحفوظات، بما فيها املحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية. -ي  

 يقية القديمة((.قطع األثاث التي يزيد عمرها على مائة عام، واآلالت املوس -ك   

 )2( - Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, First published, Oxford University press, New 

York, United states, 1995, p.382 . 
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وني واحد خالفا للنص يعيب على هذا األسلوب صعوبة إدراج كافة نماذج املمتلكات الثقافية في نص قان

 . (1)لزمنالعام الذي يبقى ثابتا، ألنه قد تظهر ممتلكات ثقافية عبر ا

ورغم أن هذا الرأي يحمل بعض الصحة ألن أسلوب التعداد تعدادا حصريا هو أمر غير مستحب، بل 

نصوص يعد حكما باإلعدام على املمتلكات الثقافية، إال أن هذا الرأي مردود عنه؛ فمن جهة، فإن ال

ب التعدادي تظهر القانونية البد أن تساير أي تطورات تحدث في املجتمع. ومن جهة أخرى، فإن مزايا األسلو 

في الجانب التطبيقي لقواعد القانون الدولي اإلنساني، حيث أنه من األحسن واألسهل أن يكون في ذهن 

 . (2)ع على عاتقه واجب احترامهاومخيلة املقاتل صورة تطبيقية وحية عن املمتلكات الثقافية التي يق

فضل أن تكون األوامر املوجهة له بعدم وسبب ذلك أن نفسية املقاتل تكون مضطربة جدا، ولذا من األ 

 التعرض للممتلكات الثقافية من خالل نماذج وأمثلة تطبيقية يراها أمامه.

 ثانيا. مفهوم املمتلكات الثقافية املادية: 

قدمة للممتلكات الثقافية، وعلى رأسها اتفاقية إلى التعاريف السابقة امل إن املالحظة العامة بالنظر

تشير إلى املمتلكات الثقافية املادية دون غيرها. بمعنى آخر أن قواعد القانون الدولي  ،1954الهاي لعام 

هو  اإلنساني في سياق تعرضها لتعريف املمتلكات الثقافية تكتفي غالبا باملادية منها مع أن املقصود

عنوُن بذلك دائما الوثائق القانونية املعنية. 
ُ
 املمتلكات الثقافية عموما، كما ت

األلفاظ املستعملة ضمن نصوص هذه الوثائق كالسرقة، النهب، اإلتالف، التدمير، القصف  وحتى

" من Pr. Stefan Glaserواالسترداد وغيرها، ال تكون إال بالنسبة ملا هو مادي. بل إن من الفقهاء وتحديدا "

تحت عنوان صريح وهو   تناول حماية املمتلكات الثقافية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية

 . (3)املساس بالقيم املادية

" أن مصطلح التراث أكثر عمومية من مصطلح املمتلكات، وأنه يمكن أن Alexandre Kissويرى األستاذ "

يال قد تكون معنوية وقد تكون مادية، وما املمتلكات إال جزء من األشياء يأخذ أشكاال عديدة تتناقل بين األج

 وهو رأي يقرن مصطلح املمتلكات الثقافية باملادية منها فقط.، (4)املادية

 
 .31، ص مرجع سابق عبد الرحيم خياري،  -( 1)

 . 30، ص املرجع السابق نفسه -( 2)

هومة، الجزائر، ، دار أبحاث في القانون الدولي الجنائي" منشور في: عبد العزيز العشاوي، القانون الدولي الجنائيجالسر، "ستيفان  - )3(

 . 177، ص 2006

 .20، ص مرجع سابق عبد الرحيم خياري،  -( 4)
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ممتلكات غير متجددة وفريدة من نوعها لها أنها:  وبناء على ذلك تتمثل املمتلكات الثقافية املادية في

وغير  والروحية أو الدينية، وتشتمل هذه املمتلكات على األشكال املنقولة قيمتها الثقافية والعلمية

واقع والهياكل، أو مجموعة الهياكل، والسمات والخصائص الطبيعية، أو املناظر املنقولة، و  امل

الطبيعية والتكوينات املرئية الجمالية التي تتسم بقيمتها وطابعها األثري والحفري والتاريخي واملعماري 

 .(1)ديني والجمالي وغير ذلك من القيم الثقافية األخرى وال

بالنتيجة للمفهوم املادي الذي هو تصور ألشياء   -وال تحتاج املمتلكات الثقافية املادية إلى تعريف مادامت  

عمال إبداعيا بشريا لشعب ما يتجسد في شكل ملموس، ويعبر في الزمن  -يمكن إدراكها عن طريق الحواس 

تماعية أو غيرها، تتعلق بحقبة معينة مة أثرية أو تاريخية أو دينية )روحية( أو جمالية أو اجالحاضر عن قي

 من الزمن املاض ي سواء القريب أو البعيد. 

وكل ما وصل من ممتلكات ثقافية مادية عن املاض ي ال يمثل إال جزءا رفيعا من نتاج املاض ي الضخم، في  

ضد وهو ما يستوجب توفير الحماية لها  ،حاضر ونفائس املاض يمعادلة تعكس حوارا حيا بين إبداعات ال

، مع تعزيز هذه كل أشكال االستهداف سواء بسبب الطبيعة أو اإلنسان خاصة أثناء النزاعات املسلحة

 الثقافية. الحماية وعدم االكتفاء بالحد األدنى الذي توفره الحماية العامة والخاصة للممتلكات

 

 لإلنسانيةالتراث املشترك ملمتلكات الثقافية عن الفرع الثاني: تمييز ا

يعتبر التراث املشترك لإلنسانية من املفاهيم القديمة الجديدة؛ فاليونسكو، وطبقا الختصاصها هي أول 

 في ميدان الثقافة.  1946من تكلمت عنه في بداية سنة 

األولى للمؤتمر العام بلندن   فقد حدد مؤسسو اليونسكو من خالل امليثاق التأسيس ي، املعتمد في الدورة

، أهمية حماية املمتلكات الثقافية كتراث مشترك لإلنسانية، وذلك بالنسبة للحفاظ 1945فمبر نو  16في 

ثم أكدت  .(2)على املعرفة واملساعدة على تقدمها وانتشارها، مع اقتراح اتفاقيات دولية في هذا الخصوص

إبعاد كل تهديد يقع على ، حيث شددت على وجوب 1954م عليه اليونسكو مجددا في اتفاقية الهاي لعا

 املمتلكات الثقافية باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية.

 
جويلية  31(، 2البند التوجيهي الثاني )ت. ، امللحق ألف،املذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافيمؤسسة التمويل الدولية،  -( 1)

 . 191، ص2007

. نص امليثاق كامال منشور في: املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم  1945لعام ( من امليثاق التأسيس ي لليونسكو ل1املادة ) -( 2)

، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم  2001ثين بباريس في نصوص وتعديالت املؤتمر العام املعتمدة في دورته الحادية والثال والثقافة،

 . 8، ص 2002والثقافة، باريس، 
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والتراث املشترك لإلنسانية بحسب ما عرفه األستاذ الدكتور عمر سعد هللا هو "مجموعة املوارد 

واإلبداع البشري في ميدان  الطبيعية والشواهد الفنية أو الرمزية التي انتقلت من األزمنة املاضية،

. (1)التكنولوجيا التي تقوم عليها رفاهية الجنس البشري، ويخضع استغاللها للمساواة التامة بين الشعوب"

ومعنى ذلك أن التراث املشترك لإلنسانية في مظهره الثقافي املادي هو مجموع الشواهد الفنية أو الرمزية التي 

 ة.املمتلكات الثقافية املاديانتقلت من األزمنة املاضية، وهي 

قانوني للتراث املشترك لإلنسانية على عناصر متفاعلة كثيرة كعدم جواز التملك، الفهوم املينطوي و 

 . (2)االستخدام السلمي، اإلدارة املشتركة، التوزيع العادل للموارد والفوائد خدمة لإلنسانية جمعاء

من ثروات العالم املختلفة بما ة الجماعية في االستفادة ومن ثم فإن هذا املبدأ يقوم على أساس املشارك

"فقد توسعت فكرة التراث املشترك لإلنسانية لتشمل أيضا التراث  ؛(3)فيها املكاسب الثقافية لكل دولة

( من إعالن مبادئ التعاون 2/ 1الفني، اآلثار، ومن ثم الثقافة بمعناها الواسع"، بحسب ما جاء في نص املادة )

نوفمبر  4مر العام لليونسكو في جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ: الدولي، الصادر عن املؤتالثقافي 

 في باريس. 1966

، ولهذا جاء في (4)ويعتبر الحق في ملكية التراث املشترك لإلنسانية من الجيل الثالث لحقوق اإلنسان

عهد بحماية ل املستوطنات البشرية ت" حو 2إعالن اسطنبول الذي انبثق عن مؤتمر األمم املتحدة "موئل 

( للمجلس التنفيذي 151حقوق األجيال املقبلة. وأدى التفكير في ذلك إلى اعتماد اليونسكو في الدورة الـ)

 ،مادة 13، ملشروع إعالن صون األجيال املقبلة، مكون من ديباجة و1997املنعقدة ما بين ماي وجوان 

قافية واملواقع الطبيعية واالنتفاع بشكل ق بحماية املمتلكات الثويحتوي مشروع هذا اإلعالن نصوصا تتعل

 . (5)مناسب بالتراث املشترك لإلنسانية

 
، ص 1994، الجزائر،  02، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة  حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب: العالقة واملستجدات،  عمر سعد هللا  -(  1)

162 . 

 .163، ص املرجع السابق نفسه -( 2)

مذكور في  ، 2006، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، العالقات الثقافية الدولية: دراسة سياسية قانونيةالعاللي، الصادق  -( 3)

 . 243و 86، 83الصفحات 

ولذلك تضمنت املواثيق الدولية خاصة اإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان النص على هذا الحق في القسم الخاص بحقوق الشعوب،   -( 4)

، املعتمد في الدورة العادية الثامنة عشر ملجلس امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبمن  1/ 22تدليل على ذلك بنص املادة ويمكن ال

 .1981ملنعقدة في نيروبي بكينيا، جوان الرؤساء األفارقة ا

، الجزء األول، ية املعنية بالعدالة الجنائيةالوثائق الدولية واإلقليمنص امليثاق منشور في مؤلف: محمد شريف بسيوني، خالد محي الدين، 

 . 508، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 167 - 165، ص ص 1999، لبنان، 01، دار الفارابي، الطبعة شريناليونسكو رؤية للقرن الواحد والعأحمد الصياد،  -( 5)
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وأعلن املجتمع الدولي، تراثا مشتركا لإلنسانية، كل من أعماق البحار واملحيطات وما يختزنه باطنها من 

واملمتلكات الثقافية واملواقع الطبيعية   ،(1)1970  ثروات بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة في ديسمبر

، وأيضا التقدم العلمي 1972نوفمبر  16 :املدرجة في قائمة التراث العاملي باتفاقية اليونسكو املؤرخة في

 4والتقني بموجب اإلعالن العاملي لحقوق الشعوب املعنون بـ: "من أجل حق الشعوب" الصادر بالجزائر في: 

لكل شعب الحق في االشتراك في التقدم العلمي مادته التاسعة على أن: )) ، الذي نص في1976جويلية 

((. يضاف إلى ذلك، الثقافات بواسطة إعالن والتقني الذي هو جزء من التراث املشترك لإلنسانية

 . (2)1997، والجين البشري في اإلعالن العاملي عام 1996اليونسكو الصادر عام 

، حقا معترفا به لجميع الدول بما (3)1982ر لعام دة حول قانون البحاكما أدخلت اتفاقية األمم املتح

وهو يتمثل في تطبيق مفهوم التراث املشترك لإلنسانية على استكشاف واستغالل   ،فيها التي ليس لها سواحل

اردها و ماملنطقة الدولية في أعماق البحار و   أن  (149)املوارد في قاع البحار؛ حيث أعلنت االتفاقية في مادتها  

وبذلك أصبح ملفهوم التراث املشترك لإلنسانية طابع إجباري بعد أن كانت  ،تراث مشترك لإلنسانية

 النصوص السابقة التي تعالجه مجردة من أي إلزام. 

وعليه، فإن مفهوم التراث املشترك لإلنسانية لم يعد يقتصر فقط على املمتلكات الثقافية والطبيعية 

؛ فقد أخذ املجتمع الدولي يتجه تدريجيا نحو األخذ 1972يير املحددة في اتفاقية عام اعالتي تنطبق عليها امل

في االعتبار عمليا حماية كوكب األرض، ملواجهة تدهور البيئة والطبيعة املتزايد، والذي بات يمثل خطرا بالغا 

 .على اإلنسانية بأسرها، انطالقا من مبدأ الحفاظ على التراث املشترك لإلنسانية

بناء على ما تقدم؛ فاملمتلكات الثقافية املادية هي جميع املواد الثقافية الثابتة واملنقولة التي تعبر عن 

هوية شعب ما وليس دولة ما، ألن هناك ممتلكات ثقافية تتجاوز حدود البلد الواحد كحال مدينة القدس 

وإن كان يشمل الثقافة بمعناها الواسع  والشريف املحتلة مثال. أما بالنسبة للتراث املشترك لإلنسانية، فه

فإنه يشمل بداهة املمتلكات الثقافية املادية كجزء ال يتجزأ عن الثقافة. ولذلك فإن االعتداء على املمتلكات 

الثقافية املادية لشعب ما، ال يشكل اعتداء عليه وحده فقط بل اعتداء على كل شعوب العالم وعلى تراث 

 يساهم بنصيبه في الثقافة العاملية. بعاإلنسانية جمعاء، فكل ش

 

 
، الذي أعلنت فيه أن قاع البحار واملحيطات وباطن أرضها، املوجودين 1970  ديسمبر  17( املؤرخ في:  25  -)د    2749وذلك بموجب القرار رقم    -(  1)

 ، يتعين املحافظة عليهما "لصالح البشرية جمعاء".خارج حدود الوالية الوطنية، هما وموارد املنطقة تراث مشترك لإلنسانية

 .191  - 190، ص ص مرجع سابقأحمد الصياد،  -( 2)

(، اعتمدت خالل مؤتمر  A/CONF.62/122، املعممة بوصفها وثيقة األمم املتحدة رقم )1982قانون البحار لعام  اتفاقية األمم املتحدة ل  -(  3)

 . 1994نوفمبر  16، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 1982ديسمبر  10نعقد بمونتيغو باي )جامايكا( بتاريخ: األمم املتحدة الثالث لقانون البحار امل
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 املطلب الثاني

 أنواع املمتلكات الثقافية

املمتلكات الثقافية املادية لشعب من الشعوب كما عرفها املؤتمر العاملي حول السياسات الثقافية تمثل  

التي وغيرهم،    اءوالكتاب، والعلممجمل األعمال املادية للفنانين، واملعماريين،  ،  1982املنعقد بمكسيكو عام  

تعبر عن إبداعية الشعب وتعطي معنى للحياة بالنسبة له كاألماكن واملعالم التاريخية وما قبل التاريخية، 

فمفهوم املمتلكات الثقافية املادية يغطي جميع ، الصناعات اليدويةو  األعمال الفنية، األرشيف واملكتبات

 ، مهما كان أصلها أو مالكها.أو غيرها أو أثريةنية أو تاريخية تي تحظى بقيمة فاملمتلكات املنقولة والثابتة ال

وعليه يرصد هذا املطلب بالتحليل والتحديد، أنواع املمتلكات الثقافية املادية انطالقا من أن معرفة 

عد على مشتمالت النطاق املادي من القانون الدولي اإلنساني وعلى وجه الدقة املمتلكات الثقافية، يسا

 عد وأصول حمايتها.رة واضحة عن قواإعطاء صو 

 املمتلكات الثقافية  تصنيفالفرع األول: معايير 

إن املمتلكات الثقافية املادية هي جميع آثار الوجود اإلنساني التي تتسم بطابع تاريخي أو أثري أو أدبي أو  

: أهمها الثقافية املاديةلتقسيم املمتلكات توجد عدة أسس لذلك و  فني أو علمي أو روحي أو عمراني أو غيره.

 أخرى. ، إضافة إلى ضوابطمعيار الوظيفةو  معيار الذات

ويقصد بهذا  ؛فاملمتلكات الثقافية املادية وفقا ملعيار "الذات" هي ممتلكات ثقافية وممتلكات طبيعية

نها أوال لكات، تتمثل في كو املعيار وجود عوامل جوهرية ذاتية تدخل في نطاق تكوين مادية وشكل هذه املمت

 . (1)اعيا إنسانيا خالصا لم تتدخل فيه عوامل أخرى كالظواهر الطبيعية التي تنتج ممتلكات طبيعيةعمال إبد

باإلضافة إلى مرور مدة زمنية معينة ترتبط بحسب املجتمع، تحددها النصوص التشريعية لكل دولة على 

ية الكافية العتبارها ممتلكات تحديد املدة الزمن  تالي يكون لها سلطةوبال  ،اعتبار أن هذه املمتلكات تابعة لها

وقد تكون حقبة تاريخية معينة مثلما  .(3)، وقد تكون تاريخا محددا(2)قد تكون مدة زمنية محددة ؛ثقافية

ا يعد تراثبالنص على أنه: )) 98/04هو األمر في الجزائر حسب ما توضح املادة الثانية من القانون رقم 

 
 .42، ص ع سابق مرجعبد الرحيم خياري،  -( 1)

سنة،  200مرور سنة في املمتلكات الثقافية املنقولة، أما اليمن واململكة العربية السعودية فيشترطان  100تشترط بلجيكا مثال مرور  -( 2)

ليمنية لسنة ( من الجريدة الرسمية للجمهورية ا4/ 20بشأن اآلثار املنشور في العدد ) 1994( لعام 21حسب القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 املتعلق بنظام اآلثار القديمة. 1972أوت  7( الصادر في: 26، واملرسوم امللكي رقم )1994

فما فوق، بينما يحددها القانون   1918إلضفاء الصفة الثقافية على بعض ممتلكاتها أن تكون قد وجدت منذ    على غرار نيجيريا التي تشترط  -(  3)

 .1700األردني ما قبل عام 
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يع املمتلكات الثقافية..... املوروثة عن مختلف الحضارات فهوم هذا القانون، جمثقافيا لألمة، في م

 ((.املتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا

استقرت على هذا املعيار لتجنب املبالغة في إدراج عدد هائل من  1954ورغم أن اتفاقية الهاي لعام 

 1954ر الهاي الدبلوماس ي لعام بعض الوفود املشاركة في مؤتماملمتلكات الثقافية، إال أن املمتلكات ضمن 

؛ سواء من الناحية العلمية (1)تمسكت بكون املمتلكات الثقافية املادية تخفي جوانب ثقافية متنوعة

)جمال املناظر  )الدراسات العلمية التجريبية( أو اإلنسانية األدبية )مصدر إلهام( أو الجمالية الفنية

، ومن هنا يأتي الربط بين مختلف هذه األجزاء التي تشكل بة( أو الروحية )مكان عبادة(الطبيعية الخال 

 الثقافة بمفهومها العام. 

الخاصة بحماية التراث العاملي  1972كما أن هذا التمييز قد تم تجاوزه بإبرام اتفاقية اليونسكو عام 

يا وآخر طبيعيا، املزدوجة التي تحمل شقا ثقاف  يطرح إشكاال يتعلق باملمتلكاتالثقافي والطبيعي، خاصة وأنه  

وذلك من خالل استعمال املصطلحين معا في إشارة ضمنية إلى التقارب الكبير بين النوعين من املمتلكات، 

 وهذه حجة قانونية.

د به الدور الذي تؤديه بغض أما بالنسبة ملعيار "الوظيفة" لضبط أنواع املمتلكات الثقافية املادية فيقص

. وهذه الوظيفة قد تكون علمية كمخابر البحوث، تاريخية (2)نظر عن كونها مخصصة لعمل معينال

كما قد تكون الوظيفة   ،كاملتاحف واألرشيف الذي يعد تراثا وثائقيا سواء كان ورقيا أو سينمائيا أو موسيقيا

دارس واملكتبات الكبرى، أو ألغراض تجارية، أو تربوية كاملفنية كاللوحات الفنية واملنحوتات غير املوجهة 

 ية.أثر 

يتميز بالبساطة يعتبر املعيار األكثر شيوعا كونه    ،تقسيم املمتلكات الثقافية إلى عقارات ومنقوالتإال أن  

 ى،من جهة أخر   يسمح بالتمييز بين العدد الهائل للممتلكات الثقافية املادية بشكل واضح  من جهة، كما أنه

فاملسجد مثال كعقار هو  .عايير أحيانا فيما بينهاثناءات املتمثلة في تداخل املمع اإلقرار بوجود بعض االست

دار للعبادة، وإذا كان بناؤه يعود إلى قرون مضت فهو بجانب دوره الديني أثر تاريخي، وهو باإلضافة إلى ذلك 

 أيضا يعد عمال فنيا رفيع املستوى.

 

 

 
 هم هذه الوفود هي: إسبانيا، يوغوسالفيا، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا.أ -( 1)

 .54، ص مرجع سابق عبد الرحيم خياري،  -( 2)
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 الثقافية : أصناف املمتلكاتالثانيالفرع 

متلكات الثقافية املادية حسب امللحق ألف من املذكرة التوجيهية الثامنة بشأن املمتلكات ملا تشمل

 الثقافية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، صنفين: ممتلكات ثقافية ثابتة وممتلكات ثقافية منقولة.

 أوال. املمتلكات الثقافية الثابتة:

ة باألرض، سواء كانت فوق األرض أو في باطنها أو تحت صلتيقصد بها املمتلكات الثقافية العقارية أو امل

 أي أنها مستقرة في حيز معين وال يمكن نقلها منه دون تلف.، املياه الداخلية أو اإلقليمية

 تي:يأ ماوتتمثل املمتلكات الثقافية الثابتة في

 املعالم التاريخية: .1

عر ف املعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندس ي معماري  
ُ
د أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة فر منت

ُصب أو و  ،أو على تطور هام أو حادثة تاريخية يشار أيضا إلى املعالم أو الهياكل التاريخية بأنها اآلثار أو الن 

األوابد التاريخية، وتشتمل هذه الفئة على خواص األعمال املعمارية الظاهرة فوق سطح األرض )مثل املنزل 

على أو انطوت  -التقل عادة عن مائة سنة  -والكنيسة( التي بلغت مرحلة زمنية معينة  واملعبد والسوق 

سمات أخرى مثل االرتباط بحادثة مهمة أو شخص مهم، مما يجعلها "تاريخية" ومن ثم يضفي عليها طابع 

 . (1)استحقاق اعتبارها ضمن املوارد التراثية

 على حضارة   ملعمارية، البيئة املبنية والطبيعة التي تكون وتشمل املعالم التاريخية إضافة إلى املباني ا
ً
دليال

وأكثر العقارات شيوعا هو املعلم أو النصب؛ وهو كل عمل، أو  .(2)ذي معنى لحدث تاريخي ما أو عن تطور 

نحت، أو رسم بما في ذلك عمليات النقش على األحجار واملغارات وغيرها من املواد والتي لها أهمية خاصة 

ت التي تعد آثار هامة، مثل: ويوجد في العالم اليوم العديد من العقارا  ناحية األثرية، التاريخية والفنية.من ال

 ، وغيرها.أهرامات مصر، برج إيفل، تاج محل، برج بيزا

واقع األثرية:  .2  امل

و املوقع األثري عبارة عن مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال اإلنسان أ

دية ومركزة لنشاط بشري بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن األراض ي املتصلة بها، تحتوي بقايا ما

 
 . 199، ص مرجع سابقاملذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي،  -( 1)

)2( - Article 1 of The International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites or "Venice 

Charter", of the second International conference of architects and technicians in the historical monument, Venice, from 25 to 

31 May 1964, and was adopted in 1965. Text of the Charter fully available on the website:  < 

http://www.icomos.org/venice_charter.html >. 
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سالف، خاصة االستيطان البشري، كبقايا املدن واملباني والكهوف واملغارات والقالع واألسوار واألبنية 

 .(3)الثقافيةوالحظائر  (2)، بما فيها املحميات األثرية(1)الدينية واملدارس وغيرها

واملصنوعات الحرفية، وبقايا النباتات والحيوانات، ويشتمل املوقع األثري على قطع أثرية للمشغوالت 

كما قد يكون في شكل مدينة كبيرة قديمة  والبقايا الهيكلية )الرفاة البشرية(، والخصائص األثرية للتربة.

األخرى أو البقايا السطحية سريعة الزوال لبقايا مدفونة كليا أو جزئيا تحت التربة السطحية أو الترسبات 

ل أو أي نشاط بشري آخر قصير األجلمعسكر مؤقت ل وقد تكون هذه املواقع مغمورة تحت ، لناس الرحَّ

 . (4)املاء بما في ذلك بقايا السفن ومواقع املستوطنات البشرية املطمورة بفعل الفيضانات

 املناطق التاريخية:  .3

ومرتبطة بخصائص املناظر جمع متاخمة للمعالم التاريخية عبارة عن منطقة ت املنطقة التاريخية

الطبيعية التي تشكل أحد موارد التراث على امتداد منطقة أكبر من املنطقة التي تضم معلما تاريخيا واحدا. 

