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سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات عبارة عن دورية دولية  
فصليا عن   تصدر  العلم  محكمة  البحث      مركز جيل 

تعن 
جيل   مركز  مؤتمرات    

ف  المشاركة  البحثية  األوراق  بنشر 
م بالموضوعية والمنهجية وتتوافر    تلت  

البحث العلم  والن 
 فيها األصالة العلمية. 

تحكيم   وهيئة  المركز  رئيسة  الدورية  هذه  عىل  ف  يشر
 يات. ثابتة وأخرى خاصة بكل عدد، ولجنة صياغة التوص

المكتبات   إثراء    
ف  المساهمة  إىل  السلسلة  تهدف هذه 

العرص   قضايا  تلتمس    
الن  العلمية  والبحوث  بالدراسات 

  .   العالم  العرب   واإلسالم 
 ومتطلبات الواقع ف 

وط ومعايير نشر األوراق البحثية:   شر

•   
ّ
  أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر وأال

أن تكون ف 
  ندوات أو مؤتمرات أو    يكون قد سبقت المشاركة 

بها ف 
شر من قبل؛ 

ّ
 تم تقديمها للن

•    ّ   الكتابة  وأن تتمتر
ه ف  يجب مراعاة المنهج العلم  ومعايتر

حليل؛ 
ّ
  الت

ية ف 
ّ
 باألصالة والجد

• ( ين  عشر تتجاوز  حجم 20أال   
ً
صفحة  ) (A4)   

ً
شاملة

 المراجع والمالحق؛ 

برنامج  • عىل   بخط  (MICROSOFT WORD) تكتب 
Traditional Arabic    باللغة    14حجم بالنسبة للمت   

للهوامش، وبخـــط   11العربية، و  Time new بالنسبة 
Roman     األجنبية    12بحجم باللغة  للمت    بالنسبة 
 بالنسبة للهوامش؛  10وبحجم 

النشر   • م معها  لغة 
ّ
الفرنسية، ويقد أو  ية  العربية، اإلنجلتر 

يةأسطر باللغة العرب  10ملخص ال يتجاوز   .ية واالنجلتر 

ية.  •  يكتب العنوان باللغة العربية واالنجلتر 

إليها   • ينتم     
الن  المؤسسة  واسم  اسمه  الباحث  يكتب 

 باألحرف العربية والالتينية. 

صفحة،   • نهاية كل    
ف   
ً
آليا والتعليقات  الهوامش  وضع 

  نهاية الورقة
 .والمراجع والفهارس والمالحق ف 

للتحكيم من قبل اللجنة العلمية  تخضع االوراق البحثية   •
 التحكيمية. 

ط  •   حال قبول الورقة للنشر يشت 
 
دراجها ضمن هذه  إل   ف

ام الباحث بكافة التعديالت المطلوبة. الدورية   إلت  

 أ.د. سرور طاليبرئيسة املركز: 

 زقوارن  سامية د.  :واللجنة العلمية رئيسة امللتقى

 

 :الشرفية للملتقىاللجنة 

 (01رئيس جامعة الجزائر) بن تليس  عبد الحكيم   .  أ.د

 ( 01نائبة رئيس جامعة الجزائر) مدافر  فايزة .أ.د

 ( 01، جامعة الجزائر عميد كلية الحقوق ) لعالوي   عيس ى   .أ.د

 ( 01الجزائر ، جامعة نائب عميد كلية الحقوق ) بوسنة  خير الدين   .د

 

   اللجنة التنظيمية: ةرئيس

 ( 01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر د. فايزة قماس

 

 : العامة للملتقى الوطين املشرفة

 ( 01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر يلمي مونة د

 

 :  رؤساء اجللسات العلمية

 ( 01الجزائر  ةجامع، كلية الحقوق ) د. بلقاسمي كهينة 

 (01الجزائر ةجامع، كلية الحقوق )  د. سامية  زقوارن 

 (01الجزائر ةجامع، كلية الحقوق ) سديرة نجوى  د. 

 

 :أعضاء اللجنة التنظيمية 

 ( 01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر زويش ي ربيعة . د/ط

 (01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر صدام الحسين مدبر  .د/ط

 ( 01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر حميش صافية .د/ط

 

ا عىل:  
ّ
ترسل الملخصات واألبحاث حرصي

conferences@jilrc.com 
 

 

 

http://jilrc.com/


: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  5
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

 

 

 الفهرس:

 الصفحة

 7  : أ.د. سرور طالبيمركز جيل البحث العلميرئيسة  كلمة •

 9 د. سامية  زقوارن : واللجنة العلمية كلمة رئيسة امللتقى •

 11 التوطئة  •

 13 التوصيات •

أكرتش  ،  الحماية الدولية للحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة وتكريسها على املستوى الوطني •

 ( 01فازية  )جامعة الجزائر 

17 

اإلقليمية • و  الدولية  االتفاقيات  في  االجتماعي  الضمان  في  أمال،  الحق  مولود  )    ادرنموش  جامعة 

 ( معمري 

31 

كلية الحقوق  )   بوسنة زينب،  تكريس الحقوق االقتصادية في الصكوك الدولية والقوانين الوطنية •

 ( 01ائر جامعة الجز 

14  

بوعلوط    -بساعد سامية   ،  حماية حق التأليف و االبداع في اتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية •

    ( 01جامعة الجزائر)  فازية

55 

 69 (01امعة الجزائر)جصبرينة فرحاتي ،  تقييم دور منظمة العمل الدولية في حماية العمال املهاجرين •

سالمي    -   دبش عبد النور   ،  الحماية القانونية للتراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة في الجزائر •

ــة      ( 01جامعــة الجزائــر) حسينـ

78  

الدولية • والقوانين  املعاهدات  ضمن  اإللكتروني  النشر  حقوق  حماية  في  التكنولوجية  ،  التدابير 

 (جامعة سيدي بلعباس)  إحسان طوير 

99 

151           ( 01جامعة الجزائر)  حدو رابح ،  الحق  في التعليم في القانون الدولي لحقوق اإلنسان •  
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املنهي واملتواصل • كوين 
ّ
التعليم والت في  املتواصل  )  عروس مريم  ، الحق  التكوين  بن    – جامعة  مركز 

 ( الجزائر –عكنون 

271  

 137   ( 01جامعة الجزائر  ) طاشت وردية ، حماية حق امللكية  بين املواثيق الدولية و القوانين الوطنية •

املتعلق بممارسة    06-22قراءة في النصوص الدولية والقانون رقم    - ممارسة الحق النقابي في الجزائر   •

 ( جامعة باجي مختار عنابة)  معالوي حليمة -الحق النقابي الجديد

151 

 163 (01جامعة الجزائر ) فتيحة  عرورة  ، حق االنسان في بيئة سليمة •

 175 ( جامعة مولود معمري، تيزي وزو) مومو نادية   ، حماية املرأة من التحرش الجنس ي في مكان العمل •

 189     ( جامعة التكوين املتواصل) ملياني فايزة ،  الحق في مستوى معيش ي كاف •

• Les droits linguistiques en droit international des droits de l’homme et en Algérie , 

Zégouarène Samia (Faculté de droit, Université d’Alger1 ) 

203 
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 كلمة رئيسة مركز جيل البحث العلمي

 

، يهدف من  كز جيل البحث العلمي هو مؤسسة علمية أكاديمية ليس لديه أي غايات سياسية أو حزبيةمر 

خالل أنشطته وأعماله إلى نشر ثقافة البحث العلمي وتعزيز مبادئها وقيمها بما ال يتنافى والثقافة اإلسالمية  

 األصيلة. 

العلم  إلى تشجيع الدراسات والبحوث  ية وإيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الخبرات  كما يسعى املركز 

بين   املتينة  العالقات  بما يخدم توطيد  التعليمية ومراكز األبحاث  بين مختلف املؤسسات  العلمية  واألبحاث 

 الشعوب .  

بامللتقى الوطني    أهم األبحاث العلمية املشاركة  الباحثين  ملركز تحت تصرف اوتحقيقا لهذه األهداف يضع  

في الحقوق  كلية  نظمته  الذي  الجزائر   املحكم  عنوان  01جامعة  االقتصادية   "  :تحت  الحقوق  حماية 

الدولية   واملواثيق  االتفاقيات  في  والثقافية  الشكلية ،  "  واإلقليمية واالجتماعية  باملعايير  التزمت    والتي 

بالدراسات والبحوث    العربية  في إثراء املكتبات   ه، كإسهام مناللجنة العلمية للمركزاملوضوعة من قبل    واملنهجية

 قع.التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الوا املحكمة

 وهللا املوفق في األول واآلخر 

 سرور طاليبأ.د.   
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   كلمة رئيسة امللتقى واللجنة العلمية

  

االجتماعية  فعاليات امللتقى الوطني املوسوم بحماية الحقوق االقتصادية و   تمت بحمد هللا سبحانه و تعالى

القوانين الوطنية تحت اشراف مخبر حقوق االنسان  اإلقليمية و و   املواثيق الدولية الثقافية في االتفاقيات و و 

جامعةلكلية   حيث2022  جويلية  4يوم    1الجزائر  الحقوق،  امللتقى  يهدف    ،  الحقوق  بالتعرف    إلىهذا 

و و   االقتصادية و و   الثقافيةاالجتماعية  اليات  مجاالتها و تحديد مضمونها  فيكذا  و   حمايتها  املواثيق  االتفاقيات 

 . الوطنيةالقوانين و  اإلقليمية و   الدولية

ى  عاليات هذا امللتقف  ساهم في إنجاح  لكل منالعرفان  يجدر بنا في هذا املقام أن أتوجه بخالص الشكر و و 

ة  الجلس   ة الدكتورة سديرة نجوى رئيس   منى و  ديلمي  السيدةعلى رأسهم  الوطني و خاصة أعضاء اللجنة التقنية و 

اللجنة   رئيسة    العلمية،األولى وعضوة  كهينة  بلقاسمي  الدكتورة  بدون وكذا  الثالثة  أنس ى  الجلسة  رئيسة   أن 

التنظيمية الدكتور   اسقمالدكتورة    اللجنة  طالبة  و  التنظيمية  حميش صافية  اهفايزة  اللجنة  لتان  لا  عضو 

 . امللتقى هذا  عملية تنظيم ساهمتا في

 

 د. سامية  زقوارن
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 :لتوطئةا

لقد أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتأمين حقوق الشعوب   

 . 1966وذلك سنة 

مادة. أقرت املساواة بين الذكور واإلناث في حق التمتع    31و العهد الدولي هو عبارة عن معاهدة دولية تتضمن ديباجة و

 الثقافية حيث تشمل هذه الحقوق : االجتماعية و قتصادية و بجميع الحقوق اال

و  مسكن  من  الئق  معيش ي  مستوى  في  الحق  الصحة،  في  الحق  تتضمن  االجتماعية:  الحقوق  الضمان  *  في  الحق  غذاء، 

 االجتماعي. 

 .. * الحقوق االقتصادية : تتضمن حق امللكية، الحق في العمل، حق االنتماء النقابي، الحق في التنمية.

، ضمان   الثقافية  املشاركة  في  الحق  الثقافية،  الهوية  الحق في  التعليم والتكوين،  في  الثقافية: تتضمن الحق  الحقوق   *

 حقوق التأليف و اإلبداع.  

 : ة امللتقىإشكاليـ

امل       في  حمايتها  آليات  هي  وما  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  مضمون  هو  الدولية  ما  واملواثيق  عاهدات 

 واإلقليمية  

 أهداف امللتقى: 

الثقافية وتحديد مضمونها  و تتمثل أهداف هذا امللتقى الوطني في التعريف بالحقوق االقتصادية والحقوق االجتماعية      

 طنية. مجاالتها وكذا آليات حمايتها في املعاهدات واملواثيق الدولية واإلقليمية والقوانين الو 

 محاور امللتقى: 

 املحور األول: الحقوق االقتصادية:

 الحق في امللكية  -

 الحق في العمل  -

 حق االنتماء النقابي  -

 الحق في التنمية  -

 املحور الثاني: الحقوق االجتماعية: 

 _ الحق في الصحة  

 _ الحق في مستوى معيش ي الئق )املسكن _ الغذاء)

 _ الحق في الضمان االجتماعي 

 الحق في بيئة سليمة - 

 حقوق املرأة  -

 حقوق الطفل -
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 املحور الثالث: الحقوق الثقافية:

 _ الحق في التعليم و التكوين املنهي واملتواصل 

 _ الحق في الهوية الثقافية و اللغوية 

 _ الحق في املشاركة الثقافية 

 _ الحق في التراث الثقافي 

 . حق التأليف واالبداع -
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الثقافية في االتفاقيات الحقوق االقتصادية واالجتماعية و توصيات امللتقى الوطني حول 

 اإلقليمية املواثيق الدولية و و 

 

 املحور األول: الحقوق االقتصادية

 امللكية: /الحق في 1

.تسريع تفعيل مسح األراض ي في املناطق النائية، التي لم يصلها بعد هذا اإلجراء لتفادي املشاكل التي تنجر على عدم تحديد  1

 أمالك األشخاص بعقود امللكية. 

 . تجديد العقوبات في حق كل من يعتدي على ملكيه الغير بدون وجه حق خاصة إذا رفض التسوية الودية.2

 /الحق في العمل: 2

 .يجب على كل الدول أن توفر فرص العمل لكل مواطنيها وان تلتزم بمبدأ عدم التمييز بينهم. 1

. حماية املرأة من التحرش الجنس ي في مكان العمل عن طريق تسهيل إجراءات التقاض ي في حاله تعرضهن إلى تحرشات  2

 ومضايقات في مكان العمل. 

اإل 3 أساس  على  التمييز  حظر  التوظيف  .  شروط  ومنها  العمل  أشكال  بكافة  املتعلقة  املسائل  جميع  يخص  فيما  عاقة 

 والتعيين. 

. إصدار تشريعات كفيلة بتشجيع أصحاب العمل على تشغيل ذوي اإلعاقة املؤهلين مهنيا عن طريق تقديم الحوافز لهم  4

 مثل إعفائهم من الضرائب. 

وعلى5 النظامية  الهجرة  على  والتشجيع  التوعية  أعمال    .  في  املهاجرين  العمال  الستغالل  تفاديا  نظامية  بطريقة  العمل 

 قصرية أو جبرية.

 /حق االنتماء النقابي: 3

 تمكين النقابات العمالية من املشاركة في صياغة االتفاقيات الثنائية اإلقليمية والدولية املتعلقة بالعمل. .1

 تأثيرات النظام السياس ي القائم. يجب أن يكون نشاط النقابة مستقال وبعيدا عن  .2

 املحور الثاني: الحقوق االجتماعية. 

 حق الضمان االجتماعي في االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان:  .1

وعمال   - املوسميين  العمال  مثل  املشمولة  غير  الفئات  بعض  ليشمل  االجتماعي  الضمان  مجال  في  التوسع  ضرورة 

 القطاعات غير املنظمة. 

تعزيز الحوار االجتماعي في مجال تطوير التشريعات املتعلقة بالضمان االجتماعي وتحديثها لتواكب األزمات التي  ضرورة  -

 وتداعياتها االقتصادية و االجتماعية.  19قد تحدث في األزمات االقتصادية مثل ما حدث مؤخرا في أزمة كوفيد 
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 /الحق في مستوى معيش ي كاف: 2

اإلجرا .1 تعزيز  الدول  على  من  يجب  االستفادة  تعزيز  كذا  و  املستدام،  الغذائي  األمن  سياسات  لتنفيذ  الوطنية  ءات 

 كل الفئات و خاصة الفئات الهشة. ل السكنات

 /الحق في الصحة في االتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري: 3

مبادئ  1 إلى  استنادا  الصحة  في  بالحق  الجميع  تمتع  استراتيجية وطنية لكفالة  لواء ورعاية  .اعتماد  اإلنسان تحت  حقوق 

 منظمه الصحة العاملية. 

.تفعيل دور األجهزة الرقابية على املستوى الدولي لتأدية دورها املنوط بها للوقوف على مدى التزام الدول بتعهداتها بجعل  2

عقد اتفاقيات  التمتع بالحق في الصحة بمفهومه الواسع مجسدا على ارض الواقع ومن دون تمييز ألي سبب كان وحبذا  

 بأليات تطبيق دولية فعالة. دولية خاصة بالحق في الصحة مشفوعة

 . التنسيق بين املؤسسات الدولية املتخصصة وبقيه أشخاص القانون الدولي في مجال الصحة. 3

املعوقين(  . يجب على الدول حماية املنظومة الصحية بمساعده الفئات الضعيفة أو املهمشة )األطفال _املرأة _ العجزة _  4

 على التمتع بالحق في الصحة بكل الوسائل. 

 /الحق في بيئة سليمة: 4

. البد من توفير مجموعة من اآلليات القانونية والتنظيمية واملؤسساتية التي يكون الهدف منها وقاية البيئة من التلوث، ثم  1

 ضمان وحماية حقوق اإلنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة. 

البيئي عند السكان وإقامة أيام تحسيسية حول مخاطر التلوث على البيئة خصوصا في املجتمع الجزائري الذي  . نشر الوعي  2

 يغفل عن هذه املخاطر. 

 :املحور الثالث: الحقوق الثقافية

 /الحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل: 1

 واالنتهاكات.  مراقبه أعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الحرمان .1

رفع مستوى الوعي لدى املجتمعات هدفها االرتقاء بالتعليم وتشجيع األطفال على التعليم وتوفير األجواء الالزمة لذلك   .2

 باعتبارها واجبا على الدولة واملجتمع.

 /حقوق التأليف واإلبداع: 2

أخالقيات البحث العلمي يركز فيه على  إضافة مقياس جديد في الجامعات يدرس على مستوى جميع السنوات يسمى   .1

 االلتزام باألمانة العلمية في البحث العلمي وفي املقابل التعريف بالعقوبات املقررة في حاله السرقة العلمية. 

فيما   .2 الوزارة  مع  بالتنسيق  العلمية، والعمل  بالسرقة  املتعلقة  الشكاوي  أو  الجامعات لإلخطارات والتبليغات  استقبال 

 العقوبات املقررة. يخص تسليط 

يجب على املشرع الجزائري مواكبه تطور األنماط الجديدة للمصنفات املنشورة داخل البيئة الرقمية بإضافة نصوص  .3

 قانونية تكفل هذا املجال في سبيل حماية حقوق املؤلفين بخلق عقوبات جديدة.
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رية لتنظر في مختلف النزاعات املاسة بحقوق  إنشاء محاكم دولية مختصة بامللكية الفكرية تكون مختصة بامللكية الفك .4

 املؤلفين وتطبيق العقوبات الضرورية.

 /الحق في التراث الثقافي: 3

إلى التراث الثقافي صراحة ضمن اتفاقيات ذات طابع ملزم, تتضمن   .1 تكريس الحق في التراث الثقافي أو الحق في الوصول 

 يفرضها على عاتق الدول. تحديد محتوى الحق, وااللتزامات التي 

الثقافي وتجديده  04_98اقتراح تعديل قانون رقم   .2 التراث  املستدامة واستكمال      املتعلق بحماية  التنمية  مع مقتضيات 

 البيئة التشريعية بإصدار قواعد تنظيمية خاصة بهذا املجال. 

 /الحق في الهوية الثقافية و اللغوية:4

Le droit à l'identité culturelle : 

     Le droit à l'identité culturelle doit être revu dans le sens, que chaque individu a le droit de connaître  

son identité culturelle dans toute sa composante, puis assumer le processus d’acculturation qui va le mener 

à l’accentuation et le respect de la culture d’autrui, comme le souligne la déclaration universelle sur la 

diversité culturelle de 2001et  la déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. 

Les droits linguistiques en droit international des droits de l'homme et en Algérie : 

   L’enseignement de la langue tamazight doit être obligatoire dans toutes les régions de l'Algérie puis 

qu'elle est devenue une langue officielle depuis l'amendement de la Constitution algérienne de 2016. 

Comme là affirmé le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui s’est tenu à Genève en mai 

2010 lors de sa 44ème session, les décideurs doivent couvrir le manque de manuels en langue tamazight sur 

tout le territoire national et assurer un personnel qualifié. (Des enseignants de tamazight) et un budget 

suffisant. 
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 يخىلي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليته عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية 
ورة عن رأي إدارة المركز  ي هذه األبحاث بالرص 

 
 ال تعي  اآلراء الواردة ف

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  © 
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 وتكريسها على املستوى الوطني  الحماية الدولية للحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة
Protection internationale du droit au travail des personnes aux besoins spécifiques 

et son application au niveau national 
 ( 01 جامعة الجزائر )  فازية  أكرتش  د.

Dr. Akertèche Fazia  (Université d'Alger 01) 

 

 

 

Résumé  

Les personnes aux besoins spécifiques sont toute personne qui ne peut pas mener sa vie normalement en 

raison de l'entrave de ses capacités spéciales, soit en souffrant de difficultés d'audition, d'élocution, de vue ou 

de mouvement, et ces handicaps les rendent incapables de faire les choses que les personnes du même âge ou 

du même sexe peuvent faire. 

  C'est ce qui fait qu'ils ont un besoin d'aide extérieure pour les ramener au niveau normal ou du moins s'en 

rapprocher, cette catégorie est intégrée par la protection de leurs droits économiques, en leur fournissant des 

postes de travail adaptés à leurs capacités tout en développant leurs capacités par divers moyens et modalités 

pour les réadapter à la vie publique. en les orientant par formation et orientation professionnelles pour 

accélérer le processus de leur pleine intégration dans la société et la vie normale. 

Afin d'atteindre ces objectifs, les pays ont rapidement pris l'initiative de préparer des déclarations 

internationales et de conclure des conventions pour consacrer ce droit et donner aux personnes aux besoins 

spécifiques la possibilité de travailler et d'atteindre l'autonomie. 

Par conséquent, le problème de cette intervention est de savoir quels sont les mécanismes internationaux 

pour garantir le droit au travail des personnes aux besoins spécifiques, et dans quelle mesure ces mécanismes 

sont appliqués au niveau national. 
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   : امللخص

يعتبر ذوي االحتياجات الخاصة كل شخص ال يستطيع ممارسة حياته بشكل عادي نظرا لعرقلة قدراته الخاصة إما يعاني 

من صعوبة السمع أو الكالم أو اإلبصار أو الحركة وهذه اإلعاقات تجعله غير قادر على القيام باألشياء التي يمكن ألمثاله في  

 نفس السن والجنس أن يقوم بها. 

ما يجعلهم في أمس الحاجة إلى عون خارجي يعيدهم إلى املستوى العادي أو على األقل أقرب منه، ويتم إدماج هذه    وهذا   

الفئة بحماية حقوقهم االقتصادية، بتوفير مناصب عمل مالئمة مع قدراتهم مع تطوير قدراتهم بمختلف الوسائل والطرق  

توجيه املنهي بإعادة تدريبهم وإرشادهم إلسراع بعملية دمجهم بشكل تام في  إلعادة تكييفهم في الحياة العامة، وذلك بتقديم ال

 املجتمع والحياة العادية.

وألجل التوصل لتحقيق هذه األهداف سارعت الدول في املبادرة بإجراءات إعداد إعالنات دولية وإبرام اتفاقيات لتكريس  

 االكتفاء الذاتي. هذه الحق ومنح فرصة لذوي االحتياجات الخاصة للعمل وتحقيق

وبالتالي فإشكالية هذا البحث تتمثل في ماهي اآلليات الدولية لضمان الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة وما مدى  

 تطبيق هذه اآلليات على املستوى الوطني. 

 

 

 : املقدمة

يعتبر موضوع الحق في العمل جد مهم لعامة الناس خاصة وانه يعتبر أساس الحياة الن العمل هو الوسيلة التي يكسب بها   

حتياجات الخاصة من الفئات الهشة من املجتمع من جهة وباملقابل  اإلنسان رزقه ويجعله يتمتع بحياة هادئة ويعتبر ذوي اال 

استغاللها   تستوجب  والتي  العادين  األشخاص  األحيان  بعض  في  يملكها  ال  مهمة  طاقات  األحيان  بعض  في  الفئة  هذه  تملك 

 بالتعليم واإلدماج والتأهيل في املجتمع لتصبح قوة منتجة وفعالة.

يشمل كل الفئات التي تحتاج إلى الرعاية سواء الجسمية أو النفسية أو االجتماعية  فذوي االحتياجات الخاصة مصطلح   

الفئات   هذه  من  فئة  كل  رعاية  وتختلف طرق  نساء  أو  رجال  التربوية سواء  هؤالء    باختالف أو  لكون  واحتياجاتهم،  صحتهم 

 كل عادي.األشخاص لديهم مشاكل صحية بدنية أو عقلية أو حسية تمنعهم من ممارسة حياتهم بش

إن االهتمام بقضية دمج هذه الفئة مع العادين يرتكز على عدم التميز بينهم وبين العامة من املجتمع وخاصة في مجال   

العمل وبالتالي تشجيعهم  في الدخول في عالم الشغل واملساهمة في النشاط االقتصادي أمر جد مهم ، وعلى هذا األساس بادرت  

ال دولي باالهتمام بهذه الفئة باملبادرة بإعداد إعالنات دولية وإبرام اتفاقيات لهذا الغرض، كما  مختلف الدول على املستوى 

تكفل املشرع الجزائري بهذا الجانب وذك بإصدار عدة نصوص قانونية متعلقة بذوي االحتياجات الخاصة التي تمكنهم من  

االمتيازات القانونية    ا فيها ويستفيدون من مختلفاالندماج في العمل لدى مؤسسات تنشأ لهذه الفئة بصفة خاصة ليعملو 

 .1املرتبطة باملجال املنهي والضمان االجتماعي والصحة والوقاية الصحية واألمن وطب العمل 

 
 . 229ص   2009حسين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لذوي االحتياجات الخاصة، دار الكتاب القانوني  زكي زكي-1
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وبالتالي فالهدف من هذا البحث هو تحديد اآلليات الدولية لضمان الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة، مع تحديد  

 القانونية لحماية هذا الحق على املستوى الوطني. الوضعية 

ونتيجة ملا سبق تتمثل إشكالية هذا البحث في ما هي الحماية الدولية املكرسة للحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة  

دنا في دراستنا  وما مدى فعاليتها ؟ وما مدى تطبيق مبادئ الحماية الدولية على املستوى الوطني ؟ولدراسة هذه اإلشكالية اعتم

على مختلف اإلعالنات واالتفاقيات الدولية املبرمة لتكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة كما ركزنا في دراستنا  

على التشريع الجزائري املتعلق بتكريس هذا الحق ومختلف التشريعات املقارنة العربية وذلك من أجل التوصل إليجاد مدى  

 لية والوطنية لضمان هذا الحق، وبالتالي  قمنا بتقسيم بحثنا كاألتي: فعالية اآلليات الدو 

 املبحث األول: تكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة على املستوى الدولي: 

 املطلب األول: الحق في العمل ضمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

 مل لهذه الفئة  املطلب الثاني: مجهودات أخرى دولية لضمان الحق الع

 املبحث الثاني: تكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة على املستوى الوطني 

 املطلب األول: تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة 

 املطلب الثاني: إنشاء مؤسسات مخصصة

 

 : تكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة على املستوى الدولي: املبحث األول 

أي حماية عامة وحماية   االحتياجات الخاصة يخضع لحماية مزدوجة،  العمل لذوي  في  الدولية حماية حق  الناحية  من 

العهد   الناس، سيما ضمن  التي تحمي هذا الحق لعامة  في اإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات  تتمثل  العامة  خاصة،  فالحماية 

، حيث تضمن الدول األطراف في هذا العهد   1966ة املصادق عليه في ديسمبر الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعي

الحق في العمل، الذي يشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

 تدابير  

حيث تنص على أنه لكل    2م  1969لعام  ،  كما نجد إبرام االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  1مناسبة لصون هذا الحق 

على    3إنسان الحق في أن يتمتع بحماية الدولة من عواقب البطالة والشيخوخة وكذلك نص البروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقية  

 أنه " للمعوقين الحق في برامج عمل مناسبة" .

لحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة واملتمثلة  فباإلضافة للحماية العامة املذكورة أعاله نجد انه هناك حماية خاصة ل 

املعاقين في مختلف   الدولية وخاصة مع زيادة عدد  في االتفاقيات الدولية املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة أو باإلعالنات 

 الدول الناتجة في بعض األحيان عن نشوب الحروب وحوادث العمل. 

 
 . 1966من االتفاقية الدولية املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية املصادق عليه في ديسمبر  6املادة  ينظر-1

 .1969لسنة  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  16املادة  ينظر-2
 .من نفس االتفاقية 18املادة  ينظر-3
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 2006األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة : االتفاقية الدولية لحقوق املطلب األول 

تعتبر هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات التي تهتم بحماية حق العمل لذوي االحتياجات كما تعتبر اإلطار الدولي للتشريعات  

تعلقة  الوطنية واملتعلقة بحماية الحق في العمل لهذه الفئة، حيث تعتبر مرجع توجيهي إلرساء مختلف النصوص القانونية امل

 .   2008ودخلت حيز التنفيذ سنة  1بحماية الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات متنوعة، 

 مضمون هذه االتفاقية: الفرع األول:

الذهنية أو الحسية،  نصت هذه االتفاقية على أنه يعتبر املعاق كل من يعاني من عاهات طويلة األجل البدنية أو العقلية أو  

والتي قد تمنعه من املشاركة بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين، كما أنه على الدول األطراف أن  

تعترف لهذه الفئة بالحق في العمل على قدم املساواة مع اآلخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل  

 يقبلونه بكل حرية.  يختارونه أو

كما جاء في فحوى هذه االتفاقية على انه يجب على الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتعزيزه، بما في ذلك حق أولئك  

الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات املناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة  

 أهداف منها ما يلي: 

حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يخص جميع املسائل املتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف   ✓

 والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل اآلمنة والصحية؛ 

رين، بما في ذلك تكافؤ حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة على قدم املساواة مع اآلخ ✓

 الفرص وتقاض ي أجرة متساوية لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

 تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم املساواة مع اآلخرين؛ ✓

وا  ✓ التقني  للتوجيه  العامة  البرامج  على  فعالة  بصورة  الحصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وخدمات  تمكين  ملنهي 

 التوظيف، والتدريب املنهي واملستمر؛

تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، فضال عن تقديم املساعدة على إيجاد   ✓

 العمل والحصول عليه واملداومة عليه والعودة إليه؛ 

 والشروع في األعمال التجارية الخاصة؛  تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة األعمال الحرة، تكوين التعاونيات ✓

 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛ ✓

تشجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل   ✓

 البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛

 ية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل؛كفالة توفير ترتيبات تيسير  ✓

 تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات املهنية في سوق العمل املفتوحة؛  ✓

 
 . 2006من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة   2املادة  ينظر-1
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 تعزيز برامج إعادة التأهيل املنهي والوظيفي واالحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.  ✓

الدول األطراف في عدم إخضاع  ✓ العبودية، وحمايتهم على قدم املساواة مع    تكفل  أو  األشخاص ذوي اإلعاقة للرق 

 اآلخرين.

 : أليات حماية الحق في العمل ضمن هذه االتفاقية:الفرع الثاني

من بين اآلليات التي نصت عليها هذه االتفاقية والتي تعتبر جد مهمة في تكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة  

لى ارض الواقع بصفة فعالة هو إنشاء هيئة رقابية تمارس الرقابة على مدى تنفيذ أحكام هذه االتفاقية على مستوى الدول  ع

وينتخب أعضاء    1العضوة وتتمثل هذه الهيئة في اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تتكون من اثني عشر خبيرا 

هذه اللجنة بواسطة الدول األطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية  

الرئيسية والتمثيل املتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي اإلعاقة و ينتخب أعضاء هذه اللجنة باالقتراع السري من قائمة  

 وينتخب أعضاءها لفترة أربع سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.  ل األطراف من بين رعاياها أشخاص ترشحهم الدو 

وتتمثل إجراءات الرقابة املنصوص عليها ضمن هذه االتفاقية في إلزام كل دولة طرف في هذه االتفاقية بتقديم تقريرا شامال  

تها بموجب هذه االتفاقية والتقدم املحقق وتقدم هذه التقارير مرة كل أربع  ، يشمل التدابير املتخذة لتنفيذ التزاما2لهذه اللجنة 

 سنوات على األقل و كل مرة تطلب منها اللجنة ذلك. 

ويجوز للدولة   3وتنظر هذه اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنها وتحيلها إلى الدولة الطرف املعنية 

الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات كما يجوز للجنة أن تطلب من هذه الدول معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه  

 االتفاقية. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا تأخرت دولة طرف في تقديم التقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف املعنية بضرورة فحص  

قية في تلك الدولة الطرف، و إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثالثة أشهر من توجيه اإلشعار، تدعو  تطبيق هذه االتفا

اللجنة الدولة الطرف املعني إلى املشاركة في هذا الفحص وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة يتيح األمين  

نه  أطراف وتتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدالعام لألمم املتحدة التقارير لكافة الدول األ 

 وتيسر إمكانية االطالع على االقتراحات والتوصيات العامة املتعلقة بهذه التقارير. 

ير من  تحيل اللجنة حسب ما تراه مالئم إلى الوكاالت املتخصصة وصناديق األمم املتحدة أو سائر الهيئات املختصة، أي تقر 

وتشفعها   املساعدة  أو  املشورة  هذه  ملثل  حاجتها  إلى  تشير  أو  التقنية،  املساعدة  أو  املشورة  طلب  يتضمن  األطراف  الدول 

 بمالحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن وجدت. 

 

 
 2006من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة   34املادة  ينظر1
 . 2006من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة   35املادة  ينظر-2
 من نفس االتفاقية. 36املادة ينظر -3
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 ة: مجهودات أخرى دولية لضمان الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاص املطلب الثاني:

سعت مختلف الدول إلى مجهودات أخرى لحماية الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة إما بإرساء إعالنات دولية من   

 هيئة األمم املتحدة أو من منظمة العمل الدولية. 

 : دور إعالنات هيئة األمم املتحدة في حماية الحق في العمل لهذه الفئة: الفرع األول 

 مم املتحدة فيما يخص حماية الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة فيما يلي: تتمثل إعالنات هيئة األ 

 اإلعالن الدولي الخاص بحقوق املتخلفين عقليا: -1

املتخلفين عقليا في سنة   العامة لألمم املتحدة اإلعالن الخاص بحقوق  حيث جاء في فحواه انه    1971أصدرت الجمعية 

 .1باألمن االقتصادي وبمستوى معيش ي الئق وحق في العمل املنتج ومزاولة أية مهنة أخرى مفيدة للمتخلف عقليا حق التمتع 

 وتدعو لضرورة مساعدة هذه    اهتمتونتيجة ملا سبق نالحظ أن الجمعية العامة لألمم املتحدة  
ً
بحقوق املتخلفين عقليا

ماجهم في املجتمع وبالتالي التمتع بنفس الحقوق التي  الفئة على تنمية قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اند 

 والحصول على األمن االقتصادي.  يتمتع بها سائر الناس

 :1975اإلعالن الدولي الخاص بحقوق املعوقين سنة -2

أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة ضمن هذا اإلعالن على ضرورة تشغيل املعوقين ليمارسوا حياتهم العادية وحماية  

قهم في الضمان االجتماعي واالقتصادي، وجاء في هذا اإلعالن أن الشخص املعوق له نفس الحقوق املدنية والسياسية مع  ح

للتقدم   املالئمة  الظروف  أفضل  خلق  على  والعمل  أفضل  حياة  ظروف  إيجاد  وراء  السعي  الواجب  من  وبالتالي  الناس  كافة 

 . 2االجتماعي واالقتصادي التنموي 

 : دور منظمة العمل الدولية في حماية الحق في العمل لهذه الفئة: الفرع الثاني

اتفاقية التنمية البشرية التي لها دور في تشجيع املعوقين ومساعدتهم على    1975اعتمدت منظمة العمل الدولية عام          

ممارسة حقهم في العمل على قدم املساواة ومن دون أي تفرقة مع االخرين فدعت الدول األعضاء إلى وضع نظم مفتوحة ومرنة  

جه التعليمي واملنهي والتدريب املنهي بما في ذلك مواصلة تقديم املعلومات بشأن العمالة، وجاء  للتعليم التقني واملنهي العام وللتو 

توعية الرأي العام وأصحاب العمل والعمال على    في فحوى هذه االتفاقية على ضرورة تعزيز التدريب والتوجيه املنهي وضرورة 

على مكان العمل حيثما تقتض ي الحاجة بغية إفساح املجال  شؤون استخدام املعوقين والدعوة إلى إجراء تعديالت معقولة  

 .3للعمال املعوقين بااللتحاق بمناصب عمل مالئمة 

 : تكريس الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة على املستوى الوطني: املبحث الثاني

إن الحماية الفعالة الدولية لذوي االحتياجات الخاصة ترتكز على تدخل السياسة االجتماعية للدول لتهيئة فرص الحماية  

لذوي االحتياجات الخاصة وذلك عن طريق سن التشريعات التي تضمن لهم الخدمات الضرورية التي تساعدهم على املشاركة  

 
 . 1971محتوى اإلعالن الدولي الخاص بحقوق املتخلفين عقليا املبرم سنة  ينظر- 1

 . 224ص  2009الخدمة االجتماعية سلسلة كتب علم االجتماع عام حسين عبد الحميد احمد رشوان، اإلعاقة واملعوقين، دراسة في علم اجتماع -2

 3  1975محتوى االتفاقية التنمية البشرية لسنة  ينظرملزيد من املعلومات -



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  23
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

شرع الجزائري على غرار التشريعات الوطنية األخرى في تكريس الحق في العمل لذوي  و ألجل ذلك تسارع امل  1الفعالة في البناء  

 وإنشاء مؤسسات خاصة تتكفل بتشغيلهم. 2االحتياجات الخاصة والذي يستمد أصوله القانونية من قواعد دولية

النصوص   الناتجة عن العمل ضمن  املتعلقة بالعمل والضمان  كما نجد أن املشرع الجزائري تكفل باإلعاقات  القانونية 

العمل نظرا لتعرض   االجتماعي والتقاعد  حيث أن اإلعاقة يمكن أن تكون ناتجة عن األمراض املختلفة والتي تنتج من بيئة 

العامل ألخطار لها عالقة باملجال املنهي مثل التعرض للصوت املزعج الذي يمكن أن يؤدي النقص السمع مثال ويكمن الفرق  

نه وبين  حادث العمل، في أن كون الحادث، حدث مادي يسبب إصابة جسدية يسهل مالحظتها قد يحدث في مكان وزمن معين  بي

التمتع   للعامل  يحق  حادث  حال  ففي  االجتماعي،  الضمان  طرف صندوق  من  التعويضات  حيث  من  كليهما  يختلف  كما    ،

رض املنهي فال يمكن للعامل الحصول على الحماية القانونية، إال في  بالحماية الكاملة مادامت صلته بالعمل قد أثبتت، أما امل

إصابته   بمجرد  التعويض  في  الحق  له  ليس  فالعامل  مهنيا،  أنه مرض  على  التشريع،  قبل  من  املرض محدد  كان  إذا  ما  حالة 

 .3بمرض

 تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة: املطلب األول: 

الجزائري لم ينص صراحة على الحق في العمل الن هذا القانون ينظم العالقة بين  وما يمكن مالحظته هو أن تشريع العمل  

 . 4املستخدم والعامل وبالتالي هذا التشريع يتعلق باملتحصل على منصب عمل حيث نص على حقوق وواجبات كل منهما فقط 

املتعلق   2002مايو سنة    8ؤرخ في  امل  09-02واهتم املشرع الجزائري بضمان الحق في العمل لهذه الفئة ضمن القانون رقم  

 180-82املرسوم رقم    بحماية األشخاص املعوقين وترقيتهم،  كما نص على أحكام تتعلق بالحق في العمل لهذه الفئة ضمن 

 املتعلق بتشغيل املعوقين وإعادة تأهيلهم  .  1982مايو سنة  15املؤرخ في 

املتعلق بحماية األشخاص    2002مايو سنة    8املؤرخ في    09-02: ضمان الحق في العمل ضمن القانون رقم  الفرع األول 

 املعوقين وترقيتهم: 

لقد اهتم املشرع الجزائري بمجال ضمان الحق في العمل للذوي االحتياجات الخاصة وذلك بتكريس فصل كامل يتعلق  

قانون رقم   االجتماعين ضمن  واالندماج  في    09-02باإلدماج  املعوقين  املتع  2002مايو سنة    8املؤرخ  األشخاص  بحماية  لق 

، حيث نص على انه يتم إدماج األشخاص املعوقين واندماجهم السيما من خالل ممارسة نشاط منهي مناسب أو  5وترقيتهم

مكيف يسمح لهم بضمان استقاللية بدنية واقتصادية، وال يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو  

 اللتحاق بوظيفة عمومية . امتحان منهي يتيح ا 

على    يتعين  انه  كما  اآلخرين،  العمال  على  املطبقة  الشروط  نفس  املعوقين ضمن  العمال  تثبيت  أو  ترسيم  يتم  انه  كما 

املستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها بعدة فترة إعادة التدريب من اجل تولي منصب  

 
 . 33، ص 1989محمد عبد السالم البنا، التأهيل املنهي للمعوقين،  املركز املصري للتقويم وزارة الشؤون االجتماعية مايو -1

حق في العمل في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز الجامعي غليزان ،مجلة حقوق اإلنسان والحريات  مهدي بخدة، ال-  2

 ،  164، ص  2019، 2676-1599ص -العامة ؟، ص
 .227، ص 1996حسين منصور، التأمينات االجتماعية، منشأة املعارف، -3

 .1990افريل  25، املعدل واملتمم، جريدة رسمية رقم مؤرخة في 1990أفريل  21العمل املؤرخ في  املتعلق بعالقات 90-11القانون رقم  ينظر-4
املتعلق بحماية األشخاص املعوقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية رقم    2002مايو سنة    8املؤرخ في    09- 02من القانون قم    29إلى    23من املادة    ينظر-5

 . 2002مايو سنة  14املؤرخة في  34
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يستف كما  لديه،  أخر  ذلك  عمل  في  بما  املعوقين  لألشخاص  عمل  مناصب  وتجهيز  بتهيئة  يقومون  الذين  املستخدمون  يد 

التجهيزات من تدابير تحفيزية حسب الحالة، كما يمكن أن يتلقى املستخدمون إعانات في إطار االتفاقيات التي تبرمها الدولة  

 والجماعات اإلقليمية وهيئات الضمان االجتماعي. 

%على األقل من مناصب العمل لألشخاص  1التشريع الجزائري على كل مستخدم أن يخصص نسبة    وفي هذا الصدد يفرض

وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص    1املعاقين 

% هي نسبة قليلة باملقارنة مع النسب التي تكرسها بعض الدول    1لتمويل نشاط حماية املعاقين،   وما يمكن مالحظته أن نسبة  

لسطيني يكرس إلزام املؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد  العربية حيث نجد على سبيل املثال في التشريع الف

% من عدد العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات مع جعل أماكن العمل    5من ذوي اإلعاقة ال يقل عن نسبة  

%من مراكز العمل بكل    1تخصيص نسبة  وباملقابل ينص التشريع التونس ي على غرار املشرع الجزائري إلزامية  2مناسبة لهم  

 .3عامل فما فوق لفائدة املعوقين  100مؤسسة تقوم بتشغيل 

%على األقل من مجموع  4عامال فأكثر أن يشغل    25وينص التشريع السعودي على إلزامية على كل صاحب عمل يستخدم  

شغيلهم وعليه أن يوظف العامل الذي تعرض إلصابة عمل  عماله من املعاقين املؤهلين مهنيا مادامت طبيعة العمل تسمح بت 

 .4وظيفة تتناسب مع حالته دون اإلخالل بحقه في التعويضات عن اإلصابة   

% من خالل كونه قادرا على الوظيفة العامة، ويحمل    7وأكبر نسبة تشغيل لذوي اإلعاقة نجدها في املغرب التي تكرس نسبة  

 .5ل عادلة ومالئمة وتسهيل حصولهم عليها من خالل ورش عمل محمية  بطاقة الشخص املعاق في ظروف عم

كما نجد انه هناك دول عربية لم تكرس النسبة املئوية في تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة مثل سوريا حيث يمنح القانون  

هيئة العامة ملكافحة البطالة  السوري الخاص بذوي االحتياجات الخاصة األفضلية في االستفادة من القروض التي تمنحها ال

 .6وأنشطتها ويعفى من الرسوم والضرائب املترتبة على تأسيس هذه املشاريع التي يمنح من خاللها قروضا

ونتيجة ملا سبق نستنتج أن القوانين العربية املتعلقة بالحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة تختلف أحكامها من قانون  

العمل لذوي االحتياجات الخاصة ولكنها تتفق كلها بمنح أهمية  ألخر وخاصة فيم املتعلقة بالحق في  ا يخص تحديد النسب 

 معتبرة للحق في العمل لهذه الفئة.

افق    1402رجب عام    21املؤرخ في   180-82: ضمان الحق في العمل ضمن املرسوم رقم  الفرع الثاني مايو سنة    15املو

 وإعادة تأهيلهم  : املتعلق بتشغيل املعوقين  1982

 1982مايو سنة    15املوافق    1402رجب عام    21املؤرخ في  180-82جاء املشرع الجزائري بأحكام قانونية ضمن املرسوم رقم   

السنوية   التوظيف  في مخططات  أحكام تتعلق بضرورة  تخصيص  الذي يحمل  تأهيلهم،   املتعلق بتشغيل املعوقين وإعادة 

ها هيئات املستخدمة قسطا من مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها األشخاص املعوقين وجاء  واملتعددة السنوات التي تعد

 
مايو    14املؤرخة في    34ريدة الرسمية رقم  املتعلق بحماية األشخاص املعوقين وترقيتهم، الج  2002مايو سنة    8املؤرخ في    09-02القانون قم    ينظر-1

 .2002سنة 
 .واملتعلق بحقوق ذوي اإلعاقة 1999املؤرخ في سنة  4أحكام القانون الفلسطيني رقم  ينظر- 2

 2005انون التونس ي لذوي اإلعاقة لسنة لقأحكام ا ينظر - 3
 2005سنة  1426سنة   15أحكام املرسوم امللكي املتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، املادة  ينظر-4
 2002أحكام القانون املغربي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة لسنة  ينظر - 5
 .املتعلق بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة 2004القانون السوري لسنة  أحكام ينظر-6
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بالتزامات تقع على الهيئات املستخدمة حيث يجب  أن تبين في الحصائل السنوية املناصب التي يشغلها فعال العمال املعوقون  

 املعوقون وتضبط وأن تدخل إصالحات مالئمة على مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها 

مقاييس خاصة للعمل والسيما املقاييس املتعلقة بمكافئات الفردية والجماعية كما يجب عليها أن توظف املعوقين لشغل  

 مناصب العمل. 

كما يتعين على الهيئات املستخدمة أن ترسل إلى مفتشية العمل ومصالح التشغيل املختصة إقليميا كشفا دوريا يذكر       

ن املشتغلين ومناصب العمل املعينة لهم ، كما منح هذا املرسوم امتيازات لألشخاص املعوقون حيث  يمكن إدخال  فيه املعوقي

تعديل على توقيت عمل بعض املعوقين الذين هم في طور النقاهة والذين مازالوا لم يتكيفوا مع مناصب عملهم بناء على توصية  

 من طبيب العمل التابع للهيئة املستخدمة. 

كما يمكن للهيئات املستخدمة بناء على رأي مسبب أن تمنح رخصا بالغياب لكل معاق أي عطل خاصة يستغلها في إعادة          

خاصة أهمية  تولى  أن  املستخدمة  الهيئات  على  يجب  و  املعاينات  إجراء  له  بالسماح  الوظيفية  الطبية    تربيته  للمشكالت 

املعوقين أهمية خاصة، ولهذا الغرض تتولى الهياكل املختصة التابعة للهيئات املستخدمة إعداد  واالجتماعية الخاصة بالعمال 

 البرامج املالئمة. 

كما يجب على الهيئات املستخدمة أن تضمن حق العمال املعوقين في التكوين والترقية املهنية وعندما يحدث عائق في أن       

استئناف عمله السابق، أو ملباشرة عمل يليق بقدراته ومؤهالته إن تعذر ذلك،    تكفل للعامل املصاب إعادة تأهيل منهي قصد

 يتم القيام بأعمال مالئمة لتسيير تعاونيات لإلنتاج والخدمات وعملها لفائدة العمال املعوقين. 

 : إنشاء مؤسسات مخصصة لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة:  املطلب الثاني

من أجل ترقية تشغيل األشخاص املعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم االجتماعي واملنهي يمكن إنشاء أشكال تنظيم        

عمل مكيفة مع طبيعة إعاقاتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية السيما عبر الورشات املحمية ومراكز توزيع العمل في املنزل  

 . أو مراكز املساعدة عن طرق العمل

حيث يواجه األشخاص املعوقون  مشاكل في مجال البحث عن منصب شغل نظرا لعدم رغبة أصحاب العمل تشغيل          

ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يفضل هؤالء تشغيل األشخاص غير املعوقين القادرين على العمل  مع عدم وعيهم بإمكانية  

جربة اإلنتاجية في العمل إضافة إلى الخوف من تعرضهم لحوادث العمل،  وقدرات هذه الفئة املهمة في املجتمع وخوفهم من ت

 وما يترتب على ذلك من مسؤولية 

قانونية ومالية وكثرة تغيبهم على العمل،  كما يمكن أن يتعرض الشخص من ذوي االحتياجات الخاصة إلى مشاكل تمنعه  

 لذلك منح املشرع الجزائري لهذه املشاكل الحلول اآلتية : من الوصل إلى مكان العمل أو تحول دون أدائهم للعمل بسهولة و 
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 : إنشاء مؤسسات املساعدة عن طريق العمل: الفرع األول 

وهي مؤسسات منشأة من     1بادر املشرع الجزائري إلى إنشاء مؤسسات املساعدة عن طريق العمل املالئمة لتشغيل املعوقين  

الطابع  طرف جمعيات وهي خاضعة للقانون الخاص تضطلع ب مهمة الخدمة العمومية ويمكن أن تنشأ من الجمعيات ذات 

 .2اإلنساني واالجتماعي املؤسسة قانونا

وبالتالي يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة عملهم ضمن هذه املؤسسات حيث يستفيدون من األحكام التشريعية  

 والتنظيمية املتعلقة بالضمان االجتماعي والصحة والنظافة واألمن وطب العمل ومن  

 عية واملهنية لألشخاص املعوقين. أجرة مقابل العمل املبذول، وتتمثل مهمة هذه املؤسسات في ترقية االستقاللية االجتما

سنة على األقل الذين تابعو   18تتمثل هذه املراكز في أنها مكان عمل محمي يكلف باستقبال األشخاص املعوقين البالغين  

تكوينا مهنيا وال تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط عادي أو مؤسسة مكيفة والذين هم في حاجة إلى دعم طبي اجتماعي ويكلف  

 املهمة بما يأتي:  بهذه

 وضع في حالة عمل األشخاص املعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط منهي في وسط عادي وال في ورشة محمية؛  •

 السهر على تهيئة العمل وشروطه حسب طبيعة إعاقة األشخاص املستقبلين؛  •

 ف األشخاص املعوقين؛تشجيع تنمية االستقاللية في العمل بوضع املستخدمين املؤهلين الضروريين تحت تصر  •

بأعمال   • املرتبطة  تلك  املؤسسة السيما  من  املنجزة  املنتوجات  وبيع  الباطن  من  واملقاولة  اإلنتاج  نشاطات  وتأطير  تنظيم 

 الصناعة التقليدية والتوضيب؛ 

 تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى منح األشخاص املعوقين إمكانية اإلدماج االجتماعي.  •

 باملتابعة الطبية والنفسية لألشخاص املعوقين. القيام  •

ترقية التحاق األشخاص املعوقين الذين سجلوا نتائج مرضية في مراكز املساعدة عن طريق العمل في تشغيل في الورشة   •

 املحمية. 

 : مؤسسات العمل املحمي: الفرع الثاني

جية والتي هي مؤسسة عمل محمي تكلف باستقبال  يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ان يعمل على مستوى املزارع البيداغو 

سنة على األقل من ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يمكنهم االلتحاق بتكوين منهي مسبق    18األشخاص املعوقين البالغين  

 وغير القادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل املكيف وتكلف هذه املزارع بما يلي:

 
ا--1 الجالمده،  والطباعة  فوزية عبد هللا  والتوزيع  للنشر  املسيرة  دار  الخاصة،  االحتياجات  لدى ذوي  والتربوية  النفسية  السلوكية    2016ملشكالت 

 . 737ص
لجريدة املحدد لشروط إنشاء مؤسسات املساعدة عن طريق العمل وتنظيمها    2008يناير سنة    2املؤرخ في    02- 08املرسوم التنفيذي رقم    ينظر-2

 ، 2008يناير  08مؤرخة في  2الرسمية عدد 
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 من خالل أشغال متنوعة ذات صلة مع مهن األرض وتربية الحيوانات. ضمان تفتح األشخاص املعوقين  •

 ترقية استغالله ومشاركة األشخاص املعوقين في العيش ضمن املجموعة.  •

 يمنح األشخاص املعوقين تربية بيئية وتشجيع ممارسة النشاطات املرتبطة بها،  •

 البيداغوجية.تنظيم وتأطير نشاطات اإلنتاج وبيع املنتوجات املزرعة   •

وتتمثل هذه املؤسسات في الورشات املحمية    1كما يمكن لذوي االحتياجات الخاصة العمل لدى مؤسسات العمل املحمي  

 ومركز توزيع العمل في املنزل، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. 

لعمل  يعتبر األشخاص املعوقون في هذه املؤسسات عماال أجراء، يستفيدون من األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة با

هذه   مستوى  على  املقبولين  املعوقين  العمال  ويجبعلى  العمل  واألمن وطب  الصحية  والوقاية  والصحة  االجتماعي  والضمان 

 املؤسسات أن يتوفر على قدرة عمل فعلية تساوي على األقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس املهام. 

 الخاتمة : 

والوطنية لضمان الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة نالحظ عدة  وما يمكن مالحظته هو أنهرغم املجهودات الدولية  

 إشكاالت في مجال تفعيل التحاق ذوي االحتياجات الخاصة للعمل لألسباب التالية: 

 غياب التسهيالت املناسبة من طرف أصحاب العمل   •

عدم رغبة األسرة في خروجهن من   تواجه النساء من ذوي االحتياجات الخاصة مشاكل كثيرة باملقارنة مع الرجال، وخاصة •

 املنزل للعمل.

 من توظيف ذوي االحتياجات الخاصة،  •
ً
 يفضل املستخدم دفع الغرامات املستحقة عليهم بدال

 عدم إفصاح بعض األسرعن وجود أشخاص معوقين لديها وهذا ما بجعل تشغيل الشخص املعوق أمر صعب.  •

 االحتياجات الخاصة يجب التكفل بالتوصيات التالية: ونتيجة لذلك ولتشجيع تشغيل ذوي 

توفير آليات العمل عن بعد وخاصة مع التطور التكنولوجي الحالي من جهة وتفادي تنقل ذوي االحتياجات الخاصة ملكان   •

 العمل من جهة أخرى ، 

 ضرورة تعزيز قدرات هذه الطاقة واستغاللها ألهميتها في تنمية االقتصاد الوطني،  •

 ليات رقابية ملراقبة تطبيق تشريعات الحق في العمل لذوي االحتياجات الخاصة، توفير آ •

توظيف   • عدم  حالة  في  التعويض  دفع  ويتم  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  التشغيل  نسبة  تطبيق  عدم  في  التساهل  عدم 

 بشروط معينة، 

 
رقم    ينظر  -1 التنفيذي  في    83- 08املرسوم  سنة    04املؤرخ  املحمي    2008مارس  العمل  مؤسسات  إنشاء  وإنشاء  يحدد شروط  وسيرها  وتنظيمها 

 ، 2008مارس  09املؤرخة في 13مؤسسات املساعدة املنظمة وسيرها الجريدة الرسمية رقم 
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البشرية ويمك • الطاقة  التحدي والعزيمة  تعزيز الحركة الجمعوية التي لها دور فعال في استغالل هذه  ن لنا ذكر جمعية 

لذوي االحتياجات الخاصة والتي تستحق كل التشجيع، حيث قمنا بدورنا بشراء أشياء جد جميلة منجزة من طرف نساء  

 هذه الجمعية حقيقتا لم نرى أشياء جميلة كهذه. 

 

 قائمة املراجع  : 

 :االتفاقيات واالعالنات الدولية-1

 1975البشرية عام اتفاقية التنمية   -

 2006االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة -

 1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام -

 1969االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة -ا

 1971اإلعالن العاملي الخاص بحقوق املتخلفين عقليا لسنة -

 1975املعوقين لسنة اإلعالن العاملي لحقوق  -

 النصوص القانونية الجزائرية :  -2

 القوانين:  -أ

  34املتعلق بحماية األشخاص املعوقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية رقم    2002مايو سنة    8املؤرخ في    09-02القانون رقم    -

 .2002مايو سنة  14املؤرخة في 

 .1990افريل  25مؤرخة في  17،  جريدة رسمية رقم 1990أفريل   21املتعلق بعالقات العمل املؤرخ في  90-11القانون رقم -

 املراسيم :  -ب

مؤرخة    20املتعلق بتشغيل املعوقين وإعادة تأهيلهم املنهي جريدة رسمية عدد    1982ماي    15املؤرخ في    180-82املرسم رقم     -

 ،1982مايو سنة  18في 

يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل املحمي وتنظيمها وسيرها   2008مارس سنة  04املؤرخ في  83-08املرسوم التنفيذي رقم  -

 ، 2008مارس  09املؤرخة في  13وإنشاء مؤسسات املساعدة املنظمة وسيرها الجريدة الرسمية رقم  

التنفيذي رقم    - في    02-08املرسوم  العمل    املحدد  2008يناير سنة    2املؤرخ  املساعدة عن طريق  إنشاء مؤسسات  لشروط 

 ،2008يناير  08مؤرخة في  2لجريدة الرسمية عدد وتنظيمها ، ا

 النصوص القانونية للدول العربية:-3

 واملتعلق بحقوق ذوي اإلعاقة.   1999املؤرخ في سنة   4القانون الفلسطيني رقم -

 -2002ة القانون املغربي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة لسن-
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  2005القانون التونس ي لذوي اإلعاقة لسنة -

 2005سنة  1426املرسوم امللكي السعودي املتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، سنة -

 . 2004القانون السوري املتعلق بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة لسنة -

 :الكتب-4

 ، 2009االحتياجات الخاصة، دار الكتاب القانوني زكي حسين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لذوي -

 ، 1996حسين منصور، التأمينات االجتماعية، منشأة املعارف، -

حسين عبد الحميد احمد رشوان، اإلعاقة واملعوقين، دراسة في علم اجتماع الخدمة االجتماعية سلسلة كتب علم االجتماع  -

 ، 2009عام 

 ، 1989نهي للمعوقين، املركز املصري للتقويم وزارة الشؤون االجتماعية مايو محمد عبد السالم البنا، التأهيل امل-

فوزية عبد هللا الجالمده، املشكالت السلوكية النفسية والتربوية لدى ذوي االحتياجات الخاصة، دار املسيرة للنشر والتوزيع  -

 737ص 2016والطباعة 

 املقاالت: -5

الجزائري، معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز الجامعي غليزان، مجلة حقوق    مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون -

 ، 164، ص  2019، 2676-1599ص - اإلنسان والحريات العامة، ص 
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 الحق في الضمان االجتماعي في االتفاقيات الدولية و اإلقليمية 
Le droit syndical dans les conventions internationales et régionales 

 Dr Adrenmouche Amelل   د. ادرنموش أما

 Université Mouloud Mamari, Tizi Ouzou  - وزو  تيزي ، جامعة مولود معمري  

 

 

  

 ملخص: 

يندرج الحق في الضمان االجتماعي ضمن الحقوق االجتماعية التي تكفلها االتفاقيات الدولية و اإلقليمية املتعلقة بحقوق  

خاصة لهذا النوع من  اإلنسان, وهو من الحقوق ذات األهمية املعتبرة, ذلك أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان قد أولى أهمية  

 الحقوق. 

الواردة   التعريفات  مختلف  إلى  بالتطرق  االجتماعي  الضمان  في  الحق  مفهوم  تحديد  إلى  نتطرق  الدراسة  هذه  من خالل 

باإلضافة إلى دراسة أهمية الحق في الضمان االجتماعي, إلى جانب الخصائص التي تميزه , هذا في القسم األول من الدراسة . أما  

اني نخصصه لدراسة نماذج من االتفاقيات الدولية و اإلقليمية و البحث في مدى تكريسها لحق الضمان االجتماعي  القسم الث

 ضمن الحقوق الواردة فيها ودراسة مضمون هذا الحق عبر هذه النصوص الدولية. 

Résumé : 

Le droit à la sécurité sociale fait partie des droits sociaux,  consacrés à travers les conventions internationales 

et régionales relatives aux droits de l’homme, le droit à la sécurité sociale fait partie des droits les plus 

importants pour l’être humain.  A travers cette étude nous allons essayer de traiter la définition du droit à la 

sécurité sociale, ainsi que ces caractéristiques au début puis une deuxième partie, dans laquelle on va essayer 

d’analyser l’existence ou la concrétisation du droit à la sécurité sociale dans quelques exemples de conventions 

internationales et régionales relatives aux droits de l’homme . 
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 مقدمة : 

املجتمع   بها  يعترف  التي  تلك  أو  له سواء بموجب نصوص دولية مكتوبة  املكفولة  يتمتع اإلنسان بمجموعة من الحقوق 

مكتوبة، حقوق اتفقت و أجمعت عليها ديانات و حضارات مختلفة  ومتعاقبة , و هي حقوق ضرورية    الدولي حتى و لو لم تكن

لإلنسان منها ما هو مرتبط باإلنسان منذ والدته و أهمها الحق في العيش بكرامة ودون تمييز بسبب  اللون أو العرق والجنس أو  

 يعيشها اإلنسان .  االنتماء , ومنها حقوق تنتج عن ظروف اقتصادية و اجتماعية

من بين هذه الحقوق حق الفرد في الضمان االجتماعي والذي يتعين على الدول ضمان تحقيقه لألشخاص خاصة األكثر  

 ضعفا منها كفئة املرض ى والشيوخ  و العاطلين عن العمل و األمهات و األشخاص املتعرضين للحوادث.

صادية و االجتماعية و هي حقوق نظمها القانون الدولي من خالل  يندرج الحق في الضمان االجتماعي ضمن الحقوق االقت

مجموعة من النصوص الدولية املختلفة وهو ليس من الحقوق الحديثة فقد ظهر في أوروبا في القرون املاضية وكان حقا إجباريا  

ت الدول بتضمينه ضمن دساتيرها  , ثم تطور ليشمل أنحاء العالم , و ظهر بعد ذلك في االتفاقيات و الصكوك الدولية , كما قام 

 1  .باعتباره من الحقوق املكفولة نظرا ألهميته االقتصادية

من خالل ما تقدم وجب البحث في مفهوم الحق في الضمان االجتماعي ودراسة أهميته و البحث في خصائصه بالدرجة األولى  

 جتماعي .وعليه ال بد من طرح اإلشكالية التالية : , ثم دراسة موقف االتفاقيات و النصوص الدولية من الحق في الضمان اال 

 ما مفهوم الحق في الضمان االجتماعي و ما موقف االتفاقيات الدولية و اإلقليمية منه ؟ 

نتناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية في قسمين , نتطرق في القسم األول ملفهوم الحق في الضمان االجتماعي , أما القسم الثاني 

 اسة الحق في الضمان االجتماعي عبر االتفاقيات الدولية و اإلقليمية املختلفة .تناول فيه در 

   مفهوم الحق في الضمان االجتماعي :  املبحث األول 

يندرج الحق في الضمان االجتماعي ضمن الحقوق األساسية التي يتمتع بها اإلنسان, وهو من الحقوق االجتماعية التي كرسها  

للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بالدرجة األولى, تعددت املفاهيم حول الحق في الضمان االجتماعي  العهد الدولي  

 .                                          .باعتباره حقا متميزا  مما يستدعي البحث في مفهومه و ما يترتب عن تجسيد هذا الحق من آثار.

   في الضمان االجتماعي تعريف الحق  : املطلب األول 

أمنا من حيث الدخل في   هو برنامج حماية اجتماعية وضع بموجب التشريع أو النصوص القانونية وهو نظام يوفر لألفراد

يعرف الضمان  ،  حالة تعرضهم لحاالت طارئة و قد يرتبط كذلك بالحق في الحصول على الرعاية الطبية و العالجية والوقائية

مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة أو الفئة املسئولة في مجتمع ما , من أجل تعزيز رفاهية السكان و ويتم  االجتماعي بأنه  

ذلك عن طريق اتخاذ التدابير الالزمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من مواد غذائية و مأوى وخدمات صحية و حماية ,  

اعي و الذي يوفر املنافع و الخدمات منها رواتب التقاعد و التأمين و العجز و  و يشمل الضمان االجتماعي كذلك التامين االجتم

تعويضات البطالة , و يشمل كذلك الخدمات التي تقدمها الحكومة أو الهيئات املكلفة بالضمان االجتماعي , كالخدمات الطبية  

   2و الدعم املالي و تعويضات إصابات العمل و الصحة وجوانب العمل االجتماعي . 

 
 www.issa.int/ar/frمقال بعنوان إعادة تأهيل القوى الفاعلة في الضمان االجتماعي و الضمان االجتماعي حق من حقوق اإلنسان , موقع  -1

 الجتماعي , موقع موضوع يارا نعامرة , تعريف الضمان ا-2

mawdo3.com 
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يعرف كذلك الضمان االجتماعي بأنه نظام لضمان عيش الفرد في الحد األدنى املعقول عن طريق تأمين العمل له, وحماية  

قدرته عليه و تعويضه عن دخله املفقود في حالة انقطاعه ألسباب خارجة عن إرادته و وتغطية النفقات االستثنائية التي تترتب  

 1  .و الوفاة و كذلك نفقات األعباء العائليةعن املرض أو اإلصابة أو العجز أ 

عرف الضمان االجتماعي بأنه نظام قانوني يرمي إلى ضمان عيش املواطنين في حد أدنى يليق بالكرامة اإلنسانية عن طريق  

جز أو  أو الع  اإلصابات  حماية قدرتهم على العمل وتأمين  دخل بديل يعوضهم عن الدخل املنقطع بسبب البطالة أو املرض أو 

الشيخوخة و مساعدتهم على تغطية األعباء العائلية الناشئة عن الزواج و الوالدة و النفقات االستثنائية الناشئة عن العجز  

 2و املرض و الوفاة و كل ذلك ضمن الحدود التي يقررها القانون . 

هذا األخير يعتبر ضرورة اجتماعية في   ويمكن تحديد مفهوم الضمان االجتماعي بالنظر إلى الهدف الذي يرمي إليه , وهو أن

 3جميع الحاالت من جهة وحق شرعي لجميع املواطنين من جهة أخرى.

يتميز الضمان االجتماعي عن الخدمات االجتماعية, ففي الحقيقة هناك عالقة و ثيقة بينهما , فالخدمات االجتماعية تكون  

لتعزيز وتهدف   , اجتماعية  اعتبارات  هي كذلك على  و    مبنية  املوجهة لألطفال  الخدمات  التنمية وهي مجموعة من  و  الرفاه 

املجتمع   من  لفئات  االجتماعية  الخدمات  توجه  كما  املزمنة  باألمراض  للمصابين  باإلضافة   , املسنين  لفئة  كذلك  و  الشباب 

 يعانون من مشاكل مثل اإلدمان و التشرد أو من مشاكل داخل األسر أو في محيطهم االجتماعي . 

التأمينات  فالض  طريق  عن  سواء  للمواطنين  تقدم  التي  االجتماعية  الحماية  أنواع  كل  يعني  شامل  تعبير  االجتماعي  مان 

،  االجتماعية أو املساعدات االجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات و الرعاية التي تكفل رفاهية املجتمع و أمنه االقتصادي 

ا  أما لضمان االجتماعي في مجال تحقيق الحماية واألمن االجتماعيين و هي تهدف  التأمينات االجتماعية فهي إحدى و سائل 

 4لتغطية خطر اجتماعي معين مقابل اشتراكات  

 : خصائص الضمان االجتماعي  املطلب الثاني

التشريعات  تتنوع الحقوق الواردة في االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان, دولية كانت أو إقليمية و أو حتى تلك املكرسة في  

 الوطنية, إال أن كل حق من هذه الحقوق يتمتع بمميزات تجعله يختلف عن غيره من الحقوق األخرى.

يتميز الضمان االجتماعي بمجموعة من الخصائص و املميزات تنعكس على تطبيقه من جهة و على اآلثار املترتبة على تكريس  

 يلي :  اطة بأهم هذه الخصائص في  ما الحق في الضمان االجتماعي من جهة أخرى , نحاول اإلح

 

 

 

 
 17,ص  1986حسين حمدان عبد اللطيف , الضمان االجتماعي , الدار الجامعية , بيروت -3

 

ية الحقوق عباسة جمال , تسوية املنازعات الطبية في تشريع الضمان االجتماعي الجزائري , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون االجتماعي , كل--5

 . 05.ص2012-2011جامعة وهران , السنة الجامعية , 

و العجز و  مظفر جابر ابراهيم الراوي , أضواء على التأمينات االجتماعية وفقا للقانون اإلماراتي و األردني , تأمينات إصابات العمل و الشيخوخة -6

 . 170, ص 2017الصادر في جانفي   16الوفاة و التعطل عن العمل في القطاع الخاص , دفاتر السياسة و القانون العدد 
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 الضمان االجتماعي نظام قائم على التكافل االجتماعي : -1

الضمان ال يكونون بالضرورة من املستفيدين منه بل    لعبءوذلك ضد املخاطر االجتماعية التي تلحق باألفراد , فاملتحملين  

 1الضمان هي أقل الفئات قدرة على دفع نفقاته   القادرين على املساهمة فيه ال سيما و أن الفئات املحتاجة إلى

و بالتالي يمكن القول أن الضمان االجتماعي قد جاء أساسا لتحقيق العدالة االجتماعية بين جميع أفراد املجتمع و هذا ما  

 يؤكد أن الضمان االجتماعي يعتبر مظهرا من مظاهر التكافل االجتماعي. 

 سريع التطور : نظام الضمان االجتماعي نظام -2

يتعرض   الذي  القطاع  هو  االجتماعي  الضمان  فقطاع   , للدولة  االقتصادي  و  االجتماعي  الواقع  مع  بسرعة  يتكيف  باعتباره 

لتعديالت مختلفة و ينتج عن ذلك كثرة النصوص التشريعية و التنظيمية و بالتالي يصعب تفسير و تطبيق نصوصه حتى من طرف  

 2املختصين  

 ماعي نظام إلزامي :الضمان االجت-3

ذلك بالنظر لطبيعة الدور الذي يؤديه من خالل إضفاء الحماية على أشخاص و فئات تقتض ي مصلحة املجتمع حمايتهم  

 3  .و ال يتحقق هذا القصد إال إذا كان هذا النظام إلزاميا من خالل إجبار الفئات على دفع اشتراكات إجبارية

 الضمان االجتماعي نظام قانوني -4

نطاق تطبيقه سواء من حيث   القانون  هذا  يتضمن  و  الدولة,  في  التشريعية  السلطة  قانون صادر عن  بموجب  يكون  و 

 التي يتضمنها .  األشخاص املستفيدين منه أو من حيث األخطار

 الضمان االجتماعي من النظام العام : -5

أهداف املجتمع من خالل تحقيق العدالة و األمن االجتماعيين مما جعل قواعده    فالضمان االجتماعي يعمل على تحقيق

 آمرة بل و أكثر من ذلك يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها املجتمع . 

   :أهمية الحق في الضمان االجتماعي املطلب الثالث 

اإلنسان, صرحت مفوضة   لحقوق  السامية  املتحدة  الكوف  أن  األمم  أزمة  في  تأثير  الحق  يجعالن  املتغير  العمل  يد وعالم 

حصول الجميع على الضمان االجتماعي مسألة ذات أهمية قصوى , فالضمان االجتماعي يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية  

والصحة   السكن  و  الغذاء  ذلك  في  بما   , األساسية  االجتماعية  و  االقتصادية  الحقوق  يضمن  و  الفقر  من  الناس  يحمي  و 

 4. والتعليم

 
سامية , مقال بعنوان الضمان االجتماعي , امللتقى الوطني الخامس , حماية املستهلك , مشكالت املسؤولية املدنية , جامعة    بوحادة،  عبيد حليمة-7

 .4, ص 201ديسمبر  9أدرار 

 .5عباسة جمال و املرجع السابق , ص -8

 9وقع اقتصاديو العربالضمان االجتماعي و التعريف و الخصائص, آلية عمله و تأثيره على السلوك االقتصادي, م-

Economist.arab.com 

مفوضة حقوق اإلنسان : الحق في الحصول على ضمان اجتماعي هو مسألة ذات أهمية قصوى , مقال منشور في موقع أخبار االمم املتحدة  -10

 .2021نوفمبر  1بتاريخ 
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كما تكمن أهمية الحق في الضمان االجتماعي في أنه يوفر مصدر دخل لإلنسان عندما ال يكون قادرا على العمل و كسب  

رزقه ,مثلما يحدث في حاالت العجز التام أو بعد التقاعد في سن الشيخوخة أو البطالة , فهي حاالت إنسانية تتطلب من الدولة  

 من طلب املساعدة من الغير.التدخل لحفظ كرامة اإلنسان ومنعه 

من   الدولة  تساعد  لألموال  توفير مصادر  للدول من خالل  اقتصادية  يقدم خدمة  لكونه  باإلضافة  االجتماعي  فالضمان 

الناحية االقتصادية من خالل االستثمار في املشاريع و خلق فرص للعمل ,فهو كذلك يعتبر وسيلة لتوفير األمن السياس ي و  

 الحماية لكافة أفراد املجتمع . االجتماعي و  

 على الصعيد الدولي   :حق الضمان االجتماعي  املبحث الثاني

تعددت االتفاقيات و املواثيق الدولية و اإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان,وهي تتضمن نصوصا و قواعد تكرس ترسانة  

ي ضمن هذه الحقوق, حقوق أجمعت جل االتفاقيات  من الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان , ويندرج الحق في الضمان االجتماع

االتفاقيات   على  فقط  متوقفا  يعد  لم  االجتماعي  الضمان  , فحق  و ضرورتها  أهميتها  على  اإلنسان  مجال حقوق  في  الدولية 

هذه  من  بعض  في  البحث  نحاول  و    , األخرى  الحقوق  من  بمجموعة  الوثيق  الرتباطه  , وذلك  االجتماعية  بالحقوق    املتعلقة 

 االتفاقيات عن وضعية الحق في الضمان االجتماعي بين الحقوق املكفولة فيه.  

 :حق الضمان االجتماعي في إطار منظمة العمل الدولية  املطلب األول 

تعتبر منظمة العمل الدولية من أهم التنظيمات العاملة على ترقية الضمان االجتماعي وفق لالتفاقيات الدولية في هذا  

 املجال . 

على أن الدول األعضاء تعلن عن رغبتها في أن تحقق من ضمن أهداف    1919في ديباجة منظمة العمل الدولية لسنة  جاء  

عديدة األهداف الخاصة بالضمان االجتماعي كمكافحة البطالة وحماية العمال من األمراض العامة أو املهنية أو الحوادث  

 ين معاشات حالتي الشيخوخة و العجز. الناجمة عن العمل , حماية األوالد و النساء و تأم 

 :  2011سنة  100حق الضمان االجتماعي من خالل مؤتمر العمل الدولي الدورة   :لفرع األول ا

من أهم ما جاء في أعمال املؤتمر بداية تحديد املفاهيم املختلفة و منها مفهوم الضمان االجتماعي, وهو كل التدابير الرامية  

 كانت نقدية أو عينية لضمان الحماية من جملة من األمور منها : إلى تقديم اإلعانات سواء 

إصابة العمل أو البطالة أو    أو  األمومة   املتأتي عن العمل ) أو عدم كفايته(نظرا للمرض أو العجز أو   االفتقار إلى الدخل-1

 األسرة.  تقدم السن أو وفاة احد أفراد

 الصحية و عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها. االفتقار إلى سبل الوصول إلى الرعاية -2

 و خاصة و خاصة لألطفال البالغين و املعانين الفقر العام أو االستبعاد االجتماعي. عدم كفاية الدعم األسري -3

جتماعي  كما جاء في أعمال املؤتمر بخصوص الحق  في الضمان االجتماعي,  التأكيد على أن الحاجة العاملية إلى الضمان اال 

ما فتئت تسعى إلى تحقيق الضمان االجتماعي على     1919حق من حقوق اإلنسان , و انه منذ إنشاء منظمة العمل الدولية سنة  

الدوام في صميم واليتها , و يعكس النهج الذي تتبعه على حد سواء وضع الضمان االجتماعي في القانون الدولي ووالية املنظمة  

 
News.un.org 
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عين في إعمال الحق في الضمان االجتماعي بالصكوك القانونية الدولية باعتبارها نقطة االنطالق  بموجب الدستور و فهي تست

الخاصة   واملشورة  املساعدة  أشكال  جميع  لغرس  وتسعى   , الحق  هذا  بوجود  لإلقرار  القانوني  األساس  و  الرئيس  املرجع  و 

 1بالسياسات في معايير الضمان االجتماعي الدولية  

 اتفاقية الضمان االجتماعي  الفرع الثاني : 

, خالل دورته الخامسة و  1952جويلية 4ف بتاريخ يوالتي اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية , الذي انعقد في جن

الخامس   البند  الدنيا للضمان االجتماعي و الواردة ضمن  املتعلقة باملعايير  املقترحات  التي تم فيها اعتماد بعض  , و  الثالثين 

مادة جاءت في أجزاء , منها    87, وتضم    1952جويلية    28للدورة , وتم اعتمادها على شكل اتفاقية دولية , اعتمدت أخيرا بتاريخ  

أحكام عامة , ثم أحكام تتعلق بالرعاية الطبية , و إعانة املريض , إعانة البطالة, إعانة الشيخوخة , إعانات إصابات العمل ,  

 2و إعانة الورثة و أخيرا الجزء املتعلق بحساب املدفوعات الدورية   نة األمومة , إعانات العجز,اإلعانة العائلية , إعا

 : حق الضمان االجتماعي في ظل اتفاقيات حقوق اإلنسان املطلب الثاني

منذ والدته    إن حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا , في األصل ال تحتاج إلى تدوين في النصوص الدولية , فاإلنسان يتمتع بها 

وهي مرتبطة باإلنسانية أوال قبل أن تربط بأي حضارة أو فترة زمنية معينة , إال أن الدول و خاصة في إطار األمم املتحدة قد  

بذلت جهودا حثيثة من أجل السعي على تجسيد هذه الحقوق و ضمانها , من خالل نصوص دولية وأجهزة و آليات وضعت  

 خصيصا لهذا الغرض . 

انطالقا مما سبق نتساءل عن موقع الحق في الضمان االجتماعي ضمن هذه النصوص ,وخاصة اإلعالن العاملي لحقوق  

 اإلنسان )فرع أول( ثم من خالل العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  )فرع ثاني( .

   إلنسان  : الضمان االجتماعي ضمن اإلعالن العاملي لحقوق االفرع األول 

بباريس , يعتبر وثيقة هامة    1948ديسمبر    10الصادر بتاريخ    217اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار  

في مجال تجسيد حقوق اإلنسان األساسية التي ينبغي أن تكون مكفولة لإلنسان و التي يجب حمايتها .يتضمن اإلعالن مجموعة  

 وهي حقوق تجسد لإلنسان بغض النظر عن جنسه أو سنه .  من الحقوق الواردة عبر مواده

املادة   من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لكل فرد من أفراد املجتمع بوصفه عضوا في املجتمع الحق في    22ورد في نص 

ردها من حقوق  الضمان االجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم فيها بما يتفق مع هيكل كل دولة وموا

 اقتصادية و اجتماعية وثقافية التي الغ نى عنها لكرامته و لتنامي شخصيته و حريته . 

في نفس السياق بخصوص الحماية االجتماعية التي يجب أن يتمتع بها األشخاص , حيث ورد في الفقرة    23وواصلت املادة  

و في شروط عمل مرضية و الحماية من البطالة , أما الفقرة    األولى منها أن لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله

 
 

و التقرير السادس , الطبعة    100عدالة االجتماعية و عوملة عادلة " الدورة  مؤتمر العمل الدولي تحت عنوان " الضمان االجتماعي من أجل ال  -11

 . 7و 6., ص2011األولى و جنيف و مكتب العمل الدولي  

 . 1952اتفاقية الضمان االجتماعي )املعايير الدنيا( -12
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الثالثة منها فقد جاء فيها أنه يحق لكل فرد يعمل مكافئة عادلة و مرضية تكفل له و ألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية  

 1. تستكمل عند االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعيةو 

ي الفقرة األولى منها أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاه له  من اإلعالن ورد ف  25أما املادة  

و ألسرته , و خاصة على صعيد املأكل و امللبس و املسكن و العناية الطبية و صعيد الخدمات االجتماعية الضرورية و له الحق  

الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن  في ما يأمن به من غوائل في حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو  

إرادته و التي تفقده سبب عيشه .وجاء في الفقرة الثانية من نفس املادة , لألمومة و الطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين  

إلعالن قد أولى أهمية معتبرة  ولجميع األطفال الحق في التمتع بالحماية االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارجه . إن ا

لحق الضمان االجتماعي و ما يترتب عنه , ذلك انه مرتبط بتحقيق غاية أساسية يرمي أليها اإلعالن وهي العيش الكريم في منأى  

 عن الحاجة . 

 2:حق الضمان االجتماعي ضمن العهد الولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الفرع الثاني 

تؤكد هذه االتفاقية من خالل ديباجتها على ما يتمتع به اإلنسان من حقوق وأهمها حق الكرامة اإلنسانية , وتمتع البشر  

بالحرية من الخوف , باعتباره سبيال لتهيئة الظروف الضرورية لتمكين اإلنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية  

ة , وتؤكد على ضرورة احترام الدول ومراعاة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وتؤكد من  والثقافية وحقوقه املدنية والسياسي

 جانب آخر على التزام األفراد بالسعي لتحقيق محتوى العهد ,. 

في إطار حق الضمان االجتماعي, تضمن العهد في املادة التاسعة منه و التي تقض ي بأن الدول األطراف في العهد تقر بحق  

الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية .فالحق في الضمان االجتماعي يحظى بأهمية مركزية في كل شخص في  

ضمان الكرامة اإلنسانية لجميع األشخاص عند تعرضهم لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال الحقوق املنصوص عليها في 

 .3العهد إعماال تاما 

 اعي في ظل املواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان  : حق الضمان االجتم املطلب الثالث

باإلضافة إلى الحقوق املعترف بها على الصعيد الدولي, و باإلضافة لألجهزة و اآلليات املعترف بها كذلك , توجد هيئات وآليات  

ألوروبي أو اإلفريقي  على الصعيد اإلقليمي تهتم بتجسيد حقوق اإلنسان على املستويات اإلقليمية منها اتفاقيات على الصعيد ا 

 و األمريكي و حتى على الصعيد العربي .

من خالل ما يلي نحاول دراسة حق الضمان االجتماعي من خالل بعض هذه النماذج منها امليثاق العربي لحقوق اإلنسان  

بامليثاق اإلفريقي لحقوق  )فرع أول( ثم امليثاق اإلفريقي لحقوق الشعوب )فرع ثاني( و أخيرا من خالل مشروع البروتوكول املرفق  

 الشعوب )فرع ثالث(.

 

 
 نسان.                                                الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة املتضمن اإلعالن العاملي لحقوق اإل 217القرار  -12

, املتضمن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية    1966ديسمبر    16الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة و املؤرخ في    2200القرار  -13

 .1967مارس  23و الثقافية. دخل حيز النفاد في 

, الحق في الضمان االجتماعي , الصادر  19ق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية , الدورة التاسعة و الثالثون , التعليق رقم  اللجنة املعنية بالحقو -14

 . 2, ص 2007نوفمبر  23بتاريخ 
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 حق الضمان االجتماعي في ظل امليثاق العربي لحقوق اإلنسان الفرع األول : 

, أكد في ديباجته على كرامة اإلنسان   2004ماي  23اعتمد خالل القمة السادسة عشر لجامعة الدول العربية في تونس في 

ة الوطن العربي , و على حق األمم في تقرير مصيرها و املحافظة على ثرواتها و تنميتها  على مبدأ اإلخوة و التسامح و على وحدو 

على سيادة القانون ودوره في حماية حقوق اإلنسان و رفض أشكال العنصرية و العنف و وانتهاك حقوق اإلنسان و تهديد  و 

العاملي   الدوليين و على مبادئ األمم املتحدة و اإلعالن  األمن  املدنية  السلم و  الدوليين للحقوق  العهدين  و  لحقوق اإلنسان 

 االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية وعلى إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم . 

 التامين االجتماعي. منه على أن تضمن الدول األطراف حق كل مواطن في الضمان االجتماعي بما في ذلك  36تنص املادة 

   : امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب  الفرع الثاني 

.في نيروبي , دخل حيز النفاذ  1981يوليو    27وهو معاهدة دولية أبرمتها الدول اإلفريقية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية في  

اإلفريقية و ميثاق األمم املتحدة و اإلعالن العاملي لحقوق  , يعتمد امليثاق أساس على ميثاق منظمة الوحدة  1986في أكتوبر  

 اإلنسان . 

فيه    الواردة  الواجبات  و  بالحقوق  االعتراف  على  عليه  املوقعة  الدول  خاللها  من  تؤكد  ككثيرة  نصوصا  امليثاق  يتضمن 

الحقو  إلى جانب مجموعة من   , لتطبيقها  التشريعية  اتخاذ كل اإلجراءات  املكفولة سابقا بموجب  والحريات والسعي نحو  ق 

نصوص دولية متعلقة بحقوق اإلنسان , الحقيقة أنه ال يوجد نص صريح حول الحق في الضمان االجتماعي في إطار امليثاق  

منه على أن    15اإلفريقي لحقوق الشعوب و لكن يستقي من خالل استقراء مختلف النصوص الواردة فيه , إذ تضمنت املادة  

 ل ظروف متكافئة و مرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ .حق العمل مكفول في ظ

منه فإنها تضمنت الحق في التمتع بأفضل صحة بدنية و عقلية , و على تعهد الدول باتخاذ التدابير الالزمة    16أما املادة  

امليثاق تدارك   , غير أن  الطبية في حالة املرض  الرعاية  هذا النقص من خالل  لحماية صحة شعوبها و ضمان حصولها على 

 البروتوكول امللحق به . 

 حق الضمان االجتماعي في مشروع البروتوكول املرفق بامليثاق اإلفريقي لحقوق الشعوب  الفرع الثالث: 

تضمن أحكاما تتعلق بحق املواطنين في الحماية االجتماعية و الضمان االجتماعي , حيث ورد في الفقرة ن منه انه يتم تضمين  

القطاعين  العام و الخاص  وإلى اإلجراءات فيما بين    اإلجراءاتالجتماعي " في مفهوم الحماية االجتماعية و يشير  " الضمان ا 

 القطاعين و هي مصممة لحماية اإلفراد و األسر من :  

خوخة  انعدام األمن في الدخل الناجم عن حاالت الطوارئ مثل البطالة وإصابات العمل واألمومة واملرض والعجز والشي-1

 ووفاة احد أفراد األسرة. 

 االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بتكلفة معقولة -2

 عدم كفاية الدعم األسري خاصة لألطفال و الكبار .  -3

 االجتماعية. االجتماعية, والعالوات   والتأمينات  الفقر العام واالستبعاد االجتماعي, ويشمل ذلك املساعدة االجتماعية-4

منه تحت عنوان " الحق في االجتماعية بما في ذلك الحق في الضمان االجتماعي الذي يمكن الوصول    3كما ورد في نص املادة  

 واملناخ والكافي وميسور التكلفة واملقبول والشفاف.  إليه
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 خاتمة : 

ة اإلنسانية لجميع األشخاص , تطهر أهميته  يكتس ي الحق في الضمان االجتماعي أهمية كبيرة ملا له من دور في حفظ الكرام 

 من حيث أنه مرتبط بتدعيم الفئات الضعيفة التي قد تحتاج لهذا النوع من الحماية بفعل عارض ما قد يواجهها . 

يحمل الحق في الضمان االجتماعي أبعادا عديدة و هذا ما يظهر من خالل األهمية التي أولته مختلف االتفاقيات الدولية  

ليمية املرتبطة به ارتباطا مباشرا أو غير مباشر , و املالحظ من خالل استقراء نصوص عديدة هو أن الحق في الضمان  اإلقو 

 االجتماعي يطبق باملوازاة مع مجموعة من الحقوق األخرى و أهمها الحق في الصحة . 

ال لنسبة كبيرة من سكان  , غير مضمون  االجتماعي و لألسف  في الضمان  أن الحق  الحاجة  غير  بالرغم من  , وذلك  عالم 

 الكبيرة للحماية االجتماعية . 

 من خالل ما سبق يمكن اقتراح بعض التوصيات التي نوجزها فيما يلي : 

ضرورة التوسع في مجال الضمان االجتماعي ليشمل بعض الفئات غير املشمولة مثل العمال املوسميين و عمال القطاعات  -

 غير املنظمة . 

حوار االجتماعي في مجال تطوير التشريعات املتعلقة بالضمان االجتماعي , و تحديثها لتواكب األزمات التي  ضرورة تعزيز ال-

 قد تحدث . 

 ضرورة عقد دورات تكوينية و تدريبية للعاملين في مجال الضمان االجتماعي.-

 قائمة املراجع : 

 النصوص و االتفاقيات الدولية و اإلقليمية : -

, املتضمن العهد الدولي للحقوق    1966ديسمبر    16در عن الجمعية العامة لألمم املتحدة و املؤرخ في  الصا  2200القرار  -1 

 . 1967مارس  23االقتصادية و االجتماعية و الثقافية. دخل حيز النفاد في 

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة املتضمن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.   217القرار  -2

 1986امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب  -3

 .  2004ماي  23امليثاق العربي لحقوق الشعوب-4

 مشروع البروتوكول املرفق بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب .-5

 ..1952اتفاقية الضمان االجتماعي التابعة ملنظمة العمل الدولية -6

 الكتب : -2

 .1986حسين حمدان عبد اللطيف , الضمان االجتماعي , الدار الجامعية , بيروت -1

 االطروحات و املذكرات : -3

, رسالة لنيل ش1 هادة الدكتوراه في القانون  عباسة جمال , تسوية املنازعات الطبية في تشريع الضمان االجتماعي الجزائري 

 . 2012-2011االجتماعي , كلية الحقوق , جامعة وهران , السنة الجامعية 
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 املقاالتو املداخالت: -4

مظفر جابر إبراهيم الراوي , أضواء على التأمينات االجتماعية وفقا للقانون اإلماراتي و األردني , تأمينات إصابات العمل و  -1

, دفاتر السياسة و القانون العدد  الشيخوخة و العجز و الوف الصادر في   16اة و التعطل عن العمل في القطاع الخاص 

 , 2017جانفي 

2-    , , مشكالت  عبيد حليمة  , حماية املستهلك  الوطني الخامس  امللتقى   , , مقال بعنوان الضمان االجتماعي  بوحادة سامية 

 .2015ديسمبر  9املسؤولية املدنية , جامعة أدرار  

والتقرير    100تمر العمل الدولي تحت عنوان " الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية و عوملة عادلة " الدورة  مؤ   -3

 السادس , الطبعة األولى و جنيف و مكتب العمل الدولي. 

كتب العمل الدولي  مقال بعنوان " الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية و عوملة عادلة ,مؤتمر العمل الدولي , م  -4

 .2011,سنة 100, التقرير السادس , الدورة 

 املقاالت اإللكترونية :   -5

 الضمان االجتماعي و التعريف و الخصائص، آلية عمله و تأثيره على السلوك االقتصادي, موقع اقتصاديو العرب.-1

econmist.arab.com  

الضمان االجتماعي هو مسألة ذات أهمية قصوى , مقال منشور في موقع مفوضية حقوق اإلنسان. الحق في الحصول على -2

 news.un.org .2021نوفمبر  21أخبار األمم املتحدة بتاريخ 

 mawdo3.com يارا عامرة , مقال بعنوان تعريف الضمان االجتماعي , مقال منشور بموقع -3

 ي, الضمان االجتماعي حق من حقوق اإلنسان , موقع  مقال بعنوان إعادة تأهيل القوى الفاعلة في الضمان االجتماع -4

.www.issa.int/ar/fr 

,  مقال بعنوان " الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية و عوملة عادلة ,مؤتمر العمل الدولي , مكتب العمل الدولي    -

 .2011,سنة 100التقرير السادس , الدورة 
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 تكريس الحقوق االقتصادية في الصكوك الدولية والقوانين الوطنية
The application of economic law in international covenant and national laws 

Dr Boussena Zineb  د/ بوسنة زينب 

/université d’Alger1  1الحقوق جامعة الجزائر   كلية 

  

 

 ملخص: 

تمثل الحقوق والحريات ذات املضمون االقتصادي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها املواثيق       

السياس ي واملدني   واإلعالنات والعهود الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وذلك باعتبار أن الحقوق والحريات ذات املضمون 

 تمثل الجيل األول في هذا الخصوص.

وملا كانت معظم الدساتير قد صدرت في أعقاب ذلك، فقد تضمنت قدرا كبيرا من حقوق وحريات اإلنسان املنصوص       

عليها في املواثيق واألعراف الدولية بصفة عامة والعهد الدولي للحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية و الثقافية بصفة  

 . على غرار الجزائرضمانات التي قدمتها من دستور إلى آخر خاصة، وإن اختلفت في ذلك القدر وفي مستوى ال

على هذا األساس تعتبر الحريات و الحقوق االقتصادية وقعت على عاتق الدول كمهمة واسعة و كبيرة نوعا ما ذلك شملها  

آليات عاملية و    التدوين و التقنين و السعي للتطور التدريجي لجعل هذه القوانين تطبق على أرض الواقع، و عليه تم تفعيل

إقليمية لضمان و حماية حسن تكريس الحقوق االقتصادية، دون أن ننس ى اآلليات الوطنية التي أسست خصيصا في هذا  

 املجال. 

Abstract: 

Rights and freedoms of economic content represent the second generation of the list of rights and freedoms 

stipulated in international charters, declarations and covenants related to human rights, given that rights and 

freedoms with political and civil content represent the first generation in this regard. 

     As most constitutions were enacted in the aftermath, they included a great deal of human rights and 

freedoms stipulated in international charters and norms in general and the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights and Freedoms in particular, even if they differed in that amount and in 

the level of the guarantees it provided from one constitution to another, similar to Algeria. 

     It is on this basis that economic freedoms and rights have fallen to States as a broad and rather large task, 

including codification, legalization and the pursuit of progressive development to make these laws apply on 

the ground, Global and regional mechanisms have been put in place to ensure and protect the proper 

enshrinement of economic rights, without forgetting the national mechanisms specifically established in this 

area. 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  42
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

 مقدمة: 

ل الحقوق االقتصادية
ّ
،  فهي تقوم   على توفير املتطلبات   تمث

ً
 للحياة الكريمة و العدالة االجتماعية للبشر عموما

ً
مصدرا

األساسية كحق امللكية سواء الخاصة أو االقتصادية، و حق العمل و حرية الدخول للسوق و ممارسة األنشطة االقتصادية  

  و الت
ً
جارية و الحصول على الخدمات و العمل النقابي و حق اإلضراب ....الخ،  و هذا ما يجعلها من أهم حقوق اإلنسان نظرا

لكونها تلّبي احتياجات حيوية ال بد منها في حياة اإلنسان تمنحه الطمأنينة و االستقرار حتى يصبح قادرا على املساهمة في حركة  

 للحقوق املدنية و السياسية حيث ال يمكن لإلنسان    التنمية و التطوير، كما أن تلك
ً
 اساسيا

ً
ل  في الواقع منطلقا

ّ
الحقوق  تشك

أن يمارس حقوقه السياسية و هو يعاني البطالة و الفقر و التشرد و الجهل و املرض. و من هنا فرضت تلك الحقوق نفسها  

قوق يتفاوت بين الدول بحسب درجة التطور السياس ي و  كمبادئ أساسية ثابتة في جميع دساتير العالم، لكن تطبيق تلك الح

 االقتصادي و االجتماعي و مدى احترام حقوق اإلنسان . 

 كيف تم تنظيم و حماية الحقوق االقتصادية دوليا و وطنيا؟ على إثر ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:      

نتناول فيه تكريس و حماية   األول  التي تأسس على مبحثين، املبحث  التالية  نقترح الخطة  و لإلجابة على هذه اإلشكالية 

الحقوق االقتصادية على املستوى الدولي، و املبحث الثاني نتطرق فيه لتكريس و حماية الحقوق االقتصادية على املستوى  

 الوطني.  

 حقوق االقتصادية على املستوى الدولي املبحث األول: تكريس و حماية ال

إجراءات        من  الدولية  املنظمات  اتخذته  ملا  االقتصادية،  الحقوق  قواعد  إرساء  في  مهم  دور  الدولية  للجهود  كان  لقد 

لتبني هذه الحقوق      من قبل السلطات في النصوص الداخلية ونصوص ذات طابع دولي كانت و ال زالت تمثل الحجر األساس  

 ول.للد

 املطلب األول: االعتراف بالحقوق االقتصادية في الصكوك الدولية 

ية  ملالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وليدة القرن العشرين، ففيه ترعرعت واستقرت خاصة بعد الحرب العا

سان، وقـــد جاء إقرار العهدين  الثانية، وتعتبر األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة الحقل األكثر خصوبة لنمو بذرة حقوق اإلن

إطار األمم املتحدة لتكريس حقوق اإلنسان في وثيقة واحدة تلتزم بها    الدوليين لحقوق اإلنسان كتتويج للمجهودات املبذولة في

عاهدات  الدول، بعدما أدركوا أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ما هو إال بداية لعملية طويلة وانطالقه ملجهود مكثف يتوج بم

من   التحضير سنوات طويلة  استغرقت عملية  وبالفعل فقد  املفاهيم وتضارب  1966إلى  1948دولية عديدة،  تنوع  ، بسبب 

 .وجهات النظر

 ميثاق األمم املتحدة لحقوق االنسان الفرع األول:

خاص بنظام الهيئة  في سان فرانسيسكو بعد ختام مؤتمر األمم املتحدة ال   1945جوان    26صدر ميثاق األمم املتحدة في  

حيث نص هذا امليثاق على ضرورة تعزيز احترام حقوق االنسان و الحريات األساسية    1945أكتوبر    24الدولية و أصبح نافذا في  

املتعلقة بالفرد و الجماعات و للناس جميعا و االلتزام بالعمل الجاد من اجل الحفاظ عليها حسب ما جاء في املادة الثانية من  

ي مقاصد الهيئة و مبادئها على ان تعمل الهيئة و أعضاءها على تحقيق السلم و األمن الدولي وحفظ حقوق و حريات  امليثاق ف

اإلنسان،  كما يدعو كل الدول لبذل كل ما في وسعهم و تقديم اإلعانة لألمم املتحدة في أي عمل تتخذه وفق امليثاق، و نصت  
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إشاعة احترام حقوق االنسان و الحريات األساسية للجميع بدون أي تمييز بسبب    الفقرة ج من امليثاق بالعمل على  55املادة  

 الجنس او الدين أو اللغة و دون تفريق بين الرجال و النساء و ضرورة مراعاة هذه الحقوق فعال.

 : اإلعالن العاملي لحقوق االنسان الفرع الثاني

التي كلفت   املناقشات قدمت بريطانيا مشروع  بعد ان تكونت لجنة حقوق االنسان و  بإعداد مشروع اإلعالن، و في فترة 

أو محكمة دولية ملعالجة االنتهاكات التي تقع على اإلعالن إال أن هذه   انشاء جهاز دولي  يتضمن إعالنا للحقوق مرفق بطلب 

إقراره، و بالفعل تم إقرار اإلعالن  الفكرة واجهت الكثير من االعتراضات و اختصرت اللجنة عملها في دراسة اقتراح اإلعالن و  

  40، حيث تمت املوافقة عليه بأكثرية األصوات املقدرة ب  1948ديسمبر    10تم عرضه على األمم املتحدة و صادقت عليه في  و 

   أصوات هم :    8و امتناع  صوت

الداخ1 القضايا  في  تتدخل  املنظمة قد  االشتراكية ذلك ألن  البلدان  و  السوفيتي  االتحاد  االتحاد  /  و العتقاد  للدول  لية 

 السوفيتي أن الحريات مجرد وهم. 

ن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال مكان لها في  أ/ أما في إفريقيا الجنوبية فرفضت املشروع ألنها اعتبرت  2

 اإلعالن.

فراد أوسع من ذلك في اإلعالن بالتالي / اململكة العربية السعودية حيث تعتبر الدين اإلسالمي ينص على حقوق االنسان لأل 3

 حق االنسان في اختيار عقيدته ال تتماش ى مع مبادئ دين الدولة اإلسالمية. 

 فئات كالتالي: 4تضمن اإلعالن العاملي مقدمة وثالثين مادة تكرس حقوق وحريات االنسان ويمكن تصنيفها الى      

 حياة، الحرية واألمن. الفئة األولى: الحقوق الشخصية لألفراد كالحق في ال (1

 الفئة الثانية: حقوق األفراد في مواجهة الجماعة كحق الجنسية وحق اللجوء وحق التنقل... الخ.  (2

 1الفئة الثالثة: وتضمنت الحريات العامة والسياسية كحق االجتماع والتجمع وحق املشاركة في االنتخابات...الخ.  (3

، حق 23االقتصادية واالجتماعية كحق العمل وحق االنضمام إلى النقابات م  أما الفئة الرابعة فقد تضمنت الحقوق   (4

، بطبيعة الحال إن حق العمل يعتبر من الحقوق االجتماعية إال أن اإلعالن يتحدث عن  26الراحة وحق التعليم م  

فقد جاءت املادة    العمل بصيغة عامة حيث يمكن ان يكون العمل عبارة عن تجارة أو استثمار، أما فيما يخص امللكية

 2من اإلعالن كاآلتي:" لكل شخص حق التملك بمفرده او باالشتراك مع غيره وال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".   17

 : االتفاقيات املتعلقة بالحقوق االقتصادية الفرع الثالث

بالح تعتني  هي  و  اإلنسان  لحقوق  الثاني  الجيل  اتفاقيات  عليها  يطلق  االتفاقيات  هذه  االقتصادية  إن  قوق 

االجتماعية و الثقافية، حيث امتدت هذه االتفاقيات لشمل جميع مناحي الحياة الخاصة باإلنسان من ابرز هذه  و 

العهد  االقتصادية  االتفاقيات  بالحقوق  الخاص  والثقافية    الدولي   .1966ديسمبر    16في  واالجتماعية 

قوق الواردة في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إلى قواعد قانونية  حيث يعتبر أحد أهم اتفاقيتين دوليتين حولتا الح     

 
 .87-86، ص 1996( رامز محمد عمار، حقوق اإلنسان و الحريات العامة، د.د.ن، بيروت، 1)

، املواد   1948 ديسمبر 10( املؤرخ   في 3ألف )د. 217( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان اعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 2)

17 -23 -26 . 
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دولة من بينها   90إلى  1977، و بلغ عدد الدول التي انضمت إليه في 1976كانون الثاني  3ملزمة، و قد بدأ العمل به في 

 دول عربية. 10

، تضمن    1968افريل  30ونس في  و ت  1977يناير    19و املغرب في    1968ديسمبر   10حيث وقعت عليه الجزائر في  

 هذا العهد مقدمة و أقسام نلخصها فيما يلي:

(: تضمن هذا القسم حق الشعوب في تقرير مصيرها وضمان املساواة وعدم التمييز  5إلى   1/ القسم األول: )املواد من 1

التصرف بثرواتها وموا  الكافي لحقوق االنسان واقتصادها وحريتها في  ردها الطبيعية، كما تناولت مدى  بينها، مع االعتبار 

 التزام الدول بأحكام امليثاق.

من  2 )املواد  الثاني:  القسم  والضمان  15إلى    6/  اإلضراب،  في  والحق  النقابات  تشكيل  بالعمل،  الحق  تضمنت   :)

 االجتماعي، األمن الغذائي والصحي، حق األسرة واألمهات...الخ. 

من  3 )املواد  الثالث:  القسم  وإجراءات    (:31إلى    16/  امليثاق  تطبيق  على  الدولي  االشراف  تنظيم  الجزء  هذا  تضمن 

 1التصديق والتنفيذ. 

االقتصادية        الحقوق  بشأن  الدولية  كاالتفاقية  االقتصادية  الحقوق  بشأن  األخرى  االتفاقيات  بعض  هناك  كما 

 15ودخلت حيز التنفيذ في    1966ديسمبر    16واالجتماعية والثقافية الصادرة من الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  

االجتماعي، املستوى املعيش ي كاف للصحة والرفاهية، الحق في  وتضمنت حقوق اإلنسان في العمل، الضمان    1967يوليو  

 2التعليم وحق االشتراك في املجتمع الثقافي وغير ذلك من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة باإلنسان. 

 لحماية الحقوق االقتصادية   املطلب الثاني: اآلليات الدولية

إن الحريات والحقوق االقتصادية وقعت على عاتق الدول كمهمة واسعة وكبيرة نوعا ما ذلك شملها التدوين والتقنين       

السعي للتطور التدريجي أو أيضا لجعل هذه القوانين تطبق على أرض الواقع ويوجد هنالك آليات عاملية وإقليمية وهذا ما  و 

 سنحاول طرحه. 

 عاملية لحماية الحقوق االقتصاديةالفرع األول: اآلليات ال

 تشمل اآلليات العاملية األمم املتحدة و األجهزة التابعة لها وهي كاآلتي: 

واالجتماعي:أوال: االقتصادي  جانب    املجلس  إلى  اإلنسان  حقوق  بمسألة  تهتم  التي  األجهزة  أهم  من  املجلس  هذا  یعد 

:" تقدیم توصیات تختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان  األمم املتحدة  من میثاق  62/2العامة فقد أجازت املادة    الجمعية 

"أن یعد مشروعات اتفاقیات لتعرض على الجمعیة العامة بشأن املسائل    3وحریاته األساسیة ومراعاتها..."، وحسب الفقرة  

راسة املسائل التي تدخل  كما یحق له أن یدعو إلى عقد مؤتمرات دولیة لد "4التي تدخل في دائرة اختصاصه." وحسب الفقرة

 3باإلضافة إلى هذه االختصاصات املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان.  "في دائرة اختصاصه

 
 . 1966ديسمبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اعتمدته الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة     في -1
 . 728ص  ،2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2احمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق اإلنسان، الجزء  -2
علوان محمد یوسف و یونس محمد خلیل، القانون الدولي لحقوق اإلنسان )املصادر و وسائل الرقابة(،األردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع،   -3

 . 65، ص 2005
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 لجان األمــم املتحــدة ودورهــا فــي حمايــة الحقوق االقتـصـاديةثانيا:

ــــدة  68بمقتض ى املـــــادة   ـــم املتحـ ـــن ميثــــاق األمـ   االقتصــــادي واالجتماعي له الحق في أن ينش ئ لجانا في الشؤون   فـــــإن املجلـــــس  مـ

مـن أبرزها لجنة حقوق    وتطبيقا لهذا الـنص أنشـأ املجلـس العديـد مـن اللجـان  حقوق اإلنسان،  االقتصادية واالجتماعية لتعزيز

ومهمتها هي تقديم التوصيات الى الجمعية العامة حول  ،1946لعــام    09املعــدل بــالقرار رقم    05بالقرار رقم    1946اإلنسان سنة  

كل ما يتعلق بهذا املوضوع ، وشملت هذه اللجنة الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس األمن وإحدى عشرة دولة تمثل  

 1مختلف الحضارات واملناطق الجغرافية عبر العالم، حيث اتخذت من لبنان ومصر ممثلين للدول العربية. 

دوليـة بخصـوص الحريات    اتفاقياتإعداد إعالن عاملي لحقوق اإلنسان، إعـداد إعالنات و  ــد مهــام اللجنة فيما يلي:وتتجس

يستند إلى الجنس أو اللغة أو الدين،    املدنيـة و وضع املـرأة وحرية املعرفة واملسائل املتشابهة، حماية األقليات منع التمييز الذي

 2قوق اإلنسان. أية مسألة أخرى تتعلق بح

الدولية      املتحدة و محكمة العدل  الدور الذي تلعبه كل من األمانة العامة لألمم  الوكاالت    و هذا دون إغفال  و بعض 

منظمة   الدولية  العدل  كمنظمة  والالسلكیة    األغذية املتخصصة  السلكیة  للمواصالت  الدولي  االتحاد  و  والزراعة)الفاو( 

 ة في حماية الحقوق االقتصادية.يالفكر  ةيواملنظمة الدولیة للملك

 املطلب الثاني: اآلليات اإلقليمية لحماية الحقوق االقتصادية

الدول  على  املباشر  أثرها  االنسان  بحقوق  الخاصة  اإلقليمية  واالتفاقيات  املواثيق  لظهور  الحقوق    كان  حماية  في 

ألوروبا  االقتصادية، األساسیة  االتفاقية بموجب    فبالنسبة  وحریاته  اإلنسان  حقوق  لحمایة  على  األوروبیة  التوقیع  تم   ،

بتاریخ   روما  في  األوروبیة  في    4/11/1950االتفاقیة  التنفیذ  حيز  األوروبيو  3/9/1953ودخلت  االجتماعي  سنة    امليثاق 

تحاد األفريقي حاليا( اعتمد  و بعد ميال منظمة الوحدة اإلفريقية ) اال،  1969سنة  االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان،1961

الصادر    5437بموجب قرار رقم    1994اعتمد في  ، إضافة إلىامليثاق العربيالذي  1981سنةامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان

 3شملت الحريات االقتصادية نفسها التي اعتمدت في االتفاقيات الدولية. من طرف الجامعة العربیة 10/9/1994بتاریخ 

بیة لحمایة حقوق اإلنسان تم وضع األجهزة  و وفق االتفاقیة األور   بیة لحمایة حقوق اإلنسان:و األجهزة األور   الفرع األول: 

 التالية: 

أنشئت بموجب االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان وتتمثل في تلقي الشكاوي    اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسان:  أوال:

 :من االتفاقیة(، ووظائفها هي 25 من االتفاقیة( وهیئات معترف بها ) املادة  24دة  املقدمة من قبل األفراد والدول األعضاء)املا

مراقبة احترام التشریعات الوطنیة في الدول األطراف ألحكام   -مراقبة حسب تطبیق أحكام االتفاقیة من قبل الدول األعضاء  

 4التفاقیة. مراقبة احترام املحاكم الوطنیة في الدول األطراف ألحكام ا  - االتفاقیة 

 
 . 85رامز محمد عمار، مرجع سابق، ص   -1
لحمايتين الدولية واإلقليمية، مجلة الحقيقة للعلوم اإلنسانية  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والحقوق املدنية والسياسية بين افتاحي محمد،    -2

 .223ص ،2004،  1العدد 03و االجتماعية، جامعة أدرار، املجلد 
، مجلة الباحث  )حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إطار املنظمات اإلقليمية )جامعة الدول العربية نموذجابوعالم موايس ي،  -3

 . 193، ص 2014الحاج لخضر، 1، جامعة باتنة 2العدد  1ات األكادمية، املجلد للدراس
 . 394، ص 2006عمان، دار الشروق،  3الطعیمات هاني سلیمان، حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة، طبعة  -4
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  وهي جهاز قضائي ومهمته السهر على احترام الدول املتعاقدة ألحكام االتفاقیة،   املحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان:   ثانيا:

 1اختصاص قضائي واختصاص استشاري.   االختصاصاتتعتبر أحكامها نهائیة وملزمة التنفیذ و تمارس نوعين من 

یرتكز النظام األمریكي لحمایة الحقوق اإلنسان على دعامتين    یة حقوق اإلنسان:األجهزة األمریكیة حما  الفرع الثاني:

وتعتمد على   ،  1978واالتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان لعام    1948أساسیتين وهما میثاق منظمة الدول األمریكیة لعام  

  :جهازین وهما

سنوات وأنشئت بموجب    4ل املنظمة ملدة  ب أعضاء منتخبون من ق  7تتكون من    اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان:  أوال: 

 ویبرز دول هذه اللجنة في مجال حمایة حقوق اإلنسان في تلقي الدعاوي والشكاوي إما من األفراد أو جماعات.   1959قرار سنة  

اإلنسان: لحقوق  األمریكیة  املحكمة  من    ثانيا:  دول   7تتشكل  رعایا  من  منتخبون  وعهدتهم    قضاة  املنظمة    6األعضاء 

 2قضائية و استشارية.  :سنوات وتتجدد مرة واحدة فقط وأحكامها نهائیة في غير قابلة للطعن وٕالزامیة واختصاصاتها هي

تعتمد الدول اإلفریقیة في مجال حمایة حقوق اإلنسان على    الفرع الثالث: األجهزة اإلفریقیة لحمایة حقوق اإلنسان: 

 یة لحقوق الشعوب و املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب:  اللجنة اإلفریق 

مجلس رؤساء    سنوات من قبل   6عضوا یتم اختیارهم ملدة    11تتكون من    لحقوق اإلنسان الشعوب:   اإلفريقيةأوال: اللجنة  

حوث حول املشاكل اإلفریقیة في  ـجمع الوثائق وٕاجراء دراسات وب -منظمة الوحدة اإلفریقیة ویبرز دور اللجنة في هذا املجال في 

النظر في التقاریر املقدمة من قبل دول األعضاء، كما تتلقى الشكاوي من أیة دولة طرف في املیثاق أو   - .مجال حقوق اإلنسان

 3من طرف األفراد والجماعات.  

اللجنة اإلفریقیة    11تتكون املحكمة من    ثانيا: املحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب: قاضیا یكون عضوا من 

، و للمحكمة    سنوات قابلة لتجدید  6وهم قضاة منتخبون من قبل دول أعضاء منظمة الوحدة اإلفریقیة ملدة   مرة واحدة 

 اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب اختصاص قضائي و آخر استشاري. 

  :وفق املیثاق العربي لحقوق اإلنسان تعتمد على جهازین وهما ة حقوق اإلنسان:الفرع الرابع األجهزة العربیة لحمای

، و تم  1968سبتمبر  3أنشأت اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان  أول مرة في  اللجنة العربیة الدائمة لحقوق اإلنسان:  أوال: 

بالقرار الصادر عن مجلس الجامعة الدول    املعدلة  2007سبتمبر  5املصادر في    6826وضع الئحة داخلية للجنة بموجب القرار  

تتكون اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان من ممثلي الدول األعضاء في  2015.4سبتمبر    13املؤرخ في    7970العربية الوزاري رقم  

ون و تقديم  الجامعة، مهمتها تتعلق بكل ما له عالقة بحقوق اإلنسان بين الدول العربية، سواء بتقديم أراء إستشارية أو التعا

 الدراسات ....الخ. 

على غرار املحكمة األوروبية واألمريكية    2011يعود تاريخ إنشائها في أواخر عام    املحكمة العربیة لحقوق اإلنسان:   ثانيا:

إلى أن تم املوافقة عليها   املحكمة سنة    26/03/2013واإلفريقية،    6قضاة منتخبون ملدة    7،تتكون من  2014و صدر نظام 

 
  املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسيةالرقابة األوروبية على الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية،  سميرة عسكري وغزالن فليج،    -1

 . 584و583ص ، 2022، 1، كلية الحقوق جامعة الجزائر  01العدد   59املجلد  
 . 399و  398الطعيمات هاني سليمان، مرجع سابق، ص  -2
 . 400الطعيمات هاني سليمان، نفس املرجع، ص  -3
 . 525، ص  2020،  2العدد    13املجلد    االقتصادية في النظام العربي مجلة الواحات للبحوث و الدراسات،منصوري صونيا، آليات حماية الحقوق    -4
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وتتمثل اختصاصاتها في النظر في الشكاوي األشخاص عن طریق اللجنة، وال یمكن لألفراد أن یرفعوا    ابلة لتجدید سنوات ق

 .شكواهم مباشرة إلى املحكمة فاللجنة هي الوسیطة

عام   العربية  الدول  لجامعة  األولى  التأسيسية  الوثيقة  امليثاق  يعتبر  لكافة  1945و  القانوني  السند  االتفاقيات  ويعتبر 

 الجماعية والتي عقدت في إطار الجامعة الدولية  خاصة ذات الطابع االقتصادي    التي نذكر بعضها:

، لكن لم يتمكن من النجاح  1964أثنى مجلس الوحدة االقتصادية العربية عام  اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية:    -

الو  العربية املشتركة إال بمفهومها  اسع والقى التغيرات الضيقة لها حيث انصبت كامل جهوده على محاولة  في تحقيق السوق 

 إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضاءه. 

العربية املشتركة سنة    السوق العربية املشتركة:  - العربية قراره بشأن انشاء السوق  الوحدة االقتصادية  اتخذ مجلس 

، حيث ركزت االتفاقية  1975ر واألردن ثم انضمت ليبيا عام  دول هي سوريا والعراق ومص   4، وانحصرت االتفاقية على  1964

على الوصول ملنطقة تجارة حرة ابتداء من تحرير جداول السلع امللحقة باتفاقية تسهيل التجارة فيما بينها وفق جدول زمني  

، والتحرير  01/01/1969وتحرير باقي السلع بنسب مئوية كل سنة   حيث يتم التحرير لكامل السلع الزراعية في موعد غايته  

 . 01/01/1974الكلي للسلع الصناعية في موعد  

ودخلت حيز التنفيذ    1981تم إقرار هذه االتفاقية في فيفري  اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية:    -

عام   بداية  ال1983في  من  إعفاءات  شكل  في  الجمركية  التفصيالت  منح  في  أساس ي  بشكل  اهتمت  للسلع ،  الجمركية  رسوم 

التكامل   في  التجارة  حرية  مدخل  على  فيها  والتركيز  التجارية  املبادالت  لتسهيل  ذلك  العربية  الدول  بين  املتبادلة  الوطنية 

 االقتصادي العربي باعتبار التكامل االقتصادي له مدلول نظري وحالة مستهدفة من العالقات االقتصادية بين الدول. 

وات التعاون االقتصادي العربي بأول نجاح حققه في هذا املجال تمهيدا لتحقيق التكامل االقتصادي  و أخيرا تكللت خط  -

للجامعة العربية     واالجتماعي  االقتصاديبموجب قرار املجلس  تأسيس املنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  العربي و هو  

البرنامج التنفيذي والجدول الزمني الذي يهدف إلى التخفيض  ، و ذلك من خالل تطبيق  19/02/1997بتاريخ    59د.ع    1317رقم  

التدريجي للقيود الجمركية و غير الجمركية و الضرائب و الرسوم ذات األثر املماثل إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خالل  

 من أول يناير عام
ً
 ألحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،  1998عشر سنوات اعتبارا

ً
، تكون وفقا

أحكام مع  تتماش ى  كما  جميعها،  العربية  الدول  واحتياجات  أوضاع  مع  العاملية وتتماش ى  التجارة  العامة  وقوا منظمة  عدها 

أي قبل املوعد املحدد بعامين، وقد وبلغ عدد الدول العربية األعضاء  2005 املنظمة للتجارة الدولية. دخلت حيز التنفيذ عام

( 
ً
 .1( دولة18فيها حاليا

 املبحث الثاني: تكريس و حماية الحقوق االقتصادية على املستوى الوطني 

إليها، لكنها    انضمتبالحقوق اإلنسان و حمايتها طبقا للمواثيق الدولية التي    االعتراف عملت الجزائر منذ استقاللها على       

السوق، و هذا    اقتصاداأليديولوجي و السياس ي للدولة سواء في مرحلة النظام االشتراكي أو التوجه نحو    باالنتماءكانت مرتبطة  

 . 2020نة إلى التعديل الدستوري لس 1963ما جسدته مختلف الدساتر منذ سنة 

تضمن فصال خاصا   ألول مرة بابا كامال سماه الحقوق ألساسية و الحريات العامة و الواجبات،  2020لقد أورد الدستور       

فيه حوالي   الحريات نص  و  إلزامية    44بالحقوق  و  الفصل بضرورة  افتتح  قبل    احتراممادة، حيث  من  الحريات  و  الحقوق 

 
 2009و لقد صادقت الجزائر على االتفاقية و دخلت ملنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنة  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ألزم السلطات بعدم تقييد الحقوق و الحريات إال بنص تشريعي قانوني ألسباب ترتبط السلطات و الهيئات العمومية، كما  

 1بالنظام العام و اآلداب العامة و الثوابت الوطنية. 

 املطلب األول: االعتراف بالحقوق االقتصادية في النصوص القانونية الوطنية

و الحق في العمل و حق في  يةرية في كل من الحق في امللكتتمثل الحقوق االقتصادية التي كرستها النصوص القانونية الجزائ

 و التجارة و املقاولة و الحق في اإلضراب . االستثمارحرية 

 الفرع األول: الحق في امللكية 

و هو مبدأ مكرس دستوريا  إن االعتراف بحق امللكية مسألة قديمة نص عليه القانون الروماني و أقرته الشريعة االسالمية 

فيها، التصرف  األموال وحرية  اقتناء  للفرد حرية  يتيح  الجزائر  بدستور    في  ذات    1976بدءا  الفردية  امللكية  أن"  أشار  الذي 

مقيدة    امللكية الخاصة ذات الطابع االقتصادي"، غير أن هذا الدستور جعل من  االستعمال الشخص ي أو العائلي مضمونة

 الفكر االشتراكي الذي كان سائدا في تلك الفترة.   وظيفة الدولة املتدخلة و و مشروطة، و ذلك تماشيا مع 

لحق امللكية في املادة  الذي جاء معبرا عن توجه الدولة نحو اقتصاد السوق كرس الحماية الالزمة    1989إلى أن صدر دستور  

 2016و التعديل الدستوري لسنة    52في املادة   1996منه " امللكية الفردية مضمونة " وهو األمر الذي أكده كل من دستور    49

 2.) امللكية الخاصة مضمونة ( 2020من دستور  60و املادة منه 64في املادة 

املادة   القا  674كما عرفها املشرع الجزائري في نص  التمتع والتصرف  من  امللكية هي حق  التي تنص على أن "  املدني  نون 

بمعنى أن يكون االستعمال واالستغالل والتصرف حسب  باألشياء بشرط ان ال يستعمل استعماال نحرمه القوانين واألنظمة"،

ظيم معارض ملا هو مقرر  الحدود وضمن الضوابط والقيود التي يسمح القانون والتنظيم، على أن ال يكون هذا القانون أو التن

 3.في القانون الدولي العرفي واالتفاقي ومستقر

 و التجارة و املقاولة  االستثمار الفرع الثاني: الحق في حرية 

ثم        االشتراكي،  النهج  فيها على  اعتمد  أين  املوجه  االقتصاد  إلى مرحلتين: مرحلة  الوطنية  االقتصادية  املنظومة  تقسم 

 مرحلة االنفتاح على االقتصاد العاملي مع تبني آليات لضبط السوق.

باحتكار الدولة لكافة األنشطة  ، و التي تميزت  1988و التي بدأت منذ االستقالل إلى غاية سنة    للمرحلة األولى فبالنسبة  

االقتصادية، متخذة من النهج االشتراكي أسلوبا لتنظيم املجال االقتصادي، معتمدة في ذلك على التخطيط املركزي من أجل  

بعاد القطاع الخاص من ممارسة األنشطة االقتصادية عن طريق  تتحقيق أهداف الدولة االقتصادية و االجتماعية، تم اس 

 1976.4ت الفردية إال في نطاق ضيقو محدود، و هذا ما أكد عليه دستور سنة منع املبادرا

 
، 1، العدد 09خنشلة، املجلد   العلوم السياسية جامعةالحقوق و   وضمانات حمايتها، مجلة  2020في ظل دستور    اإلنسان حقوق  محديد حميد،   -1

 . 48، ص 2022
، القانون العام، كلية  LMDبوسنة زينب، محاضرات في القانون العام االقتصادي، مطبوعة موجهة لطلبة الطور األول سنة ثالثة ليسانس نظام    -2

 . 15، ص 2022، 1الحقوق جامعة الجزائر 
حق امللكية حق من حقوق االنسان بين الحريات املدنية و الحقوق السياسية و االقتصادية، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية  عالوة العايب،    -3

 . 25، ص 2013، 1، كلية الحقوق جامعة الجزائر 05العدد  50السياسية، املجلد و 
 .12بوسنة زينب، مرجع سابق، ص  -4



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  49
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

بسبب انخفاض أسعار البترول و    1986، فبدأت معاملها بالظهور بعد األزمة االقتصادية سنة  املرحلة الثانية  أما عن     

النه فشل  فبعد  الخارجية،  املديونية  تراكم  و  الصعبة  العملة  من  الدولة  مداخيل  االصالحات  نقص  جاءت  االشتراكي  ج 

القانون الخاص بموجب    1988االقتصادية لسنة   العمومية االقتصادية االستقاللية و تخضعها لقواعد  لتمنح املؤسسات 

يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، فتراجع تدخل الدولة و بدأت باالنسحاب    01-88قانون رقم  

قتصادي لتعطي حرية أكثر للمبادرات الخاصة و تفتح مجال االستثمار للقطاع الخاص، حيث يظهر  تدريجيا من الحقل اال

ذلك من خالل مجموعة من النصوص القانونية املجسدة لالنفتاح االقتصادي و التوجه نحو اقتصاد السوق، أهمها قانون  

املتعلق باملنافسة،    06-95، املرسوم التشريعي رقم  املتعلق بالنقد و القرض  10-90املتعلق باألسعار، قانون رقم    12-89رقم  

 املؤسسات العمومية. ية  بخصوصاملتعلق  22 -95األمر رقم 

دستور        صدر  أن  مادته    1996إلى  الصناعة،  37في  و  التجارة  حرية  ضمان  على  صراحة  نصت  أين  التعديل  ،  مع  و 

لسنة   املادة  2016الدستوري  املادة    43، حلت  إلى    1996  من دستور   37محل  الصياغة  مبدأ حرية االستثمار التي حولت 

) حرية االستثمار و التجارة و املقاولة    مع إضافة حرية املقاولة  61في املادة    2020و التي تم االحتفاظ بها في دستور  والتجارة  

 1.مضمونة ( 

لسنة   الدستوري  التعديل  بعد  و  الجزائري  املشرع  أن  نجد  من    2016كما  جملة  النصوص  باشر  مختلف  اإلصالحات 

املتعلق بترقية   2016أوت    3املؤرخ في     09-16بالجانب االقتصادي، حيث تم إصدار القانون رقم    خاصة تلك املتعلقة  القانونية

 2. االستثمار

 الفرع الثالث: الحق في العمل 

الدساتير، حیث اعترف دستور   في جمیع  العمل  الجزائر حق  الحقوق األس  1963كرست  للعمال ومنها حق  ببعض  اسیة 

من    فلقد ذكر حق العمل صراحة   1967أما دستور   20اإلضراب والحق النقابي ومشاركة العمال في تسیير املؤسسات في املادة  

 منه " حق العمل مضمون".   59خالل املادة 

هذا    على التوالي،  24و    52  العمل" في املادتين  تم إدراج حق العمل " لكل املواطنين الحق في  1996و دستور  1989أما دستور  

كما أن حق العمل ال یقتصر على فئة معينة فال   منه،  66على حق العمل في املادة  2020وقد أكد التعديل الدستوري لسنة  

، و یستتبعه حقوق أخرى متعلقة به وتعد ضمانات له وتشمل الحق في والراحة والحق  3يميز بين الجنسين ضمن مبدأ املساواة 

واألمن والوقایة الصحیة وحق جمیع العمال في االنخراط في النقابات والحق اإلضراب في القطاع الحق في األجر في الحمایة  

 ، و الحق في التقاعد. االجتماعيالحق في الراحة و العطل، الحق في الضمان 

 
 . 13زينب، نفس املرجع، ص بوسنة  -1
 . 2016أوت  03، املؤرخة في 46، الجريدة رسمية عدد االستثماراملتعلق بترقية  2016أوت  3املؤرخ في   09- 16القانون رقم   -2
الجريدة الرسمية عدد    2020نوفمبر  01، املتعلق بالتعديل الدستوري2020ديسمبر30املؤرخ في    442- 20املرسوم الرئاس ي رقم  من    68و    67املادة    -3

 . 2020ديسمبر  30، املؤرخة في 82
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في   في املؤسسات االقتصادية  املتعلق بعالقات العمل  90/11و نظم املشرع الجزائري حق العمل في كل من القانون رقم       

الخاص  و  العام  القانون  1القطاع  و  اإلدارات    06/03،  في  باملوظفين  الخاص  العامة  للوظیفة  األساس ي  القانون  املتضمن 

 2واملؤسسات العمومیة. 

 حق في العمل النقابي و اإلضراب الفرع الرابع: ال

رس حرية تأسيس الحق النقابي والحق في اإلضراب والحق في 
ّ
يتوجب التذكير بداية أن الدستور والقوانين الجزائرية تك

أحكام في  الدستوري  املبدأ  هذا  تأكيد  وتم  دستور    56املادة    املشاركة،  لجمیع    1996من  به  معترف  النقابي  الحق  إن  على 

القانون  املواطنين،   الجزائري  املشرع  بالقانون    90/14ووضع  واملعدل  النقابي  الحق  ممارسة  كیفیة  واألمر    91/30املتضمن 

من القانون    71و  70، املادتين  1996من دستور    57املادة    ،وكذلك بالنسبة لحق اإلضراب وهم أیضا مكفول دستوریا  96/12

من التعديل الدستوري لسنة      70و  69لدستوري، و أخيرا املادتين  املتضمن التعديل ا  2016مارس    6املؤرخ في    01-16رقم  

2020 . 

رقم   القانون  أرس ى  وفرع  11-90كما  املؤسسة  مستوى  على  للتفاوض  واملتمم، فضاءات  املعدل  العمل  بعالقات  املتعلق 

االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية،  من األهمية اإلشارة أيضا إلى أن هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ    النشاط،

على   التصديق  إلى  استعادة سيادتها  بادرت منذ  الجزائر  أن  الثمانية    17ذلك  االتفاقيات  بينما  من  للعمل،    8اتفاقية دولية 

حول حق    87  حول الحرية النقابية و حماية الحق النقابي، واالتفاقية رقم   78ا االتفاقية الدولية رقم  هالرئيسية، و نذكر من 

 3التنظيم و التفاوض الجماعي. 

 املطلب الثاني: اآلليات الوطنية لحماية الحقوق االقتصادية

إن االهتمام الوطني بقضايا حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من حيث توفير الضمانات الالزمة واملناخ املناسب لكفالة  

بها، وإعطائها االحترام الواجب لها والتزام الدول عموما باالمتثال للقواعد واألحكام التي تقرها، إذ تتجسد حماية حقوق    التمتع

اإلنسان وحرياته األساسية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية على املستوى الداخلي من خالل آليات وميكانيزمات  

و ذلك من خالل التوكيد على هذه الحقوق وتلك الحريات بوضعها في    لديمقراطية في العالم،تتقارب وتتشابه في معظم الدول ا

صلب مواد الدستور والتشريعات والتنظيمات الداخلية املختلفة واملتعاقبة، بما في ذلك التزام السلطة القضائية بمراعاتها في  

القارية واإلقليمية املقررة ملواضيع حقوق    ألهمية الدولية العامليةجميع األحوال واملناسبات أثناء املمارسة العملية، راجع إلى ا 

 4اإلنسان.

 و تعد هذه اآلليات بمثابة الضمانات الحقيقية للحقوق االقتصادية، و هي كاآلتي: 

 

 

 
 .  04/1990/ 25،الصادرة بتاریخ 17املتعلق بعالقات العمل، الجریدة الرسمیة العدد  1990ابریل  21املؤرخ في  11/ 90قانون رقم  -1
یولیو    15، الصادرة بتاریخ  46العامة، الجریدة الرسمیة، العدد  املتضمن القانون األساس ي للوظیفة    2006یولیو  15املؤرخ في    03/ 06األمر رقم    -2

2006 . 
 . 17:30على الساعة  25/05/2022، أطلع عليه بتاريخ www.mtess.gov.dzوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي،  -3
 .32العايب، مرجع سابق، ص عالوة  -4

http://www.mtess.gov.dz/
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 الفرع األول: الضمانات القانونية

ها تفعيل هذه الحقوق، فإن طموح الدولة  إضافة إلى الترسانة القانونية التي كرست الحقوق االقتصادية و التي تضمن بدور 

في تعزيز الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية لم يتوقف حيث تم تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين،  

قدمه أحد  و تم إسبدال الرقابة السياسية التي كان يقوم بها املجلس الدستوري بالرقابة القضائية، ويقصد بهذا الدفع لذي ي

أطراف الخصومة يطعن فيه في النص التشريعي أو التنظيمي الذي بصدد التطبيق غير دستوري، حيث يتم النظر في هذا النوع  

من الدفوع وفق إجراءات حددتها قوانين عضوية خاصة، و تعتبر هذه اآللية النقطة الفاصلة في تاريخ تجربة الرقابة الدستورية  

 1في الجزائر. 

على إنشاء املحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان    2020من التعديل الدستوري    185نصت املادة  حيث       

إمكانية إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس  195احترام الدستور، وأضافت املادة  

قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع    الدولة عندما يدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة

 .ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور 

 الفرع الثاني: الضمانات القضائية

القانون وكذلك إقامة    یعتبر القضاء إحدى الركائز األساسیة لحمایة حقوق اإلنسان فالسلطة القضائیة تسعى لتطبیق

العدل بين أفراد املجتمع من خالل تولیه الفصل في املنازعات بين األفراد وٕانصاف املظلومين وٕاعطاء كل ذي حق حقه، أوكل  

حقوقهم   للجمیع  ویضمن  والحریات  املجتمع  حمایة  خالل  من  اإلنسان  حقوق  حمایة  مهمة  للقضاء  الجزائري  الدستور 

 من الدستور.  164في نص املادة  األساسیة، و هذا ما جاء

كما تتجسد الضمانات القضائية في مجال الحقوق االقتصادية في تبني قواعد العدالة البديلة املمثلة في نظام التحكيم،       

و اإلدارية  بين الدولة و املستثمر األجنبي ، و هذا ما نص عليه قانون اإلجراءات املدنية    إذ يعتبر التحكيم وسيلة لتسوية النزاعات

 2منه. 24املتعلق باالستثمار املادة  09-16، و القانون 1039في املادة 

 الفرع الثالث: الضمانات املؤسساتية

باإلضافة إلى دور السلطات الثالثة التشريعية و التنفيذية و القضائية اعتمدت الجزائر على إنشاء مجموعة من املؤسسات  

الهيئات التي يعتبر من مهامها ال رئيسية ضمان تطبيق و احترام جميع الحقوق بصفة عامة و الحقوق االقتصادية بصفة  و 

عامة   بصفة  اإلنسان  بحقوق  تعنى  مؤسسات  هي  من  منها  اإلنسان  خاصة،  حقوق  لترقیة  االستشاریة  كاللجنةالوطنیة 

ع استشاري كاملجلس االقتصادي و  و منها من هي حقوقية كاملنظمات املهنية أو النقابات، و منها من هي ذات طاب،  3وحمایتها

الضبط  سلطات  هي  و  الرقابة  و  بالضبط  املكلفة  األجهزة  و  االقليمية  الجماعات  دور  إلى  باإلضافة  البيئي  و  االجتماعي 

تتمثل هذه الهيئات في سلطات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية و الذمة املالية املستقلة، تكلف بضبط االقتصادي،

و تنظيم النشاطات االقتصادية، و تنقسم إلى سلطات ضبط أفقي التي تمارس الرقابة على جميع النشاطات يمارس    و مراقبة

 
 .23ص  2021،  18لقيمة الدستورية للحريات االقتصادية، مجلة املجلس الدستوري العدد بن زيدان زوينة و شيعاوي وفاء، ا -1
 . 32ص  ،2019، 02مفهومالحريات االقتصادية بين املؤشر االقتصادي والتكريس القانوني، مجلة السياسة العاملية، العدد حساين سامية،  -2
املتضمن إحداث اللجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان وحمایتها، الجریدة    2001مارس    25املؤرخ في    71/ 01املرسوم الرئاس ي رقم    -3

 .28/03/2001، الصادرة بتاریخ 8الرسمیة العدد 
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هذه الوظيفة مجلس املنافسة  و سلطات ضبط عمودية قطاعية تختص كل سلطة بضبط قطاع معين في شكل شبكة  على  

اإللكترونية، سلطة االتصاالت  البريد و  املثال: سلطة ضبط  اللجنة    سبيل  الغاز،  و  الكهرباء  ضبط املحروقات سلطة ضبط 

 1املصرفية.

 خاتمة:

إن مسألة حقوق االنسان بصفة عامة و الحقوق االقتصادية بصفة خاصة و ضرورة حمايتها و ترقيتها باتت شأنا دوليا      

و داخليا و ال نعني بداخلي تحميل املسؤولية على السلطات فحسب، بل وجب نشر الوعي للمواطنين كذلك من خالل منحهم  

الحري فموضوع  بالواجبات  قيامهم  وفرض  نحو  حقوقهم  العالم  وسعي  العوملة  تجليات  ظل  في  جدال  املواضيع  أكثر  من  ات 

 مستقبل أفضل. 

إن ممارسة األفراد لحرياتهم العامة وحقوقهم التي يكفلها القانون لهم يجب ان تكون تعبيرا واعيا عن تمكنهم بروح التنظيم  

وضوي ال يعرف أي نوع من أنواع الحريات الفردية  لدى الجماعة السياسية من اجل ديمومتها وارتقاء مؤسساتها. فاملجتمع الف

والجماعية غير العنف والتسلط فالحريات العامة وباألخص الحريات االقتصادية ال يمكن تجسيدها إال من خالل نظام قانوني 

 فالفرد هو أفضل ضامن لحرياته. يرتكز على عقالنية النمو والتطور 

 

 قائمة املصادر و املراجع: 

 لقانونية الدولية و الوطنية: أوال النصوص ا

 . 1945جوان  26ميثاق األمم املتحدة في  .1

 10في    ( املؤرخ 3ألف )د.  217اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان اعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   .2

 .1948ديسمبر 

  16اعتمدته الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة في  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية   .3

 .1966ديسمبر 

 /25/04الصادرة بتاریخ  17املتعلق بعالقات العمل، الجریدة الرسمیة العدد    1990ابریل    21املؤرخ في    90/11قانون رقم   .4

1990 . 

رقم   .5 في    06/03األمر  العامة،    2006یولیو  15املؤرخ  للوظیفة  األساس ي  القانون  العدد  املتضمن  الرسمیة،  ،  46الجریدة 

 .2006یولیو  15الصادرة بتاریخ 

 . 2016أوت  03املؤرخة في   46، الجريدة رسمية عدد االستثماراملتعلق بترقية  2016أوت  3املؤرخ في   09-16القانون رقم  .6

لترقیة حقوق اإلنسان    املتضمن إحداث اللجنة الوطنیة االستشاریة  2001مارس    25املؤرخ في    01/71املرسوم الرئاس ي رقم   .7

 .28/03/2001، الصادرة بتاریخ 8وحمایتها، الجریدة الرسمیة العدد 
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 حماية حق التأليف و االبداع في اتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية 
La protection du droit de création et d’invention dans les conventions internationales 

et les lois nationales 
   Doctorante  Boualout  fazia et bessad Samiaة   فازي بوعلوط  -بساعد سامية   .د.ط

Université d’Alger 1  1كلية الحقوق جامعة الجزائر -   

 

 

 

Résumé :                                                                                                    

Les êtres humains jouissent de plusieurs droits, indépendamment de leur nationalité, de leur type social, de 

leur origine nationale ou coutumière ou de leur couleur, de leur religion, de leur langue ou de tout autre statut 

et de ce qu’on appelle les « droits de l’homme ». Et l’attention à ce genre de droit a été accordée tout dès le début 

de l’attention réelle aux droits de l’homme en vertu du droit international n’a été que dans les temps modernes 

et exactement après la Seconde Guerre mondiale. Les droits de l’homme où la déclaration universelle des droits 

de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies en 1948, a été le premier document juridique 

qui a défini les droits de l’homme universellement protégés, La déclaration universelle des droits de l’homme 

continue de constituer la base de toutes les lois et comparaisons internationales en matière de droits de 

l’homme. Elle s’est penchée sur un éventail de droits et de libertés, tels que la liberté d’expression, le droit d’asile, 

les droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques, tels que le droit à la sécurité sociale, et les droits 

culturels, y compris le droit à la paternité et à la créativité, à laquelle la protection juridique est consacrée au 

niveau national et international. 

Mots-clés : Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits culturels, le droit à la Créativité, Droits 

d’auteur, Droits de propriété intellectuelle. 
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 امللخص: 

العرفي يتمتع اإلنسان بعدة حقوق ملجرد أنه من البشر ، بغض النظر عن جنسيته أو نوعه االجتماعي أو أصله الوطني أو 

حقوق منذ القدم،  ال   أو لونه ، أو دينه أو لغته أو أي وضع آخر وأطلق عليها بحقوق اإلنسان، ولقد تم االهتمام بهذا النوع من 

غير أن البداية الحقيقية لالهتمام بحقوق اإلنسان في إطار القانون الدولي لم يكن إال  في العصر الحديث وبالضبط بعد الحرب  

، أول  1948حيث شكل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة لعام    العاملية الثانية، 

 .وثيقة قانونية تحدد حقوق اإلنسان التي يجب حمايتها عامليا

ل مجموعة  وال يزال اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يشكل أساس جميع قوانين حقوق اإلنسان الدولية، واملقارنة، وقد تناو 

االجتماعية واالقتصادية، كحق   الحقوق  والسياسية،  املدنية  الحقوق  اللجوء،  التعبير، حق  والحريات كحرية  الحقوق  من 

الحصول على الضمان االجتماعي، والحقوق الثقافية التي من بينها حق التأليف واإلبداع الذي كرست له حماية قانونية على  

 .الصعيدين الوطني والدولي

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الحقوق الثقافية، حق اإلبداع، حق التأليف، حقوق امللكية الفكرية.   ات املفتاحية:الكلم

 

 املقدمة: 

املنهج( في القسم   إن التفكير مرتبط بوجود االنسان وهذا ما جعل الفيلسوف "رينيه ديكارت " يقول في كتابه )مقال في 

"أنا أفكر إذن انا موجود " فبالعقل تطور اإلنسان في مختلف جوانب حياته " وهذا ما يؤكد بأن اإلبداع الذهني لعب    (1) الرابع  

إنه من   البشرية ، حتى أن مقياس تقدم األمم يقاس بمدى تقدمها الفكري ، لذلك  الحياة  دورا محوريا و أساسيا في تطوير 

ة ثمرات مجهوداتهم الفكرية تشجيعا لهم على مواصلة اإلبداع وهذا بسن قوانين  الضروري مكافأة املبدعين و املفكرين بحماي

قصر هذه الحماية في حدود 
ُ
و أنظمة و إبرام اتفاقيات متعددة األطراف قصد توسيع هذه الحماية على أكبر نطاق ممكن و ال ن

شير في هذا الصدد أن هناك مصنفات مستبعدة  إقليم معين ، ويعتبر املصنف هو  محل حماية حقوق املؤلف ، غير أنه البد أن ن

من الحماية على أساس قانون حقوق املؤلف ولهذا ما يبرره وقد حددهم املشرع الجزائري على سبيل الحصر و ذلك في املواد 

أمر    41-33من   عن   03/05من  الصادرة  اإلدارية  والعقود  والقرارات  التنظيمات  و  كالقوانين  الرسمية  الوثائق  في    تتمثل 

بالحماية   تتمتع  ال  النصوص،  لهذه  األصلية  الترجمة  و  القضائية،  األحكام  وكذا  املحلية،  والجماعات  الدولة  مؤسسات 

الرسمية ال تحمل صفة   الوثائق بصدد قيامها بوظيفتها  التي تصدر كافة هذه  العمومية  السلطات  بالتالي فإن  و  القانونية، 

ليف عليها، وبالتالي فأنه يمكن نقل هذه األعمال شريطة ذكر املصدر، أما فيما  املؤلف وال يكتسب القائم بالعمل حقوق التأ

يخص التعاليق الرامية الى شرح هذه األعمال فهو يعد عمل إبداعي يكسب صاحبه حقوق املؤلف ، ومن املصنفات املستبعدة  

الغرض من ذلك تحقيق االرباح ،   أيضا ، حالة النسخة الخاصة أي استنساخ نسخة واحدة لالستعمال الشخص ي إذا لم يكن

وكذلك في حالة استعمال املصنف ألغراض اإليضاح التعليمي أي لغايات مدرسية أو تربوية أو جماعية لغاية التدريب املنهي ،  

املختصة   السلطة  من  ترجمة  أو  االستنساخ  يريد  الذي  الشخص  يطلب  بأن  وذلك  االستنساخ  و  الترجمة  تراخيص  كذلك 

 ا بعد مض ي مدة معينة على نشر املصنف. ترخيص بذلك وهذ

 
 . 214.، ص 1985ترجمة محمود الخضيري طبعة - 1
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أما فيما يخص املصنفات املشمولة بالحماية فقد قامت التشريعات واالتفاقيات الدولية ومنهم التشريع الجزائري بذكرها  

جرد  على سبيل املثال ال الحصر حيث يكون للمؤلف عليها حقوقا استئثاريه، وهذه الحماية ال تكون إال بتوافر مبادئ معينة وبم 

 دولية.  توافرها عليها فإنها تتمتع بنوعين من الحماية وهي حماية وطنية وأخرى 

 فما مضمون هذه الحقوق وما هي الحماية القانونية املقررة لها على الصعيدين الوطني والدولي؟

 ولقد حاولنا معالجة هذه اإلشكالية ضمن مبحثين أساسيين: 

سنتناول في املطلب األول مضمون حق    مضمون حق الـتأليف ومبادئه؛ والذي قسمناه إلى مطلبين بحيث  األول:  املبحث

 التأليف أما في املطلب الثاني سنعالج املبادئ التي يقوم عليها حق التأليف. 

الثاني: األول   املبحث  املطلب  مطلبين،  في  سنتناولها  والتي  التأليف  لحق  املقررة  للحماية  الوطنية،  الحم  خصصناه  اية 

 واملطلب الثاني الحماية الدولية. 

 املبحث األول: مضمون حقوق املؤلف ومبادئها:

امللكية الفكرية بوجه عام هي كل ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة، فهي حقوق  

نشاط الفكري لإلنسان و تنقسم إلى نوعين ، النوع األول  ذهنية، مجالها واسع جدا  يدخل في نطاقها كل الحقوق الناتجة عن ال

يتمثل في  امللكية الصناعية التي تشمل الحقوق الواردة على االختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و التجارية والبيانات  

رف بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،  التجارية وكذا تسميات املنشأ، أما النوع الثاني فيتمثل في امللكية األدبية والفنية أو ما يع

ويعتبر حق املؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق املمنوحة للمبدعين على مصنفاتهم وهناك حقوق مجاورة لحقوق املؤلف  

أي تجاور املصنفات املحمية بحق املؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وتتمثل في حقوق فناني األداء مثل املمثلين واملوسيقيين  

م في  وحقوق  اإلذاعة  هيئات  تسجيالتهم وحقوق  في  املدمجة  واألقراص  األشرطة  تسجيالت  مثل  الصوتية  التسجيالت  نتجي 

 برامجها اإلذاعية و التلفزيونية . 

حق التأليف واإلبداع إذن هي السلطة واالختصاص بمجموع االفكار واآلراء وكل ما ينتجه العقل البشري من إبداعات فكرية  

 ( 1) ة خالقة أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عن هذا االبداع.وعلمي أدبية وفنية

 ثم نتناول املبادئ التي يقوم عليها هذا الحق ثانيا. انطالقا مما سبق فإننا سنتناول مضمون حقوق املؤلف أوال،

 : املطلب األول: مضمون حق املؤلف

على أنه: " يتمتع املؤلف بحقوق معنوية ومادية على املصنف الذي أبدعه يتبين من نص    03/05من األمر    21/1تنص املادة  

 مختلفة البعض منها ذو طابع مالي والبعض األخر ذو طابع معنوي )أدبي(.ة املادة أن املؤلف يستفيد من حقوق استئثاري

 :نطاق الحق املعنوي   الفرع األول:

حق املعنوي الصلة الوثيقة بين املؤلف ومصنفه الذي يعتبر امتداد لشخصيته وعليه فإن التكييف القانوني لهذا  يكرس ال

الحق يتمثل باعتباره من طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية ،وهو يمثل العمود الفقري لحق املؤلف ، يسمو على الحق املالي 

أ  : الخصائص  من  ذلك جملة  على  ويترتب  املادي  قابلة  أو  غير  فهي  ولهذا  املؤلف،   بصفة  ومرتبطة  مالية  وغير  أساسية  نها 

 
متوفر للتحميل من   33ص    2020السورية، الجمهورية العربية السورية،    مؤيد زيدان، حقوق امللكية الفكرية، من منشورات الجامعة االفتراضية  -1

 .http://pedia.svuonline.orgموسوعة الجامعة 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  58
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

للتصرف وال يمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ، أو نزع ملكية كما أنها غير قابلة للتقادم وال يمكن التنازل عنها كما أن مدتها  

ة التي تمثل امتيازات أو سلطات تمكن  عدة حقوق فرعي 03/05من االمر  23و املادة  22غير محدودة وهي تشمل طبقا للمادة 

 املؤلف من حماية شخصيته التي يعبر عنها انتاجه الفكري أهمها :

باستغالله بأي شكل من أشكال االستغالل )املادة  (1): يتمتع املؤلف بحق الكشف عن مصنفه،حق الكشف عن املصنف-1

األمر    27 اب03/05من  أو  معين  في شكل  نشره  في  الحق  فللمؤلف  االمتناع عن نشره،  (،  في  الحق  له  كما  الجمهور،  إلى  الغه 

وللكشف أهمية كبرى، حيث إن حقوق املؤلف تنشأ بمجرد االبداع ولكن لن تمارس إال بعد الكشف، وحق الكشف حق مطلق  

 (2)غير قابل للتصرف أو التداول.

للمؤلف الحق في أن   05  -03من األمر    22ادة  أيحق املؤلف في نسبة مصنفه إليه، نصت عليه املحق التبني )حق األبوة(:  -2

يسند إبداعه الفكري اليه، بمعنى يحق له أن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ املصنف كلما طرح على الجمهور بل وله أن  

 نتائج هي: ، ويترتب عن التبني ثالثة (3) يعرض مؤهالته العلمية، كما ال يجوز لورثته بعده اخفاء اسم مورثهم عن الجمهور 

 أن قبول املؤلف لنظام النيابة ال يعني أبدا تنازله عن حقوقه األدبية.-

أن هذا الحق مطلق، وبالتالي في حالة اخفاء الهوية فال يجوز للمتعاقد األخر كشف هذه الهوية، وكل كشف له يعتبر    -

 (4) ة ما لم تكن وصية خاصة ارتكاب خطا إال إذا كان هذا الكشف مرخص، بعد وفاة املؤلف يخول الكشف للورث

أن يلجأ للقضاء    في حالة ما إذا كان املصنف ذات منفعة عامة ورفض الورثة الكشف عنه هنا للوزير املكلف بالثقافة  -

 (5)للفصل في الكشف عن املصنف.

حق املؤلف على أن يعترض على أي تحريف او حذف وعلى أي تعديل ملصنفه من شأنه    الحق في احترام سالمة املصنف:-3

من األمر    25واملادة    «berne»من اتفاقية برن    06ان يمس بشرفه وسمعته أو بمصالحه املشروعة، ونصت على هذا الحق املادة  

03/05 . 

سحبه من التداول التجاري عندما يصبح غير مطابق  وهو حق املؤلف في العدول عن مصنفه أو  حق التوبة )حق الندم(:-4

 (6) مع قناعته الفكرية أو املعنوية بعدما كان نشره محل عقد بشرط أن يدفع مسبقا التعويضات ألصحاب حقوق االستغالل.

 
 . 23/7/2003مؤرخ في   44قوق املجاورة )ج.ر العدد يتعلق بحقوق املؤلف والح 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  05/ 03من األمر  22املادة  -1
 . 2002-2001محاضرات الزاهي عمر ألقيت على طلبة السنة الرابعة ليسانس  - 2
األستاذة بوعالم، محاضرات في الحماية القانونية لحقوق املؤلف ألقيت على طلبة السنة ثالثة ليسانس تخصص فنون درامية جامعة وهران،  -  3

 .6ص 
 املشار اليه سابقا.  03/05من  2فقرة   22املادة -4
 املذكور أنفا.  05/ 03من األمر  3فقرة   22املادة - 5
 املذكور آنفا03/05من االمر  24املادة  -6
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ة إلى  وبشأن اتفاقية برن فقد أقرت أن الحق املعنوي للمؤلف يشمل املطالبة بنسبة املصنف إليه )حق األبوة(، باإلضاف

الحق في االعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أخر لهذا املصنف أو كل مساس أخر بذات املصنف يكون ضارا  

 (1) بشرفه أو بسمعته.

   نطاق الحق املالي  الفرع الثاني:

ونها حقوقا يعترف  إلى جانب الحقوق املعنوية  يتمتع املؤلف بحقوق مالية  أو كما يسميها البعض بالحقوق االقتصادية لك

بها القانون للمؤلف قصد االنتفاع من مصنفه اقتصاديا بشتى أوجه االستغالل التي يباشرها املؤلف لالستفادة من ثمرة جهده  

، ويعتبر الحق املالي للمؤلف  (2) الفكري سواء استغله بنفسه أو بواسطة شخص أخر، أي املتنازل له ) بمقابل أو بدون مقابل(

ومن حقوق الذمة املالية وينتقل إلى الورثة بعد وفاة املؤلف إلى غاية انتهاء مدة الحماية، كما يتميز بأنه مؤقت،  منقول معنوي 

فحق املؤلف في احتكار استغالل مصنفه محدد بمدة حياته ولورثته بعد مماته بمدة معينة أجمعت التشريعات على تحديدها  

مدة حماية الحقوق املادية للمؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي   03/05من أمر    54سنة من وفاته، فقد حددت املادة    50بمدة  

، فإن  50حقوقه مدة خمسين) إذا كان املصنف مشترك  ما  تلي وفاته، وفي حالة  التي  املدنية  ابتداء من مطلع السنة  ( سنة 

يد الحياة من املشاركين في املصنف وهذا  احتساب مدة الحماية تبدأ من نهاية السنة املدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على ق

سنة تبدأ من نهاية السنة    50من نفس األمر، أما في حالة ما تم النشر بعد وفاة املؤلف فإن احتساب    55املادة   ما نصت عليه

 (3)املدنية التي نشر فيها املصنف على الوجه املشروع للمرة األولى.

( سنة تبدأ من نهاية  50الخمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجازه، فإن مدة خمسين )وفي حالة عدم نشر هذا املصنف خالل  

الجمهور خالل   بين  املصنف  هذا  تداول  عدم  حالة  وفي  الجمهور،  بين  التداول  رهن  املصنف  فيها  وضع  التي  املدنية  السنة 

السنة املدنية التي تم فيها ذلك اإلنجاز  الخمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجازه، فإن مدة خمسين سنة يبدأ سريانها من نهاية  

 الفقرة الثانية والثالثة من نفس األمر، وبعد انقضاء هذه املدة يصبح املصنف ملكا عاما.  60وهذا ما قضت به املادة 

ه  على أنه يحق للمؤلف دون سوا  03/05الفقرة الثانية من األمر    27أما فيما يخص أوجه االستغالل املالي فقد نصت املادة  

 أن يقوم بنفسه أو يسمح ملن يقوم على الخصوص باألعمال التالية:

 استنساخ املصنف -

 وضع البرنامج رهن التداول لدى الجمهور  -

 تأجير البرنامج -

 ابالغ املصنف الى الجمهور بأية منظومة معلوماتية  

 الترجمة واالقتباس والتحويالت املدخلة على البرنامج وإعادة توزيعه -

 
املرسوم الرئاس ي  والتي انضمت اليها الجزائر بموجب    1886سبتمبر    9من اتفاقية برن لحماية املصنفات االدبية والفنية املؤرخة في    1ثانيا /   6املادة    -1

 .1997سبتمبر  13مؤرخ في  341-97رقم 
 املتعلق بحقوق املؤلف املذكور آنفا. 05/ 03من األمر  27ونصت عليها املادة  -2
 املتعلق بحقوق املؤلف املشار اليه سابقا.   05/  03الفقرة االولى من األمر  60املادة  -3
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 املجال مفتوح ملختلف صور االستغالل الحديثة التي قد تظهر مستقبال.  وهو تعداد
ً
 جاء على سبيل املثال تاركة

 املبادئ التي يقوم عليها حق التأليف واإلبداع:  املطلب الثاني:

الثالثة الفقرة األولى من األمر   ل  صراحة على أن الحماية على أساس قانون حقوق املؤلف تمنح لك   03/05تقض ي املادة 

صاحب إبداع أصلي ملصنف أدبي أو فني، وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة على أن الحماية تمنح للمصنفات الفكرية  

مهما كان شكل تعبيرها بنصها على أنه " تمنح الحماية مهما يكن نوع املصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته، بمجرد  

إلى الجمهور". وبناء عليه فإن املصنفات املشمولة  ايداع املصنف سواء أكان املصنف مثبتا   أم ال بأية دعامة تسمح بإبالغه 

،وشرط    l’originalitéاألصالةبالحماية في ظل قانون حقوق املؤلف البد أن تنطوي على شروط معينة تتمثل أساسا في شرط  

 .ابالغه للجمهور في شكل مادي ملموس

االول:  املؤلف:    الفرع  قانون حقوق  على أساس  املصنف  األصالة كشرط لحماية  املصنف شرط  معيار  تعتبر أصالة 

أساس ي لحماية حقوق املؤلف وعنصر البد منه في اضفاء تلك الحماية وتتجلى هذه األصالة في التعبير اإلبداعي وكذا في ذاتية  

قصد بها  أن ينطوي املصنف على نوع من اإلبداع، أي أن يعبر  فاألصالة إذن ي(  1) املصنف وال محل للحماية دون هذه االصالة،

عن املجهود الفكري لصاحبه وإال ال تسري عليه الحماية املقررة في قانون حقوق املؤلف، وعلى هذا األساس فان املصنف الخال  

القانونية لخلوه من شر  بالحماية  يعبر عن شخصية صاحبه ال يكون مشموال  الذي ال  و  اإلبداع  ط جوهري وهو معيار  من 

 . "أن االبتكار هو الثمن الذي تشترى به الحماية"عن هذا املعنى بقوله  الفقيه السنهورياألصالة وقد عبر 

إن االبداع ال يفهم منه اختراع افكار غير معروفة من قبل، فال مانع أن تكون الفكرة قديمة ثم يعبر عنها املؤلف بأسلوبه 

 (2) ا عبر عنه البعض بقولهم بأن حقوق املؤلف تحمي فقط ابداعات االشكال وليس األفكار.الخاص وبمنهجية جديدة وهذا م

أخرى  املصنف عن    وبعبارة  يتميز  أن  يكفي فقط  األفكار قديمة،  تكون  أن  تكون مطلقة، فيمكن  أن  يشترط  األصالة ال 

 اإلبداع وأن تكون له ثمرة الجهد الشخص ي لصاحبه. املصنفات التي سبقت لكي يكون أصيال، أي يكفي أن يعبر عن نوع من  

إن مسالة األصالة هي مسألة واقع، يعني أن السلطة التقديرية للقاض ي حيث يختلف تقديرها باختالف املصنفات بحسب  

لتجاري  ما إذا كانت علمية أو تقنية أو أدبية أو موسيقية أو مصنفات مشتقة ...الخ وحسب ما إذا تعلق األمر على املستوى ا

 (3) بانتحال أو تقليد.

 إبداعات األشكال وليس األفكار )إفراغ االنتاج الذهني في شكل مادي ملموس(:  الفرع الثاني: حماية

كما سبق وأن اشرنا إليه أنفا أن حماية حقوق املؤلف تعمل على حماية األشكال وال تحمي األفكار طاملا أن األفكار ال تعتبر  

ويقصد بذلك إخراج األفكار من  (4)حقوق املؤلف تهدف إلى حماية الشكل الظاهري امللموس لألفكار،مصنفات ولذلك فإن  

 
 ....." أصلياملتعلق بحقوق املؤلف املذكور سابقا بنصها " يمنح كل صاحب ابداع  03/05املادة الثالثة من االمر  -1
ثالثة  -2 )سنة  درامية  فنون  تخصص  الجزائر  في  الفنية  التشريعات  مقياس  املؤلف،  لحقوق  القانونية  الحماية  في  محاضرات  بوعالم،  األستاذة 

 . ليسانس(، جامعة وهران.
 بن يوسف بن خدة. 1كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر  2002ألقيت على الطلبة السنة الرابعة ليسانس سنة  ضرات الزاهي عمر،محا-3
بوعالم،-4 ثالثة    االستاذة  )سنة  درامية  فنون  تخصص  الجزائر  في  الفنية  التشريعات  مقياس  املؤلف،  لحقوق  القانونية  الحماية  في  محاضرات 

 وهران. ليسانس( جامعة 
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سواء أكان مصنفا مكتوبا بتجسيده في صورة مادية ملموسة كالكتاب ، أو صحيفة ، أو    (1)ذهن املؤلف، وإبالغها للجمهور، 

لوحة فنية ، أو قرص مضغوط ، في دعامة ورقية أو إلكترونية، أو كان مصنفا شفويا مثل املحاضرات والخطب واملواعظ و  

من    7ق املؤلف وهذا ما نصت عليه صراحة املادة  وبهذا فإن مجرد أفكار ال يحميها قانون حقو   (2) باقي املصنفات التي تماثلها،

ال تكفل الحماية لألفكار و املفاهيم و املبادئ و املناهج و األساليب و إجراءات العمل و أنماطه املرتبطة بإبداع  "03/05األمر  

في التعبير الشكلي املستقل  املصنفات الفكرية بحد ذاتها، إال بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في املصنف املحمي، و

، ومنه فإن قانون حقوق املؤلف يحمي إبداعات األشكال وليس األفكار، أي أن الحماية  "عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها

على أساس قانون حقوق املؤلف  تعنى  باإلطار الشكلي الذي تندرج فيه األفكار وآليات هيكلتها وترتيبها وكيفية التعبير عنها وال  

 متد الحماية للفكرة في حد ذاتها .ت

فالركن الشكلي بصفة عامة للمصنف يقصد به أن يكون املصنف قد أخرج من الحيز الفكري الى مجال الواقع فيصبح له  

وتتمثل حماية إبداعات األشكال في منح املبدع حقوق مانعة أو استئثاريه ذات طابع مالي كالحق في استنساخ  (3) كيان ملموس،

 وإبالغه للجمهور، وحقوق ذات طابع معنوي أو شخص ي.املصنف 

 املبحث الثاني: الحماية املقررة لحق التأليف واإلبداع: 

إنه من طبيعة املؤلف األدبية والفنية أال تبقى حبيسة في إقليم معين أو منطقة معينة ، وإنما يتم عرضها داخل املوطن  

املؤلف والحقوق املجاورة لم تقتصر فحسب على التشريعات واملنظومات القانونية  وخارجه ، لذلك فإن آليات حماية حقوق 

الداخلية بل امتدت إلى إطار دولي عكف على تبيان آليات هذه الحماية،  ولقد زاد اهتمام دول العالم بامللكية الفكرية بوجه  

اليب االقتصاد العاملي وما يحققه من مداخيل  عام، وبحقوق املؤلف بوجه خاص، انطالقا من الدور الذي تلعبه في تنشيط دو 

مالية هامة، مما جعل دول العالم تولي أهمية بالغة لهذا املوضوع، ذلك أن تحديد قوة أي دولة يعتمد على مقدار ما تملكه من  

ا العاملية والشيوع حيث ال يعرف حدود،  فقد وجب حماية حقوق  الفكري هي  مللكية  حقوق فكرية، وبما أن سمات االنتاج 

 الفكرية على جميع االصعدة الوطنية والدولية . 

 املطلب األول: حماية حق التأليف واإلبداع على الصعيد الوطني: 

محددا وفقا للقوانين الفرنسية الصادرة في هذا املجال، طبقا ألحكام األمر    1962كان حق التأليف واإلبداع في الجزائر بعد  

الذي أجاز تمديد تطبيق النصوص القانونية الفرنسية التي كان معموال بها إلى تاريخ   1962ديسمبر  31املؤرخ في  157- 62رقم 

شريطة أال تمس السيادة الوطنية، وبالتالي بقيت هذه النصوص هي املطبقة على التراب الجزائري حتى سنة    1962يوليو    03

و املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، وبصدور    9719مارس    6املؤرخ في    10-  97، و الذي ألغي بموجب األمر رقم  (4) 1973

املعدل و   1966يونيو  8املؤرخ في  156-66من األمر رقم  394-390منه تم إلغاء املواد من  165هذا األمر األخير وبموجب املادة  

ج مضمون هذه املواد امللغاة من قانون  املتمم و املتضمن قانون العقوبات ، و املتعلقة بالتعدي على امللكية األدبية و الفنية وأدر 

،    2003من هذا األمر، وفي سنة    158إلى    149مع بعض التعديالت و االضافات في املواد من    10-  97العقوبات في األمر رقم  

- 97مر  واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة معدال لأل   2003يوليو    19املؤرخ في    03/05أصدر املشرع الجزائري األمر رقم  

 
 املذكور سابقا التي تنص " ..... بأية دعامة تسمح بإبالغه الى الجمهور" 03/05من االمر  2الفقرة  3املادة 1
 ( املتعلق بحقوق املؤلف املذكور سابقا. 05/ 03من االمر  4املادة -2
 االستاذة بوعالم، املرجع السابق  -3
 . 434ص  29املتعلق بحقوق املؤلف عدد  1973يل افر  3املؤرخ في  14-73وهو تاريخ إصدار األمر رقم -4
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، الذي كرس حماية وطنية لحقوق املؤلف، وتكمن هذه الحماية في منح املؤلف الحق في رفع دعوى مدنية وأخرى جزائية في  10

حالة االعتداء على حقوقه وكذا اتخاذ بعض اإلجراءات التحفظية و الجزاءات املترتبة على االعتداء على هذه الحقوق، ولقد  

املعنون بـ "اإلجراءات و العقوبات"، وخصص الفصل    03/05وهو الباب السادس من األمر    خصص لهذا املوضوع بابا منفصال

- 151(، وخصص الفصل الثاني من هذا الباب لألحكام الجزائية )املواد من  150-143األول منه للدعوى املدنية  في املواد من )

160 .) 

 2020ليه الدساتير الجزائرية املتعاقبة ومنه دستور  يعتبر حق التأليف واإلبداع من الحقوق املكرسة دستوريا، نصت ع

بنصها على أنه "حرية االبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية مضمونة"، فال ال  (1)منه،  74وذلك بموجب املادة  

لقيم والثوابت الوطنية.  يمكن تقيد هذه الحرية إال عند املساس بكرامة األشخاص أو باملصالح أو باملصالح العليا لألمة أو ا

فالقانون يحمي الحقوق املترتبة على االبداع الفكري، وفي حالة نقل الحقوق الناجمة عن االبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة  

 حق الشفعة لحماية املصلحة العامة".

التنفيذي رقم   أيضا تم إصدار املرسوم  النصوص  القا  (2)   356/  05إلى جانب هذه  للديوان  الذي يتضمن  األساس ي  نون 

الوطني لحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة، و الذي يعتبر هذا األخير مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، فهو في عالقاته 

ويتمتع  (3) مع الدولة يخضع للقواعد املطبقة على اإلدارة، أما في عالقاته مع الغير، فتطبق عليه القواعد املطبقة على اإلنتاج

 (6) ومقره هو مدينة الجزائر. (5) وهو موضوع تحت وصاية وزارة الثقافة  (4) خصية املعنوية و االستقالل املاليبالش

 ( املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  الوطني  الديوان  وتم  ONDAويعتبر  املؤلف،  حقوق  لحماية  افريقية  مؤسسة  أول   )

وتم إعادة النظر في هياكله    366-98وفقا للمرسوم التنفيذي    1973جويلية    29الصادرة في    46-73انشائها بموجب االمر رقم  

، وباعتباره كجهاز ضبط امللكية االدبية و الفنية فانه منوط  2005سبتمبر    21الصادر في    356-05وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  

للمادة   بإنشائه،  5طبقا  املتعلق  املرسوم  وامل  من  املعنوية  املصالح  حماية  وأصحاب  بمهمة  حقوقهم  ذوي  أو  للمؤلفين  ادية 

الحقوق املجاورة و الدفاع عنها، وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي واملصنفات الوطنية الواقعة ضمن امللك العام، 

 . (7) وهذا في حدود الهدف االجتماعي وفي حدود القانون 

 الدولي:املطلب الثاني: حماية حق التأليف واإلبداع على الصعيد 

الوطنية           املؤلفات  للغات أخرى، قد تطلب حماية  املؤلفات  الثقافية وترجمة  املبادالت  الدولية و  العالقات  إن تطور 

خارج األراض ي الوطنية ، كما تطلب حماية املؤلفات األجنبية داخل الحدود الوطنية، ومن الناحية التاريخية كانت املصنفات  

 
في الفصل األول من الباب الثاني املتعلق بالحقوق االساسية والحريات العامة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جريدة    74املادة  -1

 .2020ديسمبر سنة  30املؤرخة في  82رسمية عدد 
في    -2 للديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة وتنظيمه وسيره، كجهاز ضبط  2005سبتمبر سنة    21مؤرخ  القانون األساس ي  ، يتضمن 

 .09/2005/ 21املؤرخ في  65امللكية األدبية والفنية ج.ر العدد 
، يتضمن القانون األساس ي للديوان الوطني لحقوق املؤلف  2005سبتمبر سنة    21مؤرخ في    356- 05من املرسوم التنفيذي رقم    2فقرة    2املادة  -3

 .21/09/05املؤرخ في  65والحقوق املجاورة وتنظيمه وسيره ج.ر العدد 
 من نفس املرسوم. 2/1املادة -4
 من نفس املرسوم.  3املادة -5
 من نفس املرسوم.  4املادة -6
 من نفس املرسوم.  5املادة  -7
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ن طريق ادراج في القوانين الوطنية شروط خاصة باملعاملة باملثل، كما أبرمت معاهدات ثنائية، غير  األجنبية تمنح الحماية ع

أنه هذه التدابير لم تكن كافية لحل جميع جوانب مشكلة الحماية الدولية لحقوق املؤلف، وساد االعتراف بالحاجة إلى مواثيق  

ملصنفات األجنبية على نطاق واسع، وبذلك بدأ االهتمام بتطور حقوق  دولية متعددة األطراف تلزم الدولة املتعاقدة بحماية ا

 (1)املؤلف على الصعيد الدولي نظرا الن كثيرا من املؤلفين و الفنانين كانوا يعانون من انتحال مصنفاتهم خارج بالدهم.

ة متعددة االطراف وهي اتفاقية " برن"  تواصلت الجهود املشتركة لعدد من الدول إلى إبرام أول اتفاقي   19وفي نهاية القرن        

وكانت ترمي إلى مساعدة  (2) .1886نوفمبر    09لحماية املصنفات األدبية والفنية، تم التوقيع عليها في مدينة برن السويسرية في  

أجر  مواطني الدول األعضاء فيها على الحصول على حماية دولية فيما يخص حقهم في مراقبة مصنفاتهم االبداعية وتقاض ي  

  االتحاد مقابل االنتفاع بها، وتضمنت االتفاقية مبادئ أساسية، حيث وضعت مبدأين أساسيين وهما إدماج رعايا دول أعضاء  

 في الجماعة الوطنية، وهذا ما يعرف بتشبيه األجنبي باملواطن ووضع قانون اتفاقي لتحديد مدة أدنى للحماية. 

فيما يخص أهداف هذه االتفاقية، فهي أبرمت بهدف حماية حقوق املؤلفين على مصنفاتهم األدبية والفنية ولذلك فقد  

لالزمة لتلك الحماية، كما أقرت مبدأ املعاملة باملثل والحقوق  تضمنت أحكاما خاصة بتحديدها ووضعت املعايير والشروط ا

األدبية للمؤلف ومضمونها ومدة حماية املصنفات التي يجب أن تلتزم بها الدول األطراف وحقوق التمثيل واألداء العلني وحقوق  

د واستغاللها  وتداولها  السينمائية  األفالم  نقل  عملية  وتنظيم  املوسيقية  املصنفات  املزورة  تسجيل  املصنفات  وحجز  وليا، 

 (3)والجمع بين أحكام االتفاقية والقوانين الوطنية لحماية حق املؤلف.

، ودخلت حيز التنفيذ  1952سبتمبر    6أبرمت في  Convention Universelle de Genève : (4)اتفاقية جنيف العاملية   (1

 . 1971يوليو  24ثم عدلت في مؤتمر باريس في  1955سبتمبر  16يوم 

وحتى ال تنافس اتفاقية جنيف العاملية، اتفاقية برن، نصت على أنه ال يمكن تطبيق أحكامها على العالقات املوجودة بين  

اتفاقية برن، وأنه ال يمكن للدول األعضاء في االتحاد   إلى  التي انضمت  الخروج منه    –  1951واعتبارا من أول يناير  –الدول 

ملية، ولهذه التدابير االحتياطية ما يبررها، ألن أحكام اتفاقية جنيف تعد أقل صرامة من اتفاقية  لالنضمام إلى االتفاقية العا

 برن.

الدول   أي بحماية رعايا  الوطني،  باملؤلف  األجنبي  اتفاقية برن، تشبيه املؤلف  العاملية، على غرار  اتفاقية جنيف  تقض ي 

الوطني، غير أنها تمنح ملفهوم النشر معنى مختلفا عما هو عليه األمر  األعضاء بمقتض ى نفس األحكام التي يستفيد منها املؤلف  

 
 الزاهي عمر، املرجع السابق.-1
املتضمن انضمام الجزائر مع التحفظ إلى    1997سبتمبر    13املؤرخ في    341-97اتفاقية برن انضمت إليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  -  2

 . 61عدد  1997سبتمبر  14ج.ر  املتممة واملعدلة، 1886سبتمبر  09اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية املؤرخة في 
 . 22بوعالم، املرجع السابق   ص  األستاذة -3
 762ص  53، عدد  1973يوليو   03،ج.ر 1973يونيو  5املؤرخ في  26-73انضمت الجزائر الى هذه االتفاقية بموجب األمر رقم -4
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حيث أنه يقصد بالنشر النقل بشكل مادي وعرض نسخ املؤلفات على الجمهور، ويسمح هذا النقل بقراءة  (1) في اتفاقية برن،

 (3) التسجيالت الفونوغرافية ال تعتبر نشرا.وينجر عن هذا املفهوم أن (2)هذه املؤلفات أو أخذ معلومات عنها بصريا،

 25كما تميز هذه االتفاقية مثل اتفاقية برن بين املؤلفات املنشورة وغير املنشورة، وقامت بتحديد مدة الحماية للمؤلف ب  

 (5)لصالح ورثته.  سنة بعد وفاته  50وهذا خالفا التفاقية برن التي حددت مدة الحماية كل حياة املؤلف وطوال  (4)سنة بعد وفاته،

 :Convention de Genève (Convention Phonogrammes) اتفاقية جنيف )فنوغرام(  (2

واملسماة باتفاقية "فنوغرام" غرضها هو حماية    1971أكتوبر    29قامت اليونسكو باإلشراف على هذه االتفاقية املبرمة يوم  

حماية    ص به، وهي تتكون من ثالثة عشر مادة، هدفها هومنتجي التسجيالت السمعية ضد اعادة تسجيل انتاجهم غير املرخ

منتجي التسجيالت السمعية )الفنوغرامات( من صناعة وبيع األسطوانات املقلدة أو استنساخ تسجيالت سمعية )صوتية( غير  

السمعية، وتجدر االشارة  مصرح بها، أي أنها تهدف أساسا إلى محاربة عمليات "القرصنة " التي يعاني منها منتجو التسجيالت  

 أن هذه االتفاقية لم تنظم إليها الجزائر. 