األحيان، ويمكن تصنيف أفنية املعابد واملقابر واألحياء السكنية الحضرية، وقرى أو مدن بأكملها في بعض 

 . (5)باعتبارها مناطق تاريخية

 الطبيعية والتكوينات املرئية التاريخية أو الثقافية: املناظر  .4

عبارة عن منطقة أدت فيها األنماط التقليدية الستخدام األراض ي إلى خلق سمات ملناظر طبيعية  هي

حياة، أو الفترة الزمنية وتكوينات مرئية وحفظها، وهي السمات التي تعكس بصفة خاصة الثقافة، ونمط ال

اعتبارها ضمن املمتلكات الثقافية. وقد يشتمل هذا النوع من املمتلكات على سمات   التاريخية التي تستوجب

 
 . 199، ص بقمرجع سااملذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي،  -( 1)

ت عليها تتكون املحميات األثرية من مساحات لم يسبق أن أجري، وذلك بالنص على أنه: ))04/ 98من القانون رقم    32تعرضت لها املادة    -(  2)

واقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع إلحصاء أوجرد. وقد تختزن في باطنها  آثار عمليات استكشاف وتنقيب، ويمكن أن تنطوي على م

 ((.أو تحتوي على هياكل أثرية مكشوفة

حات التي تتسم بغلبة املمتلكات يصنف في شكل حظائر ثقافية املسابالنص على أنه: )) 98/04من القانون رقم  38تعرضت لها املادة  -( 3)

 ((.الثقافية املوجودة عليها أو بأهميتها والتي ال تنفصل عن محيطها الطبيعي

ماري في بورتسموث باململكة املتحدة، ما تبقى من أسطول فيليب الثاني ملك إسبانيا أو سفن كريستوفر كولومبس، فضال   مثال: حطام روز  -(  4)

(، وأيضا حطام السفينة األمريكية "األلباما". ومن بقايا املواقع Simon V.Taylor" املعروفة بقضية )859 -"يوعن حطام الغواصة األملانية 

ياه، يمكن ذكر منارة اإلسكندرية والكهوف املغمورة والقرى التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث قرب البحيرات، األثرية املغمورة بامل

 .1692يكا الذي غمرته املياه إثر زلزال عام واملرفأ امللكي في جاما

 . 199، ص مرجع سابقاملذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي،  -( 5)
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طبيعية هامة من الناحية الثقافية مثل البحيرات املقدسة والغابات والشالالت، إذ يوجد الكثير من 

 . (1)األشجار املقدسة في إفريقيا على سبيل املثال

  ثانيا. املمتلكات الثقافية غير الثابتة:  

املمتلكات الثقافية غير الثابتة هي املمتلكات املنقولة أو املنفصلة عن األرض أو عن املبنى، ويسهل نقلها 

من مكان إلى آخر دون تلف. وتتكون املنقوالت من قطع مفردة أو من مجموعات، كاملنحوتات واملسكوكات 

واملنسوجات، واملواد ذات القيمة واالستخدامات نقوش والكتب واملخطوطات والتحف األثرية وال

التقليدية، وغيرها من املنتجات التي صنعها البشر والتي تعد ذات قيمة مهمة للتراث الثقافي الخاص بكل 

 . (2)شعب، مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها

 واآلثار املنقولة قسمان:

 واملصنوعات األثرية:الت قطع املشغو  .1

هي قطع منقولة جاءت نتاجا لنشاط بشري سالف وأصبحت جزءا من أحد املواقع األثرية أو املكتشفات 

مثل املنحوتات واملواد املنقوشة واألرشيف واملسكوكات واألدوات الفخارية والخزفية  ،األثرية املنعزلة

 . (3)والزجاجية واملنسوجات والحلي واألسلحة

بالذكر أن أي ش يء منقول من موقع أو هيكل تاريخي يتمتع بنفس الوضعية القانونية للقطعة ير والجد

 .(4)األثرية

 املوروثات الحرفية األصلية: .2

وهي املمتلكات الثقافية التي توقف إنتاجها بالطرق التقليدية التي توارثها الناس لكونها شواهد تراث مميز 

اج آلي يحاكيه في الصنعة ويخالفه في الجودة والقيمة الفنية والجهد يعكس الهوية املحلية وحل محله إنت

 . (5)البشري 

 

 
ويمكن اإلشارة مثال في قارة آسيا إلى بحيرة "ماناساروار" املقدسة عند الهندوس أسفل جبال   .200 -199، ص ص رجع السابق نفسهامل -( 1)

 جانج" الذي يعتبر أشهر نهر مقدس عند الهندوس في الهند.الهماليا ونهر "ال

 .7، ص مرجع سابقيوسف محمد عبد هللا،  -( 2)

 املتعلق بحماية التراث الثقافي.  04/ 98رقم من القانون  50املادة  -( 3)

 . 200، ص مرجع سابقاملذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي،  -( 4)

 .3، ص مرجع سابق، يوسف محمد عبد هللا -( 5)
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ثانياملبحث ال  

ثقافيةمفهوم الحماية املعززة للمتلكات ال  

 التشريعات  إصدار  في  بدء  ذي   بادئ   املسلح  النزاع  حاالت  في  املادية  الثقافية  املمتلكات  حماية  مفتاح  يكمن

 األصلية  أماكنها  في  التي  أو  املنقولة  الثقافية  املمتلكات  على  الحفاظ  تكفل  تيال  والبرامج  والخطط  والسياسات

 الظروف.  من ظرف أي  تحت

 حول  اإلسالمي اإلعالن من( 3 البند ،2/ 5) املادة القانونية عموما حسب بالحماية املقصود ذلك أن

 ، 2004 ديسمبر في بالجزائر املنعقد الثقافة لوزراء الرابع اإلسالمي املؤتمر طرف من املعتمد الثقافي التنوع

 باملمتلكات العبث منع خالل من الثقافية املمتلكات حصانة تكفل التي والقوانين التشريعات وضع هو

سواء في حالة السلم أو الحرب،  بها، املشروع غير االتجار أو عليها االعتداء أو إتالفها أو سرقتها أو الثقافية

 .(1)الثقافي باألمن سمت املمارسات هذه مثل واعتبار

على   املسلح  النزاع  حاالت  في  الثقافية  املعززة النوع األخير في سياق تطور حماية املمتلكات  الحماية  وتمثل

وجه التحديد )املطلب األول(، ضمن الوثائق الدولية الرامية إلى إقرار )املطلب الثاني( وتنظيم عمليات 

 .الحماية لهذه املمتلكات )املطلب الثالث(

 املطلب األول 

 تعريف الحماية املعززة للمتلكات الثقافية

 مختلف  في  املادية  الثقافية  املمتلكات  تخريب  عدم  أو  تحريم  إلى"  الحماية"  لكلمة  الضيق  ينصرف املدلول 

 . املمتلكات لهذه الروحي والجوهر املادي  املظهر صيانة حول  يدور  الحماية ومناط والظروف، األحوال

 وإنما ،(2)فقط صيانتها تفترض ال الثقافية املمتلكات حماية فإن" الحماية" ملفهوم الواسع املعنى عن أما

 .(3)الثقافية رعايتها دائرة وتوسيع املمتلكات من النوع هذا تطور  على املساعدة

 
ينصرف األمن الثقافي إلى عدم فرض األفكار والثقافات على القيم الثقافية املحلية، والتكافؤ بين مختلف دول العالم في الحصول على   -( 1)

مرجع  . انظر: عمر سعد هللا، األفكار واملعارف، وهو ال يتحقق إال باحترام التنوع الثقافي بما في ذلك احترام وحماية املمتلكات الثقافية لآلخر

 .77، ص سابق

وهو االتجاه املادي في حماية املمتلكات الثقافية؛ ويشمل الترميم والصيانة املتواصلة والحفظ والتوثيق وإعداد الدراسات االستكشافية  -( 2)

مها باألموال العناصر البشرية والفنية ودعوالتحليلية وتأسيس املؤسسات أو املصالح املتخصصة في مجال الرعاية والحفظ والتوثيق وتوفير 

 املطلوبة للقيام بدورها.

 . 22، ص مرجع سابقعلي خليل إسماعيل الحديثي،  -( 3)
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 األهداف على الثقافية املمتلكات على املحافظة سياسات تقتصر أال ينبغي الرأي، هذا مع وتماشيا

 نتاج هي حيث من الثقافية املمتلكات حماية تتكامل أن يجب بل. فقط التأهيل إعادة خالل من التقنية

 مشترك  كتراث  وجودها  يدعم  بما  وذلك  املسلحة،  للنزاعات  القانونية  الجوانب  مع  املختلفة  الحضارات  إبداع

 .عسكرية حسابات أية عن بعيدة ويجعلها لإلنسانية

 الحماية العامة أو الخاصة، فحماية  لثقافية ال تختلف في تعريفها عنإن الحماية املعززة للممتلكات ا

 ملمتلكات اإلنساني الدولي القانون  قواعد بموجب ضمانات توفير تعني مسلح نزاع في الثقافية املمتلكات

 أطراف  حقوق   على  قيود  وضع  خالل  من  املسلح،  النزاع  من  للتأثر  عرضة  جعلها  وعدم  النزاع،  في  اآلخر  الطرف

 .ضدها الحرب وأساليب وسائل استخدام في نزاعلا

 للقادة  بالنسبة  املحددة  االلتزامات  من  كاملة  مجموعة  طياته  في  يحمل  تعبير  الحماية  مفهوم  أن  يعني  وهذا

 املمتلكات جعل إلى تهدف التي والنواهي واألوامر والعالجية الوقائية بالقواعد عنها العسكريين، واملعبر

 العسكرية  العمليات  في  بها  التقيد  عليهم  حيث يقع  العدائية؛  األعمال  تسببها  التي  األضرار  عن  بمنأى   الثقافية

 . املسلح النزاع آثار من املمتلكات حصانة بهدف

 بعدم املسلحة القوات على التزاما يفرض الذي  هو اإلنساني الدولي القانون  كون  من نابع املفهوم وهذا

 العمليات ضد محصنة تبقى حتى العسكري  الجهد دعم في بالحماية املشمولة من املمتلكات أي  استخدام

 املشمولة املمتلكات هذه جعل فقط من خالل حظر العسكرية األهداف ضد الهجمات العسكرية، وقصر

 عن املكثف التعبير يتعدى ال قانونا الحماية هذه وتفسير .(1)االعتداء أنواع من نوع ألي  محال بالحماية

 عن بمنأى  الثقافية املمتلكات جعل إلى تهدف التي والنواهي واألوامر والعالجية، الوقائية ةالقانوني القواعد

 اختيارها أو عسكرية ألغراض املمتلكات هذه استخدام جواز وعدم العدائية، األعمال تسببها التي األضرار

 . (2)عسكري  كهدف

 وقائي جانب من يتكون  مركب، مفهوم لها املسلح النزاع في كمفهوم القانونية فإن الحماية أدق، وبتعبير

 اإلضرار تفادي  أجل من العسكرية العمليات إدارة في املتواصلة الرعاية به يقصد فالوقائي عالجي؛ وآخر

 للصليب الدولية اللجنة ونشرتها أجرتها دراسة من( أ/ 40) رقم العرفية القاعدة تركز ولذلك باملمتلكات،

 خالل  من  مسلح،  نزاع  في  الثقافية  املمتلكات  حماية  وجوب  على  العرفي،  سانيناإل  الدولي  القانون   حول   األحمر

 
 . 21، ص ، مرجع سابقعمر سعد هللا، القانون الدولي اإلنساني: املمتلكات املحمية -( 1)

 . 20 -  19، ص ص نفس املرجع السابق -( 2)
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 أو فنية أو دينية ألغراض املخصصة باملباني اإلضرار لتجنب العسكرية العمليات في خاص اهتمام إيالء

 . (1)عسكرية أهدافا تكن لم ما التاريخية وباآلثار خيرية أو تربوية أو علمية

 أجهزة تتدخل الثقافية، باملمتلكات إضرار إلى تؤدي التي األفعال وقعت ما إذا نهفإ الشق العالجي أما

 دون   للحيلولة  املساعدة  وتقديم  الوضع  لتقييم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رأسها  وعلى  الدولية  الحماية

 . (2)األضرار حجم تفاقم

 هذه وقاية في مسلح، نزاع في ةالثقافي املمتلكات حماية تتلخص 1954 لعام الهاي  التفاقية فوفقا

عرف( 2 املادة) واحترامها املمتلكات
ُ
 الحماية: آخران نوعان إليها باإلضافة ويوجد العامة، بالحماية وت

 واألنواع.  1999  لعام  الهاي   باتفاقية  امللحق  الثاني  اإلضافي  البروتوكول   أحدثها  التي  املعززة  والحماية  الخاصة،

 الثقافية للممتلكات التعرض عدم لكفالة الالزمة والتدابير جراءاتاإل  موعهاجم في تشكل للحماية الثالثة

 .املمكنة الخسائر وأقل األضرار بأخف منه الخروج األقل على أو مسلح، نزاع في املادية

 اللجنة هذه به تقوم نشاط أي عن تعبير القانونية الحماية فإن األحمر، للصليب الدولية اللجنة وعند

 في  ويدخل. لها تتعرض قد التي واالنتهاكات املخاطر من مسلح نزاع نطاق في الواقعة املمتلكات حماية بهدف

 .(3)اإلنسانية واملبادئ املعايير وتطبيق ونشر لوضع اللجنة تتخذها التي الخطوات كذلك، السياق هذا

الثقافية  املمتلكات لحماية تدابير اتخاذ ضرورة بشكل معزز تعني الثقافية املمتلكات حماية فإن وهكذا

 هذه فيها تكون  التي األوضاع في السيما مضامين تتعلق بحالة النزاعات املسلحة، من عليه تنطوي  بما

 هذه مثل اعتماد يعني" يحمي" والفعل جسيمة، أضرار بها تلحق ألن معرضة أو تندثر بأن مهددة املمتلكات

 اعتماده  تم  الذي   الثقافي،  للتراث  املتعمد  التدمير  بشأن  اليونسكو  إعالن  أكده  الذي   األمر  ذات  وهو.  التدابير

  .(4)2003 أكتوبر 17: بتاريخ والعشرين الحادية جلسته في العام املؤتمر طرف من

نظام الحماية املعززة يقصد به "تمتع املمتلكات الثقافية املحددة بمعرفة الدول، بحصانة وعليه فإن 

 .(5)، حتى ولو شكلت هدفا عسكريا"ل النزاعات املسلحةالهجمات العسكرية خالكاملة وشاملة ضد 

 
، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، القواعد، املجلد األول: اإلنساني العرفي القانون الدوليويز دوزوالد، جون ماري هنكرتس، ل - ( 1)

 .114، ص 2007فيفري 

 . 21، ص مرجع سابقعمر سعد هللا، القانون الدولي اإلنساني: املمتلكات املحمية،  -( 2)

 . 171، ص مرجع سابقني، عمر سعد هللا، تطور تدوين القانون الدولي اإلنسا -( 3)

، ص 2003، باريس، القرارات، املجلد األول: سجالت الدورة الثانية والثالثين للمؤتمر العامنص اإلعالن منشور في: منظمة اليونسكو،  -( 4)

71 . 

ــــن كلزي،  -(  5) ـــ ــــر حســ ـــ ـــــــصاملواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي اإلنســــــــانيياســ ــــم  ، أطروحة دكتوراه، تخصــ ـــ علوم أمنية، قســ

 .113، ص 2009الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  العدالة
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 املطلب الثاني

 تأصيل فكرة حماية املمتلكات الثقافية

 العسكرية األهداف بين بالتمييز القائل األساس ي املبدأ في الثقافية املمتلكات حماية فكرة أصل يتمثل

 الحرب قوانين أساس هو الذي  الدولي فعر ال عن املنبثق املبدأ هذا األول(،)الفرع (1)املدنية واملمتلكات

 على تأكيٌد  1999كالبروتوكول اإلضافي الثاني لعام  الدولية املعاهدات في وإدراجه صياغته وفي وأعرافها،

  .دولية )الفرع الثاني( غير أم دولية املسلحة النزاعات ظروف كانت أيا أهميته،

 املدنية واألعيان العسكرية األهداف بين مبدأ التمييز : األول  الفرع

 وهو ،1977 لعام جنيف التفاقيات اإلضافيين البروتوكولين ألحكام األساس حجر التمييز مبدأ يعتبر

 العسكرية،  غير األهداف ضرب يجوز  ال بأنه تقض ي اإلنساني الدولي القانون  في اتفاقية قاعدة اليوم يمثل

 البروتوكول   من(  48)  املادة  تنص  ولذلك.  األسباب  نتاك   مهما  الثقافية،  واملعالم  العبادة  وأماكن  املدارس  مثل

على التمييز بين السكان املدنيين واملقاتلين، وبين األعيان املدنية النزاع تعمل أطراف : ))(2)أن على األول 

األهداف العسكرية دون غيرها وذلك من ألجل تأمين واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد 

 ((. سكان املدنيين واألعيان املدنيةاحترام وحماية ال

 املدنية  املمتلكات بين  تفريق  هناك يكون   أن  بالتمييز،  املتنازعة  األطراف  التزام  بمبدأ  وعليه فإن املقصود

 القوة وسائل استخدام في التمييز وكذلك العسكرية، العمليات سياق في العسكرية )الثقافية( واألهداف

  .(3)املمكنة األضرار أقل حدوث يضمن بما املستعملة لحةاألس أو األساليب حيث من سواء

 املمكن العسكرية واملزايا الثقافية باملمتلكات يلحق قد الذي الضرر  بين التوازن  وهذا يعني مراعاة

 توازن   إقامة  إلى  التناسب  مبدأ  العسكرية؛ حيث يسعى  العمليات  سير  أثناء  القوة  الستخدام نتيجة  تحقيقها

 تكون  ال حينما اإلنسانية ومقتضيات العسكرية الضرورة اعتبارات في تتمثالن رضتينعامت مصلحتين بين

 .(4)مطلقة محظورات أو حقوق  هناك

 
 . مرجع سابقفرنسوا بونيون،  -( 1)

، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية ،1949أوت  12البرتوكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة في:  -( 2)

والتصديق واالنضمام من قبل املؤتمر الدبلوماس ي لتأكيد القانون الدولي اإلنساني املنطبق على املنازعات املسلحة  وعرض للتوقيع اعتمد 

 . 1978ديسمبر  7، دخل حيز النفاذ في: 1977جوان  8وتطويره بتاريخ: 

 . 54ص  ،مرجع سابقعمر سعد هللا، القانون الدولي اإلنساني: املمتلكات املحمية،  -( 3)

، اللجنة الدولية للصليب األحمر، الطبعة السادسة، القانون الدولي اإلنساني: إجابات على أسئلتكاللجنة الدولية للصليب األحمر،  -( 4)

 . 7، ص 2007مارس  -جنيف، فيفري 
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 املدنية،  املمتلكات استهداف عن االمتناع املتنازعة األطراف على اإلنساني الدولي يوجب القانون  ثم ومن

 املمتلكات بالذكر وخص عسكريا هدفا يشكل ال ممتلك كل ضد العسكرية العمليات توجيه حظر أي 

 الدولي القانون  أحكام كما وتحظر .الحماية لقواعد خرقا تعتبر ال العرضية الخسائر لكن الثقافية،

 من  ظرف أي  تحت تجوز  فال مطلقا، حظرا الثقافية املمتلكات ضد املوجهة االنتقامية األعمال اإلنساني

 صفتها  حقيقة  حول   الشك  ثار  حال  في  الثقافية،  للممتلكات  دنيةملا  الصفة  ملنح  األولوية  مع إعطاء  .الظروف

 يجوز   ال  مدني  هدف  هو  هويته  في  املشكوك  الهدف  أن  اعتبار  على  التصرف  يجب  حيث  ؛"عسكرية  أم  مدنية"

 . (1)استهدافه

 الهدف بمفهوم مرتبطا املسلحة النزاعات في محمية مدنية كممتلكات الثقافية املمتلكات مفهوم ويأتي

 الغرض أو موقعها أو طبيعتها بحكم تسهم التي املمتلكات به يقصد الذي  املسلح، النزاع حالة في العسكري 

 االستيالء أو الجزئي أو التام تدميرها يحقق ثم ومن العسكري، العمل في فعاال إسهاما استخدامها، أو منها

 تترجمه  الذي   املفهوم  ذات  وهو.  (2)أكيدة  عسكرية  ميزة  الوقت،  ذلك  في  السائدة  الظروف  في  تعطيلها  أو  عليها

 تسهم  مواقع  أو  أشياء  كانت  سواء  ممتلكات  في  األهداف  تلك  حصر  طريق  عن  اإلنساني؛  الدولي  القانون   وثائق

 . العسكري  العمل في فعالة مساهمة

 دعم بتقديم وظيفتها عن ثقافية ممتلكات تحول  عن تنجم قد العسكرية، األهداف أن ذلك من ويتضح

 العسكرية االجتماعات تستر التي التاريخية القومية البنايات ذلك أمثلة ومن مسلح، نزاع في ري عسك

 معايير فيها متى توفرت العلمية مهمتها نطاق عن تخرج التي العلمي البحث ومراكز ،(قيادية كمراكز)

 .العسكري  الهدف مفهوم في التوسع إلى يؤدي  ما وهو املشروعة، العسكرية األهداف

 يكون  وغيرها، املشروعة العسكرية األهداف بين عليه، ومتفق واضح فاصل، خط غياب مماوأ

 على  باالعتماد  عسكريا  هدفا  يعد  ما  بتحديد  قام  قد  1977  لعام  جنيف  التفاقيات  األول   اإلضافي  البروتوكول 

 :مجتمعة شروط ثالثة

 أو العسكرية بطبيعته اءو س العسكري، العمل في فعالة بصورة يسهم هدف فكل العسكري؛ العمل .1

 .العسكري  باستخدامه أو العسكرية بغايته أو العسكري  بموقعه

 
كتاب: عامر الزمالي، قال منشور في "، ماإلسالم والقانون الدولي اإلنساني: حول بعض مبادئ سير العمليات الحربيةعامر الزمالي، " -( 1)

 .162، ص 2007، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مصر، مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسالم

، املركز اإلقليمي اإلعالمي وبروتوكوليها اإلضافيين 1949أوت  12ملخص اتفاقيات جنيف املؤرخة في اللجنة الدولية للصليب األحمر،  - ( 2)

 . 15، ص 1994، القاهرة، 06ليب األحمر، الطبعة ة الدولية للصللجن
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 للطرف أكيدة عسكرية ميزة عليه االستيالء أو الجزئي أو التام تدميره يحقق وهي أن العسكرية؛ امليزة .2

 .اآلخر

 أو مدرسة لثم مدني، لهدف عادة يكرس هدف حول  الشك حالة ففي العسكري؛ الهدف من التيقن .3

 ومن  لذلك،  يستخدم  ال  أنه  يفترض  فإنه  العسكري،  للعمل  فاعلة  مساهمة  تقديم  في  يسهم  بأنه  عبادة  مكان

 .مدنيا هدفا يعتبر فهو ذلك عدا العسكرية، وما الصفة على املدنية الصفة تغليب وجب ثم

 العمل  في  الفعلية  ساهمةملا  تكييف  أن  ذلك  العيوب؛  من  يخلو  وال  منتقد  التحديد  في  األسلوب  هذا  أن  غير

 الشروط فهذه. واضح غير معيار أيضا، عدمها من العسكرية امليزة تحقق وتكييف عدمها، من العسكري 

 الذي   املهاجم  الطرف  تقدير  في  تدخل  ألنها  التطبيقية،  الناحية  من  خصوصا  املشاكل  من  عددا  وتثير  نسبية

 على املدنية الصفة بإضفاء املدنية تلكاتمامل حساب على العسكري  الهدف مفهوم لتوسيع يسعى سوف

 عبادة، دور : كانت مهما اآلخر للطرف املدنية املمتلكات جميع اعتبار الوقت نفس وفي العسكرية ممتلكاته

  أثرية وغيرها معالم مدارس،
ً
، أهدافا

ً
 . الخطورة بالغ أمر وهو عسكرية

 موجودة املساهمة تعد متى يحدد وعيموض معيار وجود عدم ظل في غامضا املعيار هذا يبقى ولذلك

 مثالها  مناسبات،  عدة  خالل  املبدأ  هذا  تطبيق  الصعوبات  اعترضت  فقد  .محققة  العسكرية  امليزة  تكون   ومتى

، والعديد من املواقع (1)2012تعرضت أضرحة إسالمية في مدينة تومبكتو املالية للقصف صيف  عندما

 .2003، وبشكل متكرر في العراق منذ عام (2)2006ام ، ولبنان ع2011األثرية في سوريا منذ عام 

 املحمية املمتلكات لنظام اإلذعانالفرع الثاني: 

 األحكام  جميع  عليها  تسري   ثم  ومن  املدني،  بطابعها  جهة  من  تتميز  إذ  مزدوجة؛  طبيعة  الثقافية  للممتلكات

 األول  اإلضافي البروتوكول  من( 53) دةاامل مثال تؤكده ما وهو. املدنية األهداف أو املمتلكات بحماية املتعلقة

 واملعنونة الدولية، املسلحة النزاعات ضحايا بحماية املتعلق ،1977 جوان 10 في املؤرخ جنيف، التفاقيات

 ذات األعيان: "بـ املعنون  الثالث القسم ضمن تندرج أنها إذ ،"العبادة وأماكن الثقافية املمتلكات حماية: "بـ

 . املدنية املمتلكات من نوعا أو جزءا الثقافية املمتلكات تعتبر أنها منطلق من ،"املدنية الطبيعة

 
، مجلة جيل  "دور املحكمة الجنائية الدولية في حماية املمتلكات الثقافية: حالة مالي أنموذجا"لتفاصيل أكثر، راجع: عصام بارة،  – ( 1)

حكم املحكمة أيضا: هادي شلوف، ". و 85 – 83ص  ، ص2018، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، أفريل 29حقوق اإلنسان، شهرية، العدد 

"، مجلة كلية القانون الكويتية الجنائية الدولية في قضية مالي وتحديد املسؤوليات الجنائية عن أعمال تخريب املباني الدينية والثقافية

 .174  – 149، ص ص 2018، كلية القانون الكويتية العاملية، الكويت، جوان 02العاملية، ربع سنوية، العدد 

(2) - Christiane Johannot Gradis, "Le patrimoine matériel et immatériel: quelle protection en cas de conflit armé?", 

Schuthess, Genève, 2013 , p. 271. 
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 تستخدم ال باعتبارها عدائية، أعمال أي  عن تنأى  كونها من تنبع الثقافية للممتلكات املدنية والطبيعة

 الفنية لعمااأل  التاريخية، اآلثار العبادة، فدور . بطبيعتها عسكرية ممتلكات تشكل وال حربي مجهود أي  في

 أن  مفاده  املمتلكات؛  من  النوعين  بين  حتمي  ارتباط  إلى  يقود  وهذا.  مدنية  ممتلكات  هي  العلمية،  املختبرات  أو

  .صحيحا العكس يكون  أن دون  مدنية، ممتلكات بالضرورة هي الثقافية املمتلكات كل

  الثقافية املمتلكات تعتبر أخرى  جهة ومن
ً
 بهذه وتخضع للشعوب، وحيالر  أو الثقافي التراث من جزءا

 .املسلح النزاع حالة في الثقافية املمتلكات بحماية املتعلقة األحكام بموجب خاصة لحماية

 أحكامه تحظر الذي  اإلنساني الدولي القانون  خالل من املحمية املمتلكات لنظام اإلذعان ويتحدد

 ذات املمتلكاتاملدنيين،  السكان اءلبق عنها غنى ال التي املمتلكات :(1)مثل معينة، ممتلكات استهداف

، وأخيرا (2)الخاصة العامة واملمتلكات املزدوج، املمتلكات االستخدام ذات املحدد، املمتلكات االستخدام

 الالمادية. الثقافية املمتلكات

 املطلب الثالث

 أحكام الحماية املعززة للممتلكات الثقافية في حاالت النزاع املسلح

ــام ال ــايـــة حتى يتحقق نظـ ــة املعززة للممتلكـــاتحمـ ــافيـ ــه البروتوكول  الثقـ ــاء بـ ــا جـ ــا ملـ  على أرض الواقع وفقـ

، البد من اســــــتيفاء الشــــــروط املحددة قانونا، وهذا هو مضــــــمون الحماية املعززة 1999 لعام الثاني اإلضــــــافي

 .(الثاني الفرع)هذه الحماية  الثقافية )الفرع األول(، ثم معرفة حاالت توقف للممتلكات

 الثقافية ل: شروط الحماية املعززة للممتلكاتو ع األ الفر 

امللحق باتفاقية حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع  1999أدخل البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

، إلى املنظومة الحمائية، مفهوم املمتلكات الثقافية املعززة، بموجب الفصل الثالث (3)1954مسلح لعام 

 .(4)نظام الحماية السابق قد مض ى عهده نوعا ما، كما أنه غير دقيق باملرةن منه، انطالقا من أ

 
 .9، ص مرجع سابقعمر سعد هللا، القانون الدولي اإلنساني: املمتلكات املحمية،  -( 1)

يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات املؤسسات ( في فقرتها األولى من الئحة الهاي الرابعة على أنه: ))56املادة )فقد نصت  -( 2)

 للدولةاملخصصة للعبادة واألعمال الخيرية والتربوية، واملؤسسات الفني
ً
 ((.ة والعلمية كممتلكات خاصة حتى عندما تكون ملكا

مـارس  26، ُوقع في: الخـاص بحمـايـة املمتلـكات الثقـافيـة في حـالـة نزاع مســــــــــــلح  1954التفـاقيـة الهـاي لعـام البروتوكول اإلضــــــــــــافي الثـاني  - (3)

 .2003، ودخل حيز النفاذ عام 1999

للممتلكات الثقافية: السلطة الحامية، التحقيق، إجراءات التوفيق، الوكيل العام للممتلكات الثقافية، يشمل نظام الحماية التقليدي  –( 4)

 مة اليونسكو، اللجنة الدولية اإلنسانية لتقص ي الحقائق وأسلوب التعاون مع منظمة األمم املتحدة.منظ
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وتتعلق الحماية املعززة أساسا باملمتلكات الثقافية املدرجة في قائمة املمتلكات الثقافية املشمولة 

نزاع مسلح«   بالحماية املعززة، والتي يتولى إدارتها كيان حكومي، هو »لجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة

( من البروتوكول املذكور. فهي إذا حماية مقررة لفئة خاصة من 24التي يتم تأسيسها بموجب املادة )

 املمتلكات الثقافية التي تبلغ من األهمية جانبا كبيرا بالنسبة للبشرية.

 ويتضمن نظام منح الحماية املعززة نوعين من الشروط:

   أوال. الشروط املوضوعية:

نت امل   ــافي الثاني لعام 10ادة )بي  الشـــــروط املوضـــــوعية الواجب توافرها   1999( من البروتوكول اإلضـــ

 في أي ممتلك ثقافي لُيوضع تحت نظام الحماية املعززة، بنصها:  

وافر فيهـا الشــــــــــــروط الثالثـة  )) يجوز وضــــــــــــع املمتلـكات الثقـافيـة تحـت الحمـايـة املعززة شــــــــــــريطـة أن تت

 التالية:

 جانب من األهمية بالنسبة إلى البشرية. على أكبرثقافيا  تكون تراثاأن  .أ

ــــــعيــد الوطني تعترف لهــا بقيمتهــا الثقــافيــة   .ب ــبــة على الصـــــــ ــــ أن تكون محميــة بتــدابير قــانونيــة وإداريــة منــاســـــــ

 والتاريخية االستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.

الذي يتولى أمر   در الطرفة، أن يصـــــــــ ج. أن ال تســـــــــتخدم ألغراض عســـــــــكرية أو كدرع لوقاية مواقع عســـــــــكري

 .(1)مراقبتها إعالنا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو((

وتجدر اإلشــارة هنا، إلى أن صــياغة شــروط هذه املادة جاءت بمفردات تتماشــ ى مع حاالت النزاع املســلح، 

 .(2)ي اإلنسانيالقانون الدولوإليجاد نظام شبه دائم لحماية املمتلكات الثقافية ومتابعتها اليوم في 

 ويمكن تصنيف الشروط سالفة الذكر إلى طائفتين:  

 : شروط الزمة للتسجيل واستمرار بقاء املمتلك الثقافي مقيدا بالسجل -1

ويتضــــــــــح ذلك من مضــــــــــامين الفقرتين األولى والثانية من املادة الســــــــــابقة؛ فقد نصــــــــــت الفقرة األولى على 

سم الجهة املخولة ب ةلغ األهمية بالنسبة للبشرياملمتلك الثقافي املعني باضرورة أن يكون 
ُ
تحديد مع أنها لم ت

درجة أهميتها بالنســــبة للبشــــرية، كما أن هذا الشــــرط يعتبر شــــرطا وصــــفيا بحيث أن كل املمتلكات الثقافية  

 هامة ومن الصعب التمييز بينها. 

 
 .1999من البرتوكول اإلضافي الثاني لعام  10املادة  – (1)

 . 27، ص مرجع سابقد هللا، القانون الدولي اإلنساني: املمتلكات املحمية، عمر سع – (2)
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 ، لتنفيذ البروتوكول اإلضــــــافيمن مشــــــروع املبادئ التوجيهية 34و 33ه يمكن االســــــتناد إلى البندين نغير أ

الذي أعده مكتب لجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مســـــــــــــلح،  1999الثاني التفاقية الهاي لعام 

ائيــة إلى حــد يجعلهــا تتجــاوز  تعني األهميــة الثقــافيــة االســـــــــــــتثنــ ، فهي القيمــة العــامليــة البــارزةمن أجــل تحــديــد 

ذا فإن هوب، ة بالنســــبة لألجيال الحاضــــرة والقادمة للبشــــرية جمعاءالحدود الوطنية وتكون لها قيمة مشــــترك

 .(1)الحماية الدائمة ملثل هذا التراث تكتس ي أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي ككل

ن ُيعترف لهذا املمتلك الثقافي بقيمته الثقافية  ( الســابقة إلزامية أ10وأضــافت الفقرة الثانية من املادة )

ــت ــبة  ثنائية، والتي ُيترجمها اعتماد والتاريخية االســـ الدولة في تشـــــريعاتها الوطنية تدابير قانونية وإدارية مناســـ

 تكفل لها أعلى مستوى من الحماية.

ــــــتــدراكــه في الفقرة الثــامنــة من املــادة ) ــــــرط قــد تم اســـــــ ( من البروتوكول 32( واملــادة )11غير أن هــذا الشـــــــ

 -( على جواز إدراج املمتلكات الثقافية 11امنة من املادة )؛ فقد نصــــت الفقرة الث1999اإلضــــافي الثاني لعام 

صــــت  -اســــتثناء 
ُ
لجنة حماية املمتلكات الثقافية في فترات النزاع املســــلح  على قائمة الحماية املعززة إذا ما خل

ملمتلكات الثقافية على القائمة ال يســـــــــتطيع الوفاء بالشـــــــــروط الواردة في الفقرة  بأن الطرف الطالب إلدراج ا

   (.10الفرعية )ب( من املادة )

وبعبـارة أخرى يمكن ألي دولـة طلـب إدراج ممتلـك ثقـافي على قـائمـة الحمـايـة املعززة، على الرغم من عـدم 

على النحو الذي يســبغ على هذه املمتلكات   اتخاذ التدابير القانونية واإلدارية املناســبة على الصــعيد الوطني

 ائية، ويكفل لها أعلى مستوى من الحماية. قيمتها الثقافية والتاريخية االستثن

 
الخاصــة بحماية املمتلكات    1954امللحق باتفاقية الهاي لعام   1999لتوجيهية لتنفيذ البروتوكول الثاني لعام مشــروع املبادئ اأنظر:   -  (1)

، املعد من قبل لجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة النزاع املســـــلح، في أثناء اجتماعاتها الثاني والثالث والرابع الثقافية في حالة نزاع مســـــلح

ـــتثنائواالجتماع  ـــبتمبر  9(، مؤرخة في: CLT-09/CONF/216/2/Rev 3(، املنعقدة بباريس، وثيقة رقم )2009،  2008،  2007) ياالســ ، 2009ســ

 .9ص 

ـــــروط، بأحد املعايير التالية على األقل )البند فأي ممتلك ثقافي        غير منقول أو منقول يعتبر ذا قيمة عاملية بارزة إذا كان يفي، من بين جملة شــ

34:) 

 رائعة من روائع إبداع العبقرية البشرية؛ أن يمثل -

ة أو اختفت؛ -  أن يحمل شهادة استثنائية على تقليد ثقافي أو على حضارة ال تزال حي 

ــأن تطورات في املعمـار أو أن  - ـــ ـــ ـــ ــاحـة ثقـافيـة من العـالم، بشــ ـــ ـــ ـــ ــانيـة على مـدى حقبـة من الزمن أو داخـل مســ ـــ ـــ ـــ يـدل على مبـادالت هـامـة للقيم اإلنســ

 لفنون األثرية البارزة أو تخطيط املدن أو الرسم أو النحت أو أي شكل آخر من أشكال الفن التصويري؛التكنولوجيا أو ا

 لنمط م -
ً
 بـــارزا

ً
 أو أي نوع آخر من املمتلكـــات أن يكون مثـــاال

ً
 منقوال

ً
ــا  فنيـ

ً
ع املعمـــاري أو التكنولوجي أو املوقع األثري، أو عمال ن البنـــاء أو املجم 

ر مرحلة أ  و مراحل هامة في تاريخ البشرية؛الثقافية يصو 

ـــــتثنائية، أو مجموعة أعمال فنية، أو محتويات متحف، أو محفوظات أو أي  - ـــــياء تحمل أن يكون عبارة عن مكتبة اســ مجموعة أخرى من األشــ

 .الشهادة على مرحلة أو مراحل من تقدم البشرية على املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي
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ــــــتثنـاء حيـث ألزمـت الـدول األطراف في هـذه الحـالـة بـأن 32وقـد أكـدت الفقرة األولى من املـادة ) ( هـذا االســـــــ

الثقافية في فترات النزاع املسلح، من أجل املمتلكات  املمتلكات   تطلب، املساعدات الدولية، من لجنة حماية

ار إليها ة معززة، وذلك فيما يتعلق بإعداد القوانين واألحكام اإلدارية والتدابير املش الثقافية املشمولة بحماي

 (.10في املادة )

ول  ألي طرف من أطراف نزاع مســــلح حال نشــــوبه، شــــم 1999البروتوكول اإلضــــافي الثاني لعام  كما أجاز

ـــــعة لواليته أو رقابته، بنظام الحماية املعززة  ـــــتنادا إلى حالة الطوارئ  -املمتلكات الثقافية الخاضـــــــ على  -اســـــــ

 . (1)الرغم من عدم تحقق الشروط املطلوبة لذلك

وافرهــا في مرحلــة الحقــة  -2 شــــــــــــروط غير الزمــة لقيــد املمتلكــات الثقــافيــة في الســــــــــــجــل، وإنمــا يجــب ت

 : السجلالستمرار قيدها في 

ــــروط التي تطرقت لها الفقرة )ج( من  ــــتخدم10املادة )وهي الشـــــــ ــــكرية أو  (؛ إذ يجب أال تســـــــ ألغراض عســـــــ

إعالنا يؤكد  -إثباتا لذلك  -وعلى الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها أن يصــــــــــدر  رع لوقاية مواقع عســــــــــكرية،كد

 على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

 حسن نية أطراف النزاع في هذا املجال، ويصعب ضمانه عند التطبيق.لكن هذا األمر يتوقف على 

 ة:  ثانيا. الشروط اإلجرائي

البروتوكول اإلضـــافي الثاني لعام من  (11باإلضـــافة إلى الشـــروط املوضـــوعية آنفة الذكر، تضـــمنت املادة )

ــــبة لكل طرف في النزاع؛ فقد  1999 ــــروطا أخرى لتطبيق هذا النوع من الحماية بالنســـــــ ــــروط  شـــــــ حددت الشـــــــ

 لحماية املعززة. اإلجرائية الالزمة إلدراج ممتلك ثقافي على قائمة املمتلكات الثقافية ذات ا

ائمة  فمن ناحية أولى يجب على الطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة املمتلكات الثقافية أن ُيقدم ق

باملمتلكات الثقافية التي ُيســـتلَزم تأكيُد حمايتها، ويتقدم بطلب كتابي إلى لجنة حماية املمتلكات الثقافية في 

ــــــلح إلدراج املمتلكــات التي ي نــا جميع املعلومــات  فترات النزاع املســـــــ ـــــــار إليهــا، مبي  ريــد حمــايتهــا في القــائمــة املشـــــــ

البروتوكول اإلضافي من ( 10ية املنصوص عليها في املادة )الضرورية ذات الصلة باملعايير والشروط املوضوع

 .  (2)الثاني

للدرع وطلب اإلدراج هذا ليس قاصـرا على الدولة املعنية فقط، بل يجوز ألطراف أخرى كاللجنة الدولية 

 
 
  ي للجنة ممتلكاتاألزرق وغيرها من املنظمات غير الحكومية ذات الخبرة املتخصـــصـــة في هذا املجال، أن تزك

 
 . 1999ن البرتوكول اإلضافي الثاني لعام م 11/9املادة  – (1)

 .1999من البرتوكول اإلضافي الثاني لعام  2و 11/1املادة  – (2)
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ثقـافيـة معينـة. وفي حـاالت كهـذه، تتـدخـل اللجنـة فتـدعو الطرف املعني بـاألمر إلى طلـب إدراج تلـك املمتلكـات  

 .(1)الثقافية على القائمة

ــة طلــــب اإلدراج عل ــال تلقي اللجنــ ــإبالغ جميع األ وحــ ــائمــــة، تقوم بــ ــذلــــك الطلــــب، من أجــــل ى القــ طراف بــ

حتجاج بعدم توفر شــــــرط أو أكثر من شــــــروط منح  ممارســــــة حقهم في االعتراض في غضــــــون ســــــتين يوما، باال 

خذ 10الحماية املعززة كما قررت املادة ) د. وُيت  (، مع إتاحة فرصـــــــــة معقولة للطرف طالب الحماية املعززة للر 

تين5/ 4على القــائمــة بــأغلبيــة أربعــة أخمــاس )قرار اإلدراج  ــــــو  ــــــرين واملصـــــــ ــاء اللجنــة الحــاضـــــــ ـــــ ، بعــد (2)( أعضـــــــ

 . (3)كانوا أفرادا أو منظمات حكومية أو غير حكوميةاستشارة الخبراء سواء 

 األمين العـام لألمم املتحـدة وجميع األطراف بـإدراج ممتلكـات ثقـافيـة  
ً
ــــــعر املـدير العـام ُوجوبـا على أن ُيشـــــــ

 لنص الفقرة األخيرة من املادة )على القائم
ً
  (.11ة سندا

وتتمتع املمتلكات الثقافية بالحماية املعززة فور صـــــدور قرار إدراجها على القائمة بواســـــطة لجنة حماية 

ــالفة الذكر. وبمجرد صــــدور القرار بإدراج   ــلح على أســــاس املعايير ســ املمتلكات الثقافية في فترات النزاع املســ

ال دخولهـا في أي نزاع مســـــــــــــلح بـاالمتنـاع  الحمـايـة املعززة تلتزم الـدول األطراف حـ قـائمـة  ممتلـك ثقـافي مـا على

عن استهداف املمتلكات الثقافية املشمولة بحماية معززة، سواء بالهجوم عليها أو استخدامها أو االستعانة  

 .(4)بمناطق مجاورة لها مباشرة في دعم العمل العسكري، وليس ثمة استثناء لهذا االلتزام

ــــــافي الثـاني لعـام وقـد عـالج ــــــة طبقـا   1999 البروتوكول اإلضـــــــ ن بحمـايـة خـاصـــــــ حـالـة تمتع ممتلـك ثقـافي معي 

ـــــــت  1954ألحكــام اتفــاقيــة الهــاي لعــام  ، وفي ذات الوقــت تم إدراجــه على قــائمــة الحمــايــة املعززة، حيــث نصـــــــ

والشــــــك أن ، (5)الحماية الخاصــــــة( منه في فقرتها )ب( على تغليب أحكام الحماية املعززة على أحكام 4املادة )

ــة للممتلكــات الثقــافيــة في فترات النزاع تطبيق هــذا  الحكم ســـــــــــــوف يؤدي إلى انــدثــار نظــام الحمــايــة الخــاصــــــــــــ

   املسلح.

 

 
 .1999من البرتوكول اإلضافي الثاني لعام  11/3املادة  - (1)

 . 1999من البرتوكول اإلضافي الثاني لعام  11/5املادة  – (2)

 .1999اني لعام من البرتوكول اإلضافي الث 11/6املادة  – (3)

 . 1999من البرتوكول اإلضافي الثاني لعام  12املادة  – (4)

ل الثالث من هذا البروتوكول دون إخالل: بتطبيق أحكام الفصـــــــــل الثاني من االتفاقية باســـــــــت ناء أنه، تطبق أحكام الفـصــــــــ بقولها: )) –  (5)

القـــة بين دولـــة طرف فيــــه ودولـــة أخرى تقبــــل هـــذا البروتوكول  فيمـــا يخص العالقـــة بين األطراف في هـــذا البروتوكول، أو فيمــــا يخص الع

ـكات الثقـافيـة قـد منحـت حمـايـة خـاصـــــــــــــة وحمـايـة معززة كلتيهمـا، ال تطبق إال أحـكام ، حيـث تكون املمتل3من املـادة  2وتطبقـه وفقـا للفقرة 

 ((. الحماية املعززة
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 ة للممتلكات الثقافيةعزز الفرع الثاني: توقف الحماية امل

ارها، ويتمثل ذلك في قد يحدث بعد إقرار الحماية املعززة على ممتلك ثقافي معين عارض يؤثر في اســـــــــتمر 

 فقدان الحماية أو تعليقها أو إلغائها.  

 أوال. فقدان الحماية املعززة:

( من البروتوكول اإلضافي 13تفقد املمتلكات الثقافية الحماية املعززة في حالتين تطرقت لهما املادة ) 

 في فقرتها األولى، التي جاء نصها كاآلتي:  1999الثاني لعام 

 افية املشمولة بالحماية املعززة تلك الحماية إال:متلكات الثقال تفقد امل -1))

 ، أو14أ( إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقا للمادة 

 ((.لك الحالب( إذا أصبحت تلك املمتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على ت

ــــــوعيـة وعليـه، فـإن املمتلكـات الثقـافيـة تفقـد الحمـايـة املعززة بفقـدانهـا أل  ــــــروط املوضـــــــ حـد أو لجميع الشـــــــ

 الحماية، 
َ
َزة . ومع ذلك جاءت الفقرة الثانية  العتبارها ُمَعزَّ

ً
 عســــــــكريا

ً
أو إذا ما كانت بحكم اســــــــتخدامها هدفا

ــــــروط الالزم توافرهـا لتو  جيـه األعمـال العـدائيـة ضـــــــــــــد هـذه املمتلكـات؛ فال من هـذه املـادة محـددة بعض الشـــــــ

ا لهجوم عسـكري إال إذا كان الهجوم هو الوسـيلة الوحيدة املمكنة إلنهاء  يجوز أن تكون هذه املمتلكات هدف

 . (1)م املمتلك الثقافي على النحو املشار إليهاستخدا

ــاليبـه بهـدف كمـا يجـب في هـذه الحـالـة اتخـاذ جميع االحتيـاطـات املمكنـة في  ــائـل الهجوم وأســـــــــــ اختيـار وســـــــــــ

، وأن يكون  (2)افية، أو حصـــره في أضـــيق نطاق ممكنإنهاء ذلك االســـتخدام وتجنب اإلضـــرار باملمتلكات الثق

ــتويات التنفيذية للقيادة وجوبا، ما لم تُحل الظروف دون ذلك بســـــــبب   ــادرا من أعلى املســـــ األمر بالهجوم صـــــ

النفس، مع إصـــــــــدار إنذار مســـــــــبق فعلي إلى القوات املجابهة يتضـــــــــمن طلب  مقتضـــــــــيات الدفاع الفوري عن 

 إنهاء استخدام املمتلك الثقافي 
ً
 عسكريا

ً
وأخيرا تتاح لقوات املجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها ، (3)هدفا

 .(4)من تصحيح األوضاع

 

 

 
 ، البند )أ(.2 ، الفقرة1999من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  13املادة  – (1)

 ، البند )ب(.2، الفقرة 1999من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  13املادة  – (2)

 ، البند )ج(.2، الفقرة 1999من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  13دة املا – (3)

 .1999من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  13من املادة  3الفقرة  – (4)
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 ثانيا. تعليق الحماية املعززة وإلغاؤها:  

ة، "الوقف املؤقت للحماية املقررة للممتلكات الثقافية"، أما إلغاء الحماية يقصد بتعليق الحماية املعزز 

 .  (1)تلكات الثقافية أصبحت هدفا عسكريا جاز ضربه"املعززة "فيعني أن املم

لجنة حماية املمتلكات  على ســـــــــــــلطة  1999اإلضـــــــــــــافي الثاني لعام ( من البروتوكول 14وقد نصـــــــــــــت املادة )

ــــــمول املمتلكات الثقافية بالحماية املعززة، أو تلغيها عن طريق  الثقافية في حالة  ق شـــــــ
 
ــــــلح في أن تعل نزاع مســـــــ

ـــــروط واملعايير الواردة باملادة  حذفها من القائمة، وذ لك عندما تكف هذه املمتلكات عن الوفاء بأي من الشـــــــ

 ( من البروتوكول نفسه.10)

متلكـات الثقـافيـة نتيجـة اســـــــــــــتخـدامهـا في دعم ( املتعلقـة بحصـــــــــــــانـة امل12وفي حـالـة انتهـاك خطير للمـادة )

ذا استمرت االنتهاكات، للجنة أن تعمد العمل العسكري، فإن للجنة أن تعلق شمولها بالحماية املعززة. أما إ

 ززة بحذفها من القائمة.بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك املمتلكات الثقافية بالحماية املع

عام لليونسكو دون إبطاء إلى األمين العام لألمم املتحدة إشعارا بالقرارات  وفي كل الحاالت يرسل املدير ال

 نة حماية املمتلكات الثقافية.املتخذة في هذا الخصوص من قبل لج

ــح أن ســــــقوط واجب حماية املمتلكات الثقافية ذات الحماية املعززة يرتبط باســــــتخدام   ومما تقدم يتضــــ

ــــــكري، وليس إذا  ــــــكري، كمــا هو الحــال  املمتلــك الثقــافي كهــدف عســـــــ مــا حول بحكم وظيفتــه إلى هــدف عســـــــ

 بالنسبة لفقدان الحماية العامة.  

ــــــروط الالزم توافرهـا لقيـد ممتلـك ثقـافي مـا على دان الحمـايـة املعززة، الويعكس الســـــــــــــبـب املتقـدم لفقـ  شـــــــ

رية  قائمة الحماية املعززة، حيث تتطلب إحدى هذه الشـروط عدم اسـتخدام املمتلك الثقافي ألغراض عسـك

أو كــدرع لوقــايــة مواقع عســـــــــــــكريــة، وأن يصـــــــــــــــدر الطرف الــذي يتولى أمر مراقبتهـــا إعالنــا يؤكــد على أنهـــا لن 

 (.  1999، الفقرة ج من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 10على هذا النحو )املادة  تستخدم

ــــــــة بـــالتخلي عن ــــــكالت النـــاتجـــة عن البنود الخـــاصـــــــ االلتزامـــات   وقـــد أمكن وفقـــا لهـــذا املنطق تجـــاوز املشـــــــ

ل ، والتوصـــــــل إلى حل أفضـــــــ 1954املتعلقة بالحماية العامة والحماية الخاصـــــــة بموجب اتفاقية الهاي لعام 

ــــــح من خالل البر ـــــــافي الثــاني لعــام وواضـــــــ ؛ حيــث ال تفقــد املمتلكــات الثقــافيــة املشـــــــــــــمولــة  1999وتوكول اإلضـــــــ

كم اســــتخدامها هدفا عســــكريا ومادامت  بالحماية املعززة تلك الحماية، إال إذا أصــــبحت تلك املمتلكات، بح

 (.  1999م ب من البروتوكول اإلضافي الثاني لعا/ 1، الفقرة 13على تلك الحال )املادة 

 
 . 201 ، ص2007،  01، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة القانون الدولي اإلنسانيتالوي، عماد محمد ربيع، سهيل حسين الف –(  1)
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ــــكرية  ــــكرية ليحل محله مبدأ التمييز بين األهداف العســـــــ ــــرورة العســـــــ ويعني ذلك التخلي عن مفهوم الضـــــــ

 .(1)واألهداف املدنية

وعلى الرغم من تشـــــــــــــابـه االلتزامـات امللقـاة على عـاتق القوات الهجوميـة لتوجيـه األعمـال العـدائيـة ضـــــــــــــد 

مـة أو الحمـايـة املعززة، إال أن الوضـــــــــــــع يختلف بـالنســـــــــــــبـة املمتلكـات الثقـافيـة في حـالـة فقـدانهـا الحمـايـة العـا

 للقوات التي تقع املمتلكات الثقافية تحت مراقبتها أو اختصاصها.  

ــــــمول املمتلك الثقافي بالحماية العامة، يجوز لهذه القوات ففي حا  -إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك  -لة شـــــــ

ألغراض عســــكرية، بينما ال يجوز لها ذلك إطالقا  تحويل املمتلك الثقافي إلى هدف عســــكري إذا ما اســــتخدم 

ــــــمول بـالحمـايـة  متى ـكان مشـــــــــــــموال بـالحمـايـة املعززة، فال يحق للقوات التي يخضـــــــــــــع لهـا املمتلـك الثقـ  افي املشـــــــ

تحويل املمتلك الثقافي إلى هدف عســــكري من  -بأي حال من األحوال  -املعززة ملراقبتها أو تحت اختصــــاصــــها 

 عسكرية.  خالل استخدامه ألغراض 

ــــــبقــا مـا إذا  فـإدراج ممتلــك ثقــافي مـا على قـائمــة الحمــايـة املعززة يتطلــب من الـدولـة املعنيــة أن تـدرس مســـــــ

ملســــــتقبل الســــــتخدام هذا املمتلك ألغراض عســــــكرية تحت أي ظرف من الظروف أم ال، كانت ســــــتحتاج في ا

 
ً
ـــــكريا  عســـــــ

ً
ـــــتخدام املمتلك الثقافي هدفا ـــــتقبال، يكون لها هنا أن تتقدم  وإذا انتهت إلى أن ال إمكانية الســـــــ مســـــــ

املعززة  بطلـب تســـــــــــــجيلـه في قـائمـة الحمـايـة املعززة، ألن اســـــــــــــتخـدام املمتلكـات الثقـافيـة املشـــــــــــــمولـة بـالحمـايـة

 .(2)1999كأهداف عسكرية يعد انتهاكا جسيما ألحكام البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

 

لثاملبحث الثا  

قافية في النزاع املسلحآليات الحماية املعززة للممتلكات الث  

 الهاي اتفاقية تنفيذ ومراقبة تنفيذ بآليات 1999 لعام الهاي  التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  ُعني

 املسائل: »بـ  املعنون   منه  السادس  الفصل  خالل  من  البروتوكول،  وهذا  األول   اإلضافي  وبروتوكولها  1954  لعام

  .أجهزة ثالث بإنشاء وقض ى ،(29 - 23) املواد يضم والذي  ،«املؤسسية

 :التالي النحو على عليه املنصوص بالترتيب اآلليات هذه املبحث الثاني يدرس

 
واتفــاقيــة الهــاي لعــام نــاريمــان عبــد القــادر، " –( 1) وبرتوكوليهــا لحمــايــة املمتلكــات الثقــافيــة في حــالــة نزاع   1954القــانون الــدولي اإلنســـــــــــــاني 

نشــور ملؤتمر الســنوي: )القانون الدولي اإلنســاني: آفاق وتحديات(، املنعقد في كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، م"، بحث مقدم إلى امســلح

 .107، ص 2005، لبنان، 01، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة القانون الدولي اإلنساني: آفاق وتحدياتفي كتاب: 

ـــــامح عمرو، " –( 2) ـــ ـــ ـــــاني "،املعززة للممتلـكات الثقـافيـة في فترات النزاع املســــــــــــلحالحمـايـة  محمـد ســ ـــ ـــ ـــــليـة، العـدد مجلـة اإلنســ ـــ ـــ ، اللجنـة 47، فصــ

 .15ص ، 2010 - 2009الدولية للصليب األحمر، القاهرة، شتاء 
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 .1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  في األطراف جمعية: األول  املطلب

 .مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية لجنة: الثاني املطلب

 .مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية صندوق : الثالث املطلب

 

 املطلب األول 

 1999الثاني لعام جمعية األطراف في البروتوكول اإلضافي 

بموجب   1999تعتبر جمعية األطراف أول جهاز نص عليه البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي لعام  

ل إلى االجتماع العادي في نفس الوقت الذي ( منه؛ حيث تدعى الدول األطراف في هذا البروتوكو 23املادة )

تماع األطراف السامية املتعاقدة إذا كان املدير العام ينعقد فيه املؤتمر العام لليونسكو، وبالتنسيق مع اج

. كما يجوز له أن يدعو إلى انعقاد اجتماع بشكل استثنائي لألطراف بناء على (1)لليونسكو هو الداعي إلى ذلك

مس )
ُ
 (.4/ 23عدد الدول األطراف على األقل )املادة ( 5/ 1طلب خ

جنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ويعتبر اجتماع األطراف بمثابة جهاز رقابي على ل

الجهاز الثاني املنصوص عليه بموجب نفس البروتوكول؛ حيث تتولى جمعية األطراف، باإلضافة إلى اعتماد 

 : (2)هام التاليةنظامها الداخلي، القيام بامل

 أجل تكوين اللجنة.نتخاب أعضاء لجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، من . ا1

 التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  تنفيذ بشأن اللجنة تعدها التي التوجيهية املبادئ على . التصديق2

 .1999 لعام الهاي 

 في الثقافية املمتلكات حماية صندوق  أموال استخدام في ةاللجن بها تسترشد توجيهية مبادئ  إعداد .3

 .االستخدام ذلك على واإلشراف مسلح، نزاع حالة

 لعام  الهاي   التفاقية  الثاني  اإلضافي  البروتوكول   تنفيذ  بشأن  اللجنة  إليه  ترفعه  الذي   التقرير  في  النظر  .4

 .وصخصال هذا في األطراف الدول  من املقدمة التقارير دراسة بعد ،1999

 يقتض ي ما حسب بشأنها توصيات وإصدار البروتوكول  هذا تطبيق بصدد تنشأ مشكالت أي  مناقشة .5

 .األمر

 
 .1999من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي لعام  1/ 23املادة  -( 1)

 .1999افي الثاني التفاقية الهاي لعام من البروتوكول اإلض 3/ 23املادة  -( 2)
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 حتى  عادية، دورات في مرات ثماني 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  في األطراف جمعية التأمت وقد

 ساميا طرفا( 82) وثمانينين اثن( البروتوكول  في األطراف الدول ) أعضائها عدد بلغ حيث ؛2019 عام

 .(1)متعاقدا

 املطلب الثاني

 املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحلجنة حماية 

 للحماية املؤسس ي اإلطار من جزءا مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية لجنة إنشاء يعد

 بمهمة االضطالع أجل من ،1999 لعام الهاي  التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  من( 24) املادة بموجب

 .السلم وقت منذ الثقافية املمتلكات لحماية والترويج التنفيذ بعملية النهوض في تتمثل خاصة

 واجتماعاتها اللجنة تكوين الفرع األول:

 األطراف  الدول   من  عضوا(  12)  عشرة  اثني  من  مسلح  نزاع  حالة  في  الثقافية  املمتلكات  حماية  لجنة  تتألف

( 24) للمادتين وفقا األطراف اجتماع ينتخبهم ،1999 لعام الهاي التفاقية الثاني اإلضافي وكول البروت في

 والثقافي  الجغرافي التمثيل ضمان اللجنة تشكيل في يراعى حيث ؛(2)1999 لعام الثاني البروتوكول  من( 25)و

 فقط واحدة مرة للتجديد لةقاب سنوات أربع ملدة اللجنة في يمثلها واحدا عضوا دولة كل وتختار العادل،

 الدولي،  القانون   أو  الدفاع  أو  الثقافي  التراث  ميادين  في  مؤهلين  أشخاص  بين  من  وذلك  مباشرة،  املوالية  للفترة

 طريق عن جميعا الثالثة املجاالت في املتخصصة الخبرة من كافيا قدرا مجموعها في اللجنة تضم أن على

 .بينها فيما التشاور 

 :االجتماعات من نوعين الثقافية املمتلكات ةحماي لجنة وتعقد

 

 :(3)سنويا واحدة عادية دورة .أوال

تنعقد بدعوة من رئيس اللجنة بالتشاور مع املدير العام لليونسكو، بعد إخطار هذا األخير للدول 

على  األعضاء في اللجنة بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها املؤقت، قبل انعقادها بستين يوما

 
 ، رابط املوقع:2019جويلية   16: االطالع"، تاريخ التراث من أجل السالماإلسبانية لـ "الجمعية  –( 1)

 <http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-

protocols/?lang=ar>. 