 :Convention de Bruxelles convention Satellites اتفاقية بروكسل " اتفاقية األقمار االصطناعية" (3

القمر  هو  أشهرها  ولعل  االتصاالت،  مجال  في  متقدمة  جد  وسائل  استعمال  الى  السبعينات  في  التكنولوجيا  تطور    أدى 

 االصطناعي.

إن أهميته البارزة استلزمت البحث عن التدابير الضرورية لحماية أصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة على الصعيد  

 في حالة التوزيع غير املرخص به للبرامج بواسطة التوابع الصناعية )اإلشارات(.  الدولي

سبع دول،    1982، وبلغ عدد أطرافها حتى سنة  1979أواخر أوت  ونفذت في    1994مايو    27وقد أبرمت هذه االتفاقية في  

 (6) ويرجع سبب قلة اعضائها إلى عدم توافر املحطات األرضية اللتقاط االمتيازات الناقلة للبرامج لدى كثير من الدول.

إلى إيجاد حل مرض ملسألة الحقوق الواجب دفعها لصاحب املصنف و/أو الحقوق امل جاورة، إذا  وتهدف هذه االتفاقية 

كانت اإلشارات املبثة في إقليم معين تم فك رموزها ثم توزيعها في إقليم ثاني، فهذه العملية تعد بثا غير مباشر وغير مشروع،  

ولهذا تسعى هذه االتفاقية إلى تنظيم العالقات بين الهيئة الباعثة األصلية والهيئة املوزعة حتى تتمكن األولى من معارضة كل  

وتلزم هذه االتفاقية الدول املتعاقدة باتخاذ التدابير القانونية املناسبة ملحاربة التوزيعات الغير شرعية  (  7) مرخص به.توزيع غير  

 
 من اتفاقية برن املذكورة سابقا. 3املادة -1
  1973يونيو    5املؤرخ في    26-73حول حق املؤلف والتي انضمت اليها الجزائر بموجب األمر رقم    1952من اتفاقية جنيف العاملية لسنة    6املادة  -2

 . 762ص  53عدد  1973يوليو  3ج.ر 
 . 529، ص 2006،  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية، ابن خلدون للنشر والتوزيع -3
 من اتفاقية جنيف العاملية املذكورة انفا.  4املادة -4
 من اتفاقية برن، املذكورة سابقا. 7املادة -5
 . 23األستاذة بوعالم املرجع السابق م ص  -6
 . 533فرحة زراويصالح، املرجع السابق، ص -7
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إلى غير األشخاص املقصودين. اراضيها  عالوة على ذلك، ال يفرض على  (1))منع أي موزع من توزيع االشارات من االنطالق من 

 (2) االتفاقية اخضاع األجانب لنفس النظام القانوني الساري على مواطنيها.الدول األعضاء في 

 106وتجدر اإلشارة أنه بالرغم من عدم انضمام الجزائر إلى هذه االتفاقية فإنها أخذت بأحكامها، وذلك من خالل املادة  

معي البصري املتميزة عن الهيئة األصلية  الس  يمكن هيئة البث اإلذاعي السمعي أو "  بنصها على أنه؛  03/05من األمر    2الفقرة  

الصناعي القمر  اإلبالغ عن طريق  حالة  بها    في  املعترف  الحقوق  مراعاة  مع  الصناعي  القمر  بطريق  املنقول  املصنف  تبث  أن 

الوطني للتشريع  يمثله وفقا  أو من  الى هذه    ،"للمؤلف  انضم  الذي  الفرنس ي  الجزائري سلك مسلك املشرع  املشرع  وهذا ألن 

 التفاقية. ا

 :Convention de Romeاتفاقية روما  (4

، أشرفت اليونسكو على اتفاقية دولية ثانية ، وهي اتفاقية روما املتعلقة  إلى جانب اتفاقية جنيف املسماة باتفاقية فنوغرام

، والغرض من حماية هذه  1961التي تم ابرامها في روما عام  اإلذاعة  بحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات 

التفاقية ، فهو حماية الخدمات املتنوعة  اإلبداعات هو تحقيق أوسع توزيع ممكن لألعمال اإلبداعية ، أما الهدف من هذه ا

املتمثلة في أنشطة الفنانين العازفين و املنفذين ومنتجي التسجيالت السمعية و الهيئات اإلذاعية، وتتميز باملرونة لكونها تمنح  

 (3) .الدول األعضاء فيها عدة خيارات في هذا الشأن

ين سنة تحتسب من آخر سنة للتنفيذ بالنسبة لألداء غير  أما فيما يخص مدة الحماية فهي ال يمكن أن تقل عن عشر 

 (4)املسجل، وللتثبيت بالنسبة للتسجيالت السمعية واألداءات املثبتة عليها، وللبرامج املبثة بالنسبة للبث.

 :1986االتفاقية العربية لحماية حقوق املؤلف لعام  (5

قامت الدول العربية بعقد اتفاقية عربية لحماية حقوق املؤلف بعد أن تولت إعدادها املنظمة العربية للتربية والثقافة   

بغداد   في  عقد  الذي  العرب  الثقافة  لوزراء  الثالث  املؤتمر  في  نهائيا  إقرارها  تم  وقد  العربية  الدول  لجامعة  التابعة  والعلوم 

 . 1981)العراق( في نوفمبر 

فيما يخص أهداف هذه االتفاقية  فتتمثل في تقرير حماية املؤلفين العرب على مصنفاتهم األدبية والفنية والعلمية  أما  

مع   ويتالءم  الدول  هذه  يناسب  املؤلف  حقوق  لحماية  موحد  عربي  نظام  وضع  بضرورة  العربية  الدول  اقتناع  مع  تماشيا 

ذا كدافع لإلبداع الفكري و االبتكار وتنمية اآلداب والفنون والعلوم، ومن  االتفاقيات الدولية النافذة دون التعارض معها،  وه

ومدة   بالحماية،  املشمولين  املؤلفين  وتحديد  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على  بالحماية  املشمولة  املصنفات  تحديد  أحكامها 

 تي تعقب تاريخ وفاته.الحماية، فحددت مدة حماية حقوق املؤلف بخمس وعشرين سنة من بداية السنة املدنية ال

وتنص االتفاقية على قواعد ذات أهمية بالغة فيما يخص الرخص اإلجبارية لصالح البلدان السائرة في طريق النمو، ويتعلق  

البعض منها بالترجمة والبعض األخر بالنقل، كما نظمت انتقال حقوق املؤلف ووسائل حمايتها، كما اهتمت بحماية الفولكلور  

 
 . 23األستاذة بوعالم املرجع السابق م ص  -1
 . 533صالح، املرجع السابق، ص  فرحة زراوي -2
وهيئات -3 الصوتية  التسجيالت  ومنتجي  األداء  فناني  حماية  بشأن  روما  اتفاقية 

 https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/index.htmlاالذاعة
 املرجع.بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة، نفس  من اتفاقية روما 14املادة -4
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ل تحديد معناه وملكيته وتفويض الدول األعضاء فيها لحق حمايته بكل الوسائل القانونية املمكنة، وتشرف  الوطني من خال

على هذه االتفاقية لجنة دائمة تتكون من ممثلي الدول االعضاء ومنها متابعة تنفيذ االتفاقية وتبادل املعلومات بين األعضاء  

 ( 1) نة.في إطار النظام الداخلي الخاص بتنظيم عمل اللج 

كما توجد عدة منظمات دولية و اقليمية تعمل في مجال حماية حقوق املؤلف، من بينها املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

والتي تدعم حماية امللكية الفكرية منها االدبية والفنية في    1967" التي تأسست بموجب اتفاقية استكهولم سنة  wipoالويبو"

س التعاون الدولي، كذلك منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( التي ساهمت  جميع أنحاء العالم على أسا

بشكل فعال في حماية حق املؤلف على املستوى الدولي، وذلك من خالل تعاونها مع غيرها من املنظمات الدولية العاملة في هذا  

والعلوم )ألكسو(، و التي تعتبر أول منظمة عربية اهتمت بامللكية الفكرية    املجال، كما أن هناك املنظمة العربية للتربية والثقافة 

العربي من خالل قيامها بوضع أول اتفاقية عربية لحماية حق املؤلف    إذ تساهم في تطوير حماية حق املؤلف على املستوى 

 العربي.

 الخاتمة: 

األرض، وهو مرتبط بإنتاج العقل البشري، فمنذ أن خلق هللا  حق التأليف واالبداع حق موجود بوجود االنسان على وجه 

االنسان وركبه في أحسن صورة ما شاء ركبه وجعله في أحسن تقويم، علمه البيان وكرمه بالعقل تمييزا له عن سائر املخلوقات،  

حاجاته املادية يسعى إلى إشباع  واألرض، ومن طبيعة االنسان عندما يلبي    حتى يتدبر في الكون ويتفكر في ملكوت السماوات

احتياجاته الثقافية، وبذلك فإن الحق في التأليف واإلبداع هو حق موجود على الدوام، غير أنه لم يجد التعبير عنه في التشريع  

 أو النصوص القانونية. 

للمؤلف يلعب دورا مهما  وحماية االنفتاح الفكري بالنسبة    إال أنه بدأت ظاهرة التعدي على هذه الحقوق في اتساع متزايد

بالنسبة للفرد و للمجتمع على حد سواء، فبالنسبة للفرد يشجعه على األبداع واالبتكار، أما بالنسبة للمجتمع فان االبداعات  

الفكرية ال تتم بمعزل عن املجتمع الذي يعيش فيه املؤلف وإنما هي حصيلة التفاعالت التي هيأتها الظروف املختلفة االجتماعية  

التاريخية، وبالتالي فان حماية ما ينتجه املؤلف يهدف إلى خلق توازن فعال بين حماية املؤلف من االعتداء على حقوقه وبين   أو

نشر املعلومات ليستفيد مننها املجتمع، ولهذا عكفت التشريعات املقارنة والدولية على حد السواء على االهتمام بحق التأليف  

 امللكية الفكرية بوجه عام. و االبداع بوجه خاص وحماية 

إلى  الوطنية نخلص  بها فيما يخص اإلبداع كحق فكري مكرس في االتفاقيات الدولية والدساتير  الدراسة التي قمنا  بعد 

 ، أهمها: جملة من التوصيات

ال - باستحداثآليات قانونية ناجعة وفعالة لحماية هذا  الوطنية وذلك  القوانين  في  اإلبداع والتأليف  نوع من  تشجيع حق 

 الحقوق من أي اعتداء أو تشويه.

 تشجيع مجاالت البحث واإلبداع واالبتكار في املجاالت التي لها تأثير على التنمية االقتصادية للدول. -

التي  les start-upsإعداد سياسات تنموية واضحة األهداف من أجل ترقية روح اإلبداع لدى الشباب واملؤسسات الناشئة -

 ية االقتصادية وتعزيز املسار نحو إنجاح املشاريع اإلبداعية الخاصة. تحقق انسجاما والتنم

 
 . 529وفرحة زرا يصالح، املرجع السابق، ص  23األستاذة بوعالم املرجع السابق ص،  -1
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تكريس نظام حقوق امللكية الفكرية كنظام حماية قانونية لإلبداعات األدبية والفنية والصناعية بهدف تطويرها وتنميتها   -

 اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

 قائمة املصادر واملراجع:  

 ( املصادر: 1

 دولية: أ/ االتفاقيات ال 

-  " برن  في  berneاتفاقية  املؤرخة  االدبية والفنية  لحماية املصنفات  بموجب    1886سبتمبر    9"  الجزائر  اليها  انضمت  والتي 

 .  1997سبتمبر  13مؤرخ في  341-97املرسوم الرئاس ي رقم 

حول حق املؤلف والتي انضمت اليها الجزائر بموجب    Genève " (Convention phonogrammes) 1952اتفاقية جنيف "  -

 . 762ص  53عدد  1973يوليو  3ج.ر  1973يونيو  5املؤرخ في  26-73األمر رقم 

 1974ماي  27( املؤرخة في  (Convention satellites" أو اتفاقية األقمار االصطناعية Bruxellesاتفاقية بروكسل"-

إلذاعةاملؤرخة في  بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات ا  (Convention de Rome)اتفاقية روما    -

1961 . 

 .1986االتفاقية العربية لحماية حقوق املؤلف لعام -

 ب/ القوانين الوطنية: 

 .2020ديسمبر سنة  30املؤرخة في  82دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جريدة رسمية عدد  -

 . 23/7/2003مؤرخ في  44ق املجاورة ج.ر العدد يتعلق بحقوق املؤلف والحقو  2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03/05األمر  -

، يتضمن القانون األساس ي للديوان الوطني لحقوق املؤلف  2005سبتمبر سنة    21مؤرخ في    356-05املرسوم التنفيذي رقم  -

 .21/09/05املؤرخ في  65والحقوق املجاورة وتنظيمه وسيره ج.ر العدد 

 :( املراجع 2

متوفر    2020مؤيد زيدان، حقوق امللكية الفكرية، من منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،    -

 . http://pedia.svuonline.orgللتحميل من موسوعة الجامعة  

 . 2006وزيع ،فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية، ابن خلدون للنشر والت -

، السنة الجامعية  1محاضرات األستاذ الدكتور الزاهي عمر ألقيت على طلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق جامعة الجزائر -

:2001-2002 . 

فنون  - ليسانس تخصص  ثالثة  السنة  ألقيت على طلبة  املؤلف  لحقوق  القانونية  الحماية  في  بوعالم، محاضرات  األستاذة 

 .6وهران، ص درامية جامعة 

اقع اإللكترونية:3  https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/index.html ( املو

 

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/index.html
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 حماية العمال املهاجرينتقييم دور منظمة العمل الدولية في 
The role of the international labor organization in the protection of migrant workers 

 -  Sabrinq Ferhati , Algiers 1 university    1 جامعة الجزائر ي ـ فرحات صبرينة د.

  

 

 امللخص: 

في بلدان غير بلدانهم،    ²إن هدف منظمة العمل الدولية كما ورد في دستورها هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم

بما فيها العمال املهاجرين وذوييهم، كما تهتم بحماية حقوقهم املعترف بها في االتفاقيات الدولية، فهي تبدي أهمية خاصة بهذه  

الرغبة في إرساء   الى  بها  الدول، مما دفع  العديد من  العمال املهاجرين على  إدراكها الحقيقي ألثر تدفق موجات  الفئة بسبب 

شاملة لتكون كمبادئ أساسية يمكن أن تسهم في توعية الدول لقبول هذه املبادئ املتعلقة بمعاملة    اتفاقية اعد في شكل  قو 

بتذليل الصعوبات التي تواجههم بسبب تواجدهم في دول غير دولهم، فهي تبحث    واالهتمامالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،  

ي مواجهة الهجرة غير النظامية والتنقالت السرية واإلتجار بالعمال املهاجرين  مناسبة خاصة ف  في تحقيق فرض حماية دولية 

 والقضاء عليها، مع تأمين حماية ما لهم من حقوق اإلنسان األساسية.

  - السري   االنتقال  -الهجرة غير املنظمة- الدولية  االتفاقيات  -العمال املهاجرين- منظمة العمل الدولية  الكلمات املفتاحية:

 بالعمال املهاجرين. اإلتجار 

Summary:  

The goal of the International Labor Organization, as stated in its constitution is to protect the interests of 

workers when they are employed in countries other than their own, including migrant workers and their 

families, and it is concerned with protecting their rights recognized in international conventions. 

On many countries, which prompted them to want to establish rules in the form of a comprehensive 

convention to be as basic principles that could contribute to raising the awareness of States to accept these 

principles related to the treatment of migrant workers and members of their families, and attention to 

overcoming the difficulties they face because of their presence in countries other than their own, as it seeks to 

achieve appropriate international protection, especially in the face of irregular migration, clandestine 

movements and trafficking in migrant workers, and to eliminate them, while ensuring the protection of their 

basic human rights. 

Keywords:  International Labor Organization - Migrant workers - International conventions - Unregulated 

migration - clandestine movement - Trafficking of migrant workers. 
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 املقدمة: 

أحد   في  تعمل  الدولية  العمل  في    اهتماماتهاإن منظمة  املهاجرين  العمال  بها  يساهم  التي  اإليجابية  املساهمات  إبراز  على 

العمل   على  الفئة وضرورة حصولهم  في حماية حقوق هذه  القصور  والكشف عن  بها،  يعملون  التي  بالدهم األصلية والبالد 

نعدام الضمانات والحرمان من  الالئق، والبحث في انخفاض األجور أو عدم دفعها وظروف العمل غير املالئمة وغير اآلمنة، وا

حق التجمع والتمييز، كما أنها تنوه دائما بأن التحدي في ذلك يكمن في السيطرة على الهجرة بصورة تدفعها الى أن تعمل كقوة  

  في البلد األصلي والبلد الذي تعمل فيه وفي الوقت ذاته حماية حقوق هذه الفئة من العمال املهاجرين، لذلك   واالزدهارللنمو  

فإن عدم وجود نظام قانوني دولي متكامل يتكفل بشكل خاص بحماية حقوق املهاجرين بما فيهم فئة العمال ، مما صعب عمل  

 .  1هذه املنظمة من أجل تحقيق األهداف املرجوة ذات الصلة بموضوع حماية العمال املهاجرين 

ظل   في  جاهدة  تعمل  املنظمة  هذه  تبقى  ما   االتفاقيات لكن  كل  تعزيز  الى  املبرمة  العمال    الدولية  حقوق  حماية  يخدم 

من منظمات أصحاب العمل ومنظمات   واالستشاراتاملهاجرين من آليات وضمانات وتوصيات، مع اللجوء الى طلب املساعدة  

لهذه األخيرة مما يعزز مصداقيتها، ودعمها أكثر نحو الوصول للغاية   لالنضمامالعمال، لجلب أكبر عدد ممكن من األطراف  

 املسطرة والتطوير منها. 

أ املوضوع  لهذا  تمثل    هميةفكان  املهاجرين  العمال  نسبة  أن  الدوليين، فهي    90كبرى خاصة  املهاجرين  نسبة  من  باملئة 

املهم تسليط   الشريحة األكبر في العالم، بما فيهم هجرة األدمغة بحثا عن ظروف عمل أفضل في دول غير دولهم، فكان من 

 عامة.  الضوء علال هذه الفئة، ملا فيه أيضا من تأثير بالغ على التنمية بصفة

 أما الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو الكشف عن: 

 لضمان حماية حقوق العمال املهاجرين وتقييمها.  اآلليات الحقيقة التي تضعها هذه املنظمة  -

 البحث عن املعوقات والعراقيل التي تواجه عمل هذه املنظمة في سبيل حماية حقوق هذه الفئة.  -

 . استمرارهاكانت تحتاج الى الكثير من الدعم والوقوف على  تسليط الضوء على بعض اإلنجازات التي  -

 إعطاء بعض الحلول العملية لتعزيز عمل هذه املنظمة.  -

 . نجد اإلشكالية التالية تطرح نفسها في إطار حماية حقوق العمال املهاجرين، وضرورة البحث فيها بكل جدية

 تحقيق الحماية الالزمة لحقوق العمال املهاجرين؟.  الى أي مدى وفقت منظمة العمل الدولية وبكل أجهزتها الى  -

املنهج  لبعض النصوص القانونية ذات الصلة، وكذا    املنهج التحليلي   استعمال وملعالجة هذا املوضوع اقتضت الدراسة  

 الدولية في إطار منظمة العمل الدولية والتي تعنى بحماية حقوق العمال املهاجرين.  االتفاقياتألهم   االستقرائي الوصفي

 
والتوصيات، وهي من   واالتفاقياتإن منظمة العمل الدولية هي املنظمة الوحيدة التي تكفلت بحماية العمال وحقوقهم، عن طريق سن القرارات  -1

في مجال حماية حقوق اإلنسان ترجع بداياتها بعد أن بدأت املشاكل بين العمال ومسؤوليهم منذ ظهور    بين الوكاالت التابعة ملنظمة األمم املتحدة

 . االجتماعية، فجاءت فكرة إنشاء منظمة دولية تهتم بالعمال ومشاكلهم من أجل حماية حقوقهم والدفاع عنها وتحقيق العدالة الصناعية الثورة 
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ما  على  مبحثين،    واستنادا  خالل  من  املوضوع  معالجة  سيتم  األول سبق  الدولية    املبحث  العمل  منظمة  أجهزة  يتناول 

الصلة   املنبثقة عنها ذات  املهاجرين واالتفاقيات  العمال  أما  املسؤولة عن حماية حقوق  الثاني،    استراتيجية يحدد    املبحث 

 منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال املهاجرين وتقييمها. 

أجهزة منظمة العمل الدولية املسؤولة عن حماية حقوق العمال املهاجرين واالتفاقيات املنبثقة عنها    املبحث األول: 

 ذات الصلة 

في إطار عصبة األمم ومقرها في مدينة جنيف في    1919أكتوبر عام    ( هي منظمة تأسست فيILOمنظمة العمل الدولية )

التغيرات   من  بعدد  وتأثرت  األولى،  العاملية  الحرب  نتائج  بعد  جاءت  ثالث سنوات،    واالضطراباتسويسرا،  عقود  مدى  على 

إذ إال  يتحقق  أن  يمكن  ال  والدائم  العادل  السالم  أن  وهي  أساسية  دستورية  ركيزة  أنها  على  العدالة  وتعتمد  على  استند  ا 

من خالل وضع معايير    واالقتصادية  االجتماعية، وهي وكالة تابعة لألمم املتحدة تتمثل في مهمتها في تعزيز العدالة  االجتماعية

 150موظف من أكثر من    2700مكتبا ميدانيا حول العالم ويعمل حوالي    40دولة عضو لها حوالي    187العمل الدولية، تضم  

. لذلك سنتطرق  1يعملون في برامج ومشاريع التعاون الفني، فهي تعد مساهما رئيسيا في قانون العمل الدولي   900دولة، منهم  

 الدولية ذات الصلة من خالل املطلب الثاني.   االتفاقياتساسية في املطلب األول وكذا أهم ألهم هيئاتها األ 

 أجهزة وهيئات منظمة العمل الدولية املسؤولة عن حماية حقوق العمال املهاجرين  املطلب األول: 

والبرامج املناقشة واملوافقة  داخل نظام األمم املتحدة، تتمتع املنظمة بهيكل ثالثي فريد تتطلب جميع املعايير والسياسات  

من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، يتم الحفاظ على هذا اإلطار في الهيئات الرئيسية الثالث ملنظمة العمل الدولية:  

، الذي يعمل كمجلس تنفيذي ويقر  مجلس اإلدارة، والذي يجتمع سنويا، لصياغة معايير العمل الدولية،  مؤتمر العمل الدولي 

، وهو األمانة الدائمة التي تدير املنظمة وتنفذ أنشطتها، يرأس األمانة املدير  ومكتب العمل الدولي سة الوكالة وميزانيتها،  سيا

 .وسنتطرق لها بالتفصيل من خالل الفروع التالية: 2العام

نظمة العمل الدولية، وأعلى  يعتبر مؤتمر العمل الدولي أهم سلطة لدة م  مؤتمر العمل الدولي )برملان العمل(:  الفرع األول:

مقترحات في موضوع من املواضيع املدرجة في جدول األعمال، بحيث يقرر إذا كانت صياغة    اعتماد ، من أهم مهامه  3هرم فيها 

على شكل   املقترحات ستكون  يعتمدهما   اتفاقية هذه  أن  األخير  هذا  على  الحالتين  كلتا  وفي  توصيات،  تتخذ شكل  أو  دولية 

أو توصية األخذ    اتفاقية ين، ويترتب عند صياغة أي  بالتصويت النهائي بأغلبية ثلثي األصوات التي يقترع بها املندوبين الحاضر 

بسبب مناخها أو عدم اكتمال تنظيمها    جوهريا  اختالفاوضع البلدان التي تكون ظروف الصناعة فيها مختلفة    االعتباربعين  

دى  الصناعي أو أية أوضاع أخرى خاصة، حيث توثق منهما نسختين تودع إحداهما لدى محفوظات مكتب العمل واألخرى ل

فإنها تبلغ الى جميع األعضاء حتى يقوموا بتصديقها، كما يتعهد أعضاء   باتفاقيةاألمين العام لألمم املتحدة، وحين يتعلق األمر 

على السلطة املختصة    االتفاقيةمنظمة العمل الدولية بالقيام في غضون سنة على األكثر من تاريخ اختتام دورة املؤتمر، بعرض  

، صكوكا بارزة  2019،حيث اعتمد مؤتمر العمل الدولي في 4أو اتخاذ إجراءات أخرى  االتفاقية تتواءم مع بغية إصدار تشريعات 

 
 https://ar.m.wikipedia.org/wiki...هيئة األمم املتحدة على املوقع:منظمة العمل الدولية، وكالة خاصة ل -1
 https://ar.m.wikipedia.org/wiki...منظمة العمل الدولية، وكالة خاصة لهيئة األمم املتحدة على املوقع: -2
فؤاد بن ساس ي محمد، جهود منظمة العمل الدولية في إفريقيا، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   -3

 . 478، ص 2016،  15 الجزائر، العدد
 من دستور منظمة العمل الدولية. 8- 19/1املادة  -4

https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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في   الدولية  العمل  ملنظمة  املئوي  املؤتمر  اختتم  حيث  العمل،  مستقبل  عن  وإعالنا  والتحرش  العنف   22/06/2019بشأن 

ضايقة في عالم العمل، باإلضافة الى إعالن يرسم الطريق  غير مسبوقة وتوصية مصاحبة ملكافحة العنف وامل  اتفاقيةباعتماد  

 .1اإلنسان في العمل مما يؤكد على أهمية منظمة العمل الدولية في عالم العمل  نحو مستقبل محوره

يعتبر مجلس اإلدارة بمثابة الجهاز التنفيذي ملنظمة العمل الدولية، هو املسؤول عن جدول  الفرع الثاني: مجلس اإلدارة:  

 28، من بينهم  112، عدد أعضائه  2ومن مهامه تعيين مدير عام املنظمة   مال مؤتمر العمل الدولي ومتابعة تنفيذ قراراته،أع

التي تنظر في النزاعات الناتجة عن املنظمة وموظفيها،    ةاإلداري، وبها املحكمة  3ممثال عن أصحاب العمل   28ممثال عن العمال، و

 . 4لإلجراءات التعاقدية في مجال التعويضات ورواتب التقاعد  واالنتهاكات 

يمثل األمانة العامة للمنظمة، يترأسه مدير عام يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة  الفرع الثالث: مكتب العمل الدولي:  

كما يقوم بتعيين  5لصادرة عن مجلس اإلدارة، وما مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس، ويكون مسؤوال عن التوجيهات ا

 . 6املوظفين وبما يتطابق مع ما يقرره مجلس اإلدارة من لوائح ذات الصلة

 الدولية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية العمال املهاجرين  االتفاقيات املطلب الثاني: 

،  اتفاقية 189ممثلو الحكومات وأرباب العمل والعمال معا، لتبني معايير العمل الدولية، على شكل  1919ذ عام من  اجتمع

على   االتفاقيات من هذه  08توصية. حيث صنفت منظمة العمل الدولية  200التعاهدية الدولية وأكثر من   االلتزاماتأدت الى  

األهداف   لتحقيق  املواتية  الظروف  وتهيئة  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  خاصة  أهمية  ذات  واعتبرتها  أساسية،    االستراتيجية أنها 

األخرى لهذه املنظمة وخلق فرص عمل الئقة، وألن أساس الحق في العمل الالئق هو احترام الحقوق األساسية للعمال على  

، أن حقوق اإلنسان ليست فقط على أساس العمل الالئق، بل أيضا مختلف جوانب  اتاالتفاقيالنحو املنصوص عليه في هذه  

والحق في تكوين النقابات    االجتماعيةالعمل الالئق بما قي ذلك شروط العمل والحماية من البطالة واملساواة في األجر والحماية  

 .  7ق في العمل الالئق وتحدد مضمونه وجوهره حال وصيات منظمة العمل الدولية، تتوسع فيت و  اتفاقياتإليها، إن    واالنضمام

 الخاصة بحماية حق العمال املهاجرين وأسرهم من خالل الفروع التالية:  االتفاقياتوسنتطرق لهذه 

أفراد أسرهم لعام  اتفاقية الفرع األول:    1990حماية حقوق العمال املهاجرين و

بمثابة معاهدة دولية شاملة، تؤكد على الصلة بين الهجرة وحقوق اإلنسان، فهي نتاج ثالثون عاما من    االتفاقيةتعتبر هذه  

، تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة  8والدراسات التي أجرتها األمم في مجال حقوق اإلنسان، في إطار أعمالها   املناقشات

 
1-108 th International Labour Conference 22 June 2019, P.1. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS711366/lang--en/index.htm 
 . 32، ص  2010القاهرة،  دار النهضة العربية، لية العاملية املتخصصة، عتلم حازم محمد، املنظمات الدو  -2
 .150، ص 2001، املؤلف، عمان ، 1رشاد عارف السيد، الوسيط في املنظمات الدولية، ط -3
 . 479فؤاد بن ساس ي محمد، مرجع سابق، ص  -4
 من دستور منظمة العمل الدولية. 09املادة  -5
 لعمل الدولية.من دستور منظمة ا 08املادة  -6
 https://unsdg.un.org/arمجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة على املوقع: -7
، بيروت، ص  2011، منشورات الحلبي الحقوقية،  01الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة، الطبعة    االتفاقياتاألحمد وسام حسام الدين،    -8

296 . 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS711366/lang--en/index.htm
https://unsdg.un.org/ar
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، التي تهتم للظروف الخاصة واألوضاع  2003تي دخلت حيز التنفيذ في يوليو  ،وال19901كانون األول    18في    املؤرخ 45/158رقم  

 .2الهشة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

بلدان غير بلدهم،   في  العمال عند استخدامهم  العمل الدولية، هو حماية مصالح  بأن من أهداف منظمة  حيث تعترف 

بها بالقدر الكافي في كل مكان لذلك فهي تتطلب حماية دولية    االعتراف  واقتناعا منها بأن حقوق هذه الفئة من العمال لم يتم

العمال املهاجرين بصفة عامة، كما ترى أن    أن الهجرة غالبا ما تكون سببا خطيرا ملشاكل أفراد أسر  االعتبارمناسبة، آخذة في 

سان األساسية لجميع العمال املهاجرين،  توظيف العمال املهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي من شأنه أن يمس بحقوق اإلن

احترام   على  العمل  وأرباب  املهاجرين  يشجع جميع  أن  من شأنه  نظامية  بطريقة  املهاجرين  للعمال  إضافية  منح حقوق  وأن 

 .3لها  واالمتثال القوانين واإلجراءات التي وضعتها الدول املعنية 

العمال    االتفاقيةتتكون هذه   :االتفاقيةأوال/ مضمون   من عدة أجزاء كل جزء يتضمن مبدأ أساسيا في حماية حقوق 

 املهاجرين وأفراد أسرهم نذكرهم على النحو التالي: 

تتضمنها   - التي  التعاريف واملفاهيم  يتضمن  األول:  العمال    :االتفاقيةالجزء  املختلفة من  الفئات  يحدد 

  املفهوم التقليدي الذي يعتبرهم كيانات اقتصادية، مع التشجيع   املهاجرين، فهي تعتبرهم كيانات اجتماعية على عكس

الوضع النظامي، وإلزام جميع األطراف املعنية من عمال وأربابهم في العمل على احترام القوانين وإجراءات الدول    على

زز مفهوم املعاملة  ودخول دول املنشأ كما تع  ، كما أشارت على حق العمال املهاجرين في مغادرةاالتفاقيةاألطراف في  

 .4واملساواة بين العمال املهاجرين والعمال املواطنين 

وبشكل    االتفاقية الحقوق التي تنص عليها    احتراميركز على ضرورة  الجزء الثاني: يتضمن مبدأ عم التمييز:   -

ملزم، وتأمينها لجميع العمال املهاجرين، دون تمييز من أي نوع كان، بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين  

 .5أو أي وضع آخر   االقتصاديأو الجنسية أو العمر أو الوضع   االجتماعيأو املعتقد أو الرأي السياس ي...، أو األصل 

ال  - جملة  على  يتضمن  الثالث:  أسرهم:  الجزء  أفراد  و املهاجرين  للعمال  العائدة  هذه  حقوق  تنطوي 

والثقافية ومعاهدات    واالجتماعية  االقتصاديةالحقوق على أغلب الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق  

على حقوق تعالج وضع العمال املهاجرين بشكل خاص وتعزز الحقوق    االتفاقيةحقوق اإلنسان األخرى، كما تضمنت  

واملعرضين   املستضعفين  فيها  التي  املناطق  إنساني. وحاالت    لالستغاللفي  التي    االستغالل الغير  والجسدي  الجنس ي 

الالإنسانية،   املعاملة  وحظر  الحياة،  حق  على  التأكيد  طريق  عن  الفئة،  هذه  لها  والعمل    واالسترقاقتتعرض 

 . 6القسري)الجبري( أو السخرة 

 
 .385، ص 2017و بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة أب -1
في حماية حقوق اإلنسان، منظمة اليونسكو، منظمة العمل    االجتماعيبن يحي حليمي وحجاج فاتح، دور الوكاالت الدولية املتخصصة ذات الطابع    -2

 . 84، ص 2012ئر، الجزا اسية، جامعة سعيدة،يالدولية، بحث منشور في مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم الس
 . 1990/ 12/  18املؤرخ في  158/ 45الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بناء على قرار الجمعية العامة  االتفاقية -3
 . 1990حماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة  اتفاقيةمن  01املادة  -4

، 2008، دار النهضة العربية،  03في إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، الطبعة    اإلنسان   أبو الوفا أحمد، الحماية الدولية لحقوق   -

 . من دستور منظمة العمل الدولية 522القاهرة، ص 
 .االتفاقيةمن  07املادة  -5
 . االتفاقية، من 11، 10، 09املواد  -6
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أفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي:  - الجزء الرابع: تضمن الحقوق الخاصة بالعمال املهاجرين و

العمل   في دولة  التي تحكم دخولهم وإقامتهم،  بكامل الشروط  إعالمهم  في  املوثقين  املهاجرين  العمال  تنص على حق 

التغيب ألسباب تتعلق باحتياجات األسرة دون  باإلضافة الى األنشطة مدفوعة األجر، التي يحق لهم مزاولتها، والحق في  

وحرية   العمل،  أو  باإلقامة  حقهم  على  ذلك  يؤثر  مداخيلهم    االنتقال أن  تحويل  في  والحق  إقامتهم  محل  واختيار 

كما يحق لهم تكوين الجمعيات والنقابات لحماية حقوقهم، والحق في املشاركة في    ومدخراتهم الالزمة إلعالة أسرهم.

  االتفاقية ...واملساواة في املعاملة والخدمات املختلفة ، كما تركز  االنتخاباتالشؤون العامة في دولة املنشأ، كالحق في  

الق، والحق في مقاضاة رب العمل قضائيا  على أن ال يجد أفراد أسرهم أنفسهم في حالة غير نظامية جراء الوفاة أو الط

 .1لشروط عقد العمل  انتهاكهفي حالة 

أفراد أسرهم: - تخص حقوق عمال    الجزء الخامس: يتضمن حقوق فئات خاصة من العمال املهاجرين و

عليه   نصت  بمشروع  املرتبطون  واملتجولون،  املوسميين،  والعمال  وعمال  االتفاقيةالحدود  املحدد،    االستخدام، 

 .2لعاملون لحسابهم الخاص وا

يحدد  الجزء السادس: يحدد شروط الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة للهجرة الدولية:   -

على مبدأ التشاور والتعاون بين الدول    االتفاقيةالواجبات املحددة لكل من دول املنشأ والعبور واملقصد، كما تشجع  

املتعلقة بعملية هجرة العمالة، وضبط وتنفيذ سياسات الهجرة املتوافقة مع    املعنية ملعالجة قضايا حقوق اإلنسان

غير    االتفاقيةمضمون   األخرى  بالحاجات  تهتم  وأفراد أسرهم، كما  املهاجرين  للعمال  أفضل  لضمان ظروف عيش 

تي تعدها الدول بشأن  هيئة تقوم بمراجعة التقارير ال  االتفاقية  تنش ئالعمل وآثار الهجرة على املجتمعات املعنية، كما  

، وتقديم توصيات لتشجيع الدول على اتخاذ املزيد من اإلجراءات ليكون باستطاعة األفراد تقديم  باالتفاقيةامتثالها  

 .3شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان الى هذه الهيئة 

 في النقاط التالية: االتفاقيةتظهر أهمية   :  االتفاقيةثانيا/ أهمية 

للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، عن طريق وضع حد للتوظيف غير   االستغاللجميع أنواع   االتفاقية تمنع  -

اإلتجار  أو  السري  أو  غير    القانوني  املهاجرين  العمال  استخدام  من  والتحذير  املهاجرين،  بالعمال  املشروع  غير 

 النظاميين بطرق غير الئقة. 

 لى عدم التمييز بين العمال املهاجرين واملواطنين.ع  االتفاقيةتحث  -

 بجميع الحقوق للعمال املهاجرين وتشجيعهم على الوضع القانوني. االعترافتشدد على  -

 تقدم اإلتفاقية تعريفا شامال للعامل املهاجر، دون التفريق في الجنس أو الوضع أو الوظيفة أو العرق... -

 
 . 503، ص 2010، املؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 01الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، ط  االتفاقياتلينا الطبال،  -
 .االتفاقيةمن  55الى  36املواد من  -1
 .االتفاقيةمن  63الى  58املواد  -2
 .االتفاقيةمن  64املادة  -3

 .217، ص 2015، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 01، ط عدنان داوود الشمري، الحماية الدولية لحقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -

 بالتزاماتها.  األطرافنجدها تتضمن آلية اإلشراف على اإلجراءات والطرق التي تتقيد بها الدول  االتفاقيةمن  73وبالرجوع لنص املادة  -



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  75
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

التي تتناول معاملة العمال املهاجرين، وضمان رفاهيتهم وحقوقهم    تنص على مجموعة من املعايير الدولية -

 والتزام الدول بذلك سواء دولة املنشأ أو املقصد، أو دولة العبور. 

بموجب    االتفاقيةتحدد   - للتقاض ي  قابلة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  من حقوق  تجعل  التي  املعايير 

 القانون الوطني. 

لحما - معايير  وضع  الى  والسياسية  تسعى  املدنية  الحقوق  لجميع    والثقافية  واالجتماعية   واالقتصاديةية 

 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وتشجيع الدول لجعل تشريعاتها الوطنية تنسجم مع املعايير الدولية.

ذلك يترتب عن  بالوضعية الهشة التي يعيشها بعض العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وما االتفاقيةتعترف  -

 محاولة حمايتهم من ذلك الوضع.

ما - تنفيذ  الالزمة من أجل  اتخاذ اإلجراءات والتدابير  األطراف في طريقة  الدول  رقابة  الى  به   تسعى  جاءت 

 .1)عن طريق التقارير الدورية مثال(  االتفاقية 

 املتعلقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة   االتفاقياتالفرع الثاني: 

تحظران عمل السخرة بالرغم من أنهما وجدتا لحماية العمال الوطنيين بصفة    اتفاقيتين لقد تبنت منظمة العمل الدولية  

 105رقم    واالتفاقية،  1930لعام    29رقم    االتفاقيةستخدم في حماية العمال املهاجرين أيضا، وهما  تعامة إال أنها نقلت أيضا ل

 ال السخرة، نتطرق إليهما كالتالي:، والتي منعتا وألغتا أعم1957لسنة 

 :1930لعام  29رقم  االتفاقيةأوال/ 

تنظر منظمة العمل الدولية ألعمال السخرة والعمل الجبري من بين أعمال العبودية، وتشمل جميع األشخاص العاملين،  

واعية من الشخص، كما حددت  دون  ط  منعت الدول املصادقة على منع هذا النوع من العمل، ألنه يقع تحت التهديد بأي عقاب

اإلتفاقية األعمال الجبرية والتي ال تدخل في باب العمل الجبري أو السخرة كالخدمة العسكرية اإلجبارية... أما غير ذلك فهو  

 .2يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

الى عمل    االتفاقيةوفي مقابل ذلك تضمنت   اللجوء  بأن تصدر لوائح دقيقة تنظم  املختصة  السلطات  تلزم فيها  أحكاما 

، مع العمل على توعية  االستثنائيةالسخرة أو العمل السخري أو القسري، واتخاذ جميع التدابير لضمان تطبيق هذه اللوائح  

 . 3األشخاص الذين تفرض عليهم هذه األعمال والضمانات املقررة لهم 

 :  1957لسنة   105رقم  االتفاقيةثانيا/ 

، لنظره في موضوع أعمال السخرة،  1957حزيران عام    05في    40بعد انعقاد املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته  

اع  ، حيث قرر من خالله اتخاذ مقترحات بغية إلغاء أنو 1930املتعلقة بعمل السخرة لعام  االتفاقيةوقد أحيط خالله بأحكام 

 
 .االتفاقيةالرجوع الى نص  -1

-https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuide.June2012_000.pdf 
 1930لعام  29رقم  االتفاقيةمن  02/2املادة  -2
 . 152الشمري عدنان داوود، مرجع سابق، ص  -3

 النوع من األعمال القسرية تمارس على األشخاص كوسيلة عقابية. هذا  -

https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuide.June2012_000.pdf
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دولية، وفعال أصدر    اتفاقيةمعينة من السخرة أو القسري التي قد تكون انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، وأن توضع في شكل  

، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1957الخاصة بتحريم أعمال السخرة لعام    االتفاقيةمن نفس الشهر والسنة هذه    25املؤتمر في  

 .19591كانون الثاني عام  17

بذلك، ومنعه خاصة إذا كان الغرض من    االلتزاماء على ذلك حرمت هذه األخيرة أعمال السخرة وعلى الدول األطراف  وبن

استعمالها كوسيلة لإلكراه أو توجيه سياس ي معين أو العقاب على تبني آراء سياسية ، أو تتعارض مذهبيا مع النظام السياس ي  

القائم أو التصريح بهذه اآلراء، أو أسلوب لحشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية    االجتماعيأو    االقتصاديأو  

 . 2أو الوطني أو الديني   االجتماعي على األيادي العاملة، أو كوسيلة للتمييز العنصري أو    االنضباطأو كوسيلة لفرض  االقتصادية  

 :1990ملهاجرين قبل املتعلقة بحماية حقوق العمال ا  االتفاقياتثالثا/ 

 منظمة العمل الدولية وثيقتين ملزمتين بشأن حماية العمال املهاجرين خارج أوطانهم، نذكرهما كاآلتي: اعتمدت 

 : 1949لعام  97املتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم  االتفاقية/ 1

جود إدارة مناسبة لديها في تقديم خدمات  موجها للدول األطراف، وأن تتعهد بأن تتحقق من و   التزاما   االتفاقيةتضمنت هذه  

مجانية ملساعدة العمال املهاجرين، وعلى هذه الدول اتخاذ جميع اإلجراءات ملكافحة الدعايات املضللة الخاصة بالهجرة الى  

العمل، وعلى  الخارج والهجرة الوافدة، والتأكد من الحالة الصحية لهذه الفئة، وأفراد أسرهم أثناء قدومهم أو مغادرتهم لدولة  

  االجتماعي هذه الدول توفير املعاملة الجيدة دون تمييز للعمال املهاجرين النظاميين، في األجر والعضوية في النقابات والضمان  

فيما بينها من أجل تنظيم هجرة    االتفاقياتالدول األطراف على إبرام    االتفاقيةوغيرها من الخدمات األخرى، كما تشجع هذه  

 .3العمالة فيما بينها 

املتعلقة بالهجرة  من أجل العمل عام    86رقم    االتفاقيةلقد كللت جهود منظمة العمل الدولية بإصدار توصية مكملة لهذه  

العاملة، واملساواة في الفرص  واملتعلقة بهجرة اليد    االتفاقية، تدعو الى التوسع في املعايير الدولية املنصوص عليها في هذه  1949

 .4يتعلق بالخدمات سابقة الذكر  بين العمال املهاجرين ومواطني الدولة املضيفة، وكل ما

 :1975عام  143العمال املهاجرين رقم  اتفاقية/ 2

هذه   كاملس  لالستخدام  االتفاقيةتطرقت  أخرى  ومواضيع  الشرعية،  غير  والهجرة  املهاجرين،  للعمال  القانوني  اواة  غير 

واملعاملة الحسنة، وإلزام الدول األطراف باحترام حقوق اإلنسان في مواجهة العمال املهاجرين، وإلزامهم باتخاذ جميع التدابير  

حيث سعت هذه االتفاقية الى ضرورة    الالزمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية منعا الستغاللهم كعمال مهاجرين غير نظاميين.

 .5والخدمات األخرى كالحق في املقضاة االجتماعيهاجرين فيما يخص األجور والتأمين حماية حقوق العمال امل

 
 . 154الشمري عدنان داوود، املرجع نفسه، ص  -1
 .204، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 01، الطبعة 01علوان محمد يوسف، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الجزء  -2
 . 458، ص 2010، املؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 01إلقليمية لحقوق اإلنسان، الطبعة الدولية وا االتفاقياتلينا الطبال،  -3

 . 1949لعام   97املتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم  االتفاقية -

 بين تلك الدول. ، وهي الدولة العربية الوحيدة من1962/ 19/10من بينها الجزائر بتاريخ  2006دولة  الى غاية  45 االتفاقيةصادقت على هذه  -
 ، الخاصة بالعمال املهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.1949عام  86التوصية رقم  -4
 .1975لعام  143الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين رقم  اتفاقية -5
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، الخاصة بالعمال املهاجرين، والصادرة عن املنظمة في سبيل  1975عام    151دعمت بتوصية رقم    االتفاقيةكما أن هذه  

 .19491لعام  86توسيع مجال حماية حقوق هذه الفئة شأنها شأن التوصية رقم 

 منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال املهاجرين وتقييمها  استراتيجيةاملبحث الثاني: 

نظمة العمل الدولية عناصر خطة عمل هذه األخيرة، بشأن العمال املهاجرين، التي حددها قرار مؤتمر  لقد ترجم مكتب م

الهدف، عن طريق وضع  2003العمل الدولي سنة   الى أنشطة محددة لهذا الغرض، ثم تلتها إضافات أغرى تصب في نفس   ،

مح  استراتيجيات للمنظمة،  األساسية  األجهزة  مختلف  بين  وموزعة  املهم  محددة  من  فكان  الواقع،  أرض  على  إرساءها  اولة 

 من خالل املطلب الثاني.  االستراتيجيةمن خالل املطلب األول، ثم تقييم هذه  ة االستراتيجيالتطرق لهذه 

 منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال املهاجرين  إستراتيجية املطلب األول: 

، كانت  1919عام    ا إنشائهوضع خطط وتوصيات وإجراءات جدية، منذ    إن منظمة العمل الدولية عملت جاهدة من أجل 

ام  الغاية منها توفير الحماية الالزمة لحقوق العمال بصفة عامة والعمال املهاجرين بصفة خاصة، حيث حرست على وضع نظ

للرقابة واإلشراف الدولي، مهمته رقابة مراقبة مواقف الدول واالجراءات املتخذة من طرفها في سبيل تعزيز تلك الحقوق وتلك  

من خالل    االستراتيجيةالدولية الصادرة عن هذه املنظمة، لذلك ستتم معالجة هذه    االتفاقياتالحماية املنصوص عليها في  

 الفروع التالية: 

 نظام الرقابة النظامية الدورية من أجل فحص التقارير الحكومية الفرع األول:  

تهتم بمراقبة ما يصدر عنها من تقارير حول تطبيق   العمل الدولية أجهزة تابعة لها،  الدولية    االتفاقياتأنشأت منظمة 

اإلطار، تمثل ذلك في لجان    املتعلقة بالعمل، كما وضعت آليات ذات معايير دولية مهمتها فحص التقارير املقدمة إليها في هذا 

 منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي كجهاز رقابي داخل املنظمة والتي سنوضحها من خالل النقاط التالية: 

والتوصيات    االتفاقيات لجنتي الخبراء واملؤتمر املعنيتين بتطبيق    تمثلت هذه اللجان في  أوال/ لجان منظمة العمل الدولية:

 منظمة العمل الدولية، ونتناولها كاآلتي:  اتفاقياتولجنة خاصة بالحرية النقابية، التي أكدت عليها  

اصة  والتوصيات الخ   االتفاقيات، على مراقبة تنفيذ مضمون  1927تعمل لجنة الخبراء التي أنشأت في    / لجنة الخبراء: 1

التي   التقارير  بدراسة  األخيرة  تقوم هذه  بل  القضائي  السياس ي وال حتى  بالطابع  تتسم  ال  الدولية، فوظيفتها  العمل  بمنظمة 

التي صادقت عليها ومدى مطابقة    االتفاقياتاملنبثقة من دستور املنظمة وعن    بااللتزاماتتقدمها الدول األعضاء واملتعلقة  

التي لم تصادق عليها،    باالتفاقياتضافة الى اطالعها على الجريدة الرسمية للدول األعضاء الخاصة  تشريعاتها لهذه األخيرة، باإل 

ولها أن تناقش هذه الدول بخصوص تلك التقارير، كما تنظر في التقارير اإلضافية التي يرفعها األمين العام ملجلس أوروبا الى  

والبروتوكول امللحق بها، والنظر في مدى تطبيقها من طرف    االجتماعيضمان  مكتب العمل الدولي، والخاصة باملدونة األوروبية لل

 . 2الدول 

، تختص بدراسة التقارير املرفوعة إليها من لجنة الخبراء، كما تدعو الدول األطراف  1927أنشأت في عام    /لجنة املؤتمر:2

تقرير لجنة الخبراء،    االعتباروالتوصيات آخذة بعين    االتفاقياتللمشاركة في أعمالها، فهي تعمل على البحث في مسألة تطبيق  

 
 صادرة عن منظمة العمل الدولية. ، الخاصة بالعمال املهاجرين ال1975عام  151التوصية رقم  -1

2- International Labour  Conferernce, 106 th Session, Report of the Committee of Experts on the Application of   Conventions and 

Recommendations (articles 19, 22, 23, and 35 of the Constitution), 2017, p 28. 
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ر لجنة الخبراء، وكذا السماح بمشاركة العمال وأرباب العمل وممثلوهم  كما تناقش الدول حول املتناقضات الواردة في تقري

 .1حول تطبيق دولهم التفاقيات العمل

، مهمتها البحث في كل أنواع الشكاوى الخاصة بالحرية  1961أنشأت هذه اللجنة عام  / اللجنة الخاصة بالحرية النقابية:  3

س اإلدارة أم ال، وبموافقة الحكومة التي وجهت الشكوى ضدها، كما أنشأت  والنقابية، والنظر إذا ما كان يجب عرضها على مجل

 .2هذه األخيرة لجنة الخبراء املستقلين ملساعدتها في القيان باملهام املنوطة بها، إذا تطلب الوضع تدخلهم 

الجهاز األكثر فعالية في منظمة العمل الدولية، كما سبق اإلشارة الى ذلك، عمله ذو طابع دولي    ثانيا/ مكتب العمل الدولي:

 بحت، يقوم بعدة مهام نذكر أهمها: 

يعد تقريرا سنويا عن أعمال املنظمة ويعرضه على املؤتمر العام وتقوم فروعه بجمع املعلومات التي لها    / مهام املكتب: 1

. يقوم 3ناعي، وتساعد الدول األعضاء في صياغة قوانين العمل بها، وفقا لقرارات املؤتمر العامعالقة بالعمل والنشاط الص 

أيضا بجمع وتوزيع املعلومات املتعلقة بالتنظيم الدولي لظروف العمال ونظام العمل، وبحث املواضيع التي يفترض أن تعرض  

أو   املؤتمر  يطلبها  التي  باإلستقصاءات  والقيام  املؤتمر  مشاكل  على  تعالج  التي  املطبوعات  وإصدار  تحرير  اإلدارة،  مجلس 

العمل،    تشجيعلارير التي تقدمها قالصناعة والعمل ذات األهمية الدولية، متابعة اإلجراءات التي تتخذها الدول من خالل الت 

ع مالحظات بخصوص مدى  .كما له الحق في وض4كما تقوم بدفع نفقات منظمة العمل الدولية من امليزانية العامة للمنظمة 

التزام الدول للمعايير الدولية املتعلقة بالعمل املعتمدة من طرف املنظمة، وله دور في التخفيف من ظاهرة البطالة، ومساعدة  

 .5املرافق التي تهتم بالتوظيف في تلك الدول 

 الفرع الثاني: نظام التقارير والشكاوى 

سبق، وبناء على دستورها بإجراءات رقابة مهمة تقوم على أساس تقديم    ما  إن منظمة العمل الدولية تقوم باإلضافة الى

هو متعلق بالرقابة على أساس الشكاوى، وهذا ما سنتفصل   هو متعلق بالرقابة على أساس التقارير ومنها ما  الشكاوى، منها ما

 فيه من خالل النقاط التالية. 

 أوال/ الرقابة على أساس التقارير:

 مسؤول عن كيفية إيداع هذه التقارير، وحدها على أساس نوعين هما:  إن مجلس اإلدارة 

سارية املفعول    االتفاقيةتشمل التقارير التي تودعها الدول بداية سنة الثانية للسنة التي تصبح فيها    / التقارير املنفصلة:1

املصادق عليها من طرف    باالتفاقيةبالنسبة لهذه الدولة، والتي تتعلق بصورة مفصلة بتشريعات وقوانين الدولة التي لها عالقة  

 
 .282مرجع سابق، ص أبو الوفاء  -1
، ص  2010، دار املنهل اللبناني، بيروت، ، 1املتخصصة، ط توالوكاال العاملية، البرامج  واملنظمات الدولي، النظرية العامة  التنظيم خليل حسين،  -2

224 . 
 من دستور منظمة العمل الدولية. 5و 09/4املادة  -3

، الجزء الثاني، منظمة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة محمد عبد الرحمان الدسوقي، قانون املنظمات الدولية  -

 .  241، ص 2006، 
 .2/  13من دستور املنظمة واملادة   10املادة  -4
الدولي للعمل،  -5 التشريع  في مجال  في منظمة العمل الدولية ونشاطها  للعمل، دراسة  الدولي  القانون  التالوي،  ، املكتبة 01الطبعة    عدنان خليل 

 . 688، ص 1990العربية، جنيف 
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، الردود املتعلقة بتعليقات  هاذنفا، تاريخ وكيفية  االتفاقيةهذه الدول، وكذا التحفظات التي قد تضعها هذه األخيرة على هذه  

بتنفيذ  اإل   هيئات املتعلقة  واإلدارية  القضائية  القرارات  الوسائل  االتفاقيةشراف،  العمل،  ومنظمات  أصحاب  مالحظات   ،

 .1االتفاقية التقنية لنفاذ 

سنوات وبشكل دوري،    5لقد ألزم مجلس اإلدارة باملنظمة الدول من إيداع تقاريرها املبسطة كل    / التقارير املبسطة:2

السابق التطرق لهما، كما يجب أن تضم هذه التقارير ، ذكر تشريعات وقوانين    143رقم    تفاقيةواال  97رقم    االتفاقيةحول  

، الردود املتعلقة بتعليقات هيئئات اإلشراف، مالحظات أصحاب ومنظمات  هاذنفا، كيفية وتاريخ  باالتفاقيةالدولة ذات الصلة  

 .2العمل 

  االتفاقيات ة الدول األعضاء بتقديم تقارير الى املكتب من أجل تنفيذ  ملقد ألزم دستور املنظ  / إعداد التقارير وفحصها:3

والتوصيات الصادرة عن املنظمة، حيث تقوم املنظمة بإعداد هذه      التي لم تصادق عليها  تاالتفاقيا املصادقة عليها، وكذا  

 التقارير، وفقا ألشكال وإجراءات معينة نذكرها على النحو التالي:

 .3تقدم هذه التقارير بصورة دورية ومنتظمة، كل سنة  والتوصيات املصادق عليها: التفاقيات اأ/ التقارير بشأن 

 والتوصيات غير املصادق عليها:  االتفاقيات ب/ التقارير بشأن  

الدول بإخطار املكتب في   التوضيح فيها سبب عدم التصديق، كما تلتزم  توضع بشأنها تقارير سنوية تقدم للمنظمة يتم 

 .4يحددها مجلس اإلدارة بالوضع القائم قانونا وعمالفترات 

يلزم دستور املنظمة الدول األطراف بتقديم تقارير للمدير    بالعرض على السلطات املختصة:  االلتزام ج/ التقارير بشأن  

عالقة بالحق      لهاالعام للمكتب الدولي باملنظمة، كما سبق توضيح ذلك، إال أنه يمكن للمنظمة ذاتها أن تقوم بتقديم تقارير  

 .5في العمل وما يتبعها 

أما عن فحص هذه التقارير هي خطوة مهمة بعد مرحلة تقديم التقارير، حتى يمكن القول بأن هناك رقابة فعلية، حيث  

 .6هيقوم املدير العام للمكتب بعرض ملخص للبيانات والتقارير التي تقدم إليه من الدول األعضاء، على املؤتمر أثناء انعقاد

لقد حدد دستور املنظمة نظام الرقابة عن طريق الشكاوى التي يمكن أن تتقدم بها    ثانيا/ الرقابة على أساس الشكاوى:

 الدول وكذلك من طرف النقابات، وأخرى تقدم من طرف إدارة منظمة العمل، وسنتناول ذلك من خالل النقاط التالية: 

 
 يليها.   وما  53، ص  2012دليل اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف،    -1
،  2013، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،،  1القانون الدولي، طلحقوق العمل في ضوء أحكام   عبد العال الديربي، الحماية الدولية  -2

 . 189ص 
 من دستور املنظمة.  22املادة  -3
 . 694عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص  -4

 من دستور املنظمة.  19املادة  -
 من دستور املنظمة.  19/5املادة  -5

 يليها. وما 53العمل الدولية، مرجع سابق، ص  دليل اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات وتوصيات -
 من دستور املنظمة.  23/1املادة  -6
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ا في  هلقواعد العمل الدولية املنصوص علي  انتهاكها ترفعها دولة ضد دولة، بسبب    / الشكاوى املقدمة من طرف الدول:1

دستور املنظمة، حيث تحال هذه الشكوى على الدولة املشتكى منها لكي ترد عليها وإما على لجنة التحقيق التي يتم اختيارها  

قبول تلك التوصيات أو إحالتها على محكمة  حسب الحاالت التي تضع توصيات لحل القضية، ويبقى حق الدولة املعنية في  

 . 1العدل الدولية 

النقابات: 2 املقدمة من طرف  الشكاوى  العمل    /  في منظمة  بلدان أعضاء  في  النقابات  تعرض هذه الشكاوى من طرف 

يمكن لنقابات العمال    . كما 2الدولية على مؤتمر العمل الدولية، فيقوم املجلس بدراستها ثم يحيلها على الدولة املعنية لترد عليها 

أو منظمات أرباب العمل أو الحكومات التقدم بشكوى ضد دولة ال تحترم مبادئ املنظمة الخاصة بالحريات النقابية، وتحال  

على لجنة خاصة بهذا الشأن، تنشأها مجلس اإلدارة، وفي حاالت القضايا التي تتميز بتعقيدات كبيرة تحال على لجنة تقص ي  

 ق املعنية بالحريات النقابية. الحقائق والتوفي

يمكن لهذه اإلدارة أن تقدم شكوى في أي وقت، لدى مكتب    / الشكاوى املقدمة من طرف إدارة مجلس منظمة العمل: 3

 .3العمل الدولي وذلك بناء على دستور املنظمة 

دمة لدى مكتب العمل  أما الفحص بخصوص هذه الشكاوى يقوم مجلس اإلدارة بإجراءات الفحص والبت في الشكاوى املق

.أو عن  4الدولي، ويكون ذلك بإجراءات مختلفة هي: اإلجراء التوفيقي بين وجهات النظر املختلفة بخصوص موضوع الشكوى 

طريق اإلحالة الى لجنة التحقيق ومحكمة العدل الدولية حيث تقوم بإلزام الدول بتقديم كل البيانات التي تتصل بموضوع  

تعرض عليها الشكاوى من طرف املنظمة من أجل    ا الى لجنة التحقيق أما بالنسبة ملحكمة العدل الدولية، والتي تحيله5الشكوى 

 .6أن تباشر عملها القضائي بشأن النزاعات الدولية، بشرط موافقة أطراف النزاع على عرض القضية عليها 

 منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال املهاجرين  استراتيجيةاملطلب الثاني: تقييم 

منظمة العمل الدولية(، تطبق على جميع العمال    اتفاقياتإن حقوق العمل األساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية )

 ن، أهمها: املهاجرين دون تمييز، كما أن هناك معايير أخرى معتمدة ضمن منظمة العمل الدولية خاصة بالعمال املهاجري

 . 1997لعام  181الخاص رقم  االستخداموكالت  اتفاقية  -

 . 2011لعام  189العمال املنزليين رقم  اتفاقية -

 
 .168، ص 2004قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي  والعالقات الدولية، الجزائر،  -1
 . 702عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص  -2
 من دستور املنظمة.  26املادة  -3

 شكاوى األفراد في تقدم الى نقابات أرباب العمل أو املنظمات الخاصة بالعمل.أما عن  -
 من دستور املنظمة.  24املادة  -4
 من دستور املنظمة.  29و  28املادة  -5
 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية. 36/1املادة  -6

 من دستور منظمة العمل الدولية. 32و 31املادة  -

تبنى مؤتمر العمل الدولي قرارا بفرض    1999ات لم يشهد التاريخ توقيع عقوبات على الدول املشتكى منها إال أنه في حزيران سنة  بالنسبة للعقوب  -

، وتمثلت في وقف التعاون الفني واملعونة مع هذه الدولة 105إجراءات عقابية على ماينمار، بخصوص خرقها لالتفاقية  الخاصة بالعمل الجبري رقم  

 د حكومتها من املشاركة في اجتماعات ومؤتمرات وملتقيات منظمة العمل الدولية.واستبعا
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الدورة الثامنة    2007تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الدورة السابعة لعام   -

 .20081في نيسان

املنظمة بخصوص حماية حقوق العمال املهاجرين بصفة خاصة، بدى ظاهرا من خالل  كما أن الدور الذي تقوم به هذه  

، من خالل إقامة نظام فعال لإلشراف الدولي، الذي  1946مضمون دستورها وخاصة بعد التعديالت التي أدخلت عليه سنة  

املهاجرين وأفراد    لفئة العمال  يقوم بمهمة الرقابة على مواقف وسياسات الدول في هذا الخصوص، بما يكفل توفير الحماية

 .2أسرهم 

إن لنظام اإلشراف املعمول به في إطار منظمة العمل الدولية، دور في ضمان تقييد الدول من أجل احترام األحكام الواردة  

وإدخالها  االتفاقياتفي   التنفيذ  موضع  للعمل  الدولية  املعايير  وضع  على  الدول  وتحفيز  لتشجيع  وذلك  عليها،  في    املصادق 

 .3تشريعاتها الوطنية 

الدولية يعمل على تطبيق مضمون   العمل  الرقابة واإلشراف املطبق من طرف منظمة  الدولية،    اتفاقياتفنظام  العمل 

، األمر الذي يعزز  4بأسلوبين مختلفين من حيث طبيعة وتكوين الجهاز املختص باإلشراف والرقابة، نص عليهما دستور املنظمة 

 ماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، في دول غير دولهم. في األخير مجال ح

للعمل، من املمكن أن تواجهها صعوبات منها    كاستراتيجية منظمة العمل في وضع لجنتي املراقبة واإلشراف    استراتيجية إن  

الدول   يتعلق بعراقيل قد تواجه  ما  العملي، منها  القانون والواقع واملمارسة والتطبيق  الوطنية كمسائل  باألوضاع  يتعلق  ما 

والسياسية    عيةواالجتما  االقتصاديةواملعايير الدولية للعمل عند التطبيق، ومنها ما يتصل بالظروف    االتفاقياتاملصادقة على  

 . 5للدول 

دور مهم في تحقيق اعتراف الدول بالحقوق املتصلة بالحرية   أما بخصوص اللجنة املعنية بالحرية النقابية، فإن نشاطها له

 . 6النقابية كالتعددية النقابية والحريات العامة الالزمة ملمارسة الحقوق النقابية بالنسبة للعمال 

 خاتمة:

حرصت منظمة العمل الدولية دائما على خلق آليات ووسائل من أجل توفير الحماية الالزمة للعمال بصفة عامة والعمال  

املهاجرين وأفراد أسرهم بصفة خاصة، من خالل الدور الذي تقوم به أجهزتها الثالث وبإشراك كل املنظمات الحكومية و غير  

اإلنس حقوق  حماية  إطار  في  وذلك  من  الحكومية،  العديد  على  مصادقتها  هو  دورها  بروز  في  األكبر  النصيب  كان  كما  ان، 

 
في حماية حقوق اإلنسان، منظمة اليونسكو، منظمة العمل    االجتماعيالدولية املتخصصة ذات الطابع    تالوكاال بن يحي حليمي وحجاج فاتح، دور    -1

 .92الدولية، مرجع سابق، ص 

(، ض 2008/  04  25  -14( الدورة الثامنة )2007/  11/  30  -26تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الدورة السابعة )  -

2 ،3 ،4. 
 . 249، ص 2005، دار الشروق، القاهرة، 02نة في النظرية والتطبيق، الطبعة أحمد الرشيد، حقوق اإلنسان: دراسة مقار  -2
الدولي للعمل، الطبعة    -3 التشريع  في مجال  في منظمة العمل الدولية ونشاطها  للعمل، دراسة  الدولي  القانون  التالوي،  ، املكتبة 01عدنان خليل 

 . 753، ص 1990العربية، جنيف، 
 . 252، ص 2005،دار الشروق، القاهرة، 02ن: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعةأحمد الرشيدي، حقوق اإلنسا -4
 . 282أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -5
 .224العاملية، مرجع سابق، ص  واملنظماتالدولي، النظرية العامة  التنظيمخليل حسين،  -6
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مهمة كخطة للعمل من    استراتيجيةالدولية التي تهتم بفئة العمال والحفاظ على حقوقهم، كما أنها اعتمدت على    االتفاقيات

الذي يقوم   املهم  الرقابة واإلشراف، والدور  العمل الدولي وكذا مجلس  أجل تحقيق أهدافها، تمثلت في تبني نظام  به مكتب 

الدورية لضمان تنفيذ   التقارير  الدول األعضاء على تقديم  املنظمة، وإلزام  التي صادقت عليها وكذا    االتفاقياتاإلدارة لدى 

 ملهمة نذكها في النقاط التالية: النتائج االبحث في أسباب عدم تصديقها على البعض اآلخر، ففي األخير خلصنا الى بعض 

منظمة العمل الدولية تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها املكرسة في دستورها من خالل أجهزتها الثالث، مجلس اإلدارة    إن -

 ومكتب العمل الدولي، ومؤتمر العمل الدولي.

تحاول منظمة العمل الدولية في مجال حماية حقوق العمال بصفة عامة وحقوق العمال املهاجرين بصفة خاصة الى   -

العقبات  إجراءات وتوصيات    تذليل  أسرهم عن طريق  وأفراد  الفئة  لحقوق هذه  الكافية  املاية  توفير  أما  تقف  التي 

 مختلفة تفرضها على الدول األطراف. 

 سعت املنظمة في كل مرة الى تعديل دستورها ليكون أكثر فعالية في مجال حماية حقوق العمال املهاجرين وذويهم.  -

ن - التطوير في  املنبثقة عنها في هذا املجال لتكون أكثر قيمة ولفتح املجال    االتفاقيات صوص  حاولت املنظمة كل مرة 

 والتصديق عليها. االنضمامللدول في 

من أجل إبراز الدور الذي تقوم به املنظمة في هذا املجال فرضت استراتيجية مهمة كخطة عمل لها تمثلت في الرقابة   -

 واإلشراف عن طريق أجهزتها الثالث.

التي صادقت عليها وكذا إلزامها    االتفاقيات الدول األعضاء على تقديم تقارير دورية من أجل ضمان تنفيذ    تلزم املنظمة  -

 أخرى في مجال حماية حقوق العمال.  اتفاقياتحول رفضها على التصديق على  املبرراتعلى تقديم  

 في هذا املجال:  التوصياتوفي األخير نقترح بعض 

أوسع عن   - رقابة  نظام  تقدم  فرض  أن  األفضل  من  والتي  الشكاوى  في شكل  العمال  باألفراد  املباشر  االتصال  طريق 

 مباشرة ملكتب العمل الدولي من خالل فتح فروع تابعة له تخصص لهذا الغرض. 

التي تعنى بحماية حقوق    االتفاقيات والتصديق على    االنضمامالبد من وضع سياسة جديدة في مواجهة الدول التي تريد   -

 . االتفاقياتاملهاجرين من أجل تعديل تشريعاتها الوطنية بما توافق مع مضمون تلك    العمال

، والذي غاب عبر  أسرهمالبد من تفعيل النظام العقابي في مواجهة الدول التي تنتهك حقوق العمال املهاجرين وأفراد   -

ر من خالل فرض عقوبات عليها بسبب  التاريخ ومنذ نشأة هذه املنظمة ولم نراه إال مرة واحدة وفي مواجهة دولة نيما

 .105الخاصة بالعمل الجبري رقم  االتفاقيةالتي قامت بها بخصوص   االنتهاكات

في أعمال   - العمال املهاجرين  تفاديا الستغالل  العمل بطريقة نظامية  النظامية وعلى  الهجرة  التوعية والتشجيع على 

 جبرية.  قسرية أو

التي تواجه خرقا صارخا لحقوق اإلنسان بصفة عامة    االقتصاديةيها األزمات  تسليط الضوء على الدول التي تكثر ف -

 وحقوق العمال املهاجرين بصفة خاصة. 

الدولية التي تعنى بحماية حقوق العمال املهاجرين عن طريق إعطاء بعض    االتفاقيات الى    االنضمام تشجيع الدول على   -

 ق عليها. والتسهيالت املتبادلة بين الدول املصاد االمتيازات 
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العمال   - حقوق  حماية  بخصوص  نشاطها  وتوسيع  املنظمة  أجهزة  به  تقوم  الذي  واإلشراف  الرقابة  نظام  توسيع 

 املهاجرين وأال تعتمد فقط على نظام الشكاوى.

 .واالتصالتوعية العمال املهاجرين بحقوقهم وطرق حمايتها عن طريق وسائل اإلعالم  -

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال/ املصادر 

 الدولية:  االتفاقيات/1

 دستور منظمة العمل الدولية  .1

 النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية. .2

املؤرخ   158/  45الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بناء على قرار الجمعية العامة    االتفاقية .3

 . 1990/ 12/  18في 

 .1949لعام  97املتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم  االتفاقية  .4

 . 1975لعام  143قم الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين ر  اتفاقية .5

 ، الخاصة بالعمال املهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.1949عام  86التوصية رقم  .6

 ، الخاصة بالعمال املهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 1975عام  151التوصية رقم  .7

 1930لعام  29رقم  االتفاقية  .8

( الدورة الثامنة  2007/ 11/  30 -26فراد أسرهم الدورة السابعة )تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأ .9

(14- 25 04 /2008 .) 

الدولي،   .10 العمل  مكتب  الدولية،  العمل  معايير  إدارة  الدولية،  العمل  وتوصيات  باتفاقيات  املتعلقة  اإلجراءات  دليل 

 .2012جنيف، 

11. International Labour Conferernce, 106 th Session, Report of the Committee of Experts on the 

Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22, 23, and 35 of the Constitution), 

2017 . 

12. 108 th International Labour Conference 22 June 2019. 

 ثانيا/املراجع: 

 / الكتب1

،  03في إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، الطبعة   الدولية لحقوق اإلنسان   أحمد أبو الوفا، الحماية .1

 . 2008دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .2005، دار الشروق، القاهرة، 02أحمد الرشيد، حقوق اإلنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعة  .2
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األحمد وسام،   .3 الدين  الطبعة  الدول  االتفاقياتحسام  الخاصة،  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الحلبي  01ية  منشورات   ،

 .2011الحقوقية، بيروت، 

العامة    التنظيم خليل حسين،   .4 النظرية  البرامج    واملنظمات الدولي،  املنهل  1املتخصصة، ط  ت والوكاال العاملية،  دار   ،

 .2010اللبناني، بيروت، 

 .2001، املؤلف، عمان، 1رشاد عارف السيد، الوسيط في املنظمات الدولية،ط .5

، املركز القومي لإلصدارات  1لحقوق العمل في ضوء أحكام القانون الدولي، ط عبد العال الديربي، الحماية الدولية .6

 .2013القانونية، القاهرة، 

 .2004ز قادري، حقوق اإلنسان في القانون الدولي  والعالقات الدولية، الجزائر، عبد العزي .7

عدنان خليل التالوي، القانون الدولي للعمل، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل،   .8

 . 1990، املكتبة العربية، جنيف، 01الطبعة 

، مركز الدراسات العربية،  01لية لحقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ط  عدنان داوود الشمري، الحماية الدو  .9

 .2015القاهرة، 

فؤاد بن ساس ي محمد، جهود منظمة العمل الدولية في إفريقيا، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون،   .10

 . 2016،  15جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

 . 2010، املؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 01الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، ط   ات االتفاقيلينا الطبال،   .11

 .2010القاهرة،  دار النهضة العربية، محمدحازم عتلم ، املنظمات الدولية العاملية املتخصصة، .12

تها املتخصصة،  محمد عبد الرحمان الدسوقي، قانون املنظمات الدولية، الجزء الثاني، منظمة األمم املتحدة ووكاال .13

 . 2006دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  01، الطبعة  01محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الجزء   .14

2011 . 

 / األطروحات، 2

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،   .1

 .2017الجزائر، 

 / املقاالت: 3

الطابع   .1 ذات  املتخصصة  الدولية  الوكاالت  دور  فاتح،  حليمي وحجاج  يحي  اإلنسان،    االجتماعي بن  في حماية حقوق 

اليونسكو، منظمة ا الفكر، كلية الحقوق والعلوم السمنظمة  الدولية، بحث منشور في مجلة  اسية، جامعة  يلعمل 

 .2012الجزائر،  سعيدة،

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  85
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

اقع اإللكترونية: 4  / املو

 ، على املوقع: 1990الخاصة بحماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام   االتفاقية. الرجوع الى نص  1

-https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuide.June2012_000.pdf 

 https://unsdg.un.org/arوقع:. مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة على امل2

 https://ar.m.wikipedia.org/wiki...وكالة خاصة لهيئة األمم املتحدة على املوقع:  . منظمة العمل الدولية3

en/index.htm--711366/langcentre/news/WCMS-https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media4.   
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 الحماية القانونية للتراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة في الجزائر
La protection juridique du patrimoine culturel dans le cadre du développement durable en Algérie 

 Dr Debch Abdenour – 1جامعــة الجزائــر د . دبش عبد النور 

     Doctorante   Sélami Hacina    1جامعــة الجزائــر  سالمي حسينـــة  .د /ط

 

 

 ملخص : 

التطور الهائل و    ومع  للتراث الثقافي دور مهم في ربط حاضر الشعوب بماضيها فهو إرث مشترك لألجيال ويعبر عن الهوية ،

التنمية بات من الضروري عليها أن تعمل على مواكبة التطورات واملتغيرات  املتسارع وما تشهده الدول من تحوالت تفرضها  

للتنمية    2030خاصة مع ظهور مبدأ التنمية املستدامة بجعل التراث كأساس لتحقيق التنمية املستدامة وفق جدول أعمال  

لم األثرية لألخطار ، لذا حض ي  حماية التراث الثقافي ضرورة وهذا بعد تعرض العديد من املعا  املستدامة . وأصبحت مسألة

، ولجوء الدول إلى سن   1972السيما بعد إبرام اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام   التراث الثقافي باهتمام دولي وذلك

 تشريعات داخلية لحماية التراث الثقافي وعلى غرارها الجزائر . 

رة إيجاد آليات لحمايته ، وألجل ذلك عملت الجزائر على إيجاد آليات  إن تحقيق حماية فعالة للتراث الثقافي يستلزم بالضرو 

 ووسائل تعمل على تفعيل الحماية من أجل تعزيز وتثمين التراث الثقافي واملحافظة عليه وضمان ديمومته. 

Résumé: 

    Le patrimoine culturel a un rôle important à jouer pour relier le présent des peuples à leur passé, car il 

s'agit d'un patrimoine commun pour les générations et exprime l'identité, et avec le développement énorme et 

accéléré et les transformations que connaissent les pays imposées par le développement, il est devenu 

nécessaire pour eux de travailler pour suivre le rythme des évolutions et des changements, notamment avec 

l'émergence du principe de développement durable en faisant du patrimoine une base pour atteindre le 

développement durable Selon l'Agenda 2030 pour le développement durable. La question de la protection du 

patrimoine culturel est devenue une nécessité et ce après l'exposition de nombreux monuments 

archéologiques à des dangers. Par conséquent, le patrimoine culturel a reçu une attention internationale, en 

particulier après la conclusion de la Convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972, 

et pays ont eu recours à la promulgation de lois internes pour protéger le patrimoine culturel, comme l'Algérie. 

Parvenir à une protection efficace du patrimoine culturel implique nécessairement de trouver des 

mécanismes pour le protéger, et pour cela, l'Algérie s'est efforcée de trouver des mécanismes et des moyens 

pour activer la protection afin de valoriser et valoriser le patrimoine culturel, le préserver et assurer sa 

pérennité. 
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 مقدمة : 

الهوية،   عن  ويعبر  لألجيال  إرث مشترك  كونه  جانب  إلى  بماضيها  الشعوب  ربط حاضر  في  مهم  دور  الثقافي  التراث  يلعب 

وبالنظر إلى قيمته وتعدد مظاهره وصوره ظهرت الحاجة امللحة إلى حماية هذا التراث واملحافظة عليه خاصة بعد تعرض العديد  

 لم التراثية لألخطار والتلف سواء بفعل العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية . من املعا

انطالقا من عقد مؤتمرات وإصدار مجموعة من   الجماعة الدولية  باهتمام ملحوظ من طرف  الثقافي  التراث  لذا حض ي 

، التي 1972اث الثقافي والطبيعي لعام  املواثيق والتوصيات وإبرام عديد من االتفاقيات الدولية لعل أهمها اتفاقية حماية التر 

التراث   من أجل حماية  وتنظيمات  الدول بسن تشريعات  االلتزام  املتضمنة ضرورة  القواعد واملبادئ  من  تضمنت مجموعة 

املتعلق بالبيئة والتنمية والذي أقر ضرورة االلتزام بحماية    1992الثقافي إلى جانب ما تمخض عن مؤتمر ريو ديجانيرو لعام  

 وروث الثقافي في إطار التنمية املستدامة . امل

داخلية   إلى سن تشريعات  الدول  لجأت  الدولية  لاللتزامات  وتنفيذا  الدولية  الساحة  التي شهدتها  التطورات  مع  وتماشيا 

جال . وبغرض  لحماية التراث الثقافي ومنها الجزائر التي قامت بإصدار ترسانة هامة من القواعد القانونية والتنظيمية في هذا امل

املادية   والفية  القانونية  اآلليات  من  مجموعة  إيجاد  على  الجزائر  عملت  عامة  بصفة  الثقافي  للتراث  فعالة  حماية  تحقيق 

 واملؤسساتية التي تعمل على حماية التراث الثقافي وتنميته وتثمينه على أرض الواقع .  

 ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:  

 مدى فعالية الحماية القانونية للتراث الثقافي في تحقيق استدامتها في الجزائر؟   ما

 لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا بحثنا إلى مبحثين كما يلي : 

 يتضمن املبحث األول ماهية التراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة وإطاره القانوني في الجزائر 

 حماية التراث الثقافي للماء في الجزائر .   آلياتأما املبحث الثاني تضمن  

 

 : ماهية التراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة وإطاره القانوني في الجزائر   األول  املبحث

يعبر التراث الثقافي عن الهوية والذاكرة التي تترجم حياة األمم والشعوب في حقب تاريخية معينة ، وتربط ماض ي األجيال  

له ، ومن أجل الحفاظ عليه و حمايته بكافة أنواعه وصوره ، اتجهت الدول وعلى غرارها الجزائر إلى وضع  بحاضره ومستقب

قواعد قانونية وتنظيمية وطنية وهذا تنفيذا ملا ورد في االتفاقيات والصكوك الدولية من أجل حمايته و الحفاظ عليه من  

 عد تبني مبدأ التنمية املستدامة . االندثار والتلف بما يحقق ديمومته عبر األجيال خاصة ب

 : مضمون استدامة التراث الثقافي  املطلب األول 

وأداة هامة لربط ماض ي الشعوب بحاضرها، تتوارثه األجيال  من أهم معالم الهوية الحضارية لكل مجتمعيعد التراث الثقافي   

ظر ألهمية التراث الثقافي وتنوعه وجب علينا التطرق  املتالحقة في بينها بما يحقق ديمومته عبر األزمنة .وفي هذا الشأن وبالن

 ملفهوم التراث الثقافي وبيان عالقته بالتنمية املستدامة .   

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  89
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

 مفهوم التراث الثقافي  :الفرع األول 

يعتبر التراث الثقافي ، وهو يتنوع من حضارة ألخرى والذي يبين مدى أهميته في حياة الشعوب . ومن هذا املنطلق وجب  

 علينا التطرق إلى بيان معنى التراث الثقافي وأهميته إلى جانب أهم األخطار التي تواجهه. 

 ملعرفة معنى التراث الثقافي وجب علينا بيان معناه من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية.  أ / تعريف التراث الثقافي:

 نتعرض إلى معنى كل مصطلح على حدى .  من الناحية اللغوية : •

 1ما ورثناه عن األجداد وأصلها من ورث ويقال ورثه ماله ومجده   التراث:

 2أصلها من ثقف الش يء ثقفا وثقافا وثقوفة : حذقة . ويقال رجل ثقف : حاذق فهم   الثقافة: 

من األجداد واآلباء واألبناء واألحفاد في    من الناحية الفقهية بأنه ما تركه السلف  التراثيعرف    من الناحية الفقهية: •

الحياة وفي شتى مجاالتها وميادينها كالثقافة والتاريخ واآلداب والحضارة والفن والصناعة والزراعة والعمران   مختلف مناحي 

 . والتقاليد واألعراف وغيرها 

فهو مجموع النماذج الثقافية التي يتلقاها الفرد من الجماعات املختلفة التي هو عضو فيها ن ويتضمن   الترا ث الثقافي أما 

. كما عرف التراث الثقافي أيضا بأنه ميراث املقتنيات املادية وغير املادية التي تخص  3العادات والتقاليد والعقائد التي ورثها الفرد

 .  4ألجيال السابقة وظلت باقية حتى الوقت الحاشر ووهبت لألجيال املقبلة  مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من ا

 ومن هذه التعاريف يتبين لنا أن التراث الثقافي ينقسم إلى نوعين :  

 : .    *تراث مادي  ويتمثل في مجموع املمتلكات الثقافية كاملنقوالت والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي ملجتمع ما 

ثقافي املادي يتجلى في مواقع التراث الثقافي واملدن التاريخية واملناظر التراثية واملتاحف والتراث الثقافي املنقول ،  فالتراث ال

 .   5والتراث الوثائقي والتراث الثقافي املغمور باملياه وغيرها  

يتمثل في مجموع املمارسات وأشكال التعبير واملعارف والعادات والتقاليد التي تعد جزءا من التراث    *تراث ثقافي غير مادي :

 الثقافي لإلنسان في تفاعله مع محيطه .  

بالرجوع إلى جل النصوص القانونية فإننا نرى عدم وجود تعريف قانوني خاص بالتراث الثقافي  من الناحية القانونية : •

 إال أننا نلمسه ضمنيا من خالل التعاريف الخاصة بالتراث الثقافي .  

لم تتضمن النصوص القانونية الدولية تعريفا واضحا للتراث الثقافي واكتفت بتحديد ما يدخل    *فعلى املستوى الدولي : 

التي نصت في املادة    19726في تكوين التراث الثقافي لعل أهم هذه النصوص نجد اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام  

 
 .  4136 – 4132. ص :   2010ر ، بيروت ، دار صاد 6ابن منظور ، لسان العرب ، املجلد الثاني ، الجزء  -1
 .  4165املرجع  نفسه . ص :   - 2
 .   319. ص :  2006سسيولوجيا الثقافة ، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت لبنان  عبد الغني عماد، -3
 www.unesco.orgوذ من املوقع اإللكتروني : التعريف الذي أقرته منظمة األمم املتحدة  للتربية والعلم والثقافة مأخ هو - 4
افة والعلوم  تقرير تقييمي لسلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية في مجال التراث الثقافي غير املادي ، املنظمة العربية للتربية والثق  -  5

 .   05.ص :   2015 –  2013جامعة الدول العربية 
 مأخوذة من املوقع اإللكتروني التالي :   1972طبيعي ، املؤتمر العام في دورته السابعة عشر باريس نوفمبر اتفاقية حماية التراث الثقافي وال - 6

http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic) 

http://www.unesco.org/
http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)
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اآلثار : األعمال املعمارية ، وأعمال النحت والتصوير    -  1يعني التراث الثقافي ألغراض هذه االتفاقية :  األولى منها بأنه : )  

املباني والعناصر   لها جميعا قيمة  على  التي  الكهوف، ومجموعات املعالم  التكاوين ذات الصفة األثرية، والنقوش،  أو 

 عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم . 

اندماجها في منظر طبيعي    املجتمعات : مجموعات املباني املنعزلة أو املتصلة التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو -2

 ة عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .، قيم

اقع األثرية التي  -3 اقع : أعمال اإلنسان أو األعمال املشتركة بين اإلنسان والطبيعة ، وكذلك املناطق بما فيها املو املو

، وقد تطور هذا املفهوم    روبولوجية ( لها قيمة عاملية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو اإلثنولوجية أو األنث

 . 1املادي  اتفاقية اليونسكو لحماية التراث غير إلى أن ظهرت اتفاقية جديدة تعنى بحماية التراث غير املادي هي 

املتعلق بحماية   04  –  98فقد عرف املشرع الجزائري التراث الثقافي من خالل القانــون رقم    *أما على املستوى الوطني :

) يعد تراثا ثقافيا لألمة في مفهوم هذا القانون ، جميع املمتلكات  الفقرة األولى منه بأنه :    02فجاء في املادة    2الثقافي    التراث 

  ، الوطنية وفي داخلها  املوجودة على أرض عقارات األمالك   ، ، واملنقولة  بالتخصيص  ، والعقارات  العقارية  الثقافية 

وفية للمياه الداخلية  اململوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، واملوجودة كذلك في الطبقات الج

 واإلقليمية الوطنية املوروثة عن مختلف الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ...( .  

 ب / أهمية التراث الثقافي :  

 في عدة نواحي :   التفافيتكمن أهمية التراث  

والزالت تساهم في صناعة الحضارات وبلورتها    إن القيمة الدينية للتراث الثقافي أسهمت قديما  من الناحية الدينية: •

ونلمس هذه القيمة الدينية    .باعتبارها عامال ثقافيا أساسيا، وهي العوامل التي تتمسك بها األجيال والثقافات جيال بعد جيل  

فلم يسيرو في  فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة ، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ، أفي قوله تعالى : )  

،  3(    األرض فتكون لهم بها قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها ، فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي  في الصدور 

 . 4فنجد الشارع هنا أكد على ضرورة النظر إلى آثار املاض ي والتدبر فيها االعتبار بها  

يعبر التراث الثقافي عن شخصية األمة وما تتمتع به من قدرة على حل املشاكل،    من الناحية الثقافية الحضارية: •

ويبين مستوى حسها اإلبداعي وبالتالي الحفاظ على هذا املوروث عبر األجيال .فينقل رسائل ومعان مختلفة فنظام الفغارة مثال  

لشرب كما تبرز مالمح هندسة املياه ، إضافة إلى  يعطي فكرة كيف عاش اإلنسان حياته في املاض ي ونظم الري تقليديا للسقي وا

 أن الحفاظ على هذا التراث هو حفاظ على ذاكرة وهوية املجتمع .