، الذي اعتمدته اللجنة خالل جلستها األولى من  لثقافية في حالة نزاع مسلحالنظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات امن  1املادة  -( 2)

 (.CLT-06/CONF.205/2 REV، وثيقة رقم )2006أكتوبر  26اجتماعها األول بباريس في: 

 ثقافية في حالة نزاع مسلح.من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات ال 2/1املادة  -( 3)
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حددته اللجنة في الدورة السابقة بالتشاور مع املدير العام أو بعد تعديله عند الضرورة ، وفقا ملا (1)األقل

 عدة. وقد عقدت في هذا اإلطار  (2)من طرف رئيس أو مكتب اللجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة واملدير العام

حيث كانت باشرت أول ؛ 2019جويلية  بباريس فياملنعقدة ( 13الثالثة عشرة )دورات عادية، آخرها الدورة 

 .2006في شهر أكتوبر من عام لها اجتماع 

 : (3)دورات است نائية عند الضرورة .ثانيا

يجوز ألي عضو في لجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح أو أي طرف في البروتوكول الثاني 

طلبات عقد دورة استثنائية في أي وقت. ويرفع الطلبات كتابة أو املدير العام لليونسكو، تقديم  1999لعام 

من مسائل عاجلة ذات صلة إلى أمانة اللجنة، متضمنة تفصيالت عما ُيقترح أن تنظر فيه اللجنة 

 بمسؤولياتها، وتبلغ األمانة الطلبات مكتوبة إلى أعضاء اللجنة وجوبا. 

عقد الدورة االستثنائية املطلوبة( األعضاء3/ 2وفي حال حظي االقتراح بموافقة ثلثي )
ُ
، بعد إخطار (4)، ت

قادها وبجدول أعمالها املؤقت املدير العام لليونسكو الدول األعضاء في اللجنة بموعد الدورة ومكان انع

فقط املسائل التي عقدت هذه الدورة للنظر فيها(، قبل انعقادها بثالثين يوما  3/ 12)يتضمن طبقا للمادة 

 ر اإلمكان. على األقل، بقد

لكن يجوز للجنة، في حاالت عاجلة خاصة، كحالة النزاع املسلح الذي يشمل أراض ي دولة أو أكثر طرف 

مثل هذا النزاع، أن توافق  قيام، أو عند وجود تهديد محدق ب1999ضافي الثاني لعام في البروتوكول اإل 

 .(5)ل موعده بفترة أقصر( على اجتماع  استثنائي ُيخطر بانعقاده قب3/ 2بأغلبية الثلثين )

 اختصاصات اللجنة الفرع الثاني:

البروتوكول الثاني، بأداء املهام الرئيسية اللجنة هي الهيئة التنفيذية الدولية الحكومية املخولة، بموجب  

( من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي لعام 27. فقد حددت املادة )(6)بالتعاون مع املدير العام

الة نزاع مسلح، املهام ( من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات الثقافية في ح 9، وهي نفسها املادة )1999

 ا هذه األخيرة؛ حيث يوكل إليها القيام بما يلي:التي تضطلع به

 
 النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.من  3و  3/2املادة  -( 1)

 من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. 4املادة  -( 2)

 لثقافية في حالة نزاع مسلح.من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات ا 2/2املادة  -( 3)

 من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. 5، 4، 2/3املادة  -( 4)

 من النظام الداخلي للجنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. 3/3املادة  -( 5)

 . 5، ص (CONF/216/2/Rev309/-CLTالوثيقة رقم )(، من 19البند التوجيهي الـ) -( 6)
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موضع  1999إعداد مبادئ توجيهية لوضع أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي لعام  .1

 التنفيذ.

 ؛ إذ يكون . إنشاء قائمة باملمتلكات الثقافية املشمولة بحماية معززة، والعمل على تحديد هذه املمتلكات2

 لها التي األطراف من أو 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  في األطراف الدول  طلبات تلقي خالل من ذلك

 معينة  ثقافية  ممتلكات  إدراج  طلب  إلى  فاألطرا  أحد  تدعو  أن  للجنة  يمكن  كما  ثقافية،  ممتلكات  مراقبة  حق

 املجال هذا في املتخصصة الخبرة ذات الحكومية املنظمات إحدى من بتزكية أو نفسها تلقاء من القائمة في

 في  للشروط وفقا احتجاجاتهم إبداء أجل من األطراف لجميع الطلبات هذه اللجنة وتبلغ. األزرق كالدرع

 بعد  قرارها اتخاذ أجل من حولها املعني وردود االحتجاجات مع اتالطلب في وتنظر يوما، ستين غضون 

 أخماس أربعة بأغلبية الحكومية، وغير الحكومية واملنظمات الخبراء واستشارة املطلوبة الشروط استيفاء

 ثقافي بممتلك متعلق قرار على التصويت في يشارك أن دون  واملصوتين الحاضرين أعضائها أصوات( 5/ 4)

 .فيه طرف هو عضو مسلح اعز ن من متضرر 

املخصصة لذلك، وتعليق هذه  منح الحماية املعززة للممتلكات الثقافية في حال إدراجها على القائمة .3

 الحماية أو إلغاؤها.

منح الحماية املعززة للممتلكات الثقافية بغض النظر عن توفر الشروط املطلوبة في حاالت استثنائية،   .4

طلبا باملساعدة الدولية، والنظر في الطلبات املستعجلة لتعزيز حماية املمتلكات إذا قدم الطرف املعني 

 لى حالة الطوارئ في حالة قيام نزاع مسلح.الثقافية استنادا إ

ما في ذلك النشر بتعهد قائمة املمتلكات الثقافية املشمولة بحماية معززة، والعمل على نشرها  .5

 ممكن. اإللكتروني وإذاعتها على أوسع نطاق

 النزاع حاالت في الثقافية املمتلكات بحماية الخاصة اإلنساني الدولي القانون  قواعد تنفيذ مراقبة .6

 .عليه واإلشراف 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  تنفيذ خاصة املسلح،

 وإعداد  اء،االقتض  حسب  اإليضاحات  والتماس  عليها  والتعليق  األطراف  تقدمها  التي  التقارير  في  النظر  .7

 جمعية)  األطراف  الدول   الجتماع  تقديمه  أجل  من  1999  لعام  الثاني  اإلضافي  البروتوكول   تنفيذ  بشأن  تقريرها

 إلى أنشطتها عن تقريرا جوازا اللجنة تقدم كما. األخير هذا إليها بها يعهد أخرى  مهام بأية والقيام ،(األطراف

 الداخلي النظام من 38 املادة) 1954 لعام الهاي  اتفاقية في املتعاقدة السامية لألطراف دوري  اجتماع كل

 (.للجنة

 .مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية صندوق  استخدام أوجه في البت .8
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 وغير والحكومية الوطنية املنظمات ومع أهدافها، تحقيق في لليونسكو العام املدير مع التعاون . 9

 .بها  امللحقة  والوثائق  1954  لعام  الهاي   اتفاقية  أهداف  أهدافها  تماثل  التي  ـــــ  إليها  اإلشارة  السابق  ـــــ  الحكومية

 األشكال وتحدد الدولية املساعدة طلبات لتقديم قواعد الرئيسية، مهامها إلى باإلضافة اللجنة، وتعتمد

 املادة بموجب دمةاملق الدولية املساعدة طلبات تلقي خالل من الدولية، املساعدة تتخذها أن يمكن التي

 الدولية املساعدة تقدم أن للجنة ويجوز . فيها والنظر 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  من( 32)

( ب/10) املادة أحكام بموجب املحددة بااللتزامات والوفاء املعززة بالحماية املشمولة الثقافية للممتلكات

 التي التقنية املساعدة نقل اللجنة تتولى كما ،1999 املع الهاي  التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  من

 .ما نزاع في الداخلة األطراف أو األطراف تقدمها

 بعد 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  مواد على قانونية تعليقات اللجنة تصدر تقدم، ما جانب إلى

 الوثائق تطبيق في الحاصل تقدملا مدى  عن األخيرة هذه تقارير واستعراض األطراف، الدول  مع مناقشتها

 .لذلك املتخذة واإلجراءات منها، كل في مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات بحماية املتعلقة

 

 املطلب الثالث

 صندوق حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 الحماية  التقني ألن مسألة  أو  املالي  الجانب املتعلق بالدعم  1999  لعام  الثاني  اإلضافي  البروتوكول   يغفل  لم

 كأحد مسلح، نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية صندوق  إنشاء على نص حيث دونه؛ من تكتمل ال

 .منه( 29) املادة بموجب املؤسسية األطر

 لحماية  املاض ي  القرن   ستينات  منذ  اليونسكو  أطلقتها  التي  الكبيرة  الدولية  للحمالت  تنفيذا  ذلك  جاء  وقد

 أكد  رائعة، وقد  آثار  على  الحفاظ  لضمان  ومالية  تقنية  دولية  مساعدات  حشد  أجل  من  الثقافية،  متلكاتامل

 تعوق   التي  املشاكل  أبرز   وأن  خاصة.  (1)الدولي  والتضامن  الوطنية  الجهود  تضافر  أهمية  الحمالت  هذه  نجاح

 التقني،  - املالي بالجانب تعلقةامل تلك هي التطبيق على والرقابة الوقاية آليات إعمال عن املعنية الجهات

 ترميم أجل من لتونس زيارته خالل" J. Vérité" الخبير الحظ املجال هذا ففي النامية؛ الدول  لدى  خصوصا

. للجزائر  بالنسبة"  Marnazi"  الخبير  الحظه  الش يء  ونفس  املجال،  هذا  في  ناقصة  املعدات  بأن"  متيس"  معلم

 التعاون  مركز مع وبالتعاون  الثقافة لتعزيز العاملي الصندوق  رعاية تحت عقدت املشكالت هذه ولبحث

 
 .221  - 220، ص ص قمرجع سابأحمد الصياد،  -( 1)
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 حيث الثقافية، املمتلكات حماية مسألة حول  دراسية أيام اإلسباني األمريكي واملعهد األوروبي الثقافي

 .(1)التمويل أجل من واإلقليمية األوروبية البنوك إلى اللجوء ضرورة منها نتائج جملة عنها تمخضت

 الصندوق  أغراض األول: الفرع

 من(  1/ 29)  املادة  في  جاء  ما بحسب  مسلح،  نزاع  حالة  في  الثقافية  املمتلكات حماية  صندوق   إنشاء  يهدف

 التدابير لدعم( التقنية) املالية وغير املالية املساعدة تقديم إلى ،1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول 

 خاصة  املعنية،  الوثائق  في  عليها  املنصوص  لألحكام  وفقا  السلم  وقت  تتخذ  التي األخرى   والتدابير  التحضيرية

 ذلك من واألهم ،(10) املادة من( ب) الفرعية والفقرة 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  من( 5) املادة

 .والعسكريين املدنيين أوساط في مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية قواعد نشر عملية دعم

 التدابير أو الطوارئ  تدابير بصدد املالية وغير املالية املساعدة تقديم على أيضا صندوق ال يعمل كما

في  أو املسلح النزاع فترات أثناء الثقافية املمتلكات حماية أجل من تتخذ التي التدابير من غيرها أو املؤقتة،

 عليها  املنصوص  لألحكام  وفقا رية،العسك  العمليات  انتهاء  فور   الطبيعية  الحياة إلى  العودة  أعقابها أي فترات

 املادة . حيث تؤكد1999 عام بروتوكول  من( 8) املادة من( أ) الفرعية الفقرة بينها املعنية ومن الوثائق في

 من املدفوعة املبالغ استخدام عدم على 1999 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  من املذكورة( 3/ 29)

 . الخصوص هذا في املحددة التوجيهية للمبادئ  وفقا لجنةال تقرها التي لألغراض إال الصندوق 

 هذا وفي كذلك، معنويا يكون  أن يجب بل فقط، املالية النواحي على يقتصر أن يجب ال التعاون  أن غير

 الثقافية ممتلكاتها دمرت دول  بين يكون  أن يمكن التعاون  أن" Vladimir Elisseff" األستاذ يقول  الشأن

 . (2)الثقافية املمتلكات على للحفاظ الدول  ملساعدة األهمية لزيادة نفس ي عامل وهو ،ذلك تعرف لم وأخرى 

 الصندوق  الثاني: موارد الفرع

 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول  أطراف مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية صندوق  يلزم ال

 الطوعية املساهمات من األخير هذا موارد تتكون  وإنما للصندوق، كمخصصات معينة نسب بدفع 1999

 أخرى  كدول  أخرى  جهات من املقدمة الوصايا أو الهبات أو املساهمات من أو األطراف، الدول  تقدمها التي

 وغير حكومية أخرى  دولية منظمات املتحدة، لألمم تابعة أخرى  منظمات اليونسكو، أطراف، ليست

 .(3)أفراد حتى أو خاصة أو عامة هيئات وأية حكومية

 
 . 119، ص مرجع سابق عبد الرحيم خياري،  -( 1)

 . 120، ص مرجع سابق  عبد الرحيم خياري، -( 2)

 . 1999/)أ، ب( من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي لعام 4/ 29املادة  -( 3)
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 من املحصلة األموال وكذلك موارده، لدعم آخر مصدرا الصندوق  أموال تدرها التي الفوائد تشكل كما

 ترخص  التي  املوارد  سائر  إلى  باإلضافة  الصندوق،  لصالح  تنظم  التي  األحداث  وإيرادات  األموال  جمع  عمليات

 .(1)الصندوق  على املطبقة التوجيهية املبادئ بها

 2/ 29حسابا ألموال الودائع وفقا ألحكام النظام املالي لليونسكو )املادة ذا اإلطار في هوينش ئ الصندوق 

 (.1999من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

 يجعله  الدول، الختيار مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية صندوق  في املساهمات ترك لكن

 .املالي التسيير في لصعوبات يتعرض أن كانيةإم مع منه مطلوب هو ما بكل القيام على قادر غير

يمكن للجنة حماية املمتلكات الثقافية أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها باإلضافة إلى ما تقدم، 

 3/ 29تنفيذ ذلك البرنامج أو املشروع )املادة على برنامج أو مشروع معين، شريطة أن تكون اللجنة قد قررت 

 (.1999ي لعام من البروتوكول اإلضافي الثان

 موارده واجتماعاته، أهدافه،: الثقافية املمتلكات حماية لصندوق  التنفيذية اإلجراءات اعتماد تم وقد

 الثقافية املمتلكات يةحما بشأن 1954 لعام الهاي  التفاقية الثاني البروتوكول  للجنة الرابع االجتماع خالل

 كما ،2009 ماي  29 إلى 27 من الفترة خالل باريس في اليونسكو منظمة مقر في عقد الذي  مسلح، نزاع أثناء

 املبادئ  لتطبيق لها املجال وإتاحة الثقافية، املمتلكات حماية صندوق  بدعم األطراف اللجنة أوصت

 .للصندوق  التوجيهية

 الصندوق  االستفادة من مواردالثالث: كيفية  الفرع

الة نزاع مسلح يتم البت فيها من طرف لجنة الثقافية في ح  املمتلكات  حماية  إن استخدام أموال صندوق 

الثقافية، من خالل دراسة مدى توافر الشروط الالزمة في الدولة طالبة الدعم الدولي من  املمتلكات حماية

 الصندوق. 

 :(2)ويكون ذلك بالتأكد مما يأتي

 لتابعة لها،الثقافية املعنية بالدعم من املمتلكات املدرجة في القائمة ا . أن تكون املمتلكات1

 ،1954  لعام  الهاي  امللحق باتفاقية  الثاني  . أن تكون الدولة املستفيدة من الدعم عضوا في البروتوكول 2

 
 . 1999الهاي لعام هـ( من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية  /)ج، د،4/ 29املادة  -( 1)

  26املعتمد في   1954حماية املمتلكات الثقافية زمن النزاعات املسلحة في ظل البروتوكول الثاني التفاقية الهاي وسيلة مرزوقي، " –( 2)

 .270 –  269، ص ص 2015، شتاء 19لعدد "، مجلة البحوث والدراسات، نصف سنوية، جامعة الوادي، الجزائر، ا1999مارس 
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الثقافية بسبب   الذي أصاب ممتلكاتها. أن تكون الدولة املعنية غير قادرة اقتصاديا على إصالح الضرر  3

 األعمال العدائية.

الثقافي املعني في القائمة  دعم بتسجيل املمتلكوهذه الشروط خاصة ربط الحصول على ال 

 حالة  في  الثقافية  املمتلكات  حماية  ، تجعل من إمكانية اللجوء إلى صندوق 1999والعضوية في بروتوكول عام  

 با.مسلح واملوافقة أمرا صع نزاع

 :(1)أما بالنسبة ألشكال املساعدة املقدمة من الصندوق فهي تتمثل في 

الثقافية  ئل الفنية والعلمية والتقنية التي تتطلبها حماية املمتلكاتإجراء دراسات للمسا .1

 املعنية بالدعم.

 تقديم املعدات التي ال تملكها الدولة املعنية. .2

 الثقافية. املستويات في ميدان حماية املمتلكاتتدريب الكوادر املتخصصة على كل  .3

 

 الخاتمة

الثقافية بشكل معزز في حاالت النزاع  حمي املمتلكاتت يتال واعدللق مصدرا مهماتظهر املمارسة الدولية 

وقد اشترطت هذه الوثيقة  .1999املسلح، وهو البروتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقية الهاي لعام 

 املعني الثقافي املمتلك يكون  الثقافية كأعلى درجات الحماية، أن املمتلكات إطار تعزيز حماية القانونية في

 تراثا الذي يجعله الحد إلى اإلستثنائية الثقافية األهمية وذلك يعني للبشرية بالنسبة األهمية بداية بالغ

 للمجتمع  بالنسبة  قصوى   يكتس ي أهميةأن    التراث  هذا  ملثل  الدائمة  الحماية  بما من شأن  مشتركا لإلنسانية،

ة مناسبة على الصعيد الوطني، على  محميا بتدابير قانونية وإداري  ككل. باإلضافة إلى كون هذا املمتلك  الدولي

نحو يعترف له بقيمته الثقافية والتاريخية اإلستثنائية ويكفل له أعلى مستوى من الحماية، كما يشترط 

يستخدم املمتلك الثقافي ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أخيرا أال  1999 عام بروتوكول 

 نا يؤكد على ذلك وأنه لن يستخدم على هذا النحو.مع إصدار الطرف الذي يتولى حمايته إعال 

الثقافي بحماية معززة تمنحه حصانة كاملة ضد الهجمات العسكرية حتى لو   وبهذا الشكل يتمتع املمتلك

مسلح ومساعدة  نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية ، وذلك في إطار رقابة لجنةكان هدفا عسكريا

 بعملية كأجهزة مؤسسية أنشئت للنهوض 1999 لعام الثاني اإلضافي بروتوكول ال في الدول األطراف جمعية

 
   .270، ص ص مرجع سابق يلة مرزوقي،وس –( 1)
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 بالتسجيل في قائمة املمتلكاتالسلم، خاصة ما يتعلق    وقت  منذ  الثقافية  املمتلكات  لحماية  والترويج  التنفيذ

 نزاع حالة يف الثقافية املمتلكات حماية الثقافية املشمولة بالحماية املعززة، وبدعم مالي وتقني من صندوق 

أو  الثقافية مسلح فيما يختص بتدابير الطوارئ أو غيرها من التدابير التي تتخذ ألجل حماية املمتلكات

 استعادتها.

املوضوعية  معرض لفقدان أو إلغاء هذه الحماية املعززة إذا اختلت الشروط الثقافي غير أن املمتلك

استخدامه بصورة تتنافى مع الغرض  إلنهاء املمكنة ةالوحيد الوسيلة هو لتمتعه بها، فيصبح بذلك الهجوم

 من الحماية املعززة.

 التفاقية الثاني اإلضافي وعليه، يمكن القول أن قواعد الحماية املعززة املستحدثة بموجب البروتوكول 

تعتبر مقبولة جدا من الناحية النظرية، من خالل إملامها بمختلف الشروط واإلجراءات  1999 لعام الهاي 

 وتفصيل حاالت فقدان هذه الحماية، مع النص على توفير أجهزة رقابية وداعمة للعملية منذ وقت السلم. 

ما لفحوى تلك النصوص التي غالبا ما يتم خرقها ولكن على الصعيد العملي يبدو األمر مناقضا تما

والنماذج التطبيقية كثيرة املسلحة دون أي متابعات قضائية،  النزاعات أثناء الثقافية باستهداف املمتلكات

من أفغانستان والعراق والشام وغيرها. وذلك باستثناء الحكم الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية بتاريخ: 

في ما عرف بـ"قضية مالي"، والذي يعتبر سابقة قضائية تقر بترتيب املسؤولية الجنائية  2016سبتمبر  27

املسلحة )كجريمة حرب ثقافية(، وانتهاك قواعد  النزاعات أثناء الثقافية الدولية عن استهداف املمتلكات

 حمايتها التي ترسخت كجزء ال يتجزأ من قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي.

 قا من النتائج املتوصل إليه يمكن التوصية باالقتراحات اآلتية:وانطال

 :الثاني اإلضافي وبروتوكولها 1954 لعام الهاي اتفاقية مواد بعض في النظر  إعادة . ضرورة1

 املسلح؛ النزاع حاالت في الثقافية للممتلكات أفضل حماية يحقق بما وتطويرها تعديلها بغرض وذلك

 لهذه املقررة الحماية بنود ألن الثقافية، للممتلكات مطلقة حماية فرض االعتبار بعين يؤخذ بحيث

 أكثر من ولعل. الحماية هذه أثر من تنتقص تعجيزية بشروط ربطها تم املعززة أو الخاصة سواء املمتلكات

 لقوات يسمح كتحفظ العسكرية الضرورة على النص هو واإلثبات التطبيق في صعوبة الشروط هذه

 هذه مراعاة من البد لذلك املقدسات، خاصة املادية الثقافية املمتلكات باستهداف املتنازعة األطراف

 ووضع العسكرية العمليات إدارة أثناء اإلنسانية االعتبارات غليبت إطار في تجاوزها ومحاولة النقائص

 العسكرية األهداف مع تداخلها إمكانية يجعل دقيق معيار على يعتمد الثقافية للممتلكات محدد تعريف

 .مستبعدة
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 العسكريين،   جانب  إلى  اإلنساني  الدولي  القانون   رجال  بحضور   املناقشات  تجري   أن  ضرورة  إلى  اإلشارة  مع

 أي ترك تجنب سبيل في متوازن، بشكل العسكري  الواقع بتجارب البحتة النظرية الرؤية تدعيم أجل من

 .حمايته يراد بما للمساس فرصة تكون  ثغرة

 الثقافية: املمتلكات لحماية الجديدة الرقابية اآلليات دور  تفعيل . ضرورة2

 الالزمة، لإلمكانات تفتقد مازالت توكول البرو  هذا في األطراف الدول  الجتماع التابعة الخبراء فلجان

الدورية،   تقاريرها  الدول   إرسال  عدم  حالة  في  املتابعة  صالحية  على  تتوفر  ال  الثقافية  املمتلكات  حماية  ولجنة

 الثقافية ال يتلقى املساهمات املالية الكافية. وصندوق حماية املمتلكات

 :الثقافية الحرب جرائم في العاملي الجنائي االختصاص فكرة . تدعيم3

 اإلنساني الدولي للقانون  الجسيمة االنتهاكات في العاملي الجنائي االختصاص مبدأ تدعيم حيث يتعين

 مقيدا الوطني القضاء يكون  فال املسلحة، النزاعات خالل الثقافية املمتلكات تطال التي االعتداءات ومنها

 التي  اإلقليم  خارج  اختصاصه  يمتد  وإنما  إقليمه،  على  والواقعة  الثقافية  املمتلكات  تمس  التي  بالجرائم  فقط

 التعاون  تعزيز مواصلة يتعين ذلك إلى إضافة .بشقيه اإلنساني الدولي القانون  لقواعد املخالفة فيه ترتكب

 وأنها خاصة الثقافية، الحرب جرائم عن العقاب من اإلفالت مكافحة مجال في املتبادلة واملساعدة الدولي

  .التقادم مملفهو  تخضع ال

 الدولية: الجنائية . إعمال الوظيفة القمعية للمحكمة4

 الهيئة هذه استطاعت متى ومحايد ومستقل دائم كجهاز الدولية الجنائية املحكمة عمل ظل في وذلك

 املسائل بعض في عهدتها التي السياسية، والضغوط الظرفية املعطيات كل تتجاوز  أن الدولية القضائية

 املمتلكات حماية لقواعد جديدا دفعا ذلك سيشكل الحالة هذه وفي أكبر، مصداقية لضمان السابقة

الدولية إزاء  الجنائية املسؤولية الواقع؛ وذلك بترتيب قيام أرض على وإرسائها تنفيذها خالل من الثقافية

 الثقافية سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية. الحرب مرتكبي جرائم
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 راجع:املاملصادر و قائمة 

 أوال. املصادر:

 اإلمام نافع.، برواية ورش عن * القرآن الكريم

 . النصوص القانونية:1

 للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر:  في  كامال  ، منشور 1945  للعام  لليونسكو   التأسيس ي  امليثاق  -

 ،2001 في بباريس والثالثين الحادية دورته في املعتمدة العام املؤتمر  وتعديالت نصوص والثقافة، والعلم

  ،2002 باريس، والثقافة، والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة

 1954 ماي 14: في املؤرخة ،1954 للعام مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية اتفاقية -

امعة منيسوتا، انظر: مكتبة حقوق اإلنسان، ج .1956 أوت 7: تاريخ من اعتبارا النفاذ حيز دخلت بالهاي،

 .<http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html>رابط املوقع: 

 1954 لعام الهاي باتفاقية امللحق 1999 لعام الثاني البروتوكول  لتنفيذ التوجيهية املبادئ مشروع -

 في  ةالثقافي  املمتلكات  حماية  لجنة  قبل  من  املعد  ،مسلح  نزاع  حالة  في  الثقافية  املمتلكات  بحماية  الخاصة

 ،(2009  ،2008  ،2007)  االستثنائي  واالجتماع  والرابع  والثالث  الثاني  اجتماعاتها  أثناء  في  املسلح،  النزاع  حالة

 .2009 سبتمبر 9: في مؤرخة ،(CLT-09/CONF/216/2/Rev 3) رقم وثيقة بباريس، املنعقدة

 خالل  اللجنة اعتمدته لذي ا ،مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات حماية للجنة الداخلي النظام -

 (.CLT-06/CONF.205/2 REV)  رقم  وثيقة  ،2006  أكتوبر  26:  في  بباريس  األول   اجتماعها  من  األولى  جلستها

 اليونسكو، منظمة: في ، منشور 2003لعام  الثقافي للتراث املتعمد التدمير  بشأن اليونسكو  إعالن -

 .2003 باريس، القرارات،: األول  جلدامل العام، للمؤتمر والثالثين الثانية الدورة سجالت

 حالة  في الثقافية املمتلكات بحماية الخاص 1954 لعام الهاي التفاقية الثاني اإلضافي البروتوكول  -

ع ،مسلح نزاع
 
 .2003 عام النفاذ حيز ودخل ،1999 مارس 26: في ُوق

 بحماية  واملتعلق ،1949 أوت 12: في املعقودة جنيف باتفاقيات امللحق األول  اإلضافي البرتوكول  -

 املؤتمر قبل من واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد ،الدولية املسلحة املنازعات ضحايا

 ،1977  جوان  8:  بتاريخ  وتطويره  املسلحة  املنازعات  على  املنطبق  اإلنساني  الدولي  القانون   لتأكيد  الدبلوماس ي

 .1978 ديسمبر 7: في النفاذ حيز دخل
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 بالهاي، 1954 ماي  14: في املؤرخة ،مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات لحماية هايال  اتفاقية -

 .1956 أوت 7: من اعتبارا النفاذ حيز دخلت

 ونقل وتصدير  استيراد ومنع لحظر  اتخاذها الواجب التدابير  بشأن ،1970 لعام اليونسكو  اتفاقية -

 دورته خالل باريس في لليونسكو العام املؤتمر دهااعتم ،مشروعة غير  بطرق  الثقافية املمتلكات ملكية

 :في منشور  االتفاقية نص ،1970 نوفمبر 14: بتاريخ عشرة، السادسة

Redha Fraoua, Convention concernant Les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher I’ importation, I' exportation et Le transfert de propriété illicite des biens 

culturels (Paris, 1970): Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales 

d’exécution, Unesco, Paris, 1986, Document (CC-86/WS/40), p. 47. 

 بحماية يتعلق األول  ،1949 أوت 12 في ودةاملعق جنيف باتفاقيات امللحقين اإلضافيين البرتوكولين -

 لعام  الدولية غير  املسلحة املنازعات ضحايا بحماية املتعلق والثاني الدولية، املسلحة املنازعات ضحايا

 القانون  لتأكيد الدبلوماس ي املؤتمر قبل من واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض كالهما اعتمد ،1977

 7: في النفاذ حيز دخال ،1977 جوان 8: بتاريخ وتطويره املسلحة املنازعات على املنطبق اإلنساني الدولي

 نيويورك،  األول، املجلد ،اإلنسان حقوق : دولية صكوك مجموعة املتحدة، األمم: انظر. 1978 ديسمبر

 .التوالي على 1317 ص ،1217 ص ،(A.94.XIV-Vol.1, Part 1: )املبيع رقم ،1993

 رقم املتحدة األمم وثيقة بوصفها املعممة ،1982 لعام البحار  لقانون  املتحدة األمم اتفاقية -

(A/CONF.62/122)، باي  بمونتيغو املنعقد البحار لقانون  الثالث املتحدة األمم مؤتمر خالل اعتمدت 

 .1994 نوفمبر 16: بتاريخ النفاذ حيز ودخلت ،1982 ديسمبر 10: بتاريخ( جامايكا)

 رقم  املتحدة األمم يقةوث بوصفه املعمم ،1998 لعام الدولية الجنائية للمحكمة األساس ي روما نظام -

(A/CONF.183/9)، محكمة بإنشاء املعني للمفوضين  الدبلوماس ي املتحدة األمم مؤتمر خالل اعتماده تم 

 جويلية 1: بتاريخ النفاذ حيز ودخل ،1998 جويلية 17 – جوان 15: بين ما بروما املنعقد دولية، جنائية

2002. 

 البند  ألف، امللحق ،الثقافي التراث بخصوص الثامنة ةالتوجيهي املذكرة الدولية، التمويل مؤسسة -

 .2007 جويلية 31 ،(2.ت) الثاني التوجيهي

 الرسمية الجريدة ،الثقافي التراث بحماية يتعلق ،1998 جوان 15: في املؤرخ 04/ 98 رقم القانون  -

 .1998 سنة جوان 17: في املؤرخة ،44 العدد الجزائرية، للجمهورية
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- The International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 

Sites or "Venice Charter", of the second International conference of architects and 

technicians in the historical monument, Venice, from 25 to 31 May 1964, and was adopted in 

1965. Text of the Charter fully available on the website:  

<http://www.icomos.org/venice_charter.html>. 

 املعاجم:. 2

 صادر،  دار  الثاني،  املجلد  ،العرب  لسان  اإلفريقي،  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  منظور   ابن  -

 .1997 لبنان، ،06 الطبعة

 الجزائر،  ،02  الطبعة  الجامعية،  املطبوعات  ديوان  ،املعاصر  الدولي  القانون   في  معجم  هللا،  سعد  عمر  -

2007. 

 ثانيا. املراجع:

 :الكتب .1

 أ. املؤلفات باللغة العربية:

 .1999 لبنان، ،01 الطبعة الفارابي، دار ،والعشرين الواحد للقرن  رؤية اليونسكو  الصياد، أحمد -

 اللجنة ،القواعد: األول  املجلد ،العرفي انياإلنس الدولي القانون  دوزوالد، لويز هنكرتس، ماري  جون  -

 .2007 فيفري  جنيف، األحمر، للصليب الدولية

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،اإلنساني الدولي القانون  ربيع، محمد عماد الفتالوي، حسين سهيل -

 .2007، األردن، 01 الطبعة

 ،مقارنة  تطبيقية  دراسة:  الدولي  لقانون ا  في  الثقافية  املمتلكات  حماية  الحديثي،  إسماعيل  خليل  علي  -

 .1999 األردن، ،01 الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة

 الجامعية،   املطبوعات  ديوان  ،قانونية  سياسية دراسة:  الدولية  الثقافية  العالقات  العاللي،  الصادق  -

 .2006 الجزائر،

: والوطنية الدولية املعاهدات في لطبيعيوا الثقافي التراث حماية الدين، بدر محمود محمد صالح -

 .1999 القاهرة، العربية، النهضة دار ،املقدسة واألماكن الفني واإلبداع لآلثار  الدولية الحماية
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 املطبوعات ديوان ،واملستجدات العالقة: الشعوب وحقوق  اإلنسان حقوق  هللا، سعد عمر -

 .1994 الجزائر، ،02 الطبعة الجامعية،

 بيروت،  ،01 الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،اإلنساني الدولي القانون  تدوين تطور ، هللا سعد عمر -

1997. 

 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،املحمية املمتلكات: اإلنساني الدولي القانون  هللا، سعد عمر -

2008. 

 :األجنبية باللغة املؤلفات. ب

- Christiane Johannot Gradis, "Le patrimoine matériel et immatériel: quelle protection 

en cas de conflit armé?", Schuthess, Genève, 2013. 

- Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, First published, 

Oxford University press, New York, United states, 1995. 

 

 الرسائل الجامعية: .2

 القانون  أحكام ضوء على املسلحة املنازعات في الثقافية املمتلكات حماية خياري، الرحيم عبد -

 الحقوق  معهد دولية، وعالقات الدولي قانون : تخصص الحقوق، في ماجستير مذكرة ،اإلنساني الدولي

 .1997 الجزائر، جامعة اإلدارية، والعلوم

 دكتوراه،  أطروحة  ،اإلنساني  الدولي  القانون   النتهاكات  يةوالوطن  الدولية  املواجهة  كلزي،  حسن  ياسر  -

 .2009 الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الجنائية، العدالة قسم أمنية، علوم تخصص

 املقاالت: .3

 القانون  في أبحاث العشاوي، العزيز عبد: في منشور " الجنائي الدولي القانون " جالسر، ستيفان -

 .2006 الجزائر، هومة، دار ،الجنائي الدولي

 مقال  ،"الحربية  العمليات  سير   مبادئ  بعض  حول :  اإلنساني  الدولي  والقانون   اإلسالم"  الزمالي،  عامر  -

 للصليب الدولية اللجنة ،واإلسالم اإلنساني الدولي القانون  في مقاالت الزمالي، عامر: كتاب في منشور 

 .2007 مصر، األحمر،
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 ،"أنموذجا مالي حالة: الثقافية املمتلكات حماية في الدولية الجنائية ةاملحكم دور " بارة، عصام -

 .2018 أفريل لبنان، العلمي، البحث جيل مركز ،29 العدد شهرية، اإلنسان، حقوق  جيل مجلة

 بحث ،"واالحتالل املسلح النزاع فترات في الثقافية املمتلكات حماية أحكام" عمرو، سامح محمد -

 العربية، بيروت جامعة في املنعقد( وتحديات آفاق: اإلنساني الدولي القانون ) السنوي  املؤتمر إلى مقدم

 الحلبي  منشورات األول، الجزء ،وتحديات آفاق: اإلنساني الدولي القانون : كتاب في منشور  الحقوق، كلية

 .2005 لبنان، ،01 الطبعة الحقوقية،

 اإلنساني، مجلة ،"املسلح النزاع فترات في قافيةالث للممتلكات املعززة الحماية" عمرو، سامح محمد -

 .2010 – 2009 شتاء األحمر، القاهرة، للصليب الدولية اللجنة ،47 العدد فصلية،

 لحماية وبرتوكوليها 1954 لعام الهاي واتفاقية اإلنساني الدولي القانون " القادر، عبد ناريمان -

 آفاق: اإلنساني الدولي القانون : )السنوي  املؤتمر إلى دممق بحث ،"مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات

: اإلنساني الدولي القانون : كتاب في منشور  العربية، بيروت جامعة الحقوق، كلية في املنعقد ،(وتحديات

 .2005 لبنان، ،01 الطبعة الحقوقية، الحلبي منشورات الثالث، الجزء ،وتحديات آفاق

 عن الجنائية املسؤوليات وتحديد مالي قضية في الدولية ائيةالجن املحكمة حكم" شلوف، هادي  -

 ،02 العدد سنوية، ربع العاملية، الكويتية القانون  كلية مجلة ،"والثقافية الدينية املباني تخريب أعمال

 .2018 جوان الكويت، العاملية، الكويتية القانون  كلية

 التفاقية  الثاني  البروتوكول   ظل  في  املسلحة  عاتالنزا  زمن  الثقافية  املمتلكات  حماية"  مرزوقي،  وسيلة  -

 الوادي، جامعة سنوية، نصف والدراسات، البحوث مجلة ،"1999 مارس 26 في املعتمد  1954 الهاي

 .2015 شتاء ،19 العدد الجزائر،

 األحمر: للصليب الدولية منشورات اللجنة .4

 وبروتوكوليها 1949 أوت 12 في ةاملؤرخ جنيف اتفاقيات ملخص األحمر، للصليب الدولية اللجنة -

 .1994 القاهرة، ،06 الطبعة األحمر، للصليب الدولية للجنة اإلعالمي اإلقليمي املركز ،اإلضافيين

 الدولية اللجنة ،أسئلتك على إجابات: اإلنساني الدولي القانون  األحمر، للصليب الدولية اللجنة -

 .2007 مارس - فيفري  جنيف، ،06 الطبعة األحمر، للصليب

واقع اإللكترونية:  ثالثا. امل

 إطار  ضمن املسلح النزاع حالة في الثقافية للممتلكات القانونية الحماية نشأة" بونيون، فرنسوا -

 14: النشر تاريخ األحمر، للصليب الدولية اللجنة موقع ،"والعرفي التعاقدي اإلنساني الدولي القانون 
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: املوقع ، رابط2018ماي  7تاريخ اإلطالع:  ،2004 نوفمبر

<https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm.> 

 04: اإلطالع تاريخ ،"تنميته وسبل والحضاري  الثقافي املوروث على الحفاظ" هللا، عبد محمد يوسف -

 .1 ص ،<http://www.yemennic.net/files/turism/studies/hefath.pdf: >املوقع رابط ،2020 فيفري 

 :املوقع رابط ،2019 جويلية 16: اإلطالع تاريخ ،"السالم أجل من التراث"لـ  اإلسبانية الجمعية -

 < http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-

convention-and-its-two-protocols/?lang=ar.> 
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 لدولية إىل احملكمة اجلنائية الدوليةسلطة جملس األمن يف إحالة اجلرائم ا

Security Council authority to refer international crimes to the 
International Criminal Court 

 .الجزائر  -تيزي وزو -محمد أنيس، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري  ط/د. زياد

ZIAD Mohamed  Anis ,   Faculty of Law and Political science, Mouloud Mammeri 

university of Tizi-Ouzou –Algeria- 

  

 

 

Abstract 

The International Criminal Court is a permanent judicial body with the power to follow the 

natural individuals who commit various serious crimes, which are of concern to the 

international community. Granting the Basic Law of the International Criminal Court in Article 

13 of it the right of the Security Council to refer cases to the International Criminal Court in 

accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations, this leads to raising the issue 

of the independence and impartiality of the ruler, and the politicization of the role of 

governance because it remains always subject to the will of the major powers enjoying the 

right The veto in the Security Council . 

Key words: Security Council, International Criminal Court, referral, crimes. 
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 امللخص: 

تعتبر املحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة لها سلطة متابعة األفراد الطبعيين الذين يرتكبون 

ظام األساس ي ملحكمة الجنائية مختلف الجرائم الخطيرة، والتي لها اهتمام من قبل املجتمع الدولي. ومنح ن

نائية الدولية استنادا للفصل السابع منه حق ملجلس األمن إحالة الحاالت للمحكمة الج  13الدولية في مادة  

دور  وتسيسمن ميثاق األمم املتحدة، هذا ما يؤدي إلى إثارة مسألة عدم  استقاللية املحكمة وحيادها، 

 ة الدول الكبرى املتمتعة بحق الفيتو في مجلس األمن. املحكمة ألنها تبقى خاضعة دائما إلراد

 مجلس األمن، محكمة الجنائية الدولية، اإلحالة، الجرائم. الكلمات املفتاحية:

 

 مقدمة 

عانى املجتمع الدولي على مر العصور من العديد من الجرائم الدولية، فلو فتحنا كتاب البشرية لتضح 

اإلنساني منذ قرون عديد من ويالت الحروب دمرت اإلنسان خاصة في  للعالم اليوم ما عانى منه املجتمع

العامليتين األولى والثانية وما خلفتا من ضحايا ودمار، وأصبح اإلنسان بأمس الحاجة ملن ينير له الحربين 

 الطريق إلى السالم ومعاقبة املسؤولين اللذين يرتكبون جرائم في حق اإلنسانية، والقضاء على ثقافة الال 

 عقاب.

ة في صورة محكمة نورمبورغ هذا ما أدى باملجتمع الدولي للعمل على إنشاء عدة محاكم سواء مؤقت

وطوكيو، وأخرى خاصة في صورة يوغسالفيا ورواندا، وصوال إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، بموجب 

عي وجود عالقة بين املحكمة معاهدة متعددة األطراف تشير إلى استقاللية هذه الهيئة القضائية، ومن الطبي

األمن هو الجهاز التنفيذي لألمم املتحدة واملسؤول األول الجنائية الدولية واألمم املتحدة، وكون مجلس 

 على حفظ السلم واألمن الدوليين. هذا ما يؤدي بنا إلى طرح اإلشكالية التالية: 

 املحكمة الجنائية الدولية؟ ما هي األحكام املتعلقة بسلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى  -

 

 :كاآلتيساؤالت الفرعية وهي وتتفرع هذه اإلشكالية األساسية إلى بعض الت

 ما هو األساس القانوني لسلطة مجلس األمن في إحالة حالة للمحكمة الجنائية الدولية؟ -

 ما هي الشروط إحالة مجلس األمن حالة إلى محكمة الجنائية الدولية؟ -
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 ملحكمة الجنائية الدولية على سلطة مجلس األمن في اإلحالة؟ما مدى استقاللية ا -

 االختصاصات املوضوعية والزمانية ملحكمة الجنائية الدولية؟ما هي  -

 

 أهمية الدراسة •

تكمن أهمية دراسة موضوع سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية الدولية، 

من وهو ي اهتم بها املجتمع الدولي، وتبيان العالقة املوجودة بين مجلس األ كونها من املواضيع الحديثة الت

جهاز سياس ي واملحكمة الجنائية الدولية وهي جهاز قضائي، وما يقدمه مجلس األمن من اإلحاالت 

 للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أنه يعتبر من قبيل األجهزة الفعالة والرئيسية في هيئة األمم املتحدة.

 اف الدراسةأهد •

إلى املحكمة الجنائية الدولية إلى تبيان العالقة   يهدف موضوع سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية

بين مجلس األمن ومحكمة الجنائية الدولية في إحالة الجرائم لها، وتحديد الخلفيات وراء منح مجلس 

 املحكمة الجنائية الدولية.األمن هذا الدور خاصة أن هذا الدور يدخل من بين اختصاصات 

 فرضية الدراسة •

التنفيذية لهيئة األمم املتحدة، والجهاز املسئول على حفظ السلم واألمن يعد مجلس األمن األداة  -

 الدوليين، 

العالقة املوجودة بين العدالة الجنائية الدولية )العاملية( وحفظ السلم واألمن الدوليين، فقد منح  -

 محكمة العدل الدولية عن وقوع أي جريمة داخلة في اختصاصها،  ملجلس األمن سلطة إخطار

 تأثير االعتبارات السياسية على سلطة مجلس األمن في إخطار املحكمة الجنائية الدولية. -

 منهج الدراسة •

سنعتمد في دراستنا لهذا املوضوع على املنهج القانوني من خالل تحليلنا لبعض النصوص واملواثيق 

الجنائية الدولية لتحديد األسس ميثاق األمم املتحدة والنظام األساس ي للمحكمة القانونية خاصة 

وشروط إحالة الجرائم من مجلس األمن إلى املحكمة الجنائية الدولية. وسنعتمد على املنهج التحليلي 

الوصفي الدقيق لتحليل وتحديد شروط إحالة الجرائم من طرف مجلس األمن إلى املحكمة الجنائية 

 ملجلس األمن في اإلحاالت. لية، والقيود الواردة على هذه السلطة املمنوحةالدو 

 وسنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية األساسية وبعض التساؤالت الفرعية وفق الخطة التالية:
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 املبحث األول: اإلطار القانوني لسلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

 حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية : األساس القانوني لسلطة مجلس األمن في إحالة املطلب األول 

 املطلب الثاني: شروط إحالة حالة من طرف مجلس األمن إلى املحكمة الجنائية الدولية 

 املبحث الثاني: القيود الواردة على سلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

 كقيد على سلطة مجلس األمن في الحالةب األول: استقاللية املحكمة الجنائية الدولية املطل

املطلب الثاني: تقيد مجلس األمن في إحاالته بمقتضيات اختصاص املحكمة الجنائية الدولية 

 املوضوعي والزماني

املحكمة املبحث الثالث: بعض التطبيقات إلحالة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى 

 الجنائية الدولية

 مجلس األمن الوضع في دارفور أمام املحكمة الجنائية الدولية املطلب األول: إحالة

 املطلب الثاني: إحالة مجلس األمن الوضع في ليبيا إلى املحكمة الجنائية الدولية

 خاتمة

 

 ة الجنائية الدوليةاملبحث األول: اإلطار القانوني لسلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى املحكم

من بسلطة إخطار املحكمة الجنائية الدولية، ويتمثل دور مجلس األمن في اعترف نظام روما ملجلس األ 

هذه الحالة بأنه دور إيجابي، وذلك في تفعيل نشاط املحكمة في ممارسة اختصاصها، ويقوم مجلس األمن 

مة قانونية )املطلب األول(، بإتباع الشروط الالز  بإحالة حالة ما إلى املحكمة الجنائية الدولية وفقا األسس

 لذلك )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: األساس القانوني لسلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية 

يستمد مجلس األمن الدولي اختصاصه في حالة إحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية، من نصوص ميثاق 

بحفظ السلم واألمن الدوليين، وكذلك من نصوص  املتحدة باعتبار انه الجهاز الرئيس ي املخول لهاألمم 

 . 1النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 
فرع: سعدية أرزقي "االعتبارات السياسية في مجلس األمن وآثارها على املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون،  -1

 . 03، ص2006معمري، تيزي وزو، الجزائر، قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود 
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/ب من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تعترف ملجلس األمن بإمكانية إحالة حالة 13فاملادة 

مارس اختصاصها فيما الدولية، والتي تنص على انه: " للمحكمة أن ت إلى املدعي العام للمحكمة الجنائية

 وفق هذا النظام األساس ي في األحوال التالية:  05يتعلق بحرية مشار إليها في املادة 

إذا أحال مجلس األمن معترفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إلى  -"... ب

 يمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت...".املدعي العام يبدو فيها أن جر 

انطالقا من هذه املادة فان مجلس األمن يكون من قبل أحد األجهزة املخول لها تحريك إجراءات في 

 .1املحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الدول واملدعي العام

ام الفصل السابع من وعندما يحرك مجلس األمن دعوى في املحكمة الجنائية الدولية يتصرف وفق أحك

من ميثاق األمم املتحدة والتي  39، ووفقا للمادة 2املتحدة عند تهديد بالسلم واألمن الدوليينميثاق األمم 

" يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان قد وقع عمل من  نصت على انه:

 42و  41ألحكام املادتين  ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا    أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر 

 لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".

من امليثاق، يقوم في غالب األحيان  39وما يجب اإلشارة إليه انه عندما يتدخل مجلس األمن وفق املادة 

، بها الخصوص على رمز تهديد السلمباستعمال وصف تهديد السلم واألمن الدوليين إلى درجة جرى الحديث  

وهو الوصف األكثر مالئمة لربط حفظ السلم واألمن الدوليين والعدالة الجنائية الدولية، وذلك إذا أخذنا 

 .3بتجربة مجلس األمن السابقة عند إنشاء املحكمتين الخاصتين، كان على أساس وجود تهديد للسلم

 ة الدولية جلس األمن إلى املحكمة الجنائياملطلب الثاني: شروط إحالة حالة من طرف م

أمام الصالحيات الواسعة املمنوحة ملجلس األمن في اإلحالة، وخوفا من سوء استعمال هذه الصالحيات 

من قبل مجلس األمن، نجد أن نظام األسباب للمحكمة الجنائية الدولية وضع له مجموعة من الشروط 

 .والتي تتمثل فيما يلي: 4ةلكي تحقق اإلحالة بطريقة قانونية وسليم

 
خلوي خالد  "تأثر مجلس األمن على ممارسة املحكمة الجنائية الدولية الختصاصها"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون، الفرع:  -1

 . 13، ص2011الجزائر، القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الدولية بين قانون القوة وقوة القانون"، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة الجديدة، تيزي  ف مولود "املحكمة الجنائية ولد يوس -2

 . 85، ص2013وزو، الجزائر، 
3- Thomé Nathalie  « les pouvoirs du conseil au regard de la pratique ressente du chapitre XII de la charte de Nation Unies », 

P.V.A.M, 2005, pp97-98. 
 .13سعدية أرزقي، مرجع سابق، ص -4
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من النظام  05إن تندرج الجريمة محل اإلحالة ضمن الجرائم املنصوص عليها في املادة شرط األول: ال

أي جرائم الحرب، جرائم اإلبادة الجماعية، جرائم ضد اإلنسانية . األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 .1ي ملحكمة الجنائية الدولية/ب من النظام األساس 13والعدوان وذلك وفق املادة 

انطالقا من هذا الشرط يمكن لنا القول انه إذا كان ملجلس األمن السلطات املطلقة في إدراج الجرائم 

التي يراها ضرورية في املحاكم الجنائية املؤقتة التي أنشاها، فان الوضع ليس كذلك بالنسبة للمحكمة 

 .2صاص املحكمةالجنائية الدولية أي ليس له التوسيع في اخت

إتباع مجلس األمن إلجراءات التصويت الصحيحة بخصوص قرار اإلحالة إلى املحكمة : الشرط الثاني

من ميثاق األمم املتحدة، فان قرارات مجلس األمن تصدر في املسائل  27وفق املادة . الجنائية الدولية

ت ن من بين هذه األصوات، أصوااإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه الخمسة عشر دون اشتراط أن يكو 

 .3األعضاء الدائمة العضوية

أما ما يخص املسائل املوضوعية، جمع واضعوا ميثاق األمم املتحدة بين قاعدتي اإلجماع واألغلبية أي 

يتعين أن يصدر القرار املجلس باألغلبية تسعة أصوات على أن يكون من بينها أصوات األعضاء الخمس 

خمسة )و.م.أ، فرنسا، بريطانيا، الصين، إنجلترا( يكفي اعتراض إحدى الدول الالدائمين العضوية، ف

ليسقط مشروع القرار وهو ما يعرف بحق النقض أو الفيتو الذي أقرته الدول الكبرى في مؤتمر مالطا 

19454 . 