 

 
نضد وطبع بورش اليونسكو ، باريس فرنسا   2003حماية التراث غير املادي ، سجالت املؤتمر العام ، الدورة الثانية والثالثون أكتوبر  اتفاقية    -  1

 .  62. ص :  2003
. وصنفت  1998نيو  يو   17املؤرخة في    44يتعلق بحماية التراث الثقافي ، الجريدة الرسمية عدد    1998يونيو    15املؤرخ في    04  –  98القانون رقم    -  2

 منه التراث الثقافي إلى ممتلكات ثقافية عقارية ، وممتلكات ثقافية منقولة ، وممتلكات ثقافية غير مادية .  03املادة 
 من سورة الحج . 46و  45األية  - 3
 . 36سعيدي كريم ،املرجع السابق. ص :   - 4
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 لفرع الثاني : التراث الثقافي و التنمية املستدامة :  ا

لهوية عبر مراحل  بعد تعرضنا إلى املقصود بالتراث الثقافي وكذا أنواعه و نظرا ألهمية التراث الثقافي ودوره في التعريف با

زمنية وتاريخية مختلفة ، فإن الحفاظ عليه يشكل تحد خاصة بعد تبني الدول عديد من الصكوك الدولية أهمها أجندة القرن  

 التي تضمنتا ضرورة حماية التراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة .   2030وخطة التنمية املستدامة  21

تلك  ( بأنها : )  مستقبلنا املشترك فت األمم املتحدة التنمية املستدامة من خالل تقرير )  عر أ / تعريف التنمية املستدامة : 

. وقد برز مفهوم التنمية    1(    التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة على تلبية حاجاتهم

أجندة القرن    بالبرازيل ، وما نتج عنه من وثائق وتقارير منها  1992عام    مؤتمر ريو دي جانيرواملستدامة كمبدأ عاملي بعد انعقاد  

 املتضمنة أهداف األلفية .  2030وخطة 21

: املستدامة  التنمية  أهداف  يعزز  الثقافي  التراث  حماية   / العاب  الجمعية  "اعتمدت  املتحدة  لألمم  التنمية  مة  خطة 

 والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة .  2"   2030املستدامة لعام 

للتنمية املستدامة فإن التراث الثقافي يعبر عن الهوية والذاكرة واإلحساس وله دور في تحقيق التنمية    2030وحسب أجندة  

النمو وتعزيز النسيج االجتماعي إلى جانب تعزيز فوائد السياحة على  املستدامة من خالل خلق التماسك االجتماعي وتحفيز  

املدى الطويل من خالل الحفاظ على املوارد الثقافية ومنه الحفاظ على املوارد الهشة الغير متجددة لألجيال الحالية والقادمة  
. ومن ثمة فإن التراث الثقافي يلعب دورا في تعزيز االستدامة من خالل اإلدماج الفعال للثقافة والتراث في التمدن املستدام    3

 والسياحة وغيرها من املجاالت والذي يفرض ضرورة حمايته وتنميته .  

 : األساس القانوني لحماية التراث الثقافي املطلب الثاني

تسيها التراث الثقافي وأهميته في ربط الشعوب بماضيها وحاضرها ، وفي سبيل حماية التراث الثقافي  بالنظر للمكانة التي يك

والحفاظ عليه وتثمينه ، خاصة بعد تنامي األخطار التي يتعرض لها ، بذلت الجماعة الدولية مجموعة من الجهود الدولية  

الصكوك قامت الدول بسن    ذها ملا ورد من التزامات في هواإلقليمية وكللت بعقد مؤتمرات وصدور توصيات وصكوك، وتطبيق

 قواعد قانونية وطنية لحماية التراث الثقافي ، ومن أهم املجهودات ما يلي :  

 : على املستوى الدولي الفرع األول 

عليه بما يساهم في  تتمثل الجهود الدولية املبذولة لحماية التراث الثقافي من املخاطر االندثار التي تهدده بالزوال واملحافظة  

بقاءه وديمومته لألجيال الحالية واملستقبلية ،في مجموع املؤتمرات الدولية وما تمخض عنها من صكوك ومواثيق واتفاقيات  

 دولية وما تضمنته من قواعد ومبادئ وتوجيهات ، و أهمها : 

 

 

 
نون واآلداب اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ) مستقبلنا املشترك ( : ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم املعرفة ، املجلس الوطني للثقافة والف  -  1

 .  1987، أكتوبر  142، الكويت ، عدد 
 www.un.org/sustainable developmenteمأخوذة من املوقع اإللكتروني ملنظمة األمم املتحدة : 2030خطة التنمية املستدامة  - 2
 www.icomos.org: املجلس الدولي لآلثار واملواقع على املوقع اإللكتروني :  ينظرللمزيد  - 3

http://www.un.org/sustainable%20developmente
http://www.icomos.org/
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 تنوعت األسس العاملية لحماية التراث الثقافي منها:  أ / على املستوى العاملي:

 أهمها:   االتفاقيات: •

وجاء في االتفاقية   19721نوفمبر  16: أبرمت برعاية )اليونسكو( يوم اتفاقية لحماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي  .1

 بيان طرق الحماية على الصعيدين الوطني والدولي للتراث الثقافي. 

: تهدف االتفاقية إلى حماية التراث الثقافي غير املادي املتمثل في التقاليد  اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير املادي .2

 ت.    وأشكال التعبير الشفهي واملمارسات االجتماعية والطقوس واملهارا

إلى تعزيز الجهود الرامية إلى    4/    11وأشار الهدف    2030: لعل أهمها خطة التنمية املستدامة    صكوك دولية أخرى  •

 حماية وصون التراث العاملي الثقافي والطبيعي بهدف تحقيق االستدامة .  

 لعل أهم الجهود :  ب / على املستوى اإلقليمي:

لعبت االتحاد األوربي دورا هاما في تعزيز العالقات الثقافية املشتركة بين الدول األوربية  الجهود اإلقليمية األوربية :   •

 . 2بلندن  1969و االتفاقية األوربية لحماية التراث الثقافي في ماي  1954االتفاقية األوربية الثقافية لسنة  بأبرام

 أهم القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية التراث الثقافي نذكر منها: من  ج / على املستوى الوطني:

الثقافي: • التراث  لحماية  الدستوري  لسنة    التكريس  الدستوري  التعديل  بحماية    2016ذهب  الصريح  االعتراف  إلى 

تحمي الدولة    ستوري.املتضمن التعديل الد  01  –  16الجديدة من القانون رقم    02فقرة  45في املادة    التراث الثقافي

عليه الحفاظ  على  وتعمل  املادي  وغير  املادي  الوطني  الثقافي  الحقوق  التراث  ضمن  الثقافي  التراث  أدرج  حيث   )

 االقتصادية.

 لعل أهمها: النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية التراث الثقافي: •

، 281  –  67الذي ألغى أحكام األمر    التراث الثقافي املتعلق بحماية    1998جوان    15املؤرخ في    04  –  98القانون رقم   .1

ظهر هذا القانون في ظل تنامي املطالب الوطنية حول مسائل الهوية والذاكرة والتاريخ ونوعية اإلطار املعيش ي وتزامنا  

 مع ظهور تطورات دولية في مفاهيم التراث الثقافي وحمايته . 

تخضع تنمية األنشطة  منه على أن:)  02جاء في املادة   : 3مة للسياحة املتعلق بالتنمية املستدا 01 – 03القانون رقم  .2

السياحية لقواعد ومبادئ حماية املوارد الطبيعية واملساحات الثقافية والتاريخية وهذا بغرض حماية أصالتها  

 (.  وضمان القدرة على التنافسية للعرض السياحي وديمومته

 التنظيمية يلي ذكر بعضها الحقا. إلى جانب مجموعة من القواعد 

 : آليات حماية التراث الثقافي للماء في الجزائر  الثاني  املبحث

بغية حماية التراث الثقافي واملحافظة عليه لجأت الدول وعلى غرارها الجزائر في سياساتها الوطنية إلى إيجاد آليات ووسائل  

في اآلليات القانونية املمثلة في مجموع األدوات   اآلليات أو امليكانيزمات من أجل حمايته واملحافظة عليه وتثمينه ، وتمثلت هذه 

 
 .  132. ص :  1972نوفمبر  21 –أكتوبر  17اليونسكو، سجالت املؤتمر العام، املجلد األول )قرارات وتوصيات(، باريس  - 1
 .  94: سعيدي كريم، املرجع السابق. ص : ينظرللمزيد  - 2
 .  2003فيفري  19املؤرخة في  11املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة ، الجريدة الرسمية عدد  2003فيفري   17املؤرخ في  01  – 03القانون رقم   - 3
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والتدابير إلى جانب اآلليات واألعمال الفنية املادية كما عملت أيضا على إيجاد إطار مؤسس ي يعمل على تنفيذ تلك الحماية  

 ويضعها موضع التنفيذ .  

 : اآلليات القانونية املطلب األول 

انونية الخاصة بحماية التراث الثقافي واملحافظة عليه  وتنميته ، وهي تتمثل في مجموع التدابير التي أقرها  تتنوع اآلليات الق

أو آليات وردعية تطبق كجزاءات في حالة    القانونية املشرع وأوجب ضرورة إتباعها كآليات وقائية تحول دون مخالفة القواعد  

 مخالفة القواعد القانونية، ونذكر منها :  

 التخطيط لحمية التراث الثقافي   :الفرع األول 

يعد التخطيط وسيلة علمية منظمة ومستمرة يتم خاللها تقدير احتياجات املجتمع عن طريق حصر املوارد املادية واملالية  

القانون رقم   . وقد أقر املشرع الجزائري في 1والبشرية وتوجيه هذه املوارد لتحقيق أهداف املجتمع ككل في فترة زمنية محدودة 

 مخططين لحماية املمتلكات الثقافية والتي من ضمنها التراث الثقافي هما:  04 – 98

اقع األثرية التاريخية على أنه يتم اعداد مخطط    04  –  98من القانون    30: حيث نصت املادة    أ / مخطط حماية املو

املتضمن    323  –  03صدر املرسوم التنفيذي رقم    30لمادة  استصالح املواقع األثرية واملنطقة املحمية التابعة لها ، وتطبيقا ل

 ( .    2003لسنة  60كيفيات اعداد مخطط حماية املواقع األثرية واملناطق التابعة لها واستصالحها ) الجريدة الرسمية عدد 

املحفوظة القطاعات  واستصالح  لحفظ  الدائم  مخطط   / املادة    ب  نصت  القانون    43:  تز   04  –  98من  أن  ود على 

القطاعات املحفوظة بمخطط دائم للحماية واالستصالح يحل محل مخطط شغل األراض ي ، وتطبيقا لهذه املادة جاء املرسوم  

رقم   )الجريدة    324  –   03التنفيذي  املحفوظة  القطاعات  واستصالح  لحفظ  الدائم  املخطط  إعداد  كيفيات  يحدد  الذي 

 ( .  2003لسنة  60الرسمية عدد 

 ضبط اإلداري الخاص بحماية التراث الثقافي: ال :الفرع الثاني

من خالل التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام    يظهر الضبط اإلداري املتعلق بحماية التراث الثقافي

 العام، عن طريق لوائح الضبط اإلداري والتي تتمثل في :

 98من القانون    24كحظر تقطيع املعالم التاريخية املصنفة أو املقترحة للتصنيف وتقسيمها وتجزئتها ) املادة    :أ / الحظر

– 04 . ) 

على أنه يجب على صاحب طلب رخصة البحث أن يتولى    04  –  98من القانون    78مثل ما نصت عليه املادة    : ب / اإللزام

 ن للوزارة املكلفة.أشغال البحث تحت مسؤوليته وتحت مراقبة ممثلي

من خالل اإلذن الصادر من الجهة اإلدارية املختصة ملمارسة نشاط معين وذلك بعدم تأثير هذا النشاط    :الترخيص ج /  

فإن األشغال التي تتم     04  –  98من القانون    15سلبا على التراث الثقافي. ففي مجال حماية املمتلكات الثقافية وحسب املادة  

املنطقة   الحفظ والترميم والتصليح  ضمن حدود  ، كما تخضع كل أشغال  الثقافة  لترخيص سبق من وزارة  املحمية تخضع 

 (.   21واإلضافة والتغيير والتهيئة املراد القيام بها إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة املكلفة بالثقافة ) املادة 

 
 .  22. ص:  2009نشر والتوزيع ، عمان األردن د. صبري فارس الهيتي ، التخطيط الحضري ، دار اليازورتي العلمية لل- 1
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 الجمعيات:  : الفرع الثالث

إمكانية أن تؤسس كل جمعية مهتمة بحماية املمتلكات الثقافية كطرف مدني  على    04  –  98من القانون    91نصت املادة  

 فيما يخص مخالفة أحكام حماية املمتلكات الثقافية .  

النشاط وسحب   كاإلعذار ووقف   ( اإلدارية  الجزاءات  منها  الثقافي  التراث  لحماية  أخرى  آليات  هناك  ما سبق  إلى  إضافة 

 مخالفة قواعد حماية التراث الثقافي .  عند  املدنية الجزائية والتي تقوم الترخيص ( إلى جانب قيام املسؤولية

 : اآلليات الفنية املادية املطلب الثاني

هي عبارة عن أعمال من شأن اإلدارة أو املصلحة التي خولها القانون القيام بحماية التراث وتثمينه وصيانته أن تقوم بأعمال  

 الثقافي.فنية أو مادية لحماية التراث 

 : أعمال الحماية الفنية الفرع األول 

حيث يتولى املختصون املؤهلون في كل ميدان من امليادين املعنية اإلشراف على األعمال الفنية املتضمنة املمتلكات الثقافية  

حماية التراث الثقافي.  من القانون املتعلق ب  09العقارية للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة في قائمة الجرد اإلضافي وفقا للمادة  

املتضمن كيفية ممارسة األعمال الفنية املتعلقة    322  –  03وفي هذا الشأن وتطبيقا لهذه املادة صدر املرسوم التنفيذي رقم  

العمومية. واألعمال   املحلية واملؤسسات  والجماعات  للدولة  التابعة  اإلدارات  املحمية لحساب  العقارية  الثقافية  باملمتلكات 

املتعلقة  الفنية   وأهميتها  طبيعتها  كانت  مهما  أشغال  انجاز  ومراقبة  واملتابعة  واملساعدة  والدراسات  التصميم  مهام  تغطي 

 باملمتلكات الثقافية العقارية املحمية . 

 أعمال الحماية املادية   الفرع الثاني:

 تتمثل أعمال الحماية املادية في :  

البناء وعناصره وتقوية ما ضعف منها وما طرأ عليه من تشويه وهي أعمال    : وذلك بإصالح ما فسد من أجزاء الصيانة  أ /  

 . 1يحتاج إليها كل بناء على الدوام من أجل حفظه بحالة جيدة وسليمة  

 .  2إلى الحفاظ على املعلم الثقافي وبثه للمستقبل   يهدف  الذيالترميم ب / 

اقبة والحماية:ج /   لتحقيق حماية فعالة للمعالم الثقافية البد من القيام باملراقبة املنتظمة وتحت إشراف وحراسة    املر

 .محكمة والحماية من عوامل التلف والضياع وتحصينها من الخطر ووقايتها من العمليات اإلجرامية 

 : املؤسسات املكلفة بحماية التراث الثقافي  املطلب الثالث

  تلك الحماية وتثمينها وتنميتها   ية للتراث الثقافي يحتاج إلى إطار مؤسساتي فعال ، يعمل على تفعيلإن تفعيل الحماية القانون

املحلي والتي   أرض الواقع ، وتتمثل اآلليات املؤسساتية في مجموع املؤسسات التي أنشأها املشرع سواء على املستوى الوطني  أو 

 أناط بها صالحية حماية التراث الثقافي .

 

 
 . 35. ص :  2008بوزارحبيبة ، واقع آفاق الحماية القانونية للتراث املادي األثري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير ، جامعة تلمسان   - 1
 .  136سعيدي كريم ،املرجع سابق . ص :   - 2
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 : املؤسسات الوطنية املختصة بحماية التراث الثقافي ألول الفرع ا

كجهة وصية مكلفة بحماية التراث الثقافي من خالل الصالحيات التي يتمتع بها الوزير ، إلى جانب املديريات  وزارة  لعل أهمها  

 املختصة بحماية التراث الثقافي . 

واملتعلقة بحماية التراث الثقافي وتثمينه هي املساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية    الصالحيات املوكلة لوزير الثقافةأ /  

 وتوطيدها كما يحدد وينفذ سياسة إنجاز املشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه . 

/ الثقافب  التراث  وتثمين  الثقافية  للممتلكات  القانونية  الحماية  املتعلقة    ي مديرية  باألعمال  املبادرة  صالحياتها  فمن 

بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها مع السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقين بحماية  

 التراث الثقافي.

لق بحماية التراث الثقافي فإنها نصت  من القانون املتع  79بالرجوع إلى املادة  ج / نجد اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية  

، وأحالت نفس املادة تشكيل اللجنة وتنظيمها وعملها    1أن تنشأ لدى الوزير املكلفة بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية 

 يكون عن طريق التنظيم ،  

 : املؤسسات املحلية املختصة بحماية التراث الثقافي الفرع الثاني

دورا هاما في تحقيق حماية فعالة ووضعها موضع التنفيذ باعتبارها    حلية املختصة بحماية التراث الثقافيتلعب املؤسسات امل

 األقرب أليجاد حلول محلية تتالئم وفق ظروف ومقتضيات وخصوصيات كل منطقة على حدى ، لعل أبرزها :  

تسهر مديريات الثقافة على حماية التراث واملعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها    :مديريات الثقافةأ /  

 وترميمها ، كما تعمل على تطبيق التشريع الخاص به . 

به   حيث يتولون حماية التراث الثقافي والتاريخي وإحياءه والتعريف اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية و دور الثقافةب /

 على املستوى املحلي . 

 

 الخاتمة: 

وفي ختام هذه الورقة البحثية فإن التراث هو الهوية والذاكرة الذي يعبر عن التنوع الحضاري لألمم عبر الحقب التاريخية   

غير أن تزايد  ، وبالنظر ملكانته في حياة اإلنسان فقد لعب التراث الثقافي دورا هاما في التنمية الحضارية واالقتصادية للشعوب ،  

الحالية   لألجيال  استدامته  تأمين  على  والعمل  عليه  والحفاظ  حمايته  إلى  بالدول  دفع  التراث  هذا  لها  يتعرض  التي  األخطار 

 واملستقبلية .  

والجزائر كغيرها من الدول تمتلك تراثا ثقافيا متنوعا والتي سعت إلى حمايته وتثمينه وإحاطته بآليات لحمايته مع توفير  

مؤسساتي يعمل على تنفيذ الحماية ووضعها موضع التنفيذ بغية الحد من تدهوره من جهة ، وصونه وإحيائه وضمان  جانب  

 
مقترحات حماية   التداول في  -جميع املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون والتي يحيلها إليها وزير الثقافة  ء الرأي في  اابد  - تكلف هذه اللجنة ب :    -  1

و الفنية  الثقافية املنقولة والعقارية وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضارية أو الريفية ذات األهمية التاريخية أ

 . 
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وقانون البلدية    07  –  12تنميته وديمومته لألجيال الحالية والقادمة وهو ما أكده املشرع الجزائري من خالل قانون الوالية رقم  

 اختصاص التدخل لحماية التراث الثقافي ككل .   حيث منحت الجماعات املحلية 10 – 11رقم 

تضع املبادئ التوجيهية    –اتفاقية إطار حول التراث الثقافي وعالقتها بالتنمية املستدامة  –ومن خالل ما تقدم وفي ظل غياب  

تفعيل الحماية  فإن  التي تساعد على إرساء حماية فعلية للمعالم األثرية ، وتضع املعايير العملية وسبل صون التراث الثقافي  

 : نقترح التوصيات التالية يستلزم ضرورة بذل مزيد من الجهود ، لذا املستدامة للتراث الثقافي 

 وضع اتفاقية إطار تحدد املبادئ التوجيهية التي تساعد على إرساء حماية فعلية ومستدامة للمعالم األثرية .  -

 ية وسبل صون التراث الثقافي في إطار التنمية املستدامة. وضع استراتيجية عاملية تحدد املعايير العملية والعلم -

تكييف السياسات والتشريعات الوطنية مع السياسات العاملية في مجال التراث الثقافي لتحقيق أهداف التنمية   -

 املستدامة ،  

 الدولي والوطني. تعزيز التعاون وبناء الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي وتعزيز استدامته على الصعيد   -

 أما في الجزائر :  

رقم   - القانون  تعديل  .    04  –  98اقتراح  املستدامة  التنمية  مقتضيات  مع  وتحيينه  الثقافي  التراث  بحماية  املتعلق 

 واستكمال البنية التشريعية بإصدار قواعد تنظيمية خاصة بهذا املجال،  

اقع ، وتوسيع دائرة املتدخلين لحماية التراث    تفعيل دور الجماعات املحلية في حماية التراث الثقافي على  - أرض الو

 الثقافي وكذا إيجاد أجهزة متخصصة ولجان تقنية لحمايته .  

 

 قائمة املراجع : 

 القرآن الكريم   

I.    : النصوص القانونية و التنظيمية 

 على املستوى الدولي :  .1

السابعة عشر باريس نوفمبر    -  1 العام في دورته  املؤتمر  الثقافي والطبيعي،  مأخوذة من املوقع    1972اتفاقية حماية التراث 

 http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)اإللكتروني التالي : 

أكتوبر    -  2 والثالثون  الثانية  الدورة   ، العام  املؤتمر  سجالت  املادي،  غير  التراث  حماية  بورش    2003اتفاقية  وطبع  نضد 

 . 2003اليونسكو، باريس فرنسا 

 على املستوى الوطني:   .2

 أ / القوانين: 

 . 2016لسنة  14،ج ر رقم 2016مارس  06املؤرخ في  01-16القانون رقم  املعدل واملتمم ب 1996الدستور الجزائري لسنة   - 1

 . 1998لسنة  44يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر عدد  1998يونيو  15املؤرخ في  04 – 98القانون رقم  – 2

http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)
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فيفري   19املؤرخة في  11املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة ، ج ر عدد  2003فيفري  17املؤرخ في  01 – 03القانون رقم  -4

2003  . 

 .   2012لسنة  02يتعلق بالجمعيات،ج ر عدد  2012جانفي  12املؤرخ في   06 – 12القانون رقم  - 5 

 ب / املراسيم : 

 . 1994لسنة  79املتضمن إحداث مديريات للثقافة في الواليات وتنظيمها، ج ر عدد  414 –  94املرسوم التنفيذي رقم  – 1

 

II.  . : الكتب 

 .  2010، دار صادر ، بيروت  6ابن منظور، لسان العرب، املجلد الثاني ، الجزء  – 1

 .                   2009صبري فارس الهيتي، التخطيط الحضري ، دار اليازورتي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان األردن  - 2

 . 2006الثقافة ، الطبعة األولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت لبنان  عبد الغني عماد، سسيولوجيا - 3

 عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري ، دار ريحانة عين مليلة الجزائر .  -4

 . 2013موس ى بودهان، النظام القانوني لحماية التراث الوطني ، دار الهدى عين مليلة الجزائر  – 5

III.  :املذكرات 

 .2008واقع آفاق الحماية القانونية للتراث املادي األثري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة تلمسان  بوزار حبيبة،  – 1

سعيدي كريم ، الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام ، كلية الحقوق    -  2

 .  2016، سنة 2جامعة سطيف

IV.  :املقاالت 

محمد سويلم ، الحماية القانونية للموروث الثقافي املادي وأثرها في ترقية االستثمار السياحي بالجزائر ، مجلة االجتهاد  –  1

 .  2018سنة  05العدد   07للدراسات القانونية واالقتصادية ، املجلد 

V.  :التقارير 

لبناء القدرات العربية في مجال التراث الثقافي غير املادي ، املنظمة العربية للتربية  تقرير تقييمي لسلسلة الدورات التدريبية    -  1

 . 2015 – 2013والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية 

)مستقبلنا  اللجنة-  3 والتنمية  للبيئة  الوطني    العاملية  املجلس  املعرفة،  عالم  كامل عارف، سلسلة  ترجمة محمد  املشترك(: 

 . 1987، أكتوبر 142الكويت، عدد  نون واآلداب،للثقافة والف

 .1972نوفمبر  21 –أكتوبر  17اليونسكو، سجالت املؤتمر العام، املجلد األول )قرارات وتوصيات(، باريس – 4

 

VI.  :اقع اإللكترونية  املو

 www.unesco.orgنظمة األمم املتحدة  للتربية والعلم والثقافة على الرابط التالي : املوقع االلكتروني مل – 1

املستدامة    -  2 التنمية  :    2030خطة  املتحدة  األمم  ملنظمة  اإللكتروني  املوقع  من  مأخوذة 

developmentwww.un.org/sustainable 

 www.icomos.orgالدولي لآلثار واملواقع على املوقع اإللكتروني : املجلس- 3

http://www.unesco.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjai72XjZXeAhWNzVMKHbn5DYkQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2F&usg=AOvVaw0sb57uepqnWr23mJb3Cv-f
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjai72XjZXeAhWNzVMKHbn5DYkQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2F&usg=AOvVaw0sb57uepqnWr23mJb3Cv-f
http://www.un.org/sustainable
http://www.icomos.org/
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 والقوانين الدولية  ضمن املعاهدات لكترونيالتدابير التكنولوجية في حماية حقوق النشر اإل

Les mesures technologiques dans la protection des droits d'auteur électroniques dans les traités et 

lois internationales 

 Université de sidi Belabes Doctorante Ihsene Taouir /إحسان طوير، جامعة سيدي بلعباس  .ط/د

  

 

 

 

 ملخص:  

تعتبر الوسائل القانونية لحماية امللكية اإللكترونية جانبا من جوانب الحماية. وهناك أيضا من جانب آخر وسائل تقنية  

توفر لها الحماية الكافية، والتي تمنع أيضا عمليات التعدي الواقعة عليها، وهي تعتبر من وسائل الدفاع عن املصنف الرقمي،  

القانو  الحماية  لتكمل  فإذا كانت  التقنية  الوسائل  أيضا  الالزمة. فوجدت  الحماية  لتوفير  املجال،  في هذا  الصعوبة  نية تجد 

 نقائص الحماية القانونية، وهذا ما سيكون نطاق بحثنا في هذه الدراسة.  

 

Résumé : 

Les moyens juridiques de protéger la propriété électronique constituent un aspect de la protection. D'autre 

part, il existe également des moyens techniques qui lui assurent une protection adéquate, ce qui empêche 

également les opérations de contrefaçon, et il est considéré comme l'un des moyens de défense de l'œuvre 

numérique, si la protection juridique rencontre des difficultés dans ce domaine, de fournir la protection 

nécessaire. Elle a également trouvé des moyens techniques pour combler les lacunes de la protection juridique, 

et ce sera l'objet de notre recherche dans cette étude. 
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 مقدمة:  

نظرا للثروة الثقافية الهامة التي يتمتع بها املؤلف، فله الدور املهم في املساهمة في إثراء العلم واملعرفة، كما يتمتع أصحاب  

هذه األعمال الحاملين لصفة مؤلفين بمجموعة من الحقوق، جراء استغالل مؤلفاتهم من طرف الغير، ونتيجة لذلك نجد جل  

 حماية اإلنتاج الفكري في املجال العلمي األدبي الفني مهما كان شكل التعبير عنه.   قوانين امللكية الفكرية تسعى ل

أقرت التشريعات حماية قانونية لحقوق املؤلف حتى ال تكون عرضة لالعتداء؛ نظرا لألهمية التي تتمتع بها، وذلك من خالل  

ي اللجوء إلى القضاء املدني لطلب حقه في التعويض إلى الحماية الجنائية في حالة التقليد والجنح املرتبطة به، كما له الحق ف

جانب حقه في طلب اإلجراءات التحفظية، فالتطور املذهل الذي واكبته تكنولوجيا اإلعالم أثر على مختلف األنظمة القانونية  

شرع الجزائري عدة  للدول، ذلك فيما يخص النطاق القانوني لها، وكيفية حمايتها من أي اعتداء، وعلى هذا األساس وضع امل

 .طرق إجرائية لحماية الحقوق الناشئة عن امللكية الفكرية ومنع أي اعتداء يقع عليها

الحماية   لها  توفر  تقنية  وسائل  آخر  جانب  من  أيضا  فهناك  اإللكترونية؛  امللكية  لحماية  القانونية  الوسائل  إلى  إضافة 

الكافية، والتي تمنع أيضا عمليات التعدي الواقعة عليها، وهي تعتبر من وسائل الدفاع عن املصنف الرقمي، فإذا كانت الحماية  

امل هذا  في  الصعوبة  تجد  الحماية  القانونية  نقائص  لتكمل  التقنية  الوسائل  أيضا  فوجدت  الالزمة.  الحماية  لتوفير  جال، 

 القانونية، وهذا ما سيكون محل بحثنا في هذه الدراسة.  

التكنولوجية   التدابير  مختلف  توجهت  مدى  أي  إلى  البحث:  ملوضوع  الجوهري  اإلشكال  نطرح  الديباجة  هذه  من خالل 

في البيئة الرقمية؟ وهل واكبت هذه التدابير مختلف التطورات لحقوق التأليف نظرا للطفرة  والتقنية في كفالة حق املؤلف  

 التكنولوجية السريعة؟

في ذكر مختلف عناصر الحماية    والتحليلي   املنهج الوصفيتتقرر املنهجية املتبعة في معالجة املوضوع في اعتماد البحث على  

ا أهم  تحليل  ثم  وأشكالها،  الفكرية  املفاهيم  التقنية  تحديد  خالل  من  الحماية،  موضوع  عالجت  التي  واإلجراءات  لتدابير 

 والشروط املتعلقة بها في مختلف قضايا امللكية الفكرية. نعالج موضوعنا من خالل املباحث اآلتية: 

 و الثانية  ماهية الحماية الوقائية التقنية لحق املؤلف عبر األنترنت ضمن معاهدتي األنترنيت األولى املبحث األول: 

 املطلب األول: مفهوم الحماية التقنية لحق املؤلف         

 املطلب الثاني: دور الحماية التقنية في حماية املصنف الرقمي        

 املبحث الثاني: أنواع التدابير التكنولوجية في الحماية التقنية  

 املطلب األول: التشفير اإللكتروني        

 أوال: تعريف التشفير اإللكتروني                 

 ثانيا: أنواع التشفير اإللكتروني                

 املطلب الثاني: التوقيع اإللكتروني        

 أوال: التوقيع التقليدي            

 ثانيا: التوقيع اإللكتروني                
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 بحث الثالث: طبيعة الحماية القانونية للتدابير التقنية من خالل معاهدة الويبو و القوانين الدولية امل

 املطلب األول: التكييف القانوني للتدابير التقنية          

 املطلب الثاني: األساس القانوني لحماية التدابير التقنية          

 

 املبحث األول: الحماية الوقائية التقنية لحق املؤلف عبر األنترنت ضمن معاهدتي األنترنيت األولى والثانية 

التقنية على شبكة   الوقائية  إلى انطالق فكرة الحماية  الوسائل املبتكرة  بأنها أكثر  أدى استخدام  البعض  األنترنت، ورأى 

ضمانا ملواجهة الجريمة املعلوماتية، واملتفق عليه أن أفضل الوسائل الوقائية؛ هي تلك التي تتصدى للسلوك اإلجرامي، فتقلل  

الرقمي. املصنف  على  سيقع  الذي  الضرر  على    (1)من  تعتمد  وسبل  أدوات  استعمال  هو  التقنية؛  الحماية  من  والغرض 

جيات الرقمية الحديثة، لحماية االبتكار الذهني الرقمي حيث أن أعمال القرصنة على املصنفات عبر األنترنيت قد أدت  التكنولو 

الحماية القانونية لكفالة   أثار شكوكا حول عدم كفاية  الذي  إلى املساس بحقوق املؤلفين و أصحاب الحقوق املجاورة األمر 

اب التأليف إلى البحث عن وسائل بديلة لتوفير الحماية الضرورية والكافية ملنع أي  حقوق التأليف اإللكتروني و عليه لجأ أصح

 اعتداء ماس بإبداعهم الذهني املبتكر. 

 املطلب األول: مفهوم الحماية التقنية لحق املؤلف 

أو أجهزة، أو أدوات،    أية تكنولوجيا، «منه، أنها:  06، املتعلق بحقوق املؤلف، في املادة  2001-28عرفها التوجه األوروبي رقم  

تكون مصممة بغرض منع، أو تقييد أفعال االستخدام غير املرخص بها من أصحاب الحقوق على أعمالهم املتمتعة بالحماية  

ويقصد بالحماية التقنية جميع وسائل الحماية، والتدابير التقنية التي تستهدف حماية املصنف الرقمي من أي    (2)  .»القانونية

ليه، من خالل حماية البرمجيات ومصنفات الحاسب اآللي، وكذلك حماية قاعدة البيانات. كما تعرف أيضا بأنها:  اعتداء يقع ع

 ذلك اإلجراء الوقائي الذي يتخذ كوسيلة للحد من االعتداءات التي قد تقع على املصنف الرقمي.  

املعلوماتي نظم  لحماية  أمان،  أنظمة  إيجاد  على  التقنية  الحماية  تعمل  طريق  حيث  عن  املتداولة،  املعلومات  وتقنية  ة، 

 (3)الشركات املنتجة للبرامج.

، بقولها: على األطراف املتعاقدة أن توفر حماية قانونية كافية، وجزاءات  11عرفتها معاهدة الويبو من خالل نص املادة  

ملؤلفين، لدى ممارسة حقوقهم بموجب  قانونية فعالة، ضد التحايل على التدابير التكنولوجية التي يتم استخدامها من قبل ا

يتعلق  فيما  القانون  بها  يسمح  ال  أو  املؤلفون،  بها  يأذن  ال  التي  األفعال  من  تحد  والتي  برن،  اتفاقية  أو  املعاهدة،  هذه 

 (4)بمصنفاتهم.

يتعامل   التي  األدوات  املعلومات، ومصادر  بأنها: حماية جميع  للمعلومات  التقنية  الحماية  أثناء  كما عرفت  بها، ويعالجها 

 
 .114، ص2002الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دار النهضة العربية، مصر، أحمد حسام طه،  (1) 
 .   19عبد الرحمن محمد خلف، الحماية الجنائية املوضوعية لحق املؤلف عبر األنترنت، دار النهضة، القاهرة، ص (2) 
 . 549، ص2015طارق إبراهيم الدسوقي عطية، املوسوعة األمنية ألمن املعلومات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (3) 
 . 549املرجع نفسه، ص  (4) 
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 (1)تشغيله للمنظومة اإللكترونية من أجهزة ووسائط التخزين، وحمايتها من السرقة، والتزوير، والتلف، والضياع، واالختراق.

معاهدتي   إلى  انضمامه  من  بالرغم  الراهنة،  التكنولوجية  التدابير  يخص  فيما  تعريف  ألي  الجزائري  املشرع  يتطرق  لم 

 . 2014/ 01/  31والثانية، في األنترنت األولى، 

وعليه تتخذ الحماية التقنية بهذه املفاهيم؛ أشكاال وصورا متعددة، يمكن تصنيفها إلى عدة فئات؛ بحسب اآلليات املتبعة،  

تدابير   من  التدابير،  هذه  أهداف  تختلف  حيث  الحماية؛  من  كل صورة  من  املرجوة  األهداف  وكذا  املستخدمة،  والتقنيات 

 تدابير الكشف، فتدابير االحتواء.  وقائية، إلى 

أما التدابير الوقائية فهي تهدف إلى رد االعتداء قبل تنفيذ العمليات االحتيالية، وتهدف تدابير االحتواء إلى الحد من نطاق  

إلى  النظام،  أو مستغلي  املصدرين،  تنبيه  إلى  ترمي  الهجمات؛ فهي  الكشف عن  تدابير  أما  اكتشافه،  املرتكب عقب    النصب 

 حدوث عمليات احتيالية، وتحديد مصدرها. 

 املطلب الثاني: دور الحماية التقنية في حماية املصنف الرقمي 

أدى ظهور املصنفات الرقمية إلى ظهور ما يسمى بحماية املصنفات عن طريق األنترنت، مما تطلب إعادة النظر في نطاق  

علمية للتطور التكنولوجي الحديث، وكفالة حق املؤلف أثناء النشر  الحماية املتوفرة على شبكة األنترنت؛ ملواكبة الحقائق ال

عبر األنترنت. وأمام عجز مختلف التشريعات من توفير الحماية الكافية للنشر اإللكتروني؛ أصبح يعتد بنوع آخر من الحماية  

ما، التقليل من االعتداءات    ، وبفضل هذه الوسائل التكنولوجية أمكن إلى حدprivate ordering  - بالحماية الخاصة  -تسمى

التي تمس باملصنفات الرقمية، كما تؤدي الحماية التقنية دورا هاما؛ إذ أنها تحمي املصنف الرقمي من أي اعتداء قد يقع عليه،  

ي  وال يمكن الوصول إليه إال بترخيص من املؤلف، كما أنه يمكن للمؤلف من خالل هذه الحماية، مراقبة التحصيالت املالية الت

 ( 2)يجنيها، مقابل تأليفه في كل مرة يتم فيها االستفادة من ابتكاره الذهني من طرف أحد املستخدمين. 

كما تعتبر التقنية الرقمية بمثابة مرحلة وقائية، ينبغي االهتمام بها، وبوسائلها؛ سواء من الناحية العملية، أو القانونية.  

عن مجموعة من البرامج يتم تثبيتها، أو تحميلها مع املصنفات لحمايتها من مخاطر    وأدوات الحماية واألمن في هذه املرحلة عبارة 

االستخدام غير املشروع لها، كالنسخ أو التقليد التي يقوم بها القراصنة. وتقوم برامج الحماية واألمن بالتحكم والتشفير ملنع  

 قوق املؤلف، وأصحاب الحقوق عليه. االطالع على املصنف، أو استخدامه؛ إال بشروط معينة، للحفاظ على ح

آثار ضارة،   القراصنة وما تحدثه من  التي استخدمها  الوسيلة  متابعة  في  الرقمية،  التقنية  تبرز أهمية  ناحية أخرى  ومن 

 (3)باإلضافة إلى إمكانية تتبع القراصنة، من خالل الوسيلة، أو الوسائل املستحدثة من طرفهم.

 لى نوعين:  وتنقسم الوسائل التكنولوجية إ

أوال: تدابير تكنولوجية تهدف إلى إعاقة الحصول على املصنف واالستفادة منه؛ إال ملن يحمل ترخيصا من صاحب الحق؛  

 حيث يهدف هذا النوع إلى استخدام املصنف من قبل الشخص املرخص له بذلك.  

 
 . 34، ص2007محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة املعلومات، دار الحامد، عمان، األردن،  (1) 
بو الليل، النشر اإللكتروني وحقوق امللكية الفكرية، بحث مقدم إلى مؤتمر املعامالت اإللكترونية، جامعة اإلمارات العربية إبراهيم الدسوقي أ  (2) 

 . 19، ص2009املتحدة، العين، 
،  2007،  1، اإلسكندرية، طهاللي عبد هللا أحمد، جرائم املعلوماتية عابرة للحدود، أساليب املواجهة وفق التفاقية بودابست، دار النهضة العربية  (3) 

 .  52ص
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لالبتكار الذهني؛    وعليه ال يمكن أن ينفي أنه هو الشخص املستخدم؛ حيث تتضمن هذه الوسيلة، البصمة الشخصية

وحيث تتضمن النسخ الرقمية؛ املعلومات الشخصية للمؤلف، وشروط استخدام املصنف؛ ذلك أن النسخ األصلية تحتوي  

 (1)على هذه املعلومات؛ بينما النسخ املقلدة تتجرد منها.

صورة رقمية، أو تعديالت، أو ثانيا: املعلومات الضرورية إلدارة الحقوق، وهي معلومات مشفرة يتم إلحاقها باملصنف في  

تحويرات غير مرئية، تقترن باملصنف؛ تمكن صاحب الحق من التعرف على املصنف، وتتبع النسخ الغير مرخص بها، فهذه  

 (2)الوسيلة ال تمنع االعتداء، ولكنها تتيح إمكانية تتبع النسخ غير املشروعة.

املعلومات  « منها، بأنها: 12الضرورية إلدارة الحقوق في نص املادة   بشأن حقوق املؤلف؛ املعلومات  )3(عرفت معاهدة الويبو

التي تسمح لتعريف املصنف، ومؤلف املصنف، ومالك أي حق في املصنف، أو املعلومات املتعلقة بشروط االنتفاع باملصنف،  

نسخة عن املصنف، أو ظاهرا  وأي أرقام، أو شفرات ترمز إلى تلك املعلومات، متى كان أي عنصر من تلك املعلومات مقترنا ب

 (4)  .»لدى نقل املصنف إلى الجمهور 

الصوتي التسجيل  و  األداء  بشأن  الويبو  معاهدة  السياق  ذات  في  تناولت  املادة    )5(كما  نص  بعبارة    19في  "يقصد  منها: 

املعلومات الضرورية إلدارة الحقوق املعلومات التي تسمح بتعريف فنان األداء و أدائه و منتج التسجيل الصوتي و تسجيله  

ي، و الصوتي و مالك أي حق في األداء أو التسجيل الصوتي أو املعلومات املتعلقة بشروط االنتفاع باألداء أو التسجيل الصوت

أي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك املعلومات، متى كان أي عنصر من تلك املعلومات مقترنا بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل  

 صوتي أو ظاهرا لدى نقل أداء مثبت أو تسجيل صوتي إلى الجمهور أو إتاحته له".  

املعاهدتين؛   الضرورية إلدارة الحقوق وفق هاتين  باملعلومات  املتعلقة بشروط استعمال  وعليه يقصد  املعلومات  مجمل 

املصنف، أو األداء، أو التسجيل الصوتي، كذلك أي رقم أو شفرة تستخدم للتعبير عن هذه املعلومات كليا أو جزئيا، كما أنها  

 م املؤلف. تشير إلى أنها املعلومة التي تسمح إلى التعرف على مضمون املعلومة في حد ذاتها بشكل مباشر مثال التعرف على اس 

 املبحث الثاني: أنواع التدابير التكنولوجية في الحماية التقنية  

يوفر هذا العنصر الثقة الالزمة للمعامالت اإللكترونية، والهدف منه هو إخفاء محتويات أثناء نقل البيانات للمصنف، أو  

السرية.   املشروع، واملحافظة على  أو االستخدام غير  بالتعديل فيه،  السماح  اإللكترونية ضد  عدم  املعامالت  أنه يؤمن  كما 

عمليات التعدي والتجسس، وبالتالي يعتبر من الوسائل الوقائية التي تحمى بها قاعدة البيانات اإللكترونية، فقد بدأ التشفير  

تشفيرها،   في الشبكة اإللكترونية باستخدام تقنية املفتاح الخصوص ي، وهو املفتاح الذي يعتمد عليه في تشفير الوسائل وفك

 
 .150، ص 2013عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1) 
القانونية    (2)  لندوة الحماية  في العصر الرقمي، ورقة عمل مقدمة  التحديات الجديدة لحقوق امللكية الفكرية  الغني الصغير،  حسام الدين عبد 

 .08، ص2006أفريل  26واألمنية لحقوق امللكية الفكرية في إطار االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف، مركز بحوث الشرطة، 
و التي صادقت عليها الجزائر   1996ديسمبر سنة    20املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( بشأن حق املؤلف املعتمدة بجنيف بتاريخ  معاهدة  )3(

 1434رجب  12الصادرة في  27ج ر عدد  1434جمادى األولى عام  22املؤرخ في  123-13بموجب املرسوم الرئاس ي 
ا  (4)  امللكية  حماية  آمال،  الجزائر  سوفالو  جامعة  قانون،  تخصص  علوم،  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  الرقمية،  البيئة  في  كلية 01لفكرية   ،

 . 269الحقوق، ص
و التي صادقت    1996ديسمبر    20معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( بشأن األداء و التسجيل الصوتي املعتمدة بجنيف بتاريخ    )5(

 . 1434رجب  16الصادرة في  28ج ر عدد  1434جمادى األولى  22املؤرخ في  124- 13الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم عليها 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  104
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

ومن املخاطر الواردة على هذه الوسيلة، عدم وجود الوسيلة اآلمنة إلرسال رمز التشفير للطرف الثاني؛ كما أنه بوجود املفتاح  

لقد بدأت مالمح عصر التعامالت اإللكترونية بالظهور واالنتشار بعد    مع كال الطرفين؛ قد يخلق فرص تسريبه إلى طرف آخر.

بالتوقيع والتشفير اإللكتروني قانونيا، و بدأت الخطوات العملية لتعميم استخدامه ليكون أداة التعامالت املستقبلية  االعتراف  

في قطاع األعمال اإللكترونية، حيث أدى ذلك إلى دعم كبير و دفعة قوية في حماية حقوق التأليف اإللكترونية؛ تماشيا مع ذلك  

 و التوقيع اإللكتروني من خالل املطالب اآلتية.  سنتطرق لكل من التشفير اإللكتروني

 املطلب األول: التشفير اإللكتروني

نه يعتبر من أهم  إيعتبر التشفير اإللكتروني أحد الوسائل التقنية التي تمثل ردعا ملختلف االعتداءات اإللكترونية، حيث  

بعد إدراكهم أن الحماية القانونية لم تعد كافية لحماية  الطرق التي يلجأ إليها أصحاب حقوق التأليف، لحماية إبداعهم الذهني،  

 حقوق التأليف، وعليه سنتطرق من خالل الفروع اآلتية لكل من تعريف التشفير اإللكتروني، وذكر أنواعه. 

 أوال: تعريف التشفير 

الفرنس ي، ضمن القانون  هو عملية تهدف إلى إخفاء حقيقة ومحتوى الرسالة، وتجعلها رموزا غير مقروءة، فقد عرفه املشرع  

كل األعمال التي تهدف إلى   «منه، بأنه:  27، املتعلق بتنظيم االتصاالت في املادة  1990ديسمبر   29، الصادر بتاريخ  1170-90

 ( 1)  .»تحويل معلومات، أو إشارات واضحة، باستخدام وسائل مادية، أو معالجة آلية

النص،   إلغالق  وسيلة  هو  التشفير  أن  فهي  كما  اإللكترونية.  واملراسالت  واملعامالت،  البيانات،  سرية  لضمان  وفتحه، 

 بالضرورة تستلزم وسائل، وتقنيات مختلفة، لحمايتها من التعدي، أو أي طريقة أخرى تهدف إلى اإلضرار بها. 

القانون رقم   التشفير بموجب  التونس ي  املشرع  في  2000، لسنة  83كما عرف  امل2000أوت    09، املؤرخ  باملبادالت  ،  تعلق 

التشفير هو؛ إما استعمال رموز، أو إشارات   «والتجارة اإللكترونية، في الفصل الثاني، الفقرة الخامسة من الباب األول، بأن:

غير متداولة، تصبح بمقتضاها املعلومات املرغوب تمريرها، أو إرسالها؛ غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز، أو  

  )2(»ال يمكن الوصول إلى معلومات بدونها.إشارات،  

املادة   األنترنت، فقد عرفته  بها عبر  التعامل  يتم  التي  املعلومات، والبيانات  القانون املصري تشفير  أجاز  من جهة أخرى 

ح خاصة،  منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتي «، من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني، بأنه:09األولى، فقرة  

إال عن طريق   البيانات، واملعلومات؛  تمنع استخالص هذه  إلكترونيا؛ بحيث  املقروءة  البيانات، واملعلومات  ملعالجة وتحويل 

 ( 3)  » استخدام مفتاح، أو مفاتيح فك الشفرة.

ية تحويل الرسالة من  من هذا املنطلق نالحظ تنوع التعاريف املتعلقة بالتشفير؛ إال أنها اتفقت في صورة واحدة، بأنه: عمل

 ( 4) صورتها األصلية، إلى رموز غير مفهومة، وعلى متلقي الرسالة أن يضمن سريتها.

 

 
 .170املرجع نفسه، ص (1) 
 . 24. الجريدة الرسمية، العدد  09/09/2000، الصادر في83-2000القانون التونس ي بشأن املبادالت والتجارة اإللكترونية، رقم (2) 
 . 2004، لسنة 15تنظر الفقرة أ، ب من امللحق الفني والتقني لالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني املصري، رقم (3) 
لسياسية  مليكة عطوي، الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية على شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم ا(4) 

 .  309، ص 2009واإلعالم، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، 
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 ثانيا: أنواع التشفير 

 : املفتاح املتماثل 1   

أي   تشفيرها؛  فك  وفي  الوسائل،  تشفير  في  نفسه  املفتاح  استخدام  على  يعتمد  الذي  الخصوص ي  املفتاح  بتقنية  يتميز 

 .  (1) املفتاح الواحد لتشفير الرسالة، ولفك تشفيرها، ويكون املفتاح بحوزة كل من املرسل واملرسل إليهاستخدام  

يتميز التشفير املتماثل؛ بأنه ال يحتاج إلى حاسبات ذات قوة كبيرة، كما ال يستغرق فك شفرته، وقتا طويال، كما يتعين على  

 . (2) املرسل إليه، ليتمكن من تلقي الرسالة، وفهم مضمونهاإرسال املفتاح بسرية تامة، وبوسيلة آمنة، إلى 

 : املفتاح غير املتماثل   2

به، والثاني   املستخدم نفسه، ويبقيه سرا وخاصا  النظام يستخدم مفتاحان مختلفان؛ األول خصوص ي؛ يعرفه  في هذا 

 .  (3) منهعمومي؛ يوزعه أو يبلغه إلى املستخدمين اآلخرين الذين يودون تلقي رسائل مشفرة 

وفي هذه الطريقة وجد مفتاح عام، ومفتاح خاص، وكل منهما يكمل اآلخر، فال يمكن فتح الرسالة دون مفتاح عام، حتى  

ولو كان يملك الخاص، فاملفتاح الخاص يبقى في حيازة صاحبه، أما املفتاح العام فيستعمل لفك رموز رسالة البيانات، ويوزع  

 على كل من له مصلحة في ذلك.

كما يحافظ التشفير غير املتماثل على سرية رسالة البيانات، وهو يتميز بدرجة األمانة العالية؛ حيث إن املفتاح الخاص لن  

 يفك الرسالة املشفرة، إال بواسطة املفتاح العام املناسب له.  

 : التشفير املزدوج 3

املتماثل وغير املتماثل، وفيه   التشفير  يتم تشفير الرسالة بمفتاح خاص، ثم تشفير املفتاح  هو نظام يعتبر كخليط بين 

شبكة   باستخدام  إليه،  املرسل  إلى  املشفر  الخاص  واملفتاح  املشفرة،  الرسالة  من  كل  وإرسال  عام،  بمفتاح  الخاص 

 . (4)االتصاالت

 املطلب الثاني: التوقيع اإللكتروني

سعت الجهود الدولية إلى إصدار التوقيع اإللكتروني بإصدار    نظرا لعدم تطابق التوقيع التقليدي مع املعامالت اإللكترونية 

تشريعات دولية، تضفي عليه نوعا من األمان والثقة، ووضع القواعد الكفيلة باالعتراف بحجيته، وسنتعرض للتوقيع التقليدي  

 في املطلب األول، كمدخل للحديث عن التوقيع اإللكتروني في املطلب الثاني.

 ليدي أوال: التوقيع التق

عرف الفقه التوقيع بصفة عامة؛ بأنه اإلشارة أو العالمة التي توضع على السند، أو البصمة، للتعبير عن قبول ما ورد فيه،  

وعرفه البعض اآلخر بأنه أي عالمة مميزة، وخاصة بالشخص املوقع، تسمح بتحديد شخصيته، والتعرف عليها بسهولة بشكل  

 
 . 283، ص 2008الجديدة، الزاريطة،  كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية، دار الجامعة(1) 
 . 311-312مليكة عطوي، مرجع سابق، ص (2) 
 .284كوثر مازوني، مرجع سابق، ص(3) 
والعلوم   نايت أعمر علي، امللكية الفكرية في إطار التجارة اإللكترونية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الدولي لألعمال، كلية الحقوق (4) 

 .64، ص2013/2014عة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية، جام
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 عقد.يظهر إرادته الصريحة في الرضا بال

كما يستعمل مصطلح التوقيع بمعنيين: األول هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها؛ أي واقعة وضع التوقيع على مستند يحتوي  

على معلومات معينة، والثاني هو عالمة أو إشارة تسمح بتمييز الشخص املوقع. والقاعدة العامة في التوقيع التقليدي؛ أن يكون  

 .   (1) جاز القانون أن يكون التوقيع باإلمضاء، أو الختم، أو البصمةمكتوبا بخط يد املوقع، كما أ

أما في القانون الفرنس ي يشترط في اإلمضاء شكال واحدا، وهو اإلمضاء الشخص ي، ويجب أن يكون مكتوبا، فال يكفي الختم  

 .  (2)أو من غير علمهأو البصمة دون إمضاء؛ إذ أن املستند يظل محل شك، فيمكن أن يكون الشخص مكرها على ذلك، 

ويجب أن يكون التوقيع مقروءا؛ حتى يؤخذ بعين االعتبار، كما يجب أن يترك أثرا واضحا على املستند، وأن يكون دائما غير  

يحدد   إذن  فالتوقيع  الكتابة،  نهاية  في  يوضع  لذلك  به،  مختلطا  أو  السند،  في  متداخل  غير  مستقال  يكون  أن  ويجب  زائل، 

يعبر عن إرادته في التزامه بمضمون الوثيقة، وهو دليل على حضور أطراف التصرف، أو حضور من يمثلهم  شخصية املوقع، و 

 قانونا. 

 ثانيا: التوقيع اإللكتروني

 : تعريف التوقيع اإللكتروني 1

املختصة   الهيئات  إحدى  عن  تصدر  بها،  معترف  رقمية(  )شهادة  رقمي  ملف  بأنه:  اإللكتروني،  التوقيع  الفنيون  يعرف 

الشهادة،   انتهاء  وتاريخ  التسلسل،  رقم  مثل  األخرى،  املهمة  املعلومات  وبعض  االسم  امللف؛  هذا  في  تخزين  ويتم  واملستقلة، 

 ومصدرها.  

التوقيع   هو  الخاص  املفتاح  ويعتبر  الخاص.  واملفتاح  العام  املفتاح  مفتاحين؛  على  تسليمها  عند  الشهادة  هذه  وتحتوي 

 . (3) أما املفتاح العام فيتم نشره في الدليل، وهو متاح للعامة من الناس، للتعامل مع صاحبهاإللكتروني الذي يميز صاحبه،  

أكتوبر من السنة    01، واملعمول به من  2000يونيو  30كما عرفه القانون الفيدرالي بشأن التجارة اإللكترونية، الصادر في  

آخر، يتصل منطقيا بنظام معالجة املعلومات إلكترونيا، ويقترن بتعاقد  أصوات أو إشارات أو رموز أو أي إجراء  «نفسها، بأنه:

  » أو مستند أو محرر، ويستخدمه الشخص قاصدا التوقيع على املحرر.

، قرر أن التوقيع اإللكتروني عبارة عن  13/12/1999، والصادر عن املجلس في  1999-93كما عرفه التوجيه األوروبي رقم  

شكل إلكتروني؛ ترتبط أو تتصل منطقيا بمعطيات إلكترونية أخرى )رسالة أو مستند(، وتستخدم    معلومات، أو معطيات، في

 كوسيلة إقرارها. واشترط أن تتحقق الشروط التالية لصحته:

 أن يخص صاحبه دون غيره. -

 أن يسمح بالتعرف على صاحبه.  -

 
في الطعن رقم  (1)  ، والتي قضت: من املقرر من قضاء هذه  137، ص  01، ع  44، س  04 /01/1993، جلسة  3026حكم محكمة النقض)مدني(، 

 جية على األوراق العرفية.    املحكمة أن التوقيع باإلمضاء أو ببصمة الختم، أو ببصمة األصبع، هو املصدر القانوني الوحيد، إلضفاء الح
 .  20، ص 2003ثروت عبد الحميد عبد الحليم، التوقيع اإللكتروني، مكتبة الجالء الجديدة، املنصورة، (2) 
 . 167، ص2018سعد عاطف عبد املطلب حسنين، الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية؛ دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (3) 
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 يتم بوسائل تمكن صاحبه من االحتفاظ به، تحت سيطرته وحده دون غيره. -

 ربطه بالبيانات التي وقع عليها حيث يمكن اكتشاف أي تعديل الحق بها.  يتم -

ما يوضع على محرر  « منه، بأنه:  01، بشأن التوقيع اإللكتروني في املادة  2004، لسنة  15رقم   )1(كما عرفه القانون املصري 

طابع منفرد، يسمح بتحديد شخص املوقع،  إلكتروني، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له  

 (2) »ويميزه عن غيره.

أما املشرع الجزائري فلم يضع تعريفا صريحا للتوقيع اإللكتروني، لكنه أقر مجموعة من الشروط للتعامل به، وهذا ما  

، مكرر  323نصت املادة    ، املتضمن القانون املدني، فقد2005جوان  20، املؤرخ في  10-05، من األمر رقم  327نصت عليه املادة  

اإللكتروني:01 التوقيع  في  توافرها  الواجب  الشروط  على  القانون،  ذات  من  اإللكتروني « ،  الشكل  في  بالكتابة  اإلثبات  يعتبر 

كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة، ومحفوظة في ظروف  

اإللكتروني  تضمن سالمتها،   التوقيع  إنشاء  منظومة  تكون  وأن  املوقع،  الشخص  هوية  من  التأكد  إمكانية  هي  الشروط  هذه 

 (3) » محفوظة في ظروف تضمن سالمته.

وعليه ما يستشف من التعريفات السابقة نجد أنها متقاربة، فمضمونها واحد. وعليه فإن التوقيع اإللكتروني هو مجموعة  

، أو الحروف اإللكترونية التي تدل على شخصية املوقع دون غيره، أو كما قرر بعض الفقه؛ بأنه إشارات،  من الرموز، أو األرقام

أو رموز، أو حروف، مرخص بها من الجهة املختصة باعتماد التوقيع، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، تسمح بتمييز  

 لتصرف القانوني. شخص، وتحديد هويته. وتتم دون غموض عن رضاءه بهذا ا

 : أشكال التوقيع اإللكتروني 2

يتخذ التوقيع اإللكتروني عدة أشكال؛ خصوصا وأن القوانين التي نظمت هذا التوقيع لم تنص على شكل محدد له، وتركت 

 تحديد شكله، والطريقة التي يتم بها للتكنولوجيا، وما قد ينشأ عليها. ومن بين أشكال التوقيع اإللكتروني:

 توقيع باستخدام القلم اإللكتروني:ال 2.1

(، ثم نقل الصورة إلى امللف املراد إضافة التوقيع  scannerوفيه يتم نقل التوقيع املحرر بخط اليد، بواسطة املاسح الضوئي)

 إليه عبر األنترنت. 

الحاسب اآللي، وذلك عن  وتم تطوير هذا النوع من التوقيع باستخدام قلم إلكتروني حسابي، يمكنه الكتابة على شاشة  

 طريق استخدام برنامج خاص بذلك، يقوم بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته، ورفضه إذا كان غير ذلك.

التوقيع،   بهذا  االحتفاظ  املستقل  الشخص  فباستطاعة  الثقة،  زعزعة  إلى  أحيانا  يؤدي  أنه  التوقيع؛  هذا  مخاطر  ومن 

 التأكد من أن الشخص صاحب التوقيع هو من قام بالتوقيع على املحرر.ووضعه على مستندات أخرى، كما أنه ال يمكن  

 التوقيع باستخدام الخواص الذاتية )البيوميترية(:  22.

يقصد به التحقق من شخصية املتعامل، من خالل االعتماد على الخصائص والصفات الفيزيائية والطبيعية؛ إذن فهو  

 
 ,2002يونيو  02مؤرخة في  22، ج ر عدد 2002لسنة  72قانون امللكية الفكرية املصري رقم  )1(
 . 168املرجع السابق، ص(2) 
 .67ابق، صنايت أعمر علي، مرجع س(3) 
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 كية، التي تميز هوية كل شخص، وتتلخص فيما يلي:يعتمد على استخدام املالمح الجسدية، والسلو 

 . البصمة الشخصية -

 . مسح العين البشرية -

 . التعرف على الوجه البشري  -

 . خواص اليد البشرية  -

 .التحقق من نبرة الصوت -

 . التوقيع الشخص ي -

إليها للتأكد من   الحاسب اآللي، واسترجاعها متى دعت الحاجة  البيانات الخاصة في  شخصية صاحبها،  ويتم تخزين هذه 

 . (1) والسماح له بإتمام العملية املطلوبة

 التوقيع الرقمي: 3 .2

هو عبارة عن أرقام مصاغة ملحتوى املعاملة التي تم التوقيع عليها، وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع، وملحتوى املعاملة عن       

املستند من خط   أو  الرسالة  بواسطتها  تتحول  معقدة؛  باستخدام مفاتيح سرية، وبطرق حسابية  يتم  الذي  التشفير  طريق 

 .  (2) هومة، إال إذا تم فك تشفيرها من الشخص املالك للمفاتيحالكتابة العادية املقروءة إلى غير مف

ويعد هذا النوع من التوقيع األكثر شيوعا من التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز املفاتيح، ما بين عام وخاص؛ فاألولى  

اس على تحويل املحرر املكتوب من  تسمح بقراءة الرسالة دون االستطاعة بإدخال أي تعديل عليها، وهذه املفاتيح تعتمد في األس

 نمط الكتابة الرياضية إلى معادلة رياضية، وتحويل التوقيع إلى أرقام. 

فبإضافة التوقيع إلى محرر يستطيع الشخص قراءة املحرر، والتصرف فيه، فتحقق هذه الطريقة الثقة واألمان، وتضمن  

هذه األرقام، أو معرفتها من قبل الغير، والتصرف فيها بطريقة   تحديد هوية األطراف بدقة، والعيب الوحيد هو في حالة سرقة 

 غير مشروعة. 

ويعتبر هذا النوع من أفضل الطرق القائمة حتى اآلن، وحتى الرفع من مستوى األمن والخصوصية للمتعاملين مع الشبكة،  

االطالع أو التعديل أو التحريف،    ويتم ذلك بقدرة هذه الطريقة على الحفاظ على سرية املعلومات، وعدم قدرة أي شخص على

أو   متحايل  أي  بكشف  يسمح  مما  الشخصيات،  هذه  من مصداقية  والتأكد  املرسل،  وهوية  تحدد شخصية  أن  يمكن  كما 

 . (3)متالعب

 و القوانين الدولية   املبحث الثالث: طبيعة الحماية القانونية للتدابير التقنية من خالل معاهدة الويبو 

أجل تحقيق الحماية الضرورية والالزمة للمصنفات الرقمية، ولردع مختلف االعتداءات الواقعة عليها؛ وجدت التدابير  من

التكنولوجية. حيث واجه املؤلفون أثناء النشر اإللكتروني صعوبات عويصة خصت االنتهاكات املاسة بحقوقهم؛ وعليه حرصت  

 
 . 170سعد عاطف عبد املطلب حسنين، مرجع سابق، ص(1) 
 .322مليكة عطوي، مرجع سابق، ص (2) 
 .171-172سعد عاطف عبد املطلب حسنين، مرجع سابق، ص(3) 
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ملكية الفكرية وكذا االتفاقيات اإلقليمية والدولية إلى تكريس مختلف السبل القانونية لتوفير الحماية  القوانين الناظمة لل

تنظيم   في ذلك  بما  املمكنة بشأنها  التقنية والقانونية  الحلول  إيجاد  أجل  اإللكتروني، من  التأليف  الكافية والواجبة لحقوق 

 إلضافة لتشديد الحماية على املصنف الرقمي. مسألة التدابير التكنولوجية التي تعتبر بمثابة ا

ملختلف   والتطرق  من جهة،  الحماية  هذه  أهمية  بذكر  وذلك  التدابير،  هذه  لحماية  القانوني  للتكييف  سنتطرق  وعليه 

 النصوص واملواقف القانونية الناظمة لها من جهة أخرى.      

 املطلب األول: التكييف القانوني للتدابير التقنية 

ات التدابير التقنية بمثابة وسيلة ملكافحة االنتهاكات التي تتعرض لها املصنفات الرقمية؛ حيث إنه من خاللها  عد إجراءت

 يمكن للمؤلف التحكم في مصنفاته، ومنع مختلف االعتداءات التي يمكن أن تمسها إال بإذن منه. 

إلى الدور األساس ي واملهم الذي تؤديه التدابير   التكنولوجية، وجب فرض حماية قانونية بتوفير شروط خاصة  وبالرجوع 

 لحمايتها، من خالل إدراج نصوص قانونية متعلقة بها؛ سواء التشريعية أو ضمن االتفاقيات الدولية.

يستعملها املؤلفون  ... التي  « منها:   11نصت على هذه الحماية، من خالل نص املادة  )1(سيرا في هذا النطاق نجد معاهدة الويبو

لدى ممارسة حقوقهم؛ بناء على هذه املعاهدة أو اتفاقية برن، التي تتمتع بمباشرة أعمال لم يصرح بها املؤلفون املعنيون، أولم  

حيث بالرجوع إلى هذه املعاهدة املتعلقة بشأن حماية حقوق املؤلف، نجد أنها اشترطت وجوب أن تشكل   .» يسمح بها القانون 

 بير التقنية حماية كاملة وشاملة على املصنفات الرقمية، حتى تكون بصدد الحماية القانونية.هذه التدا

بمعنى أنه ال تتمتع بالحماية تلك التدابير التي ال تحمي، أو ال ترد االنتهاكات التي تقع على املصنف الرقمي؛ حيث يجب أن  

األعمال   التدابير؛  القانون غير مش-تمنع هذه  اعتبرها  اختراق هذه    -روعة  التي  النشر اإللكتروني؛ حيث يمكن  الواقعة على 

 بالحماية التشريعية.   تحظىالتدابير، والولوج إلى املصنفات التي تحميها بسهولة، فهي ال تتسم بالفعالية، وبالتالي ال 

إليها املؤلفون أصحاب الحق، إلضفاء حماية خاصة عل ى مصنفاتهم، فالهدف  إذن هذه التدابير بالنسبة لالتفاقية يلجأ 

 (2) منها؛ إما سيطرة أصحاب الحقوق على استعمال املصنف، أو السيطرة ملنع الوصول إلى املصنف.

الحماية املناسبة، والعقوبات  أوجبت االتفاقية على الدول األعضاء ضمن هذا املجال على أن تتضمن نصوص قوانينها 

التدابير التكنولوجية التي يلجأ إليها املؤلف عند استغالله لحقوقه على  املستحقة على كل من يمارس نوعا من التحايل على  

 ( 3)شبكة األنترنت.

الرقمية،   القانون، فيما يتعلق بمصنفاتهم  أو تتعدى حدود  املعني،  القيام بتصرفات لم يصرح بها املؤلف  فهي تمنع من 

ألزمت   التزايد السريع الستعمال الكومبيوتر واألنترنت. فقد  التكنولوجية مع  التطورات  فهذه األحكام قد أدرجت تماشيا مع 

عضاء أن تفرض الجزاءات، والعقوبات املستحقة على كل من يحذف أو يغير دون إذن  االتفاقية في هذا النطاق على الدول األ 

أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة الحقوق، أو من يوزع، أو يستورد ألغراض التوزيع، أو يذيع، أو ينقل  

 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية، مرجع سابق. )1(
،  2016، كلية الحقوق،  1-شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرفتيحة حواس، حماية املصنفات الرقمية وأسماء النطاقات على    (2) 

 .  203ص
 . 30، ص 2006هروال نبيلة، الجوانب اإلجرائية لجرائم األنترنت، دار الفكر الجامعي، مصر، (3) 
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منها قد حذفت  بأنه  علمه  مع  مصنفات،  على  نسخ  أو  إذن مصنفات،  دون  إذن  للجمهور  مؤلفها.  إذن  دون  فيها  غيرت  أو   ،

 ( 1)فاملعلومات الواردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة الحقوق.

التأليف    الالزمة لضمان تطبيق أحكامها، وأن تحمي مجال  التدابير  اتخاذ  في هذا املجال  ألزمت  فإن هذه االتفاقية قد 

الكافية للمؤلف؛ بل كذلك كفلت الحماية الالزمة لفناني األداء، ومنتجي  اإللكتروني من أي اعتداء، فهي تكفل ضمان الحماية  

 التسجيالت. 

الويبو، كذلك نجد أن القانون األمريكي أخذ بنفس   التدابير التكنولوجية من خالل معاهدة  وعليه وجبت الحماية على 

 ات محمية. املنحى؛ حيث نص على حماية التدابير التقنية إن لم يكن الهدف منها حماية مصنف

فقد اشترط ضرورة أن تكون هذه التدابير موجهة لحماية مصنفات مشمولة بالحماية القانونية، حتى    )2(أما القانون األردني

 (3)تطبق عليها نصوص الحماية التشريعية،

التدابير؛ متى كانت تشكل حماية على   التقنية بحد ذاتها، وإنما يحمي وظيفة هذه  التدابير  األردني هنا ال يحمي  فاملشرع 

املادة    ؛ حيث(4)املصنفات من خالل نص  األردني:55نص  الفكرية  بامللكية  املتعلق  القانون  من  التدابير    «،  بعبارة  يقصد   ...

التكنولوجية، أي تكنولوجية، أو إجراء، أو وسيلة تتبع كالتشفير، أو ضبط استخراج النسخ التي تستخدم للمنع، أو الحد من  

 حيث إنه لم يضع قيودا على حماية هذه التدابير.   .» القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق 

واعتبر أن أي تدبير تقني يضعه املؤلف لحماية مصنفه، ويكون ذات فعالية يجب أن يكون مشموال بالحماية؛ سواء كانت  

يكفي في  وظيفته منع القيام بأفعال تمثل انتهاك لحق املؤلف، أو القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق، ف

 ( 5) هذا النطاق أن يضع املؤلف تدبيرا تقنيا فعاال، من أجل حماية مصنفه حتى تتمتع بالحماية القانونية الكافية.

 املطلب الثاني: األساس القانوني لحماية التدابير التقنية 

وبالتالي حماية انتهاك حقوق املؤلف؛  نظرا لألهمية التي تكفلها التدابير التكنولوجية في توفير الحماية للمصنفات الرقمية 

وعلى إثر ذلك تم تخصيص حماية كافية لهذه الوسائل التقنية التي بدورها تعتبر جديرة بالحماية القانونية؛ من هذا املنطلق  

 سنتطرق إلى مختلف الصور التي تبنتها القوانين الدولية والتي من خاللها كفلت حماية خاصة لهذه الوسائل. 

 ة صور لحماية التدابير التقنية: ظهرت ثالث

 الصورة األولى: 

على   الحصول  هو  وراء ذلك  من  الغرض  كان  متى  تحايال عليها؛  التي تشكل  أو  التقنية  التدابير  تبطل  التي  األفعال  حظر 

يمثل إبداعا    املصنف املحمي بتلك التدابير، ومتى كان مشموال بالحماية القانونية؛ بمعنى إذا خرج املصنف إلى الجمهور، وأصبح

 
 . 266-267، ص2008عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، حماية امللكية الفكرية على شبكة األنترنت، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، (1) 
 . 16/05/1992، بتاريخ 3821، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 1992لسنة  22القانون األردني لحماية حقوق املؤلف، رقم )2(
 الهادي فوزي العوض ي، النظام القانوني للنسخة الخاصة من املصنفات املحمية، دار النهضة العربية، عبد  (3) 

 .153، ص2007القاهرة،
والعلوم   (4)  القانون  في  األردنية  املجلة  الرقمية،  البيئة  في  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  التقنية  الحماية  حدادين،  وهيثم  حدادين   سهيل 

 . 179، ص2012، األردن، 04 السياسية، مجلد
 .172سهيل حدادين وهيثم حدادين، مرجع سابق، ص (5) 
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ذهنيا محميا بموجب النصوص التشريعية، وكان املؤلف قد وضع تدابير تقنية لحمايته من مختلف االعتداءات، وتم التحايل  

 (1)على هذه التدابير من قبل الغير، بغية الحصول عليه، وكان ذلك مخالفا للتشريع والقانون.

 الصورة الثانية: 

 فعالية التدابير التكنولوجية، وتقييد التحايل الذي يمكن أن يبطل مهمة هذه التدابير. منع التصرفات التي تحد من 

 الصورة الثالثة: 

منع األفعال التي تبطل وظيفة التدابير التكنولوجية، مع منع إنتاج األجهزة املستحدثة إلبطال وظيفة هذه التدابير أو بيعها  

 (2)أو تبادلها.

بضرورة التدابير التقنية، وذلك من خالل قانون امللكية الفكرية الفرنس ي؛ حيث عرفها من خالل  اعترف املشرع الفرنس ي  

املادة صاحب  « :   131L-05نص  قبل  من  بها  املرخص  غير  التصرفات  تقييد  أو  منع  تستهدف  مكون،  أو  أداة  أو  تقنية  أي 

فجرم كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى التحايل، أو    ؛التقنية؛ حيث قض ى املشرع الفرنس ي بنظام الحماية للتدابير  (3)  » الحق 

إزالة آلية الحماية، أو السيطرة عليه بما في ذلك األعمال التحضيرية املؤدية إلى فعل التحايل، واعتبر بأن ذلك يشكل فعال  

هذه التدابير فقط، وبين  مجرما؛ لكنه فرق في هذا النطاق من جانب العقوبة بين الجاني الذي استعمل وسيلة االعتداء على  

 . 335L-01-02، واملادة 335L-01-01الجاني الذي يعتدي عليها، ويزود الغير بها في نص املادة 

التدابير التقنية من خالل توفير    ،2002أما املشرع املصري نجد أنه تبنى من خالل قانون امللكية الفكرية الجديد لسنة  

على    181التحايل على هذه التدابير يشكل فعال مجرما؛ حيث نص من خالل نص املادة  الحماية الكافية لها، واعتبر أنه مجرد  

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر، وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف   ،مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر« :

 أحد األفعال اآلتية:  جنيه، وال تتجاوز عشرة آالف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب 

أوال: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا ألحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة  

  » (4)من الصور بدون إذن كتابي مسبق من املؤلف، أو صاحب الحق املجاور...

؛ حيث اعترف  2014، لسنة  23، املعدل بقانون رقم  1992لسنة    ،120أما املشرع األردني فقد نص من خالل قانون رقم  

أو أن تكون موضوعة من طرف صاحب املؤلف. وحتى   القانونية للتدابير التقنية، شرط أن تكون التدابير فعالة،  بالحماية 

املصنف، فإذا    يعتبرها املشرع األردني محمية، يجب أن توضع من قبل صاحب الحق، وأن تكون متمتعة بحماية مناسبة على

كانت هذه التدابير سهلة االختراق، فال تتمتع بالحماية القانونية. أما إذا كانت فعالة، فإن كل فعل يؤدي إلى تعطيل أو إبطال  

 أو تحايل على هذه التدابير، يعتبر اعتداء، ومخالفا للقانون.  

املادة   لسنة  15نصت  الذكر  السالف  األردني  القانون  من  الحق  يحظر ع «:2014،  موافقة صاحب  دون  أي شخص  لى 

تعطيل، أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية، أو كسب مادي خاص، أو االلتفات على أي من  

 
 . 121، ص2019، 1نوارة حسين طاهر، حقوق امللكية الفكرية في البيئة الرقمية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة ط (1) 
 .202فتيحة حواس، مرجع سابق، ص (2) 
 .31، ص2010أسامة أبو الحسن مجاهد، حماية املصنفات على شبكة األنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3) 
 حسن جميعي، حق املؤلف والحقوق املجاورة في سياق األنترنت، ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية (4) 

 .06، عمان، ص2004أفريل  08-06ألعضاء هيئة التدريس، تنظيم املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 
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أو أي جزء منها، مما يتم   أو خدمة  أو جهاز  أو تداول أي تقنية  أو استيراد  التدابير... كما يحظر على أي شخص صنع  هذه 

أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه، بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدبير تكنولوجي فعال، أو مما يكون له هدف  تصميمه  

 (1) » أو استعمال ذو أهمية تجارية محددة، خارج نطاق تمكين أو تسهيل مثل هذا التصرف...

 الخاتمة: 

االبتكار   لحماية  الحديثة،  الرقمية  التكنولوجيات  على  تعتمد  أدوات وسبل  استعمال  هو  التقنية؛  الحماية  من  الغرض 

الذهني الرقمي، حيث تعتبر التقنية الرقمية بمثابة مرحلة وقائية، ينبغي االهتمام بها، وبوسائلها ذلك نظرا للفراغ القانوني 

مية؛ حيث تؤدي هذه الوسائل دور حماية البرامج واألمن بالتحكم والتشفير ملنع االطالع  الذي يسود حقوق امللكية الفكرية الرق

على املصنف، أو استخدامه؛ للحفاظ على حقوق املؤلف؛ حيث يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل، أو  

التشريعات الدولية تنص على سبل     إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق أي منفعة، و لهذا نجد أن مختلف

الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية، وأولتها اهتماما كبيرا؛ على غرار معاهدة الويبو، حيث توصلت هذه األخيرة إلى إيجاد  

لفعالة ملنع السبل التقنية من أجل تشديد الحماية على حقوق التأليف اإللكتروني، و اعتبرت الحماية التقنية بمثابة الوسيلة ا

 االعتداءات املاسة بحقوق املؤلف؛ ذلك من خالل عرقلة املعتدين إلى الوصول إلى املصنف الرقمي و الحصول عليه, 

 

 التوصيات: 

مع ظهور األنماط الجديدة للمصنفات املنشورة داخل البيئة الرقمية ومع منح حماية جديدة لهذه األخيرة متمثلة في  _  1

 ى املشرع الجزائري مواكبة هذا التطور بإضفاء نصوص قانونية تكفل هذا املجال. الحماية التقنية وجب عل

_ وجب على القوانين الدولية بما في ذلك مختلف املعاهدات واالتفاقيات تشديد الحماية على الوسائل التقنية حتى تكون  2

 بمثابة الدعم ملنع القرصنة اإللكترونية. 

 نين الواجبة التطبيق على الجرائم املاسة باملصنف الرقمي. _  تأسيس هيئة دولية تنظر في القوا3

_ إنشاء محاكم دولية مختصة بامللكية الفكرية لتنظر في مختلف النزاعات املاسة بحقوق املؤلفين و تطبيق العقوبات 4

 الضرورية على أرض الواقع. 

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال: املعاهدات الدولية 

، )معاهدة  1996ديسمبر  20معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو بشأن حق املؤلف املعتمدة بجنيف بتاريخ    -

 األنترنيت األولى(

بتاريخ    - املعتمدة بجنيف  الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  ديسمبر    20معاهدة 

 نيت الثانية(، )معاهدة األنتر 1996

 
مية للبحث نور حسين علي فهداوي، اآلثار القانونية الناتجة عن انتهاك الوسائل التقنية لحماية املصنفات الرقمية، دراسة مقارنة، املجلة األكادي  (1) 

 . 73، ص12ميرة، بجاية، العدد  القانوني، جامعة عبد الرحمن
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 ثانيا: القوانين الدولية 

رقم    - املؤلف،  حقوق  لحماية  األردني  لسنة  22القانون  عدد1992،  الرسمية،  الجريدة  في  املنشور   ،3821 

 16/05/1992.بتاريخ

رقم  - اإللكترونية،  والتجارة  املبادالت  بشأن  التونس ي  في2000-83القانون  الصادر  الرسمية،  الجريدة  09/09/2000.،  ، 

 . 24العدد

رقم  - املصري  الفكرية  امللكية  لسنة  72قانون  عدد2002،  رسمية،  جريدة  في  22،  مؤرخة   ،02 

 . 2002يونيو

 ثالثا: الكتب 

 .2002أحمد حسام طه، الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دار النهضة العربية، مصر،  -

 . 2010ة األنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، أسامة أبو الحسن مجاهد، حماية املصنفات على شبك -

 . 2003ثروت عبد الحميد عبد الحليم، التوقيع اإللكتروني، مكتبة الجالء الجديدة، املنصورة،  -

الجامعي،    - الفكر  دار  مقارنة،  دراسة  الرقمية؛  للمصنفات  الجنائية  الحماية  حسنين،  املطلب  عبد  عاطف  سعد 

 .2018اإلسكندرية، 

 .2015طارق إبراهيم الدسوقي عطية، املوسوعة األمنية ألمن املعلومات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -

 ملوضوعية لحق املؤلف عبر األنترنت، دار النهضة، القاهرة.  عبد الرحمن محمد خلف، الحماية الجنائية ا -

 . 2013عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 عبد الهادي فوزي العوض ي، النظام القانوني للنسخة الخاصة من املصنفات املحمية، دار النهضة العربية،  -

 .2008ر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، الزاريطة، كوث -

 . 2007محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة املعلومات، دار الحامد، عمان، األردن،   -

 .2019، 1لإلصدارات القانونية، القاهرة ط نوارة حسين طاهر، حقوق امللكية الفكرية في البيئة الرقمية، املركز القومي  -

هاللي عبد هللا أحمد، جرائم املعلوماتية عابرة للحدود، أساليب املواجهة وفق التفاقية بودابست، دار النهضة العربية،    -

 .  2007، 1اإلسكندرية، ط

 رابعا: األطروحات واملذكرات 

آمال، حماية امللكية الفكرية في البيئة الرقمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، جامعة    سوفالو  -

 ، كلية الحقوق.  01الجزائر 

،  1فتيحة حواس، حماية املصنفات الرقمية وأسماء النطاقات على شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  -

 . 2016كلية الحقوق، 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  114
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

عطوي، الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية على شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال،    مليكة  -

 . 2009كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، 

جستير في القانون الدولي لألعمال،  نايت أعمر علي، امللكية الفكرية في إطار التجارة اإللكترونية، مذكرة لنيل شهادة املا  -

 .  2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 خامسا: املقاالت والدوريات 

املعامالت اإللكترونية،    - إلى مؤتمر  الفكرية، بحث مقدم  امللكية  النشر اإللكتروني وحقوق  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم 

 .2009العربية املتحدة، العين، جامعة اإلمارات 

حسام الدين عبد الغني الصغير، التحديات الجديدة لحقوق امللكية الفكرية في العصر الرقمي، ورقة عمل مقدمة لندوة   -

بحوث   مركز  املؤلف،  وحقوق  للكتاب  العاملي  باليوم  االحتفال  إطار  في  الفكرية  امللكية  لحقوق  واألمنية  القانونية  الحماية 

 .2006أفريل  26الشرطة، 

 ق املؤلف والحقوق املجاورة في سياق األنترنت، ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية حسن جميعي، ح -

 . 06، عمان، ص2004أفريل  08-06ألعضاء هيئة التدريس، تنظيم املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 

سهيل حدادين وهيثم حدادين، الحماية التقنية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة في البيئة الرقمية، املجلة األردنية في    -

 .2012، األردن، 04القانون والعلوم السياسية، مجلد 

ة، دراسة مقارنة،  نور حسين علي فهداوي، اآلثار القانونية الناتجة عن انتهاك الوسائل التقنية لحماية املصنفات الرقمي -

 .12املجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، العدد 
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 الحق  في التعليم في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
The right to education in international human rights law 

   Dr Hedou  RABEH  Université d’Alger  01     جامعة الجزائر  حدو رابح،  د.

             

 

                  

 :  ملخص

الصلة تبحث هذه الورقة العلمية في تحديد املضمون املعياري للحق في التعليم من خالل تحليل الصكوك الدولية ذات  

والسياسية   املدنية  الحقوق  بين  يربط  حق  وباعتباره  مثال(،  ثقافي  حق  )باعتباره  املتعددة  أبعاده  سياق  في  مدلوله  لضبط 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة لكونه أداة تسمح بدمج الحقوق هذا من جهة، وتبيان أساسه القانوني 

اسة كذلك في البحث عن ضمانات الحق في التعليم في خالل محاولة حصر التزامات الدائن  من جهة أخرى، وتتجلى هذه الدر 

)الدولة( اتجاه املدين )املتعلم( وعرض الحقوق املمنوحة لهذا األخير االستيفاء حقه في حال انتهاكه، وتعرض هذه الدراسة  

محتوى الكتب املدرسية(، ولتناول األفكار السابق    بش يء من التفصيل  ضمانات حقوق اإلنسان في مجال التعليم )مثل مراقبة

عرضها وفق قالب منهجي نطرح اإلشكالية اآلتية: كيف يمكن أن تحقق النظم التعليمية أهداف الحق في التعليم على النحو  

 املنصوص عليه في املواثيق الدولية ؟ 

 نسان. الكلمات الدالة: الحق، التعليم، الضمانات، القانون الدولي، حقوق اإل

 Abstract: 

The present scientific paper examines the normative content of the right to education by analyzing relevant 

international instruments to control its meaning in the context of its multiple dimensions (e.g. as a cultural 

right), as a right linking civil and political rights with economic, social and cultural rights, In addition to being a 

tool for integrating such rights, on the one hand, and on the other hand, establishing its legal basis, this study is 

also reflected in the search for guarantees of the right to education by attempting to limit the creditor's (State) 

obligations to the direction of the debtor (learner) and presenting the rights granted to the debtor to fulfill his 

right in the event of a violation, this study presents in some detail human rights guarantees in the field of 

education (such as monitoring the content of textbooks), To address the above ideas in a systematic manner, 

we raise the following problems: how can educational systems achieve the objectives of the right to education 

as set out in international instruments? 

Keywords: The right, education, guarantees, international law, human rights. 
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 مقدمة:  

الصلة يعد التعليم أحد حقوق اإلنسان التي تعترف بها كل الدول قانونيا، والتي سندها مختلف صكوك القانون الدولي ذات  

، وجرى تنظيم هذا الحق بمقتض ى القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون املحلي لحقوق اإلنسان، والسيما بمقتض ى أسمى  

قانون الدولة باعتباره حقا دستوريا، ومن شأن الحديث عن الحق في التعليم باعتباره حق من حقوق اإلنسان نظمته  قبل  

 ة والكتب املنزلة للمكانة التي يمنحها لحامله واألسرة واملجتمع .القوانين الوضعية الديانات السماوي

والحق في التعليم جرى تنظيمه في وقت السلم والحرب بضمانه في جميع الظروف بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان       

ة القانونية لهذا الحق، وبناءا على  والقانون الدولي اإلنساني ، إال أنه نقتصر دراستنا على وقت السلم من خالل تحديد املنظوم

ذلك تم طرح اإلشكالية األتية : كيف يمكن أن تحقق النظم التعليمية أهداف الحق في التعليم على النحو املنصوص عليه في 

 املواثيق الدولية ؟ 

ة وتحليل مباشر للوثائق ولإلجابة على اإلشكالية املذكورة أعاله اعتمدت املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من خالل دراس      

 ذات الصلة بالدراسة ، وفي سياق عرض منهجي ملضمون الدراسة قسمت املوضوع كاآلتي :  

 املبحث األول : املضمون املعياري للحق في التعليم  في الصكوك الدولية  

 املطلب األول : تعريف حق في التعليم  

 ليم املطلب الثاني : األساس القانوني الدولي للحق في التع

 املبحث الثاني : إعمال الحق في التعليم في الصكوك الدولية  

 املطلب األول: االلتزامات املترتبة عن الحق في التعليم 

 املطلب الثاني : ضمانات حقوق اإلنسان في مجال التعليم  

 خاتمة:

 

 املبحث األول: املضمون املعياري للحق في التعليم في الصكوك الدولية  

التعل في  الحق  لهذه  إن  الحقوقية، ونتيجة  املنظومة  لتأثير على جل  بأهمية بالنظر  التي تتسم  األساسية  الحقوق  يم من 

األهمية نصت عليه معظم الوثائق الدولية ، وفي هذا السياق  يتناول املطلب األول املعنون بـ :تعريف الحق في التعليم بالدراسة  

تحديد مضمونه والعناصر التي يقوم عليها ، وكذا تقديم جملة من املعايير    التحليلية محاولة تحديد للحق في التعليم من خالل 

عليها للوصول لتعريف يضبط مدلوله القانوني ، وباإلضافة لتكييفه من خالل تبيان بعده ضمن أي طائفة    االعتمادالتي يمكن  

ماعية والثقافية ، وفي املطلب الثاني  من الحقوق يندرج هل ضمن الحقوق املدنية والسياسية أم الحقوق االقتصادية واالجت 

تم عرض األساس القانوني لهذا الحق في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من خالل عرض اإلطار املعياري الدولي لهذا الحق،   

 وكذا بموجب قانون حقوق اإلنسان اإلقليمي. 
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 املطلب األول : تعريف الحق في التعليم  

ل تفحص جل صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان نجدها أنها لم تقدم تعريف مباشر  من نافلة القول أنه من خال     

يضبط مدلول هذا الحق ، بل تم تناوله من خالل اإلعتراف به كحق ثقافي، والنص على جملة من الضمانات لكفالة التمتع به  

زاوية واحدة دون بعده الثقافي على عكس    ، ومن خالل تفحص التعريفات التي قدمت للحق في التعليم نجد أنها تناولته من 

 املواثيق الدولية ، والبعض ميزه على غيره من املفاهيم املشابهة له مثل التكوين والتعلم. 

وعرف الحق في التعليم بأنه :'' النشاط الذي يهدف لتطوير املعرفة ، والقيم الروحية ، والفهم واإلدراك الذي يحتاج إليه     

، وعرف كذلك بأنه : '' مكنة  1الحياة إضافة إلى املعرفة واملهارات ذات العالقة بحقل أو اختصاص معين''    الفرد في كل نواحي

بموجب الدستور لتلقي العلوم واملعارف واملعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم من خالل توفير    لألفرادلألفراد ممنوحة  

يمكن   وما  األهلي''،  أو  خاص  للتعليم  إتاحتها  من خالل  أو  التعليمية  للمؤسسات  بانشائها  لذلك  الالزمة  لإلمكانيات  الدولة 

  باإليجاب ديد ملدلول الحق في التعليم ، فإن الجواب على ذلك  استنتاجه من خالل قراءة هذين تعرفين هل صحيح قدما تح

محل شك كبير ، باعتبار أن هذين التعريف تضمنا مصطلحات فضفاضة دون حصر العناصر التي يقوم عليها هذا الحق ، أيا  

يتجلى املدلول كذلك  تعريف الحق في التعليم يكمن من خالل تحديد عناصره من جهة ، وبعده من جهة أخرى ، و   هكان األمر فإن

 من خالل تمييزه عن املفاهيم املتداخلة معه على غرار التعلم التدريس والتكوين . 

وللتوفيق في محاولة تقديم تعريف للحق في التعليم البد من النظر له من عدة زوايا، أوال من خالل تكييفه هل هو حق     

ن كافة الحقوق مؤكدا عاملية حقوق اإلنسان فهو يجمع في رحبته   ينتمي إلى أي طائفة ، ومنه يمكن القول أنه حق يجمع بي

في   يجد أساسه  أخرى، وهذا  والثقافية من جهة  االقتصادية واالجتماعية  والحقوق   ، والسياسية من جهة  املدنية  الحقوق 

نسان تؤثر في الحق في الطابع الشمولي التي تتميز بها حقوق اإلنسان ، وقائم على عالقة تأثير متبادل بحيث كافة حقوق اإل

وهذا األخير يؤثر فيها بنفس القدر أو أكثر بل يكون شرط لتتمتع بحقوق أخرى من قبيل الحق في منصب عمل أو الحق  2العليم  

في الضمان االجتماعي ، فهو حق فردي وشخص ي يمكن املتمتع به من اكتساب حقوق أخرى فبدون تعليم استحالة اندماجه  

امية ما يجعله في إطار القطاع غير النظامي، ومن ثمة استمرار دائرة الفقر، ويعتبر التمتع بالحق في التعليم  في سوق العمل النظ 

 . 3وسيلة أسياسية النطالق حقوق اخرى، فالكثير من الدول تستبعد غير املتعلمين من الحياة السياسية 

فه من خالل كيفية تنظيمه في املواثيق الدولية ذات الصلة،  وتكملة ملا ذكر أعاله فإن مدلول الحق في التعليم يمكن تعري    

، وفي ذات السياق ينبغي أن يتضمن التعريف  4باعتباره أداة رئيسية للتنمية ، وكذا باعتباره أداة رئيسية للتمتع بحقوق أخرى  

العام، ويرتب التزامات على عاتق الدولة، وبين  الجهات الفاعلة في الحق في التعليم مع التمييز بين التعليم الذي يخضع للقانون  

التعليم الخاص الذي يخضع للقانون التجاري ويصبح سلعة تباع وتشترى وهو ليس محل هذا البحث، وتتمثل الجهة الفاعلة  

مل الوقت  نفس  وفي  الحق،  بوصفه صاحب  والطفل   ، العام  للتعليم  املمول  أو  املوفر  أو  املدين  بوصفها  الحكومة  تزم  األولى 

 
، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة تكريت،  2005حق التعليم في إطار دستور العراق لعام    مروان عبد هللا عبود الجبوري،  -1

 . 18، ص 2017العراق، 
، الحقوق االقتصادية  9/ 2000تقرير السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان    -2

ماعي من جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس االقتصادي واالجت  10واالجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 

 ،E/CN.4/2001/52 ،11/01 /2001 08-07، ص. 
 .09املرجع نفسه ص  -3
 . 34املرجع نفسه ن ض -4
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باالمتثال لتلقي التعليم اإللزامي، والوالدين باعتبارهما أصحاب مصلحة لهم الحق في اختيار التعليم ألبنائهم، وكذا املسؤولية  

املترتبة عن ذلك تشكالن ركنا من األركان التي يقوم عليها الحق في التعليم ، باإلضافة للركن األخير من يتمثل في التزامات الدولة  

 .1وق اإلنسان في مجال حق

، نستنتج أن هذا التعريف اقتصر على جزء من األهداف    2وعرف الحق في التعليم كذلك :'' اكتساب معارف واملهارات ''     

املتوخاة من التعليم وفق البعد املحدد له في املواثيق الدولية ، وفي حين عرف التعليم األساس ي بأنه: '' توفير الفرص الكتساب  

هو قادر عليه ، واملساهمة بصورة بناءة في   من املعارف، واملهارات، واملواقف التي تمكن الفرد من تحقيق كل ما مجموعة دنيا  

 '' والوطنية  املحلية  ما3التنمية  التعليم  يشكل  عام  مصطلح  التعليم  مصطلح  أن  اإلشارة  وتجدر  والتعليم    ،   ، املدرس ي  قبل 

لتعليم وفق املقرر الخاص املعني بالحق في التعليم السيد كيشور سنغ أن التعليم له  االبتدائي ، األساس ي ، والتعليم العالي ، وا

، ومن منه  4أربعة أركان يقوم عليها وهي ) التعلم لكي نعرف ، والتعلم لكي نعمل ، التعلم لكي نعيش معا ، والتعلم لكي نكون (  

ا الغاية التي ينبغي الوصول إليها من صاحب الحق أو حامل  بغية الوصول لتعريف ينبغي االعتماد على أركانه، والتي هي بدوه

 التعليم . 

يعتبر الحق في التعليم حق ذو بعد ثقافي أو حق ثقافي ، بحيث يترتب على هذا عدة نتائج قانونية ذات أهمية على صعيد      

 ى اعتبار حق اجتماعي . إعمال هذا الحق كما سيوضح أدناه ، وتتمثل هذه النتائج في سبعة تغيرات في الداللة عل

تتجلى النتيجة األولى التغيير الحاصل في املنظور بحيث يساهم التنوع الثقافي املبني عليه الحق في التعليم الطابع العاملي      

لهذا الحق باعتبار العاملية تتولد من صميم املمارسات الثقافية وتتناقلها الشعوب من خالل املعرفة ، وبحيث يساهم تنمية  

تتضمن  ا ال  أن  وينبغي   ، لالستيعاب  آليات  عن  عبارة  التعليمية  النظم  تعتبر  السياق  هذا  وفي   ، واإلنسانية  املشتركة  لهوية 

املحتويات الدراسية أي إزدراء للموارد الثقافية وكذا عدم انتهاك الحقوق اللغوية أو الحق في الذاكرة ، ألن من شأن العمل  

د ألجيال ، وهو ما يتنافى مع هدف الحق في التعليم ، ومن شأن عدم تكريس ذلك يجعل بعكس ذلك نتائج جد وخيمة قد تمت

النظم التعليمية بعيدة كل البعد عن تحقيق متطلبات الحق في التعليم املكرسة في الصكوك الدولية، ومن التبعات السلبية  

 
،الحق في التعليم، 2002/23تقرير السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان    -1

من جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس    10ة ، الدورة السابعة والخمسون ، البند  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 .  11 ، صE/CN.4/2003/9 ،21/01/2003االقتصادي واالجتماعي، 
يا العظمى وايرلندا الشمالية )  تقرير السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، البعثة إلى اململكة املتحدة لبريطان  -2

من   10، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة حقوق اإلنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند  1999أكتوبر    22- 18انكلترا( في  

 . 09، ص E/CN4./2000/6/ADD.2 ،09/12/1999، واالجتماعيجدول األعمال املؤقت، املجلس االقتصادي 
في    تقرير  -3 أوغندا  إلى  البعثة  توماشيفسكي،  كاتارينا  التعليم  في  بالحق  املعنية  الخاصة  للمقررة  الحقوق  1999جويلية  02-جوان  26السنوي   ،

من جدول األعمال املؤقت، املجلس االقتصادي    10االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة حقوق اإلنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند  

 . 27، ص  E/CN4./2000/6/ADD.1 ،09 /08/1999، اعيواالجتم
ن ،  تقرير املقرر الخاص املعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، اإلجراءات املعيارية لتوفير تعليم جيد، مجلس حقوق اإلنسان ، الدورة العشرو   -4

صادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية  من جدول األعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقت   3البند  

 . 08، ص A/HRC/20/21  ،02 /05 /2012، الجمعية العامة ، 
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من خالل أهداف التمنية    2030حدة لتحقيقه بحلول  كذلك ديمومة التمييز واالستبعاد ، وهو ما يتناقض مع ما تسعى األمم املت 

 .1املستدامة بعدم ترك أي أحد خلف الركب ، وال سيما من خالل ما تصبوا لتحقيقه من خالل الهدف الرابع 

وال ينحصر البعد الثقافي للحق في التعليم كنتيجة ثانية في البعض من التخصصات دون األخرى ،بل جميعها جزء من      

لثقافي مثل اللغات والعلوم الطبيعية اإلنسانية، األديان، حقوق اإلنسان وذلك بغية الوصول لتعددية التخصصات  املجال ا

في صميم التعليم ، وتتمثل النتيجة الثالثة بحيث يشمل البعد الثقافي للتعليم جميع أشكال التنوع سواء التاريخي ، التراثي ،  

 .2جنس أو اإلعاقة وغيرها من أشكال التنوع في مسارات الحياة واالجتماعي والتنوع مرتبط كذلك بنوع ال

يقتصر على االستفادة من نقل املعرفة بل تقدير قدرات املعلمين واملتعلمين على املشاركة    والحق في التعليم كحق ثقافي ال      

الجم منح  الجيد  التعليم  في  املشاركة  في  الحق  مدلول  ينصرف  بحيث   ، التعليمية  الحياة  إلى مجموعة  في  الوصول  يع فرصة 

متنوعة من املعارف وتطويرها وتقاسمها عدد ال حصر له من البشر ، وفرصة الستخدامها واالسهام فيها وهذه النتيجة الرابعة،  

وتكمن النتيجة الخامسة في تناقل املعرفة بين األجيال واألسرة والشعوب سواء تعلم املرء بنفسه أو بواسطة األخرين، وتجنب  

وث القطيعة في النقل ، وأما النتيجة السادسة للبعد الثقافي للحق في التعليم من شأن تميكن األشخاص املحرومين من  حد

 .3التعليم بمثابة الحد من عجلة الفقر باعتباره يشكل مصدر ثروة محتملة لهم 

  وتكملة ملا ذكر أعاله فإن النتيجة األخيرة تتمثل في اعتبار الحياة التعليمية، وكل مورد ثقافي مشاعا وعلى سبيل املثال ال     

 .4ينفصل حق كل فرد في التعلم والتعبير عن نفسه بلغة واحدة أو أكثر للحفاظ على ثراء اللغات

،  وثقافي يستوجب نهجا متكاملة لتعزيز عدم قابلية حقوق اإلنسان  فالتعليم حق مدني ، سياس ي ،اقتصادي،  اجتماعي     

للتجزئة من خالل توثيق الرابطة، بين التعليم وجميع حقوق اإلنسان، باعتبار أنه يتضمن جملة من املكونات املتداخلة تعد  

للحق في التعليم حظي التعريف    بمثابة الفرصة التي تسمح للجميع بالتمتع بحقوق اإلنسان جميعا ، ومن بين األوجه العديدة

 حتى اآلن .   االهتمام به كحق ثقافي بدرجة كبيرة من 

 املطلب الثاني: األساس القانوني الدولي للحق في التعليم 

يتمثل اإلطار املعياري الدولي للحق في التعليم في اعتراف الدول القانوني به في العديد من الصكوك الدولية واملتمثلة في :     

، و ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على أهم عناصر  19605قية اليونسكو ملكافحة التمييز في مجال التعليم لعام  اتفا

الحق في التعليم من خالل الكفاية والكفاية واملقبولية ، وتضمن النص على الغرض من التعليم  هو تحقيق التنمية الكاملة  

 
قا ثقافيا ، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره ح   -1

، البند الثالث من جدول األعمال ، تعزيز وحماية جميع حقوق 2021جويلية  09  – جوان    21اإلنسان ، الدورة السابعة واألربعون  مجلس حقوق  

،  A/HRC/47/32  ،16 /04 /2021اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة، 

 . 05ص 
 . 06-05املرجع نفسه، ص  -2
قا ثقافيا ، مرجع  تقرير املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره ح  -3

 .06سابق، ص 
لثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد ا  -  -4

 .06ص  مرجع سابق،
والثقافة    -5 والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر  اعتمدها   ، التعليم  مجال  في  التمميز  بمكافحة  الخاصة  االتفاقية   : ،في  راجع 

 .14بمقتض ي أحكام املادة1962/ 22/05يز النفاذ في ،في دورته الحادية عشرة،  ودخلت ح1960/ 12/ 14
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  االقتصادية ، ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق  1إلنسان والحريات األساسية  لشخصية اإلنسان، وتعزيز احترام حقوق ا

واالجتماعية والثقافية على ضرورة أن يهدف التعليم '' إنماء الشخصية اإلنسانية والشعور بكرامتها تمام اإلنماء واحترام حقوق  

ال في مجمتع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح  اإلنسان والحريات األساسية ... ، تمكين جميع األشخاص من االشتراك الفع

واملودة بين جميع األمم وبين الجماعات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، وتعزيز النشاطات التي تقوم بها األمم املتحدة لصيانة  

التعليم االبتدائي االلزامي املجاني  يلي : '' تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذا العهد ... تأمين    ، ونص كذلك على ما2السلم'' 

 .3في إقليمها...'' 

 28ونصت اتفاقية حقوق الطفل على الحق في التعليم للطفل وتنظيمه من خالل جملة من األحكام بحيث نصت املادة      

من االتفاقية كذلك : '' ...    29، ونصت املادة  4على ما يلي: '' ...بحق الطفل في التعليم ، وتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق ...'' 

،    5على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو : تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقص ى إمكاناتها ...'' 

في التمتع  من ذات االتفاقية على ما يلي : '' ... ال يجوز حرمان الطفل املنتمي ... األقليات ... من الحق    30وفي حين أكدت املادة  

 .6مع بقية أفراد املجموعة بثقافته... أو استعمال لغته'' 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة على ما يلي : '' ... جميع التدابير املناسبة للقضاء   10ونصت املادة      

من االتفاقية    30، وأكدت املادة  7على التمييز ضد املرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم ...''  

الدولية لحماية حقوق جميع العمال  املهاجرين وأفراد أسرهم على ما يلي : '' ... لكل طفل من أطفال العامل املهاجر الحق في 

اء على جميع  ، وأشارت االتفاقية الدولية للقض 8الحصول على التعليم على أساس املساواة في املعاملة مع رعايا الدولة املعنية ''  

، وفي  9والتي نصت على اآلتي : '' حق التعليم والتدريب''   05/هـ/05أشكال التمييز العنصري للحق في التعليم في مضمون املادة  

 
، ونصت 10/12/1948( املؤرخ في  3ألف) د_217من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد رسميا بقرار الجمعية العامة    26راجع : املادة    -1

واألساسية ، ويكون التعليم    االبتدائيةعلى األقل في مرحلتيه  _ لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يوفر التعليم مجانا  1يلي : ''    املادة على ما 

 هم. االبتدائي إلزاميا ، ويكون التعليم الفني واملنهي متاحا للعموم ، ويكون التعليم العالي متاحا على قدم املساواة للجميع تبعا لكفاءت 

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ، كما يجب أن يعزز التفاهم   _ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان ، وتعزيز2     

 . والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها االمم املتحدة لحفظ السالم

 عطى ألوالدهم''. _ لآلباء على سبيل األولوية ، حق اختيار نوع التعليم الذي ي3     
( املؤرخ في 21-ألف )د  2200واالجتماعية والثقافية اعتمد بقرار الجمعية العامة    االقتصاديةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق    13راجع املادة    -2

 . 1976/ 01/ 03، ودخل حيز النفاذ في  1966/ 12/ 16
 جتماعية والثقافية. واال  االقتصاديةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق  14راجع املادة  -3
 .02/09/1990ودخلت حيز النفاذ في  1989/ 11/ 20املؤرخ في  44/25اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة  28راجع : املادة  -4
 من اتفاقية حقوق الطفل. 29راجع املادة  -5
 من اتفاقية حقوق الطفل. 30راجع : املادة  -6
املواد     -7 العامة     13،11،10راجع  الجمعية  بقرار  اعتمدت   ، املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  في   180/ 34من  املؤرخ 

 . 1981/ 09/ 03، ودخلت حيز النفاذ في 1989/ 12/ 18
 45/157جمعية العامة  من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، اعتمدت بقرار ال   45،43،30راجع : املواد    -8

 .07/2003/ 01، ودخلت حيز النفاذ في 12/1990/ 18في 
( املؤرخ في  20-ألف ) د2106من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة  05راجع : املادة  -9

 . 1969/ 01/ 04، ودخلت حيز النفاذ في  1965/ 12/ 21
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املادة   في  اإلعاقة  الحق لألشخاص ذوي  هذا  النص على  تم  السياق  ،    24ذات  اإلعاقة  األشخاص ذوي  اتفاقية  حقوق  من 

 . 03/05/2008، ودخلت حيز النفاذ في 13/12/2006في  61/106عامة  اعتمدت بقرار الجمعية ال

( 1952ويتمثل األساس القانوني اإلقليمي للحق في التعليم في العديد من الصكوك اإلقليمية ، بحيث نص البرتوكول األول )   

'' عدم حرمان أي شخص م ''، وتم  لالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية على  التعليم  ن الحق في 

( ، وضمن ميثاق منظمة الدول  1996النص على مجانية التعليم االبتدائي والثانوي بموجب امليثاق االجتماعي  األوروبي املنقح )

األمريكية   1948األمريكية لعام   البرتوكول اإلضافي لالتفاقية  به، وتناول  املرتبطة  التعليم وكذا الحقوق  في  الحق    النص على 

) برتوكول سان سلفادور( لعام   الحق في    1999بشأن حقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، ونص امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وامليثاق االفريقي بشأن حقوق  16-13التعليم بنوع من التفصيل في املواد  

 . 1لكل شخص   الطفل ورفاه أن الحق في التعليم مكفول 

 املبحث الثاني : إعمال الحق في التعليم في الصكوك الدولية 

الدولية       القانونية  األطر  ما نصت عليه  في  يمكن  القانوني  أساسها  قانونية  بحماية  التعليم يحظى  في  الحق  أن  صحيح 

مكنة تمكن الدائن به من املطالبة    واإلقليمية ذات الصلة ، من حيث تنظيم هذا الحق ، ومنه ال يمكن الحديث عن الحق كونه

به ، وال يتحقق ذلك إال من خالل ترتيب جملة من االلتزامات على عاتق املدين بموجب الصكوك الدولية، وفي مقابل ذلك منح  

ل  جملة من الضمانات التي تكفل حقوق اإلنسان في مجال التعليم لجميع أطراف العملية التعليمية، وهو ما يبحثه املطلب األو 

الدائن به، واملنبثقة عن الصكوك الدولية ذات    اتجاهبمن املبحث الثاني املعنون بـ:  االلتزامات املترتبة على املدين بهذا الحق  

 الصلة ، واستعرض املطلب الثاني لجملة الحقوق التي ينبغي مراعاة في مجال التعليم . 

 املطلب األول: االلتزامات املترتبة عن الحق في التعليم 

منهج الحق في التعليم على غرار حقوق اإلنسان األخرى في أساسه القانوني الشامل الذي يحدد املدلول القانوني لهذا       

من   جملة  و   ، للدولة  االلتزامات  من  جملة  ذلك  عن  يترتب  بحيث   ، املقابلة  الحكومية  االلتزامات  الوقت  نفس  وفي  الحق، 

التنا   ت االستئثارا ، ومن شأن  التمكين  لصاحب الحق  برابطة  املقابلة تفض ي لالستئثار  التعليم وااللتزامات  في  الحق  بين  ظر 

بواسطة املساءلة التي لن تتحقق فعليا إال من خالل ضمانات قانونية للحق في التعليم ، وضمانات لحقوق اإلنسان في التعليم.،  

حق املطالبة به، وطلب االنصاف به في   ال وجود لحق دون وجود سبل انتصاف وحق التعليم كحق فردي يستوجب منطقيا

 .2حال االخالل به أو انتهاكه 

ينبغي أن تكون السياسة الحقوقية تنظم الحق في التعليم باعتباره حقا على الدولة االلتزام به ، والذي يمكن حامله من      

كرة التعليم نشاط تجاري لتيسيير  مقاضاة الدولة بشأنه ليس بوصفه سلعة اقتصادية تباع وتشترى،  ومن ثمة التخلي عن ف

الوصول إليه ، ويعتبر التعليم االبتدائي االلزامي والثانوني املجاني هو الحق األدنى املطلوب إعماله للحق في التعليم على النحو  

علي للحق في  املنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، والبد من تذليل الصعوبات والحد منها التي تعيق اإلعمال الف

 
  22/06/2022، اقتبس بتاريخ :  / http://hrlibrary.umn.edu/arabicع على مختلف املواثيق اإلقليمية املذكورة أعاله راجع املوقع األتي : لالطال   -1

 .17.00على الساعة 

الحق في التعليم، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،   تقرير السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، -2.

البند   ، E/CN.4/2004/45جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس االقتصادي واالجتماعي،من    10الدورة السابعة والخمسون ، 

 . 19، ص 2004/ 01/ 15

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
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التعليم في ظل وجود إرادة حكومية حقيقية تسعى للوصول لجودة التعليم ، والتي تتجلى هذه اإلرادة في توفير التعليم االلزامي  

مجانا والقضاء على الرسوم الدراسية ، والعمل على وفرة املعلمين املؤهلين ، وبناء املدارس وتقريبها من املتلقين للتعليم ، والبد  

كون تمويل الحكومة للتعليم كاف من خالل تخصيص موارد في امليزانية العامة تغطي نفقات التعليم، وتوفر متطلبات أن ي

 املعلمين ، ومن ثمة ال يمكن الحديث عن اإلعمال الفعلي للحق دون تخصيص املوارد املالية له . 

ال عالقة لها بالنظم املدرسية أو املناهج بل بالبيئة  والعديد من املشاكل التي تكتنف اإلعمال الفعلي للحق في التعليم     

التمييزية، والتي غالبا ما تكون سببا في فشل السياسات اإلصالحية ، ومن ثمة البد من القضاء على التمييز في مجال التعليم ثم  

ات الصلة بالحق في التعليم  البحث عن النقائص ، وأما بالنسبة لطبيعة التزامات الدول األطراف في معاهدات حقوق اإلنسان ذ

ترتب ثالث التزامات عامة ال يمكن التنصل منها وهي أن ال تعوق الدولة التمتع به ، وااللتزام الثاني في أن تكفله للجميع من  

ة  الذكور واإلناث دون تمييز وفق مبدأ املساواة ، وأخيرا أن تتخذ تدابير من شأنها تتيح استخدامه ألقص ى حد املوارد املتاح

 قصد إعماله إعماال كامال. 

لاللتزامات الثالثة املذكورة أعاله فإن ينبغي توافر أربعة شروط تساعد على إعمال الحق في التعليم، وفي حال   وتكملة    

توفرت هذه الشروط فهي بمثابة مظهر يدل على اإلعمال للحق، فالشرط األول هو توافر املؤسسات والبرامج التعليمية التي  

املثال إنشا الرحل ، وذلك في ظل احترام  تسمح بمشاركة الجميع ، وعلى سبيل  ء مدارس متنقلة تسمح بتلقي التعليم للبدو 

جميع أطراف العملية التعليمية، وال سيما املعلمين باعتبارهم حاملي معرفة ألن الهياكل التعليمية ليست ذات قيمة من خالل  

ة الوصول هي الشرط الثاني، وتتجسد  قدرة املعلمين على نقل املعرفة بواسطتها واستغالل احسن استغالل ، وتعتبر إمكاني

تتسير الوصول للمدارس واملؤسسات التعليمية، وتلقي البرامج الدراسية دونما تمييز في ظل املراعاة التامة للظروف املختلفة  

قبولية  لحاملي التعليم مثل الفقر الجنس األصل وغيره من االعتبارات التي تكون سببا في التمييز ، وأما الشرط الثالث هو امل

واثيق  للتعليم من جميع األطراف معلمين ، متعلمين، اآلباء، والدولة ، ويجب أن يتوافق مع أهداف التعليم املنصوص عليها في امل

 .1الدولية 

وفي ذات السياق أكدت املقررة الخاصة كومبو بولي باري باإلضافة لاللتزامات والشروط املذكورة أعاله البد من توافر      

رات لتفعيل الحق في التعليم الجامع والجيد في حده األقص ى في قدرة الجهات الفاعلة في النظم التعليمية على التكييف  ثالث قد

مع التنوع املوارد الثقافية للمتعلمين واملوارد الثقفية املوجودة في الدولة بما ينطوي على القدرة على امتالك هذه املوارد، وكذا  

انطالقا من قيمة هذه املوارد الثقافية الخاصة مع احترام حقوق اإلنسان، وباإلضافة للقدرة على  القدرة على إثراء الجميع  

 .2اشراك الناس واملوارد في الحياة التعليمية ومن خاللها 

احب  من خالل تمكين ص  ىوالدليل على أن الحق في التعليم قابل للنفاذ قانونيا وفعليا في حال االخالل به أو انتهاكه يتجل     

إمكانية   القضائية والقضائية السترجاع حقه أو انصافه ، وتكمن املكنة القانونية ألي حق في  الحق من سلوك الطرق شبه 

 
قا ثقافيا ،مرجع تقرير املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره ح  -1

 .17سابق ، ص 
قا ثقافيا ،مرجع  تقرير املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره ح   -  -2

 .04سابق ، ص 
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فعل على  ة  التقاض ي املمنوحة للمستأثر به للتقاض ي بشأنه ، والحصول على حكم ينصفه كعقوبة أو أدانة على منتهكه أو رد

 .1عدم الوفاء بااللتزام بإعماله 

 طلب الثاني : ضمانات حقوق اإلنسان في مجال التعليم    امل

ون الدولي لحقوق اإلنسان ، والبعض اآلخر  نضمانات حقوق اإلنسان عديدة في مجال التعليم بعضها يمكن رده للقا     

نسان، وهو  للقانون املحلي لحقوق اإلنسان الخاص بكل دولة ، البد من أن يكون منهجية تدريس قائمة على فلسفة حقوق اإل

ما أكدته منظمة اليونسكو: '' إن إدراج حقوق اإلنسان في التعليم يعتبر عنصرا من عناصر التعليم الجيد''، والبد كذلك من  

تكريس الحد األدنى من معايير حقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في التعليم على نحو دمج التعلم والتدريس في آن واحد ، وكذا  

تربية باعتبارها جزءا من التعليم ، وينبغي التقييم املستمر ألثر التعليم في حصيلة ما يؤثر به ايجابا أو  العمل على مقاربة ال

سلبا في التمتع بحقوق االنسان، والعمل على استدراك النقائص والحد من السلبيات، والبد في ذات السياق أن تكون النظم  

راهية والتفكك والطائفية ، وقائمة على تبادل وتناقل قيم حقوق اإلنسان  التعليمية تعمل على الحد من تناقل العنصرية والك

، واحترام قيم حقوق اإلنسان شرط لتنمية الشخصية ، وتفض ي لكسب املعرفة والقدرات واملهارات  2والتسامح ونقل املعرفة 

 والقيم التي تمكن األفراد من التقدم بساللة نحو اعمال حقوق اإلنسان العاملية.   

وتجدر اإلشارة كذلك أن البد من تهيئة بيئة تعليمية مراعية لحقوق اإلنسان في مجال التعليم من خالل تزويد املناهج      

الدراسية بقيم حقوق اإلنسان التي تعتبر شرط ضروري لتوفير التعليم الجيد، ويجب عدم الفصل بين الحق في التعليم عن  

تيب تبعة سلبية قد تفض ي النتشار التعليم كخدمة تجارية وليس حقا يمكن  الحق في محتوى تعليمي محدد من شأن ذلك تر 

املطالبة به ، وباعتبار أن التعليم يؤثر ايجابا في جميع حقوق اإلنسان األخرى ال بد أن ينطوي على التأثير االيجابي على مفهوم  

باعتبار التعليم نشاط تجاري،    ويجب توحيد النظم  املجتمع، وهو ما ينبغي التركيز عليه بدال من التركيز على مفهوم االقتصاد  

الدراسية في الدولة الواحدة ، وتنقيح محتوى الكتب املدرسية بشكل مستمر بما يتالئم مع مضامين حقوق اإلنسان من جهة  

 . 3، ومنع تدريس أي محتوى تعليمي لم يحظ بترخيص من الدولة ورقابة من طرفها  

 خاتمة :  

 النتائج أهمها : من خالل دراستنا للحق في التعليم في القانون الدولي لحقوق اإلنسان تم التوصل لجملة من       

_ الحق في التعليم حق جامع باعتبار مدني، سياس ي، اقتصادي اجتماعي وثقافي، إال أنه يعتبر حق ثقافي والبد من أن يراعي  

 تلف صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان. خامللتزم به تحقيق األهداف املحددة له في م

 
، مجلس حقوق اإلنسان ، الدورة العشرون    تقرير املقرر الخاص املعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، إمكانية التقاض ي بشأن الحق في التعليم  -1

البند   في   3،  في ذلك الحق  بما  من جدول األعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 . 11، ض A/HRC/23/35 ،10/05/2013التنمية ، الجمعية العامة، 
الحق في التعليم، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،    ملعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي،تقرير السنوي للمقررة الخاصة ا  -2

البند   ،  E/CN.4/2004/45من جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس االقتصادي واالجتماعي،    10الدورة السابعة والخمسون، 

 . 20، ص 2004/ 01/ 25
فييالوبوس،  -3 مونيوث  فيرنور  التعليم  في  بالحق  املعنية  الخاصة  للمقررة  السنوي  واالجتماعية    تقرير  االقتصادية  الحقوق  التعليم،  في  الحق 

البند   والخمسون،  السابعة  الدورة  واالجتماعي،   10والثقافية،  االقتصادي  املجلس  اإلنسان،  حقوق  لجنة  املؤقت،  األعمال  جدول  من 

E/CN.4/2005/50 ،17 /12 /2004 05، ص . 
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_ من شأن تحقيق اإلعمال الفعلي للحق في التعليم يساهم في اكتساب العديد من حقوق اإلنسان التي تتولد من االستئثار  

ة  بهذا الحق ، وبمفهوم املخالفة من شأن اإلخالل بهذا الحق أو االنتقاص منه يرتب تبعة سلبية على منظومة حقوقية كامل

 مرتبطة به . 

 _ ال يمكن الوصول ملقتضيات السامية التي يهدف لها الحق في التعليم ما لم يتم مراعاة حقوق اإلنسان في مجال التعليم. 

 املنبثقة عن دراسة هذا املوضوع كاألتي:   عرض جملة من التوصياتويمكن     

ضرورة التزام الدول باإلعمال التام للحق في التعليم، وذلك من خالل وجود إرادة سياسية حقيقية مبنية على دراسات  _

في  للحق  املقبولة، واملتطلبة  الدنيا  املعايير  اإلنسان من خالل ضمان  الدولي لحقوق  القانون  متخصصة لتجسيد متطلبات 

ل املصدقة على الصكوك الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم ، ويعتبر اإلعمال  التعليم، والتي ينبغي مراعاتها في جميع الدو 

املترتبة عن الصكوك الدولية ، وهو في    ابالتزاماتهالكامل للحق في التعليم هو أقص ى معيار إن تحقق فهو مظهر لوفاء الدولة  

 ذات السياق مظهر للوفاء بحق دستوري.  

_ ضرورة ايالء أهمية خاصة لجميع أطراف العملية التعليمية ) أساتذة ومعلمين، تالميذ ، برامج دراسية، هياكل من مدارس  

الجيد ، والعمل من خالل لجان متخصصة تعني    ووسائل نقل ...(، وذلك من خالل تعزيز املنظومة القانونية التي تكفل التعليم 

كل منها بأحد أطراف العملية التعليمية ، وعلى سبيل املثال ال الحصر بالنسبة للمعلمين بضرورة التكوين الدوري لتحسين  

برامج الدراسية  املستوى، وتحديث املعارف بما يتماش ى مع السياق العاملي ، وكذا املراجعة املنتظمة واملمنهجة غير العشوائية لل

لضمان جودة البرامج التعليمية املقدمة، وغيرها من الجهود للحد من تدني مستويات التعليم من خالل كذلك ربط املدرسة  

 بالتكنولوجيا الحديثة . 

ق  _ الحد من الفوارق في مجال التعليم وغيرها من التحديات التي تعترض توفير التعليم الجيد ، وهذه الصعوبات أو العوائ 

 تختلف من دولة لدولة أخرى ، من قبيل توفير األمن واملدارس وغيرها.

_ ضرورة تمكين صاحب الحق )املتعلم ( في حال االخالل بحقه أو انتهاكه من اللجوء للقضاء الستيفاء حقه ، وعدم النص  

..( من الطعن فيها باإللغاء أمام القضاء  قانونيا على حصانة القرارات اإلدارية في املجال التعليمي ) الطرد ، عدم تسجيل تالميذ.

 املختص 

. 

 قائمة املصادر و املراجع:  

 أوال : املصادر  

 / ااملواثيق الدولية  1

االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    _

 . 14بمقتض ي أحكام املادة22/05/1962الحادية عشرة،  ودخلت حيز النفاذ في ،في دورته 14/12/1960،في 

 . 10/12/1948( املؤرخ في 3ألف) د_217_ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد رسميا بقرار الجمعية العامة 

( املؤرخ 21-ألف )د 2200واالجتماعية والثقافية اعتمد بقرار الجمعية العامة   االقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 . 03/01/1976، ودخل حيز النفاذ في  16/12/1966في 
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العامة   الجمعية  بقرار  اعتمدت  الطفل،  حقوق  اتفاقية  في    44/25_  في    20/11/1989املؤرخ  النفاذ  حيز  ودخلت 

02/09/1990 . 

،  18/12/1989املؤرخ في    34/180شكال التمييز ضد املرأة، اعتمدت بقرار الجمعية العامة  اتفاقية القضاء على جميع أ   _

 . 03/09/1981ودخلت حيز النفاذ في 

العامة    _ املهاجرين وأفراد أسرهم ، اعتمدت بقرار الجمعية  العمال  الدولية لحماية حقوق جميع  في   45/157االتفاقية 

 . 01/07/2003، ودخلت حيز النفاذ في 18/12/1990

( املؤرخ 20-ألف ) د2106االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت بقرار الجمعية العامة    _

 . 04/01/1969، ودخلت حيز النفاذ في  21/12/1965في 

 الوثائق الصادرة عن لجنة القانون الدولي / مجلس حقوق اإلنسان   /2

الخا  للمقررة  السنوي  تقرير  اإلنسان  _  حقوق  لجنة  بقرار  عمال  توماشيفسكي،  كاتارينا  التعليم  في  بالحق  املعنية  صة 

من جدول األعمال املؤقت،    10، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند  2000/9

 . E/CN.4/2001/52 ،11/01/2001لجنة حقوق اإلنسان، املجلس االقتصادي واالجتماعي ، 

اإلنسان  ال  _ حقوق  لجنة  بقرار  عمال  توماشيفسكي،  كاتارينا  التعليم  في  بالحق  املعنية  الخاصة  للمقررة  السنوي  تقرير 

من جدول    10،الحق في التعليم، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند  2002/23

 . E/CN.4/2003/9 ،21/01/2003ان، املجلس االقتصادي واالجتماعي، األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنس

التعليم كاتارينا توماشيفسكيالتقرير    _ املعنية بالحق في  إلى اململكة املتحدة لبريطانيا السنوي للمقررة الخاصة  البعثة   ،

في   انكلترا(   ( الشمالية  وايرلندا  حقوق  1999أكتوبر    22-18العظمى  لجنة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق   ،

البند    ، والخمسون  السادسة  الدورة  االقتصادي    10اإلنسان،  املجلس  املؤقت،  األعمال  جدول  ،  واالجتماعيمن 

E/CN4./2000/6/ADD.2 ،09 /12/1999 . 

في  التقرير    _ أوغندا  إلى  البعثة  توماشيفسكي،  كاتارينا  التعليم  في  بالحق  املعنية  الخاصة  للمقررة  - جوان  26السنوي 

  10، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة حقوق اإلنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند  1999جويلية  02

 . E/CN4./2000/6/ADD.1 ،09/08 /1999ملؤقت، املجلس االقتصادي واألجتماعي، من جدول األعمال ا

السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي،الحق في التعليم، الحقوق االقتصادية التقرير  _ 

البند    ، الدورة السابعة والخمسون   ، املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس  من جدول األعمال    10واالجتماعية والثقافية 

 .  E/CN.4/2004/45 ،15/01/2004االقتصادي واالجتماعي،

السنوي للمقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي،الحق في التعليم، الحقوق االقتصادية التقرير    _

البند    ، الدورة السابعة والخمسون   ، ن جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان، املجلس  م  10واالجتماعية والثقافية 

 ، . E/CN.4/2004/45 ،25/01/2004االقتصادي واالجتماعي، 
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الحقوق  التقرير    _ التعليم،  في  فييالوبوس،الحق  مونيوث  فيرنور  التعليم  في  بالحق  املعنية  الخاصة  للمقررة  السنوي 

من جدول األعمال املؤقت، لجنة حقوق اإلنسان،    10والخمسون ، البند  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة  

 . E/CN.4/2005/50 ،17/12/2004املجلس االقتصادي واالجتماعي، 

حقوق  التقرير    _ مجلس  جيد،  تعليم  لتوفير  املعيارية  اإلجراءات  سنغ،  كيشور  التعليم  في  بالحق  املعني  الخاص  املقرر 

من جدول األعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية    3ند  اإلنسان ، الدورة العشرون ، الب

 . A/HRC/20/21 ،02/05/2012واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة ، 

املقرر الخاص املعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، إمكانية التقاض ي بشأن الحق في التعليم ، مجلس حقوق  التقرير    _

من جدول األعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية    3اإلنسان ، الدورة العشرون ، البند  

 . A/HRC/23/35 ،10/05/2013ية ، الجمعية العامة، واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنم

املقررة الخاصة املعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، األبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم  التقرير    _

، البند الثالث من جدول  2021جويلية  09  –جوان    21باعتباره حقا ثقافيا ، مجلس حقوق اإلنسان ، الدورة السابعة واألربعون  

إلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في  األعمال ، تعزيز وحماية جميع حقوق ا

 . A/HRC/47/32  ،16/04/2021التنمية ، الجمعية العامة، 

 ثانيا : املراجع : 

 / املذكرات  1

نون العام، كلية  ، رسالة ماجستير في القا2005حق التعليم في إطار دستور العراق لعام    _ مروان عبد هللا عبود الجبوري،

 . 2017الحقوق ، جامعة تكريت، العراق، 

 ثالثا: األنترنت :  

 . /http://hrlibrary.umn.edu/arabic_املوقع االلكتروني األتي :

 

 

  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
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كوين املنهي واملتواصل
ّ
 الحق في التعليم والت

The right to education and vocational and continuing training 

Dr Arous Meriem     الدكتورة عروس مريم  

 الجزائر -مركز بن عكنون   –جامعة التكوين املتواصل 

 

 

 : ملخص

عترف بالحق في الّتعليم        
ٌ
على نطاق واسع وطورته عدد من الصكوك املعيارية الدولية التي    والّتكوين املنهي واملتواصل   أ

  واتفاقية حقوق الطفل ، دية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاوضعتها األمم املتحدة، بما في ذلك 

 .لتمييز في مجال التعليمواتفاقية اليونسكو ملكافحة ا

وأعيد التأكيد عليه في املعاهدات األخرى التي تغطي فئات محددة )النساء والفتيات واملعوقين واملهاجرين والالجئين          

في   كحق  فل 
ُ
وك اإلقليمية،  املعاهدات  مختلف  في  أدرج  وقد  هذا   ، الخ(  األصليين،  الدساتير  والسكان  من  العظمى  الغالبية 

فهو عنصر أساس ي لتحقيق السالم الّدائم والتنمية املستدامة، لكونه أداة قوية في تطوير اإلمكانات الكاملة للجميع  الوطنية، 

 .وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية

 التنمية املستدامة. الحق في التعليم، التكوين املنهي، التكوين املتواصل،  كلمات مفتاحية: 

  Abstract    

The right to education and vocational and continuing education has been widely recognized and developed 

by a number of international normative instruments established by the United Nations, including the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child and 

the UNESCO Convention against Discrimination in Education. 

 It has been reaffirmed in other treaties covering specific groups (women, girls, disabled people, migrants, 

refugees, indigenous people, etc.), this has been incorporated into various regional treaties, and enshrined as a 

right in the vast majority of national constitutions, it is an essential element for achieving lasting peace and 

sustainable development, as a tool Strong in developing the full potential of everyone and promoting individual 

and collective well-being. 

Key words: the right to education, vocational training, continuing training, sustainable development. 

 

 

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjvltzl27LJAhUKWhoKHX6zDLsQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Faihr-iadh.net%2Fpdf%2Finternational_conventions%2Fconventionenfants.pdf&usg=AFQjCNHWbnHLfzERywAjHsSdhUZTK26law
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132598a.pdf
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 مقدمة: 

يعد الحق في التعليم  واحًدا من أهم حقوق االنسان الذي حرصت القوانين الوضعية والتشريعات املقارنة على ضمان     

حمايته، سواء وقت السلم أو في النزاعات املسلحة، وحتى في السجون، لكون هذا الحق من الركائز املهمة لبناء املجتمع واحداث  

 جتماعية والثقافية فيه. التحوالت السياسية واالقتصادية واال 

حيث يستجدي كل من األفراد واملجتمع نفعا من الحق في التعليم، فهو حق أساس ي للتنمية البشرية والتطوير االجتماعي  

 ويساهم في التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان.  واالقتصادي هو حق يستمد منه القوة، وينتشل الفئات املهمشة من الفقر،  

 من أحد عليه، بل هو أحد حقوق اإلنسان، وال يمكن اعتبار الحق في التعليم   فالتعليم ليس م  
ً
نحة للفرد وليس فضال

إقرار هذا الحق من ضمن حقوق   الدول وبجهود طويلة على  إذ عملت  الدولة،  له بل هو واجب على  يمنح  امتيازا  والتكوين 

بل ألنه أساس بناء املجتمع الذي يتطور ويتقدم بالعلم، كذلك اإلنسان الكثيرة ، وما يميز هذا الحق أهمية في الحاضر واملستق

تأثيره في القضاء على البطالة والجهل والجريمة والتأكيد على التعايش والسالم والبناء والتقدم، كونه أحد مقومات التنمية  

 .البشرية

اسية ومن املرتكزات الضرورية الكتساب  كما يعتبر التكوين باملفهوم العام والتكوين املنهي خاصة إحدى الرهانات األس    

النامية،   البلدان  في  وحتى  املتطورة  االقتصاديات  في  خاصة  العشرين  القرن  مطلع  مع  أهميته  وازدادت  املهنية،  الكفاءات 

وملة  والجزائر كغيرها من هذه الدول الحديثة االستقالل والتي الزالت ترغب في الخروج من دائرة التخلف والدخول في بوتقة الع

من باب اللحاق في أسرع وقت ممكن بركب الدول املتطورة وخاصة التطور االقتصادي بإعطاء أهمية كبيرة لكل املنظومات  

 وقادًرا على مواجهة التحديات التي يفرضها التطور العلمي والتكنلوجي أو ما يسمى  
ً
التي تهدف إلى تطوير الفرد وجعله مؤهال

 .الجديد ال يكون إال ببناء القدرات الفردية وفق برامج تكوينية حديثة  بالعوملة، فمواكبة هذا االتجاه

كانا يشكالن إحدى       أين  االستقالل  الجزائر بحقب زمنية منذ  في  املنهي  التكوين  التعليم وقطاع  من قطاع  مر كل  فقد 

لكنه غيب دوره في فترات كبيرة خاصة  الدعامات األساسية في القطاع االقتصادي، دون إغفال قيمته االجتماعية في تلك الفترة،  

وأنه لم يحظ باألهمية البالغة التي حظي بها نظام التعليم الذي شهد تطورا كبيرا، ما قلل من قيمة التكوين املنهي االجتماعية  

االجتماعية  التراتبية  في  ومكانته  املجتمع  في  الدونية  النظرة  فتلك  االجتماعية  القيمة  عن  أما  ذلك    ضف    واالقتصادية،  إلى 

ارتباطه املباشر بنظام التعليم واستقباله إال ملخلفاته من الفئات األقل حظا أو املقصات من نظام التعليم، خاصة وأن هذا  

األخير شهد ويشهد إصالحات وتغيرات كبيرة بخضوعه الكامل لسلطة الدولة ما جعله يحظى بالقدر الكبير من االهتمام من  

 . وميةطرف الدولة والسياسات العم

التربوي األخير سنة      املتتالية خاصة اإلصالح  الجزائر واإلصالحات  التعليم في  الذي حظي به نظام  هذا االهتمام الكبير 

بإدخال التعليم باملمارسة )املقاربة بالكفاءات(، كان بمثابة الصدمة التي تلقاها قطاع التكوين املنهي باستقباله ألعداد   2008

تلميذ تخلى عن الدراسة، خاصة وأن هذه األخيرة    500000أي سنة تعميق اإلصالحات بـِ    2008قدرة سنة  كبيرة من التالميذ  

تعاني من نقص التعليم القاعدي، ما وضع قطاع التكوين املنهي بين تحديين، أي بين إعادة تأهيل هذه املخرجات من األفراد  

 ص الكبير في التنمية والتنظيم الذي يعاني منه هذا القطاع. وبين تحسين قابليتهم للتشغيل في سوق العمل، في ظل النق
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 أهمية املوضوع 

تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في الّدور الذي يلعبه الحق في الّتعليم والتكوين في تحقيق التنمية املستدامة، وادراك         

ه يسهم في تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى،  
ّ
االفراد لدوره االساس ي في بناء مجتمعات مستدامة قادرة على الّصمود، ألن

جّيد في جميع املستويات )الطفولة املبكرة( والتعليم االبتدائي والثانوي والجامعي والّتعليم عن بعد،    وفي ضمان توفير تعليم

لحقوق   الدولية  الشرعة  فيه ضمن  والحق  التعليم  أجل  بذلت من  التي  الجهود  نتيجة  واملتواصل، وهذا  املنهي  التكوني  وكذا 

 .اإلنسان

 االشكالية:  

 إلهتمام املجتمع الوطني والدولي  كانت حقوق اإلنسان، ومملا      
ً
ن بينها الحق في التعليم والّتكوين املنهي واملتواصل، محال

 ودعوة لدول العالم إلستدماجه في دساتيرها وتشريعاتها وخططها وبرامجها التنموية،  
ً
 وتأصيال

ً
فهل كانت  ومقارباته، تأسيسا

باعتباره   الجهود  من  الكثير  وبذلت  كبيرة  الدول  الحق  استجابات  هذا  مفهوم  في  بينها  فيما  تفاوتت  وإن  ملواطنيها  حقا 

 ؟ونطاقه

 : املنهج املتبع 

لنصوص  املعالجة هذا املوضوع اتبعنا كل من املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن حتى يتسع لنا االطالع وكذا اإلملام ب    

الدستورية والتشريعية حول الحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل، وتحليلها، وابراز مضمون هذا الحق في املجتمع الدولي  

 قسم هذه الدراسة إلى مبحثين: وبرامجه التنموية، سن

اقع الحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل في الدساتير والتشريعات املقارنةاملبحث االول:    و

 في الدساتير الوطنية وبين الدول األعضاء في     
ً
، بحيث أن  املتحدة األمم إّن الحق في التعليم والتكوين شغل إجماًعا كبيرا

غالبية النصوص واملواد التي تتعلق بهذا الحق لم تلقى أية معارضة أو تحفظ يذكر من قبل الدول املصادقة عليها، بل غالبا ما  

ألخرى، إيماًنا منهم بأن االستثمار في هذا املجال مربحا للغاية ويعود بالنفع كانت تحصد اإلجماع الدولي على خالف باقي الحقوق ا

  .1العميم للوطن ويحقق له النماء والتقدم واالزدهار 

 املطلب األول: تكريس الحق في التعليم والتكوين في الدساتير والتشريعات الدولية لحقوق اإلنسان 

 واضحة وصريحة تتعلق بالحقوق والحريات         
ً
 وأحكاما

ً
إن معظم الدول العربية قد ضمنت دساتيرها ليس فقط نصوصا

حيث تمثل الشرعة الدولية مجوع القواعد واملبادئ التي يتضمنها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  االقتصادية واالجتماعية،

ة والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدني 1948

 .19662لعام 

 
مجلة   ملغربية،  نجاة بوعريب، حق املرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع املغربيان، دراسة مقارنة، جامعة ابن زهر أكادير، اململكة ا1

 .95الصفحة  12، العدد 2022جيل الدراسات املقارنة، 
لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  ا2

 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير  3، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون األول/ديسمبر  16( املؤرخ في 21-ألف )د 2200لألمم املتحدة 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-12.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-12.pdf
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) رغم عدم الزاميته من الناحية القانونية( أشار بشكل    19481ويمكن القول أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام       

اًنا، على األقل في مرحلتيه  لكِلّ شخص حقٌّ  26صريح إلى )الحق في التعليم( إذ نصت املادة   ر التعليُم مجَّ
َّ
في التعليم، ويجب أن ُيوف

ي واملنهي متاًحا للعموم، ويكون التعليُم العا ا، ويكون التعليُم الفِنّ لي ُمتاًحا  االبتدائية واألساسية، ويكون التعليُم االبتدائيُّ إلزاميًّ

أن يكون للتعليم والتكوين )هدف وغاية( إذ يجب أن يستهدف    26ن املادة  فيما أوجبت الفقرة الثانية م  .."للجميع تبًعا لكفاءتهم

 لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وكذلك غاية التعليم فيما يفهم  
َ
 الكاملة

َ
التعليم التنمية

وجمي األمم  بين جميع   
َ
والصداقة والتسامَح  التفاهَم  التعليم  ز  يعِزّ أن  النص  د  من  يؤِيّ وأن  الدينية،  أو  العنصرية  الفئات  ع 

 لحفظ السالم. وقد بينت الفقرة الثالثة من املادة حق اآلباء، حقُّ اختيار نوع التعليم  
ُ
 التي تضطلع بها األمُم املتحدة

َ
األنشطة

 .الذي ُيعطى ألوالدهم

إلى الحق في    1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام    13فيما اشارت املادة      

التعليم واقرار الدول األطراف بالعهد بهذا الحق لكل فرد كذلك وجوب توجيه التعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية  

  .نسان وحرياته األساسيةوالكرامة وتوطيد احترام حقوق اإل

التفاهم والتسامح      املتعلمين من توثيق أواصر  األفراد  التعليم والتكوين تمكين  في  أن يستهدف الحق  أوجبت  هذا وقد 

والصداقة بين األمم دون تمييز على أساس األصل أو العرق أو الدين وان يتجه بما تقوم به األمم املتحدة من جهود لصيانة  

  .السلم

من العهد ضمانات املمارسة التامة لهذا الحق وهي جعل التعليم إلزاميا    13/2لضمان إعمال هذا النص فقد بينت املادة  و    

ومتاحا مجانا للجميع وتعمم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ويشمل التقني واملنهي وجعله متاحا أيضا للجميع وجعل التعليم  

الكفاءة وبالوسائل املناسبة لذلك فضال عن تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى  حق متاحا للجميع على قدم املساواة ب

 .أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية

اء واألوصياء عند  ( على إعطاء الحرية لآلب13/3وبالنسبة لحرية اختيار املدارس الخاصة بالتعليم فقد أشارت املادة )     

وجودهم في االختيار في اختيار مدارس ألوالدهم غير املدارس الحكومية، شريطة تقيد املدارس املختارة بمعايير التعليم الدنيا  

 .التي قد تفرضها أو تقرها الدولة الطرف، وبتامين تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تؤكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم مع ضمان    26كما أن املادة       

املجانية بقولها: " لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على األقل في مرحلته االبتدائية واألساسية    أمبد

املطروح  2  2020دستور الجزائر لسنة  ، يقابلها في   "ي واملنهي متاحا للعمومويكون التعليم األساس ي إلزاميا، وأن يكون التعليم الفن 

 .65املادة في  2020على االستفتاء الشعبي بتاريخ اول نوفمبر 

 الحق في التعليم مضمون  -

 
يحمي حقوق كل شخص في كل مكان. وكانت تلك هي املرة    –عالن العاملي لحقوق اإلنسان وثيقة أشبه بخارطة طريق عاملية للحرية واملساواة  اإل 1

 بالحرية واملساواة  
ً
ة،  والكرام األولى التي تتفق فيها البلدان على الحريات والحقوق التي تستحق الحماية العاملية كي يعيش كل شخص حياته متمتعا

 في 
ً
نشئت حديثا

ُ
 . 1948ديسمبر/كانون األول  10وقد اعُتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان من قبل هيئة األمم املتحدة التي أ

املؤرخ    20/442الصادر باملرسوم الرئاس ي    2020املطروح على االستفتاء الشعبي بتاريخ اول نوفمبر    2020دستور الجزائر لسنة  2

 .30/12/2020، املؤرخة في82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، 2020ديسمبر  30في 
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 التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون  -

 التعليم االساس ي اجباري  -

 املنظومة التعليمية الوطنية تنظم الدولة   -

 تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعلم و التكوين املنهي  -

، 12،  11،  10يناير، املتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خالل مواده    23املؤرخ في    04-08كما أقر القانون رقم  

 1الحق في التعليم.  14و13

 التعليم والتكوين لتحقيق التنمية املستدامة املطلب الثاني: الحق في  

، ويمثل    20302وضعت األمم املتحدة سبعة عشر هدفا إلنقاذ العالم من املمكن تحقيق كل هدف من تلك األهداف عام      

الحق في التعليم والتكوين الهدف الرابع من تلكم األهداف إذ يشكل الحصول على تعليم جيد األساس الذي يرتكز عليه تحسين  

باألدوات   املجتمعات املحلية  الشامل، يمكن تزويد  التعليم  التنمية املستدامة، وبتيسير الحصول على  الناس وتحقيق  حياة 

 ة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.الالزمة لتطوير حلول مبتكر 

مليون طفل    617مليون طفل وشاب غير ملتحقين باملدارس؛ وهناك   258الى أنه " ما يزال    2021وتشير االحصائيات عام      

 3."ومراهق ال يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب األساسية

تطورة إحدى الدعامات األساسية الكبرى سواء في املجتمع حيث يعبر عن حرية  كما يشكل التكوين املنهي في الدول امل     

االختيار على املستوى الفردي والجماعي ما يمنحه قيمة اجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى مساهمته الكبيرة في قطاع االنتاج  

 
وثيقة قانونية تتضمن املحاور الكبرى لتسيير التربية  ، املتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،  2008يناير  23املؤرخ في    04- 08القانون رقم  1

عليها مستقبال و  التي سترتكز  القواعد واألسس  التربية الوطنية مما    هووأهم  نصوص تنظيمية وتطبيقية من مراسيم  يحتوي على  بمثابة تشريع 

 ويضم هذا القانون سبعة أبواب 2008يناير23، تّمت املصادقة عليها من طرف املجلس الشعبي الوطني في وقرارات وتعليمات

 .ئم على الجنس أو الوضع االجتماعي أو الجغرافيتضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قا  :10املادة 

يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم األساس ي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم  :11املادة  

 .األساس ي 

 .( سنة كاملة16سنوات إلى ست عشرة )( 6التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست ) :12املادة 

 .( للتالميذ املعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك2غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس اإللزامي بسنتين )

، في نص الفقرة د " حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في  2006ديسمبر    يقابلها معاهدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

 " اق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعالنط
2Building peace in the minds of men and women 

 report/node/1346-https://ar.unesco.org/gemمن أهداف التنمية املستدامة: التعليم، على موقع االنترنت:  4الهدف 
الذي ُعقد في إنشيون بجمهورية كوريا   املنتدى العاملي للتعليممشارك في    1  600الذي اعتمده زهاء    بـإعالن إنشيون يقترن إطار التنمية املستدامة  3

ن  2015في أيار/مايو    بخطة تعليم واحدة شاملة. ويبّيِ
ً
 صارما

ً
د هذا اإلعالن التزام البلدان وأوساط التعليم العاملية التزاما إطار العمل في مجال  . ويجّسِ

 في اليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر    180، الذي اعتمده ممثلون لزهاء  2030التعليم لعام  
ً
، السبيل إلى ترجمة االلتزامات العاملية 2015دولة عضوا

 .ستوى القطري واملستوى اإلقليمي واملستوى العامليفي مجال التعليم إلى سياسة وممارسة له على امل

https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
http://ar.unesco.org/world-education-forum-2015/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
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و مواجهة لهذا اإلبهام الحاصل في   1دول، إضافة إلى استقالليته عن القطاعات األخرى، هذا الذي لم تستوعبه الكثير من ال

مفهوم التكوين املنهي وجهت منظمة العمل الدولية في ستينيات العقد املاض ي الدعوة لعقد مؤتمر حول هذا املوضوع والذي  

شؤون  عقد في تونس “حيث بادرت تونس بترجمته إلى التكوين املنهي وثم توزيع املسؤولية على عدة وزارات فاحتضنت وزارات ال

االجتماعية بحاالت املتسربين من التعليم االبتدائي وتكفلت وزارتي التربية والتعليم بمن التحقوا بالتعليم اإلعدادي ولم يكملوا  

 .2التعليم به وهكذا انشأت وزارة الشؤون االجتماعية إدارة خاصة بالتكوين املنهي 

ال يقوم بها أو يؤديها املكون أو مجرد تطبيقات ميدانية روتينية  ولقد أسيئ فهم التكوين وضيق مفهومه فاعتبر مجرد أعم      

لكن   التدريب…الخ،  التمهين  التأهيل،  مثل  ملصطلحات  كمرادف  اآلخر  البعض  اعتبره  كما  اليدوية،  املهارات  من  ومجموعة 

اط معين، بل أبعد من  التكوين كمفهوم فهو أعم و أشمل يهتم بالدرجة األولى بنقل املعارف واكتساب سلوكيات متعلقة بنش

هذا فهو يساهم في رفع القدرة على التفكير والتعريف بتقنيات ومداخل التسيير الحديثة من جهة ومن جهة أخرى التعريف  

والثقافية،   واالقتصادية  االجتماعية  بأبعادها  املحيط  في  الحاصلة  والتغيرات  فإن  ”Jardilier (1978) فحسب  باملستجدات 

وم بنقل مجموعة مترابطة من املعارف واملهارات تؤدي بالفرد إلى تغيير عام يسمح له بالقيام بوظائف  التكوين هو عملية تق

 ”3متعددة

أّما في الجزائر وكغيرها من الدول النامية فلم يحظى التعليم وخاصة التكوين املنهي باألهمية الكبيرة التي كانت تحظى بها       

املنظومات األخرى إال في السنوات األولى التي تلت االستقالل أين كان يشكل إحدى الدعامات األساسية في القطاع االقتصادي،  

ويلة شهدت في املقابل تطورا كميا كبيرا لنظام التعليم ما قلل من قيمته االجتماعية واالقتصادية، لكن لكنه غيب دوره لفترة ط

( أعيد رد االعتبار للتكوين املنهي إذ أصبح من الضروري تنميته لتلبية احتياجات سوق العمل من يد  2003مع بداية األلفيات )

ة، لكن رغم هذه الهيكلة والتحديث الذي شهده قطاع التكوين املنهي إال أنه  عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التغييرات الحاصل

 4ال زال يعاني من التبعية لنظام التعليم العام بل ويمثل وعاء ملخلفات هذا األخير. 

 سة الحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل بين الحق واالنتهاك املبحث الثاني: ممار 

، ومع ذلك فإن هذا الحق يعترضه الكثير من اإلشكاليات العملية       
ً
إّن الحق في التعليم والتكوين يشكل حقا إنسانًيا أصيال

لواقع مع ما يتم تسجيله ضمن السجالت الرسمية للدولة ، ولكن يظل ما يقارب  خصوًصا الدول النامية التي يتناقض فيها ا

، فضال عن ذلك أثرت النزاعات املسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي على هذا الحق بشكل  5مليون طفل خارج املدارس 57

 
رضية،  1 بوشعور  أ.د.  زهراوي،  أنور  تلمسان،محمد  جامعة  والتحديات،  اقع  الو الجزائر:  في  املنهي  االنسانية    التكوين  العلوم  جيل  مجلة 

 .19الصفحة 54واالجتماعية العدد 
، ص 2011،  1اء، ط  إيمان محمود دسوقي عويضة، املشكالت التي تواجه أعضاء جماعة التكوين املنهي ودور خدمة الجماعة في مواجهتها، دار الوف2

36. 
3Dominique Pouchard, Christiane Lagabrielle et SaniaLaberon, Validation des acquis de l’expérience, une dynamique  

professionnelle ? Univ bordeaux, rapport de recherche, Mars 2011, p 13. 
، مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية، مركز جيل البحث    والتحديات  الواقع:  الجزائر  في  املنهي   التكوين  ،رضية  بوشعور،  ،أنور   محمد  زهراوي،4

 .19، ص2019،  54العلمي، املجلد عدد 
املستدامة،  5 التنمية  وتحقيق  التعليم  في  الحق  التعليم  في  االنترنت:  ،  2021الحق  موقع  على 

-%D9%81%D9%8A-https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84 

https://www.right-to-education.org/ar/page-0#section_view-default-7
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/06/54-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/06/54-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
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النزاعات نسبة كبيرة من األطفال الذين هم في سن املرحلة  أدى إلى تراجع االستفادة منه، آذ يعيش في املناطق التي تعاني من  

التعليم، وهم مسجلين كونهم حصلوا على الحق في   إلى  إلى األمية منهم  االبتدائية ولم يلتحقوا باملدارس، أي أن هؤالء اقرب 

 التعليم، دون االستفادة من هدفه وغايته األساسية في املجتمع. 

 التعليم والتكوين املنهي واملتواصل املطلب األول: ضمانات الحق في 

عادة ما تتمثل هذه الضمانات في جملة من النصوص واألحكام القانونية الدستورية، واآلليات العملية التي تكفل احترام  

  وتطبيق حقوق وحريات اإلنسان،  والحقيقة كم هي عديدة الضمانات التي تكفلها املواثيق واإلعالنات والعهود الدولية، وكذا 

الدساتير الوطنية بغية حماية حقوق اإلنسان، ومن بينها بطبيعة الحال الحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل، موضع  

بحثنا هذا، ولعله مما يلفت النظر بصدد هذه الضمانات أنها ليست فقط متداخلة مع بعضها البعض، بل قد يتداخل بعضها  

 حية، ومع بعض اآلليات املستخدمة لتوفير الحماية الالزمة لهذا الحق من ناحية أخرى. مع مفهوم الحقوق والحريات ذاته من نا

غير أّن األهم من ذلك أن تحديد هذه الضمانات والنص عليها في املواثيق واإلعالنات والعهود والدساتير يعتبر أمًرا مهًما  

راد مجرد تعهدات أو نصوص نظرية، أي مجرد حبر على  وضرورًيا، إذ بدون ذلك يصبح الحق في التعليم والتكوين املقرر لألف

طبًعا بما في ذلك الحق في التعليم   –ورق ال قيمة لها من الناحية العملية،  ويمكن القول أنه بقدر ما تكون الحقوق والحريات  

 ير املتضمنة لها.  الدول صاحبة الدسات  احترامأكثر وضوًحا وتحديًدا بقدر ما تكون درجة  –والتكوين املنهي واملتواصل 

الضمانات   بهذه  الحاكمة  السلطات  التزام  وبمدى  والحريات،  الحقوق  لحماية  الالزمة  الضمانات  بتوافر  دائًما  فالعبرة 

 وتقيدها بها أكثر منه بمدى شمول دساتير الدول للنصوص واألحكام املتعلقة بهذه الحقوق والحريات.

ا         لحماية حقوق  الضمانات  أقوى  في وتتمثل  االقتصادية واالجتماعية بصفة خاصة  إلنسان بصفة عامة، والحقوق 

إلى   خضوع الدولة نفسها للقانون، وإال فال مجال على اإلطالق للحديث عن أية حقوق لإلنسان. ويعزى ذلك في املقام األول 

 وجود قضاء مستقل يلجأ إليه من انتهكت حقوقه.

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لحماية هذا الحق والتكوين املنهي واملتواصل و املطلب الثاني: انتهاكات الحق في التعليم  

قد تحدث انتهاكات للحق في التعليم والتكوين في حين أن الغالبية العظمى من الدول صادقت على املعاهدات الدولية التي      

تعترف بالحق في التعليم، ال يزال املاليين في جميع أنحاء العالم محرومون منه نظًرا لنقص املوارد والقدرة واإلرادة السياسية،  

تدمج الحق في التعليم في الدستور الوطني أو توفر األطر التشريعية واإلدارية لضمان إعمال الحق في    وال تزال هناك بلدان لم 

أكثر   التعليم كامال ضمن  بالحق في  يتمتعون  الذين ال  األطفال والبالغين  العملي، يصنف معظم  الواقع  في  التعليم وتطبيقه 

 .1ت في السياسات الوطنيةالفئات حرمانا وتهميشا في املجتمع والتي غالبا ما همش

 2ويشمل الحق في التعليم والتكوين العديد من االعتبارات واالجراءات، واملتطلبات املباشرة وغير املباشرة، ومنها:     

 
 education.org/ar/page-to-https://www.right-0الحق في التعليم، على موقع االنترنت:  1
لع عليه بتاريخ 2

ّ
 . بتصّرف. 25/6/2021الحق في التعليم"، الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اط

 

 

https://www.right-to-education.org/ar/page-0
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يجب أن توفر الدولة البنية التعليمية من مؤسسات وبرامج لجميع األفراد، بحيث تكون مجهزة بكامل املواد واملرافق      

الدراسة،   ومعدات  املدرسية،  املباني  مثل  كبيرة؛  وفعالية  بسالسة  عملها  سير  لضمان  وذلك  الجنسين،  لكال  الالزمة 

 الكفاءة العالية، باإلضافة إلى االلتزام بالقواعد واملعايير الصحية. والقرطاسية، وتوفير املعلمين واإلداريين ذات  

للفئات       الجميع وخاصة  متناول  في  التعليمية  املؤسسات  تكون  أن  األفراد، حيث يجب  لجميع  االلتحاق  إمكانية  توفر 

الجنس، أو مكان اإلقامة أو    الضعيفة، من غير التعرض ألي عنصرية أو تمييز بناًء على العرق، أو الظروف االقتصادية، أو 

 عن املناطق النائية،  
ً
غيرها، باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم بناء املدارس في مواقع آمنة وقريبة من املجتمعات املحلية بعيدا

إمك  وتوفير  كافة،  في مراحله   
ً
التعليم مجانيا يكون  بأن  املطالبة  من   

ً
أيضا بد  بها، وال  لاللتحاق  انية  وتوفير وسائل مواصالت 

 االلتحاق بغض النظر عن الوضع املادي. 

يجب أن تتماش ى املناهج الدراسية وأساليب التدريس مع قدرات الطالب وإمكانيات اآلباء، حيث يعتمد ذلك على األهداف      

 األكاديمية الشاملة، واملعايير التعليمية التي تحددها كل من املؤسسات والدولة.

إلى       باإلضافة  التكنولوجيا،  مثل  املتغيرة  املجتمع  احتياجات  مع  التكيف  يستطيع  بحيث   ،
ً
مرنا التعليم  يكون  أن  يجب 

 االستجابة ملطالب واحتياجات الطالب االجتماعية، والثقافية، واحترام التنوع.  

 :خاتمة

لتح بها  املعمول  الفعلية واالستراتيجيات  املساهمات  كل  إلى  التطرق  أهمية  بعد  وإعطائه  املهنيين  والتعليم  التكوين  ديث 

كبيرة، ورد االعتبار له باعتباره من املنافذ الناجحة لالستثمار في املورد البشري واستغالل الطاقات البشرية بصفتها نوع من  

كان   الذي  ذاته  الش يء  التمويل، وهو  هي نقص  األهم  والحلقة  املطروحة  تبقى اإلشكالية  املال،  منه قطاع  أنواع رأس  يعاني 

التكوين املنهي قبل سنوات اإلصالح. من جهة أخرى تبقى نظرة املجتمع للتكوين املنهي من العوامل التي ساعدت على فقدانه  

للقيمة االجتماعية التي يحظى بها التعليم العام باعتبار التكوين املنهي القطاع الثالث من املنظومة التربوية. إذا فال يمكن بأي  

األحوال خلق القيمة االقتصادية للتكوين املنهي ما لم نمنحه قيمة اجتماعية التي تجعله ينافس التعليم العام. فتطوير  حال من  

 التكوين املنهي وتحديثه ال يكمن في املنشآت القاعدية والبرامج بل يرقى إلى مستويات أكبر من ذلك.

 التوصيات

املنهي واملتواصل، فإذا عرف األفراد حقوقهم فيكون لهم القدرة    رفع مستوى الوعي حول الحق في التعليم والتكوين  .1

 .على استحقاقها

 مراقبة إعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الحرمان واالنتهاكات  .2

 من أجل اإلعمال الكامل للحق في التعليم والتكوين املنهي واملتواصل.   املناصرة وإطالق حمالت .3

 .عندما يحدث انتهاك للحق في التعليمالتماس سبل االنتصاف  .4

الهروب من   .5 أية حاالت من شانها  القضاء على  التي من هدفها  النشاطات  إعمال هذا الحق عبر تكثيف  مراقبة 

 .املدارس أو التطبيق غير السليم للتعليم في املدارس واالبتعاد عن أية أساليب تواجه التعليم وخصوصا االبتدائي

املساواة في التعليم والتكوين للقضاء على أي تمييز قد يؤدي الى الحرمان من هذا الحق او االستبعاد  تطبيق مبدا  .6

 من املشاركة في هذا الحق االنساني الذي اشارت الى التشريعات الدولية والداخلية. 
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وتأثيره الحاضر  إطالق الحمالت والتوعية االجتماعية داخل الدول هدفها بيان وتوضيح هذا الحق وهدفه وغايته   .7

 .واملستقبل في بناء البالد

رفع مستوى الوعي لدى املجتمعات، هدفها االرتقاء بالتعليم وتشجيع األطفال على التعليم وتوفير األجواء الالزمة   .8

 .باعتبارها واجبا على الدولة واملجتمع توفيرها وحقا لألطفال واألفراد عموما

غايته، فمن حيث الهدف فان التعليم سيكون قادرا على تقليل مستوى  التأكيد على مدى تحقيق التعليم لهدفه و  .9

الجهل والجريمة داخل الدول، ومن حيث الغاية، فان غاية التعليم تحقيق مستوى افضل للمجتمع من خالل  

 . التنمية املستدامة والسالم واالمن

الطوارئ( إلعمال حق االفراد في الوصول  التواصل العلمي واملعرفي من خالل التعليم االلكتروني ) التعليم في ظل   .10

 .الى حقهم االنساني حتى زوال خطر الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها

 قائمة املصادر واملراجع:

 النصوص القانونية •

 20/442الصادر باملرسوم الرئاس ي    2020املطروح على االستفتاء الشعبي بتاريخ اول نوفمبر    2020دستور الجزائر لسنة   .1

 . 30/12/2020، املؤرخة في82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2020ديسمبر  30املؤرخ في 

 ، املتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. 2008يناير 23املؤرخ في  04-08القانون رقم  .2

 املواثيق واالتفاقيات الدولية  •

 . حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966املواثيق الدولية لعام  .1

 كل أشكال الّتمييز ضد النساء. حول محو  1979اتفاقية  .2

واالنضمام   .3 والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

، تاريخ بدء النفاذ:  1966كانون األول/ديسمبر    16( املؤرخ في  21-ألف )د  2200بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  

 1976ناير كانون الثاني/ي 3

 . 10/12/1948االعالن العاملي لحقوق االنسان الصادر عن األمم املتحدة بتاريخ   .4

 الكتب باللغة العربية:  •

إيمان محمود دسوقي عويضة، املشكالت التي تواجه أعضاء جماعة التكوين املنهي ودور خدمة الجماعة في مواجهتها، دار    -

 .2011، 1الوفاء، ط 

 االجنبية: الكتب باللغة   •

-  Dominique Pouchard, Christiane Lagabrielle et SaniaLaberon, Validation des acquis de l’expérience, une 

dynamique professionnelle ? Univ bordeaux, rapport de recherche, Mars 2011 

 

 

http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-escr66a.html
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 املقاالت:  •

اقع والتحديات، جامعة تلمسانالتكوين املنهي في    ، محمد أنور زهراوي، أ.د. بوشعور رضية .1 مجلة جيل    ،الجزائر: الو

 54العلوم االنسانية واالجتماعية العدد 

اقع املغربيان .2 ، دراسة مقارنة، جامعة ابن زهر  نجاة بوعريب، حق املرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو والتشريع والو

 12.، العدد 2022مجلة جيل الدراسات املقارنة،  أكادير، اململكة املغربية، 

اقع اإللكترونية  •  املو

االنترنت:    4الهدف   .1 موقع  على  التعليم،  املستدامة:  التنمية  أهداف  https://ar.unesco.org/gem-من 

report/node/1346 

املستدامة .2 التنمية  وتحقيق  التعليم  في  الحق  التعليم  في  االنترنت:  ،  2021،  الحق  موقع  على 

-%D9%81%D9%8A-https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85

-D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%

-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/% 

لع عليه بتاريخ   .3
ّ
 . بتصّرف.25/6/2021الحق في التعليم"، الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اط

 education.org/ar/page-to-https://www.right-0الحق في التعليم، على موقع االنترنت:  1 .4

  

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/06/54-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/06/54-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-12.pdf
https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://wp.academi.com.sa/2021/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
https://www.right-to-education.org/ar/page-0
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 حماية حق امللكية  بين املواثيق الدولية و القوانين الوطنية 
Protection des droits de propriété entre les conventions internationales et les lois nationales 

 Tachet Ouardia.  1طاشت وردية ، جامعة الجزائر  د.

  

 

 

 امللخص : 

من بين أهم الحقوق العينية التي يتمتع بها اإلنسان إلى جانب حقوق اإلنسان األخرى ،الحق في امللكية . وهو الحق الذي  

لحقوق    بيو األور تضمنه له املواثيق الدولية والقوانين الداخلية . حيث نجده في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ، و امليثاق  

قوق اإلنسان والشعوب  وغيرها  من املواثيق الدولية و اإلقليمية . كما تضمنته أغلبية دساتير  اإلنسان، وامليثاق اإلفريقي لح

من   مجموعة  من خالل سن  امللكية  لحق  خاصة  حماية  الجزائري  املشرع  أقر  حيث   . الجزائري  الدستور  بينها  من   ، العالم 

قوانين الخاصة املختلفة . إال أن هذا الحق ليس مطلقا ،  النصوص القانونية سواء في القانون املدني أو قانون العقوبات أو ال

بل هناك استثناءات واردة عليه ، ومنها حالة نزع امللكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة . وفي مثل هذه الحالة، تطفو املصلحة  

يستفيد من تعويض مناسب يتالئم  العامة على املصلحة الخاصة ، لكن هذا ال يعني إهدار و نكران لحق املالك ، بل البد  أن  

مع الخسارة التي لحقته في حقه املحمي دستوريا ، أال و هو الحق في امللكية و كل الحقوق اللصيقة به كحق االستعمال و حق  

 االستغالل و حق التصرف . 

 الكلمات املفتاحية : 

 الحقوق العلمية .امللكية الفكرية ، امللكية العقارية ، امللكية الصناعية ، حقوق املؤلف ، 

Résumé : 

Le droit de propriété est l’un des droits de l’homme les plus importants.  Ce dernier est garanti par les pactes 

internationaux et les lois nationales. Ou nous le trouvons dans la déclaration universelle des droits de l’homme, 

la charte européenne des droits de l’homme et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et 

d’autres conventions internationales et régionales. Il a    également été inclus dans la majorité des constitutions 

du monde, y compris la constitution Algérienne. Pour ce, le législateur algérien a protégé le droit de la propriété 

aussi bien dans le droit civil que pénal et même dans des lois spéciales. Cependant ; ce droit n’est pas absolu, il 

y a des exceptions, notamment le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ou l’intérêt publique prime 

sur l’intérêt privé au risque du dédommagement de la partie lésée.     

Mots clés :  Propriété intellectuelle ; droit d’auteur ; droits littéraires ; droits artistiques, propriété 

industrielle  . 
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 مقدمة : 

يعتبر حق امللكية من أهم الحقوق العينية التي يتمتع بها اإلنسان و أوسعها نطاقا ، حيث تشمل كل الحقوق املرتبطة بهذا  

الحق مثل حق االستعمال و حق االستغالل و حق التصرف وغيرها . و بما أن تعريف حق امللكية من مهام الفقه ، لم يعرف  

بتحديد املقصود به من خالل إبراز السلطات املقررة للمالك و سبل حماية حقه من أي  املشرع الجزائري هذا الحق ، بل اكتفى  

من القانون املدني الجزائري على أن : " امللكية هي حق التمتع و التصرف في األشياء بشرط أال    674اعتداء . وقد نصت املادة  

بحماية قانونية في الحدود التي    يحظى امللكية بكل أنواعها  يستعمل استعماال تحرمه القوانين ." ومن هنا يتبين لنا أن الحق في  

ن  في نزع امللكية ، أو بصفة  أتقرها القوانين و األنظمة . فعند تعرض هذا الحق ألي مساس سواء بصفة شرعية كما هو الش

ملكه أو الحصول على مقابل  غير شرعية مثل االعتداء على امللكية العقارية ، تعطى للمالك الحق في رد االعتداء و الحفاظ على  

مالي يعوضه عن الخسارة التي لحقته من جراء االعتداء . ومن أهم أنواع امللكية التي تهتم بها خاصة القوانين الداخلية ، الحق  

فنية و الحق  في امللكية العقارية و الحق في امللكية الفكرية وكل الحقوق املتصلة بها ، كحق املؤلف ، والحق في امللكية األدبية و ال

 في امللكية الصناعية و غيرها، وهي محل حماية دولية ووطنية .

حيث وتماشيا مع املواثيق الدولية، كرس املشرع الجزائري ترسانة من القوانين لحماية حق امللكية، سواء كانت الحماية  

تي كرسها املشرع الجزائري لحق امللكية  ما مدى فعالية الحماية ال مدنية أو جزائية. ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:  

   ؟ وهل واكب االتجاهات الدولية في هذا املجال ؟  

ولإلجابة على هذه اإلشكالية، اتبعنا املنهج الوصفي والتحليلي، و قسمنا البحث إلى خطة ثنائية تشمل مبحثين ومطلبين.  

اقيات الدولية و البحث الثاني كرس لضمانات حماية حق  تناول املبحث األول ضمانات حماية حق امللكية في املواثيق و االتف

 امللكية في التشريع الجزائري . 

 املبحث األول : ضمانات حماية حق امللكية في املواثيق و االتفاقيات الدولية : 

يقصد بحق امللكية  اختصاص و انفراد املالك بممارسة حقه دون منافسة من الغير .  و هو ما جعل حق امللكية من حقوق   

 .1رها  ياإلنسان ، و مبدأ أساسيا للدول تضمنه دسات

تعنى بحقوق اإلنسان،  ويعتبر حق امللكية من أهم الحقوق التي تعتني بها التشريعات الوطنية و املواثيق و االتفاقيات التي  

ية تعد عنصرا  نى بحماية قانونية حتى على الصعيد الدولي باعتبارها حق من حقوق اإلنسان . وبما أن  الحماية القانو ظحيث تح

من عناصر الحق ،  ال وجود للحق من دونها ، على أن مهمة حماية الحقوق تختلف باختالف الحقوق ذاتها . فمنها ما تضطلع 

التي تحمي هذه الحقوق من خالل سلطتها التشريعية وتضمن حسن تطبيق تلك الدولة عن طر  القانونية  يق وضع القواعد 

القواعد بوسطة أجهزتها القضائية ، وتتخذ الوسائل الكفيلة بردع من يعتدي على تلك الحقوق بما تملك من سلطات تنفيذية  

 . 2تنظيم أو الحماية  ، و هناك حقوق أضحت موضوعا للقانون الدولي العام سواء بال

 

 

 
 .  12، ص  2014األسعد الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير املسجلة ، الطبعة األولى ، تونس  - 1
 25،   ص     2016، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ،    1عود، حقوق اإلنسان بين سيادة الدولة و الحماية الدولية ، طيحي ياسين س  -  2

. 
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 املطلب األول : حق امللكية في االتفاقيات و املواثيق الدولية : 

حتى أواخر القرن الثامن عشر ، كانت حماية امللكية الفكرية مقصورة على االجتهادات الفردية لكل دولة و تعمل منفردة في  

دولية لحماية امللكية الصناعية في باريس العاصمة    أين تم صدور أول معاهدة  1883شأن حماية امللكية الفكرية حتى سنة  

صدور أول معاهدة دولية لحماية املصنفات األدبية و الفنية في مدينة برن بسويسرا . و انتظم    1886الفرنسية ، ثم أعقبتها عام  

وبعد عدة    1893ة عام   العمل بشأن حماية امللكية الصناعية و حماية حقوق املؤلف بعد قيام أول مكتب دولي للملكية الفكري

( ، و أصبحت هذه املنظمة تدير عدد من االتفاقيات منها تلك   wipoسنوات أعلن عن قيام املنظمة العاملية للملكية الفكرية )

 .1املتعلقة بحقوق املؤلف و غيرها  

 أوال : حق امللكية في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان : 

، فإن حق امللكية هو حق مقدس طبقا للقانون حسب    1948سان الذي صدر عام  بالنسبة لإلعالن العاملي لحقوق اإلن

الضوابط و الشروط في القانون الدولي العرفي و االتفاقي . و يعرف حق امللكية باعتباره جزء من الحقوف العينة التي تنشأ  

لحق في امللكية هو من أهم الحقوق العينية و  باعتبارها صفة مستقلة بذاتها ، أي أنها ال ترتكز في وجودها إلى حقوق أخرى . و ا

ذلك بسبب تخويله لصاحبه املالك السيطرة و االستغالل الكامل للش يء اململوك له ، في نطاق التمتع و التصرف به وفق الحدود 

لى النحو التالي : " من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على حق امللكية  ع  17و القيود التي يفرضها القانون . وقد  نصت املادة  

 .2ال يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفا "    -2لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين .  -1

من ذات اإلعالن  على حق امللكية الفكرية حيث جاء فيها أنه " لكل فرد الحق في حماية املصالح    27/2كما نصت املادة  

 .3جه العلمي أو األدبي أو الفني "  األدبية و املادية املترتبة على إنتا 

 : 1953ثانيا : حق امللكية في امليثاق األوروبي لحقوق اإلنسان لعام 

الكفيلة بأعمال الحقوق املبينة في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان    عمل امليثاق األوروبي لحقوق اإلنسان على اتخاذ التدابير

، إال أن ما يميز هذا امليثاق أنه يتمتع بقوة قانونية ملزمة للدول األطراف املوقعة عليه . حيث اكمله بالعديد من البروتوكوالت  

تذهب إلى االعتراف بحق    1952مارس    3املوقع في  التي توسع قائمة الحقوق املعترف بها . فاملادة األولى من البروتوكول األول  

 .4من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان   17امللكية ، و تعطي له حماية و حصانة أبعد مما تذهب إليه املادة 

 :  1963ثالثا : حق امللكية في امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب لعام 

لم يقتصر امليثاق على الحقوق املدنية و السياسية فحسب ، و إنما اشتمل على    صدر امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان ، و

الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لإلنسان و الشعوب أيضا . و من الحقوق االقتصادية التي اهتم بها امليثاق حق  

 
1  -    : التالي  الرابط  للملكية الفكرية ، مقال متوفر على  الدولية  protection of-iamaeg.net/ar/publications/articles/international-الحماية 

intellectual-property .  19على الساعة  2022/ 24/05. تم االطالع على هذه الوثيقة في  . 
 س. 19على الساعة  22/05/2022. تم االطالع عليه في  /ar.wikipedia.org/wikiامللكية   -حق امللكية ، مقال منشور على الرابط التالي : حق - 2
 . 165، ص  2012،  13زيد محمود العقايلة ، الحماية التشريعية لحق امللكية ، مجلة البحوث و الدراسات ، العدد  - 3
  2010دار زهران للنشر و التوزيع ، األردن ، ،  1إكرام فالح العواف ، الحماية الدستورية و القانونية في حق امللكية الخاصة ، دراسة مقارنة ، ط - 4

 . 52، ص 
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املساس به إال لضرورة أو مصلحة عامة طبقا ألحكام  منه على أن :" حق امللكية مكفول و ال يجوز   14امللكية . إذ نص في املادة  

 .1القوانين الصادرة في هذا الصدد" 

 رابعا : حق امللكية في اإلعالن الفرنس ي العاملي لحقوق اإلنسان : 

  ، وقد نصت املادة الثانية منه على أن " الهدف من كل اتحاد أو تجمع   1789أقر هذا اإلعالن من قبل البرملان الفرنس ي سنة  

سياس ي هو الحفاظ على حقوق اإلنسان الطبيعية و غير القابلة للتنازل عنها ، هذه الحقوق هي الحرية وامللكية ..." و قد بينت  

املادة الرابعة أن " حق امللكية حق مقدس ال يجوز انتهاكه و ال يجوز حرمان أحد منه إال عندما تقتض ي الضرورة العامة املقررة  

 .2بشرط أن يكون املالك قد تم تعويضه مسبقا بشكل عادل "   بموجب القانون ذلك ، و

 خامسا : حق امللكية في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية : 

. وقد نصت املادة    1976، وبدأ نفاذه في    1966اعتمد هذا العهد و عرض للتوقيع و الصديق عليه بقرار الجمعية العامة في  

ن هذا العهد أن " لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية دونما إخالل  ½ م

بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة و عن القانون الدولي ، و ال  

أي شعب   حرمان  حال  بأية  دون  يجوز  العامة  امللكية  حمت  أنها  املادة  هذه  من  يتبين  حيث   .  " الخاصة  عيشه  أسباب  من 

 . 3الخاصة 

 سادسا : حق امللكية في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان : 

. و قد    2004ملجلس الجامعة  العربية على املستوى الوزاري في عام    121صدر هذا امليثاق باالستناد إلى قرار الدورة العادية  

منه على أن  : " حق امللكية الخاصة مكفول لكل شخص ، و يحظر في جميع األحوال مصادرة أمواله كلها أو    31نصت املادة  

 .4ية " بعضها بضورة تعسفية أو غير قانون

 املطلب الثاني : نطاق حق امللكية : 

تنقسم امللكية بصفة عامة إلى قسمين ،  امللكية العامة و هي ملك للدولة ، و امللكية الخاصة وهي تلك التي يملكها الخواص  

 الفكرية .سواء أفرادا أو مؤسسات . وهي متعددة ، لكن سنتطرق ألهمها وهي امللكية العقارية و امللكية 

 أوال :  تقسيمات حق امللكية : 

تختلف أنواع امللكية من مجتمع آلخر ، و تختلف  داخل نفس املجتمع ، ألن بعض حقوق امللكية يتم إنهاؤها بالتقادم مع  

 اصة . مرور الوقت . و في ظل ذلك فإن أغلب الدراسات تقسم امللكية إلى نوعين أساسيين و هما امللكية العامة و امللكية الخ

 امللكية العامة  :  -( 1

يقصد بها كل ما تملكه الدولة أو املؤسسات التابعة لها ، و عادة ما تستخدم للمنفعة العامة ، والفرق بين امللكية العامة  

نته  والخاصة ، أن امللكية الخاصة تخضع لنظام و قوانين الدولة ، في حين أن امللكية العامة  هي ملك للدولة نفسها. وهو ما تضم

 
 . 53إكرام فالح العواف ، مردع سابق ، ص  - 1
 .  166زيد محمود العقايلة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .  167زيد محمود العقايلة ، مرجع سابق ، ص  - 3
 . 169نفس املرجع ، ص  - 4



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  141
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

املتضمن األمالك الوطنية بنصها : تشمل األمالك الوطنية على مجموع األمالك والحقوق املنقولة    90/30من القانون    2املادة  

 1و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاتها اإلقليمية ..."