ي أن يصدر إذ ال يكف،  تبنى قرار اإلحالة بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةالشرط الثالث:  

ن بإجراءات التصويت الصحيحة، ولكن يتعين أن يصدر وفقا ألحكام الفصل السابع من قرار مجلس األم

، التي تمنح 5من ميثاق األمم املتحدة 39ميثاق األمم املتحدة، ويتم تفعيل هذا الفصل من خالل املادة 

واألمن الدوليين أو لحفظ السلم  42و 41مجلس األمن سلطة تحديد اإلجراءات التي تتخذ طبقا للمادتين 

 .6إعادته إلى نصابه

 
إخالص بن عبيد  "آليات مجلس األمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني"، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص: القانون الدولي   - 1

 .203، ص2009- 2008اإلنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 . 26الد، مرجع سابق، صخلوي خ -2
 . 203إخالص بن عبيد، مرجع سابق، ص- 3
قص ي الضحاك "مجلس األمن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين النصوص والتطبيق"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في - 4

 . 72، ص2001ة الجزائر، القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامع
 . 203خالص بن عبيد، مرجع سابق،  صإ- 5

6- Martyna Falkowska "L'interaction entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité en matière d'agression à l'issue 

de la conférence de révision du statut de Rome 2010", R.B.D.I, N°02, 2010, p573. 
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وما بجدر عليه هو أن اإلحالة القضايا للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يتم من قبل مجلس األمن أو 

من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل املدعي  14من قبل دول األطراف وفق املادة 

 .1من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 15دة مة وفق املاالعام التابع للمحك

 

 املبحث الثاني: القيود الواردة على سلطة مجلس األمن في إحالة حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

كرس نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة مجلس األمن في استعمال هذه السلطة، 

التي تهيمن على مجلس األمن، وانه ال يمكن ألي قرار أن يصدر عن مجلس  الكبرى هي خاصة وان الدول 

األمن بإحالة حالة ما إلى املحكمة الجنائية الدولية إال بموافقة هذه الدول، ولكي  ال تصبح املحكمة جهازا 

ى حق انه ترد علقضائيا تحت رحمة مجلس األمن الدولي وهو الجهاز السياس ي الفعال في األمم املتحدة، ف

مجلس األمن في اإلحالة قيود، فعلى مجلس األمن ممارسة هذا الحق وحفاظه على استقاللية املحكمة 

 )املطلب األول(، كما يتقيد باختصاص املحكمة الجنائية الدولية الزماني واملكاني )املطلب الثاني(.

 ألمن في الحالةلطة مجلس ااملطلب األول: استقاللية املحكمة الجنائية الدولية كقيد على س

تجنبا للمساس باستقاللية املحكمة الجنائية الدولية، من جراء ممارسة مجلس األمن لحقه في اإلحالة 

 إليها، نص نظام روما على قيدين أساسين:

 :أوال: تقيد مجلس األمن بإحالة فقط "الحاالت" إلى املحكمة الجنائية الدولية

ألساس ي على انه للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة /ب من النظام ا13تنص املادة  

إذا أحال مجلس األمن متصرفا  -"... بوفقا ألحكام هذا النظام في األحوال التالية:  05مشار إليها في املادة 

و فيها أن جريمة أو أكثر من بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إلى املدعي العام يبد

 .2ذه الجرائم قد ارتكبت..."ه

يتبين من خالل استقراءنا لهذه املادة استعمال مصطلح "حالة"، إذ أن في مؤتمر روما تم االتفاق على أن 

املجلس له إمكانية إخطار املحكمة الجنائية الدولية ب"حالة " وليس ب" قضية " أو" حادث"، وكان هذا 

وى اللجنة التحضيرية أيضا بخصوص غرض اإلحالة بواسطة و.أ.م، الذي اعد عمال على مست االقتراح من

 .3دولة. ولعل العلة من ذلك إن مصطلح "حالة" يتميز بأبعاد واسعة وعامة مقارنة بمصطلح قضية

 
 . 1998النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من  15و  14واد أنظر امل - 1
 . 1998من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  13أنظر املادة  -2
 . 20خلوي خالد، مرجع سابق، ص -3
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 ثانيا: تقيد مجلس األمن بقبول إحالته من طرف املحكمة الجنائية الدولية 

، وذلك حفاظا على استقالليتها في تحقيق ختصاص املحكمة الجنائية الدوليةحدد نظام روما قواعد ا

العدالة الدولية، خوفا من هيمنة إحدى الدول الكبرى على قرارات مجلس األمن، ومن بين اختصاصاتها ما 

 يلي: 

 سلطة املحكمة في مراجعة قرار املجلس باإلحالة -أ

ة في القانون الداخلي األجهزة السياسية، قاعدة معروف تعتبر املراجعة القضائية أو القانونية ألعمال 

والدولي، ففي القانون الداخلي املحاكم اإلدارية واملجالس الدستورية لها سلطة املراجعة فيما يصدر عن 

 . 1الحكومة، والتأكيد من مدى مشروعيتها ودستوريتها

جلس األمن الدولي، وان كانت بعض إن الرأي السائد في النظام القانون الدولي خصوصا نظام قرارات م

من ميثاق  92اآلراء التي تنادي بغير ذلك، وذلك باتخاذ محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة، فوفق املادة 

األمم املتحدة، فمحكمة العدل الدولية تمثل األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة، وجميع الدول 

من امليثاق،  92املحكمة وفق املادة  ون أطراف في النظام األساس ي لهذهاألعضاء في هيئة األمم املتحدة يمثل

 .2أي تمثل أداة رقابة على أعمال مجلس األمن الدولي

بالتالي فان املمارسات الدولية تتجه إلى منح محكمة العدل الدولية سلطة مراجعة قرارات مجلس األمن 

كانت محدودة الجنائية الدولية من مثل تلك السلطة، حتى ولو دون نص، فانه ال يمكن حرمان املحكمة 

نظرا لخطورة موضوع اختصاص املحكمة أي الجرائم الدولية. وبالرجوع إلى اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، 

فان تفسير املعاهدة هو تحديد ملعنى النصوص التي أتى بها ونطاق تطبيقها وتفسيرها، وال يتسم دائما 

 .3ملحكمة هذا الحقا إضافة لوجود جهات خاصة بالتفسير، ومنه منح اباليسر، هذ

 

 سلطة املحكمة في قبول إحالة مجلس األمن   -ب

حدد نظام روما األساس ي قواعد انعقاد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية وقبول الدعوى أمامها، أي 

ة أو قبول الدعوى في قرار اإلحالة ال يمتلك مجلس األمن سلطة تحديد اختصاص املحكمة الجنائية الدولي

 .4مة بهذا القرار، مما يعزز استقاللية هذه املحكمة ويمنع أي محاوالت الهيمنة عليهاواملحكمة ملز 

 
"، مذكرة ماجستير، تخصص: القانون 1998ظل أحكام اتفاقية روما موس ى بن تعزي"عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية الدولية في  -1

 .62، ص2006الجنائي الدولي، كلية الحقوق، سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
دحماني عبد السالم "التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ضل هيمنة مجلس األمن الدولي"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -2

 . 237، ص2012ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، لوم، تخصص القانون، كليالع
 .61موس ى بن تعزي، مرجع سابق، ص- 3
 . 23خلوي خالد، مرجع سابق، ص -4
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فالنظام األساس ي محكمة الجنائية الدولية جعل إحالة مجلس األمن إجراء شكلي يتم من خالل إبالغ 

مات أي جريمة أو أكثر، والتي تؤكد بدورها عن صحة املعلو املدعي العام بحالة يبدو من خاللها ارتكاب 

املجلس يلفت انتباه املحكمة لوقائع مهمة إلجراء التحقيق، أي قرار اإلحالة ال يعتبر التزاما للمحكمة 

الجنائية الدولية ملباشرة إجراءات املحاكمة، وهو ما يضع للمحكمة الجنائية الدولية ضمانة أكيدة ضد أي 

طة تقدير إذا كان له أن يشرع في التحقيق منة مجلس األمن الدولي، أي تمنح للمدعي العام سلمحاوالت هي

، وفي حالة عدم قبول املدعي العام الشروع في التحقيق يمكن ملجلس األمن أن يطلب من الغرفة 1أوال

املدعي العام ملراجعة قراره، وأيضا التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أن تقوم هذه األخيرة بإرساله إلى 

، وعندما يحيل مجلس األمن الدولي حالة 2ب الغرفة التمهيدية ملزما للمدعي العامفي هذه الحالة ال يكون طل

ما متصرفا وفق الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة إلى املحكمة الجنائية الدولية وتقرر هذه األخيرة 

ه الدعوى أمامها وفق نظامها األساس ي، ثم يلتمس مجلس األمن من هذعدم اختصاصها أو عدم قبول 

املحكمة إعادة النظر في قرار ما وفقا إلجراءات صحيحة، فهذا االلتماس يجعل املحكمة مبقية على القضية 

ال على أساس اختصاص أو قبول هذه القضية إذا قررت عدم اختصاصها أو عدم قبولها، ولكن على أسس 

ظام األساس ي للمحكمة من الن 2/ 119حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية وفق املادة  أخرى من أسس

" يحال إلى جمعية الدول األطراف أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الجنائية الدولية والتي تقض ي بأنه:

ضون ثالثة أشهر األطراف بشان تغير أو تطبيق هذا النظام األساس ي، ال يسوى عن طريق املفاوضات في غ

تها إلى تسوية النزاع، أو تتخذ توصيات بشان أي وسائل من بدايته ويجوز للجمعية العامة أن تسعى هي ذا

أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساس ي لتلك 

 .3املحكمة"

يات اختصاص املحكمة الجنائية الدولية املطلب الثاني: تقيد مجلس األمن في إحاالته بمقتض

 املوضوعي والزماني

ام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص املوضوعي والزماني للمحكمة، حيث نظم نظ

عند ممارسة مجلس األمن لسلطته في اإلحالة أن يراعي االختصاص املوضوعي والزماني للمحكمة الجنائية 

 الدولية.

 

 
ء الدوليين، عام، فرع القانون ولقضابوطبحة مريم "إجراءات سير الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة ماجستير في القانون ال -1

 . 51، ص 2006كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة األخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 . 244دحماني عبد السالم، مرجع سابق، ص -2
 . 246دحماني عبد السالم، مرجع نفسه، ص -3
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 ن في اإلحالة اص املوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية كقيد على سلطة مجلس األمأوال: االختص

اقترحت عدة وفود في مناقشات اللجنة التحضيرية املكلفة بإعداد مشروع النظام األساس ي للمحكمة 

الجنائية الدولية عدة مقترحات، وذلك بتحديد االختصاص املوضوعي الذي تختص به املحكمة أي تحديد 

 ولي، ولذلك لعدة أسباب: ع محددة من الجرائم الدولية الجسيمة التي يهتم بها املجتمع الدأنوا

تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على القبول باالنضمام إلى املحكمة، كل ذلك لتعزيز  -

 فعاليتها،

 تجنب إثقال كاهل املحكمة بالنظر للقضايا التي يمكن أن تنظر فيها املحاكم الوطنية، -

 . 1تعزيز مصداقية املحكمة وسلطتها األدبية -

لك ممارسة املحكمة اختصاصاتها على جميع الجرائم التي نظمتها االتفاقيات ومن بين املقترحات كذ

الدولية، إال أن هذا املقترح قوبل بالرفض، وعند انعقاد مؤتمر روما تم تحديد اختصاص املحكمة وهي أربع: 

 .2اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد

يقتصر اختصاص املحكمة على اشد الجرائم خطورة   -1"  ام روما األساس ي انه:  من نظ  05ونصت املادة  

اختصاص املحكمة على اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام املجتمع الدولي بأسره، واملحكمة بموجب 

 الجرائم التالية:هذا النظام األساس ي اختصاص النظر في 

 جريمة اإلبادة الجماعية. -

 .الجرائم ضد اإلنسانية -

 جرائم الحرب. -

 جريمة العدوان. -

يعرف  123، 121تمارس املحكمة على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفق املادتين  -2

علق بهذه الجريمة، جريمة العدوان، ويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها فيما يت

 ".3لة من ميثاق األمم املتحدةويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الص

 حيث يمكن تعريف هذه الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية كاآلتي:

 

 
ون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي ادة املاجستير في القانبوهراوة رفيق "اختصاص املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة لنيل شه  -1

 .36، 35، ص ص2010الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
ام، كلية ماجستير في القانون العحمزة طالب املواهرة "دور مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة - 2

 . 72، 71، ص ص 2012الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 
 . 1998من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  05املادة  -3
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 تعريف جريمة اإلبادة الجماعية   -

" بأنها تدمير أمة أو مجموعة عرقية، وبشكل عام وال تعني اإلبادة   LEMKINعرفها األستاذ ليمكن 

ال عندما ما تقترن بالقتل لكل أعضاء األمة"، ويضيف نفس األستاذ أن الجماعية التدمير املباشر ألمة إ

"اإلبادة الجماعية توجه ضد الجماعة القومية ككيان وأن األعمال التي تتضمنها هذه الجريمة توجه ضد 

 .1اد بصفتهم أعضاء للجماعة وليس بصفتهم الفردية"األفر 

ل الدولية بأنها "كل فعل من األفعال التالية يرتكب من النظام األساس ي ملحكمة العد 06وعرفتها املادة 

بقصد إهالك جماعة قومية اثنيه أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهالكا كليا أو جزئيا". وهذه األفعال هي 

راد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا كاآلتي: قتل أف

بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب الجماعة، نقل ألحوال معيشية يقصد  

 .2أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى 

 تعريف الجرائم ضد اإلنسانية -

عرف الفقه الدولي الجرائم ضد اإلنسانية بعدة تعريفات، فعرفها األستاذ: أرونيو أوحجين 

ORONGNU Ogine ن جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعتبر دولة ما مجبرة إذا بأنها "جريمة دولية م

أضرت بسبب الجنس )العرق( أو التعصب للوطن أو ألسباب دينية بحياة شخص أو مجموعة من 

ألشخاص أبرياء أو بحريتهم أو بحقوقهم أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم جريمة ما العقوبة ا

 املنصوص عليها".

بأنها "خطة منظمة ألعمال كثيرة ترمي لهدم األسس  LEMKIN Raphaelستاذ ليمكان رافئيل ويرى األ 

الغرض من هذه الخطة هدم النظم االجتماعية لحياة جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات و 

تصادي السياسية واالجتماعية والثقافية واللغوية واملشاعر الوطنية والدين والكيان االجتماعي واالق

للجماعات الوطنية والقضاء على األمن الشخص ي والحرية الشخصية وصحة األشخاص وكرامتهم بل 

 . 3"القضاء كذلك على حياة األفراد املنتمين لهذه الجماعات

/ ج من النظام األساس ي ملحكمة لنورمبورغ إلى أن الجرائم ضد اإلنسانية تشمل "القتل 06وأشارت املادة  

اإلبادة واالسترقاق والطرد، وكل عمل غير إنساني مرتكب ضد السكان املدنيين، قبل  العمد مع اإلصرار،

 
م حسين"، دار حسين حنفي عمر "حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان واإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية محاكمة صدا  - 1

 . 24، 23،ص ص 2006عربية، الطبعة األولى، القاهرة، النهضة ال
 . 1998من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  06أنظر املادة  - 2
 . 186حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص  - 3
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، وذلك تنفيذا وبالصلة مع أي جريمة الحرب أو أثنائها أو االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية

لحرب عدوانية، تختص بها املحكمة...". وربطت هذه الفقرة بين ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية ووجود حالة ا

 .1هذا ما يعني أن الجرائم ضد اإلنسانية ال تقوم مستقلة عن الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب

حكمة الجنائية الدولية األفعال التي تدخل ضمن الجرائم ضد من النظام األساس ي للم  07وحددت املادة  

قل القسري للسكان، التعذيب، اإلنسانية كالقتل العمد، اإلبادة، االسترقاق، إبعاد السكان أو الن

  2...االغتصاب

 تعريف جرائم الحرب -

تشكل انتهاكا  / بند )ب( من الئحة محكمة نورمبرغ جرائم الحرب بأنها "األعمال التي06عرفت املادة 

لقوانين وأعراف الحرب"، واتفق أثناء محاكمات نورمبرغ أن جرائم الحرب هي "األفعال التي ارتكبها املتهمين 

لفة لقوانين وأعراف الحرب، واالتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية واملبادئ العامة للقانون املخا

 .3نة"الجنائي املعترف بها في كل الدول املتمدي

 من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تعني جرائم الحرب:  08وحسب املادة 

 ،1949م االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف لعا -

االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة، في  -

 النطاق الثابت للقانون الدولي، 

املشتركة بين  03وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، االنتهاكات الجسيمة للمادة في حالة  -

 ،1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

رة األخرى للقوانين واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غير الطابع االنتهاكات الخطي -

 .4الدولي في نطاق الثابت للقانون الدولي

 

 
القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لدكتوراه في عصماني ليلى "التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية"، رسالة لنيل شهادة ا - 1

 .43، ص 2012/2013جامعة وهران، الجزائر، 
 . 1998من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  07أنظر املادة  - 2
النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تض ى بمق -دراسة في الجريمة والعقوبة–أ/ إنصاف بن عمران "النظام القانوني لجرائم الحرب  - 3

 .252، ص 2011(، جوان 3الدائمة"، مجلة العلوم القانونية، ع)
 . 253أ/ إنصاف بن عمران، مرجع السابق، ص  - 4
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 العدوانتعريف جريمة  -

من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حكما خاصا بجريمة العدوان،  05لقد أوردت املادة 

 121، إلى غاية اعتماد حكم بهذا الشأن وفق املواد  وعلقت اختصاص املحكمة بخصوص هذه الجريمة

ارسة املحكمة أي القيام بوضع تعريف لجريمة العدوان، ووضع شروط واألركان الالزمة ملم 123و

الختصاصها بنظر في هذه الجريمة، شرط أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة في األمم 

ض ي لنظام املحكمة الجنائية الدولية في كمباال بأوغندا وبعد مناقشات املتحدة. وتم عقد املؤتمر االستعرا

املؤتمر بعدة تعديالت فيما يخص النظام ، وخرج هذا  2010جوان    11دامت أسبوعين اختتم أشغاله بتاريخ  

مكرر من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية "... تنطبق  08األساس ي للمحكمة. حيث نصت املادة 

العمل العدواني على أي عمل من األعمال التالية سواء بإعالن الحرب أو بدونه، وذلك طبقا لقرار صفة 

 :1974ديسمبر  14( في 29-)د 3314الجمعية العامة لألمم املتحدة 

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتالل  -

ثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو لجزء عسكري ولو كان مؤقتا ينجم عن م

 منه باستعمال القوة،

ة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دول -

 أسلحة ضد إقليم دولة أخرى،

 ضرب موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى، -

ام القوات املسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات املسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو قي -

 األسطول البحري أو الجوي لدولة أخرى،

دولة ما باستعمال قواتها املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة  قيام -

و أي تهديد لوجودها في اإلقليم املضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق أ

 املذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق،

ذه الدولة األخرى سماح دولة ما وضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه ه -

 ارتكاب عمل عدواني ضد دولة أخرى،
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إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو   -

وم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في باسمها تق

 .1ذلك

 

 نائية الدولية كقيد على سلطة مجلس األمن في اإلحالةثانيا: االختصاص الزماني للمحكمة الج

لحكمة "ليس ل الفقرة األولى من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على انه: 11نصت املادة 

 اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد البدء في نفاذ هذا النظام األساس ي".

النظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها األساس ي حيز التنفيذ، هذا يعني أن املحكمة تختص في 

 . 2أي انه ال اختصاص للمحكمة على الجرائم التي وقعت قبل بدء النظام األساس ي

"إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام من نفس املادة على انه:  02نصت الفقرة كما 

محكمة أن تمارس اختصاصها إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب األساس ي بعد بدء نفاذه، ال يجوز لل

 03الفقرة    بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعالنا بموجب

 ".12من املادة 

ض ي بعدم  فالنظام األساس ي اخذ بالقاعدة العامة املطبقة في جميع األنظمة القانونية في العالم والتي تق

جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، أي القانون يطبق بأثر فوري ومباشر، وال يرتد إلى املاض ي لكي 

. كل ذلك لتشجيع الدول لالنضمام إلى النظام األساس ي للمحكمة، نفاد يطبق على الجرائم التي وقعت قبل 

 .3مستقبلي فقطأي أن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص 

 

املبحث الثالث: بعض التطبيقات إلحالة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة 

 الجنائية الدولية

 من 13 املادة بموجب الدولية، الجنائية املحكمة إخطار في دوليال األمن ملجلس املمنوحة السلطة إن

 إلى دارفور  في الوضع بإحالة قام 2005 في حيث هامتين، قضيتين في بتكريسها قام األساس ي، روما نظام

 
الثامن، عدد وقاص ناصر "العدوان بوصفه جريمة دولية في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية"، مجلة الدراسات الحقوقية، ال - 1

 . 213، 212، ص ص 2017، 02، العدد 04املجلد  
 . 1998من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  11/1املادة  -2
بارعة القدس ي "املحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات املتحدة وإسرائيل منها"، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -3

 .142، 141، ص ص 2004، العدد الثاني، 20لقانونية، املجلد ة وااالقتصادي
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الدولية  الجنائية املحكمة أمام ليبيا في الوضع بإحالة قام 2011 في ثم الجنائية )املطلب األول(، املحكمة

 .طلب الثاني()امل

 

 املطلب األول: إحالة مجلس األمن الوضع في دارفور أمام املحكمة الجنائية الدولية

نتيجة لالنتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة الدارفور )السودان( قام مجلس األمن بإدارة وضع في 

حقيق في الدارفور لتأكد الدارفور، حيث طلب من األمين العام )كوفي عنان( أنا ذاك بإنشاء لجنة دولية لت

نة على طريق قرار مجلس األمن من األعمال اإلبادة الجماعية في اإلقليم من عدمها، وكان تشكيل هذه اللج

 . 20041سبتمبر  18الصادر في  1564رقم 

أكتوبر  24وتكونت هذه اللجنة من خمسة أشخاص عينوا من طرف األمين العام، باشرت أعمالها في 

. أنهت اللجنة مهامها خالل املدة 2ة عملها ملدة ثالث أشهر لتقديم تقريرها إلى األمين العام، وحددت مد2004

حددة، ورفعت تقريرها إلى األمين العام التابع لهيئة األمم املتحدة، فيما يخص تقص ي الحقائق، والتحليل امل

التقرير نتائج التحقيقات  القانوني الدقيق، وفيما يخص تكييف األفعال اإلجرامية عرضت اللجنة في هذا

 .3التي توصلت إليها، وقامت بتقدم عدة توصيات

توصلت إليها اللجنة أن الحكومة السودانية لم تتبع سياسة التي تقوم على اإلبادة  ومن بين النتائج التي

 الجماعية، حتى ولو كان بعض األفراد في صورة مسؤولين الحكوميين قد يرتكبون في بعض الحاالت أفعال

في دارفور ال بنية اإلبادة الجماعية، وأضاف التقرير بأن الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت  

 . 4تقل خطورة وبشاعة على جرائم اإلبادة الجماعية

أما فيما يخص توصيات اللجنة فيما يخص محاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي حدثت في الدارفور، 

قصور العدالة الجنائية السودانية، فيجب أن تكون عادلة، نزيهة ومستقلة، توصلت اللجنة إلى نتيجة ب

لول يجب أن تكون دولية، وبتالي أوصت اللجنة مجلس بإحالة قضية الدارفور إلى وأكدت اللجنة أن الح

ة / ب من نظام روما األساس ي، حيث إن املحكمة هي الوحيدة القادر 13املحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة  

بحقوق  على متابعة املتورطين في االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات الخاصة

 . 5اإلنسان

 
 . 382، ص  2006عمر محمود املخزومي "القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية"، دار الثقافة، الطبعة األولى، القاهرة،    - 1

2 - BENHAMOU Abdallah "La cour pénale internationale à l'épreuve des faits: la situation au Darfour", R.A.S.J.E.P, N°04, 2008, 

p 209. 
 . 58خلوي خالد، مرجع سابق، ص  - 3
 . 384عمر محمود املخزومي، مرجع سابق، ص  - 4
 .60، 59خلوي خالد، مرجع سابق، ص ص  - 5
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وتوافقت توصيات اللجنة مع مقترح فرنسا التي مارست ضغوطا داخل مجلس األمن إلحالة قضية 

 31( بتاريخ 1593لقرار رقم )الدارفور إلى املحكمة الجنائية الدولية وهو ما تم على أرض الواقع بصدور ا

 .1ليةالذي أحال قضية الدارفور إلى املحكمة الجنائية الدو  2005مارس 

أصدرت املحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير،  2009وفي عام 

لك وهدد بارتكاب جرائم وقام هذا األخير بطرد جميع املنظمات اإلنسانية في السودان، وذهب إلى أكثر من ذ

 . 2أخرى للحصول على الدعم السياس يفي الجنوب السوداني، وقام بحملة داخل االتحاد اإلفريقي وفي أماكن  

 

 املطلب الثاني: إحالة مجلس األمن الوضع في ليبيا إلى املحكمة الجنائية الدولية

، إذ هاجمت 2011م العربي في فيفري تعود األزمة الليبية إلى املظاهرات واالحتجاجات التي شهدها العال

احتجاجاتهم، وكانت بداية هذه التظاهرات أساسا في مدينة قوات األمن املتظاهرين الذين كانوا سلميين في 

. ونجم عن كل هذه التظاهرات مقتل العديد من املدنيين وخالل فترة وجيزة، وتصاعدت األوضاع 3بنغازي 

بإصدار  2011/ 02/ 25بتاريخ  1/ 15لس حقوق اإلنسان في الجلسة لكي تصبح حرب أهلية، هذا ما أدى ملج

حقوق اإلنسان في الجماهيرية الليبية"، وحث فيها املجلس على ضرورة تكوين لجنة   قرار تحت عنوان "حالة

تحقيق دولية جراء االنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان في ليبيا، كل ذلك من أجل الوقوف عن الحقائق 

ير املسائلة أدت إلى مثل هذه االنتهاكات وتحديد املسؤولين عنها، وتقديم التوصيات بشأن تداب  والظروف التي

 . 4لضمان محاسبة املسؤولين عن ارتكاب تلك االنتهاكات

وتوصلت اللجنة إلى عدة نتائج واستنتاجات في عدد االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ي، ومن بين هذه االستنتاجات هي االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين، ما أدى والقانون الدولي اإلنسان

إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، هذا ما يشكل انتهاكا جسيما ملختلف املبادئ والقواعد الخاصة 

بحقوق اإلنسان، كما احتجزت القوات الحكومية تعسفا عدد كبير من األشخاص، وتطبيق سياسة 

القسرية لألشخاص، وارتكابها لشتى أنواع التعذيب وغيرها من ضروب املعامالت القاسية أو  ختفاءاتاال 

 
 . 385املخزومي، مرجع سابق، ص  عمر محمود - 1

لدولية "لويس مورينو اوكامبو" ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول الوضع في دارفور وفقا لقرار مجلس بيان املدعي للمحكمة الجنائية ا -2 

 . 2011ديسمبر  15( في 2005)  1593األمن رقم 
 كلية ،"العام الدولي القانون  "فرع القانون، في املاجستير شهادة لنيل مذكرة الدولي"، الجنائي بالقضاء األمن مجلس "عالقة فايزة إيالل - 3

 .112، ص 2012 وزو، تيزي  معمري  مولود جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق 
 . 112فايزة، مرجع نفسه، ص  إيالل - 4
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الال انسانية أو املهينة، والقيام بهجمات عشوائية ضد املدنيين، وعدم التزام الحكومة الليبية بإجراءات 

 .1الوقاية لحماية املدنيين ما يخالف قانون الدولي اإلنساني

اتخاذ قرار باإلجماع تحت رقم  2011فيفري  26األمن التابع لألمم املتحدة بتاريخ بمجلس  هذا ما أدى 

الذي أحال بموجبه الوضع القائم في ليبيا إلى املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أن  1970

جرائم ضد درجة الالهجمات الواسعة النطاق التي كانت في ليبيا ضد السكان املدنيين العزل ترقى إلى 

اإلنسانية، وأحال مجلس األمن الوضع في ليبيا إلى املحكمة الجنائية الدولية وهي ليست طرف في نظام روما 

 .2األساس ي للمحكمة

على  واستند مجلس األمن في إصداره لهذا القرار ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وبناء

، وكذلك إدانة جامعة الدول العربية واالتحاد 3الجماهيرية الليبية اصة فيتقرير لجنة التحقيق الدولية الخ

اإلفريقي واألمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الذين أدانوا جميعا االنتهاكات الليبية لحقوق اإلنسان في 

"معمر سابق حق الشعب الليبي، وانتهت املحاكمات بمتابعة عدد كبير من املتهمين ولعلى أهمهم: الرئيس ال

 . 4أبي منيار القذافي" وابنه "سيف اإلسالم القذافي" و"عبد هللا سنوس ي" مدير املخابرات العسكرية

تعتبر إحالة مجلس األمن الدولي للوضع في ليبيا إلى املحكمة الجنائية الدولية واحدة من املمارسات املهمة 

 .5مام املحكمة الجنائية الدوليةرف أالتي تمكن من خاللها املجتمع الدولي من محاسبة دول غير ط 

 

 خاتمة 

حاول نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تغليب االعتبارات اإلنسانية على االعتبارات 

السياسية، وذلك من خالل اعترافه بالدور املهم ملجلس األمن في العالقة بين األمم املتحدة واملحكمة 

صلة املوجودة بين العدالة الجنائية الدولية وحفظ السلم واألمن لل الجنائية الدولية، وهذا بالنظر

 الدوليين، الذي يعتبر مجلس األمن الدولي املسؤول األول في حفظه.