 امللكية الخاصة :  -( 2

لة . و قد تكون هذه امللكية الخاصة عقارات أو مباني أو  هي تلك األمالك التي تعود للخواص أو الشركات الغير تابعة للدو 

إنتاج فكري و غيرها . و تصنف امللكية الخاصة إلى نوعين أساسيين : امللكية الفردية والتي يكون فيها املالك فردا واحدا، وامللكية  

 . حوال ، إما ملكية تامة أو مشاعة أو مشتركة. وال تخرج عن ثالثة أ2الجماعية والتي يكون فيها املالك كيانا يتكون من عدة أفراد  

و تتمحور أهم أنواع امللكية الخاصة في الحق في امللكية  العقارية و الحق في  امللكية الفكرية سواء كانت أدبية و فنية أو  

 صناعية .

 ثانيا : أهم أنواع امللكية : 

ى بحماية دولية  ظول ، ومن بين أهم الحقوق التي تحمن طرف األفراد أو الد  لالمتالكهو قابل    يشمل حق امللكية كل ما

 ووطنية الحق في امللكية العقارية و الحق في امللكية الفكرية التي تشمل مجموعة من الحقوق املرتبطة . 

 امللكية العقارية  :   -1

و ثابت فيه و ال يمكن نقله منه    من القانون املدني : " كل ش يء مستقر يحيزه  683عرف املشرع الجزائري العقار في املادة  

 دون تلف فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من ش يء فهو منقول"  

التصرف فيه ضمن   العقارية هو الحق الذي يخول صاحبه استعمال عقار ما و التمتع فيه و استغالله و  امللكية  وحق 

ك العقار على ملكه . وهو حق ملكية خاص تحميه  حدود القوانين و القرارات و األنظمة . فهو في الغالب حق دائم و مطلق ملال

 القوانين الداخلية . 

الخاص بالتوجيه العقاري ، و املعدل و املتمم باألمر    18/11/1990املؤرخ في    90/25وقد صنفها املشرع الجزائري في القانون  

 كما يلي :  95/26

 و املتضمن قانون األمالك الوطنية.  1/12/1990في املؤرخ   90/30األمالك العقارية الوطنية : و يحكمها القانون رقم  –

 األمالك العقارية الخاصة العائدة لألفراد : و يحكمها القانون املدني . -

 و املتضمن لقانون األسرة. 9/6/1984املؤرخ في  84/11األمالك الوقفية : و يحكمها القانون رقم  -

 امللكية الفكرية :  -( 2

م و تشعب مظاهر النشاط اإلنساني ، ظهرت طائفة جديدة من الحقوق تختلف عن سابقتها  نظرا للتطور الذي شهده العال

املتمثلة في الحقوق العينية و الحقوق الشخصية من حيث محلها و األسس التي تقوم عليها ، واتخذت تسميات مختلفة للداللة  

ق األدبية أو الحقوق الذهنية أو الحقوق الفكرية . و أيا  عليها بين من يسميها بالحقوق غير املادية أو الحقوق املعنوية أو الحقو 

 
 .  1990لسنة  52باألمالك الوطني املعدل و املتمم ، جريدة رسمية عدد  و املتعلق 1/12/1990املؤرخ في  90/30القانون  - 1
، تم االطالع عليه     2020ـ   /mawdoo3.comامللكية  -حق-مفهوم، تحت الرابط التالي :    2020إيمان الحياري ، مفهوم حق امللكية ، مقال بتاريخ    -  2

 س . 12على الساعة  05/2022/ 27في 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  142
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

كانت التسمية ، فإن ميزة هذه الحقوق أنها  ترد على أشياء غير مادية ، مصدرها عقل اإلنسان وقريحته . لذلك تعرف بأنها تلك  

اية املشرع له من خالل  الحقوق التي تثبت للشخص و ويقره القانون من منتجات و منجزات ذات طابع ذهني، فيستفيد من حم

 . 1منحه حقا احتكاريا في استغالل هذا الناتج الفكري اقتصاديا 

وامللكية الفكرية نوعان : النوع األول حقوق امللكية الصناعية و التجارية التي تتضمن العالمات التجارية و براءة االختراع  

 . هو الحقوق األدبية و الفنية و حقوق املؤلف والحقوق املجاورةوالرسوم الصناعية و االسم التجاري للمحالت ، و النوع الثاني  

 امللكية األدبية و الفنية :   -أ( 

استقرت التشريعات املقارنة ووردت االتفاقيات الدولية على استبعاد مجرد األفكار واإلجراءات وأساليب العمل واملفاهيم  

ماية حق املؤلف . لذلك ورد في الفقرة األولى من املادة الثانية  الرياضية من مجال املصنفات محل الحماية بموجب تشريعات ح

من اتفاقية برن أنه تشمل عبارة املصنفات األدبية و الفنية " كل إنتاج في املجال األدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل  

مثلة على املصنفات املتمتعة بالحماية وهي الكتب  التعبير عنه " . وقد أوردت الفقرة األولى من املادة الثانية من اتفاقية برن أ

وغيرها من املحررات، واملحاضرات والخطب، واألعمال األخرى التي تتسم بنفس الطبيعة ، واملصنفات املسرحية واملسرحيات  

وتلك السينمائية  املوسيقية، واملصنفات  واملؤلفات  فنية،  أو خطوات  بحركات  تؤدي  التي  واملصنفات   ، الخاصة    املوسيقية 

 .2بالرسم وبالتصوير وبالعمارة والنحت واملصنفات الفتوغرافية وغيرها  

 حقوق املؤلف :  -ب( 

للمؤلفين والناشرين   االقتصادية  اإلبداعية واملصالح  الحقوق  يتم بموجبه حماية  الذي  القانون  بأنه  يعرف حق املؤلف 

املمنوحة للمؤلفين واملبدعين على مصنفاتهم األدبية والفنية . ولم تتطرق  ف . حيث يحمي حق املؤلف الحقوق  لومالكي حق املؤ 

 .3القوانين إلى تعريف كلمة مصنف، وإنما اكتفت باإلشارة إلى أنه جميع صور اإلبداع واالبتكار الفكري تعتبر مصنفات 

 امللكية الصناعية :  -ج( 

دة مثل املخترعات والرسوم و النماذج الصناعية ، أو على  امللكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جدي

. وتكمن 4التجاري    كاالسمشارات مميزة تستخدم إما في تمييز املنتجات والسلع كالعالمات الجارية ، أو في تمييز املنشآت التجارية  

أهمية الحقوق الصناعية في كونها تمنح لصاحبها حق االستئثار الصناعي بما يبتكره ، مما يشكل ضمان لحقه في حمايتها من  

 .5  إلبداعه أية منافسة غير مشروعة من قبل الغير ، بحيث يضمن كل شخص الحصول على الحماية الالزمة 

 لتشريع الجزائري : املبحث الثاني : ضمانات حماية حق امللكية في ا 

حق امللكية حق طبيعي وأساس ي من الحقوق اإلنسانية وفق اعتراف املواثيق الدولية وأغلب الدساتير الحديثة التي    يعتبر

تعطي األفراد الحق في استحواذ وحيازة املمتلكات دون حدوث تعارض بين حقهم كأفراد في التملك من جهة وحق الدولة في  

 
 . 15، ص   2018التشريعي لحقوق امللكية الصناعية و دوره في التنمية ، الطبعة األولى ، الجزائر ، حمو فرحات ، التنظيم  - 1
 . 7و 6، ص  2004حسن جميعي ، مدخل إلى حقوق امللكية ، ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية ، مملكة البحرين ،  - 2
املؤلف و الحقوق املجاورة ، برنامج التكوين املستمر ، مجلس قضاء تبسة ، وزارة العدل  عقاد طارق ، محاضرة حول الحماية القانونية لحقوق    -  3

 )ب ت( .
 . 19، ص  2012، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،   1سائد أحمد الخولي ، امللكية الصناعية في الفقه و القانون املعاصر ، ط -4
 .  20نفس املرجع ، ص  - 5
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أخرى . كما تبين أيضا املواثيق الدولية و دساتير الدول بأنه ال يحق حرمان أي فرد من ممتلكاته إال    اكتساب امللكية من جهة

 .1بشكل رسمي أو قانوني 

وهو االتجاه الذي سلكه املشرع  الجزائري الذي أقر حماية خاصة للملكية العامة والخاصة عن طريق وضع قوانين عامة  

قع على امللكية خاصة العقارية منها . وتتجلى هذه الحماية في عدة صور قد تكون مدنية أو  و خاصة من شأنها دفع أي اعتداء ي

 إدارية أو جزائية .  

و من أجل بسط الحماية القانونية على امللكية أمر املشرع الجزائري بوضع قوانين مختلفة سواء في القانون املدني أو في 

 في أعلى هرم القوانين وهو الدستور.  . ومنبع هذه الحماية موجون 2قانون العقوبات  

 املطلب األول : الحماية القانونية لحق امللكية: 

يعتبر حق امللكية من أهم الحقوق العينية و أوسعها نطاقا ألنه يحتوي على الحقوق العينية األخرى ملا يمنحه للمالك من  

ية وقائية وردعية من أجل حماية هذا الحق . ومن  سلطات االستعمال و االستغالل . لذلك نجد أن املشرع وضع آليات قانون

 أهم الحقوق املحمية حق امللكية العقارية و امللكية الفكرية . 

 أوال : حماية حق امللكية العقارية الخاصة : 

ف  كما يلي : " امللكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصر   27امللكية العقارية الخاصة في املادة    90/25عرف القانون  

أن " امللكية    28الحقوق العينية من أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها " ، و أضافت املادة    في املال العقاري و/ أو 

الخاصة لألمالك العقارية و الحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور .." بشرط أن يكون حائزا على سند قانوني يثبت حيازة  

: " يجب على كل حائز مللك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه   3من نفس القانون   30عليه املادة الشخص للعقار . كما نصت 

 سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل " . 

 حماية حق امللكية في الدستور الجزائري : -( 1

 يعتبر الحق في امللكية من الحقوق األساسية للمواطن الجزائري و حتى األجنبي املقيم في الجزائر . 

مادته    2020حيث نص دستور   وبتعويض عادل    60في  القانون   إطار  في  إال  تنزع  ال  الخاصة مضمونة  امللكية   : أن  على 

ي قانوني  بشكل  الوطني  التراب  فوق  املقيم  األجنبي   وحتى   . لنفس  ومنصف  وفقا  أمالكه  و  لشخصه  القانون  بحماية  تمتع 

 .  الدستور 

 حماية حق امللكية العقارية  في القانون املدني :  -( 2

 
على    22.05.2022ـ االطالع بتاريخ   /mawdoo3.comامللكية  -حق-، مفهوم حق امللكية ، مقال متوفر على الرابط التالي : مفهومإيمان الحياري    -  1

 ساعة .   18الساعة 
  1، العدد   9حوت جهيد ، عن الحماية الدستورية و القانونية لحق امللكية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم السياسية جامعة خنشلة، املجلد  - 2

 .  949، ص  2020، 
 . 1990/ 18/11مؤرخ في  49، يتضمن الوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد  1990نوفمبر  18املؤرخ في  90/25القانون  - 3
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العقار ضد كل شخص   العقارية الخاصة ، يستعملها مالك  القوانين لحماية امللكية  سن املشرع الجزائري مجموعة من 

عاوي تتمثل في دعوى االستحقاق ، يرفعها املالك للمطالبة بملكيته التي  يعتدي عليه بالغصب أو التعرض أو نحوها . وهذه الد

 . 1تكون تحت يد الغير . وكذلك دعوى منع التعرض للملكية و أيضا دعوى وقف األشغال في امللكية  

 حماية حق امللكية العقارية في القوانين الجزائية  :  -( 3

ق الجزاء . ومن أهم مظاهر حماية امللكية الخاصة امللكية العقارية .  يحمي املشرع الجزائري حق امللكية الخاصة عن طري

حيث أن االعتداء على ملكية الغير يعد تصرفا يهدد النظام العام واألمن العمومي، مما يتطلب حماية جزائية وتطبيق العقاب  

 على املعتدي إضافة إلى التعويض املدني . 

من قانون    386عقارية فيما أسماه جنحة التعدي على امللكية العقارية في املادة  لقد جرم املشرع كل اعتداء على امللكية ال

العقوبات . و بالرجوع إلى النصوص القانونية، نجد أن املشرع أورد عدة نصوص تجرم االعتداء على امللكية العقارية إضافة إلى 

خريب  وغيرها من النصوص . كما نجده جرم التعدي  وما بعدها التي تنص على جريمة الهدم و الت  395مثل املادة    386املادة  

 .2على امللكية العقارية العامة بموجب قوانين خاصة مثل قانون األمالك الوطنية و قانون الغابات 

 ثانيا : الحماية القانونية لحق امللكية الفكرية : 

والذهني بكل أنواعه، و أهم هذه الوسائل هي الحماية  تختلف وسائل الحماية التي يمنحها القانون لحماية اإلنتاج الفكري 

 املدنية و الحماية الجزائية .

 الحماية املدنية لحق امللكية الفكرية :  -( 1

إن االعتداء على حق امللكية الفكرية يتسبب في الغالب في ضرر غير مادي لصاحب الحق، و تثبت املسؤولية املدنية عن  

 . ب امللكية الفكرية وفقا للقواعد العامة بتوافر ثالثة أركان الخطأ والضرر والعالقة السببيةاالعتداءات الواقعة على حق صاح

الخطأ : و يتمثل الخطأ في عدة صور ، كإقامة اللبس والخلط بين منتجات املنافس و زميله عن طريق تقليد العالمة    -أ(

 للة إلى غير ذلك.  املميزة للمنتجات ، وقد يلجأ املنافس إلى إعالنات كاذبة أو مض 

 الضرر : توافر الضرر شرطا أساسيا للجزاء املدني املتمثل في التعويض . وينقسم الضرر إلى مادي و معنوي .  -ب(

العالقة السببية : ال يمكن لقيام املسؤولية املدنية حدوث خطأ من طرف املعتدي يترتب عليه ضرر للمعتدى عليه ،    -ج(

 . 3الخطأ و الضرر  بل يجب وجود عالقة سببية بين 

 

 

 
،   2016سادس، مراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية و السياسية، العدد ال - 1

 . 43ص 
، ص   2018،  2بن قويدر الطاهر، الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر القانوني  و السياس ي ، املجلد  - 2

127  . 
 . 612، ص  2017، جوان  47، اآلليات القانونية لحماية امللكية الفكرية في االنون الجزائري ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد  عتيقة بلجبل - 3
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 الحماية الجزائية لحق امللكية الفكرية : -( 2

تزييف   ويعد   . والقرصنة  التزييف  جرائم  من  واسعة  لتشكيلة  العام  املصطلح  هي  الفكرية  بامللكية  املاسة  الجرائم  إن 

لتي تؤدي إلى االحتيال على  العالمات التجارية و القرصنة في مجال حقوق التأليف والنشر من جرائم امللكية الفكرية الخطيرة ا

 .1املستهلكين و تهدد صحة املرض ى  

 املطلب الثاني : االستثناءات الواردة على حق امللكية : 

يعتبر حق امللكية أكثر الحقوق إثارة للجدل من ناحية الوجود و التطبيق ، حيث لم يتم إدراجه ضمن العهد الدولي الخاص  

ية، ويتركز الجدل حول أحقية من يحظى بحماية حقوق امللكية من األشخاص الطبيعية   بالحقوق املدنية والسياسية و الثقاف

والشركات مثال ، ونوع امللكية املراد حمايتها ، واألسباب التي تسمح بتقييد امللكية مثل تقييدها بسبب الضرائب أو التأميم أو  

 امللكية العقارية الخاصة . بغرض املصلحة العامة . ويعد السبب األخير من اهم أسباب فقدان حق

 أوال : نزع امللكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة : 

يعتبر نزع امللكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة من أكثر القيود شيوعا و أشدها ضررا على حق امللكية العقارية الخاصة  

العقار كليا أو جزئيا نتيجة نقص الوعاء العقاري من أجل   . ألن املالك  يجد نفسه بعدما كان مالكا لعقاره فاقدا لحقه في ذلك

 إنجاز املنشآت لفائدة املنفعة العامة  ، لكن هذا ال ينفي حقه في التعويض .

 أسباب نزع امللكية العقارية الخاصة :  -( 1

يمكن للدولة أن تقوم بذلك إذا توفرت    ال يمكن حرمان أحد من حقه الدستوري املتمثل في حق امللكية ، إال أنه ، و استثناء

نتيجة   لنزع امللكية  ، وقيام    لالحتياج أسباب شرعية  العادية  بالوسائل  الذي ال يمكن لإلدارة الحصول عليه  للعقار  الشديد 

الوسائل    الحاجة العامة و اعتبار نزع امللكية الوسيلة الوحيدة . بمعنى  أنه ال يمكن اللجوء إلى هذا الحل إال بعد انتهاج كل

 .2األخرى مثل الشراء ، التبادل ، التنازل الخ  

 التعويض عن نزع امللكية العقارية الخاصة :  -( 2

إن حق الدولة في القيام بنزع امللكية الخاصة يتعارض مع قاعدة دستورية أكدتها جميع دساتير العالم  واإلعالنات العاملية  

ملي . وهو ما أكده الدستور الجزائري ، حيث نص التعديل الدستوري لسنة   لحقوق اإلنسان ، فحق امللكية حق دستوري و عا

على أن :" امللكية الخاصة مضمونة ال تنزع إال في إطار القانون ، وبتعويض عادل و منصف ..." . و الهيئة    60في مادته    2020

 .93/1863رقم    يالتنفيذ من املرسوم    31ة  املختصة في تقديم مبلغ التعويض هي مصالح األمالك الوطنية وهو ما تضمنته املاد

 

 

 

 
 . 6، ص  2020خالد ممدوح إبراهيم ، الحماية القانونية للعالمات التجارية مدنيا و جنائيا ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،   - 1
، القيود الواردة على حق امللكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق و العلوم   روابح سعد  -  2

 . 30، ص  2016السياسية ، قسم الحقوق ، ورقلة ، 
 .1993يسنة  51، جريدة رسمية عدد  91/11، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993يوليو  27املؤرخ في  186/ 93املرسوم النفيذي رقم  - 3



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  146
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

 ثانيا : تحديد  ملكية العقار تحقيقا للمنفعة الخاصة : 

احتراما لحق الجوار ، واملالكين الخواص ، يتحتم على مالك العقار في بعض الحاالت التنازل عن حقه في االستغالل الكامل  

رات املجاورة و املتالصقة. ومن بين القيود الواردة على حق االستغالل  مللكه ، وذلك تفاديا ألي مشكل يطرأ بين املالكين للعقا

 الكامل للعقار من طرف مالكه ، حق املرور وحق ترسيم الحدود بين أمالك متالصقة . 

 حق املرور :  -( 1

ق العام .  نص املشرع الجزائري عن حاالت تجبر مالك العقار على التنازل عن ممر لجاره الذي ال يملك ممرا نحوا الطري

حيث راعى املشرع العقار املحصور الذي ليس له أي ممر يصله  بالطريق العام و قرر للمالك حق املرور على ملكية جاره مقابل  

من القانون املدني : " يجوز ملالك األرض املحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها    693تعويض مناسب . و هو ما نصت عليه املادة  

و كان لها ممر و لكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق املرور على األمالك املجاورة مقابل تعويض يتناسب مع  بالطريق العام ،أ

 1األضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك ."  

 حق ترسيم الحدود :  -2

من     703لم ينس ى املشرع الجزائري حق امللك في تحديد ملكيته إذا كانت متالصقة مع ملكية جاره ، وهو ما تضمنته املادة  

القانون املدني : " لكل مالك أن يجبر جاره على ترسيم حدود  ألمالكهما املتالصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " . و  

 بالتراض ي بين الطرفين أو عن طريق القضاء إذا اقتض ى األمر ذلك .  عملية الترسيم هذه قد تكون 

 ثالثا : االستثناءات الواردة على حق امللكية الفكرية : 

من بين هذه الحقوق ، حق املؤلف . ويتعلق األمر باملصنفات األدبية و العلمية و الفنية التي أخرجتها االتفاقيات الدولية و  

األصل العام الذي يقض ي بتطبيق حق املؤلف.  بحيث تصبح هذه املصنفات غير مشمولة بالحماية  التشريعات الوطنية عن  

امكانية   في  مثال  االستثناءات  هذه  وتتمثل   . العامة  باملصلحة  تتعلق  ألسباب  الحصر  سبيل  على  ذلك  يكون  و  لها،  املقررة 

ار اليومية و األحداث املختلفة، وهي األحداث التي  يكون بهدف تجاري . و كذلك األخب  االستعمال الحر للمصنف بشرط أن ال

ومن هذه   أخرى.  بوسائل  لحماية  تخضع  بل  املؤلف  ملنطق حماية حقوق  تخضع  ال  وهي   ، املختلفة  اإلعالم  وسائل  تتناقلها 

بل  املؤلفات التي ال تخضع لحقوق املؤلف أيضا، االستشهاد بفقرات قصيرة من مصنف محمي ، و استخدام املصنفات من ق

 .2املكتبات العامة  

 

 الخاتمة : 

. الدولية والوطنية  القوانين  الدولية، وهو حق تحميه  املواثيق  باعتراف  االنسان  امللكية حق من حقوق  فكل    يعتبر حق 

شخص له الحق في التملك وما ينجر عنه من حقوق مرتبطة مثل حق االستعمال و االستغالل و غيرها . إال أن هذا الحق في 

حيان ال يكون مطلقا ، بل قد تقتض ي املصلحة العامة أو الخاصة اإلنقاص منه أو تقييده بشرط أن يكون ذلك وفقا  بعض األ 

 
 ، املتضمن القانون املدني املعل و املتمم .  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58-75األمر رقم  - 1
  ، موجود على الرابط التالي: ورقة 2016أكتوبر    5أمل املرشدي ، ورقة بحثية حول القيود و االستثناءات الواردة على حق املؤلف ، مقال بتاريخ    -  2

 س . 14على   3/6/2022تم االطالع على املقال بتاريخ   /mohamah.net/law  حق ال –و االستثناءات –بحثية  –عمل  –
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ألي سبب كان . ألن األصل أن الدولة تمنح حماية قانونية    ملكيتهلقوانين و أنظمة تمنحه تعويضا الئقا ملن تم املساس بحق  

 القانون املدني وقوانين خاصة و القانون الجنائي . ومنه نستنتج ما يلي : لألفراد في أمالكهم ، فهو حق دستوري يحميه 

 أن حق امللكية حق من حقوق اإلنسان نصت عليه املواثيق الدولية . -

 حق دستوري تحميه الدولة .  -

 حق مقيد في حاالت يحددها القانون .  -

 بها القانون .  يمكن للدولة أن تقوم بنزع ملكية األفراد في  الحدود التي يسمح  -

 من حق املالك الذي انتزعت ملكيته للمصلحة العامة الحصول على تعويض مادي الئق .  -

 وتبعا لهذه النتائج يمكن تقديم االقتراحات التالية : 

 عليها كلها في وقت واحد.  االطالع نظرا لتنوع القوانين التي تحمي حق امللكية ، يستحسن تصنيفها في مجلد واحد لتسهيل   -

تسريع تفعيل مسح األراض ي في املناطق النائية  التي لم يصلها  بعد هذا اإلجراء  لتفادي املشاكل التي تنجر عن عدم تحديد    -

 أمالك كل شخص بعقود ملكية . 

 تشديد العقوبات في حق كل من يعتدي على ملكية الغير بدون وجه حق خاصة إذا رفض التسوية الودية . -

يخص حقوق املؤلف و ترتيب جزاءات و تعويضات لكل من يستحوذ على ملكية أدبية أو فنية أو علمية    توسيع الحماية فيما  -

 خاصة بالغير .

 توسيع الحماية القانونية لإلنتاج العلمي و الفني و األدبي  ليشمل اإلنتاج عبر األنترنت .  -

 سرقة علمية أو أدبية أو فنية.تسهيل اإلجراءات لكل من يريد الحصول على حقه في التعويض عن أي  -

 

 املصادر و املراجع :  

 أوال املصادر :  

 ، لجمهورية الجزائر .  2020التعديل الدستور لسنة  -1

 و املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم .  1966يونيو  8املؤرخ في  156-66األمر رقم  -2

 املتضمن القانون املدني املعل و املتمم . ،  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58-75األمر رقم  -3

 . 18/11/1990مؤرخ في   49، يتضمن الوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد  1990نوفمبر  18املؤرخ في  90/25القانون  -4

 . 1990لسنة  52و املتعلق باألمالك الوطني املعدل و املتمم ، جريدة رسمية عدد  1/12/1990املؤرخ في  90/30القانون  -5

، جريدة رسمية عدد    91/11، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم    1993يوليو    27املؤرخ في    93/186رقم    يالتنفيذاملرسوم    -6

 . 1993 ةسن  51
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 ثانيا : املراجع :  

 الكتب :  –أ( 

دار زهران للنشر و    ،   1إكرام فالح العواف ، الحماية الدستورية و القانونية في حق امللكية الخاصة ، دراسة مقارنة ، ط  -1

 . 2010التوزيع ، األردن ، 

 . 2014األسعد الشنوفي ، إثبات ملكية العقارات غير املسجلة ، الطبعة األولى ، تونس  -2

 . 2004حسن جميعي ، مدخل إلى حقوق امللكية ، ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية ، مملكة البحرين ،  -3

 . 2018تشريعي لحقوق امللكية الصناعية و دوره في التنمية ، الطبعة األولى ، الجزائر ، حمو فرحات ، التنظيم ال -4

 . 2020خالد ممدوح إبراهيم ، الحماية القانونية للعالمات التجارية مدنيا و جنائيا ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،  -5

الحم  -6 الدولة و  بين سيادة  اإلنسان  ، حقوق  ياسين سعود  ، طيحي  القانونية،    1اية الدولية  القومي لإلصدارات  ، املركز 

 .    2016القاهرة ، 

 الرسائل العلمية :  -ب( 

روابح سعد ، القيود الواردة على حق امللكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية    -1

 . 2016، الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، ورقلة 

 املقاالت :  -ج( 

بن قويدر الطاهر ، الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر القانوني  والسياس ي ،    -1

 . 2018،  2املجلد 

ية جامعة خنشلة  حوت جهيد ، عن الحماية الدستورية و القانونية لحق امللكية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم السياس   -2

 . 2020،  1، العدد  9، املجلد 

 . 2012،  13زيد محمود العقايلة ، الحماية التشريعية لحق امللكية ، مجلة البحوث و الدراسات ، العدد  -3

جوان    ،  47انون الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  قعتيقة بلجبل، اآلليات القانونية لحماية امللكية الفكرية في ال  -4

2017  . 

مراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد   -5

 . 2016السادس ، 

 املحاضرات :  -ج( 

مر، مجلس قضاء  عقاد طارق، محاضرة حول الحماية القانونية لحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة، برنامج التكوين املست   -

 تبسة، وزارة العدل )ب ت( . 
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اقع االلكترونية :  -د(   املو

، موجود على   2016أكتوبر   5أمل املرشدي، ورقة بحثية حول القيود و االستثناءات الواردة على حق املؤلف، مقال بتاريخ  -1

التالي: ورقة   االستثناءات  –بحثية    –عمل    –الرابط  ال  –و  بتاريخ  ت   /mohamah.net/law  حق  املقال  م االطالع على 

 س . 14على  3/6/2022

،  تم    2020ـ  /mawdoo3.com امللكية  - حق-إيمان الحياري، مفهوم حق امللكية ، مقال متوفر على الرابط التالي : مفهوم  -2

 ساعة .  18على الساعة  22.05.2022االطالع على الوثيقة بتاريخ 

  22/05/2022. تم االطالع عليه في    /ar.wikipedia.org/wikiامللكية    - التالي : حقحق امللكية، مقال منشور على الرابط    -2

 س .  19على الساعة 

التالي: -3 الرابط  على  متوفر  مقال  الفكرية،  للملكية  الدولية  الحماية 

iamaeg.net/ar/publications/articles/international-protection of-intellectual-property .    .    تم االطالع على هذه

 س .  19على الساعة  24/05/2022الوثيقة في 
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املتعلق بممارسة   06-22قراءة في النصوص الدولية والقانون رقم  -ممارسة الحق النقابي في الجزائر 

 - الحق النقابي الجديد

Exercising the trade union right in Algeria 

 –جامعة باجي مختار عنابة -     Dr Malaoui Halimaمعالوي حليمة  د.

   

 

 : امللخص

البحثية          الورقة  هذه  الحق   تعالج  ملمارسة  الدولي  القانوني  لالطار  تتعرض  حيث  الجزائر،  في  النقابي  الحق  ممارسة 

النقابية من خالل عرض نماذج عن بعض الصكوك الدولية العامة والخاصة التي تناولت هذا الحق، ومناقشة  النقابي، والحرية  

 بعض الثغرات التي تحتويها وتحديد مدى تكامل النصوص الدولية في هذا املجال. 

الدولية في مجال ممارسة الحق النقابي في الجزائر، من خالل بيان النصوص    تااللتزاماثم تبين هذه الورقة مدى تكريس  

واملتعلق بكيفيات ممارسة الحق   14-90الجديد املعدل للقانون  06-22القانون رقم  الداخلية التي تناولت هذا الحق وخاصة 

 النقابي.

 جزائري.  الحق النقابي، الصكوك الدولية، القانون الوطني ال  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

            This research paper deals with the exercise of the union right in Algeria, where it is exposed to the 

international legal framework for the exercise of the right to unionize, and freedom of association by presenting 

examples of some public and private international instruments that dealt with this right, and discussing some 

of the gaps they contain and determining the extent of the integration of international texts in this field.  

           This paper then shows the extent to which international obligations are enshrined in the exercise of 

the trade union right in Algeria, by clarifying the internal texts that dealt with this right, especially the new Law 

No. 22-06 amending Law 90-14 related to the modalities of exercising the trade union right.  

Keywords: trade union right, international instruments, Algerian national law. 
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 : مقدمة

يعتبر حق التنظيم النقابي و الحرية النقابية من أبرز الحقوق االقتصادية التي تطورت بظهور األمم املتمدنة، وذلك        

نتيجة كفاحات كبيرة بين العمال وأصحاب العمل إلزالة الظلم االجتماعي الذي كانت تخضع له هذه الطبقة. وقد تطور اهتمام  

النقابي خا بالحق  الدولي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث كفل هذا  املجتمع  الدولي للحقوق  العهد  صة بعد ظهور 

الصك الدولي، الذي يعتبر من أهم الصكوك الدولية في مجال حقوق االنسان، الحق النقابي. وقد تطور هذا الحق أكثر خاصة  

أثمرت جهود منظمة العمل    الحق منذ نشأتها، حيثمنظمة العمل الدولية التي بذلت جهودا حثيثة في مجال كفالة هذا    إطارفي  

، واالتفاقية )رقم  1948( بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم  87منظمة العمل الدولية )رقم    اتفاقيةالدولية عن ميالد  

ل الدولية والتي  والجزائر كغيرها من الدول األعضاء في منظمة العمبشأن حق التنظيم واملفاوضة الجماعية.     1949( لسنة  98

صادقت على معظم الصكوك الدولية في مجال حماية حقوق االنسان خاصة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  

الدولية، وقد شهدت سنة   التزاماتها  لتنفيذ  الداخلية، وذلك سعيا  في نصوصها  النقابية   الحرية  والثقافية، سعت لتكريس 

املتعلق بممارسة الحق    14-90ارسة الحق النقابي في الجزائر حيث تم تعديل القانون رقم  أهم تطور على مستوى مم  2022

 امتيازات جديدة في هذا الجانب، وهو ما ستبينه هذه الورقة البحثية.    إضافةالنقابي في الجزائر قصد  

وطني املكرس لحماية الحق النقابي؟ وما هي  وبناء على ما سبق يطرح االشكال التالي: ما هو االطار القانوني الدولي وال           

القانون رقم   الجزائر بموجب  في  النقابي  الحق  أدخلت على ممارسة  التي  الجديدة  املتعلق بممارسة الحق    06-22التطورات 

 النقابي؟  

الضوء على جانب هام وخاص يتعلق الصكوك الدولية التي   إلقاءوتكتس ي هذه الدراسة أهمية كبرى من حيث محاولة 

تتناول الحق النقابي،  ومدى تكريس هذا الحرية النقابية في التشريع الوطني في الجزائر، وذلك في محاولة لتحقيق موازنة  

 بين االلتزامات الدولية ومدى مواكبة التشريعات الداخلية الجزائرية لها. 

مدنا على كل من املنهج التحليلي واملنهج الوصفي وذلك لتحليل النصوص القانونية ومحاولة سبر  وملعالجة هذا املوضوع اعت

،  الحق النقابي في اطار الصكوك الدولية املبحث األول:  ومبحثين كاآلتي:   أغوار هذا املوضوع، وذلك وفقا للخطة التالية: مقدمة 

ثم خاتمة  واملتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،    14-90دل للقانون  املع  06-22املبحث الثاني: الحق النقابي في ظل القانون  

 تضمنت أهم النتائج والتوصيات في املوضوع. 

 املبحث األول: الحق النقابي في اطار الصكوك الدولية. 

رسة هذا  تناولت العديد من الصكوك الدولية سواء العامة أو الخاصة الحق النقابي، وحددت الجوانب األساسية ملما       

الحق، ولكن املالحظ أن هذه النصوص استعملت تارة مصطلح الحرية النقابية وتارة أخرى استعملت مصطلح الحق النقابي،  

التي   الدولية  النقابي، ثم سيتناول مضمون االتفاقيات  النقابية والحق  الحرية  بين  الفاصل  البحث الخط  يلي سيبين  وفيما 

 تناولت هذا الحق. 

 التفرقة بين الحق النقابي والحرية النقابية. املطلب األول: 

يبدو من املفيد في اطار دراسة كل من الحق النقابي والحرية النقابية، بيان العالقة بين الحق والحرية والتمييز بينهما       

 ذلك:وفيما يلي بيان  رغم أن العديد من الدارسين في املجال القانوني يستعمالنهما كمصطلحين مترادفين 
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عرف الحق بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من األشخاص على سبيل االنفراد التسلط على ش يء        

أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر.، كم عرف على أنه: قدرة أو سلطة ادارية يخولها القانون شخصا معينا يرسم حدودها.  

 وقيل أن الحق مصلحة يحميها القانون. 

أما الحرية فقد عرفت بأنها مجموعة من الحقوق املعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مجتمع حضاري معين، وبالتالي         

يجب أن تتمتع بحماية قانونية خاصة تكلفها الدولة من خالل عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها، فالحرية أحد العناصر  

 1ع . املهمة للفرد باعتباره جزء من املجتم

منه، على أنها: "الحرية هي أن يمارس    4في نص املادة    1789وقد عرفها االعالن العاملي لحقوق االنسان واملواطن لعام         

الفرد كل ما يحلو له شريطة أال يكون في ذلك ضرر لآلخرين، ومن هنا فإن ممارسة كل إنسان لحقوقه الطبيعية ال حد لها إذا  

 2خرين عن التمتع بالحقوق نفسها. ومن ثم فهذه الحدود ال يرسمها إال القانون. عاقت أفراد املجتمع اآل 

ٳن التعريفات السابقة تؤكد العالقة بين الحق والحرية حيث ال يمكن فصلهما في أغلب األحيان. ويمكن القول استنادا على  

لعمال الشرعيين. أما الحرية النقابية فهي القدرة  التعريفات السابقة أن الحق النقابي هو امتياز قانوني مشترك ُيمنح لجميع ا

 .على ممارسة الحق دون  أن يكون هناك قيود على هذا الحق، اال في حدود ما يسمح به القانون وفيما يلي بيان ذلك

 املطلب الثاني: مضمون الصكوك الدولية العامة والخاصة التي تناولت الحق النقابي. 

منظمة العمل    إطاركوك الدولية سواء ذات الصلة بحقوق االنسان، أو تلك التي صيغت في  تناولت العديد من الص         

أشكال   الخاصة  النصوص  فصلت  حين  في  الحق،  بهذا  اعترفت  العامة  فالصكوك  النقابية،  والحرية  النقابي  الحق  الدولية 

 ممارسة هذا الحق.  

والسياسية على أنه: " لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين،  ( من العهد الدولي لحقوق املدنية  22نصت املادة )

 بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع   -2

ة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق  ديمقراطي، لصيان

اآلخرين وحرياتهم. وال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا  

 الحق. 

بشأن الحرية    1948ول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام  ليس في هذه املادة أي حكم يجيز للد   -3

النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات  

 املنصوص عليها في تلك االتفاقية.

 
طبعة في هذا الشأن: مصطفى طالع خليل، التنظيم القانوني لحرية االعالم املرئي واملسموع، دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، ال  ينظر  -1

 . 34، ص 2019 األولى، مصر،
  وثيقة حقوق يعتبر اإلعالن 1789 .آب/أغسطس   26إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ، هو اإلعالن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في  -2

عرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية لألمة الثورة الفرنسيةمن وثائق 
ُ
 .األساسية وت

https://ar.wikipedia.org/wiki/1789
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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في التنظيم النقابي مضمون بموجب العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية  واملتفحص لنص هذه املادة يجد أن الحق  

ولكن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة، فهي مقيدة بصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة  

 فئات الخاصة كأفراد الجيش والشرطة. العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، حتى بالنسبة لبعض ال

تتعهد الدول األطراف في العهد  "من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على:    1( ف  8ونصت املادة )

 تتعهد الدول األطراف في هذا العهد  بكفالة ما يلي:  -1الحالي بأن تكفل: 

واالنضمام إلى ما يختاره منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم املعنى، وذلك من أجل  حق كل فرد في تشكيل النقابات  -أ

تعزيز وحماية مصالحه االقتصادية واالجتماعية، وال يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون  

 أو من أجل حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.  مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي أو النظام العام

حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو    -ب

 االنضمام إليها، 

ضرورية، في مجتمع    حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير   -ج

 ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

 حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد املعنى.  -د

نونية  ال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قا  -2

 على ممارستهم لهذه الحقوق. 

بشأن الحرية النقابية    1948ليس في هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة  -3

بالضمانات   تخل  أن  من شأنها،  بطريقة  القانون  تطبيق  أو  شأنها،  من  تشريعية  تدابير  اتخاذ  النقابي  التنظيم  وحماية حق 

 1صوص عليها في تلك االتفاقية".املن

من العهد    22نص املادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية يكاد يتطابق بشكل كبير مع نص املادة    إن

الدولي للحقوق املدنية والسياسية من حيث كفالة الحق النقابي وكذا اخضاعه لبعض القيود التي ينص عليها القانون في مجال  

من القومي وحماية الصحة العمة وكذا حماية اآلداب العامة، كذلك لم تستثني هذه املادة بعض الفئات الخاصة كأفراد  األ 

 القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية من الخضوع لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق. 

( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق  87يم النقابي، االتفاقية )رقم  تفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظانصت  

، في دورته الحادية والثالثين، والتي دخلت 1948جويلية    9التنظيم النقابي التي اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في  

أصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء  للعمال و "  في مادتها الثانية  على أنه:     1950جويلية    4حيز النفاذ بتاريخ  

 
بالحقوق املدنية والسياسية  :  ينظر  -1 الدولي الخاص  العام، لألمم ،  العهد  للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية  اعتمد وعرض 

 49، وفقا ألحكام املادة 1976مارس   23، تاريخ بدء النفاذ: 1966ديسمبر 16( املؤرخ في 21-د -ألف 2200املتحدة 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية  ،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  العهد الدولي الخاص بالحقوق  :   ينظر  -

 . 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير  3، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون األول/ديسمبر  16( املؤرخ في 21-ألف )د 2200العامة لألمم املتحدة 
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ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد املنظمة املعنية، الحق في االنضمام إلي تلك  

 1" .املنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق

العمل   أية منظمة للعمال أو ألصحاب  أو أصحاب العمل والدفاع  ويراد بكلمة "منظمة"  تستهدف تعزيز مصالح العمال 

 .2عنها

ماعدا الفئات الخاصة كالبوليس    -والجدير بالذكر في هذا املقام أن االتفاقية لم تستثني أي فئة من فئات من العاملين 

ق تكوين النقابات، كما  من ح  - أي أنها تشمل جميع  فئات العمال بما فيها العمال املهاجرون  -والقوات املسلحة لها نص خاص 

  أريد بالنص على عدم اشتراط الترخيص املسبق تحرير العمال من هذا االشتراط الذى كان يعطى الجهات اإلدارية سلطات على 

 3تكوين النقابات مما ينتقص من حريتها.

ا بعد النقد املوجه التفاقية  و التي جاءت الحاجة إليه  4بشأن حق التنظيم واملساومة الجماعية    1949( لسنة  98االتفاقية )

وإن منحت النقابات الحماية من تدخل السلطات العامة، فإنها لم تكفل لها الحماية من أي تدخل آخر ،    .السابقة  87رقم  

حيث يمكن ألصحاب األعمال ممارسته، كما لم تشر االتفاقية إلى املفاوضة الجماعية التي تعد جوهر العمل النقابي وتستحق  

 5ى الحماية من أي تدخل يمكن ألصحاب األعمال ممارسته.هي األخر 

         ( االتفاقية  االتفاقيتان  لسنة  98وتعد  النقابية    1949(  الحرية  واتفاقية  الجماعية  واملساومة  التنظيم  حق  بشأن 

من عدم النص على    من أبرز الوثائق عن الحرية النقابية بالرغم ما يؤخذ عنهما  1948( لسنة  87وحماية حق التنظيم  رقم )

 6الحق في االضراب وعن الحماية الخاصة للقيادات النقابية. 

 املعادية التمييزية اإلجراءات  من  العمال، التي تنص على حرية العمال  بممثلي املتعلقة 1971 لعام ( 135 ) رقم االتفاقية 

  ممثلو   يتمتع  :يلي  ما على مادة ( 14 ) من تتكون  التي االتفاقية  هذه  من األولى املادة استخدامهم وقد نصت   يتعلق فيما للنقابات

  كممثلين   أنشطتهم   أو  وضعهم   بسبب   وتتخذ   « التسريح،  فيها  بما  بهم،  تضر  تصرفات  أي   من   فعلية  بحماية  املؤسسات  في  العمال

  القائمة   الجماعية   االتفاقات  أو   للقوانين   وفقا  يعملوا   أن   شريطة  نقابية،   في أنشطة  اشتراكهم  أو  النقابية،  عضويتهم  أو  للعمال،

 7مشتركة.  بصورة عليها متفق  أخرى   لترتيبات وفقا أو

 
النقابية  ا  -1 )رقم  تفاقية الحرية  النقابي، االتفاقية  التنظيم  النقابي ، اعتمدها  87وحماية حق  التنظيم  النقابية وحماية حق  بالحرية  ( الخاصة 

 . 15، وفقا ألحكام املادة 1950جويلية  4، في دورته الحادية والثالثين، تاريخ بدء النفاذ: 1948جويلية  9املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في 
 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي املذكورة سابقا. (87)رقم من االتفاقية   10املادة  ينظر -2
مبارك   -3 هشام  مركز  العملية،  واملمارسة  الدستورية  املحكمة  ومبادئ  التشريعية  األطر  بين  النقابية  الحرية  التنظيم  في  الحق  عمر،  على    خالد 

 .34للقانون، طبعة ثانية، ص
 . 1949جويلية  1اعتمدت االتفاقية في الدورة الثانية والثالثين ملكتب العمل الدولي سنة في جنيف  -4
 46خالد على عمر، مرجع سابق، ص -5
 . 30ـ ص 1973، مارس 109جمال البنا،  الحرية النقابية، كتاب العمل ، العدد -6
 .  1971جويلية  23في ملمثلي العمال والتسهيالت الحماية بتوفير صةالخا االتفاقية الدولية العمل منظمة العامل املؤتمر اعتمد -7
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املتعلقة بتشجيع املفاوضة الجماعية جاءت أحكام هذه االتفاقية تعزيزا ألحكام    1981لسنة    154االتفاقية رقم   -

االتفاقية على املفاوضة الجماعية وحددت مفهومها،  اتفاقية الحق في التنظيم النقابي املفاوضة الجماعية وقد شجعت  

 1وطرائق تطبيقها. 

املهاجرين وتعالج    بالعمال  كبيرة  صلة   ذات   األخرى   الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  كبير من  عدد  أن هناك   إلىوتجدر االشارة   

أ منها    2وتنص في املادة الثالثة فقرة    2011لسنة     189رقم    العمال املنزليين،  كاتفاقية   فئة معينة من هؤالء العمال املهاجرين

 .2 على االقرار للعمال املنزليين بالحرية النقابية وحق املفاوضة الجماعية

ولعل املالحظ من خالل استقراء النصوص السابقة أن منظمة العمل الدولية من خالل هاته النصوص حرصت على       

العامل من خالله الحصول على حقوقه، كما أنه أيضا يعزز رابطة العمل بين  تكريس الحق النقابي باعتباره طريقا يستطيع  

 العامل ورب العمل. 

 واملتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.  14-90املعدل للقانون  06-22املبحث الثاني: الحق النقابي في ظل القانون 

، املتعلق بممارسة  06-22قبل الحديث عن االمتيازات الجديدة في مجال الحق النقابي في الجزائر والتي جاء بها القانون  

 عن تاريخ هذا الحق.  بإيجازالحق النقابي البد من الحديد ولو 

 املطلب األول: تاريخ الحق النقابي في الجزائر. 

املتعلقة   1948لعام    87، بعد مصادقة الجزائر على االتفاقية رقم  1962سنة  يعود ظهور التنظيم النقابي في الجزائر ل     

النقابي واالتفاقية رقم   التنظيم  النقابية وحماية حق  املتعلقة بحق التنظيم واملفاوضة الجماعية    1949لسنة     98بالحرية 

النظام االشتراكي آنذاك جعلت من  ، ونم تكريس الحق النقابي كحق دستوري. لكن النصوص الجزائرية في ظل  1962بتاريخ  

املتعلق بكيفيات    28-88االتحاد العام للعمال الجزائريين هو املنظمة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق ، حيث نص القانون  رقم  

 3جزائريين."  ممارسة الحق النقابي في املادة األولى منه على أن: "االتحاد العام للعمال الجزائريين هو املنظمة الوحيدة للعمال ال 

املتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أول قانون نقابي تعددي في الجزائري    1990الصادر سنة    14-90يعتبر القانون رقم  

 4نقابة . 64،  2018سمح للعمال واملوظفين بتأسيس عدة نقابات بلغ عددها في شهر مارس من سنة 

 املتعلق بالحق النقابي.  06-22موجب القانون املطلب الثاني: االمتيازات النقابية الجديدة ب

، ويهدف هـذا القـانون إلى تعديل وتتـمـيم بعض أحكام القانون رقم  2022أفريل من سنة    25في     06-22صدر القانون رقم  

 5.. واملتعلق بكيفيات ممارسة  الحق النقابي1990جوان سنة  2املؤرخ في  90-14

 
 .1981جوان  19اعتمدت هذه االتفاقية في الدورة السابعة والستين ملكتب العمل الدولي بجنيف في  -1
 .  2011جويلية  16اعتمدت هذه االتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية  في الدورة املائة بجنيف في -2
،  12، املجلد  10رشيد واضح، الحرية النقابية في الجزائر من األحادية ٳلى التعددية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد  -3

 .  -520،ص ص 2018
 . 521رشيد واضح، مرجع سابق، ص  -44
 .. 1990جوان  6املؤرخة في  23الحق النقابي، الجريدة الرسمية يتعلق بكيفيات ممارسة  1990جوان  2املؤرخ في   14- 90: القانون رقم ينظر  -5

، واملتعلق بكيفيات  1990جوان     2املؤرخ في     14-90، يعدل ويتمم القانون  رقم  2022أفريل سنة    25املؤرخ في    06-22من القانون  رقم    1املادة  

 .2022ة أفريل سن 27املؤرخة في  30ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 
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املتعلق بكيفيات ممارسة    14-90من القانون    4حكام تخص تعديل بعض املواد مثل املادة  وقد تضمن هذا القانون عدة أ      

الجديد  حيث بموجب التعديل يمكن للمنظمات النقابية للعمـــال    06-22من القانون    2الحق النقابي املعدلة بموجب املادة  

تحـادات أو كنفدراليات. مهما كانت املهنة أو الفرع أو قطاع  األجــراء وللمستخـدمين، املــؤسـسة قـانونا. أن تنش ئ فدراليات أو ا 

إليه تنتمي  الذي  على    .النشاط  تطبق  التي  الواجبات  نفس  وعليها  الحقوق،  نفس  والكنفدراليات  واالتحادات  وللفدراليات 

 1.“املنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها ألحكام هذا القانون 

القانون   ا  06-22أضاف  املادة  الجديد  بموجب  النقابي  الحق  بممارسة  املادة    3ملتعلق  هما  و  4نصين جديدين    4مكرر 

 : ، تحرران تتضمنان ما يلي 1مكرر 

تتشكل الفدراليــة من ثـالث منظمات نقابية، على األقل، للعمال األجراء أو للمستخدمين. املؤسسة قانونا وفقا ألحكام     

 هذا القانون. 

الكنفدراليــة مــن فدراليتين على األقل، أو من خـمس منظمات نقابية على األقل للعمال األجراء أو  يتشكل االتحاد أو       

 2.“املستخدمــين. مؤسسـة قانونا وفقا ألحكام هذا القانون 

التعديل قد تعرض لحق التفاوض الجماعي وهو حق مكرس بموجب االتفاقيات        املالحظ أن املشرع الجزائري في هذا 

النقابي   الحق  ملمارسة  القديم  القانون  كان  وقد  إلجراءات    14-90الدولية،  تعرض  املشرع  ولكن  الحق،  هذا  على  ينص  ال 

أنه من بين الحقوق األساسية املكرسة  من القانو   137  إلى  114التفاوض الجماعي في املادة   العمل.  رغم  املتعلق بعالقات  ن 

 154.3من االتفاقية رقم  2بموجب االتفاقيات الدولية مثل املادة 

القانون   األعضاء    06-22وأضاف  في  الجديدة  الشروط  من  جملة  توافر  وجوب  النقابي  الحق  بممارسة  املتعلق  الجديد 

 املؤسسين ملنظمة نقابية:  

 .يتمتعوا بحقوقهم املدنية والوطنيةأن  •

 .أن يكونوا راشدين •

 .أن ال يكونوا قد صدر منــهم ســلوك مضاد للثورة التحريرية •

 .أن يمارسوا نشاطا له عالقة بموضوع املنظمة النقابية •

 :كما اشترط ذات القانون أن يرفق تصريح التأسيـس املذكور أعاله، بملف يشتمل على ما يأتي     

 .االسمية لألعضاء املؤسسين ولهيئات القيادة و/أو اإلدارة وتوقيعهم. وحالتهم املدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم  القائمة

 4. نسختان من القانون األساسـي مّوقعا عليهما من عضوين مؤسسين، على األقل. أحدهما املسـؤول األول للنقابة

 مكرر ما يلي:  13مكرر و 9أضافت النصين التي    5بموجب املادة  06-22كما اشترط القانون 

 
 السابق. 06-22من القانون  رقم  2املادة   -1
 ، السابق 2022أفريل سنة  25املؤرخ في  06-22من القانون  رقم  3املادة   -2
: بن صابر  بن عزوز، سعاد عناني، الحرية النقابية  بين النصوص واملمارسة العملية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  ينظر  -3

 . 655. ص 2018، جانفي 02، املجلد 5عدد ال
 السابق. 06-22من القانون  رقم  4املادة  -4
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النقابية للعمال األجراء وللمستخدمين بملف          أو كنفدرالية للمنظمات  اتحاد  أو  التصريح بتأسيس فدرالية  أن يرفق 

 يشتمل على ما يأتي:

 نسخ من وصوالت التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،  -

 أو االدارية وتوقيعهم وحالتهم املدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، القائمة االسمية ألعضاء الهيئات القيادية و/   -

أو   - اتحاد  أو  فدرالية  تأسيس  في  بارادتها  تصرح  التي  األعضاء  النقابية  للمنظمات  العامة  الجمعيات  محاضر  من  نسخ 

 كنفدرالية. 

عتين من عضوين على األقل من  نسختان من القوانين األساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية موق -

 ممثلي املنظمات النقابية املؤسسة أحدهما املسؤول األول للنقابة.

 نسخة من محضر الجمعية التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات األعضاء.  -

سية جزائرية  مكرر على أنه يجب أن يكون املسؤول املكلف بقيادة و/أو ادارة املنظمة النقابية من جن  13كما نصت املادة   -

 ومتمتعا بحقوقه املدنية والوطنية.

دون االخالل باألحكام املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله يمكن للعمال األجراء أو املستخدمين األجانب املنخرطين في   -

 كانوا:   إذا تحكمها،    منظمة نقابية وأن يكونوا أعضاء في هيئات قياداتها و/أو ادارتها، طبقا للقوانين األساسية واألنظمة التي 

 مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثالث سنوات، على األقل. -

حائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال األجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو   -

 1الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن املصالح العمومية املختصة.

ها التعديل على خالف القانون السابق سمح للعامل األجنبي املقيم بصفة شرعية في الجزائر، والحائز على    إن

 سندات واملنخرط في منظمة نقابية، ان يكون ضمن قيادتها وادارتها. 

تنص    56  القديم حيث أصبحت املادة  14-90من القانون    56بموجب مادته السادسة املادة    06-22كما عدل القانون       

 على أنه: يعد كل تسريح أو عزل ملندوب نقابي يتم خرقا ألحكام هذا القانون باطال وعديم األثر:

 ويعاد ادماج املعني في منصب عمله.

وفي حالة رفض مؤكد من قبل املستخدم لالمتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش        

املتعلق    03-90من القانون رقم    7العمل إلعادة ادماج املندوب النقابي، وعالوة على األعمال التي يتخذها طبقا ألحكام املادة  

، يحرر مفتش العمل املختص اقليميا محاضر عدم االمتثال، ويسلمه  1990فيفري    6واملؤرخ في    بمفتشية العمل املعدل واملتمم 

 2للمندوب النقابي والى منظمته النقابية بموجب وصل استالم في أجل ال يتعدى ثالث أيام ابتداء من تاريخ اعداد هذا املحضر. 

 وتضمنت ما يأتي: 14-90ألحكام القانون  مكرر  56املادة   7الجديد بموجب املادة  06-22وأضاف القانون 

 
 . 2022أفريل سنة  25املؤرخ في  06- 22من نفس القانون  رقم   5املادة   -1
 . 2022أفريل سنة  25املؤرخ في  06- 22من نفس القانون  رقم   6املادة   -2
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الوقاية وتسوية النزاعات الفردية    إجراءاتكان تسريح أو عزل املندوب النقابي خرق ألحكام هذا القانون، وبعد استنفاذ    إذا

التي تبت في  املنصوص عليها في تشريع العمل املعمول به، يخطر املندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية املختصة  

أجل ال يتجاوز ثالثين يوما بحكم مشمول بالنفاذ املعجل بصرف النظر عن أي طعن بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع الزام  

املستخدم بإعادة ادماج املندوب النقابي في منصب عمله دون االخالل بالتعويض عن األضرار التي يمكن أن يطالب بها املندوب  

 1للضرر الذي لحق به. إصالحالنقابية  النقابي أو منظمته ا

القديم  تضمنت هذه التعديالت   14-90من القانون    61و  60و  59جملة تعديالت للمواد    06-22كما تضمن القانون        

عقوبات مالية وعقوبات بالحبس في حالة االخالل بممارسة الحق النقابي، أو في حالة تسيير أو عقد اجتماع ملنظمة نقابية  

 2ع حل، وكذلك قررت عقوبات في حالة من يعترض تنفيذ قرار حل ملنظمة نقابية. موضو 

أن التعديل الجديد الصادر سنة    14-90والواقع من خالل فحص التعديل التي أدخلها املشرع الجزائري على القانون       

ل السماح للنقابات العمالية بتشكيل  ،  لقانون ممارسة الحق النقابي قد جاء لتعزيز الحقوق املكتسبة للعمال، من خال2022

ذلك، سمح هذا     إلىوٳضافة    .فيدراليات واتحادات وكونفدراليات, بغض النظر عن املهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه

ليات  التعديل بـتعزيز حماية املندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، من خالل النص على آ

 إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض املستخدم ذلك. 

كما يالحظ من خالل هذا التعديل أنه لم يتم إلغاء اشتراطات حول التمثيل النقابي الذي يفرض على النقابة أن تحوز        

القطاع كي تكون نقابة قابلة للتفاوض مع   20 املائة على األقل من عمال وموظفي  السلطات في القضايا واملطالب املهنية    في 

 رغم املطالبة بإلغائها.  34واملنصوص عليها في املادة  .واالجتماعية

 الخاتمة: 

 من الصائب القول أن التصدي   الحق النقابي في الجزائر بين النصوص الدولية والوطنيةختاما وبعد دراسة موضوع        

 الجبر العمل  على  التمييز والقضاء فيعدم الحق   مع  يكون باالقتران  جماعية للعامل ال  املفاوضةوحق   النقابية  الحرية  في  للحق

 املعاملة القاسية التي تمارس ضد هذه الفئات املستضعفة.   فوغيرها من ضرو  ي

 وبناء على ما سبق يمكن تقديم جملة من التوصيات كاالتي:

  في   والدخول   النقابات   إلى  االنضمام   في  الجمعيات أو  تكوين  في  العمال   هؤالءحق    لضمان   الالزمة  التدابير   على الدول اعتماد  -

 مع اتفاقيات الدولية.   انسجاما  التنفيذية أجهزتها عضوية

مواءمة التشريعات الداخلية مجال الحرية النقابية مع األحكام الواردة في االتفاقيات الدولية، مع تنمية التجارب الرائدة   -

 املجال. في هذا  

 تمكين  النقابات العمالية املشاركة في صياغة االتفاقيات الثنائية واالقليمية املتعلقة بالعمال. -

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فرغم التعديالت التي أدخلها املشرع الجزائري على قانون ممارسة الحرية النقابية، فالبد   -

 ى املستوى الواقعي. من تعزيز هذه الحريات أكثر بالنسبة للعمال عل

 

 
 . 2022أفريل سنة  25املؤرخ في  06- 22من نفس القانون  رقم   7املادة   -1
 . 2022أفريل سنة  25املؤرخ في  06- 22من نفس القانون  رقم   8املادة   -2
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 قائمة املراجع: 

 االتفاقيات الدولية: 

1789 .آب/أغسطس    26إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ، هو اإلعالن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في   .1

عرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية لألمة الثورة الفرنسية من وثائق   وثيقة حقوق يعتبر اإلعالن 
ُ
 .األساسية وت

ي، اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة العمل  ( ، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقاب87االتفاقية )رقم   .2

 .  15، وفقا ألحكام املادة 1950جويلية  4، في دورته الحادية والثالثين، تاريخ بدء النفاذ: 1948جويلية  9الدولية في 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجماعية، اعتمدت االتفاقية في  ،    98االتفاقية رقم  - .3

 . 1949جويلية  1ورة الثانية والثالثين ملكتب العمل الدولي سنة في جنيف الد

والسياسية   .4 املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  قرار  ،  العهد  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد 

، 1976مارس    23النفاذ:  ، تاريخ بدء  1966ديسمبر  16( املؤرخ في  21-د  -ألف  2200الجمعية العام، لألمم املتحدة  

 .49وفقا ألحكام املادة 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام  ،  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   .5

، تاريخ بدء 1966كانون األول/ديسمبر    16( املؤرخ في  21-ألف )د  2200بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  

 . 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير  3 النفاذ:

ملمثلي    والتسهيالت  الحماية   بتوفير  الخاصة  االتفاقية  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املؤتمر  ، اعتمد135االتفاقية رقم   .6

 . 1971 جويلية 23 في العمال

ن ملكتب العمل الدولي بجنيف في  اعتمدت هذه االتفاقية في الدورة السابعة والستي، 154اتفاقية منظمة العمل رقم  .7

 .1981جوان  19

اعتمدت هذه االتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية  في الدورة املائة  ، املتعلقة بعمال املنازل، 189االتفاقية رقم   .8

 . 2011جويلية  16بجنيف في 

 القوانين الجزائرية: 

املؤرخة في   23بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية يتعلق  1990جوان  2املؤرخ في  14-90القانون رقم  .1

 .1990جوان  6

، 1990جوان     2املؤرخ في     14-90، يعدل ويتمم القانون  رقم  2022أفريل سنة    25املؤرخ في    06-22القانون  رقم    .2

 . 2022سنة  أفريل 27املؤرخة في  30واملتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد  

 : املؤلفات

 ـ 1973، مارس 109جمال البنا،  الحرية النقابية، كتاب العمل ، العدد .1

واملمارسة   .2 الدستورية  املحكمة  ومبادئ  التشريعية  األطر  بين  النقابية  الحرية  التنظيم  في  الحق  عمر،  على  خالد 
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 حق االنسان في بيئة سليمة 
The human right to a healthy environment 

 . -  1جامعة الجزائر   -  Dr aroura Fatiha   -  عرورة  فتيحة   د.

  

 : ملخص

جعل القانون الدولي يحتضنه    رعاية من طرف املجتمع الدولي، هذا ماوال يحظى الحق في بيئة سليمة بأعلى درجات االهتمام

تحت كنفه، ويمنحه الحماية القانونية املرجوة، غير أن عدم إلزامية قواعده القانونية جعلته يفشل في فرض حماية قانونية  

فعالة له، لتلجأ عديد الدول بعدها إلى إدارجه ضمن تشريعاتها الداخلية، لكنها هي األخرى عجزت عن حمايته بطريقة مثالية،  

لبعض الثغرات القانونية التي ظهرت على قواعده القانونية، وهنا تظهر نسبية االحتواء القانوني للحق البيئي، لتتدخل    نظرا

بعدها الدساتير وتمنح هذا الحق حماية دستورية كانت بمثابة الغطاء الحامي والواقي من كافة االنتهاكات واملؤثرات الخارجية.  

على حده، ودراسة مواقف أهل القانون اتجاهها، وفي الختام سيختم هذا العمل البحثي    وسيتم البحث في مضمون كل حماية

نتائج تتلخص في شمولية نجاح الدساتير في احتواء الحق في بيئة سليمة وحمايته، ونسبية االحتواء القانوني  
ّ
بمجموعة من ال

 .لهذا الحق دوليا وداخليا

 .التلوث البيئي - األمن البيئي   -التشريعات البيئية   -القانون الدولي   -الدستور  – الحق في بيئة سليمة    :الكلمات املفتاحية

 

Abstract:  

Since the emergence of the light of the right to a healthy environment, and he is  receiving the highest levels 

of attention and care on the part of the international community,  and this is what made international law 

embrace him under his shoulders, and give him the  desired legal protection, but the non-binding of his legal 

rules made him fail to impose  effective legal protection for him, to resort to many countries After that it was 

included in its  internal legislation, but it also failed to protect it in an ideal way, due to some legal loopholes   

that appeared on its legal bases, and here the relativity of the legal containment of the  environmental right 

appears, after which constitutions intervene and grant this right a  constitutional protection that served as a 

protective and protective cover against all violations. 

And external influences. The content of each protection will be examined separately, and the  attitudes of 

legal scholars will be examined towards it. In conclusion, this research work will  be concluded with a set of 

results that summarize the comprehensiveness of the success of  constitutions in containing and protecting the 

right in a healthy environment, and the relativity  of the international and internal legal containment of this 

right. 

Keywords: The right to a healthy environment -The constitution - International law   -  Environmental 

legislation - Environmental security - Environmental pollution . 
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 مقدمة: 

في عصرنا،   بالغة  أهمية  والوطني  الدولي  الصعيدين  السليمة ومدى حمايته على  البيئة  في  االنسان  يكتس ي موضوع حق 

البشرية من جانب   الحديثة من أجل سالمة  الحضارة  أفرزتها  التي  البيئية  التحديات  الدولي ملواجهة  املجتمع  تكافل  والدليل 

بيئة من جانب آخر، إذ تعد حماية البيئة مسألة عصرية تعني اإلنسانية ككل وتعني جميع الدول سواء كانت متطورة  وسالمة ال

أو سائرة في طريق النمو، األمر الذي جعل كل دولة ملزمة بموجب القانون الدولي بالقيام بدورها في الحفاظ على البيئة، وعليه  

ة أفراد املجتمع واستمرار الحياة على أي بقعة من هذه األرض رهين بالبيئة السليمة  فحماية البيئة هي مطلب عاملي ألن سالم

 . املتوازنة

ونظرا ألن التقدم في شتى املجاالت خاصة التقدم الصناعي قد أدى إلى ازدياد التلوث ومخاطره على االنسان والبيئة عموما،  

ة مواجهة اآلثار الناجمة عن التلوث من املوضوعات التي نالت  فقد أصبح موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفي

اهتمامات فقه القانون بمختلف فروعه خاصة فقهاء القانون الدولي، كما تعد مسألة الحفاظ على البيئة النظيفة والصحية  

ف العيش  في  اإلنسان  أن أصبح حق  بعد  الحديثة، السيما  الدولة  ومهام  أهم مسؤوليات  من  امللوثات  بيئة سليمة من  من    1ي 

 الحقوق األساسية لإلنسان، حيث تم النص عليه في املواثيق الدولية ودساتير وقوانين الدول املتقدمة. 

في هذا الصدد قام املجتمع الدولي بإقرار مجموعة من املبادئ على مستوى عاملي، قائمة على ضرورة تضامن كافة الجهود   

البيئة، و أيضا الجزائر كغيرها من دول العالم أصدرت مجموعة من القوانين و التنظيمات  الدولية، اإلقليمية والفردية لحماية  

البيئية في سبيل ضمان و كفالة حق االنسان في بيئة سليمة، كما تم انشاء عّدة هيئات معنية بتنفيذ تلك النصوص، وعليه  

  فإن اإلشكال املطروح يتمثل في

 االنسان في بيئة سليمة على املستويين الدولي والداخلي؟.ماهي الحماية القانونية املقررة لحق  

القانونية لهذا الحق على   الحماية  : تناولت في األول  الدراسة إلى مبحثين أساسيين  إجابة على هذه االشكالية تم تقسيم 

الوطني وذلك على النحو    املستوى الدولي ، أما املبحث الثاني فقد تعرضت فيه إلى الحماية القانونية لهذا الحق على املستوى 

 التالي:

 املبحث األول: الحماية القانونية لحق االنسان في بيئة سليمة على املستوى الدولي 

تعد البيئة من املسائل املطروحة في هذا العصر نظرا لتعدد أنواعها ومظاهر اإلخالل بها، فالتصحر والتلوث واالحتباس  

، األمر  جميعاالحراري وغيرها من املشاكل واملستجدات ال تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشترك بين دول وسكان الكوكب  

بهدف التغلب على مشاكلها و التخطيط ملواجهتها، ومن هنا تولد حق حديث هو حق    الذي دفع إلى االتجاه نحو قضايا البيئة

التآزر والتكاتف بين    ،2العيش في بيئة سليمة والذي يعد من حقوق الجيل الثالث املسماة بالحقوق التضامنية  التي تعكس 

اإلنسان األساسية   نقية أصبح حقا من حقوق  بيئة سليمة  في  االعتداءات  الدول، وعليه فالعيش  تبلوره كرد فعل على  بعد 

 السافرة على البيئة. 

 
تع بوسط نظيف  صيغة ) الحق في سالمة البيئة( تعني الحق في سالمة و نظافة املوارد الطبيعية واالجتماعية املتاحة لإلنسان ، أو الحق في التم  -1

 ومالئم لحياة اإلنسان. 
فاطنة:     -2 الوطني  طاوس ي  و  الدولي  التشريع  في  السليمة  البيئة  في  اإلنسان  ،الحق  : حقوق  الحقوق، تخصص  في  املاجستير  لنيل شهادة  مذكرة 

ــة   ـــ ـــ ـــ ـــــوق ، السنة الجامعية :، قســـ-كلية الحقوق و العلوم السياسية    -والحريات العامة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلــ ـــم الحقـــ ـــ ـــ ـــ  . 14ص  ،  2014/2015ــ
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مع تزايد الوعي البيئي، بات من املفهوم إلى حد أبعد أن بقاء البشرية وتنميتها والتمتع بحقوق اإلنسان هي أمور تتوقف على  

ضرورة ال غنى عنها ليس من أجل حماية  مدى توافر بيئة صحية وسليمة، وبالتالي فإن حماية وتعزيز البيئة الصحية سليمة هما  

حقوق اإلنسان فحسب، وانما أيضا لحماية التراث املشترك للبشرية، ومن خالل إثبات العالقة بين حقوق اإلنسان و البيئة،  

تسهم النصوص الدولية البيئية أو املتعلقة بحقوق اإلنسان مساهمة كبيرة في ضمان التمتع بحقوق اإلنسان وكذلك التمتع  

 بيئة صحية. ب

يعد الحق في البيئة السليمة محط اهتمام كبير من طرف مختلف املنظمات والهيئات الدفاعية سواء العاملة في مجال  

حقوق االنسان أو غير ذلك من املجاالت ، ولذا سأتناول بهذا املبحث الحق في سالمة البيئة في إطار القانون الدولي للبيئة في 

 نون الدولي لحقوق االنسان باملطلب الثاني ، وذلك وفق ما يلي: مطلب أول ، وفي إطار القا

 املطلب األول : الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي للبيئة

يا، و لذلك نجد أن التعاون الدولي الفّعال إلتاحة  
ً
تعتبر التغيرات السلبية التي تطرأ على البيئة مشكلة عاملية تتطلب حال عامل

واثيق حماية البيئة وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية تنفًيذا تاما و فّعاال و متواصال وفًقا لألحكام واملبادئ  تنفيذ مختلف م

املنصوص عليها، ال غنى عنه في دعم الجهود املتخذة إلعمال حقوق اإلنسان التي تشملها اآلثار املتصلة بمختلف مخاطر البيئة،  

واثيق املتخذة في إطار القانون الدولي للبيئة واملكرسة في نفس الوقت لحق االنسان في وهو ما يظهر من خالل تبيان مختلف امل

 العيش ببيئة سليمة . 

إن املتتبع لعدد من املواثيق واالتفاقات الدولية يستشف أن أغلبها يحمي البيئة ومواردها املختلفة كقيمة في ذاتها، وبهذا  

را لصالح البشر بل لصالح البيئة في حد ذاتها، غير أن األمور تغيرت منذ انعقاد فالقانون الدولي للبيئة لم يكن موجودا حص 

والذي كان متبوعا بعّدة اتفاقيات ومؤتمرات حيث تم االعتراف بالبعد اإلنساني للبيئة مما    1972مؤتمر ستوكهولم في سنة   

 كرس أساسا قانونيا للحق في بيئة سليمة. 

ا املواثيق الدولية املعنية بالحق في بيئة سليمة، فقد تأخذ شكل معاهدات واتفاقيات  تتعدد األشكال والصور التي تتخذه

دولية، كما يمكن أن تأخذ شكل قرارات أو إعالنات تصدرها املنظمات الدولية ، حيث أشارت بعض هذه املواثيق إلى الحق في  

السليمة بصورة ضمنية وعرضية ،كما اعترف بعضها صراحة بهذا الحق املواثيق إلى    البيئة  ، وعلى ذلك يمكن تقسيم هذه 

 :  نوعين

 املواثيق التي تكرس مباشرة حق االنسان في بيئة سليمة :  .أ 

نظرا لتعدي املشكالت البيئية املستوى املحلي إلى املستوى العاملي ، توضح االهتمام بالحق في سالمة البيئة على الصعيد 

السبعينات، وتمخض عن ذلك   منذ مطلع  الحق بشكل  الدولي  التي كرست هذا  الدولية  القانونية  النصوص  كبير من  عدد 

 :  مباشر، من أهم هذه النصوص نجد ما يلي 

في جويلية    صدر  : إعالن ستوكهولم   -1 االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة،  ، حيث قررت  1968باقتراح من املجلس 

عقد مؤتمر األمم املتحدة بشأن البيئة   1968ديسمبر  03رون بتاريخ الجمعية العامة لألمم املتحدة خالل دورتها الثالثة والعش

 في ستوكهولم .  1972جوان  16جوان إلى  5البشرية من 
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، حيث يستهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة إلرشاد شعوب   1يعتبر هذا املؤتمر أول تجمع دولي حول مسألة حماية البيئة 

البشرية وتنميتها البيئة  إلى حفظ  البيئة    العالم  بما يجب لحماية  للقيام  الدولية  الحكومات واملنظمات  وبحث سبل تشجيع 

 وتحسينها ، وقد صدر عن املؤتمر عقب اختتام أعماله اعالن بشأن البيئة البشرية فضال عن خطة للعمل الدولي. 

و ديباجة  فيتضمن  االعالن  ل11أما عن  االنسان مخلوق وخالق   " أن  ديباجته على  في  ،أكد  البيئة  مبدأ  تبدوا  ،لذا  بيئته 

االصطناعية والحياة الطبيعية الزمان وضروريان لراحة االنسان ولتمتعه بحقوقه األساسية بما فيها الحق في الحياة ،كما تعتبر  

ة  حماية البيئة ذات أهمية لرفاهية الشعوب وتطورها "، وبالتالي فيبين هذا النص مدى أهمية املوازنة بين تحقيق التنمية وحماي

البيئة الطبيعية، كما يبرز أيضا بأن عنصري البيئة الطبيعي واالصطناعي ضروريان لرفاهية االنسان ولتمتعه الكامل بحقوقه  

 .األساسية

مما سبق يمكن القول بأن مؤتمر ستوكهولم نقطة تحول هامة بالنسبة لتكريس الحق في البيئة السليمة، حيث أدى إلى  

 نشطتها البيئية عن طريق انشاء برنامج األمم تحرك األمم املتحدة لتنسيق أ

 املتحدة للبيئة. 

بعد مرور عقد من الزمن على اعالن ستوكهولم تم عقد مؤتمر نيروبي بكينيا حول البيئة والتنمية بين   : اعالن نيروبي  -2

يئة، وفي ختام أعمال الدورة  برعاية األمم املتحدة لتقييم حالة البيئة العاملية وتكثيف الجهود لحماية الب  1982ماي    10-18

بنود ،وتبنى املؤتمر مقررات مؤتمر ستوكهولم ،وقد اعتبر املجتمعون أن هذا االعالن   10أصدر إعالن نيروبي والذي يتكون من 

ال يقل أهمية عن االعالن العاملي لحقوق االنسان ، حيث تضمنت بنوده أهم املشاكل البيئية وكيفية معالجتها وفقا إلعالن  

ة عمل ستوكهولم، كما دعا كافة الحكومات وشعوب العالم على تحمل مسؤولياتها التاريخية على نحو جماعي أو فردي  وخط

 لضمان انتقال كوكبنا الصغير إلى األجيال املقبلة، في حالة تكفل للجميع الحياة في ظل الكرامة االنسانية.

للطبيعة  -3 العاملي  لأل  : امليثاق  العامة  الجمعية  عن  في  صدر  املتحدة  املبادئ    1982أكتوبر    28مم  امليثاق  ويتضمن   ،

، وذلك من خالل  2األساسية لحماية وصون توازن الطبيعة ونوعيتها وحفظ املوارد الطبيعية  لصالح األجيال الحاضرة واملقبلة 

 الدولي في هذا املجال . اتخاذ تدابير مالئمة على املستوى الوطني والدولي لحماية الطبيعة، ودعم التعاون  

بعد مرور عقدين من انعقاد مؤتمر ستوكهولم ،احتضنت ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤتمر قمة   : اعالن ريو دي جانيرو   -4

، يهدف هذا املؤتمر إلى وضع أسس بيئية عاملية للتعاون بين الدول النامية والدول املتقدمة  1992جوان    14إلى    3األرض من  

 الح املشتركة لحماية مستقبل األرض. من منطلق املص 

إن أّهم ما يثير االهتمام في هذه االعالن هو االرتباط املحوري بين مختلف املواضيع البيئية املثارة فنجد ان االنسان هو إما  

رس الحق في   الفاعل املباشر في اطار حماية البيئة أو الهدف من الحماية البيئية ، وفي كال الحالتين ، يكون القانون الدولي
ّ
قد ك

ما باملشاركة املباشرة أو بالحماية غير املباشرة من خالل حماية البيئة التي يتفاعل في إطارها. 
ّ
 البيئة كحق من حقوق االنسان ا

 
مجلة القانون  الحق في بيئة سليمة بين نسّبية االحتواء القانوني و شمولية االحتواء الدستوري،  يزيد عبد القادر وقاسم العيد عبد القادر:    -1

 .  462، ص 2001جوان 10/العام الجزائري واملقارن، املجلد السابع، العدد 
الفقهية    -2 الدراسات  مجلة  في  منشور  مقال  والبيئة،  االنسان  حقوق  بين  العالقة  بوغزالة:  ناصر  محمد  امليثاق:  هذا  حول  تفصيل  أكثر  راجع 

 . 50، ص 2015، سنة 02، عدد 01والقضائية، املجلد 
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وعليه يعتبر اعالن ريو استمرارا لجهود األمم املتحدة التي انطلقت مع اعالن ستوكهولم حول البيئة االنسانية، وإن كان  

الن ال يشكل في حد ذاته قواعد قانونية ملزمة للدول، وذلك ألنه لم يصدر في شكل معاهدة دولية، إال أنه ليس مجرد  هذا االع

من أّية قيمة، حيث يساهم في الحد األدنى في تكوين عرف دولي في مجال حماية البيئة، هذا فضال عن أنه قد يكون مقدمة أو  

رمها الدول فيما بينها مستقبال ،كما حدث بالنسبة لإلعالن العاملي لحقوق االنسان  مصدرا تاريخيا التفاقيات دولية ملزمة تب

 والعهدين الدوليين.

يصعب حصر االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تثير   :املواثيق التي تثير بشكل عرض ي مسألة الحق في بيئة سليمة    ب.

 سأكتفي بذكر بعض االتفاقيات الدولية ، واملتمثلة في: بشكل عرض ي وغير مباشر حق اإلنسان في البيئة السليمة، و 

 .1حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي  اتفاقية -1

 .2اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -2

 .3اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريـال  -3

 .4االتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الخاص بالسالمة االحيائية  -4

 .5اتفاقية بال  -5

 املطلب الثاني : الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي لحقوق االنسان 

متكاملة ال يمكن تصور جدوى أحدهما  إن الحق ببيئة سليمة هو حق لصيق باإلنسان كون البيئة واالنسان يشكالن وحدة  

  
ً
بسبب التدهور    –دون اآلخر، ومما ال شك فيه أن املجتمع العاملي بما تمثله االمم املتحدة و سائر املؤسسات الدولية بات مدركا

املتغيرة   املناخية  العوامل  وبفعل  بالبيئة   
ً
يوميا يلحق  حدا - الذي  ما  وهو  االنسان  لبقاء  ضرورة  البيئة  حماية  بالدول    ان 

التدهور والتلوث   أشكال  البيئة من كل  بغية وضع خطة عمل تشريعية تقض ي بحماية  إلى بذل جهودها  الدولية  واملنظمات 

 عبر وضع وابرام اتفاقيات دولية تعنى بهذا املجال. 
ً
 وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا

العام   إيمانها بحقوق االنسان    1945في هذا الصدد نجد أن األمم املتحدة عند تأسيسها في  الدول املؤسسة على  أكدت 

األساسية في كرامة الشخصية االنسانية ، كما عبرت عن تصميمها على بناء عالم يحترم ويحافظ على حقوق االنسان والحريات  

االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن  ويجسد  تمييز،  دون   
ً
للناس جميعا االعتر   6األساسية  تم  التصميم، حيث  بنصوص  هذا  اف 

الدولية   االتفاقيات  من  للعديد  الهام  مصدر  االعالن  نصوص  وأصبحت   ، واألمم  الشعوب  لكافة  مشترك  كمعيار  االعالن 

 
،  1972/ 16/11باريس ،  17اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي ،منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " ، دورة : ،  -1

WHC-2004/WS/2  3، ص . 
 . 1982/ 10/12تم توقيعها في مونتو جوباي بجامايكا بتاريخ ، -2
 هدف منها دعم التعاون الدولي لحماية طبقة األوزون العليا من اآلثار الضارة ألنشطة االنسان املختلفة.ال  1985/ 22/03تم توقيع االتفاقية في  -3
 . 1992ديسمبر19بريودي جانيرو بمؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية ودخلت حيز النفاذ في 1992تم توقيع االتفاقية في جوان -4
بسويسرا، وقد حضر ھذا 1989مارس  22إلى20بين    تم اعتماد اتفاقية بال خالل املؤتمر املنعقد برعاية برنامج األمم املتحدة للبيئة في الفترة ما  -5

عن منظمة الجماعة األوربية ، فضال عن حضور ممثلين عن الوكاالت الدولية املتخصصة واملنظمات غير    دولة باإلضافة إلى ممثلين116املؤتمر  

 إذ تعد أول اتفاقية دولية عاملية ذات طابع إلزامي في هذا املجال.  الحكومية.
 .9461وذلك بعد العديد من االجتماعات سنة 1948ديسمبر  10أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في  -6
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واالقليمية. وبخصوص الحق في البيئة فنجد أن االعالن، يسلم بأن لكل شخص الحق في أن يتمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق  

 يها في االعالن تحققا تاما.بمقتضاه الحقوق والحريات املنصوص عل

لدينا   والثقافية،  كذلك  واالجتماعية  االقتصادية  وللحقوق  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدوليين  حيثفي  العهدين 

ت الجمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي   1966ديسمبر16
ّ
تبن

ة والسياسية، باإلضافة الى بروتوكول اختياري خاص بالعهد الثاني، يسمح لألفراد بتقديم شكاوى في حال انتهكت  للحقوق املدني

 حقوقهم املنصوص عليها في العهد .  

لكن ما يالحظ بالنسبة للعهدين الدوليين اللذين تناوال بالتفصيل الحقوق الواردة باإلعالن العاملي لحقوق االنسان، أنه ال  

من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية    12املادة    باستثناء م أي اعتراف صريح بالحق في بيئة نظيفة وسليمة،  نجد به

، غير أن هذا ال يمنع من وجود اعتراف ضمني  1" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية " والثقافية، التي تضمنت  

خرى املعترف بها كالحق في الحياة ، الحق في الغذاء ومستوى معيش ي أفضل، والحق  والذي يمكن استنتاجه من خالل الحقوق األ 

في الصحة الذي ورد ذكر البيئة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بمناسبة تأكيده باملادة 

اف في هذا العهد اتخاذها لتأمين املمارسة الكاملة للحق  التي تؤكد أيضا أن تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطر   1فقرة21

في الصحة، ضرورة تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. والواقع يثبت ضرورة وجود بيئة سليمة حتى نتمكن من  

 االنتفاع بهذه الحقوق ، وهذا ما يسمح لنا بإدراج الحق ببيئة نظيفة في صلب حماية هذه الحقوق.

ما تقّدم ذكره يعبر بشكل واضح عن إرادة دولية حقيقّية بوضع حقوق االنسان البيئية في مقدمة االولوّيات عبر  من خالل  

رسم اطار قانوني يشتمل على جميع املفاهيم التي من شأنها ان تعالج بشكل مباشر أو غير مباشر تفاقم االوضاع البيئية بما  

 ن لهذا االنسان حقه في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة. يتعلق باإلنسان. األمر الذي من شأنه أن يضم

 املبحث الثاني: الحماية القانونية لحق االنسان في بيئة سليمة على املستوى الوطني 

إن االعتراف بحق االنسان في بيئة سليمة، بداية على املستوى الدولي من خالل االتفاقيات و املعاهدت الدولية املتعلقة  

 حثت على ضرورة تكريس هذا الحق على املستوى الداخلي بخلق قوانين و آليات لتفعيله .بالبيئة، والتي 

لألمم   العامة  والجمعية  اإلنسانية الستوكهلم،  البيئة  إعالن  من خالل  الدولي،  املستوى  على  البيئة  في  الحق  نشوء  بعد 

املتقدمة منها والنامية، انتقلت العديد من هذه الدول إلى مرحلة  املتحدة، وبعد تكريسه دستوريا في مختلف دساتير دول العالم  

 .التطبيق من خالل تجسيد هذا الحق في تشريعاتها املختلفة، وذلك ألجل الوصول إلى حماية أمثل للبيئة

 في القانون الداخلي واجب االحترام واتسع مجال االعتراف بهذا الح
ً
ق باعتباره من  لقد أصبح االهتمام بالبيئة وحمايتها حقا

الحقوق التي تمثل الجيل الثالث من حقوق اإلنسان، واالهتمام بالحق في بيئة نظيفة وسليمة ال يعني الوصول إلى تحقيق بيئة  

مثالية لعيش االنسان بل أن الغاية هي املحافظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وحماية هذا املحيط  

 وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة اإلنسان وحقوقه.  ،من أي تدهور خطير

في  تتوزع  وانما  واحد،  مقنن  في تشريع  تكون  ان  يمكن  البيئة ال  في حماية  الوطني  املشرع  أن فلسفة  نجد  الصدد  هذا  في 

القواعد العامة   مجموعة من التشريعات املختلفة، فهناك التشريعات الدستورية التي تقف في قمة الهرم القانوني والتي ترسم 

 
االلكتروني:    -1 املوقع  على  منشور  الكامل  النص  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 23:00، على الساعة 2022جوان   03، تاريخ االطالع . 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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 في شكل قوانين داخلية لحماية البيئة  ) املطلب األول  البيئة    الحترامالتي تؤسس  
ً
) (، وهناك التشريعات العادية الصادرة غالبا

 املطلب الثاني (.

 املطلب األول :التكريس الدستوري لحق االنسان في بيئة سليمة

على الصعيدين الدولي و الوطني خاصة بعد ازدياد وتفاقم مظاهر  يعد موضوع حماية البيئة من املسائل ذات االهتمام  

اإلخالل بها املصاحبة للتطور الصناعي و االستغالل السيئ للموارد الطبيعية وأصبحت املناداة بخلق تشريعات داخلية مواكبة  

ملحة، وقد استجابت العديد من   لالتفاقيات و املعاهدات الدولية الخاصة بتوفير بيئة سليمة و إيجاد آليات لتفعيلها ضرورة

الدول لذلك إال أن التشريعات الداخلية العادية لم تكن كفيلة أبدا بردع املخاطر البيئية ما جعل الرفع من مستوى التشريع 

وإيران في دستور  1979البيئي الداخلي وتضمينه في الدساتير أمرا حتميا وهو ما سارت عليه بعض الدول كاسبانيا في دستور 

إن االعتراف بالحق في بيئة سليمة في الدستور يمنح لألفراد والدول األساس  1992.واململكة العربية السعودية في دستور    1980

، والتصدي ملختلف املشاريع واألنشطة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على سالمة البيئة بصفة  1القانوني حق الدفاع عن البيئة 

 عامة وصحة االنسان بصفة خاصة.  

إن التجربة الدستورية في الجزائر على غرار التجارب العربية املعاصرة تجربة فتية عرفت مراحل وتحوالت عدیدة ومختلفة  

فهل سایرت هذه التطورات املطالب اإلنسانية في إقرار الحقوق البیئية، إن اإلجابة عن هذا التساؤل يكمن في بيان مدى تطور  

 التكريس الدستوري للحقوق البیئية. 

، وكذلك  1976أو الدستور الثاني لسنة    1963ما يالحظ في هذا املجال أن الدساتير الجزائربة، سواء أول دستور لسنة  

لم تنص صراحة على حق االنسان في بيئة سليمة، إال أن ذلك     2008و  2002بتعديليه لسنة    1996و الدستور    1989دستور  

 . 2نجد الكثير من األحكام الدستورية التي لها عالقة بالحق في البيئة السليمة   ضمني بهذا الحق، حيث  اعترافال يعني عدم وجود  

 أنه مع تزايد  
ّ
الدولي بالحق في البيئة من منظور عالقته الوثيقة بالتنمية املستدامة، انضمت الجزائر لركب    االهتمام إال

، وأكدت عليه كذلك آخر  2016الدول املضمنة الحق في بيئة سليمة في دساتيرها و ذلك من خالل التعديل الدستوري لسنة  

الجزائري سنة   للدستور  الدا  2020تعديل  و  الدولية  للمطالب  اإلنسان ضمن  استجابة  لحقوق  الثالث  الجيل  بإدراج  خلية 

 دستور البالد.

العيش في بيئة سليمة ليضفي عليها بذلك الشرعية    2016فمن خالل دستور   إلى تقنين حق املواطن في  الجزائر  اتجهت 

منه على ما يلي " للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد    68الدستورية، حيث نصت املادة  

واملعنو  الطبيعين  األشخاص  واجبات  الحق  القانون  أن  الدستوري  املجلس  يرى  املادة  هذه  وبخصوص  البيئة"،  لحماية  يين 

املدستر في هذه املادة يتعلق بحقوق اإلنسان من الجيل الثالث وهو يخص الحفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة اللذان  

ق في البيئة السليمة وبين التأكيد على  يعتبران من الشروط األساسية للتنمية املستدامة إن املؤسس الدستوري ربط بين الح

البيئة   في  الحق  من  أخرى جعل  ومن جهة  من جهة،  هذا  الحق  لهذا  االقتصادي  الطابع  بذلك  ليضفي  املستدامة،  التنمية 

 
،  2021، السنة  03، العدد  12املجلد  في بیئة سليمة ودور القاض ي اإلداري في حمایته، املجلة األكاديمية للبحث القانوني،  ق  الحنوال معزوزي:    -1

 . 526ص 
مجلة الدراسات مقال منشور في    املواطنة البيئية في الجزائر، التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة كأساس ملمارسة  أوكيل محمد أمين:    -2

 .  124ص  ، 2020، جانفي 02، العدد 04والبحوث القانونية، املجلد 
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السليمة محور حق وواجب في آن واحد، اذ لم يكتف النص على البيئة كحق من حقوق املواطن فقط بل تعدى ذلك الى التأكيد  

 نتهك هذا الحق.ُُ الدولة ملزمة بحماية هذا الحق وبالتالي ضرورة التدخل عندما ي  على أن 

التي تنص على    64، بموجب املادة  20201كما أكد املشرع الجزائري على هذا الحق في آخر تعديل للدستور الجزائري لسنة 

نون واجبات األشخاص الطبيعيين واملعنويين لحماية  يحدد القا  أّن :"  للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية املستدامة.

 البيئة ".

لعل من بين أهم أسباب دسترة الحق في بيئة سليمة عدم كفاية التشريعات و القوانين العادية و اآلليات املنبثقة عنها،  

ار املحدقة بها لذلك فإن جعل  والضرورة امللحة ملحاولة تطوير األطر التشريعية للمحافظة على سالمة البيئة في ظل تزايد األخط

حماية البيئة من املبادئ الدستورية له انعكاساته و املهمة على مستوى التشريع البيئي سواء املنبثق عن السلطة التشريعية أو  

 التنظيمات واملراسيم و اآلليات الصادرة من السلطة التنفيذية. 

ملتضمنة فيه تسمو على كل القواعد والقوانين األخرى وهو ما  ما يجعل القواعد ا  نينيحتل الدستور قمة هرم تدرج القوا

التشريع الدستوري يحتل مكانة رفيعة ما يوجب    جعل الحق في بيئة سليمة بعد ترقيته من مستوى التشريع العادي إلى مستوى 

 على باقي القوانين أن تحترمه وال تخالف قواعده. 

  ة سليمةالثاني : التكريس التشريعي للحق في بيئاملطلب 

 من خالل التجسيد التشريعي له، 
ّ
ال يمكن أن يكتمل اإلقرار الدستوري الضمني والصريح لحق االنسان في بيئة سليمة إال

 83/033، يتمثالن في : قانون رقم  2وفي هذا االطار نجد أن أهم قانونين صدرا بالجزائر يتعلقان بحماية البيئة بشكل مباشر 

في   لسنة    5الصادر  من    1983فيفري  واملتكون  امللغى  البيئة  بحماية  وصريحة    114املتعلق  حقيقية  استجابة  يعتبر  مادة، 

،  يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي إلى   4للتطلعات والجهود الدولية الرامية لحماية البيئة 

شكال التلوث واملضار ومكافحته، باإلضافة إلى تحسين إطار املعيشة  حماية املوارد الطبيعية واضفاء القيمة عليها وتجنب كل أ

ونوعيتها، كما تعرض املشرع في هذا القانون إلى دراسات مدى التأثير واملنشآت املصنفة والجهات املكلفة بحماية البيئة، وعلى  

قد تضمن مبادئ عامة لحماية البيئة    إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة، وفي مجمل مواد هذا القانون نجده

 ذاتها. والتي بدورها تخدم حق االنسان في بيئة سليمة متوازنة. 

واملتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة    2003جويلية    20بتاريخ    03/10سنة تم إصدار قانون رقم    20وبعد  

يسعى التي  واألهداف  القانونية  األحكام  من  مجموعة  تضمن  التنمية    حيث  :ترقية  في  واملتمثلة  تجسيدها  إلى  القانون  هذا 

تدعيم   ،أيضا  بالبيئة  امللحقة  التلوث واألضرار  أشكال  من كل  والوقاية  معيش ي سليم  إطار  ،والعمل على ضمان  املستدامة 

 االعالم ومشاركة الجمهور وكافة املتدخلين في تدابير حماية البيئة .  

 
 . 82، العدد 2020ديسمبر  30، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  2020التعديل الدستوري الجديد لسنة  -1
تعلقين بحماية البيئة: فكرة عبد العزيز وباديس شريف: الحماية القانونية لحق االنسان بيئة سليمة،  راجع أكثر تفصيل حول هذين القانونيين امل  -2

 .140، ص 2019، جوان 12خنشلة، العدد  مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور
 .1983فيفري  05، املؤرخ في 60امللغى، املتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  03/ 83قانون رقم  -3
محمد، الحق في البيئة السليمة في املواثيق الدولية والقانون الوطني، مقال منشور في مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان   زرباني عبد هللا وكحلولة  -4

 . 261،   ص 2019، جانفي 4، املجلد 14عاشور الجلفة،  العدد 
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الجزائري من خالل هذا القانون، قد وسع من مضمون الحق في البيئة باعتماده تقنية التشريع عن طريق  املالحظ ان املشرع  

في   الحق  في تعزيز مضمون  العلمي  إلى طابعها  بالنظر  التي تساهم  التنمية املستدامة،  إطار  في  البيئة  العامة لحماية  املبادئ 

يئية املتنوعة. كما أنها تسمح بتطوير مضمون الحق في البيئة بفعل املطال  املحافظة على الظروف الطبيعية املالئمة لألنظمة الب

 .النوعية املرتبطة به

إلى جانب قانون البيئة الذي يعتبر الشريعة العامة والنص األساس ي املتعلق بحماية البيئة ، نجد عّدة قوانين أخرى عالجت  

 صر: عنصرا من عناصر البيئة من بينها على سبيل املثال ال الح

 .1القانون املتعلق بتسيير النفايات -

 واملتضمن األحكام العامة املتعلقة بحماية الساحل.  2القانون املتعلق بحماية الساحل  -

االقليم  - بتهيئة  املتعلق  وتنميته    3القانون  االقليم  لتهيئة  الوطنية  السياسة  وتوجيهات  ومبادئ  أسس  يحدد  والذي 

 املستدامة. 

 خاتمة

بيئة ليصل إلى هذه املرحلة من التطور لوال الجهود الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في تبلور مضمونه  لم يكن للحق في ال

وأن كل من هذه االتفاقيات البيئية وغيرها تعتبر أساسا  .على الصيغة التي وصل إليها من خالل اإلقرار بالحق العام في البيئة

القا نونية، كما تعتبر مرجعا للدول فيما تنشئه من قوانين وأحكام تخص البيئة  جوهريا للحق في البيئة تستلهم منها قيمتها 

 وكفالة الحق فيها.  

إال أن تقنين البيئة كحق أساس ي لإلنسان ضمن مواثيق وإعالنات حقوق اإلنسان هو أمر بالغ األهمية يعكس االهتمام  

ت عليه في السابق، ويعبر في نفس الوقت على مدى أهمية  البالغ والرغبة الصادقة في توفير حماية أكثر فاعلية للبيئة مما كان

املالئمة   والظروف  املناسب  الجو  يتهيأ  واملجتمع  للفرد  أساس ي  كحق  البيئة  على  باملحافظة  إذ  عليها  الحفاظ  ووجوب  البيئة 

حقوق األخرى في وسط ملمارسة باقي حقوق اإلنسان األخرى، فال معنى للحق في الحياة كأهم الحقوق وأكبرها قيمة ضمن باقة ال

 .بيئي ملؤه التلوث والضوضاء

العيش ضمن وسط بيئي متوازن   التصريح الدولي والدستوري والتشريعي بأن لإلنسان حقا أساسيا في  لذلك فإّن مجرد 

ق،  لوحده غير كاف لحماية البيئة ووقاية عناصرها الطبيعية من التحطيم وتوفير حياة ذات نوعية ممتازة ومستوى معيش ي الئ

إذ البد من توفير مجموعة من اآلليات القانونية والتنظيمية واملؤسساتية، التي يكون الهدف منها وقاية البيئة من التلوث، ثم  

 ضمان وحماية حق االنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة. 

ه لوقاية البيئة وضمان الحق فيها ال بد من تكاثف مختلف الجهود  
ّ
الفردية والجماعية والحكومية والغير  ضف إلى ذلك أن

منذ نعومة أظفارهم بمدى أهمية البيئة وما يمكن أن ينجم    -ابتداء-حكومية في آن واحد، ويتوقف كل ذلك على وعي األفراد  

 
 . 2001ديسمبر  12الصادرة في  77املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  01/19قانون  -1
 .2002فيفري  5، الصادرة في 10املتعلق بحماية الساحل وتنميته ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  02/22قانون  -2
 . 2001ديسمبر  12الصادرة  في  77املتعلق بتهيئة االقليم وتنميته املستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  01/20قانون  -3
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والقيم  عن الحفاظ عليها، وال يتأتى ذلك إال من خالل توفير تعليم بيئي وترسيخ ثقافة بيئية وكذا الحث والتربية على املبادئ  

 . 1البيئية. ومنه نشر الوعي البيئي عند السكان وإقامة أيام تحسيسية حول مخاطر التلوث على البيئة 

  املراجع املصادر و  قائمة

 أوال: قائمة املصادر 

  االتفاقيات واملعاهدات الدولية 

-    :  17اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " ،دورة 

 . WHC-2004/WS/2، 16/11/1972باريس ، 

 .10/12/1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار : تم توقيعها في مونتو جوباي بجامايكا بتاريخ ، -

الهدف منها دعم     ،22/03/1985يينا الخاصة بحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريـال : تم توقيع االتفاقية في  اتفاقية ف  -

 التعاون الدولي لحماية طبقة األوزون العليا من اآلثار الضارة ألنشطة االنسان املختلفة. 

 1992تم توقيع االتفاقية في جوان    االتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الخاص بالسالمة االحيائية  -

 . 1992ديسمبر19والتنمية ودخلت حيز النفاذ في بريو دي جانيرو بمؤتمر األمم املتحدة للبيئة 

بال  - ما:   اتفاقية  الفترة  في  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  برعاية  املنعقد  املؤتمر  خالل  اعتمادها  مارس  22إلى20بين    تم 

 بسويسرا،1989

 النصوص القانونية

 .82، العدد 2020ديسمبر  30، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2020التعديل الدستوري الجديد لسنة -

ديسمبر    12الصادرة  في    77املتعلق بتهيئة االقليم وتنميته املستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية ، عدد    01/20قانون    -

2001 . 

ديسمبر    12الصادرة  في    77املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد    01/19قانون  -

2001 . 

 . 1983فيفري  05، املؤرخ في  06امللغى، املتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  83/03قانون رقم  -

 . 2002فيفري  5، الصادرة في 10الساحل وتنميته ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد املتعلق بحماية   02/22قانون  -

 ثانيا/ قائمة املراجع 

 الرسائل الجامعية  -أ

طاوس ي فاطنة: الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي و الوطني ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، تخصص     - 

ـــة  : حقوق اإلنسان والحريات العا  ـــــ ، قســـــــــــــــــم الحقــــــــوق ،   -كلية الحقوق و العلوم السياسية    -مة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلـــــ

 . 2014/2015السنة الجامعية :

 
 . 263زرباني عبد هللا وكحلولة محمد، مرجع سابق، ص  -1
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 املقاالت العلمية: -ب

األكاديمية للبحث القانوني، ، مقال منشور في املجلة  في بیئة سليمة ودور القاض ي اإلداري في حمایتهق  الحنوال معزوزي:    -

 . 2021، السنة 03، العدد 12املجلد 

القادر:    - عبد  العيد  وقاسم  القادر  عبد  االحتواء  يزيد  شمولية  و  القانوني  االحتواء  نسّبية  بين  سليمة  بيئة  في  الحق 

 . 462، ص 2001جوان 10/مجلة القانون العام الجزائري واملقارن، املجلد السابع، العدد الدستوري، 

محمد ناصر بوغزالة: العالقة بين حقوق االنسان والبيئة، مقال منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، املجلد    -

 .50، ص 2015، سنة 02، عدد 01

أمين:    - في الجزائر، أوكيل محمد  البيئية  املواطنة  بيئة سليمة كأساس ملمارسة  في  للحق  الدستوري  مقال    التكريس 

 . 124ص  ، 2020، جانفي 02، العدد 04مجلة الدراسات والبحوث القانونية، املجلد منشور في 

فكرة عبد العزيز وباديس شريف: الحماية القانونية لحق االنسان بيئة سليمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة    -

 . 2019، جوان 12خنشلة، العدد  عباس لغرور

 وكحلولة محمد، الحق في البيئة السليمة في املواثيق الدولية والقانون الوطني، مقال منشور في مجلة آفاق  زرباني عبد هللا  -

 .261،   ص 2019، جانفي 4، املجلد 14للعلوم، جامعة زيان عاشور الجلفة،  العدد 

اقع االلكترونية:   املو

والثقاف  -1 واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  االلكتروني: العهد  املوقع  على  منشور  الكامل  النص  ية، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 23:00، على الساعة 2022جوان  30، تاريخ االطالع . 

 ماستر،  شهادة لنيل مذكرة للعمل، الدولية  واالتفاقيات زئر ا الج في العمل قانون  بين النقابي الحق  خيرة، بورزيق  - .
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 حماية املرأة من التحرش الجنس ي في مكان العمل 
La protection de la femme du harcèlement sexuel dans le milieu du  travail 

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو   -    Dr Moumou Nadia  -ة  د.مومو نادي

 

 

 

Le résumé : 

Les dernières décennies ont vu une large présence des femmes sur le marché du travail aux côtés des 

hommes dans divers domaines de travail, et pour cela le travail des femmes est devenu une caractéristique des 

sociétés contemporaines. 

Cependant, la concurrence des femmes avec les hommes dans de nombreux domaines de travail a créé des 

données qui exigent la mise en place de certaines conditions pour le travail des femmes en raison de leur nature 

différente de celle des hommes. 

Le harcèlement sexuel est considéré comme l'un de facteurs qui constituent un obstacle fondamental à la 

pleine jouissance par les femmes de ses droits et libertés fondamentaux. 

Le phénomène de la violence et du harcèlement dans le monde du travail constitue une violation et un abus 

des droits de l'homme, et il menace l'égalité des chances et de la justice, et par conséquence c’est l’un des 

phénomènes les plus dangereux dans le monde du travail, qui a des répercussions négatives, sur la santé 

psychologique et physique de la femme, et sur sa dignité. C'est pourquoi la communauté internationale s'est 

préoccupé de ce phénomène dans le cadre des instruments internationaux des droits de l'homme, et cela en 

luttant contre la violence et la discrimination à l'égard des femmes, et sans oublier le rôle qu’a joué 

l’organisation mondiale du travail dans la lutte contre ce phénomène, elle a conclu la Convention C190 sur la 

violence et le harcèlement lors du centenaire de l'Organisation internationale du travail, le 21 janvier 2019, qui 

est un instrument de protection et de promotion des droits de tous les travailleurs contre la violence et le 

harcèlement, y compris la violence sexiste. 

Les mots clés : Harcèlement sexuel, le droit au travail, les droits des femmes, conventions des droits de 

l'homme, Organisation internationale du travail. 
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 امللخص: 

 إلى جنب مع الرجل في مختلف مجاالت العمل، وأضحى  
ً
 للمرأة واسع في أسواق العمل جنبا

ً
شهدت العقود األخيرة وجودا

بعض   أوجد  قد  العمل  مجاالت  من  العديد  في  للرجل  املرأة  مزاحمة  أن  غير  املعاصرة،  املجتمعات  سمات  من  سمة  عملها 

 الختالف طبيعتها عن الرجل.امل
ً
ويشكل التحرش الجنس ي أحد هذه    عطيات التي تتطلب توفير شروط معينة لعمل املرأة نظرا

ا واسع النطاق يعيق تمّتع املرأة الكامل بالحقوق والحرّيات األساسية. املعطيات التي تشكل   حاجًزا أساسيًّ

 لحقوق اإلنسان، وتهدد تكافؤ الفرص والعدالة، وهي من  إّن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل  
ً
 وإساءة

ً
انتهاكا

أخطر الظواهر في عالم العمل، التي لها تداعيات وآثار وانعكاسات سلبية على صحة اإلنسان النفسية والبدنية، وعلى كرامته،  

الدولية لحقوق اإلنسان م  الظاهرة في إطار الصكوك  الدولي هذه  ن خالل محاربة العنف والتمييز ضد  لذلك عالج املجتمع 

بشأن العنف والتحرش خالل    C190أبرمت االتفاقية  كما كان ملنظمة العمل الدولية دور هام في محاربة هذه الظاهرة إذ    املرأة،

في   الدولية،  العمل  ملنظمة  املئوية  العنف  2019جانفي    21الذكرى  ضد  العمال  جميع  حقوق  وتعزيز  لحماية  صك  وهي   ،

 بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس.  والتحرش 

 : التحرش الجنس ي، الحق في العمل، حقوق املرأة، اتفاقيات حقوق اإلنسان، منظمة العمل الدولية. الكلمات االفتتاحية

 

 

 مقدمة:  

 للمرأة
ً
 إلى جنب مع الرجل في مختلف مجاالت العمل، بما في ذلك    شهدت العقود األخيرة وجودا

ً
واسع في أسواق العمل جنبا

القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات، وأضحى عملها سمة من سمات املجتمعات املعاصرة، غير أن مزاحمة املرأة للرجل  

 الختالف طبيعتها عن  في العديد من مجاالت العمل قد أوجد بعض املعطيات التي تتطلب توفير شروط  
ً
معينة لعمل املرأة نظرا

ا واسع النطاق يعيق تمّتعها الكامل بالحقوق  ويشكل العنف أحد املشاكل التي تعاني منها املرأة وتعتبر    الرجل. حاجًزا أساسيًّ

 والحرّيات األساسية. 

بالعمل بكرامة وفي بيئة عمل خالية من العنف والتحرش بما في ذلك    -بغض النظر عن النوع    -فيقّر الجميع بحّق اإلنسان  

 لحقوق اإلنسان، وتهدد تكافؤ  
ً
 وإساءة

ً
العنف على أساس الجنس، وإّن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل انتهاكا

ال املتبادل، وعلى أساس  الفرص والعدالة، وتتنافى مع معايير  عمل الالئق، وهذا يدعو لتعزيز ثقافة عمل تقوم على االحترام 

حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه ومنع العنف والتحرش، وتقع على كل دولة مسئولية هامة لحماية العمل، وضمان استقراره  

التساباتزانواستمراره   العاملين، ويساهم بقوة ال تسامح فيها  العمل،  ، وبما يحفظ كرامة  بيئة  في  العنف والتحرش  هل مع 

ومكافحة هذه الظاهرة السلبية مسئولية كل الجهات والهيئات الفّعالة في سوق العمل، لتتكاتف وتتعاون وتتشارك في التصدي  

أخطر   من  والتحرش  العنف  فظاهرة  نهائيا،  عليها  للقضاء  والسياسات  الخطط  وتضع  وتمنعها  والتحرش  العنف  لظاهرة 

ف كرامته  الظواهر  وعلى  والبدنية،  النفسية  اإلنسان  على صحة  سلبية  وانعكاسات  وآثار  تداعيات  لها  التي  العمل،  عالم  ي 

وعالقاته في العمل، وتفاعالته في بيئته االجتماعية واألسرية، وقوته اإلنتاجية، وكفاءته، وتحول دون مشاركة النساء الفّعالة  

كد ذلك في الصكوك الدولية واإلعالن العاملي  في سوق العمل ودون تقدمهن فيه، ويضعف مسا
ُ
همتهن في العملية التنموية، وأ

 لحقوق اإلنسان، في هذا الصدد تطرح اإلشكالية التالية: 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  177
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

ما مدى نجاعة الجهود الدولية الرامية للحد من ظاهرة التحرش الجنس ي ضد املرأة في مكان العمل؟ يمكن اإلجابة على هذه  

 تية:  اإلشكالية في الخطة اآل

 املبحث األول: مفهوم التحرش الجنس ي ضد املرأة في مكان العمل.  

 : الجهود الدولية ملواجهة ظاهرة التحرش الجنس ي ضد املرأة في مكان العمل. الثانياملبحث 

 

 مفهوم التحرش الجنس ي ضد املرأة املبحث األول: 

، وبدأ الباحثون والعلماء 1970حتى منتصف عام  لم يكن مصطلح التحرش الجنس ي حسب العديد من الكتابات موجودا  

زيادة  إلى  أدت  التي  األسباب  من  العديد  تبلورت  الوقت،  املرأة، ومنذ ذلك  العنف ضد  أشكال  باعتباره شكل من  به  يهتمون 

عدد من    االهتمام بمفهوم التحرش الجنس ي، من بينها ظهور الحركات النسوية املدافعة عن قضايا املرأة، باإلضافة إلى نشأة

التي اهتمت بقضايا املرأة، ومنها القضايا املرتبطة بالعنف املوجه ضد    –املحلية والقومية والعاملية    –الجمعيات واملؤسسات  

، وعليه قبل الخوض في دراسة الجهود الدولية  1املرأة في كل صوره وأشكاله، وما ارتبط بذلك من فهم عاملي لحقوق املرأة وحريتها 

قانونية للمرأة ضد التحرش الجنس ي في مكان العمل علينا التطرق إلى التعريف جريمة التحرش لغة )املطلب  لتكريس حماية  

 األول( واصطالحا )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: تعريف التحرش الجنس ي لغة  

لى هذا املعنى يكون  يرجع إلى فعل "حرش " ويعنى " خدش"، والتحرش بالش ئ معناه التعرض له بغرض تهيجه، وباالعتماد ع

 .2التحرش باإلنسان هو التعرض له بوسيلة ما من أجل إثارته، ودفعه نحو فعل معين 

كما يعرف معجم الوجيز مصطلح التحرش من فعل حرش بمعنى أفسد وهي عند اإلنسان والحيوان بمعنى أغرى، وتحرش  

 .3به: تعرض له ليهيجه 

 املطلب الثاني: تعريف التحرش الجنس ي ضد املرأة اصطالحا 

من   عدد  يتضمن  ألنه  ومعقد،  مركب  مفهوم  يمثل  الجنس ي  التحرش  أن  إال  التحرش،  تعريف  بساطة  من  الرغم  على 

يكون  السلوكيات واألفعال املتداخلة مع بعضها البعض، والتي قد تحدث في وقت واحد متزامن، منها ما يكون ظاهر، ومنها ما  

خفي، فما يكون ظاهر من أفعال التحرش هو الفعل ذاته واتجاه هذا الفعل، وما يكون خفي هو دوافع الفاعل وما يهدف إليه  

 .4من وراء ارتكاب مثل هذا الفعل 

  ولقد ذهبت عدد من القوانين داخل عدد من املجتمعات األوربية واألمريكية إلى أن التحرش الجنس ي عبارة عن سلسلة       

من األفعال، تبدأ من سلوك علني بالنظرة أو القول، مؤسس ومبنى على أساس الجندر، وتنتهى إلى سلوك عنيف ومهين مؤسس  

 أيضا على أساس الجندر. 

 
 .189، ص 2014، جامعة عبد الحميد بن باديس، 02هند بن حميدة، "التحرش الجنس ي ضد املرأة العاملة"، مجلة الحوار الثقافي، عدد -1
 .188املرجع نفسه، ص  -2
 . 145، ص 1999املعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، القاهرة، -3
 .509، ص 2020، 52رامي مصطفى، "جريمة التحرش الجنس ي دراسة تحليلية نقدية"، مجلة املعيار، عدد  بن-4
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وإذا كانت املؤسسات القانونية اعتمدت على مفهوم الجندر فى تعريفها للتحرش الجنس ي، فإن االتجاهات النظرية النسوية  

عتمدت على رؤى هذه االتجاهات، قد ربطت ما بين الجندر والتفاوت في حيازة القوة بين الرجل واملرأة، في  والدراسات التي ا

العنف   إضافية على طريق  إال خطوة  هي  ما  الجنس ي  التحرش  أفعال  أن  الجنس ي، وذلك من خالل  التحرش  ملفهوم  تعريفها 

من التحرش الجنس ي قد ال يكون دائما جنسيا، بقدر ما هو  الجسدي واملعنوي املوجه ضد املرأة، وذلك من خالل أن الهدف  

 .  "1تأكيد لسلطة الشخص املتحرش، واعتبار املرأة موضوعا "شيئا" له

إن املرأة التي تتعرض للتنكيد والتحرش الجنس ي تعتبر من قبل املعتدي عليها كما لو كانت " تحت التصرف"، ويجب عليها  

نفسها محظوظة، وتزهو بقيمتها إذا كانت هي املصطفاة، وال يتخيل املتحرش إطالقا إمكانية أن  القبول، بل يجب أن تعتبر  

 .  "ترفضه املرأة املحظية

التي ذهبت إلى أن التحرش هو مجموعة من   " Kathleen ومن التعريفات التي اعتمدت على الرؤية السابقة تعريف " كاتلين 

تعكس في مجملها املكانة االجتماعية املتدنية للمرأة مقارنة بالرجل، كما تعكس أيضا  األفعال، يقوما الرجل ضد املرأة، والتي  

عملية نشر الدور الجنس ي النوعي للمرأة على أدوارها األخرى، ووفق هذه الرؤية فإن التحرش الجنس ي ينشأ من تفاوتات وفروق  

عي والثقافي، ويعمل التحرش الجنس ي على الحفاظ على هذه  القوة وحيازا واستغاللها بين الرجال والنساء على املستويين االجتما

 الفروق والتباينات على املستوى التنظيمي. 

اصط الجنس ي  التحرش  نعرف  أن  قبل  ال يمكننا  من  مقبول  وغير  املتحرش  قبل  من  متعمد  جنس ي  سلوك  انه   " على  حا 

يف بعض التعليقات أو املجامالت التي تشمل  الضحية، وليس من االزم أن يكون هذا السلوك واضحا أو معلنا، بل يمكن تصن

التي تحمل إيحاءات جنسية، ولإللحاح في   الجنسية الشخصية، كذلك اللمسات، والنكات  التحديق، أو  األسئلة  التصفير، 

 .  2طلب لقاء، أو تصرف غير مرغوب فيه أو غير مألوف والئق اجتماعيا، فإنه يعتبر من أشكال التحرش

نس ي أصبح مصطلحا متداوال، إال أن تعريفه يظل مبهما وغير واضح ، فالخلط بين التحرش واالعتداء  ورغم أن التحرش الج

مازال قائما، لهذا يصعب تحديد السلوكيات التي تشكل تحرشا جنسيا، حيث يوجد تفاوت كبير في تقديرات من تعرضن لهذا  

تحديدا دقيقا، )فما قد يعتبر تحرشا جنسيا عند البعض    النوع من السلوكات، األمر الذي أدى إلى عدم تحديد عقوبة الجاني

 ، قد يعتبر سلوكا عاديا عند البعض اآلخر، ومن هنا ترجع أهمية التعریف بماهية املصطلح. 

ويعرف التحرش الجنس ي على أنه استغالل موقع نفوذ أو سلطة داخل مؤسسة ما من طرف الرجل، للحصول على متعة  

يف أو ترغيب، وهذا السلوك املسمى بالتحرش الجنس ي هو وجه من العنف الذكوري املوجه ضد  جنسية مقابل ّ وي ف ُ تخو 

املرأة، وهو عنف نفس ي باألساس من أجل الحصول على عالقة جنسية، وهنا ينبغي أن نميز بين التحرش الجنس ي وبين االعتداء  

، فيها دعوة إلى عالقة جنسية عن طريق اإلكراه  الجنس ي، فالتحرش وليس جنسيا عموما هو كلمات ونظرات ودعوات وإيحاءات

. 

 
 . 509هند بن حميدة، املرجع السابق، ص  -1
 . 03صالح سحر، التحرش الجنس ي في مجال العمل، وحدة اإلعالم والبحوث، املركز املصري لحقوق اإلنسان، د.س، ص -2
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وفي تعريف أخر في عدد من القوانين داخل عد من املجتمعات األوروبية واألمريكية أن التحرش الجنس ي هو سلسة من  

وع  األفعال، تبدأ بسلوك علني داخلي يتشكل انطالقا من رغبة معينة، قد يكون بالنظر وبالقول، مؤسس ومبني على أساس الن

 . 1االجتماعي، وتنتهي بعد ذلك بسلوك عنيف على جنوسة مبرمجة 

 املبحث الثاني: الجهود الدولية لحماية املرأة من التحرش الجنس ي في مكان العمل 

اهتم املجتمع الدولي بحماية كل حقوق املرأة، ومع تفاقم ظاهرة العنف ضد املرأة وظهور نوع آخر من  العنف ضد املرأة  

في سبيل مواجهة هذه الظاهرة الجديدة    مكان العمل، عمل املجتمع الدولي على وضع مجموعة من الضوابطبالخصوص في  

نسبيا، وذلك من خالل محاربة العنف بصفة عامة)املطلب األول(، ومن خالل محاربة التمييز ضد املرأة)املطلب الثاني(، كما  

برام اتفاقية خصيصا لذلك ودعت الدول إلى املصادقة عليها)املطلب  أولت منظمة العمل الدولية أهمية لهذه الظاهرة وقامت بإ

 الثالث(.  

 املطلب األول: الحماية من التحرش الجنس ي من خالل الحماية من العنف  

ينظر القانون الدولي للتحرش الجنس ي على أنه شكل من أشكال العنف الجنس ي املمارس ضد املرأة، حيث أورد إعالن األمم  

تعريفا للعنف الجنس ي ضد النساء ويدخل عن إطاره جريمة التحرش الجنس ي    1993العنف ضد النساء عام    املتحدة بشأن

باملرأة واإلعالن يعرف العنف ضد املرأة بأنه فعل مؤسس على نوع الجنس ي يؤدي إلى ضرر ومعانات جسدية أو جنسية ملا في 

 القسري من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.   ذلك التهديد بارتكاب مثل هذا العمل أو اإلجبار أو الحرمان 

 وقد أورد اإلعالن طائفة وسعة من األعمال والظروف التي يتضمنها هذا التعريف وهي: 

 العنف الجسدي والعنف الجنس ي والنفس ي الذي يحدث داخل األسرة. -1

 عام.العنف الجسدي والعنف الجنس ي والنفس ي الذي يحدث في اإلطار ال-2

نشر مكتب الدولي للشغل تقريرا يتضمن احصائيات عن التحرش الجنس ي مما أدت على    1995وعند انعقاد مؤتمر بكين  

باملائة من بينهم ترك العمل، وأكد املؤتمر من جهة أخرى على ضرورة سن الحكومات والنقابات    8باملائة إلى    6نسبة تتراوح ما بين  

سهام في تطبيق سياسات تمنع كل أشكال التمييز ضد املرأة وعلى رأسها التحرش الجنس ي في  واملنظمات النسائية لقوانين واإل 

 .2019طار العمل، ولم يتم على مستوى التشريع الدولي التصويت على اتفاقية محاربة العنف ضد النساء إلى غاية إ

 التمييز املطلب الثاني: الحماية من التحرش الجنس ي من خالل الحماية من 

حكما محوريا: فهو يهدف إلى ضمان حماية الصحة املهنية على أساس    /و من اتفاقية سيداو01الفقرة    11يمثل نص املادة  

املساواة املطلقة بين الرجل واملرأة مع االعتراف في الوقت نفسه باالختالف في الوضع بينهما، ويظهر تعقيد النص في بيانه الذي  

الصحية وسالمة ظروف العمل، وتفسير اللجنة للنص ذهب أبعد من ذلك، ويهدف إلى مكافحة التمييز    يكرس: "الحق في الوقاية

 .2القائم على أساس النوع االجتماعي من خالل العمل بشكل خاص على مكافحة التحرش الجنس ي في العمل 

 
 .96، ص 2001نويات، ترجمة فاديا الذقاني، دار العالم الثالث، القاهرة، ماري فرانس، تنكد املع-1

2- MOSCHEL Mathias, "« Unité fondamentale » De discrimination ?", in, La convention pour l’élimination des discriminations à 

l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, 2014, p 258. 
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 آخر للتمييز    - وتمييز غير مباشر  تمييز مباشر    - كشفت لجنة سيداو إلى جانب األشكال الكالسيكية للتمييز ضد املرأة  
ً
شكال

الثغرات املوجودة في نص هذه االتفاقية وتكييفها مع   اللجنة ملء  "خاص بحالة النساء"، إذ أتاح التفسير الديناميكي لهذه 

 . 1تطور النظريات املتعلقة باملساواة

التمييز   أغفلت تضمين مصطلح  أنها  لجنة سيداو  االتفاقية    -وأدركت  قامت عليه  على    -الذي  القائم  "العنف  ملصطلح 

"، إذ اقتصر التمييز على ثالثة أشكال فقط، هي: التفرقة، االستبعاد، والتقييد، ولم يرد  Gender Based Violenceالجندر" "

، التي وسعت  1992لعام    19البداية، ولكي تستدرك لجنة سيداو ذلك، أصدرت التوصية رقم  مصطلح العنف في االتفاقية منذ  

الدول بالقضاء عليه، ف الذي يجب أن تلتزم  املرأة  القائم على  من مفهوم التمييز ضد  التوصية على: "إن العنف  نصت هذه 

املرأة على الذي يكبح قدرة  التمييز  أشكال  الجنس هو شكل من  املساواة مع  التم  أساس نوع  تع بحقوقها وحرياتها على قدم 

 .2الرجل"

من اتفاقية سيداو يتضمن العنف القائم على    01التمييز ضد املرأة" الوارد في املادة  "وانتهت من ذلك إلى القول بأن تعريف  

 في االتفاقية بصرف النظر عما  3أساس نوع الجنس 
ً
إذا كانت تلك األحكام  ، وإلى أّن مثل هذا العنف قد يخرق أحكاًما محددة

 أم لم تذكره.  
ً
 قد ذكرت العنف صراحة

أو   امرأة  املرأة بسبب كونها  املوجه ضد  "العنف  ه: 
ّ
بأن الجنس  القائم على أساس نوع  العنف  اللجنة تعريف  لقد حددت 

ا جسدًيا أو عقلًيا أو ج
ً
نسًيا بها، والتهديد بهذه  العنف الذي يمس املرأة على نحو جائر ويشمل األعمال التي تلحق ضرًرا أو أمل

 .4األعمال، واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية"

التحرش  التعريف  الجنس حسب هذا  املبني على أساس  العنف  للمرأة    5ويشمل  التجاري  الجنس ي واالستغالل  واالعتداء 

وإصابته الزواج،  على  واإلجبار  النساء  ختان  مثل  الثقافية  واملمارسات  بها  والعنف  واالتجار  ين،  القسريَّ واإلجهاض  بالعقم  ا 

األسري الذي يشمل الضرب واالغتصاب وغيرها من أشكال االعتداء الجنس ي والعنف النفس ي، وكما يعتبر زواج الفتاة تحت  

 سن الثامنة عشر عنفا ضد الطفلة.   

 
1 - NIVARD Carole, "La convention, un outil pour l’égalité", in, La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des 

femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014, p 115. 
 . 01، الفقرة A/47/38، الوثيقة رقم: 1992، "العنف ضد املرأة"، 19لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  -2
 . 06املرجع نفسه، الفقرة  - 3
رة خاصة تعنى بمسألة ، بتعيين مقر -إعالن القضاء على العنف ضد املرأة-، استناًدا إلى هذا اإلعالن 1994قامت لجنة حقوق اإلنسان في عام    -4

املرأة، التقارير  العنف ضد  هذه  تعالجها  التي  املحاور  ومن  جنة، 
ّ
الل إلى  سنوية  تقارير  املقّررة  وتقدم  وعواقبه.  األسباب    وأسبابه  السنوية 

والعواقب للعنف،   
ً
عرضة املرأة  تجعل  التي  والثقافية  واالجتماعية  ت  االقتصادية  الذي  للعنف  واالجتماعية  داخل االقتصادية  له  تّعرض 

: سونيال أبيسيكيرا، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دراسة ضمن ورشة  ينظراألسرة، وفي املجتمع املحلي، وفي الحياة العامة،  

 . 2016ماي  23، تاريخ االطالع 93، ص .edu/arab/M4.pdfhttp://hrlibrary.umnعمل فاي فاي، يوجياكارتا،على املوقع التالي: 
 من كرامة شخص ما وخلق بيئٍة من الخوف أو العداء أو اإلهانة أو الّتحقير أو    -5

ّ
يقصد بالتحرش كل سلوٍك غير مرغوٍب فيه يهدف إلى الحط

عروفة أو يستتبع ذلك. وتشمل املضايقة الجنسية أّي سلوٍك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، الكراهية له وذلك لسبب من أسباب الّتمييز امل

ل، مثل املالمسات البدنية والعروض املادية، واملالحظات ذات الطابع الجنس ي وعرض املواد اإلباحية واملطالب الحسية سواء بالقول أو بالفع

 .  18، "العنف ضد املرأة"، مرجع السابق، الفقرة  19العامة رقم : لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية ينظر

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M4.pdf
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ت املحاكم اإلقليمية لحقوق  ار قرار وفي إطا  1سمح هذا التكييف الذي تم اعتماده على نطاٍق واسٍع في االتفاقيات الدولية 

 بإدراج مكافحة العنف ضد املرأة ضمن التزامات الدول.  2اإلنسان 

يجب التذكير هنا أنه حتى زمن ليس ببعيد، كانت ممارسات العنف ضد املرأة تعتبر شأًنا خاًصا، يقتصر التدخل فيه على  

يسمح الخوض في حياة النساء التي ال تزال في حّيز املحرم واملقدس".  الجمعيات غير الحكومية املناهضة للعنف، "إذ لم يكن  

، حيث أكد على أن العنف ضد املرأة  1993استمر هذا األمر مألوفا حتى تاريخ انعقاد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان في فيينا  

 . 3هو انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية 

ه: "يمكن أن تحدث إساءة بالغة إلى املساواة في أكدت لجنة سيداو في توصيتها العامة ب  ولقد
ّ
شأن العنف ضد املرأة على أن

" أّن:  وتضيف  العمل"،  مكان  في  الجنسية  املضايقة  مثل  الجنس،  نوع  أساسه  لعنف  املرأة  تتعرض  عندما  وتشمل  العمالة 

مهينا    املادية...، هذا السلوكاملضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل املالمسات البدنية والعروض  

في  وضعها  إلى  يس يء  اعتراضها  أن  معقولة  ألسباب  املرأة  تعتقد  عندما  تمييزي  وهو  والسالمة؛  للصحة  مشكلة  في  ويتسبب 

 .4العمل..."

إن هذا التركيز على حماية صحة املرأة في العمل يدل على أن اهتمام اللجنة يتجاوز حماية النساء بوصفهن من تنجب،  

كن أيضا يأخذ بعين االعتبار الجنس: الصور النمطية الثقافية املرتبطة بالجنس، وعدم املساواة في عالقات القوة والظروف  ول

 .5املعيشية، وهشاشة وظائف النساء، كل هذه العوامل تساهم في تعرض النساء للتحرش الجنس ي 

في   األطراف  الدول  مطالبة  إلى  اللجنة  للجنس  االعتبار  هذا  العمل  ويقود  في  الجنس ي  التحرش  بشأن  بالتشريع  االتفاقية 

 واعتماد تشريعات وقائية كافية. 

بأنه: "وتعاني   26زيادة إلى ذلك، أحاطت لجنة سيداو العامالت املهاجرات باهتمام خاص، فأكدت في توصيتها العامة رقم  

والعنف البدني بدرجة أكبر...، وتعاني العامالت املنزليات العامالت املهاجرات من إساءة املعاملة الجنسية والتحرشات الجنسية  

أيدي أصحاب   على  والقسوة  والنوم،  الغذاء  من  والحرمان  والجنسية،  البدنية  االعتداءات  إزاء  الضعف  من  بصفة خاصة 

 .6األعمال..."

ي قوانينها الوطنية ملعاقبة  ومن خالل ذلك يمكن القول بأن هذه االتفاقية تدعو جميع الدول إلى إدخال عقوبات جزائية ف

ة كما تطالب تعويض النساء الضحايا وبالطبع حدث ذلك إذا بدأت الدول  أمن يمارسون العنف الجسدي والنفس ي ضد املر 

 
 .131، الفقرة  A/61/122/Add.1، الوثيقة رقم: 61تقرير األمين العام، "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد املرأة"، الدورة  -1

2- Voir à titre d’exemple : 

- CEDH, "Affaire Opuz c. Turquie", Arrêt du 09 Juin 2009, § 200 : la violence domestique est "Une forme de discrimination à 

l’égard de la femme", voir  le site :https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022. Voir aussi : 

- C.E.D.H, "Affaire Eremia c./République de Moldova", Arrêt du 28 Mai 2013, § 145, voir le site:https://hudoc.echr.coe.int, 

consulté le 11 juin 2022.     
 .  126- 85، مرجع سابق، ص ص  - دراسة مقارنة - رندة الفخري عون، التمييز ضد املرأة في ضوء أبرز الوثائق الدولية  -3
 .18و 17، مرجع سابق، الفقرتين 19لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  -4

5 - ROMAN Diane, "Egalité professionnelle et sécurité économique, les droits sociaux dans la convention", in La convention pour 

l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014 , p 260. 
 . 20، الفقرة A/64/38، الوثيقة رقم: 2008  "، ، "العامالت املهاجرات26على التمييز ّضد املرأة، الّتوصية العامة رقم لجنة القضاء    -   6

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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الذي   العنف  أشكال  كل  املرأة من  لحماية  والسياسية  القانونية واالدارية  اجراءات  اتخاذ  في  االتفاقية  التي وقعت على هذه 

مع مراعاة هذه الدولة لخصوصيتها الثقافية، أي أن كل مجتمع أو كل دولة قامت بسن تشريع تحرم به التحرش  تتعرض املرأة  

ضد املرأة ولكن أخذت في اعتبارها ثقافة مجتمعها أي أنه هناك في بعض الدول ما يعتبر تحرشا جنسيا ال يعتبر بالضرورة  

 .1قافة كل مجتمع من هذه املجتمعات تحرشا جنسيا في البلد اآلخر، أي أن ذلك يختلف حسب ث

ومن خالل ذلك نقول أن القانون الدولي صنف التحرش الجنس ي ضمن العديد من االعتداءات والجرائم الجنسية التي  

 تمارس على املرأة في إطار العنف الجنس ي وبذلك يكون القانون الدولي قد تطرق إلى جريمة التحرش الجنس ي. 

ماية الدولية للمرأة ضد التحرش الجنس ي في مكان العمل " اتفاقية منظمة العمل الدولية  املطلب الثالث: تكريس الح

 بشأن التصدي للعنف القائم على الجندر" 

، وهي صك  2019جانفي   21بشأن العنف والتحرش خالل الذكرى املئوية ملنظمة العمل الدولية، في  190أبرمت االتفاقية 

د العنف والتحرش بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس، وتنطبق على  لحماية وتعزيز حقوق جميع العمال ض 

جميع القطاعات سواء كانت خاصة أو عامة، في كٍل من االقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وسواء في املناطق الحضرية أو الريفية  

 (، سوف تغطي االتفاقية الثغرات املوجودة في التشريعات الوطنية. 2)املادة 

رقم  وي االتفاقية  حسب  العمل  عالم  في  والتحرش"  "العنف  املصطلح  مجموعة    190شير  إلى  الدولية  العمل  ملنظمة 

السلوكيات واملمارسات غير املقبولة أو التهديدات املرتبطة بها سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن  

 صادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقت

كما  يعني املصطلح " العنف والتحرش على أساس نوع الجنس " العنف والتحرش املوجهين ضد األشخاص بسبب جنسهم  

 ينتمون الى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش  
ً
أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصا

 نس ي. الج

العمل   اتفاقية  في  الوارد  والتحرش  العنف  تعريف  على    190يعتبر  املوقعة  للدول  الوطنية  واللوائح  للقوانين  مرجعية 

 االتفاقية، ويجوز اعتماد مفهوم وحيد بالتعريفات أو مفهومين مستقلين لالستناد إليه في التشريعات الوطنية.

تناولت هذه االتفاقية محددات ومبادئ ومعايير للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل من منظور دولي،    ولقد

، والتي تصادق على االتفاقية  ILOوهي اإلطار القانوني الدولي الذي يجب ان تستند إليه الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  

 ا الوطنية مع معاييرها، وقد تضمنت االتفاقية أبرز النصوص التالي : في تطوير وموائمة تشريعاتها وقوانينه

 : 190. نطاق التطبيق من منظور اتفاقية العمل الدولية 1

توفر هذه االتفاقية الحماية للعمال في بيئة العمل بغض النظر عن طبيعة التعاقد واملتدربين واملتطوعين والباحثين عن   -

 ل . عمل ومن يمثل سلطة صاحب العم

م وفي املناطق الحضرية    -
ّ
م، وغير املنظ

ّ
تطبق االتفاقية على جميع قطاعات العمل الخاص، والعام، وسوق العمل املنظ

 والريفية. 

 
 .514، ص 2020، 52بن رامي مصطفى، " جريمة التحرش الجنس ي دراسة تحليلية نقدية"، مجلة املعيار، عدد  -1
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 تطبق هذه االتفاقية على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل أو بسببه أو مرتبطة به، أو ناشئة منه. -

 :190 . أهم املبادئ التي تنص عليها االتفاقية2

 أن تعمل كل دولة على تعزيز حق كل إنسان بعمل خاٍل من العنف والتحرش.  -

 يراعي قضايا الجنسين، ويمنع ظاهرة    -
ً
 متكامال

ً
أن تعتمد الحكومة مع طرفي اإلنتاج )ممثلين أصحاب العمل والعمال( نهجا

استر  في وضع  لإلنتاج  الثالثة  األطراف  يشارك  بحيث  العمل،  في  والتحرش  العنف  العنف  ملنع  التدابير  لتنفيذ  اتيجية شاملة 

ومعالجتها،   االنتهاكات  ورصد  القانون،  إلنفاذ  آليات  ووضع  رادعة،  عقوبات  ووضع   ،
ً
قانونيا وحظره  ومكافحته،  والتحرش، 

العنف   من  والتحقق  للتفتيش  فعالة  وسائل  وضمان  الوعي،  لتعزيز  والتدريب  اإلرشاد  وتوفير  للضحايا،  الدعم  وتقديم 

 رش. والتح

العمل على تعزيز وتحقيق املبادئ األساسية في العمل، وخاصة الحريات النقابية، واالعتراف بحق املفاوضة الجماعية،    -

 والقضاء على جميع أشكال العمل الجّبري، والقضاء على عمالة األطفال، والقضاء على التمييز في العمل، وتعزيز العمل الالئق. 

ياسات تضمن املساواة، وعدم التمييز في بيئة العمل، وخاصة للعامالت والعمال واألشخاص  العمل على اعتماد لوائح وس  -

 املستضعفين، وهم األكثر عرضة للعنف والتحرش في عالم العمل.

 :190. سبل الحماية والوقاية من الضرر من نص االتفاقية 3

في العمل وتحظرها، بما في ذلك العنف والتحرش  تعتمد كل دولة في قوانينها ولوائحها تعريف بظاهرة العنف والتحرش    -

 على أساس نوع الجنس. 

وتحديد    - املنظم،  غير  االقتصاد  حالة  في  الحكومة  قبل  من  والتدخل  والتحرش،  العنف  ظاهرة  ملنع  التدابير  اتخاذ 

بالتش والتحرش، وذلك  للعنف  أكثر عرضه  فيها االشخاص  يكون  التي  العمل  وترتيبات  واملهن،  منظمات  القطاعات،  مع  اور 

 أصحاب العمل ومنظمات العمال، واتخاذ اإلجراءات والتدابير لحمايتهم بشكل فعلي.

بيئة    - في  والتحرش  العنف  ملراقبة، ومنع  العمل التخاذ خطوات عملية  تلزم أصحاب  ولوائح  اعتماد قوانين  على  العمل 

ثار النفسية واالجتماعية في إطار إدارة السالمة والصحة  العمل، وذلك بالتشاور مع العمال وممثليهم، ومراعاة املخاطر، واآل

 التدابير الالزمة للوقاية منها ومكافحتها.  واتخاذاملهنية، وتحديد املخاطر 

 : 190. سبل اإلنفاذ واالنتصاف الواجب مراعاتها من نصوص االتفاقية 4

 للوائح املتعلقة بالعنف والتحرش في بيئة العمل.العمل على وضع التدابير املالئمة للرصد والتوثيق وتطبيق القوانين وا -

وضع آليات فّعالة وآمنة لإلبالغ والشكاوى، والتسوية للنزاعات في حاالت العنف والتحرش في بيئة العمل، وعمل املحاكم    -

وتقدي االنتقامية،  ولألعمال  لألذى،  التعرض  من  والشهود  والضحايا  بالشكوى  املتقدم  وحماية  القضاء،  الدعم  وهيئات  م 

 القانوني واالجتماعي والنفس ي والطبي واإلداري للضحايا واملشتكين.

 مراعاة الخصوصية ومبدأ السرية قدر اإلمكان للحماية الضحايا والعاملين وبما ال يوقع ضرر، وحسب مقتض ى الحال.  -

 النص بوضوح على عقوبات رادعة في حاالت العنف والتحرش في بيئة العمل. -

 فّعالة وآمنة لضحايا العنف والتحرش، وتقديم الدعم والخدمات وسبل االنتصاف لهم. وضع آليات  -
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 االعتراف بانعكاسات العنف املنزلي على النساء العامالت لتخفيف آثاره على عالم العمل.  -

 على حياتهم   -
ً
 وخطيرا

ً
 وشيكا

ً
أو صحتهم    ضمان الحق للعمال في االنسحاب من أي عمل لسبب معقول، بأنه يشكل تهديدا

 أو سالمتهم بسبب العنف والتحرش دون أن يترتب عليهم أي عواقب ال مبرر لها. 

العمل،    - بيئة  في  للعنف والتحرش  التصدي  العمل، وجهات االختصاص الرسمية سلطة  في  املفتشين  يمتلك  أن  ضمان 

لوشيك على الحياة أو الصحة أو السالمة،  وإصدار أوامر لها قوة النفاذ الفوري، واألمر بالتوقف عن العمل في حاالت الخطر ا

 مع الحق بالطعن أمام سلطات قضائية أو إدارية قد ينص عليها القانون.

 :190. آليات اإلرشاد والتدريب لتعزيز الوعي نحو العنف والتحرش من نصوص االتفاقية 5

والت  - العنف  ظاهرة  معالجة  لضمان  اإلنتاج  أطراف  بين  التشاور  تعزيز  على  الوطنية  العمل  السياسات  إطار  في  حرش 

 والسياسات املعنية بالسالمة املهنية، واملساواة، وعدم التمييز، والهجرة.

العمل على توفير اإلرشادات والتدريب، واألدوات املطلوبة، بنسق ميّسر ألصحاب العمل والعمال، وملنظماتهم النقابية،    -

ي بيئة العمل، وتبني املبادرات الفّعالة والحمالت التوعوية ملنع الظاهرة  وللسلطات الحكومية املعنية بشأن العنف والتحرش ف

 ومكافحتها. 

عبر اإلنترنت، أو في مكان العمل املادي، أو أثناء التنقل، أو   - يمكن أن يحدث العنف والتحرش في عالم العمل في أي مكان  

 .1بحاجاتهم الصحية، وكذلك في اللقاءات االجتماعية في األماكن التي يستريح فيها العمال، أو يأكلون، أو يهتمون 

 في االقتصاد غير الرسمي، والالتي يعملن - ومن هذا املنطلق، من املهم أن نالحظ أن العامالت النساء  
ً
املمثالت تمثيال زائدا

ها الذكور مثل قطاع  في وظائف غير منتظمة، وفي أعمال يتم الفصل فيها بين الجنسين، وخاصة في القطاعات التي يهيمن علي

يواجهن تأثيرات محددة وإضافية للوباء؛ وغالًبا ما تعملن في الخطوط األمامية في مهام تحتم عليهن التعامل مع العمالء   - النقل

للعنف واآلثار   التعرض  زيادة  التنظيف وعامالت املطارات مع  الطائرات ومسئوالت  التذاكر وطواقم  بيع  بشكل مباشر مثل 

 تصادية خالل فترة الوباء.الصحية واالق

 لتطوير التشريعات والقوانين الوطنية في حال    206وتوصيتها رقم    190وعليه تعتبر اتفاقية العمل الدولية  
ً
 عمليا

ً
مدخال

التوقيع عليها ملكافحة ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، والتي تشكل خطر حقيقي يهدد استقرار وأمن العامالت والعمال  

 العمل. في سوق  

 :خاتمة

من خالل هذه الدراسة التي تناولت حماية املرأة العاملة من التحرش الجنس ي على ضوء القانون الدولي وما مدى حماية  

 هذا األخير لها تم التوصل إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات املتمثلة فيما يلي: 

 مل في القانون الدولي. غياب تعريف موحد جامع للتحرش الجنس ي ضد املرأة في مكان الع-

 
union.org/ar/lnqm-https://www.industriall-، متوفر على املوقع االليكتروني:  190ية  لنقم بحملة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدول-1

190-ldwly-lml-mnzm-tfqy-l-lltsdyq-bhml :2022جوان  14، تاريخ االطالع . 

https://www.industriall-union.org/ar/lnqm-bhml-lltsdyq-l-tfqy-mnzm-lml-ldwly-190
https://www.industriall-union.org/ar/lnqm-bhml-lltsdyq-l-tfqy-mnzm-lml-ldwly-190
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يشكل التحرش الجنس ي ضد املرأة انتهاكا لحقوق اإلنسان ألنه يمس الحقوق اللصيقة بكرامة املرأة وشخصيتها بل حتى  -

 يتعدى إلى املساس بحقها في الحياة.

ملة من التحرش  يتضح أن األنظمة الدولية قد حقق تقدما ملحوظا في مجال تحديد اإلطار القانوني لحماية املرأة العا- 

الجنس ي في مكان العمل التي كانت في السابق تعاني عدم وجود قوانين تعترف بحقوقها، أما وضعها اآلن أصبح أحسن بكثير،  

 ألن اعترف بحقوقها بموجب صكوك قانونية دولية عامة وخاصة. 

الت- نشاطها  فعالية  لنا  تبين  الدولية  العمل  ملنظمة  التشريعي  الدور  دراسة  العمل  من خالل  قواعد  تأثير  بفضل  شريعي 

اتفاقية   إبرام  خالل  من  يظهر  النجاح  هذا  ولعل  فيها،  األعضاء  للدول  الداخلية  التشريعات  على  أبرمت    190الدولية  التي 

 خصيصا لحماية املرأة من العنف والتحرش في مكان العمل. 

 االقتراحات: 

يرعي مختلف الثقافات لتحقيق فعالية الحماية الدولية  وضع تعرف موحد للتحرش الجنس ي ضد املرأة في مكان العمل    -

 للمرأة ضد التحرش الجنس ي في مكان العمل.  

، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام ومعايير عمل متطورة  190ضرورة االنضمام والتصديق على املنظمة العمل الدولية رقم  -

 لعاملة.من أجل توفير حماية قانونية علية وفعالة تستحقها املرأة ا

من  - املرأة  لحماية  فيها  الواردة  اإلنسان  حقوق  وبمبادئ  والوطنية  الدولية  بالتشريعات  للتوعية  القانونية  ثقافة  نشر 

العمل،   مكان  في  الجنس ي  القانونية  التحرش  بحقوقهم  العمال  لتوعية  القطاعات  مختلف  بين  وندوات  عمل  ورشات  وعقد 

ـــع العمال على املطالبة قضائيا  .بهذه الحقوق  وتشجيــ

إنشاء مؤسسات مساندة وهيئات عمل لتقديم املساعدة القانونية واإلرشادية للنساء العامالت ضحايا التحرش الجنس ي  -

 في مكان العمل. 

 إعداد الدورات التدريبية على كيفية مواجهة التحرشات واملضايقات الجنسية في بيئة العمل. -

 ات القضائية في حال تعرضن إلى تحرشـــات أو مضايقات داخل بيئة العمل. تسهيل وصول النساء العامالت إلى الجه -

 

 

 

 قائمة املراجع: 

I-املراجع باللغة العربية 

: الكتب 
ً
 أوال

 صالح سحر، التحرش الجنس ي في مجال العمل، وحدة اإلعالم والبحوث، املركز املصري لحقوق اإلنسان، د.س.ن.-1

 . 2001ماري فرانس، تنكد املعنويات، ترجمة فاديا الذقاني، دار العالم الثالث، القاهرة، -2
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: املقاالت العلمية 
ً
 ثانيا

، كلية العلوم 52، عدد  مجلة املعيارسهلي سليم، بن رامي مصطفى، "جريمة التحرش الجنس ي دراسة تحليلية نقدية"،    -1

 .2020اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، 

باديس،   ، جامعة عبد الحميد بن02، عدد مجلة الحوار الثقافيهند بن حميدة، "التحرش الجنس ي ضد املرأة العاملة"، -2

2014 . 

 ثالثا: وثائق دولية

 .A/47/38، الوثيقة رقم: 1992، "العنف ضد املرأة"، 19لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  -1

يوجياكارتا،على  -2 فاي،  فاي  عمل  ورشة  دراسة ضمن  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  أبيسيكيرا،  سونيال 

 .2016ماي  23، تاريخ االطالع http://hrlibrary.umn.edu/arab/M4.pdfلي: املوقع التا

الدورة    -3 املرأة"،  ضد  العنف  أشكال  جميع  بشأن  متعمقة  "دراسة  العام،  األمين  رقم:  61تقرير  الوثيقة   ،

A/61/122/Add.1 . 

رقم    - 4 العامة  الّتوصية  املرأة،  التمييز ّضد  على  القضاء  املهاجرا 26لجنة  "العامالت  رقم: 2008  "،ت ،  الوثيقة   ،

A/64/38، 

الدولية  - 5 العمل  منظمة  اتفاقية  على  للتصديق  بحملة  االليكتروني: 190لنقم  املوقع  على  متوفر   ،

190-ldwly-lml-mnzm-tfqy-l-lltsdyq-bhml-union.org/ar/lnqm-https://www.industriall  :االطالع تاريخ  جوان    14، 

2022 . 

 رابعا: املعاجم 

 . 1999املعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، القاهرة، -1

 

II- :املراجع باللغة الفرنسية 

1- les Articles 

1-MOSCHEL Mathias, "« Unité fondamentale » De discrimination ?", in, La convention pour 

l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, 2014. 

2-NIVARD Carole, "La convention, un outil pour l’égalité", in, La convention pour l’élimination des 

discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014. 

3-ROMAN Diane, "Egalité professionnelle et sécurité économique, les droits sociaux dans la 

convention", in La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes,  (ss/dir), 

ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M4.pdf
https://www.industriall-union.org/ar/lnqm-bhml-lltsdyq-l-tfqy-mnzm-lml-ldwly-190
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2-Documents internationaux : 

1- CEDH, "Affaire Opuz c. Turquie", Arrêt du 09 Juin 2009, § 200 : la violence domestique est "Une 

forme de discrimination à l’égard de la femme", voir le site :https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 

2022. 

2-C.E.D.H, "Affaire Eremia c./République de Moldova", Arrêt du 28 Mai 2013, § 145, voir le 

site:https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022.     

 

 

  

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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 الحق في مستوى معيش ي كاف 

Le droit à un niveau de vie suffisant 
 Dr Meliani Faizaملياني فايزة جامعة التكوين املتواصل     .د

 

 

 امللخص 

تشير جميع صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان بما في ذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص      ا

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى حق كل شخص في مستوى معيش ي الئق، وصعب إيجاد تعريف دقيق ملصطلح  

 يه بالتطرق الى صور التمتع به. املستوى املعيش ي الالئق لكن يمكن أن نتعرف عل

يمثل الحق في الحصول على سكن الئق ، والحق في توفير  الغذاء الكافي للفرد وأسرته أهم صور الحق في مستوى معيش ي      

الئق ، والذي يجب أن يتمتع به كل إنسان دون أي تمييز بسبب العرق او اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي السياس ي  

 و األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب كذلك . أ

 

Résumé 

Tous les instruments du droit international des droits de l'homme, y compris la Déclaration universelle des 

droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, font référence 

au droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. 

Le droit à un logement convenable et le droit à une alimentation suffisante pour l'individu et sa famille 

représentent les formes les plus importantes du droit à un niveau de vie suffisant, dont tout être humain devrait 

jouir sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, religion, opinion politique, 

origine nationale ou sociale, richesse, lignage, ou toute autre raison également. 
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 مقدمة:  

تندرج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن حقوق اإلنسان التي تعالج األوضاع االجتماعية واالقتصادية     

، والضمان   بالعمل  ، واملتعلقة أساسا  للعيش بكرامة وحرية  الصحة، والتعليم، والغذاء،  ، و االجتماعياألساسية الضرورية 

واملياه ، والسكن ، والبيئة الصحية ، والثقافة بما في ذلك الحق في مستوى  معيش ي كاف والئق. وضمنت مجمل هذه الحقوق  

بالحقوق   الخاص  الدولي  العهد  لحقوق    1والثقافية   واالجتماعية  االقتصاديةفي  الدولية  الشرعة  من   
ً
جزءا يشكل  الذي 

الت2اإلنسان  لعام  ،   اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  باألساس  تشمل  املدنية  3  1948ي  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ثم   ،

األول والثاني. وتتولى متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص    االختياريين   نالبروتوكولي والسياسية ، كما تشمل هذه الشرعة أيضا   

والثقافية لجنة خاصة ينظم عملها هذا األخير .كما يمثل الحق في مستوى معيش ي الئق أحد    واالجتماعية  االقتصاديةبالحقوق  

ة للفرد وهو ما ينبغي جعله األساسية الواردة في العهد، بصفته أحد أهم متطلبات تحقيق الكرامة اإلنساني  االجتماعية الحقوق  

قادًرا على تحقيق ذلك املستوى من خالل توفير الحاجات األساسية املتمثلة في حق االنسان في حصوله على سكن مالئم، وماء  

وغذاء كافيين، وتمتع األفراد بمتطلبات العيش الكريم عبر تحسين البنى التحتية للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي،  

وسنتطرق فيما يأتي الى االطار    يئة نظيفة وهو في املحصلة النهائية يضمن التمتع األمثل بمستوى معيش ي كاف و الئق،والتمتع بب 

 القانوني الذي تناول هذا الحق ، صوره ، وآليات حمايته على املستوى  الدولي ، في ثالث مباحث . 

 

 صره املبحث األول: اإلطار القانوني للحق في مستوى معيش ي كاف وعنا

ورد الحق في مستوى معيش ي كاف في مجموعة من الصكوك الدولية أهمها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي     

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا في االتفاقيات الخاصة والصكوك اإلقليمية. سيتم التطرق في هذا  

صور الحق في مستوى معيش ي  الئق في الصكوك الدولية )املطلب األول(، ثم التطرق الى  املبحث الى الحق في مستوى معيش ي  

 كاف )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: الحق في مستوى معيش ي الئق في الصكوك الدولية 

انقسمت النصوص الدولية التي تناولت الحق في مستوى معيش ي الئق بين نصوص عامة وردت في اإلعالن العاملي لحقوق   

االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبين تلك الواردة في النصوص الخاصة بحقوق  

 معينة أو الواردة في املواثيق اإلقليمية. 

 

 
واملعاهدتين الدوليتين اللتين أنشأتهما    217/111املتحدةالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان هو االسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة لألمم     -1 

ريين والعهد  األمم املتحدة. وهي تتألف من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،  وبروتوكوليه االختيا

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية معاهدة متعددة األطراف تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة لألمم يعتبر     -2

 من 1966ديسمبر  16املتحدة وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام في 
ً
 .1976يناير  3، وأصبحت سارية املفعول اعتبارا

صاغه  ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية —وثيقة  تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان —إلنسان اإلعالن العاملي لحقوق ا   -3

/ ألف بوصفه 217بموجب القرار    1948ديسمبر    10من جميع أنحاء العالم، و اعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في باريس في  

 و للمرة األولى، حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عامليا.   ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم. وهو يحدد،أنه املعيار املشترك الذي 
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 رع األول : مضمون الحق في النصوص العامة لحقوق اإلنسانالف

منه وذلك في الفقرة األولى    25في املادة    1948ورد حق االنسان في مستوى معيش ي الئق باإلعالن العاملي لحقوق االنسان لعام  

صعيد املأكل وامللبس    ـه وألسـرته، وخاصة علىل  بقوله: )) لكـل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة

واملسكن والعناية الطبية وصعيد  الخدمات االجتماعية الضرورية، ولـه الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو املرض  

 التي تفقده أسباب عيشه(( . و  أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته

دة ان الحق في مستوى معيش ي الئق وما يتفرع منه من حقوق يمس وبشكل مباشر امن الفرد واألسرة  يتضح من هذه املا    

واملجتمع، كما يبرز كيف بدأت الدول تطرح مصطلحا جديدا يشمل كل هذه الحقوق هو مصطلح الرفاهية، وعلى الرغم من  

 
ً
 بصحة اإلنسان، فهو في الواقع مفهوم أوسع مجاال

ً
، ويشمل االحتياجات املادية األساسية كالسكن الجيد،  ارتباط الرفاه غالبا

املجتمع   في  املشاركة  من  فرد  كل  تمكين  متطلبات  إلى   
ً
واالضطهاد، وصوال العنف  من  والتحرر  الصحية،  الرعاية  والتغذية، 

صاديات متقدمة،  وليس فقط تلك التي تتمتع باقت-بأقص ى طاقة ممكنة. وبالتالي فإن تحقيق الرفاهية هو الهدف لجميع األمم  

اذ الرفاه يتعلق باألفراد، وبخلق بيئة مواتية يمكنها أن تدعم بشكل كلي احتياجاتهم البدنية والعقلية والعاطفية واالجتماعية  

 والثقافية والروحية واالقتصادية، حتى يتمكنوا من تحقيق قدراتهم. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في مستوى معيش ي كاف    11كما حددت املادة     

في    اذ تقر الغذاء والكساء واملأوى، وبحقه  ما يفي بحاجتهم من  له وألسرته، يوفر  في مستوى معيش ي كاف  بحق كل شخص 

جموعة االلتزامات على عاتق الدول سنأتي على تفصيلها عند تناول صور  تحسين متواصل لظروفه املعيشية ، مادة وضعت م

حددة في العهد الدولي الخاص  
ُ
الحق في مستوى معيش ي كاف، تراعي في سبيل اعمالها مبادئ عدم  التمييز على أساس األسباب امل

ة والدين والرأي السياس ي أو غير ذلك  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي تشمل العرق واللون  والجنس واللغ

املعنية بالحقوق في سياق عملها   أو االجتماعي وامللكية واملولد ، و لقد حددت لجنة األمم املتحدة  من اآلراء واألصل القومي 

ا  الصحي ومكان  العائلي والوضع  اإلعاقة والعمر والجنسية والوضع  أساسها ومنها  التمييز على  إلقامة  أسباًبا إضافية ُيحظر 

 1والوضع االقتصادي واالجتماعي.

 الفرع الثاني : الحق في مستوى معيش ي الئق باالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان  

التدابير    والتي ألزمت الدول اتخاذ   2ورد مصطلح الكفاية في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري    

الخاصـة وامللموسة الالزمة في امليدان االجتماعي و االقتصادي والثقافي واملـيادين األخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية  

عرقية أو لألفـراد املنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام املتساوي بحقوق اإلنسان والحريات  لبعض الجماعات ال

 .3األساسية، ال سيما الحق في السكن ، الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي  

الدولية لحقوق الطفل على حق هذا األخير في مستوى معيش ي مالئم لضمان نموه البدني والعقلي    االتفاقية كما نصت     

املادتان     واالجتماعي حدود   28و    27في  في  أطفالهما  معيشة  ظروف  تأمين  مسؤولية  الوالدين  حملت  ،التي  االتفاقية  من 

 
  22-4دورة الثانية واألربعون ،جنيف،  افي    –للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية املنشأة بموجب نصوص العهد   20التعليق العام رقم    ينظر    -4

 ول  عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . ح  2009ماي 

 2، 1993نص االتفاقية في : حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك،  ينظر -  

 3الفقرة )د( من املادة الخامسة من االتفاقية  ينظر -  
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ال أنه ال يمكن  املادية،  والواقع   املالية وقدراتهما  إطار مستوى  إمكانياتهما  في  إال  للطفل،  حديث عن مستوى معيش ي مالئم 

 1معيش ي مالئم لألسرة.  

جميع التدابير املناسبة للقضاء    اتخاذسيداو فورد مصطلح العيش الالئق الذي ألزم على الدول األطراف أيضا    اتفاقية أما      

اواة بين الرجل واملرأة، أن تشارك في التنمية الريفية  على التمييز ضد املرأة في املناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس املس

وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق  

 .2الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

 ق في االتفاقيات اإلقليمية  الفرع الثالث: الحق في مستوى معيش ي الئ

املالئم       السكن  في  اإلقليمية على ضمان حق كل فرد  الصكوك  من  العديد  في مستوى    باعتبارهتنص  الحق  أحد صور 

معيش ي كاف، فميثاق منظمة الدول االمريكية ينص على توافق الدول االعضاء على بذل جميع الجهود الالزمة لتوفير السكن  

 . 4،كما تحدث عن حق كل فرد في الرفاهية املادية   3املالئم لجميع قطاعات السكان 

األوروبية    واالتفاقية األوروبي    االجتماعي السكن املالئم في امليثاق  كما توجد نصوص صريحة وإشارات تتعلق بالحق في       

األوروبية بشأن األوضاع القانونية للعمال املهاجرين والقرار الخاص بتوفير    واالتفاقيةلحقوق اإلنسان والحريات األساسية  

في   للمشردين  ال   االتحاداملأوى  بينما  ملؤتمر هلسنكي.  الختامية  والوثيقة  االنسان    األوروبي  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق  يتضمن 

والشعوب إشارات محددة الى الحق في مستوى معيش ي الئق وان كان يمكن القول بأن بعض نصوص امليثاق بشأن الحق في  

(التي تضع   16( والحق لكل شخص فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها ) املادة4الحياة ) املادة  

 سس الالزمة إلعمال الحق في مستوى معيش ي الئق . األ 

 املطلب الثاني: صور الحق في مستوى معيش ي كاف  

تعد محاولة إيجاد تعريف لعبارة “الحق في مستوى معيش ي الئق” عملية صعبة  ، فكما أوضحنا بأنه خالصة اجتماع     

 عن تشابكه مع الحقوق املتصلة
ً
 واحدا، فضال

ً
بتكافؤ الفرص، مثل تلك التي تحظر السخرة أو    حقوق متعددة  وليس حقا

غير أن هذا    عمالة األطفال. وحيث اختصر الباحثون  لفظ “الئق” في املاديات األساسية، واعتبروه “العيش فوق خط الفقر”.

 للغاية، إذ ثمة مئات اآلالف من سكان العالم يعيشون فوق خط الفقر، ولكنهم في الوقت نفسه غير
ً
قادرين    الحصر إشكاليا

على نيل الرعاية الصحية أو السكن املالئم أو املرافق العامة أو الغذاء أو التعليم، اذ يجب تعريفه في سياق متصل بالزمان  

 إلى جنب مع محاولة زيادة ثروات أي مجتمع ككل.
ً
 واملكان، والنظر إليه باعتباره  معيار يعمل جنبا

 
حق آل طفل في مستوى معيش ي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي/تحمل الوالدان أو  : تعترف الدول األطراف ب 27املادة     -7

املعيشة أحدهما أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن الطفل، املسؤولية األساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم املالية وقدراتهم، بتأمين ظروف  

 .الالزمة لنمو الطفل 

 2فقرة ج من اتفاقية منع التمييز ضد املرأة .   14املادة  -

 3فقرة ك من ميثاق منظمة الدول االمريكية   34انطر املادة - 

 4فقرة أ من امليثاق. 45املادة  -
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق    11من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة    25يتضح  وفق التعريف الوارد في املادة     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الحق في مستوى معيش ي الئق يتألف من عدة عناصر، تشمل أساسا الحق في الغذاء  

 1الكافي والكساء واملسكن الالئق. 

 الفرع االول:  الحق في السكن الالئق واعماله في نصوص العهد  

 توجد مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن املالئم      

العنصري،   التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفــــاقية  في  املالئم  السكن  في  الحق  تتضمن  أخرى  ونصوص 

 تفــــــاقية القضاء على جميع أشكال التميـــيـــــز ضد املرأة، واتفــــــاقية حقوق الطفل، واالتفـــــاقيةوا

( 1)11الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واملعاقبة عليها، واتفاقية األمم املتحدة بشأن وضع الالجئين، غير أن املادة  

 2من األحكام ذات الصلة. من العهد تمثل الحكم األشمل ولربما األهم 

إليضاح محتوى ونطاق الحق في السكن املالئم ،     7و    4تعليقيها العامين رقمي    اللجنة املنبثقة من العهد  كما خصصت     

اضافة الى بعض ما أصدرته األمم املتحدة وآلياتها املتخصصة من إعالنات وقرارات وتوصيات غير ملزمة تتعلق بالحق في السكن  

نتطرق في نقطتين الى شروط السكن املالئم وفقا لنص العهد الولي من جهة وفي نقطة  3من حقوق اإلنسان األساسية  .     ه باعتبار 

 الدول من أجل إعمال هذا الحق .  التزاماتثانية الى 

 

 

 

 
الذي  اعتمدته اللجنة في    دورة الثالثة عشرةبال  الفقرة الرابعة من بيان  اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ينظر   -  11

 .  1995. أمام  مؤتمر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 1995ديسمبر  6)الدورة الثالثة عشرة( التي عقدت في   55جلستها 

ع أشكال التمييز  /ه من االتفاقية الدولية للقضاء على جمي5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة    52/1على سبيل املثال املادة    ينظر   -12

من إعالن    10( من اتفاقية حقوق الطفل واملادة  3)27( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة  2)14العنصري، واملادة  

 Report of Habitat  :United Nations Conference)  1976التقدم االجتماعي والتنمية، والفرع الثالث  من إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية،  

on Human Settlements 115رقم   1961من إعالن الحق في التنمية، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 1/ 8( واملادة 

 10الجزء الثاني، املادة -1969 -إعالن حول التقديم واإلنماء في امليدان االجتماعي   -13

 8القسم الثالث  1976اعالن فانكوفر بشأن املستوطنات البشرية  -9املادة  -1975-اإلعالن الخاص بحقوق املعوقين  -

 2املبدأ   1961بشأن إسكان العمال  115توصية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ( ز5)املادة  1980بشأن العمال املسنين  62توصية منظمة العمل الدولية رقم  -

 - 1(8)املادة  1986إعالن الحق في التنمية ) -

 بشأن "األطفال والحق في السكن 8/1994قرار اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  -

 1994أوت 23املالئم" الصادر في 

 1993مارس  10" الصادر في باإلكراهبشأن "اإلخالء   77/1993قرار لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  -

 .1993ماي /5 بشأن "الحق اإلنساني في املسكن املالئم" الصادر في 6/ 14املستوطنات البشرية باألمم املتحدة قرار لجنة  -

،الذي "يكرر الحاجة إلى اتخاذ   1987سمبر  يد  7بشأن "إعمال الحق في السكن املالئم" الصادر في    42/146قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -

 اٍف لهم وألسرهم، بما في ذلك السكن املالئم،ك املستويين الوطني والدولي، لتعزيز حق جميع األشخاص في مستوى معيش ي التدابير الالزمة، على 
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 معايير السكن املالئم :    -أ 

ينطبق الحق في السكن املالئم في املقام األول على جميع الناس. دون أن يخضع ألي شكل من أشكال التقييد أو التمييز     

حق يجعل    1على أساس السن أو الجنس أو الوضع العائلي أو االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو أخرى أو املركز االجتماعي؛

أم  الى  املرء  يعيش في مكان ما أو في  العهد ذاته وليس  العاملي لحقوق اإلنسان وملبادئ   ملبادئ اإلعالن 
ً
ن وسالم وكرامة طبقا

الحياة   من  املالئمة  بالدرجة  التمتع  يعني...  املالئم  "املأوى  فإن  البشرية،   املستوطنات  لجنة  ذكرته  ملا   
ً
وطبقا فقط.  سقف 

ة الكافيتين والهيكل األساس ي املالئم، واملوقع املالئم بالنسبة ألمكنة  الخاصة، واملساحة الكافية، واألمن الكافي واإلنارة والتهوي

 "وكل ذلك بتكاليف معقولة . العمل واملرافق األساسية،

 لهذا التفسير، وعلى أساس مفهوم املالءمة الذي يسمح وحده بتحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى نوع ما من أنواع  
ً
ووفقا

" حسب معنى الفقرة  
ً
 مالئما

ً
لجنة األمم املتحدة املعنية  من العهد ، فلقد قدمت    11من املادة    1املأوى باعتباره يشكل "سكنا

إرشادات مفّصلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في    4والثقافية في تعليقها العام رقم    بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

في   تتمثل  مترابطة وأساسية   الحق يتضمن سبع سمات  أن هذا  إلى  اللجنة  أشارت  ،و  به    الضمان السكن وحمايته والوفاء 

، اذ  ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من األم ن في شغل املسكن تكفل له الحماية القانونية من  القانوني لحيازة املسكن 

القانونية   امللكية  في  تتمثل  أشكاال مختلفة  الحماية  وتتخذ هذه  التهديدات.  من  املضايقة، وغير ذلك  باإلكراه، ومن  اإلخالء 

بت الدول  تلزم  األساسية والتي  الخدمات واملواد واملرافق والهياكل  التعاوني. وتوفير  املسكن املالئم و  واإليجار واإلسكان  وفير 

بعض املرافق األساسية الالزمة للصحة واألمن والراحة والتغذية، ويشمل ذلك إمكانية الحصول املستدام على املوارد الطبيعية  

والعامة ، واملياه الصالحة للشرب ، والطاقة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة ، ومرافق الصرف الصحي والغسل، ووسائل  

ام، والتخلص من النفايات ، وتصريف املياه ، وخدمات الطوارئ ، زيادة الى القدرة على تحمل الكلفة بصفة  تكفل  تخزين الطع

تلبية االحتياجات الخاص تهديد  الكافية  وأن يضمن سالمتهم  ،  عدم  املالئم لشاغليه املساحة  املسكن  ينبغي أن يوفر  كما  

لى أن يكون املسكن املالئم في موقع يتيح إمكانية  عمن العوامل الطبيعية واملخاطر،وحمايتهم من البرد والحر واملطر وغير ذلك 

االستفادة من خيارات العمل واملرافق الصحية والتعليمية ، وغير ذلك من الخدمات االجتماعية. وال ينبغي أن تشييد املنازل في  

س كما يجبمواقع ملوثة أو غير آمنة،  
ُ
تخدمة بتشييدها في التعبير عن الهوية الثقافية والتنوع في  أن تسمح املساكن واملواد امل

 السكن على نحو يتناسب مع املجتمعات في سياق معين. 

 إلتزامات الدول إلنفاذ الحق في السكن وفقا لنصوص العهد  :  -ب

جملة      العهد  في  األطراف  الدول  إلى  بالنسبة  بالسكن  املرتبط  الئق  معيش ي  مستوى  في  الحق  على  االلتزامات  يترتب  من 

الرابعة   اللجنة  تعليقات  في  واردة  خاصة  واألخرى  العهد،  في  الواردة  الحقوق  جميع  على  تنطبق  عامة  أحدها  والتعهدات، 

 والسابعة للجنة العهد. 

يقتض ي التصديق على نصوص العهد  التزام  كل دولة طرف بأن تتخذ  بمفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليين،    

ما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقص ى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي  وال سي 

السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير   إلى ذلك جميع  العهد، سالكة  بها في هذا  التدريجي بجميع الحقوق املعترف 

املن أو  تشريعية، وان تضمن جعل ممارسة الحقوق  اللون،  أو  العرق،  تمييز بسبب  أي  بريئة من  العهد  في هذا  صوص عليها 

 
 1( الخاص ببعض املسائل الرئيسية املتعلقة بحق السكن .1991) 4تعليق اللجنة العام رقم  ينظر  -
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الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياس ي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير  

 1ذلك من األسباب. 

  باالحترام   التزام ،  في السكن وفق ملا ورد في تعليقات اللجنة  الخاصة بإعمال الحق    االلتزامات كما وردت ثالث أنواع من       

أو غير مباشـر في  باالحترام  االلتزاميتطلب  ، و   والوفاء  والحمايـة التدخل بشكل مباشر  لتمتع بالحق في  ا  أن تمتنع الدول عن 

نازل، أو حرمان فئات  امل  القسري وهـدمالسكن الالئق وعلى سبيل املثال، ينبغي للدول أن تمتنع عن تنفيذ عمليات اإلخالء  

معينة من ضمان الحيازة، أو فرض ممارسات تمييزية تحد مـن فـرص حصول املرأة على املساكن واألراض ي واملمتلكات والـتحكم  

و تلويث أنة،  خصوصية وحماية املنزل، أو إنكار حق استرداد املساكن واألراض ي واملمتلكات لفئات معيال  فيهـا؛ أو انتـهاك الحـق في

 موارد املياه. 

 ثالثة مـن التـدخل في الحـق في  لاللتزامأما بالنسبة      
ً
ن تعتمد  أ و لسكن الالئق  ا  بالحماية فيستوجب أن تمنع الدول أطرافا

ة  نسان املتعلقة بالحق في السكن الالئق من ِقبل الجهات الفاعلاإل  ملعـايير حقـوق   االمتثالتشريعات أو تدابير أخرى لضمان  

رين  عقاريين، واملقاولين العقاريين، ومالك األراض ي، والشركات. وعلى سبيل املثـال، ينبغـي للدول أن تنظم  ال  الخاصـة، مثـل املـؤِجّ

تقدم املصارف واملؤسسات املالية خدمات    ان    سوق السكن واإليجار بطريقة تعزز وتحمي الحق في السكن الالئق، وتـضمن

وتكفل أال يؤدي توفير خدمات املياه واإلصحاح وغيرها من الخدمات األساسية املنزلية من طرف  تمويل السكن دون تمييز،  

 توقفاإل   القطاع الخاص إلى
ّ
راف ثالثة  أطط ضرار بها من حيث توافرها وسهولة الحصول عليها ومقبوليتها وجودتها وتضمن أال

 هذه الخدمات بصورة تعسفية وغير قانونية، 

بالوفاء أن تعتمد الدول تدابير مناسبة في التشريع واإلدارة وامليزانيـة والقضاء والدعاية وغيرها من   لتزاماالبينما يتطلب      

املجاالت بهدف اإلعمال الكامل للحق في السكن الالئق فيمكن ان تعتمد الدول سياسة وطنية أو خطة وطنيـة لإلسـكان تحّدد  

ت املحرومة واملهمـشة، وتحـصر املوارد املتاحة لبلوغ هذه األهداف، وتحدد  األهداف لتطوير قطاع اإلسكان مع تركيٍز على الفئا

أكثر الوسـائل فعاليـة مـن حيـث التكلفـة الستخدامها، وتحدد املسؤوليات واإلطار الزمني لتنفيذ التدابير الالزمة، وترصد النتائج  

 وبقدر ما تسمح به  تد  ظاهرة التـشرد وتعالجهـا   وتضمن سبل االنتصاف املالئمة فيما يخص االنتهاكات، وعليها ان تمنع
ً
ريجيا

الالزمـة   املادية  البنية األساسية  املتاحة  وتوفر  اللجنة على  متابعة مدى  سكن الئقا، وتال  العتبارمواردها  الدول    التزامعمل 

 بتعهداتها وتقدم لهذه االخيرة التوصيات املناسبة . 