 
حقوق    تقرير لجنة التحقيق الدولية املعنية بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي املدعى وقوعها في الجماهيرية العربية الليبية، مجلس  - 1

اإلنسان، الدورة السابعة عشر، البند الرابع من جدول األعمال، حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام املجلس بها، وثيقة 

(A/HRC/17/44/extract)  2011جوان  01الصادرة في . 
لطباعة والنشر والتوزيع، املدينة الجديدة، تيزي ولد يوسف مولود "املحكمة الجنائية الدولية بين القانون القوة وقوة القانون"، دار األمل ل - 2

 . 224، ص 2013، -الجزائر–وزو 
 . 1120فيفري  26الصادر في  1970راجع قرار مجلس األمن رقم   - 3
 كلية دولة،ال تحوالت   :فرع القانون، في املاجستير  درجة لنيل مذكرة الدوليين"، واألمن السلم وحفظ الدولية الجنائية العدالة"عمرون مراد    - 4

 . 91، ص 2012، -الجزائر–والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو  الحقوق 
 . 90عمرون مراد، مرجع نفسه، ص  - 5
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لكن الدور املنتظر من سلطة مجلس األمن في إخطار املحكمة، يمكن أن تأثر عليه بعض االعتبارات 

ن الدولي سلطة إخطار للمحكمة الجنائية الدولية ألمالسياسية، وتجعل الهدف األساس ي من منح مجلس ا

 ال تتحقق في جميع الحاالت.

لكن من بين املشاكل التي قد تقع في أرض الواقع أن إحالة أي حالة ملحكمة الجنائية الدولية من قبل 

التي ية مجلس األمن متوقف على إرادة األعضاء الدائمين في املجلس وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريك

تتحكم في املجلس، السيما في املسائل املوضوعية  فضال عن امتيازاتها في استعمال لحق النقض، الذي 

بموجبه ال يمكن أن يصدر أي قرار قد يتعارض مع مصالح إحدى الدول أعضاء في املجلس، ولو كان شأن 

أن يطبق سياسة الكيل  منهذا القرار الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، كما أنه يمكن ملجلس األ 

باملكيالين في تعامله مع األحداث الدولية، فبينما أحال مجلس األمن النزاع من قبل في الدارفور )السودان( 

وليبيا إلى املحكمة، ونجده يقف مكتوف األيدي أمام الوضع في فلسطين وكل االنتهاكات التي يمارسها الجيش 

 س جميع املواثيق والقوانين واألعراف الدولية .وطماإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، 

 

 النتائج

إن تفعيل سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية للمحكمة الجنائية الدولية يسمح  -

لهذه األخيرة ببسط واليتها القضائية، حتى على دول الغير أطراف للقضاء على ظاهرة اإلفالت من 

 العقاب،

الة ال يمس باستقاللية املحكمة الجنائية الدولية، إذ لها حق اإلحسلطة مجلس األمن في  -

 قبول أو عدم قبول الدعوى أمامها،

إن سلطة مجلس األمن في اإلحالة ال تؤثر وال تمس باالختصاص التكميلي للمحكمة،  -

 باعتباره الركيزة لعمل املحكمة.

 

 التوصيات

األساس ي للمحكمة الجنائية ظام محاولة معالجة أوجه القصور والخلل املوجود في الن -

الدولية، حيث يعتبر أمرا ضروريا لتفادي اإلشكاالت الناجمة سواء على املستوى النظري أو 

 التطبيقي،
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ضرورة توفير املناخ الدولي لعمل املحكمة الجنائية الدولية خالي من كل الضغوط ومن أي  -

دولية الحكومية والغير ت الجهة، ومع توفير الدعم السياس ي لها من قبل مختلف املنظما

 الحكومية،

تجنب األخذ واالعتماد على االعتبارات السياسية في إجراءات اإلحالة التي يقوم بها مجلس  -

 األمن للمحكمة الجنائية الدولية،

من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بإضافة فقرة  13ضرورة تعديل املادة  -

ام باإلحالة في حالة وجود قضايا تهدد بالسلم واألمن الدوليين، القيجديدة تلزم فيها مجلس األمن ب

 والحد من امتناعه وتأخره بالقيام باإلحالة،

القضاء على هيمنة الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن بتوسيع العضوية في املجلس،  -

ام ميثاق أحك  وخاصة تعديل نظام التصويت داخل املجلس والعمل على القضاء على حق الفيتو من

 األمم املتحدة،

تقييد سلطة مجلس األمن في تكييف الحاالت وسلطته في اإلحالة، ملنعه من التعسف في  -

 اإلحالة للمحكمة الجنائية الدولية، أو تجميد التحقيقات أو املتابعات.

 

 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية •

 الكتب ❖

رائم الحرب والعدوان واإلبادة ومحاكماتهم عن جحسين حنفي عمر "حصانات الحكام  -1

والجرائم ضد اإلنسانية محاكمة صدام حسين"، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، 

2006. 

عمر محمود املخزومي "القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية"، دار  -2

 .2006الثقافة، الطبعة األولى، القاهرة، 

"املحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون"، دار األمل ولد يوسف مولود  -3

 .2013للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة الجديدة، تيزي وزو، الجزائر، 
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 املذكرات واألطروحات ❖

إخالص بن عبيد "آليات مجلس األمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني"، مذكرة  -1

صص: القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، ماجستير في القانون، تخ

 .2009-2008باتنة، الجزائر، 

بوطبحة مريم "إجراءات سير الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة ماجستير  -2

سياسية، جامعة األخوة في القانون العام، فرع القانون ولقضاء الدوليين، كلية الحقوق والعلوم ال

 .2006نتوري، قسنطينة، الجزائر، م

بوهراوة رفيق "اختصاص املحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في  -3

القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2010اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

"دور مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية حمزة طالب املواهرة  -4

 .2012الدولية"، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 
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Le droit à l'intégration juridique par la nationalité: 
Le cas des femmes immigrées résidant au Maroc 

 - حالة املهاجرات املقيمات باملغرب   - اجلنسيةاحلق يف االندماج القانوني عن طريق 

SADNI Mustapha, Doctorant F.S.J.E.S Souissi, Université Mohamed V - Rabat 

 .مصطفى سدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي، جامعة محمد الخامس  ط/د. 

 

  

 

 امللخص: 

جتمع املغربي بأهمية خاصة، فهي من ناحية نشأت في سياق يتسم بدينامية  تحظى إشكالية اندماج املهاجرات في امل 

األجانب، ومن ناحية أخرى، برزت هذه  ملحوظة لتدفقات الهجرة إلى املغرب الذي أصبح بلد استقرار دائم للمهاجرين 

 اإلشكالية في سياق قانوني يتسم بمالئمة وتحديث التشريع املغربي مع مستجدات الهجرة.

ذا املنطلق، يتضمن تشريع الجنسية مجموعة من اآلليات القانونية التي تسمح باكتساب الجنسية املغربية وخاصة  ومن ه

تساب الجنسية املغربية يعتبر عامال مساعدا في االندماج القانوني للمرأة املهاجرة  عن طريق الزواج املختلط والتجنيس. فاك

 االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.   في املجتمع املغربي، ومدخال أساسيا إلنجاح  

 االندماج، الجنسية، الهجرة، التجنيس، الزواج املختلط.   الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract : 

The problem of the integration of immigrant women in Moroccan society is interesting: on the one hand, it 

arises in a migratory context marked by a remarkable dynamic of migration flows to Morocco, which has 

become a country of definitive settlement for a number of immigrants; on the other hand, it arises in a legal 

context which leads to a progressive harmonization of the legal arsenal in relation with immigrant living in 

Morocco . 

In this context, the Moroccan Nationality Code has a set of mechanisms enabling the acquisition of 

Moroccan nationality, in particular by means of mixed marriage and naturalization  . 

The acquisition of Moroccan nationality is a favorable factor for the legal integration of immigrant women 

in Moroccan society, and an essential step to the success of the National Immigration and Asylum Strategy .    
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Key words : Integration, Nationality, Immigration, Emigration, Migration, Naturalization, Mixed marriage. 
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Introduction  

La tendance à la féminisation de la migration est un phénomène mondial. Selon les nations unies, les 

femmes représentent près de la moitié des 200 millions de personnes vivant dans d’autres pays que celui 

d’origine (48.6%). Toutefois et jusqu’au début des années 1980, les recherches sur les migrations féminines 

sont restées peu développées.  

L’approche classique du phénomène migratoire partait de l’idée qu’une migration est déclenchée 

essentiellement pour des raisons économiques, ceci a contribué à la visibilité des hommes migrants 

travailleurs et à l’invisibilité des femmes migrantes.  

Il a fallu attendre les années 1980 pour que la notion de « féminisation » des migrations surgisse dans le 

champ de la recherche. En effet, les migrantes étaient perçues dans une mobilité dépendante de celle des 

hommes dans le cadre de la politique du regroupement familial. Dans cette conception, la visibilité de la 

femme est circonscrite à leur statut de membre de la famille. 

De nos jours, les femmes continuent d’émigrer comme au passé, mais parallèlement, de plus en plus de 

femmes émigrent à titre autonome et constituent parfois la locomotive du fait migratoire1. A cet égard, le 

Maroc, terre des migrations, se démarque des autres pays comparés par l’importance de sa migration 

féminine, qui touche aussi bien les femmes marocaines émigrantes que les femmes étrangères immigrantes.  

Si ces flux migratoires féminins sont bien gérés, ils peuvent constituer un puissant facteur pour la lutte 

contre la pauvreté et de sous-développement, mais également un facteur d’intégration des immigrées dans 

les sociétés d’accueils. 

Dans ce cadre, les politiques d’intégrations des immigrés se différent d’un pays à l’autre. S’agissant de 

l’expérience marocaine, une nouvelle feuille de route est née où l’intégration des immigrés occupe une place 

capitale. À cette fin, des dispositions sont mises en place concernant un certains droits fondamentaux 

comme le séjour, la scolarisation, la justice, la santé, l’habitat l’emploi et la situation administrative. 

Certes, deux opérations de régularisation de la situation administrative des immigrants irréguliers ont 

été organisées à partir de 2014. Cependant, ces deux compagnes de régularisation n’ont pas modifié 

significativement la situation des immigrés en termes d’accès à leurs droit fondamentaux, et notamment le 

droit à l’intégration juridique dans la société marocaine par voie de l’acquisition de la nationalité.   
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L'intérêt de la recherche  

Il s'agit de exactement de présenter les spécificités de la politique nationale en matière de l'immigration, 

et notamment la problématique de l'intégration des étrangères immigrées dans le tissu social marocain. De 

ce constat découle l'importance de l'intégration juridique de la femme immigrante comme un élément 

favorable pour la réussite du model marocain de l'intégration.   

 L'objectif de la recherche       

 La présente contribution a pour objectif de déterminer le rôle de l’acquisition de la nationalité dans le 

processus de l’intégration juridique des femmes immigrées dans la société marocaine.     Il s'agit exactement 

d'apprécier le modèle marocain de l’intégration par voie de la nationalité en analysant les différentes 

modalités permettant l’acquisition de la nationalité marocaine prévues par la législation en vigueur.  

 La problématique de la recherche  

De ce fait notre problématique centrale s’articule autour de la question suivante : dans quelle mesure les 

dispositions juridiques relatives à l’acquisition de la nationalité marocaine constituent un facteur favorable 

pour la réussite du modèle marocain de l’intégration des immigrées.  

De cette problématique découle les questions suivantes : 

Quelles sont les principales spécificités de la politique marocaine de l’intégration ? 

Quelles sont les spécificités juridiques de l’intégration par voie du mariage mixte ?  

Quelles sont les spécificités juridiques de l’intégration par voie la naturalisation ?   

 

Les hypothèses de la recherche  

A partir de la problématique centrale de la recherche et les questions annexes, on peut formuler les des 

hypothèses suivantes : 

Le Maroc, pays leadership en matière de la gestion des flux migratoires, favorise volontairement un 

modèle d'intégration multidimensionnel touchant à la fois les volets économique, social, culturel et 

juridique, et permettant une meilleure intégration de le femme immigrée dans la société marocaine.  

 
1  - Mohamed KHACHANI, L’émigration au féminine : tendances récentes au Maroc, CARIM, 2009, p 06.   
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De point de vue pratique, la vision marocaine relative à l'intégration se heurte à des obstacles de nature 

sécuritaires et juridiques menaçant ainsi les enjeux humains de cette vision, formulée selon une démarche 

participative et intégrée.  

La méthodologie de la recherche 

Pour approcher cette problématique et répondre aux questionnements annexes, nous allons opter pour 

une méthodologie analytique qui permettrait de décomposer le statut juridique régissant l’acquisition de la 

nationalité marocaine par voie du mariage et par voie de la naturalisation, à fin de dégager les principales 

spécificités de cette procédure.    

Le plan de la recherche        

Pour le faire, nous allons procéder à une étude théorique et conceptuelle de notre sujet (I), ensuite, nous 

déterminons les différentes spécificités juridiques de l'intégration des femmes immigrées par l'acquisition 

de la nationalité marocaine (II).               

 

Les spécificités de la politique marocaine d'immigration, élément de réflexion 

Cadre théorique et conceptuel 

La migration 

Les termes « déplacement », « migration » sont utilisés pour définir la mobilité d’une population, qu’elle 

soit professionnelle, spatiale…les migrations peuvent se définir comme un ensemble de déplacements ayant 

pour effet de transférer la résidence des intéressés d’un certain lieu d’origine ou lieu de départ à un certain 

lieu de destination ou lieu d’arrivée.  

La migration se caractérise donc essentiellement par le fait qu’elle entraîne un changement de domicile 

ou de lieu de résidence « habituel » et que la vie reprend dans un lieu nouveau ou différent1.  

Selon de la définition du centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), la migration 

signifie le déplacement de personnes d’un lieu vers un autre, en particulier d’un pays (émigration) à un autre 

(immigration) pour des raisons politiques, sociales, économiques ou personnelles, et qui est fait soit d’une 

population entière, soit d’individus s’intégrant dans un phénomène de société plus large2.     

 
1 - Michel PICOUET, Les migrations, Presse universitaires de France, 1995, Paris, p 4. 

2 - https://www.cnrtl.fr/ddfinition/migration, consulté le 16/10/2019 à 11h00.  

https://www.cnrtl.fr/ddfinition/migration
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L'émigration 

L'émigration vient du verbe émigré, c’est-à-dire quitter un pays pour s'installer dans un autre. Le préfixe 

"é" de ce verbe est une variante de ex, qui signifie hors de. C'est donc par rapport au pays de départ qu'on 

parle d'émigration. 

Selon l’organisation internationale pour les migrations, l’émigration signifie l’action de quitter son Etat 

de résidence pour s’installer dans un Etat étranger1.   

Le droit international reconnaît à chacun le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et n’admet sa 

restriction que dans des circonstances exceptionnelles. Ce droit de départ ne s’accompagne d’un aucun droit 

d’entrer sur le territoire d’un Etat que l’Etat d’origine.  

 

L'immigration   

L'immigration est l'action d'immigrer, c’est-à-dire le fait de venir dans un pays pour s'y fixer de manière 

temporaire ou définitive. En 1990, dans le premier rapport du haut conseil à l'intégration français, est 

explicitement définie cette notion. La définition retenue pour l'immigré est alors fonction d'un double 

critère, le lieu et la nationalité de naissance : "L'immigré est une personne née étrangère dans un pays 

étranger, mais qui vit en France qu'elle ait ou non acquis la nationalité française".  

Sont exclus de cette définition, les personnes nées françaises à l'étranger, les Français par acquisition nés 

en France et les étrangers nés en France2.    

    

L'intégration 

Selon Le haut conseil de l'intégration français, le terme intégration (généralement référé à la situation 

des immigrés installés de façon durable dans le pays d'accueil) désigne à la fois un processus et les politiques 

qui ont pour objet de faciliter sa mise en œuvre.  

Le haut conseil a considéré "qu'il faut concevoir l'intégration non comme une voie moyenne entre 

assimilation et insertion, mais comme un processus spécifique qui suscite la participation active à la société 

 
1 - L’Organisation international pour les migrations, Droit international de la migration : Glossaire de la migration, n° 09, 

Genève, 2007, p 26. 

2  - Le conseil économique et social français, L'insertion des jeunes d'origine étrangère, 2001, p 6. 
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nationale d'élément variés et différents tout en acceptant la substance de spécificité culturelles, sociales et 

morales et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité.  

Sans nier les différences, mais sans les exalter, c'est sur les ressemblances et les convergences qu'une 

politique d'intégration met l'accent afin, dans l'égalité des droits et des obligations, de rendre solidaires les 

différentes composantes ethniques et culturelles de notre société et de donner à chacun qu'elle que soit son 

origine, la possibilité de vivre dans une société dont il a accepté les règles et dont il devient un élément 

constituant. Bien entendu, une politique d'intégration implique l'adhésion de tous à un minimum de valeurs 

communes"1.  

En sociologie, Durkheim ou l’École de Chicago la définie comme un processus par lequel l’individu prend 

palace dans une société, par lequel il se socialise. Ainsi, elle est le processus ethnologique qui permet à une 

personne ou à un groupe de personnes de rapprocher et de devenir membre d’un autre groupe plus vaste 

par l’adoption de ses valeurs et des normes de son système social2.    

  

L'assimilation        

L'assimilation signifie l'adhésion complète de l'étranger par une conversion des mentalités et des 

comportements aux normes et modes de vie de la société d'accueil. Elle est conçue comme un processus 

sans retour, l'abandon du particularisme pour se fondre dans la société d'accueil3. L’assimilation suppose 

que l’étranger se fond dans la société d’accueil et en adopte la mentalité, les comportements, les normes et 

les modes de vie. Il y’a plus de caractère d’extranéité dans cette situation qui pousse à l’obtention irréversible 

de la nationalité.   

L’organisation internationale pour les migrations (OIM) définit l’assimilation comme suit : « processus 

par lequel un premier groupe social ou ethnique généralement minoritaire adopte les trais culturels (langue, 

traditions, valeurs, mœurs…) d’un second groupe, généralement majoritaire. L’adoption se traduit par une 

altération du sentiment d’appartenance4. 

 
1  - le Haut Conseil à l'Intégration, 1990-2010 2 ans au service de l'intégration, paris 2010, p 23. 

2  - Serge PAUGAM, Concepts clés gravitant autour de l’insertion sociale et professionnelle en sociologie, Presses universitaire 

de France, 2010, p 04.  

3  - La cour des comptes française, L'accueil des immigrants des populations issues de l’immigration, novembre 2004, p 10.    

4 - L’Organisation international pour les migrations, Droit international de la migration : Glossaire de la migration, n° 09, 

Genève, 2007, p 09.  
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L'insertion  

L'insertion consiste à reconnaître à l'étranger la place qu'il occupe dans une économie, un cadre social 

et culturel à préserver, au moins partiellement, l'identité d'origine, les spécificités culturelles, les modes de 

vie…  

L’insertion reconnaît à l’étranger la place qu’il occupe, tout en préservant son particularisme d’origine, 

ses spécificités culturelles et son mode de vie1.  

En outre, l’insertion est une notion administrative qui sert de qualificatif à différentes dispositifs de 

politique sociale mise en place par l’Etat. Elle est une catégorie d’action publique visant à pallier les 

défaillances des mécanismes d’intégration à un niveau essentiellement individuel2.     

 

L'étranger 

Selon la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), un étranger 

est une personne qui réside en France qui ne possède pas de nationalité française, soit qu'elle possède une 

autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides).  

Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées 

en France comme françaises. Un étranger n'est forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs 

notamment)3.  

S’agissant la législation marocaine, le deuxième paragraphe du premier article de la loi relative à l’entrée 

et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières définit 

l’étranger comme suit : « On entend par étranger, au sens de la présente loi, les personnes n’ayant pas la 

nationalité marocaine, n’ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n’a pas pu être 

déterminée »4.       

 

 
1 - Michel PICOUET, Les migrations, presses universitaires de France, Paris, 1ère édition, 1995 p 84. 

2 - Marc LORIOL, Qu’est-ce que l’insertion ?, Harmattan, Paris, 1999,  p 07.  

3 - https://www.insee.fr/fr/metadonnees/définition/c1198, consulté le 15/10/2019 à 10h00.  

4 - la loi n° 02-03 relative à l’entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration 

irrégulières, publiée au bulletin officiel n° 51620 du 20/11/2003. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/définition/c1198
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La nationalité 

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques français (INSEE), la nationalité est le 

lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent des obligations à la charge des 

personnes qui possèdent la qualité de français, en contrepartie desquelles sont conférés des droits 

politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.  

Selon la doctrine française, le terme de nationalité désigne une notion de droit, mais aussi une notion de 

fait. Certes, la nationalité de fait est l'appartenance à une communauté dont la notion relève de la sociologie. 

Quant à la nationalité de droit, elle signifie l'appartenance juridique d'une personne à la population 

constitutive d'un Etat1. 

La doctrine et la législation marocaines et comparées en matière de la nationalité, prévoient deux 

modalités de l’acquisition de la nationalité : par le bien fait (naissance et résidence, mariage mixte…) de la 

loi et par la naturalisation.  

 

Le mariage mixte 

Le terme mixte signifie quelque chose qui comprend deux ou plusieurs éléments de nature différente. 

Un mariage mixte peut se manifester à plusieurs niveaux, il se rapporte à la nationalité (mariage 

transnational), race et/ou couleur, ethnie (mariage inter-ethnique), culturel (mariage interculturel), religion 

du conjoint (mariage inter-religieux).  

Ainsi, un couple mixte serait un couple qui unit des partenaires dissemblables, issus de deux groupes 

hétérogènes, potentiellement antagonique. C’est toute union conjugale conclue entre les personnes 

appartenant à des religions, à des ethnies ou à des races différentes, si ces différences provoquent une 

réaction de l’environnement social2. 

Concernant la législation marocaine, la loi sur la nationalité n’a pas cité une définition du terme, mais 

plutôt elle a déterminé les conditions requises pour qu’une femme étrangère qui se marie avec un homme 

marocain, acquière la nationalité marocaine.  

 
1  - HENRI Batiffol, droit international privé, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1949, p 57-58.  

2  - Bensimon DORIS et Lautman François, Un mariage deux traditions Chrétiens et Juifs, paris, CNRS, Université de Bruxelles, 

Centre national des hautes études juives, 1977, p 09.   
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Cependant, l’acception de la déclaration de l’acquisition de la nationalité par voie du mariage mixte est 

conditionnée par le non opposition du ministère de la justice. Dans ce cas-là, la femme étrangère dispose 

d’une autre modalité pour acquérir la qualité marocaine, c’est par la naturalisation.      

 

La naturalisation       

La naturalisation vient du verbe naturaliser, c’est-à-dire le fait de donner à un étranger le statut juridique 

et les droits attachés à une nationalité déterminée. En d'autre terme c'est l'acte par lequel l'Etat octroi la 

nationalité à un étranger qui la demande.  

Selon la doctrine française, la naturalisation est une concession de la nationalité française par le 

gouvernement français à l'étranger qui la demande 1; c'est l'octroi de la nationalité française par le 

gouvernement à l'étranger qui la demande2. 

Quant à la doctrine marocaine, la naturalisation est l'octroi de la qualité marocaine par l'autorité 

compétente à une personne étrangère qui satisfait un certain nombre de conditions3. De même, c'est un 

don octroyé par l'Etat en vertu du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente en faveur d'un étranger 

qui la demande après la satisfaction des conditions prévues par la loi4. 

Bref, on peut dire que la naturalisation est la combinaison de deux volontés, celle de l'étranger et de 

l'Etat. La première se concrétise par une demande expressément manifeste la volonté de la personne 

intéressée à acquérir la nationalité, c'est donc un acte volontaire. Quant à la deuxième, elle est liée à l'accord 

de l'Etat, car ce dernier dispose d'un pouvoir discrétionnaire et souverain en la matière.                  

 

Présentation de la politique nationale d’immigration   

Initialement le Maroc était considéré comme une terre d’émigration ou de transit vers l’Europe. Depuis 

le début des années 2000, le Maroc est devenu un pays d’accueil d’immigrés provenant de l’Afrique 

subsaharienne et du moyen Orient mais plus en plus d’Asie et d’Europe.  

 
1 - Jean Derruppé et Jean-Pierre Laborde, Droit international privé, 16ème édition, DALLOZ, 2008, p 30.  

2 - Henri BATIFFOL et Paul LAGARDE, Droit international privé, 5ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

Paris, 1970, p 123. 

 . 74، ص 1994وس ى عبود، الوجيز في القانون الدولي الخاص املغربي، الطبعة األولى، املركز الثقافي املغربي، الدار البيضاء، م -  3

 .  67، ص 2006أحمد زوكاغي، أحكام الجنسية في التشريع املغربي، مكتبة دار السالم، الرباط،  - 4
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Face aux différents et profonds changements des dynamiques migratoires, le Maroc a choisi 

souverainement de mettre en place une nouvelle politique migratoire, basée sur une approche humaniste, 

cohérente et globale.  

En effet, le Maroc a pris un ensemble de mesures concernant les migrants, afin de protéger leurs droits 

et libertés fondamentales grâce à la stratégie nationale d’immigration et d’asile. 

Cette stratégie, a permis d’aboutir à quatre grands objectifs, à travers une approche participative et qui 

sont : faciliter l’intégration des immigrés réguliers, mettre à niveau le cadre réglementaire, mettre en place 

un cadre institutionnel adapté et gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l’homme.  

À cette fin, la stratégie marocaine comporte onze programmes touchant des domaines fondamentaux, à 

savoir : l’éducation, la santé, le logement, l’assistance sociale et humanitaire, la formation professionnelle et 

l’emploi, la gestion des flux migratoire et la lutte contre la traite des êtres humains, la coopération et 

partenariat internationaux, la gouvernance et la communication, le cadre conventionnel et réglementaire.  

Au niveau interne, le Maroc dispose d’un cadre juridique cohérent pour la migration, conformément à la loi 

n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration 

clandestine.  

Cette loi fait l’objet actuellement d’une refonte en vue de l’adapter au contexte migratoire actuel du pays. 

Aussi, la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2016, et la loi sur 

la nationalité marocaine révisée en 2006. 

Constitutionnellement parlant, l’article 30 stipule que : « Les étrangers jouissent des libertés 

fondamentales reconnues aux citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au 

Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions 

internationales ou de pratiques de réciprocité ».  

Au niveau international, le Maroc participe positivement, en tant que membre de l’OIM, à un certain 

nombre d’initiatives animées par celle-ci. Il est aussi membre du comité exécutif du HCR depuis 1979, et 

signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. 

Ainsi, le 10er et 11 décembre 2018 à Marrakech, le Maroc a accueilli la Conférence inter-

gouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. La 

Déclaration du Marrakech comprend 23 objectifs pour une bonne gouvernance migratoire. 

Certes, l’objectif  n° 04, intitulé « munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers 

adéquats », la mesure (e) relative à son application prévoit le renforcement des dispositions qui visent à 
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déduire les cas d’apatridie, notamment par l’enregistrement des naissances des migrants, en veillant à ce 

que les femmes et les hommes disposent de la même capacité de transmettre leur nationalité à leurs enfants 

et en accordant la nationalité aux enfants nés sur le territoire d’un autre Etat.                       

Quant à l’objectif n° 16, celui-ci est relatif à l’intégration des immigrés dans la mesure où il prévoit la 

nécessité de donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la 

cohésion sociale. À fin de tenir cet objectif, un ensemble de mesures d’action ont été retenues. La mesure 

(c) prévoit la définition des objectifs politiques nationaux à court, moyen et à long terme en vue de 

l’intégration des migrants dans la société, notamment en ce qui concerne le marché du travail, le 

regroupement familial...  

Si les domaines d’intégration (économique, social, culturel) énoncés par le pacte de Marrakech et visé 

par le Maroc sont nécessaires pour une bonne intégration dans la société marocaine, ils restent néanmoins 

insuffisants car ils n’ont pas rapproché le volet juridique relatif à la nationalité comme forme d’intégration 

des immigrés dans le tissu national.   

 

        La nationalité, forme d'intégration juridique dans la société marocaine 

Le droit constitue un outil de taille qui contribue à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueils. En 

effet, le droit peut faciliter le processus d'intégration par des mesures favorisant la concrétisation du principe 

de la légalité de traitement entre les étrangers et les nationaux, pour lutter contre les phénomènes 

d'exclusion politique et social en offrant à tous les mêmes chances pour la promotion sociale.  

Le droit peut, en outre, prévenir et sanctionner les différentes formes de discrimination vis-à-vis des 

immigrés étrangers et assurer pleinement le droit d'acquérir la nationalité du pays de résidence. En 

revanche, le droit peut constituer un frein à tout processus intégrationniste, il peut même être manipulé 

dans un sens qui génère le séparatisme et les exclusions. 

Dans cette optique, le droit à une nationalité est parmi les droits garantis par les conventions et traités 

internationaux, il permet aux étrangers et les nationaux une reconnaissance au niveau national et 

international. Une telle reconnaissance garantira une protection diplomatique dans la société 

internationale, tandis qu'au niveau interne, le droit à une nationalité permettra aux nationaux et aux 

immigrés de jouir, sur le même pied d’égalité, des droits politiques économiques sociaux et culturels.  

L'acquisition de la nationalité est donc un instrument réglementaire de base, parmi d'autres, qui permet 

à l'immigré étranger une intégration juridique dans la société d'installation. Dans ce cadre, l'immigrée 
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étrangère installée sur le territoire marocain a commencé progressivement leur entré sur la scène migratoire 

marocain. 

En effet, 43.5% (36517) des immigrés résidant au Maroc (recensement général de la population et de 

l'habitat en 2014) sont de sexe féminin, contre 56.5% (47484) de sexe masculin1.  

Cependant, la femme immigrée demeure toujours doublement victime : de son statut immigrée et de 

son statut genre. En tant que femme, l'immigrée est victime d'exclusion social, 60% des immigrées installées 

au Maroc sont de provenance des pays sous-développés, 31.6% entre elles sont célibataires, 50.5% sont 

chaumées, 19.4% sont chefs de ménages.  

En tant qu’immigrante, la femme étrangère, soufre de la complexité des procédures administratives 

permettant l'acquisition de la nationalité marocaine, ce qui nous incite à s'interroger sur les différentes 

modalités de l'acquisition de la nationalité dans la législation marocaine.      

                      

L'acquisition de la nationalité marocaine par mariage mixte           

Selon le RGPH (2014), les immigrés résidant sur le territoire national appartenant à la tranche d’âge  ] 

25-49 ans [ constitue 43% de l’ensemble des immigrés. La jeunesse de cette catégorie majoritaire et son 

accès au marché du travail, l’incite à contracter des actes de mariage avec   les marocains ou bien avec les 

marocaines dans le cadre du mariage mixte.  

Cependant, le mariage mixte soulève des problématiques juridiques et pratiques au niveau de l’effet cet 

acte conjugal sur la nationalité de deux conjoints, les enfants et les problèmes liés à garde, de fait que le 

mariage est fortement lié à la doctrine islamique2, ce qui génère des difficultés d’ordre social, humanitaire 

et juridique.     

De point de vue juridique, et avant 1958, la femme étrangère qui se mariait avec un Marocain ne pouvait, 

en aucun cas, acquérir la nationalité de son mari, puisqu'aucune disposition légale ne permet cette 

acquisition.  

 
1  - HCP, Les résidents étrangers au Maroc, Rabat, 2014, p 09.   

خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج املهاجرين، أعمال املؤتمر الدولي األول تحت عنوان: ظاهرة  - 2

 . 267ببرلين، ص   2019أكتوبر  17/18الهجرة كأزمة عاملية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، 
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Néanmoins, les dispositions édictées en la matière par le code de la nationalité de 1958 n'entraînent pas 

une acquisition automatique et obligatoire de la nationalité marocaine au profit de la femme étrangère qui 

épouse un Marocain.  

En effet, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité de son mari doit être faite par la femme, et 

adressée au ministre de la justice, qui statue sur cette déclaration dans un délai de six mois. La femme 

immigrée doit également justifier sa résidence habituelle et régulière au Maroc depuis au moins deux ans. 

En 2006, la loi sur la nationalité a subi des modifications qui ont favorisé l'égalité du sexe en matière du 

transfert de la nationalité marocaine des parents au profit de leurs enfants. La nouvelle version de ladite loi 

a apporté également des dispositions nouvelles sur la condition de la femme étrangère. 

Certes, le législateur marocain a augmenté la durée de la résidence régulière et habituelle au Maroc, à 

partir de laquelle la femme étrangère peut adresser sa déclaration pour acquérir la nationalité marocaine, 

de deux ans à cinq ans. De plus, le mariage prend effet à compter de la date de dépôt de la déclaration, 

contrairement à la disposition de l'ancienne version de la loi qui a fixé cette date à partir de la date de la 

conclusion de l'union conjugal.     

De même, le délai fixé par la loi pour statuer sur ladite déclaration par le ministre de la justice est 

également augmenté de six mois à un an, et le non opposition du ministre dans ce délai ne vaut plus 

acceptation implicite, cette dernière doit être explicite.  

Le ministre de la justice dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la 

déclaration de l'acquisition de la nationalité marocaine par voie de mariage mixte, ce qui signifie que cette 

législation n'applique pas le principe de l'unité de nationalité dans le mariage mixte, ce dernier n'entraîne 

pas nécessairement la perte de la nationalité d'origine de la femme étrangère.    Quant aux conditions légales 

relatives à l'acquisition de la nationalité par voie de mariage mixte, l'article 10 du code de la nationalité 

marocaine de 2006, stipule que la femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence 

habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation 

conjugale, à une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine.   

En effet, la femme candidate à acquérir la qualité marocaine par voie de mariage mixte doit satisfaire les 

conditions suivantes : 

La femme immigrée doit avoir contracté un mariage valable avec un Marocain et au moment de la 

déclaration d'acquisition. L'acte de mariage devrait être apprécié au regard des règles du statut personnel 

de chacun des époux. En réalité elles ne le sont qu'au regard de la loi du mari. 
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Le ménage doit avoir eu une résidence habituelle et régulière au Maroc depuis cinq ans au moins.  

Après l'expiration de ce délai minimum de cinq ans, la femme étrangère doit souscrire à une déclaration 

en vue d'acquérir la nationalité marocaine.  

Cette déclaration d'acquisition ne doit pas avoir l'objet d'une opposition explicite ou implicite dans le 

délai d’un an de son dépôt de la part du ministère de la justice. 

Si ces conditions sont remplies, la nationalité marocaine est acquise à la femme, et ce avec effet rétroactif 

à compter de la date du dépôt de la déclaration.         

De ce fait, le législateur marocain n'a pas imposé à la femme étrangère de perdre sa nationalité d'origine 

en vue d'acquérir la nationalité marocaine, ce qui rend la femme binationale1.  

La loi marocaine sur la nationalité favorise par conséquent le principe de l'indépendance de la 

nationalité dans la famille, dans la mesure où elle consolide la liberté de la femme de déclarer l'acquisition 

de la nationalité marocaine par voie du mariage mixte sans contraintes, toute en satisfaisant les conditions 

requises.  

Toutefois, la déclaration de l'acquisition de la nationalité par voie du mariage avec un marocain peut être 

objet d'une opposition explicite ou implicite, et ce dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le 

ministre de la justice en vertu de l'article 27 du code de la nationalité.   De même le ministère public peut 

également contester la validation d'une déclaration ayant fait l'objet d'un acquiescement explicite ou 

implicite, ou par toute personne intéressée devant le tribunal d'instance.     

Tableau n° 01 : L'action du ministère public en matière de la contestation de la validation des 

déclarations de l'acquisition de la nationalité marocaine (2018).  

Nombre de dossier 
Total 

Cours de 1ère instance Cours d'appels 

00 09 09 

Source : Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique pénale et l’amélioration du rendement du 

ministère public au titre de l’année 2018. 

 

 
 .  47، ص 2019، مارس 36القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية املغربي، مجلة جيل حقوق اإلنسان، عدد  مصطفى سدني، املركز - 1 
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Néanmoins, la femme immigrante déclarante l'acquisition de la nationalité par voie du mariage mixte, 

et qui a fait l'objet d'une opposition explicite ou implicite par l'autorité compétente ; a le droit d'engager une 

autre procédure de l'acquisition de la qualité marocaine, cette fois par voie de la naturalisation.                       

 

L'acquisition de la nationalité marocaine par naturalisation 

Rappelant que la naturalisation est l'octroi de la qualité marocaine par l'autorité compétente à une 

personne étrangère qui satisfait un certain nombre de conditions. Généralement on distingue entre deux 

types de naturalisation : la naturalisation de droit commun qui est une naturalisation simple ou ordinaire, 

et la naturalisation par faveur, d'exception ou privilégiée. Ces deux modes diffèrent entre eux en raison 

d'une part des conditions particulières prévues et d'autre part de l'autorité compétente pour l'accorder.   

S'agissant des conditions de la naturalisation en droit commun (simple ou ordinaire) en vertu de l'article 

11 du code de la nationalité marocaine, l'étranger ou l'étrangère doit avoir une résidence habituelle et 

régulière au pays pendant les cinq années précédentes le dépôt de sa demande auprès du ministère de la 

justice, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Une résidence est habituelle 

lorsqu'elle est effective et permanente, et constitue ainsi le véritable centre de vie de l'intéressé. Ainsi, une 

résidence est régulière lorsqu'elle satisfait aux conditions légales relatives au séjour des étrangers1.     

De point de vue pratique, l'expérience marocaine en matière de la gestion migratoire démontre que la 

naturalisation des immigrés touche les deux sexes avec la prédominance des masculins. Le tableau suivant 

détermine le taux de féminisation des étrangères naturalisées.     

Tableau n° 02: Taux de féminisation des immigrés naturalisés  (Octobre 1958 - Octobre 2019). 

 Effectif Pourcentage (%) 

Immigrés masculins 449 62.2 

Immigrées Féminines 273 37.8 

Totale 722 100 

Source : Elaboré par l'auteur à partir des bulletins officiels publiés sur le site Internet du Secrétariat général 

du Gouvernement Marocain. 

 

 
1 - Paul DECROUX, Droit international privé, Edition la Porte, Rabat, 1965, p 39.  
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En outre, l'étrangère doit être majeur au moment du dépôt de la demande, et être sain de corps et d'esprit, 

et avoir une bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour : crime, 

délit infamant, actes constituant une infraction de terrorisme, actes contraires aux lois de la résidence légale 

au Maroc, ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale, non effacé dans tous les cas par la 

réhabilitation. 

Également, l'intéressé doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe, et de moyens 

d'existence suffisants. En réalité cette condition soulève des problématiques juridique et pratique. Là il s'agit 

d'une certaine "assimilation" à la communauté marocaine en ce qui concerne la langue officielle du 

royaume.  

Juridiquement parlant, la langue arabe n'est pas la seule langue officielle, dans la mesure où la nouvelle 

constitution de 2011 a constitutionalisé également la langue amazighe comme langue officielle, et que le 

gouvernement a publié la loi organique qui définit le processus de la mise en œuvre du caractère officiel de 

cette langue et les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie 

publique1.  

En pratique, ladite condition se heurte également avec une réalité pratique et quotidienne, c'est celle de 

la diglossie de l’Amazigh. Ainsi, le législateur n'a pas précisé le degré de la "connaissance suffisante" de la 

langue arabe, est ce qu'il s'agit de la maîtrise orale ou écrite.     

De plus, la loi de la nationalité n'a pas précisé la religion du candidat à la naturalisation, ce qui constitue 

pour nous, un avantage pour l'étranger dans la mesure où elle élargit le champ de l'application de ladite 

condition, et permet à l'intéressé de se naturaliser quel que soit sa religion et sa lieu de naissance. 

Le tableau suivant détermine la structure des immigrés naturalisés par pays de naissance. Ces derniers 

comportent 31 pays avec la prédominance des pays arabes et musulmans.    

 

 

 

 
1  - La loi organique n° 26-16 du 12 septembre 20109, relative au processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue 

amazigh et les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires, bulletin officiel n° 6816 du 26 

septembre 2019, p 9314 (version arabe).  
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Tableau n° 03: Répartition des immigrés naturalisés par zones géographiques de naissance (Octobre 

1958 - Octobre 2019). 

 
Féminin Masculin 

Total 
Effectif Pourcentage (%) Effectif Pourcentage (%) 

Pays Arabes 252 38.24 407 61.76 659 

Pays Islamiques 257 38.42 412 61.58 669 

Pays Subsahariens 01 11.12 08 88.88 09 

Pays grands Maghreb 204 39 319 61 523 

Pays Nord-africains 206 38.28 332 61.71 538 

Pays Européens 13 34.21 25 65.79 38 

Pays Asiatiques 50 37 85 63 135 

USA 01 50 01 50 02 

Source : Elaboré par l'auteur à partir des bulletins officiels publiés sur le site Internet du Secrétariat général 

du Gouvernement Marocain. 

     

En outre, l'octroi de la qualité marocaine est conditionné également par une demande rédigée par 

l'étranger et adressée au ministre de la justice accompagnée des titres et des documents justificatifs.  

Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité motivée ; et 

si les conditions légales sont remplies, le ministre peut, par une décision qui est motivée à l'intéressé, rejeter 

la demande. Ce rejet n'a pas à être motivé.  

L'Etat a donc une pleine liberté afin d'apprécier s'il lui semble souhaitable, ou non, d'accorder sa 

nationalité à la personne qui la demande, alors que, dans les autres cas d'acquisition, il ne peut que vérifier 

si les conditions légales sont remplies1.  

Cependant, ce pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Etat en matière de l'octroi de la nationalité par voie 

de naturalisation est conditionné par le non détournement de pouvoir par l'administration, car l'intéressé a 

 
1 - Thierry Vignal, Droit international privé, 3ème édition, SIREY, 2014, p 464. 
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le droit de demander l'annulation de la décision explicite ou implicite de l'administration pour excès de 

pouvoir devant la juridiction administrative dans les délais habituels du recours contentieux1.                                  

Une fois que les conditions précitées ci-dessus sont bien remplies, et s'il y a une acceptation de la 

demande de la naturalisation, celle-ci serait publiée au bulletin officiel. On parle de la publication d'un acte 

de naturalisation2.  

Quant à la naturalisation exceptionnelle ou par faveur, celle-ci s'accorde dans le cas où l'étranger a rendu 

un ou des services bénéfiques au pays.  

À titre d'exemple, le chanteur algérien « Cheb Khaled »3, l'entraîneur français « Henri Michel », l’acteur 

français « Gérard DARMON »4, le joueur algérien « Lamine Wahab »5  ont tous bénéficié de la nationalité 

marocaine par faveur accordée par Dahir. 

Le tableau suivant montre la structure des immigrés par type de naturalisation (ordinaire par décret ou 

exceptionnelle par dahir). 

 

 

 

 

 

 
1 - Pierre MAYER et Vincent HEUZE, Droit international privé, 7ème édition, Montchrestien, 2001,  p 598. 

2  - Le ministère de la justice marocaine publie dans le bulletin officiel des décrets de la naturalisation des étrangers de 

différentes nationalités ,voir BO (version arabe) n°  2985 du 14/01/1970 p 39, n° 2988 du 04/02/1970 p 358, n° 4055 du 

18/06/1990 p 1089, n° 4059 du 15/08/1990 p 1194. Voir également BO (version française)  n° 2553 du 29/09/1961 p 1442, 

n° 3557 du 27/10/1961 p 1585, n° 2548 du 25/08/1961 p 1228, n° 2544 du 28/07/1961 p 1942, n° 2474 du 25/03/1960 

p 716, n° 2517 du 20/01/1961 p 92.  

Le ministère publie également des Dahirs de la naturalisation des étrangers, voir BO (version arabe) n° 6772 du 25/04/2019 

p 2165.     

3  - voir le Dahir n° 1-13-68 du 20/08/2013 portant sur la naturalisation à titre exceptionnel pour Monsieur Khalid Haj Ibrahim 

(cheb Khakid) né à Oran (Algérie) en 29/02/1960, publié dans le BO n° 6184 du 05/09/2013, page 5960.  

4  - voir le Dahir n° 1-12-12 du 17/06/2012 portant sur la naturalisation à titre exceptionnel pour Monsieur Gérard DARMON 

né à Paris en 29/02/1948, publié dans le BO n° 6066 du 19/07/2012, page 2480.   

5   - voir le Dahir n° 1-13-110 du 07/11/2013 portant sur la naturalisation à titre exceptionnel pour Monsieur Lamine Wahab 

né à l’Algérie en 22/12/1984, publié dans le BO n° 6203 du 11/11/2013, page 7005.   
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Tableau n° 04: Répartition  des immigrés par  type de la naturalisation (Octobre 1958 - Octobre 2019). 

 Effectif des naturalisés Pourcentage (%) 

Par Dahir 203 28 

Par décret 519 72 

Totale 722 100 

Source : Elaboré par l'auteur à partir des bulletins officiels publiés sur le site Internet du Secrétariat 

général du Gouvernement Marocain.    

Nonobstant des conditions prévues par la naturalisation simple, le candidat à acquérir la nationalité 

marocaine en faveur doit satisfait juste les deux conditions suivantes : l'étranger doit être majeur c’est-à-

dire avoir 18 ans ou plus, et avoir une bonne conduite, et bien évidemment la publication de l'acte sur le 

bulletin officiel, la preuve solide de cette acquisition. 

Comme c'est le cas de l'acquisition de la nationalité par le bien fait de la loi (acquisition par naissance et 

résidence au Maroc, par Kafala, et par mariage mixte), la nationalité marocaine acquise par naturalisation 

produit des effets qui sont individuels et collectifs. 

Quant aux effets individuels, la personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit à dater du jour de 

cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de marocain, sous réserve des incapacités pendant 

une durée de cinq ans. Autrement dit, le naturalisé est soumis à certaines incapacités temporaires qui sont 

de nature politique et professionnelle.  

En effet, l'étranger naturalisé ne peut être investit de fonctions publiques ou de mandats électifs pour 

l'exercice auquel la qualité de Marocaine est nécessaire, ainsi il ne peut être électeur lorsque la qualité de 

Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales. 

Cependant, il y a toujours le risque de la déchéance de la nationalité marocaine au bout de délai de dix 

ans à compter de la datte de l'acquisition de la qualité marocaine par naturalisation.  

Certes, toute personne naturalisée peut être déchue si elle est condamnée, soit pour attentat ou offense 

contre le souverain ou membres de la famille royale, soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté 

intérieure ou extérieure de l'Etat, soit pour acte qualifié crime à une peine de plus de cinq ans de réclusion. 
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Ainsi, c'est l'intéressé s'est soustrait à ses obligations militaires, et si il a accompli au profit d'un Etat étranger 

des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciable aux intérêts du pays.  

Certains effets liés à l'acquisition de la nationalité concernent les enfants mineurs, on parle 

habituellement à ce sujet d'effets collectifs de l'acquisition de la nationalité1. En effet, l'acte de naturalisation 

peut accorder la nationalité marocaine aux enfants mineurs non mariés de l'étranger naturalisé. Le tableau 

suivant met en relief le taux des mineurs immigrés naturalisés.  

 

Tableau n° 05: Répartition par âge des immigrés naturalisés  (Octobre 1958 - Octobre 2019). 

 Effectif Pourcentage (%) 

Immigrés majeurs 296 41 

Immigrés mineurs 426 59 

Totale 722 100 

Source : Elaboré par l'auteur à partir des bulletins officiels publiés sur le site Internet du Secrétariat 

général du Gouvernement Marocain. 

Toutefois, les enfants mineurs naturalisés qui étaient âgés de 16 ans ou moins lors de leur naturalisation 

ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre les 18 et 20 ans, conformément à l'article 18 du 

code de la nationalité marocaine.    

Néanmoins, l'acte de la naturalisation peut à tout moment être retiré, suivant des conditions bien 

précises, lorsqu'il s'agit d'une cause illégitime, c’est-à-dire une faute d'administration, ainsi lorsqu'il y a un 

usage des moyens frauduleux.  

Pour la cause illégitime, l'administration a donné la nationalité par faute, à titre d'exemple lorsqu'il y a 

un manque de conditions. En outre, l'existence de la faute de l'administration doit être antérieure à la 

signature de l'acte de la naturalisation. La faute doit être apparue postérieurement à la signature de l'acte de 

la naturalisation, et le retrait doit intervenir dans un délai d'un an à compter du jour de la publication au 

bulletin officiel. 

 
1 - François MELIN, droit international privé : droit de la nationalité, 5ème édition, Lextenso-édition, 2012, p 235.  
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Pour l'usage de moyens frauduleux, il se concrétise à travers une déclaration erronée, l'apparition du fait 

après l'acquisition. L'intéressé doit être averti des accusations adressées contre lui-même pour qu'il puisse 

se défendre, et cela dans un délai de trois mois à compter du jour de sa convocation.  

Pour l'usage de moyen frauduleux, le retrait ne se prescrit pas, c’est-à-dire que le retrait de l'acte de la 

naturalisation en cas d'usage de moyens frauduleux, il peut intervenir à tout moment là où il est apparu, 

sans délai. 

 

Conclusion 

La question de l’intégration des immigrés, et notamment les femmes immigrées dans les sociétés 

d’accueil, nécessite un repositionnement de cette problématique afin qu’elle intègre les dimensions 

humaines, économiques et sociales de l’immigrée, et dénonce tous les choix à caractère sécuritaires, 

exclusifs et coercitifs. 

En effet, la concrétisation de ce défi est conditionnée par la mise en place des réformes profondes et à 

long terme, de nature économique et sociale, au niveau des pays de départ. Ainsi la coordination et la 

participation effectives des pays développés attractifs des migrants, dans le processus de la démocratisation 

politique et économique des projets d’investissement en vue de créer les richesses et de protéger la dignité 

humaine de l’immigré, ce qui permettra la stabilisation des flux migratoires dans leurs pays d’origine.  

S’agissant le modèle marocain de l’intégration, ce dernier est fortement influencé doublement par la 

nouvelle politique de l’immigration, qui est exceptionnelle dans la région, et les ressources limitées dont 

dispose le Maroc.  

Dans cette optique, le Maroc a décidé volontairement de régulariser la situation administrative des 

immigrés installés irrégulièrement sur le territoire national. Certes, les deux opérations de la régularisation 

en 2014 et 2016, constituent un facteur favorable pour la réussite du model migratoire marocain, mais elles 

restent néanmoins insuffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de mesures de nature législative 

permettant une intégration juridique dans le tissu national.  
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Résultats  

Le code de la nationalité permet en principe aux femmes immigrées d’acquérir la nationalité marocaine, 

mais ce droit est conditionné par le droit du ministère de s’opposer contre les déclarations dressées pour 

l’acquisition de la qualité marocaine par voie de naturalisation ou par voie du mariage mixte.  

La femme immigrante est placée dans une situation plus favorable que celle de la femme marocaine, car 

celle-ci ne peut pas juridiquement transmettre sa nationalité marocaine à son époux étranger dans le cadre 

du mariage mixte. Et la seule procédure dont dispose l’époux étranger est la naturalisation.  

L'intégration juridique par l'acquisition de la nationalité marocaine est nécessaire pour la réussite du 

modèle marocain de l'intégration, mais il reste insuffisant pour une meilleure intégration de la femme 

immigrée dans le tissu national, s'il n'est pas accompagné par des mesures de nature réglemtaire permettant 

la simplification des procédures et la réduction des délais.        

  

Recommandations          

Le législateur marocain doit relever le défi de l’approche genre dans le code de la nationalité en vue 

d’accorder à la femme immigrée une discrimination positive lui permettant de promouvoir son statut 

juridique, sans négliger la consolidation des effets collectifs du mariage mixte sur la situation juridique des 

enfants issus de ce lien conjugal. 

- Le législateur marocain doit mettre à niveau les lois nationales vers une convergence avec les normes 

internationales, ce qui appelle en premier de ratifier certaines conventions internationales et créer une 

dynamique et une interaction entre ces instruments internationaux et le droit national surtout que le Maroc 

a pris des initiatives à dimension internationale dans le domaine de la migration. 

- Le législateur marocain doit accélérer le processus d’amendement de la loi sur la nationalité en 

adoptant le projet de loi n° 19-13 modifiant l’article 10 portant sur l’obtention de la nationalité marocaine.                                                                      
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