 واعماله في نصوص العهد: الحق في الغذاء الكافي   -الفرع الثاني 

لكل فرد الحق في الغذاء، ملا يشكله من عامل جوهرًي وحيوي  إلعمال العديد من الحقوق األخرى مثل الحق في الصحة      

حق في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع هو حق راسخ في القانون الدولي، بما في ذلك اإلعالن  حياة كريمة، وال وضمان    والحياة  

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  1-25)املادة    1948ملي لحقوق اإلنسان لعام  العا ( والعهد 

 2.   24في املادة  1989( واتفاقية حقوق الطفل لعام 2و 1-11)املادة  1996

 
 1من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   2راجع املادة  -

من اتفاقية حقوق الطفل :  تتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير املناسبة من أجل )ج(    14نص املادة    -16

ة الصحية األولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفير  مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاي

والسالمة األغذية املغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، ومعروف جدا العالقة بين سوء التغذية و  

 الصحية. 
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يعرف الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم، دائم وحر، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية،     

على غذاء واٍف وكاٍف من الناحيتين الكمية والنوعية، بما يتوافق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك ويكفل  

اعية، ُمرضية وكريمة وبمنأًى عن الخوف، تعريف يتوافق مع العناصر األساسية للحق في  له حياة بدنية ونفسية، وفردية وجم

رقم   العام  التعليق  في  الوارد  التعريف  في  جاء  ما  بحسب  االقتصادية    12الغذاء  بالحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  للجنة 

ء الكافي عندما يتاح مادًيا واقتصادًيا لكل رجل وامرأة  واالجتماعية والثقافية . وقد أعلنت اللجنة أنه "يتم إعمال الحق في الغذا

وطفل بمفرده أو مع غيره من األشخاص، في كافة األوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه ولذلك، ال ينبغي  

والبروتينات وغير ذلك من  تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيًرا ضيًقا يقصره على تأمين الحد األدنى من السعرات الحرارية  

 العناصر املغذية املحددة. 

 : عناصر الحق في الغذاء الكافي -أ

إرشادات تتضمن     12قدمت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  

اذ  يجب أن يك  ، املترابطة واألساسية املتمثلة في الكفاية  السياق االجتماعي  السمات  املتاح لالستهالك مناسًبا في  الغذاء  ون 

واالقتصادي والثقافي والبيئي السائد ، كما  يجب أن يحصل كل شخص على غذاء كاف وجيد ، وهذا ما يسمى بعنصر التوفر  

ا من  إما عن طريق نظم التسويق أو مباشرة من األرض أو املوارد الطبيعية األخرى. وال بّد أن تتضمن النظم  
ً
الغذائية خليط

املغذيات الضرورية لتلبية االحتياجات الفيزيولوجية ومن أجل التمتع بحياة صحية في كل مراحل الحياة ووفقا لنوع الجنس  

 في سياق ثقافي معين. 
ً

 1واملهنة ،و أن يكون الغذاء خاليا من املواد الضارة ومقبوال

ز واإلمكانية االقتصادية واإلمكانية املادية، وال يجوز أن يخضع الحصول  كما تمثل إمكانية الحصول على الغذاء دون  تميي  

باالحتياجات   الوفاء  يهدد  ال  الذي  باملستوى  الغذاء  يكون سعر  أن  على  املحظورة  التمييز  أسباب  من  الغذاء ألي سبب  على 

 األساسية األخرى وكذا عنصر االستدامة.

 التزامات الدول إلعمال الحق في الغذاء  :  -ب

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية    2ترد طبيعة االلتزامات القانونية العامة امللقاة على عاتق الدول في املادة    

واالجتماعية والثقافية ، الذي حث بصفة خاصة الدول األطراف أن تقوم بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ  

ج محددة ملموسة والالزمة لتحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، باالستفادة الكلية  التدابير املشتملة على برام

من املعارف التقنية والعلمية، ونشر املعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراض ي الزراعية بطريقة تكفل  

وزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات ، آخذا  بها، وكذا تأمين ت  وانتفاعأفضل إنماء للموارد الطبيعية  

 2باالعتبار املشاكل التي تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة لها على السواء . 

دت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم    التي يجب أن   االلتزامات   12كما حدَّ

السبيل املتوفر للحصول على الغذاء    باحترام    االلتزام فتف بها الدول بهدف إعمال الحق في الغذاء الكافي على املستوى الوطني ،  

تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد    أخذ    الكافي يستلزم من الدول األطراف أال تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه

بالوفاء )التيسير( يوجب على الدولة أن تشارك بفعالية في األنشطة    التزامد من الحصول على الغذاء الكافي، و  بحرمان األفرا

 
 . 1999لعام  20حول الحق في الغذاء ، للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدورتها   12التعليق العام رقم   ينظر-17

 2من العهد . 11الفقرة الثانية من املادة  ينظر - 
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منع  
ُ
إلى املوارد والوسائل الالزمة لضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك األمن الغذائي. كما ت املقصود بها تعزيز وصول الناس 

هور املستوى الحالي إلعمال الحق في الغذاء ، ويقتض ي العهد أن تتخذ الدول أي  الدول من اتخاذ تدابير مدروسة تؤدي إلى تد

خطوات ضرورية لضمان أن يتحرر كل إنسان من الجوع ويتمكن في أقرب وقت ممكن من التمتع بالحق في الغذاء ، على ان  

متابعة مدى التزام الدول بتعهداتها    تعمل لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنشأة بموجب نصوص العهد على

 وتقدم لهذه االخيرة التوصيات واملساعدة التقنية . 

 املبحث الثالث: برامج وآليات أخرى لحماية الحق في مستوى معيش ي الئق  

امج  يقصد باآلليات والبرامج األخرى لحماية الحق في مستوى معيش ي الئق في هذه الورقة أساسا اآلليات غير التعاقدية وبر 

األمم املتحدة لكفالة تمتع اإلنسان حيثما كان بالحق في مستوى معيش ي الئق  بصوره الحق في السكن الالئق والحق في الغذاء  

الكافي سواء كانت الدولة التي يتواجد فيها ذلك اإلنسان طرفا في إحدى االتفاقيات التي تكفل وتضمن هذا الحق  أم لم تكن  

ب أقرت  باعتبارها دول  التنمية  كذلك  إهمال دور أهداف  ، دون  املنظومة األممية  العاملي لحقوق اإلنسان وجزء من  اإلعالن 

 املستدامة ملنظمة األمم املتحدة .

 املطلب األول: املقررين الخواص للحق في الغذاء الكافي والسكن الالئق  

عام       االنسان  حقوق  مجلس  خلفها الحقا  الذي  االنسان،  حقوق  لجنة  باإلجراءات    2006أنشئت  يسمى  ما  اطار  وفي  

 1الخاصة  واليتي املقرر الخاص بالحق في السكن الالئق ووالية املقرر الخاص بالحق في الغذاء . 

يمارس هؤالء املقررين واليتهم مستعينين بأدوات أهمها رصد حالة الحق في الغذاء والسكن  في جميع أنحاء العالم  ، وتحديد  

الع مباشرة على حالة الحق في  االتجاهات العامة  
ّ
للحق في الغذاء والسكن والقيام بزيارات قطرية تسمح للمقرر الخاص باالط

وكذا التواصل مع الدول وغيرها من األطراف املعنيين بشأن حاالت االنتهاكات    - الزيارات القطرية  - بلد محدد في اطار ما يسمى

 التعليق على القوانين والسياسات( وقضايا أخرى تعني الواليتين.املزعومة للحق في الغذاء أو السكن )بما في ذلك 

األنشطة    بشأن  العامة  والجمعية  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  سنوية  تقارير  املقررين  طريق  عن  الواليتين  ترفع  كما 

 . -التقارير املوضعية السنوية-والدراسات املنفذة بهدف إعمال الوالية في اطار ما يسمى 

 املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق  الفرع االول: 

، كما قام  مجلس 2000أنشأت لجنة حقوق اإلنسان السابقة والية املقرر الخاص املعني بالحق في السكن الالئق في عام       

عمال  ، حيث حدد القرار املنش ئ مهام املقرر الخاص والذي يعمل على عزيز اإل   2  2020حقوق اإلنسان بآخر تجديد لها في العام  

العملية   الحلول  في مستوى معيش ي مناسب، والعمل على تحديد  الحق  الالئق كعنصر من عناصر  السكن  في  للحق  الكامل 

ق بالحق في السكن الالئق، كذا تحديد جوانب الضعف  
ّ
وأفضل املمارسات والتحديات والعقبات وثغرات الحماية فيما يتعل

ق بالحق في السكن الالئ
ّ
 ق وحيازة األراض ي. الجنسانية فيما يتعل

 
املنشأة بموجب املعاهدات والهيئات املنشأة بموجب  هناك نوعان من آليات رصد حقوق اإلنسان تابعة إلى منظومة األمم املتحدة، هما: الهيئات    -19

الدولية  املعاهدات   
َ
تنفيذ مستقلين،  خبراء  تضّم  لجان  من  املكونة  اإلنسان،  حقوق  معاهدات  بموجب  املنشأة  العشر  الهيئات  وترصد   امليثاق. 

واإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل  األساسية لحقوق اإلنسان. أّما الهيئات املنشأة بموجب امليثاق فتشمل مجلس حقوق اإلنسان  

ف مجلس حقوق اإلنسان بإجرائها. 
ّ
 والتحقيقات التي كل

 43/214قرار مجلس حقوق االنسان حول تمديد الوالية  ينظر - 
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 الفرع الثاني : املقرر الخاص املعني بالحق في الغذاء 

 لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز حق األشخاص في   
ً
تمَّ إنشاء والية املقرر الخاص املعني بالحق في الغذاء تلبية

دها .. وبعد أن حلَّ مجلس حقوق اإلنسان محل اللجنة ، أيَّ 1 2000الغذاء في أفريل   2د مجلس حقوق اإلنسان الوالية ومدَّ

يضطلع املقرر الخاص بواليته من خالل وسائل وأنشطة مختلفة، منها تعزيز اإلعمال الكامل للحق في الغذاء واعتماد     

كل إنسان  تدابير على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل إعمال حق كل إنسان في الغذاء الكافي والحق األساس ي ل

 في التحرر من الجوع لكي يكون قادًرا تماًما على  

تعيق   التي  والناشئة  القائمة  العقبات  تذليل  في سبل ووسائل  النظر  كذا  عليها  البدنية والعقلية والحفاظ  تنمية قدراته 

ية، نظًرا إلى تعرض النساء  إعمال الحق في الغذاء ، ومواصلة تعميم مراعاة املنظور الجنساني والُبعد الُعمري في تنفيذ الوال 

األمن الغذائي والفقر وتقديم توصيات بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها من    وانعدامواألطفال بشكل غير متناسب للجوع  

خطوات لتهيئة األوضاع التي تؤدي إلى تحرر جميع الناس من الجوع وإلى    اتخاذأجل اإلعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك  

صة عند تنفيذ الخطط الوطنية ملكافحة الجوع. التمت
َ
سَتخل

ُ
 ع الكامل بالحق في الغذاء، مع مراعاة الِعَبر امل

 املطلب الثاني: الوكاالت األممية العاملة في سبيل تحقيق األمن الغذائي والسكن الالئق  

عالم  وكذا الى معضلة  السكن  استحدثت املنظومة االممية مجموعة من األدوات للتصدي ملشكل الجوع على مستوى ال    

 التي ال تزال تؤرق عمل املنظمة في الكثير من دول العالم ، تمثلت في الوكاالت الخاصة والبرامج التنموية.

 الفرع االول :   الوكاالت األممية العاملة لتحقيق األمن الغذائي

ا  ـــد اضافة الى مجموعة من املؤتمرات واإلعالنــــات بخصوص  ـــ برامج للمنظمة  3لجهود املرتبطة بالقضاء على الجوع،  توجــ

 80االممية أهمها  برنامج األغذية العاملي ويعد أكبر برنامج على مستوى املنظمة ، حيث يقدم مساعدات غذائية إلى أكثر من  

تنمية الريفية من أجل  بلدا ، وكذا جهود البنك الدولي،   الذي  ينشط في مجال االستثمار في الزراعة وال  80مليون شخص في  

زيادة اإلنتاج الغذائي والتغذية. ويعمل من أجل تحسين األمن الغذائي وبناء نظام املواد الغذائية التي يمكن أن تغذي الجميع  

يوميا في كل مكان. وتشمل أنشطته على تشجيع أساليب الزراعة الذكية املراعية للمناخ واستعادة األراض ي الزراعية املتدهورة،  

 4لق محاصيل أكثر مرونة ومغذية وتحسين التخزين وسالسل التوريد للحد من خسائر األغذية. وخ

على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية متمثلة في القضاء على الجوع  –فاو    –كما تعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة       

القضاء على الفقر ودفع للتقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع ، واإلدارة املستدامة  و   وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية،

 
 2000/110قرار لجنة حقوق االنسان املنش ئ لوالية املقرر الخاص بالحق في الغذاء رقم  ينظر - 

 22007سبتمبر 27الصادر بتاريخ  6/2بموجب قراره رقم   - 

مؤتمر    اإلعالن العاملي للقضاء على الجوع وسوء التغذية،  ، إعالن األلفية لألمم املتحدة، اعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل  -24

 األغذية العاملي للعمل، اعالن مؤتمر القمة العاملي لألغذية.

األمم املتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه باملساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية وهي    هو أحد الوكاالت املتخصصة في  -25

موضع تركيز عام  الفكرة التي تبلورت خالل الحرب العاملية الثانية في "بريتون وودز" بوالية نيو هامبشير األمريكية، ويعد اإلعمار في أعقاب النزاعات  

ك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ اإلنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل الالحقة للنزاعات والتي تؤثر على االقتصاديات النامية  لنشاط البن

  والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق األهداف 

 ، بهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر2000ئية لأللفية التي تمت املوافقة عليها من جانب أعضاء األمم املتحدة عام اإلنما
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الحالية واملستقبلية. كما   الوراثية ملصلحة األجيال  بما فيها األرض واملاء والهواء واملناخ واملوارد  الطبيعية  املوارد  واستخدام 

وهو مقياس التغير الشهري في األسعار الدولية للسلع الغذائية    تصدر منظمة األغذية والزراعة مؤشر أسعار املواد الغذائية، 

إضافة الى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  الذي يركز عمله على الحد من الفقر في املناطق الريفية، والعمل مع سكان    1.

 2هم ودخلهم وتحسين نوعية حياتهم.   الريف الفقراء في البلدان النامية للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية ورفع إنتاجيت

 الفرع الثاني : الوكاالت العاملة في مجال اعمال الحق في السكن  

املنظمة األممية لصالح إعمال الحق في سكن الئق هو     برنامج األمم املتحدة للمستوطنات    استحداثأبرز ما قامت به 

ة تابعة لألمم املتحدة كلفته الجمعية العامة بتعزيز البلدات واملدن  البشرية املطلق عليه برنامج املوئل باألمم املتحدة كوكال

 3القابلة لالستدامة االجتماعية والبيئية بهدف توفير مأوى املناسب للجميع.

بهدف تحقيق التحضر املستدام الذي ال    استراتيجيةينفذ برنامج املوئل من أجل النهوض ملواجهة هذا التحدي خططا      

ال إذا عولجت مسألة تحـسين األحيـاء الفقيرة ومنع نشوئها عن طريق النهج املناسبة التي تمكن من توفير األرض  يمكن بلوغه إ 

وأما النتائج الرئيسية املتوقعة في مجال  4والسكن لصالح الفقراء واملساواة في فرص الحصول على البنى األساسية والخدمات. 

الفقرا لصالح  والسكن  "األرض  على  تراعي  التركيز  للمأوى  فعالة  الستراتيجيات  وتنفيذها  األعضاء  الدول  اعتماد  فهي  ء" 

نة تضمن اإلعمال التدريجي للحـق في الـسكن واألرض وامللكية   االعتبارات الجنـسانية ،وعامل السّن وأطر وقدرات تنظيمية محسَّ

عنى بالسكن وحيازة  والنهوض باألحياء الفقيرة ومنع تكّونها، كذا إنشاء/تعزيز منظمات في املجت 
ُ
مع املحلي على أساس العضوية وت

األراض ي وتطوير البنية األساسية الحضرية، اضافة الى تحسين فرص الحصول على األرض والسكن وامللكية مع التركيز بصفة  

 خاصة على الفقراء في املناطق الحضرية والسكان املتضررين في املستوطنات البشرية التي تمر بأزمة.

 لثالث : أهداف التنمية املستدامة و الحق في مستوى معيش ي الئق الفرع ا

عام     في  املستدامة  التنمية  أهداف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عام    2015تبنت  بحلول  تحقيقها  تاريخ  تحديد  وتم 

املستدامة    5، 2030 التنمية  أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتضم أهداف      17وتمثل خارطة طريق من 
ً
هدفا

يسمى املتحدة  األمم  قرار  من   
ً
جزءا وتمثل   

ً
أعمال    مترابطا ركائز  2030"جدول  أربع  املستدامة  التنمية  أهداف  وتتضمن   ،"

أساسية أال وهي البيئة، التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، الشراكات، وامليزة الفريدة في أهداف التنمية املستدامة أنها  

 
وم الفاو بخدمة الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء. تعمل منظمة األغذية والزراعة  تقاملتحدة ،    لألممهي منظمة متخصصة تابعة     -26

 ح
ً
  16م تأسيس منظمة األغذية والزراعة في  ت   يث تتقابل األمم كلها على أساس الند للند ملفاوضة االتفاقيات وسياسات املناقشةمنتدى محايدا

تم نقل املقر الرئيس ي للمنظمة من واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة، إلى روما، إيطاليا،   1951في مدينة كيبك، كندا. في عام  1945أكتوبر عام 

 دولة. 194د أعضاء املنظمة يبلغ عد

تابعة لألمم املتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام    -27 العاملي  1977هي وكالة متخصصة  للمؤتمر  الرئيسية  النتائج  باعتبارها واحدة من   ،

% من فقراء العالم  75ث يعيش  . يكرس الصندوق جهوده للقضاء على الفقر في املناطق الريفية من البلدان النامية، حي1974لألغذية املنعقد عام  

عد السعودية ثاني   4هناك، بينما تعود  
ُ
٪ فقط من املساعدات اإلنمائية الرسمية لقطاع الزراعة، ويقع مقر الصندوق في مدينة روما بإيطاليا، وت

 أكبر الداعمين ألعمال الصندوق. 

 ويقع مقرها الرئيس ي في مكتب األمم املتحدة في نيروبي.  1977وكالة تابعة لألمم املتحدة مهتمة باملستوطنات البشرية، انشأت عام  -28

 - A/56/206 - 4قرار الجمعية العامة رقم الخاص بوضع برامج جديدة للبرنامج   ينظر 

   - / RES/70/130- 2015سبتمبر   25القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في ينظر -   



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  200
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

املتحدة  حول العالم وبات ع   193أول فضاء تلتزم فيه   لى كل دولة من الدول األعضاء في األمم  دولة عضو في منظمة األمم 

 املتحدة وضع خطة عمل وطنية توضح من خاللها خططها املستقبلية لتطبيق أهداف التنمية املستدامة. 

 أهداف التنمية املستدامة والحق في الغذاء:      -أ

ة املتمثل في القضاء التام  يتقاطع ضمان اعمال الحق في مستوى معيش ي الئق مع الهدف الثاني ألهداف التنمية املستدام

على الجوع و القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة والذي وضع سقفا زمنيا  

، هدف وضع له عدة مقاصد وادوات لتنفيذه أهمه القضاء على الجوع وضمان حصول  2030لتحقيق ذلك وهو حلول عام  

ي طوال العام بحلول  الجميع، وال سيما  
ّ
الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

، بما في ذلك تحقيق األهداف املّتفق عليها دولًيا بشأن  2030، ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030عام 

ف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخا
ّ
مسة، ومعالجة احتياجات التغذية للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات  توق

، كذا مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب   2025وكبار السن بحلول عام  

اة في حصولهم على األراض ي وعلى موارد  األصلية واملزارعين األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خالل ضمان املساو 

قيمة   لتحقيق  الفرص  على  األسواق وحصولهم  إلى  وإمكانية وصولهم  املالية  والخدمات  واملعارف  واملدخالت  األخرى  اإلنتاج 

، وكذا ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ  2030مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام  

اعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واملحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على  ممارسات زر 

ن   وتحِسّ الكوارث،  والفيضانات وغيرها من  الجفاف  املتطرفة وحاالت  الطقس  أحوال  املناخ وعلى مواجهة  تغير  التكّيف مع 

عام   بحلول  والتربة،  األراض ي  نوعية  املزروعة    2030تدريجيا  والنباتات  للبذور  الجيني  التنوع  على  الحفاظ  الى  اضافة   ،

دار إدارة سليمة على كل  
ُ
والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع البرية، من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة التي ت

الناشئة عن استخدام املوارد الجينية وما يّتصل    من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع

 بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دولًيا.

 أهداف التنمية املستدامة والحق في السكن الالئق :  -ب

مم املتحدة      
ُ
مدن    -املعنون  يجد السكن الالئق معطاه وسياقه في الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية املستدامة لأل

،    - ومجتمعات محلية مستدامة الصمود ومستدامة«  وقادرة على  وآمنة  للجميع  البشرية شاملة  واملستوطنات  املدن  »جعل 

في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة  وجعل الهدف له عدة مقاصد لتنفيذ هذا االخير    2030ويتمثل هدف عام  

كن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة،  أهمها ضمان حصول الجميع على مسا 

، وتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة املستوطنات البشرية في  2030بحلول عام  

كذا تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون    ،  2030جميع البلدان على نحو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام  

 التراث الثقافي والطبيعي العاملي اضافة الى عدد من املقاصد االخرى .

قد تكون أهداف التنمية املستدامة متناقضة في سبيل تحقيق اعمال حقوقها فعلى سبيل املثال، تسعى مستويات عالية      

يقوض األهداف البيئية. وباملثل، فإن زيادة العمالة واألجور يمكن أن تعمل على الحد  من نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي قد  

تريليون    3  -  2من تكاليف املعيشة. كما أن التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى سيتطلب حوالي  

ـــ ـــ »الخيال الخالص«. وكانت التقديرات لتوفير املياه النظيفة  املقبلة التي وصفت بـ 15دوالر أمريكي سنويا على مدى السنوات الـ
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إلى   تصل  القارات  من جميع  السكان  لجميع  الصحي  من    1مليار.    200والصرف  املستدامة  التنمية  املساندين ألهداف  لكن 

النسبة ألهداف األلفية التي  املنظمات غير الحكومية ترى انها تتعامل مع اسباب املشاكل وال تتعامل مع نتائجها كما هو االمر ب 

في حين أن أهداف التنمية املستدامة تتعلق بالتنمية املستدامة ،بينما استخدمت األهداف اإلنمائية    2كانت تعنى بالتنمية  

 لأللفية نهجا صامتا للمشاكل فإن أهداف التنمية املستدامة تأخذ في االعتبار الترابط بين جميع املشاكل.

 خاتمة : 

يبرز جليا كيف تتداخل مجموعة من الحقوق وتتشابك لتشكل في مجملها ما يسمى الحق في العيش بمستوى معيش ي الئق     

وكاف كالحق في الغذاء الكافي ، والسكن الالئق واآلمن اضافة الى الحق في الصحة والعمل والضمان االجتماعي بما يساهم عند  

اينما كان ، بينما يبرز كيف انتقلنا الى مفهوم جديد هو الرفاهية والذي يرتبط ليس    توافرها جميعا الكرامة االنسانية للفرد

بوجود الغذاء فقط ، بل بجودته وكفايته واستدامة الحصول عليه كما ذكر سابقا ، كما ظهرت تحديات جديدة امام املنظومة  

 اد بالتمتع بهذه الحقوق.الدولية ترتبط بالحروب وقضايا اللجوء وتأثير هذه االخيرة على حق األفر 

 التوصيات: 

هذه مجموعة من التوصيات والنتائج املستخلصة من الورقة البحثية لضمان اإلعمال الحقيقي للحق في مستوى معيش ي     

 كاف  بعنصريه الحق في الغذاء الكافي والحق في السكن الالئق تمثل في :

عقبات القائمة أمام اإلعمال الكامل للحق في السكن الالئق، وكذا  *    ضرورة تحديد أفضل املمارسات وكذلك التحديات وال

 الحق في الغذاء الكافي  وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد.

* دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل املساعدة املالية والتقنية إلقامة املباني املستدامة والقادرة على الصمود ،  

 مة نقل آمنة وميسورة التكلفة ، دون اهمال املساحات الخضراء والرياضية والثقافية..وما يرتبط بها من منظو 

*   ضرورة  بذل املجموعة الدولية ككل  لجهود التعبئة وتحسين تخصيص واستخدام املوارد التقنية واملالية من جميع  

يز اإلجراءات الوطنية لتنفيذ سياسات األمن  املصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وإلى تعز 

 الغذائي املستدام؛ وكذا تعزيز االستفادة من السكن لكل الفئات خاصة تلك الهشة . 

فعالة    تدابير  باتخاذ  األغذية   إنتاج  تعترض سبيل  التي  العقبات  إزالة  عبئ  تحمل  الدول  من  كل  عاتق  علي  يقع     *

إ  تتناول  االقتصادي  االجتماعي  تنظيم  للتحول  وإعادة  واالستثمارية  والقرضية  والضريبية  الزراعية  السياسات  صالح 

 الهياكل الريفية، كإصالح شروط امللكية، وتشجيع التعاونيات اإلنتاجية واالستهالكية. 

التي تفصل    املتزايدة االتساع  الفجوات  الجهود إلزالة  ينبغي بذل كافة  الغذاء،  إيجاد حل دائم ملشكلة  في سبيل     *

العالقات  ا  في  الدول  بإشراك  جديد  دولي  اقتصادي  نظام  وإلقامة  النامية  والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  بين  ليوم 

االقتصادية الدولية الجديدة بإقامة أجهزة دولية مناسبة تكون عند االقتضاء قادرة علي اتخاذ التدابير الكافية إلقامة  

 الدولي.   عالقات عادلة ومنصفة في التعاون االقتصادي 

 

 
 1حول االهداف االنمائية.  2015تعليق مجلة االيكونوميست  ينظر -

 2000الصادر في عام    2/55: اعالن االمم املتحدة بشأن االلفية ، قرار الجمعية العامة ينظر - 32
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 قائمة املراجع :  

 *    االتفاقيات الدولية 

 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام   -

  1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  لعام   -

 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام  -

 1979أشكال التمييز ضد النساء لعام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  -

 1981امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  -

 . 1948لعام  - سان خوس ي - ميثاق منظمة الدول األمريكية -

 * القرارات واإلعالنات  

اللجنة في جلستها    اعتمدتهبيان اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالدورة الثالثة عشرة الذي    -

 1995أمام  مؤتمر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  1995ديسمبر  6)الدورة الثالثة عشرة( التي عقدت في  55

   10/3/1993" الصادر في باإلكراهبشأن "اإلخالء  77/1993قرار لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  -

   1993بشأن "الحق اإلنساني في املسكن املالئم" لعام  14/6دة قرار لجنة املستوطنات البشرية باألمم املتح -

 املنش ئ لوالية املقرر الخاص بالحق في السكن الالئق.  2000/9قرار اللجنة   -

 14/ 43قرار مجلس حقوق االنسان حول تمديد والية املقرر الخاص بالحق في السكن الالئق  -

 2000/10رر الخاص بالحق في الغذاء رقم قرار لجنة حقوق االنسان املنش ئ لوالية املق  -

 املمدد لوالية املقرر الخاص بالحق في الغذاء.  2007سبتمبر 27الصادر بتاريخ   6/2قرار مجلس حقوق االنسان رقم  -

 A/56/206قرار الجمعية العامة  الخاص بوضع برامج جديدة بالنسبة لبرنامج املوئل   -

 RES/70/1، /  2015سبتمبر   25لتنمية املستدامة.  بتاريخ  قرار الجمعية العامة  بشأن اهداف ا -

 2000الصادر عام   2/55إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ، قرار الجمعية العامة  -

 *  التعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعهد  

رقم    - العام  في    20التعليق  ،جنيف،  ااملعتمد  واألربعون  الثانية  الحقوق     2009ماي    22-4دورة  في  التمييز  عدم  حول  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 

 ببعض املسائل الرئيسية املتعلقة بحق السكن . ( الخاص 1991لعام  ) 4التعليق العام رقم  -

 حق في السكن املالئم: حاالت إخالء املساكن باإلكراهحول ال 1997لعام   7التعليق العام رقم  -

 حول الحق في الغذاء.  1999لعام  20املعتمد بدورة اللجنة رقم   12التعليق العام رقم   -
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Les droits linguistiques en droit international des droits de l’homme et en Algérie 

  الحقوق اللغوية في القانون الدولي لحقوق االنسان و في الجزائر 
Dr Zégouarène Samia (Faculté de droit,  Université d’Alger1 ) 

 (.  01)كلية الحقوق، جامعة الجزائر زقوارن   الدكتورة سامية

 

 

 

 

 : امللخص

ال سيما  ، و نحاء العالم  أمسألة الحقوق اللغوية عدة صعوبات وعراقيل  والتي تتعرض لها األقليات اللغوية في جميع    تواجه

 حرمان أبنائهم من تعلم لغتهم و كذا من استعمال لغات األقليات في الحياة العامة وعبر وسائل االعالن. 

في    ن الحقوق اللغوية  لها جدور وباملقابل فإ  ن هذه اللغات مهددة باالنقراض بسبب هيمنة اللغات الوطنية و األجنبية. إ

  الحياة   في  الحق  ،مبدأ تحريم التمييز ،الحق في حرية التعبير ، الحق في التعليم  القانون الدولي لحقوق  االنسان والسيما في  

 اللغوية.   األقليات حق و الخاصة

 7  ـل  الدستوري  التعديل  بمناسبة  رسمية  لغة  أصبحت   "تمازغيت"  نأ  رغم  ،فانه  الجزائر  في   اللغوية   األقليات  يخص  فيماو 

ن تعليم  إف  ،2010الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في جنيف سنة    لجنة   توصية  على  استنادا  2016  لعام  فبراير

ن تعليم اللغة أخطرها تتمثل في كون  أمن  تواجهها و العراقيل التي   هذه اللغة غير معمم في جميع مناطق الجزائر نظرا ملختلف

لة عدم  تخصيص ميزانية  أا بعض العراقيل كمسجباري كتعليم اللغة العربية و هناك أيض إمازغية هو تعليم اختياري و ليس  األ 

األ   خاصة بتكوين معلمي  اللغةنقص الكتب املدرسية  ، ناهيك عن  مازغيةاللغة  وكذا العديد من العراقيل األخرى التي    بهذه 

 يستوجب عل املسؤولين  أن يجدوا لها الحلول املناسبة.  
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Résumé : 

       La question des droits linguistiques se confronte à de différents obstacles que rencontrent les minorités  

linguistiques dans toutes les régions du monde notamment  des restrictions pour leurs enfants d’apprendre et 

de recevoir une éducation dans leurs langues , ainsi que les limitations à l’utilisation des langues minoritaires 

dans la vie publique et dans les médias .Ces langues sont sous la menace d’extinction , en raison de la 

domination des langues nationales ou internationales dans leurs pays. Le terme « droits linguistiques » est 

employé pour désigner à la fois, les mesures minimales nécessaires et potentiellement extraordinaires qui 

devraient ou peuvent être prises en vue de la mise en œuvre efficace des droits des minorités linguistiques. 

   Les droits linguistiques sont ancrés dans le droit international des droits de l’homme, notamment dans le 

principe d’interdiction de la discrimination, le droit la liberté d’expression, le droit à l’éducation, le droit à la vie 

privé et le droit des minorités linguistiques. 

   Concernant la situation des droits linguistiques en Algérie , malgré l’officialisation de la langue Tamazight 

prononcée à l’occasion de la révision constitutionnelle du 17 février 2016 et recommandée par le comité des 

droits économiques , sociaux et culturels lors de la 44 -ème session qui s’est tenue à Genève en 2010, 

l’enseignement  de cette langue n’est pas encore généralisé dans tout le territoire national, vu les différents 

obstacles rencontrés .Le plus grave problème  vient du fait que l’enseignement de  la langue Tamazight est 

facultatif , contrairement à la langue arabe qui est obligatoire. Il y’a d’autres problèmes tels que le manque de 

budget pour la formation du personnel enseignant, le manque de manuels scolaires en Tamazight et tant 

d’autres obstacles dont les dirigeants devraient trouver les bonnes solutions. 

 

Introduction :  

       La question des droits linguistiques se confronte à de différents obstacles que rencontrent les minorités  

linguistiques dans toutes les régions du monde notamment  des restrictions pour leurs enfants d’apprendre et 

de recevoir une éducation dans leurs langues , ainsi que les limitations à l’utilisation des langues minoritaires 

dans la vie publique et dans les médias1 .Ces langues sont sous la menace d’extinction , en raison de la 

domination des langues nationales ou internationales dans leurs pays. Le terme « droits linguistiques » est 

employé pour désigner à la fois, les mesures minimales nécessaires et potentiellement extraordinaires qui 

devraient ou peuvent être prises en vue de la mise en œuvre efficace des droits des minorités linguistiques. 

 
1Droits linguistiques des minorités linguistiques, Guide pratique pour leur mise en œuvre, Rapporteur spécial des Nations-Unies 

sur les questions des minorités, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Genève, Mars 2017, p.2. 
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    Les droits linguistiques sont ancrés dans le droit international des droits de l’homme, notamment dans le 

principe d’interdiction de la discrimination, le droit la liberté d’expression, le droit à l’éducation, le droit à la vie 

privé et le droit des minorités linguistiques. 

   L'objectif de notre communication vise à aider les décideurs et les détenteurs de droits à mieux 

comprendre la portée globale des droits linguistiques des minorités et ainsi les aider à les mettre en œuvre de 

manière pratique. Et aussi à soutenir les efforts pour atteindre l'équilibre nécessaire entre la ou les langues 

officielles d'un État et l'obligation qui lui incombe d'utiliser et de respecter les préférences linguistiques des 

minorités, la protection et la promotion des droits linguistiques afin de permettre de préserver la diversité 

linguistique dans le monde. Comme suit : 

• Mettre en lumière les différents droits de l'homme relatifs aux minorités linguistiques pertinents pour 

l'utilisation des langues et les préférences linguistiques ; 

• Mettre en lumière les obligations des autorités gouvernementales à l'égard des minorités linguistiques ; 

• Soutenir le développement et l'amélioration continue d'approches et de pratiques effectives et rentables 

pour la promotion de ces droits linguistiques ; et 

• Promouvoir des approches cohérentes pour la participation et l'intégration des minorités dans la vie 

publique, ainsi que la mise en œuvre de leurs droits linguistiques. 

• La situation du droit linguistique en Algérie 

La problématique qui se pose dans notre communication consiste à déterminer l’importance des droits 

linguistiques et leurs fondements en tant que droits de l’homme, ainsi que la situation des droits linguistiques 

en Algérie., 

Nous allons aborder tout d’abord la définition des droits linguistiques et de déterminer leur importance 

(section 1) ensuite les fondements de la mise en œuvre d’une approche fondée sur les droits de l’homme sur 

les questions linguistique (section 2) et enfin la situation des droits linguistiques en Algérie (section 3). 

SECTION 01 : Que sont les droites linguistiques ?  

Les droits linguistiques sont des droits de l'homme qui ont un impact sur l'utilisation des langues ou les 

préférences linguistiques des autorités gouvernementales, des individus et de toute autre entité. Le terme 

« droits linguistiques » est employé pour désigner à la fois les mesures minimales nécessaires et potentiellement 

extraordinaires qui devraient ou peuvent être prises en vue de la mise en œuvre efficace des droits des 

minorités linguistiques1. Le langage est au cœur de la nature et de la culture humaine et constitue l'une des 

 
1 Droits linguistiques des minorités linguistiques, Guide pratique pour leur mise en œuvre, Rapporteur spécial des Nations-Unies 

sur les questions des minorités, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Genève, Mars 2017, p.2. 
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expressions identitaires les plus importantes. Par conséquent, les questions relatives au langage sont 

particulièrement sensibles au plan émotionnel et essentiel pour les minorités linguistiques désireuses de 

préserver leur groupe distinct et leur identité culturelle, parfois dans un contexte de marginalisation, 

d'exclusion et de discrimination. 

Sous-section 01 : Définition des droits linguistiques 

Les droits linguistiques peuvent être décrits comme une série d'obligations qu'ont les autorités 

gouvernementales soit d'utiliser certaines langues dans des contextes particuliers, soit de ne pas interférer avec 

les choix et expressions linguistiques de parties privées. Par extension, ces obligations peuvent inclure la 

reconnaissance ou l'appui de l'utilisation des langues par des minorités ou des peuples autochtones1. Les droits 

de l'homme qui s'appliquent aux langues sont une combinaison d'obligations légales issues de traités et 

standards internationaux relatifs aux droits de l'homme, et qui indiquent aux États comment traiter des 

questions portant sur les langues, les minorités, ou la diversité linguistique. Les droits linguistiques sont ancrés 

dans le droit international des droits de l'homme, notamment dans le principe d'interdiction de la 

discrimination, le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit à l'éducation et le droit des 

minorités linguistiques d'utiliser leur propre langue avec d'autres individus au sein de leur groupe. Ils sont 

également présentés dans divers documents de références  et principes internationaux, notamment la 

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et 

linguistiques de l'ONU (1992), les trois Principes directeurs de l'UNESCO pour l'éducation interculturelle, les 

recommandations du Forum des Nations Unies sur les questions des minorités concernant la mise en œuvre 

de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales  ethniques, religieuses et 

linguistiques, le troisième commentaire thématique du Conseil de l'Europe sur les droits linguistiques des 

personnes appartenant aux minorités linguistiques en vertu de la Convention-Cadre, et les Recommandations 

d'Oslo concernant les droits linguistiques des minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE). En dépit de quelques différences, tous ces documents décrivent les approches 

basiques similaires des autorités gouvernementales pour respecter leurs obligations en matière de droits de 

l'homme, y compris les droits linguistiques en vertu desquelles elles sont tenues de2: 

• Respecter le statut des droits linguistiques comme étant des droits de l'homme à part entière ; 

• Reconnaître et promouvoir la tolérance, la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le respect, la 

compréhension et la coopération mutuelles à tous les niveaux de la société ; 

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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• Mettre en place une législation et des politiques qui traitent des droites linguistiques humaines et qui 

prescrivent un cadre bien défini pour leur mise en œuvre ; 

• Mettre en œuvre leurs obligations en matière de droits de l'homme en appliquant systématiquement le 

principe de proportionnalité dans l'utilisation ou le soutien de différentes langues (autorités 

gouvernementales), et le principe de la liberté linguistique (parties privées); 

• Intégrer le concept de l'offre active comme une composante à part entière des services publics afin de 

reconnaître l'obligation qu'a l'État de respecter et de soutenir les droits linguistiques, de sorte que les 

locuteurs des langues minoritaires n'aient pas à solliciter ces services de manière spécifique, mais puissent 

aisément y accéder en cas de besoin;  

• Mettre en place des mécanismes efficaces de traitement des plaintes auprès des instances juridiques, 

administratives et exécutives visant à examiner et légitimer les revendications relatives aux droits 

linguistiques. 

Plusieurs organisations internationales ont développé des procédures, des outils et des instruments 

destinés à promouvoir et à guider la mise en œuvre de ces principes des droits linguistiques. Le Forum des 

Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, la Section des langues et du multilinguisme de 

l'UNESCO, le Comité consultatif du Conseil de l'Europe sur la Convention - cadre pour la protection des 

minorités nationales, et le Haut-Commissaire sur les minorités nationales de l'OSCE continuent de fournir un 

ensemble constructif de plateformes consacrées au partage des connaissances , ou soutien et à l'expertise afin 

de permettre que ces procédures, outils et instruments relatifs aux droits de l'homme soient perpétuellement 

améliorés lorsqu'il est question de la mise en œuvre des droits linguistiques. L'une des composantes les plus 

importantes de ces instruments est la disponibilité d'informations fiables et ventilées destinées à permettre aux 

autorités gouvernementales de préparer efficacement, de mettre en application et d'évaluer leurs politiques de 

mise en œuvre de ces droits, et, au besoin, d'améliorer leurs activités et leurs efforts. 

Les principaux droits linguistiques contenus dans les traités, cette jurisprudence et ces documents de 

référence s'articulent autour de quatre axes principaux1 : 

1. La dignité: L'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Il s'agit d'un principe fondamental et d'une règle 

capitale du droit international, qui revêt une importance particulière en ce qui concerne les questions 

relatives à la protection et la promotion de l'identité des minorités. 

2. La liberté Dans les activités privées, les préférences linguistiques sont protégées par des droits de l'homme 

fondamentaux tels que la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit des minorités à utiliser leur 

 
1Op.cit, p.3. 
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propre langue, ou l'interdiction de la discrimination. Toute initiative privée peut être protégée, fut-elle 

commerciale, artistique, religieuse ou politique. 

3. L'égalité et la non-discrimination : L'interdiction de la discrimination empêche les États de désavantager ou 

d'exclure déraisonnablement des individus par des préférences linguistiques dans l'exercice de toute 

activité ou de tout service, soutien ou privilège. 

4. L'identité: Les formes identitaires linguistiques, qu'elles soient individuelles, communautaires ou même 

nationales sont fondamentales pour nombre de personnes. Elles peuvent également être protégées par le 

droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit des minorités à utiliser leur propre langue ou 

l'interdiction de la discrimination. 

Les questions relatives aux droits linguistiques: (i) doivent être examinées dans toute activité impliquant les 

autorités gouvernementales et les préférences linguistiques; (ii) sont étroitement liées aux questions d'identité 

nationale, collective et individuelle; (iii) ont un impact sur la participation et l'intégration des minorités; (iv) 

peuvent engendrer des sentiments d'aliénation ou de marginalisation et éventuellement une situation 

d'instabilité ou de conflit si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, raisonnable et équilibrée; et (v) 

peuvent intervenir dans des circonstances et des conditions extrêmement variées. Il n'existe pas d'approche « 

sur mesure » pour la mise en œuvre des droits linguistiques, compte tenu de l'extrême diversité des contextes 

nationaux à travers le monde. 

La présente communication traite des attributs uniques des droits linguistiques. Elle fournit un cadre de 

fonctionnement axé sur les questions de dignité, de liberté, d'égalité et d'identité appliquées aux questions 

linguistiques, et sur l'application et la mise en œuvre d'approches basiques des droits de l'homme appliquées 

au langage, en sorte que chaque État respecte efficacement ses obligations internationales. 

Sous-section 02 : l’importance de la mise en œuvre des droits linguistiques  

L'importance des droits linguistiques est simple : l'utilisation des langues, en plus du respect des droits de 

l'homme, a une implication directe sur l'intégration et la participation des minorités dans une société. 

1) Elle améliore la qualité de l'éducation et en facilite l'accès pour les enfants issus des minorités 

Les enfants issus des minorités à travers le monde sont davantage susceptibles de ne recevoir qu'une 

éducation formelle limitée, voire inexistante. 

Selon la Banque mondiale : « Cinquante pour cent d'enfants scolarisés à travers le monde vivent dans des 

communautés où la langue d'enseignement n'est que rarement, voire jamais employée à la maison. Cette 

situation met en évidence le plus grand défi de l'Éducation pour tous un héritage de pratiques non productives 
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qui entraînent de faibles taux d'apprentissage et des taux élevés d'abandon et de redoublement »1. Lorsque la 

langue maternelle est utilisée comme vecteur d'enseignement pendant au moins 6 à 8 ans, les résultats sont 

impressionnants: confiance en soi, estime de soi et participation en classe accrue2, faibles taux d'abandon, faux 

élevés de réussite scolaire3, durée des études plus élevée, meilleurs résultats aux tests et meilleure 

alphabétisation et fluidité de la communication des enfants issus des minorités (et peuples autochtones) à la 

fois dans leur langue maternelle et dans la langue officielle ou la langue dominante4. 

2) Elle favorise l'égalité et l'autonomisation des femmes issues des minorités 

Les femmes issues des minorités comptent parmi les personnes les plus marginalisées au monde. Elles sont 

également susceptibles d'avoir eu moins de chances d'être scolarisées ou d'apprendre une longue majoritaire 

ou officielle à cause des discriminations basées sur le genre et / ou l'ethnie. Des études montrent qu'elles 

obtiennent de bien meilleurs résultats lorsqu'elles sont instruites dans leur propre langue, ce qui accroît la 

probabilité pour elles de continuer leurs études ou de rompre le cycle de l'isolation et de la pauvreté. 

La communication avec les services publics dans des domaines vitaux pour les femmes issues des minorités 

tels que les soins de santé s’améliorent en général lorsque leur langue maternelle est utilisée de manière 

appropriée. Diverses initiatives montrent que l'utilisation des langues minoritaires pour atteindre les femmes 

permet d'accroître d'une façon particulièrement efficace leur participation et leur autonomisation. 

3) Elle induit une meilleure gestion des ressources  

L'utilisation des langues minoritaires dans l'éducation nationale ainsi que dans d'autres domaines est 

financièrement plus efficace et plus rentable. Certes, les programmes linguistiques uniquement disponibles en 

langue officielle peuvent «coûter chaque année environ 8% de moins que l'enseignement en langue 

maternelle, cependant, le coût total de l'éducation d'un enfant au cours des six années d'enseignement primaire 

revient à environ 27 % de plus , généralement en raison de la différence au niveau du taux de redoublement et 

d'abandon »5. Par ailleurs, il n'est ni efficace ni rentable de dépenser de l'argent et des ressources dans des 

campagnes d'information ou des diffusions publiques dans une langue qui n'est pas bien comprise par toute la 

 
1Banquemondiale, In Their Own Language, Education for All, (Banquemondiale: Washington, 2005) 
2Alidou, H. et al., Optimizing Learning and Education in Africa: The Language Factor, Stock taking Review on Mother Tongue and 

Bilingual Education in sub - Saharan Africa, Association pour le développement de l'éducation en Afrique Deutsche 

GesellschaftfürTechnische  Zusammenarbeit: Paris, 2006) 
3UNESCO, Improving the Quality of Mother Tongue - based Literacy and learning: Case Studies from Asia, Africa and South 

America (UNESCO Bangkok, 2008). 
4 UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2014 : Enseignement et apprentissage (UNISCO : Paris, 2014). 
5 Banque mondiale (note 2). 
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population. Dans de tels cas, le recours aux langues minoritaires pour atteindre toutes les couches de la société 

constitue une meilleure utilisation des ressources. 

4) Elle améliore la communication dans les services publics  

L'utilisation d'une langue minoritaire comme longue de prestation de services et de communication se 

traduit également par des prestations de services publics de meilleure qualité et plus efficaces, car elle améliore 

la qualité et l'accessibilité des soins de santé, des services sociaux, de l'éducation, des conseils en matière 

d'emploi, de la justice et des autres services publics. Étant donné que la communication est un procédé à double 

sens, les autorités ne doivent pas essayer d'imposer à tout le monde l'utilisation d'une seule langue officielle en 

toutes circonstances. Elles doivent pouvoir atteindre les personnes au sein de leur population qui parlent une 

langue différente. L'incapacité à coopérer avec les minorités dans leur propre langue augmente le sentiment 

d'exclusion de celles-ci, tandis que le recours aux langues minoritaires permet d'atteindre les personnes plus 

directement et augmente plus efficacement leur participation. L'utilisation des langues minoritaires peut 

également sauver des vies, car la barrière linguistique peut constituer une entrave majeure à l'accès aux services 

de santé. 

5) Elle contribue à la stabilité et à la prévention des conflits 

Les tensions et conflits ethniques au sein d'un État sont davantage susceptibles d'être évités lorsque les 

droits linguistiques sont en place ce qui permet de traiter les causes d'aliénation, de marginalisation et 

d'exclusion. Puisque l'utilisation des langues minoritaires favorise l'augmentation des niveaux de participation 

des minorités, ainsi que leur présence, leur visibilité et même leurs opportunités d'emploi au  sein de l'État, il est 

probable que cette situation contribue positivement à l'unité et à la stabilité. À l'inverse, lorsque l'utilisation 

d'une seule langue officielle discrimine considérablement les minorités, la probabilité que des violences 

éclatent est plus élevée. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'OSCE a conçu les Recommandations d'Oslo 

concernant les droits linguistiques des minorités comme un outil de prévention des conflits.  « Lorsque les 

droits des minorités sont stipulés dans des constitutions et mis en œuvre à travers des systèmes 

électoraux, judiciaires et éducatifs avant la survenance éventuelle d'un conflit, il y a une chance pour 

que celui - ci n'éclate pas du tout1 ». 

6) Elle favorise la diversité  

La perte de la diversité linguistique constitue une perte pour le patrimoine linguistique de l'humanité. Les 

États ne doivent pas juste favoriser une langue officielle ou un petit nombre de langues internationales, mais 

 
1Source : Baldwin, C. Chapman. C. etGray, Z, Minority Rights: The Key to conflict prevention (minority Rights international: 

Londres, 2007), p.2. 
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valoriser et prendre des mesures positives visant à promouvoir, maintenir et développer autant que possible 

les éléments essentiels de l'identité, notamment l'utilisation des langues minoritaires. La prise en compte 

respectueuse et active de la diversité linguistique est la marque d'une société inclusive et constitue l'une des 

clés de la lutte contre l'intolérance et le racisme. L'adoption des droits linguistiques constitue une avancée claire 

dans la promotion de la tolérance et du dialogue interculturel, ainsi que dans la construction de fondations plus 

solides pour la pérennisation du respect de la diversité. 

« La langue est la clé de l'intégration1. La langue est au cœur de l'activité humaine, de l'expression 

personnelle et de l'identité. Reconnaitre l'importance primordiale que les gens attribuent à leur propre 

longue favorise le type de participation au développement authentique qui produit des résultats 

durables ». 

SECTION02 : La mise en œuvre de droits linguistiques spécifiques 

La présente section vise à aider les décideurs, les autorités gouvernementales et autres à examiner le type 

de mesures nécessaires à la mise en œuvre de normes internationales en matière de droits de l'homme pour les 

minorités, adopter des législations et politiques pertinentes et efficaces, et satisfaire les besoins et intérêts des 

différentes communautés linguistiques afin d'assurer leur intégration dans la société. Pour ce faire, une brève 

description de chaque domaine d'application des droits linguistiques sera proposée : 

• Que faut- il faire ? 

• Pourquoi cela doit- il être fait ? 

• Exemples de bonnes pratiques. 

Sous-section 1 : Enseignement public et privé 

Lorsque la demande est suffisamment élevée au plan numérique, les services de l'enseignement public 

doivent être dispensés dans une langue minoritaire dans la mesure appropriée, suivant de manière globale une 

approche proportionnelle. Cette mesure concerne tous les niveaux de l'enseignement public, de la maternelle 

à l'université.2 Si la demande, la concentration de locuteurs ou d'autres facteurs en empêchent la faisabilité, les 

autorités gouvernementales devront dans la mesure du possible s'assurer que l'enseignement d'une langue 

minoritaire soit disponible. De plus, tous les enfants doivent avoir une opportunité d'apprendre la/les langue 

(s) officielle (s). 

Pourquoi cela doit-il être fait ? 

 
1Source: UNESCO, Why Language Matters for the Millennium Development Goals (Bangkok UNESCO, 2012). 
2Op.cit. p.4. 
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Les droits des minorités linguistiques sont des droits de l'homme qui doivent être respectés, y compris dans 

le cadre du niveau approprié d'utilisation des langues minoritaires. L'enseignement touche à ce qui constitue 

probablement le droit linguistique majeur des minorités, et est également primordial pour le maintien de la 

diversité linguistique. Une langue qui n'est pas enseignée est une langue qui va finir par disparaitre.  

Les bénéfices de l'enseignement en langue maternelle sont désormais assez bien établis sur le plan 

scientifique en raison d'études portant sur les enfants appartenant à des minorités dans différentes parties du 

monde1. 

• La Tanzanie utilise le Swahili au lieu de l'anglais comme langue d'enseignement à tous les niveaux de 

l'enseignement primaire et secondaire depuis 2015, en reconnaissance de l'ensemble des effets positifs 

de l'éducation en langue maternelle de la plupart de ses enfants. 

• En Italie, les minorités qui parlent l'allemand et le latin ne représentent qu'un très faible pourcentage de 

la population, mais sont concentrées dans une seule région. Cette concentration permet l'utilisation de 

chaque langue comme vecteur d'enseignement aussi bien dans les écoles publiques que dans 

l'enseignement supérieur, et dans une université publique trilingue pour ce qui est du grand groupe de 

locuteurs d'allemand. 

• Aux Seychelles, tous les élèves suivent d'abord un enseignement en créole (la langue maternelle de 

presque toute la population) pendant les six premières années d'enseignement. L'anglais est utilisé 

comme longue d'enseignement pour un petit nombre de matières après la troisième année, et le français 

est introduit en sixième année. 

• Au Canada et en Finlande où les élèves parlant une langue minoritaire (le français ou le suédois) sont 

dispersés, les transports publics les emmènent des zones environnantes vers une école publique où 

l'enseignement est dispensé dans leur langue.  

Quant à l’enseignement privé  

Le droit international reconnaît depuis longtemps qu'en raison de leur vulnérabilité, les minorités 

linguistiques devraient toujours avoir droit à leurs propres écoles où elles pourraient être instruites dans leur 

propre langue, indépendamment des politiques de leur État en matière d'éducation2. Ce droit a parfois été 

associé au droit qu'ont les membres d'une minorité linguistique d'utiliser leur propre langue avec d'autres 

membres de leur communauté Les minorités linguistiques sont souvent contraintes, parfois par inadvertance, 

parfois de force, de se laisser assimiler ou d'abandonner leur propre langue d'une manière ou d'une autre. Pour 

 
1LUNESCO (note 4). Kasanen at Person (note 21), Lopez, L. E, (note 19): Dutchar at Tucker, G.R. (note 18). 
2Ecoles minoritaires an Albanie, Cour permanente de justices internationale, A/864, avis consultatif du 6 avril 1935.64.  
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s'assurer que les minorités linguistiques ne sont pas Isolées du reste de la population, il existe également le droit 

d'être enseigné dans la langue officielle. 

Exemples de bonnes pratiques : 

• Au Japon, les qualifications des étudiants diplômés d'écoles privées coréennes sont reconnues et éligibles 

pour l'admission dans l'enseignement supérieur. 

• En Malaisie, les écoles secondaires semi - privées et semi - publiques utilisent le mandarin comme langue 

d'enseignement depuis les années 60. Les écoles primaires publiques enseignent également dans cette 

langue minoritaire. 

• Au Kazakhstan et en Lituanie, des accords bilatéraux avec d'autres gouvernements permettent aux 

universités d'État étrangères de gérer et de dispenser des cours dans l'enseignement supérieur en langues 

minoritaires. L'université de Białystok, une université d'État polonaise possède un campus en Lituanie. Les 

cours y sont dispensés en polonais et fournissent un enseignement de niveau universitaire dans la langue 

de la plus grande minorité du pays. 

Sous-Section2 : Services administratifs, services de santé et autres services  

Un accès simple et facile aux soins de santé publique, aux services sociaux et à tous les autres services 

administratifs ou publics doit être fourni si possible dans les langues minoritaires. 

Pourquoi cela doit-il être fait ?  

Si les autorités publiques ont la possibilité de recourir à une longue minoritaire donnée dans une zone 

spécifique pour des raisons pratiques, et en l'absence de tout motif raisonnable d'interdiction d'utilisation d'une 

langue minoritaire, il serait discriminatoire en vertu du droit international d'interdire l'utilisation d'une longue 

minoritaire et d'imposer l'utilisation de la langue officielle dans les services administratifs et les outres services 

publics1. Les ressources d'un État doivent être dépensées judicieusement - et efficacement que ce soit dans le 

cadre des services de santé publique, des services sociaux ou dans celui des services publics de radiodiffusion. 

Cependant, les autorités publiques considèrent que l'utilisation d'une seule longue peut s'avérer beaucoup 

moins efficace de recourir aux langues minoritaires à des fins officielles dans un pays. L'utilisation d'une seule 

langue dominante peut avoir un puissant effet dissuasif sur les membres des communautés minoritaires en 

quête de services tels que des soins de santé, en particulier sur les femmes2. 

 
1"Diergaardt et al. c. Namibie (note 12). 
2Ishida K. et al, 'Ethnic inequality in Guatemalan women's use of modern reproductive health care’, International Perspectives on 

Sexual and Reproductive Health, vol. 38, n° 2 (2012), p. 99-108. 
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Les mesures prises dans de nombreux pays pour garantir l'utilisation raisonnable et proportionnée des 

langues minoritaires dans l'administration, les services de santé et autres services publiques ont donné des 

résultats nettement positifs en termes d'efficacité de la communication, de prestation des services, de qualité 

des services reçus par les parties prenantes et de participation des minorités à divers aspects de la vie sociale et 

publique. En outre, dans un certain nombre de pays, l'utilisation des langues minoritaires a donné lieu à la 

réduction du taux de chômage au sein des minorités concernées et à l'accroissement d'un sens général 

d'intégration et d'identité nationale. Les décideurs, les législateurs et les autorités doivent garder à l'esprit que: 

1. L'intégration passe par l'utilisation des langues minoritaires si cela est nécessaire - le meilleur moyen pour 

les autorités d'atteindre les individus, de communiquer avec eux et de les inciter à participer aux activités 

est d'utiliser leur langue lorsque nécessaire. 

2. Ne pas utiliser les longues minoritaires alors qu'il est raisonnable et justifié de le faire est inefficace (les 

populations peuvent ne pas comprendre la langue officielle ou ne pas se sentir à l'aise de l'utiliser) et inutile 

(les ressources ne sont pas dépensées sur le moyen de communication le plus rentable). 

3. L'utilisation des langues minoritaires réduit l'exclusion des minorités de la vie politique et publique ; en 

outre, elle augmente la présence des membres ces minorités ou sein des institutions publiques des états 

qui utilisent leurs langues. 

Exemples de bonnes pratiques : 

• En Irlande, les informations provenant des services de logements sociaux telles que les kits d'accueil à 

l'intention des locataires sont fournis dans des langues autres que l'irlandais ou l'anglais (soit par la 

traduction ou l'interprétation), le cas échéant, et si possible, en particulier s'il existe une grande 

communauté ethnique minoritaire dans une collectivité locale. 

• Au Royaume-Uni, la législation impose aux prestataires publics de soins de santé de veiller à ce que les 

personnes qui ne parlent pas couramment l'anglais puissent accéder à leurs services « pour satisfaire aux 

exigences en matière d'égalité d'accès et de communication éclairée ». Par conséquent, les prestataires 

locaux de soins de santé publique bénéficient dans la mesure du possible de l'appui d'un personnel 

médical bilingue, d'interprètes en face à face, d'interprètes par téléphone, de renseignements médicaux 

imprimés traduits et d'informations sur Internet, y compris des documents et des vidéos.  

• Un nombre grandissant de municipalités au Brésil utilisent les langues des autochtones ou des 

immigrants, en plus du portugais, lorsque celles-ci sont parlées par un nombre significatif de personnes 

dans une municipalité. Ce qui signifie qu'à Sao Gabriel da Cachoeira, les autorités municipales doivent 

utiliser quatre langues (le portugais, le nheengatu, le tukano et le baniwa) pour offrir les services de base, 

ainsi que pour les campagnes publicitaires et d'information publiques dans les médias. 
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Sous-section3 : Langues minoritaires et identité  

L'identité d'une personne, que ce soit son nom ou son prénom dans une langue minoritaire donnée, doit 

être respectée, reconnue et utilisée par les autorités publiques. Les langues minoritaires doivent également être 

inscrites sur les panneaux de signalisation et les indications topographiques si possibles, en particulier dans les 

zones où elles ont une importance historique ou dans les régions où sont concentrées les minorités. 

Pourquoi cela doit-il être fait ? 

La protection des droits des minorités repose avant tout sur la promotion et la protection de l'identité. En 

outre, elle est étroitement liée au respect de la vie privée et de la dignité. Pour plusieurs individus, l'un des 

aspects les plus importants de leur identité est leur propre nom dans leur propre langue. Étant donné que la 

langue est un facteur clé de la nature humaine, de la culture et de l'identité sociale, le respect de la forme 

linguistique du nom d'une personne doit non seulement être toléré, mais également protégé et respecté1. Le 

respect de l'identité et l'obligation de la protéger et de la respecter-va au-delà de l'individu et devrait s'étendre 

aux zones où vivent les minorités. 

Exemples de bonnes pratiques : 

• En Bulgarie, les membres de la minorité turque peuvent restaurer leurs noms dans leur forme linguistique 

originale. 

• L'Islande a récemment abandonné l'exigence d'adoption d'un nom islandais pour les nouveaux citoyens.  

• Au Maroc, depuis 2010, les noms individuels en langue amazighe sont définis comme étant « de nature 

marocaine », ce qui signifie que les prénoms en cette langue sont acceptés par les autorités pour toute 

inscription et utilisation officielle. 

Sous-section 4: Les langues minoritaires dans le domaine judiciaire  

L'assistance gratuite d'un interprète doit être offerte à tout membre d'une minorité linguistique qui fait 

l'objet de poursuites pénales et qui ne comprend pas la langue employée à l'audience. Ce/cette prévenu (e) doit 

également jouir d'une traduction gratuite des documents lui permettant de préparer sa défense, de préférence 

dans sa propre langue. S'il est vrai qu'il n'est pas obligatoire de traduire l'ensemble des documents et chaque 

pièce écrite du dossier -, il n'en demeure pas moins que les éléments essentiels d'une affaire doivent être 

traduits convenablement et sans frais pour l'accusé. 

 
1 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), droit des minorités  : Normes internationales et 

indications pour leur mise en œuvre (HCDH : Genève, 2010), p. 8. 
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Tout procès (civil ou pénal) et toute autre audience judiciaire ou quasi judiciaire doivent se tenir dans une 

langue minoritaire lorsque la concentration géographique et le nombre d'intervenants le permettent. 

Pourquoi cela doit-il être fait ?  

Le recours à une langue qui n'est pas comprise par les intervenants au cours d'un procès peut avoir des 

conséquences fâcheuses. Cette mesure est particulièrement propre au droit à un procès équitable ancré dans 

le droit international où dans les procédures pénales et similaires, un minimum approprié d'interprétation et 

de traduction doit toujours être gratuitement mis à la disposition des accusés ou des détenus qui ne 

comprennent pas la langue utilisée par les autorités judiciaires ou policières, afin qu'ils puissent exercer leur 

droit à une défense de manière à garantir l'équité de la procédure. Par ailleurs, en vertu du principe de 

proportionnalité, toute poursuite judiciaire doit se dérouler en langues minoritaires dans la mesure jugée 

possible et appropriée, en tenant compte de facteurs tels que le nombre et la concentration de locuteurs. 

Exemples de bonnes pratiques et recommandations : 

• Parmi les bonnes pratiques recommandées à l'ensemble des États membres de l'Union européenne , on 

peut citer la diffusion de brochures , d'affiches ou de tout autre support d'annonce dans tous les 

commissariats de police et salles d'audience dans les langues les plus parlées au sein de la communauté 

afin d'informer l'accusé ou le suspect de son droit à bénéficier gratuitement de services de traduction ou 

d'interprétation , ainsi que la tenue d'un registre de traducteurs et d'interprètes compétents1. 

• En application du principe de proportionnalité, lorsque le contexte le permet, eu égard à la concentration 

ou au nombre de locuteurs d'une langue minoritaire, de nombreux États ont édicté des dispositions 

relatives à l'utilisation des langues minoritaires dans les procédures judiciaires, à des niveaux inférieurs 

ou moins, notamment le droit d'être entendu et compris par un juge qui comprend ladite langue. 

• En Slovénie, dans plusieurs municipalités où la densité et la concentration des minorités sont assez 

importantes, l'italien ou le hongrois peuvent être employés lors des procédures judiciaires. 

Sous-section5 : Langues minoritaires et médias  

Dans le souci de permettre aux minorités de s'exprimer et de communiquer librement avec leurs proches et 

avec les autres citoyens dans leur propre langue, il est impératif d'encourager le libre recours aux langues 

minoritaires dans les émissions de radio et de télévision, la presse écrite et les médias électroniques. 

Les langues minoritaires doivent occuper un espace suffisant et proportionnel dans les médias du secteur 

public. Dans la mesure où cela est possible et pratique, la présence de ces langues doit être visible et audible 

 
1Conseil de l'Union européenne, Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit 

à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. 
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aussi bien par les membres des communautés au sein desquelles elles sont parlées que par les membres de la 

majorité. 

Pourquoi cela doit-il être fait ?  

Chaque gouvernement doit satisfaire les besoins et intérêts de l'ensemble de sa population, y compris les 

minorités, « pour accéder aux médias et communiquer et recevoir des informations, y compris dans leur propre 

langue », conformément aux principes de pluralisme, de tolérance et d'ouverture d'esprit »1. Concernant les 

médias du secteur privé et conformément aux droits de l'homme fondamentaux tels que la liberté d'expression, 

les populations minoritaires devraient communiquer librement entre elles dans les médias privés sans 

restriction quant à l'usage de leur propre langue. Les exigences d'égalité et de non-discrimination requièrent 

que le secteur des médias applique le principe de proportionnalité de manière flexible et appropriée. Par 

ailleurs, tout soutien financier ou d'une autre nature alloué aux médias du secteur privé doit l'être de manière 

non discriminatoire, y compris pour ceux utilisant des langues minoritaires. Le rôle de la diffusion d'émissions 

en langues minoritaires par le secteur public est absolument crucial pour la promotion de la tolérance et de 

l'acceptation, ainsi que pour la création d'un sentiment d'intégration au sein des minorités en reflétant et en 

communiquant équitablement leurs besoins et leurs intérêts. 

Exemples de bonnes pratiques et recommandations : 

• En Espagne, les autorités catalanes octroient des subventions et accordent des allègements fiscaux en 

vue de renforcer l'intégration de la langue catalane à l'édition, à la radio et à la télévision dans le secteur 

privé. 

• En Russie, la compagnie nationale de radio et de télévision VGTRK et ses filiales respectent le principe de 

proportionnalité. Par conséquent, les émissions de radio et de télévision sont produites dans des régions 

du Tarstastan (et en dehors) où sont concentrés les locuteurs du tatar, notamment Perm et Tioumen, 

alors que le temps de diffusion des petites minorités n'est généralement pas proportionnel à leur nombre 

et à leur concentration. 

• Lorsque la population d'un pays est majoritairement bilingue, les programmes de radio ou de télévision 

publics peuvent être traduits simultanément où être diffusés dans les deux langues de manière 

interchangeable, comme c'est parfois le cas au Cameroun, aux Seychelles ou à l’ile Maurice. 

• langue de son choix dans des affaires privées, y compris sur des enseignes visibles par le grand public. 

Sous-section 6: La participation effective des minorités à la vie publique et linguistique 

 
1Haut-Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales, Lignes directrices sur l'utilisation des langues minoritaires dans les 

médias de radiodiffusion, octobre 2003. 
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Les étapes de la promotion et la facilitation de la participation effective des minorités à la vie publique 

comprennent, lorsque cela est possible, l'emploi des langues de ces dernières dans les processus électoraux, 

consultatifs et autres processus de participation publique. Dans les zones où les locuteurs d'une langue 

minoritaire sont concentrés et très nombreuse, les informations électorales, les bulletins de vote et autres 

documents publics portant sur les élections ou les évènements de participation ou de consultation publique 

doivent être disponibles dans la langue en question. 

L'emploi de langues minoritaires doit être autorisé sur les affiches et les documents ou lors des réunions et 

autres activités de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, de groupes de pression ou 

d'individus privés. 

Pourquoi cela doit-il être fait ?  

L'emploi de langues minoritaires par les autorités, lorsque cela est possible, figure parmi les mesures les plus 

efficaces d'accroissement de la participation des minorités à la vie publique, y compris en matière électorale ou 

politique. Les résultats positifs obtenus comprennent de meilleurs taux de participation aux élections, une 

présence accrue dans les organes élus et l'implication dans la vie politique ainsi qu'un renforcement du 

sentiment général d'appartenance à l'État. L'insertion dans la vie publique est favorablement influencée lorsque 

les langues minoritaires sont employées suivant le principe de proportionnalité. Inversement, empêcher 

l'utilisation de langues minoritaires dans le domaine politique par des partis politiques, des ONG ou des 

particuliers a parfois provoqué un sentiment d'aliénation et de rejet. Les données recueillies indiquent 

également que les exigences en matière de compétences linguistiques lors des élections sont non seulement 

possiblement discriminatoires, mais ont également tendance à réduire la participation des minorités aux 

élections et aux affaires publiques. 

Il est manifeste que les mesures et mécanismes adoptés pour garantir la participation effective des minorités 

à la vie publique, y compris les dispositions prises pour éliminer les obstacles, résultent en un accroissement de 

l'intégration au sein de l'État. 

Exemples de bonnes pratiques : 

• Lors des élections fédérales aux États-Unis, 10 000 membres d'une minorité ou 5 pour cent d'un district 

de recensement suffisent à exiger l'utilisation d'une langue minoritaire dans les documents électoraux 

ainsi que pour l'assistance électorale. Ces derniers comprennent les communications électorales, la 

publicité, l'information ainsi que l'assistance orale. Les documents électoraux et l'assistance sont fournis 

dons plus de 12 longues aux É.-U. pour éliminer les obstacles à l'exercice effectif du droit de vote et 

encourager la participation à la vie publique. L'inscription des électeurs est également possible en 

chinois, japonais, coréen, espagnol, tagalog et vietnamien. 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2022يوليو   – 36العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بالملتقى عدد خاص  219
 المحكم حول:  الوطن 

ي االتفاقيات والمواثيق 
 
      2022| 07|  04 الجزائر | الدولية واالقليمية حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ف

• En Inde, les mêmes considérations et l'utilisation d'une multitude de langues en vertu des lois et 

règlements locaux, de l'Union et de l'État aboutissent à l'emploi de plus de 30 langues dans tout le pays. 

• En Croatie, les électeurs appartenant aux minorités peuvent voter soit pour une liste nationale générale, 

soit pour des listes de minorités spécifiques. Les grandes communautés à l'instar des minorités 

hongroises, serbes et italiennes disposent chacune d'un siège tandis que les petites minorités se 

regroupent pour élire un de leurs membres comme député. 

• En Nouvelle-Zélande, les informations électorales sont communiquées en 26 langues, y compris en 

langue des signes. 

SECTION 3 : la situation des droits linguistiques en Algérie. 

La planification linguistique menée en Algérie n'a toujours pas eu l'effet attendu1). Les différentes lois 

promulguées en Algérie sur la généralisation de l'utilisation de la langue arabe n'ont pas réussi à imposer 

l'arabisation auprès des Algériens qui continuent à utiliser le français et les langues populaires (dialecte 

Algérien et le berbère) dans leur vie de tous les jours2 . Est- ce que l'officialisation de la langue amazighe, qui a 

été au centre de toutes les luttes militantes de ses locuteurs depuis l'indépendance, a un impact sur les attitudes 

et représentations sociolinguistiques en Algérie ? 

Il faut souligner d'emblée que le fait sociolinguistique en Algérie est très complexe du fait des politiques 

linguistiques menées dans le pays depuis l’indépendance ?3 De plus, le terrain Algérien présente la spécificité 

de la multitude des variétés de langues qui y sont pratiquées. L'arabe, tel que parlé à l'Est, au Sud ou à l'Ouest 

de l'Algérie, présente des variations très sensibles. Même remarque est à relever pour les variétés deTamazight. 

Le kabyle, le chaoui, lemozabit, le tergui ou le tachelhit constituent des variétés dont l'intercompréhension 

entre leurs locuteurs est souvent difficile. 

Les représentations des Algériens des langues sont façonnées au fil du temps par les différentes politiques 

linguistiques appliquées en Algérie et des situations sociales vécues par les populations de ce pays. A titre 

d'exemple, dans les représentations de beaucoup de locuteurs Algériens, la langue française est considérée 

comme "langue du colon", "de l'ennemi" et "des impies". Ces stéréotypes sont le produit d'une idéologie menée 

par l'Etat algérien. 

 
1.Arezki, Abdenour, « La planification linguistique en Algérie ou l'effet de boomerang sur les représentations sociolinguistiques », 

Le français en Afrique, 25, 2010, pp. 165-171. 
2 Taleb Ibrahimi, Khaoula, « L'Algérie : coexistence et concurrence des langues », L'Année du Maghreb, I / 2006, 207-218. 
3Bektache, Mourad laboratoire LESUS université de Bejaia, Algérie 2018, p. 149. 
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La langue française est dévaluée, explique Outaleb-Pelle1,par les discours politiques et religieux anti-

français et pro-arabes jouant sur le nationalisme de la population et rappelant en permanence que l'arabe est 

la langue du coran, la langue de la parole divine; ce qui démontre le rejet du français et l'image négative à 

inculquer aux élèves.  

D'ailleurs dans les années 1990, beaucoup d'enseignants et d'inspecteurs de français ont été assassinés ou 

menacés de mort. Pire encore, la langue amazighe a été toujours rejetée et stigmatisée par une "idéologie 

politique imposant un arabisme exclusif qui diabolisera le fait berbère. Il sera considéré comme une invention 

coloniale"2. Cette langue a été considérée comme "langue des séparatistes", "langue dont les locuteurs sont des 

impies", "manipulés par une main étrangère" ou "hizbfrança". Ces représentations ont généré des attitudes de 

rejet et une hostilité déclarée3de ces langues chez de nombreux Algériens. Dans cette section, nous allons traiter 

le long parcours   qui a abouti à l’officialisation de la langue tamazight (Sous-section1) , ensuite nous allons 

aborder la question de l’enseignement de la langue Tamazight ( Sous-section2). 

Sous-section 1 : officialisation de la langue Tamazight : un long cheminement 

       L'officialisation de la langue amazighe n'est intervenue que depuis très peu de temps. Elle n'a été 

prononcée qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle adoptée par voie parlementaire le 7 février 2016. 

Cette langue dénommée aussi langue berbère et "dont l'unité des variétés est abstraite"4, a vécu bien des 

péripéties depuis plusieurs décennies. En effet, dès l'indépendance les premiers chefs de l'Etat Algérien ont mis 

à l'écart cette langue en ne reconnaissant que l'arabe comme langue nationale et officielle. "La langue arabe est 

la langue nationale et officielle de l'État5. (Cons. 1963. Art. 05). Ce n'est qu'en 1995, après un boycott scolaire 

appelée "grève du cartable"6 qui a duré une année en Kabylie, que l'amazigh a commencé à être reconnu dans 

les institutions de l'Etat. D'ailleurs, sa première reconnaissance est marquée par la création d'un Haut-

commissariat à l'Amazighité (HCA) rattaché directement à la présidence et dont la mission est" la réhabilitation 

8.10 de l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe7 (article 4 du décret présidentiel 95-147 du 27-

 
1Outaleb Pellé,Aldja, « L'impact des attitudes et représentations des langues sur l'enseignement. Le cas du français en Algérie », 

SHS Web of Conférences, Volume 8, 2014, pp. 1719-1729.  
2Chachou,Lamia, « Le mythe de la « tamazighisation » linguistique : Des pratiques dénominatives aux fractures linguistiques et 

identitaires », Timsal n tamazight, N° 09, Décembre 2018, pp. 19-40. 
3Chaker, Salem, « L'officialisation du berbère en Algérie. Fictions ou réalités », Asinag (IRCAM, Rabat), 8, 2013, pp. 39-50 
4Chaker, Salem, Berbères aujourd'hui, L’Harmattan, Paris, Nouvelle édition augmentée, 1998.  
5Constitution algérienne de 1963 Article 05. 
6Laroussi, Foued, Plurilinguisme et identités au Maghreb, presse universitaires de Rouen et du Havre ,France,1997. 
7La grève a été initiée par le Mouvement Culturelle Berbère MCB, principal leader de la revendication autour de la langue et 

culture amazighes. Elle a été suivie à Bejaia, Tizi Ouzou et partiellement à Bouira. 
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05-95, portant création du haut-commissariat). Dans le même décret, l'article 14 précise en quoi consiste cette 

réhabilitation : "l'introduction de la langue amazighe dans les systèmes d'enseignement et de la 

communication". A la même période, la télévision publique diffuse un journal télévisé en langue amazighe à 

19h. Progressivement tamazight est enseignée dans les établissements scolaires primaires, moyens et 

secondaires, dans la région de Kabylie. Une épreuve de tamazight et même programmée à l'examen du BAC.  

Par ailleurs, le mot amazigh fait son apparition, pour la première fois depuis l'indépendance dans la 

constitution Algérienne, dans les textes de 1996 dans le cadre de la définition de l'identité algérienne : 

Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin, aboutissement d'une longue résistance aux 

agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont 

l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé 

glorieux de la Nation. (Cons. 1996. Par. 04). 

En 2002, après les événements meurtriers qu'a vécu la Kabylie appelés événements du "printemps noir" - 

pour revendiquer, "la reconnaissance de la   langue amazigh1, le parlement Algérien porte une modification à 

la constitution de 1996 en instituant la langue amazighe comme langue nationale. 

"L'arabe est la langue nationale et officielle"2. (Cons. 2002. Art. 03) 

"Le tamazight est également langue nationale. L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans 

toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national". (Cons. 2002. Art. 03bis). 

Enfin, ce n'est qu'en 2016 que tamazight est mentionnée définitivement dans la constitution Algérienne 

comme langue nationale et officielle. Elle est citée plusieurs fois dans la constitution : 

L'arabe est la langue nationale et officielle. L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. Il est créé auprès 

du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe. Le Haut Conseil est chargé notamment 

d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines 

scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'Arabe à cette fin. (Cons. 2016. 

Art. 03)  

Tamazight est également langue nationale et officielle. L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement 

dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Il est créé une Académie Algérienne de 

la langue Amazigh, placée auprès du Président de la République. L'Académie qui s'appuie sur les travaux des 

experts, est chargée de réunir les conditions de promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son 

 
1 Dourari, Abderezak, « Pratiques langagières effectives et pratiques postulées en Kabylie », Insaniyat/2002 18-17 انسانيات, pp. 

17-35. 
2Constitution Algérienne de 2002, Article 03. 
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statut de langue officielle. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. (Cons. 

2016. Art. 03bis). 

Depuis cette date, tamazight enregistre d'autres avancées de reconnaissances politiques : création d'un 

centre de recherche en langue et culture amazighs en 2018, institutionnalisation du 12 janvier (jour de l'an 

berbère dit yennayer) comme jour férié depuis 2018 et installation de L’académie de la langue amazigh en 

janvier 2019. Pour Chaker1 (2013), "le statut de « langue officielle » crée une situation juridique radicalement 

nouvelle, porteuse d'évolutions potentielles considérables". Cependant, ce dernier acte juridique tant 

revendiqué par les militants de Tamazigh reste tributaire de plusieurs questions non encore élucidées. Il s'agit 

en somme de la question de la graphie à adopter pour cette langue. Entre les caractères arabes et latins, le choix 

est sous-tendu par des visées idéologiques difficiles à contenir. Restent aussi des questions liées à la 

généralisation de l'enseignement de cette langue à l'échelle nationale et à la mise en œuvre de son utilisation 

dans toutes les institutions de l'Etat.  

Sous-section 2 : L’enseignement de tamazight 

Il parait évident que , selon tous les berbérophones d’Algérie ; l’enseignement de la langue Tamazight soit 

primordial pour la diffusion , la survie et le dynamisme même de la culture berbère .Il faudrait que les 

populations partageant cette culture, ainsi que l’ensemble des Algériens , sachant parler et écrire le tamazight , 

de telle sorte que l’une des composantes essentielles de la culture, ainsi que l’ensemble des Algériens , sachent 

parler et écrire le Tamazight , de telle sorte que l’une des composantes essentielles de la culture Algérienne 

puisse  exister au-delà  d’une reconnaissance strictement formelle .Or le nouveau statut de « langue nationale » 

de tamazight ne semble pas lui avoir permis de s’établir  de façon convaincante dans les établissements 

scolaires publics, même là ou tamazight     est déjà enseignée sur une base facultative , introduite dans le 

système d’éducation en1995 au lendemain de  « la grève du cartable » et après des décennies   de 

revendications, l’enseignement de tamazight se poursuit aujourd’hui , mais la situation est loin d’être enviable. 

Alors que cet enseignement a été autorisé en 1995, il a fallu attendre 2003 pour modifier l’ordonnance n°76-

35 du 16 avril 1976qui régissait l’enseignement public en Algérie. 

1/ La législation en vigueur : 

Ce fut l’objet de l’ordonnance n°03-09 du 13 aout 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n°76-35 du 

16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. L’article 2 de l’ordonnance n°03-09du 13 

aout 2003 modifiait ainsi l’article 2 de l’ordonnance de 1976, en ajoutant la notion de l’amazighité. 

 
1Chaker.Salem « L'officialisation du berbère en Algérie fictions ou réalités », Asinag (IRCAM, Rabat), 8, 2013, pp. 39-50. 
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-L’article 2 de l’ordonnance n°76-35 est modifiée comme suit : « Le système éducatif a pour mission dans le 

cadre des composantes de l’identité du peuple Algérien que sont l’islam, l’arabité et l’amazighité   (le reste sans 

changement). 

-L’article 4 insérait dans l’ordonnance n°76-35 deux articles ,8bis et 8 ter, pour introduire tamazight comme 

« activité d’éveil ou en tant que discipline » dans le système éducatif. 

-L’article 8 introduit un paragraphe 2 bis à l’article 25 de l’ordonnance n°76-35afin d’établir l’orientation de 

l’enseignement de tamazight : » un enseignement de la langue amazigh permettant aux élèves la maitrise de 

cette langue, la connaissance du patrimoine culturel amazigh et sa participation à travers les âges, au 

développement de la culture nationale ».(Le reste sans changement). 

C’était la première fois que le gouvernement Algérien modifiait une loi existante pour l’adapter        à l’article 

3 bis de la constitution. Toutefois l’article 5 de la loi n°91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de 

l’utilisation    de la langue arabe est demeuré inchangé et interdit toute autre langue que l’arabe dans 

l’enseignement. 

En 2008, une nouvelle loi sur l’éducation a été adoptée : la loi du 23 janvier 2008 n°08-04 portant   loi 

d’orientation sur l’éducation nationale. Cette loi avait le mérite d’abroger l’ordonnance n°76-35 du 16 avril 

1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. 

Elle est précédée d’un long préambule servant à justifier l’idéologie arabo-musulmane devant imprégner 

l’école Algérienne. Il est aisé de constater l’importance accordée à la langue arabe (nommée sept fois) par 

comparaison à la langue tamazight nommée (deux fois). 

 Il ne s’agit pas de deux langues à statut égal, mais d’une langue dominante, l’arabe et d’un lange 

subordonné, tamazight, peu importe l’énoncé du nouvel article 3 bis de la Constitution de 2016. Les articles les 

plus importants de la loi du 23 janvier 2008 n°08-04 portant loi sur l’orientation sur l’éducation nationale sont 

les articles 33,34 et 35. L’article 33 proclame que « l’enseignement est dispensé en langue arabe à tous les 

niveaux d’éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d’éducation 

et d’enseignement ». 

L’article 34 n’énonce que « l’enseignement de la langue Tamazight est introduit dans le système d’éducation 

pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national ». 

Ce que la loi ne précise pas clairement, c’est que l’enseignement de tamazight est autorisé seulement sur 

une base facultative. 
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Quant au décret exécutif n°09-318 du 6octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du 

ministère de l’éducation centrale du ministère de l’éducation nationale, il n’a rien changé en ce qui 

l’enseignement de tamazight. 

Il reste à mentionner la législation ayant trait aux établissements d’enseignement privés. Selon l’article 8 de 

l’ordonnance n°05-07 du 23 aout 2005 fixant   les règles générales régissant l’enseignement dans les 

établissements privés d’éducation et d’enseignement. 

L’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement est assurée obligatoirement 

en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement. 

Le gouvernement aurait pu au moins autoriser l’enseignement du tamazight. Comme langue seconde, ce 

qui n’a pas été fait. 

2/ Les obstacles rencontrés 

De façon générale, les responsables berbérophones semblent très peu préoccupés de l’enseignement de 

tamazight dans leur pays. Des difficultés majeures empêchent la généralisation de   tamazight1, même dans les 

régions berbérophones comme la Kabylie. 

Le plus grave problème vient du fait que l’enseignement de tamazight est facultatif, la langue 

d’enseignement demeurant obligatoirement l’arabe. En générale, dans les pays où le respect des minorités 

linguistiques constitue un principe fondamental, les membres des minorités ont le droit d’employer leur langue 

maternelle comme langue seconde, pas en Algérie ! 

Il faut préciser que l’enseignement facultatif est conditionnel à la fameuse « demande sociale » une 

redoutable arme aux mains des directions d’établissements scolaires, car celles-ci peuvent dispenser les élèves 

pour toutes sortes de prétextes. Par exemple, des directeurs refusent de prévoir des horaires ou des emplois du 

temps qui tiendraient compte de l’enseignement de tamazight. 

Comme si ce n’était pas suffisant, il faut aussi qu’il y ait du personnel disponible et qu’un budget soit allouer. 

Or l’ouverture des postes budgétaires destinés à l’enseignement de tamazight semble se faire anarchique et 

d’une manière secrète, certains villages et certaines municipalités ont pris le contrôle du pouvoir dans le 

domaine de l’enseignement afin d’accorder les postes aux habitants de leur agglomération.    

A cela s’ajoute la pénurie de manuels en Tamazight avec la problématique des trois alphabets (latin, arabe 

et tifinagh). Alors que la capitale Alger et la Kabylie ont opté pour l’alphabet latin, la région des Aurès préfère 

 
1Challah ,Seidh  « Les droits culturels et linguistiques des minorités berbérophones en Algérie :Le cas de la Kabylie ( sa langue  et 

sa culture dans le système éducatif) »dans territoires et démocratie culturelle, vers un nouveau contrat éducatif « Vème Congrès 

de la « Méditerranéen Society of Comparative Education »,2011, Université de Corse Pasqual Paoli/ Corte(France).    
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les caractères arabes, tandis que dans le sud les touarègues utilisent le tifinagh. Pour les berbères, cet alphabet 

particulier témoigne de l’enracinement   profond dans l’identité berbère. 

Enfin, la langue tamazight a un statut « de langue tierce », c’est à dire qu’il n’est offert au primaire qu’a partir 

de la quatrième année, donc après l’arabe et le français, qui sont enseignés respectivement en première année, 

puis en troisième année primaire. De plus, le nombre d’heures consacrées à cet enseignement, soit une à trois 

heures seulement par semaine selon le cas, parait nettement insuffisant pour que les élèves puissent maitriser 

cette langue. 

CONCLUSION 

De ce qui précède nous constatons que Les droits linguistiques sont des droits de l'homme qui ont un impact 

sur l'utilisation des langues ou les préférences linguistiques des autorités gouvernementales, des individus et 

de toutes autres entités. Les droits de l'homme qui s'appliquent aux langues sont une combinaison 

d'obligations légales issues de traités et standards internationaux relatifs aux droits de l'homme, et qui 

indiquent aux États comment traiter des questions portant sur les langues, les minorités, ou la diversité 

linguistique. Les droits linguistiques sont ancrés dans le droit international des droits de l'homme, notamment 

dans le principe d'interdiction de la discrimination, le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le 

droit à l'éducation et le droit des minorités linguistiques d'utiliser leur propre langue avec d'autres individus au 

sein de leur groupe. 

Quant à l’enseignement de la langue tamazight en Algérie qui est devenue une langue officielle depuis la 

constitution de 2016, cette langue correspond sans aucun doute à celui d’une langue étrangère, encore plus 

étrangère que le français, tous les blocages administratifs sont voulus   et ils sont destinés à décourager les 

élèves et les parents afin de faire échouer le « stade expérimental » de cet enseignement. 

Afin de généraliser l’enseignement de tamazight, nous suggérons les recommandations suivantes : 

1- l’enseignement de tamazight doit être obligatoire dans toutes les régions de l’Algérie et à tous les niveaux, 

comme l’a affirmé le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui en sa 44émesession qui   s’est tenue 

à Genève en mai 2010.  

2-il faut qu’il y ait du personnel qualifié disponible et qu’un budget soit alloué. 

3- Les décideurs doivent couvrir le manque de manuels de la langue Tamazight sur tout le territoire national. 

4- Enfin il faut que les Algériens dans toutes les régions de l’Algérie acceptent que leurs enfants étudient la 

langue Tamazight sans régionalisme et sans complexe car cette langue fait partie de notre patrimoine cultuel 

et identitaire. 
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