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اإلاؽشفت العامت ومذًشة الخدشٍش :د .ظشوس طالبي اإلال
معاعذ مذًش الخدشٍش :د .نىس الذًن خيرػ

الخٗغي:٠
مجلت ٖلميت صوليت مد٨مت جهضع
ً
صوعيا ًٖ مغ٦ؼ ظيل البدض
الٗلمي حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث اإلاٗم٣ت
في مسخل ٠مجاالث الٗلىم ال٣اهىهيت :
"اللانىو العام والخاؿ " ،بةقغاٝ
َيئت جدغيغ مك٩لت مً ؤؾاجظة
وباخشحن وَيئت ٖلميت جخإل ٠مً
هسبت مً الباخشحن وَيئت جد٨يم
جدك٩ل صوعيا في ٧ل ٖضص.
جدىاو٫ل اإلاجلت بؾهاماث مسخل ٠الباخشحن
واإلاهخمحن بمجا ٫الٗلىم ال٣اهىهيت ؾىاء ما
حٗل ٤بالغنيض الىٓغرل ؤو بً٣ايا الؿاٖت
ؤو بترظمت ألاٖما ٫طاث ألاَميت الٗلميت
اإلاٗتر ٝبها.
حٗض َظٍ الضوعيت الٗلميت ج٨غيؿا لخغم
اإلاغ٦ؼ ٖلى حصجي٘ ألابدار و اإلاجهىص
الٗلمي ،وٖلى ؤلاؾهام في بزغاء عنيضٍ
ّ
الجاصة وال٣يمت،
الٗلمي بيكغ الضعاؾاث
ً
اؾدىاصا بلى مٗايحر ٖلميت مىيىٖيت
ل

سبِغ اللجنت العلمُت:
ؤ.د .فُاللي بىمذًن حامعت حُاللي لُابغ  -ظُذي بلعباط الجضابش

ؤظشة الخدشٍش:
د .سابذ مدمذ فلُذ النمش حامعت العلىم ؤلاظالمُت العاإلاُت ،ألاسدو
د .عاكلي فمُلت ،حامعت باجنت ،الجضابش
د .الععُذ ولُىاث حامعت مدمذ بىلُاف باإلاعُلت،الجضابش
د .وهـُـبت سابـ ــذ ،حامعت عبذ الحمُذ بن بادٌغ ،معخغانم ،الجضابش
د .علي كخاث ولُت الحلىق بففاكغ ،جىنغ
ؤ .نعُمت ؤماٌ خُفشي ،حامعت ،وهشاو

اللجنت العلمُت الخدىُمُت للعذد:
د .ظفُاو ظىالم
حامعت مدمذ الؽشٍف معاعذًت  -ظىق ؤهشاط  -ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت -
كعم الحلىق ،الجضابش.
د .خمُذي فاطُمت
ؤظخارة مدالشة ب ،ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت معخغانم ،الجضابش.
د .نعُمت بن عبى
ولُت الحلىق ،حامعت الجضابش 1

الخذكُم اللغىي:
ؤ .ظماح بن خشوف ،حامعت البؽير ؤلابشاهُمي ،الجضابش
ؤ .لىٍضة خىفاف ،حامعت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت ،الجضابش

وص٢ي٣ت.
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كىاعذ النؽش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىلىعُت واإلانهجُت ،وجخىافش فيها ألاـالت
العلمُت والذكت والجذًت وجدترم كىاعذ النؽش الخالُت:
بالنعبت للملاالث:
 جنؽش اإلاجلت اإلالاالث التي حعخىفي الؽشوط آلاجُت:
 الالتزام باإلاعاًير العلمُت واإلاىلىعُت اإلاعمىٌ بها دولُا في الذوسٍاث اإلادىمت،
والتي حعخجُب لؽشوط البدث العلمي.
 حعخمذ هُئت الخدىُم مبذؤ الحُاد واإلاىلىعُت في جدىُم اإلاىاد العلمُت اإلاششحت
للنؽش مع الحشؿ على خلى ألاعماٌ من الخطشف الفىشي ؤو معاظها بمبادا
باألشخاؿ ؤو ألانغمت.
ً شاعى في اإلالاالث اإلالترخت للنؽش في اإلاجلت ؤو جدعم بالجذًت وؤو ال جىىو مدل
نؽش ظابم ؤو ملخطف من مزهشة ؤو ؤعماٌ ،ملخلى.
 ؤو جىىو اإلاىالُع اإلالذمت لمن اخخفاؿ اإلاجلت.
 ؤو جلتزم اإلالاالث الذكت وكىاعذ العالمت اللغىٍت  ،و ؤو ال ًخعذي حجم العمل 20
ـفدت مع اخدعاب هىامؾ،مفادس و مالخم البدث.
 جشظل اإلاادة العلمُت في ملف مشفم بملخق بلغت البدث و آخش بئخذي اللغاث:
العشبُت ،الفشنعُت ؤو الانجليزًت (خعب لغت البدث).
بالنعبت لألعماٌ اإلاترحمت:
 جلُل من ألاعماٌ اإلاترحمت جلً التي جخفل باخخفاؿ اإلاجلت.
 جلبل ألاعماٌ اإلاترحمت من و إلى  :العشبُت ،الفشنعُت  ,الانجليزًت ؤو ألاإلاانُت .
 جخمع اإلالاالث الظدؽاسة جشحمانُيو مخخفيو في اللغاث اإلازهىسة ؤعاله.
 جدىٌ ألاعماٌ اإلالذمت اإلالاالث إلى ؤظاجزة من روي الخبرة العلمُت خعب
اخخفاؿ اإلالالت.
ً بلغ الباخث اإلاشظل بخللي مادجه بعذ  5دكابم من حعلمها.
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ظُاظت الخدىُم:

 جلتزم هُئت الخدىُم بئبذاء الشؤي و اجخار اللشاس في مىو ؤظبىع من جمىُنها من
اإلاادة اإلالترخت للنؽش ،مع مشاعاة العشٍت الخامت في الخدىُم
ً دم لهُئت الخدىُم ؤو اسجإث لشوسة إكشاس حعذًالث على اإلاىاد اإلالذمت للنؽش.
ٌ علم الباخث اإلاشظل بلبىٌ مادجه للنؽش على ؤو ٌعلم بخاسٍخ نؽشها خعب سصنامت
اإلاجلت.
ؼشوط النؽش:
 ؼيل الىخابت  :باللغت العشبُت ؼيل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنعبت للغاث ألاحنبُت ؼيل  Times New Romanحجم . 12
ً شفم الباخث الباعث مادجه بعيرة راجُت علمُت مففلت.
 تهمؽن معلىماث البدث خعب طشٍلت ؼُيا ى ألامشٍىُت بترجِب حعلعلي ًدبع
متو البدث.
 جشجب هىامؾ اإلاعلىماث في جهاًت ول ـفدت.
نمىرج التهمِؾ:
 .1الىخب باللغت العشبُت ؤو ألاحنبُت :للب و اظم ا ِإلاؤلف ،عنىاو الىخاب ،داس النؽش،
بلذ النؽش ،ظنت النؽش،سكم الطبعت.
 .2النفىؿ الدؽشَعُت  :البلذ،نىع النق،مممىو النق،ظنت الفذوس.
 .3اإلاجالث و الذوسٍاث :عنىاو اإلاجلت ؤو الذوسٍت ،للب و اظم الياجب،عنىاو
اإلالالت،عذد اإلاجلت،جاسٍخ الفذوس،ـفدت الاكخباط.
 .4الشظابل الجامعُت :للب و اظم الطالب،عنىاو اإلازهشة  ،دسحت اإلازهشة،مؤظعت
حسجُل اإلازهشة،ولُت الخخفق،العنت الجامعُت،ـفدت الاكخباط.
 .5الخلاسٍش الشظمُت  :حهت إـذاس الخلشٍش ،مىلىع الخلشٍش،مياو نؽش الخلشٍش ،ظنت
إـذاس الخلشٍش  ،ـفدت الاكخباط.
 .6اإلاشاحع الالىترونُت:
ًىزم اإلاشحع اإلانلىٌ عن ؼبىت ”ؤلانترنذ” بزهش معلىماث الشابط ؤلالىتروني وامال
مع رهش ـاخب اإلاادة اإلانؽىسة ،وجاسٍخ صٍاسة اإلاىكع .
ً
 .7جشظل اإلاعاهماث بفُغت الىترونُت خفشا على عنىاو اإلاجلت :

law@jilrc-magazines.com
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الافخخاخُت

بعم هللا الشخمن الشخُم والحمذ هلل سب العاإلايو الزي بفمله جخم الفالحاث
جناوٌ العذد الثاني من مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت إظهاماث باخثيو مهخميو
بمجاٌ العلىم اللانىنُت ظىاء ما حعلم بالشـُذ النغشي ؤو بلماًا العاعت ،فخنىعذ
ؤبداثهم بيو اللانىو العام والخاؿ ،ظُما اللانىو ؤلاداسي ،الذولي ،الجناةي وختى البُئي.
وٍإحي هزا في اطاس ظُاظت مشهض حُل البدث العلمي وخشـه على حصجُع ألابدار
ً
ّ
الجادة واللُمت ،اظدنادا
واإلاجهىد العلمي ،واظهامه في إزشاء سـُذه العلمي بنؽش الذساظاث
إلى معاًير علمُت مىلىعُت ودكُلت.
جبلى هزه اإلاجلت مجلت ول باخث ًطمذ باإلاعاهمت معنا في ججعُذ هزه ألاهذاف ظىاءا
من خالٌ معاهماجه وهخابخه ؤو ختى من خالٌ مالخغاجه وانخلاداجه.
وفي ألاخير ؤجلذم بالؽىش إلى ؤظشة جدشٍش اإلاجلت وإلى الباخثيو الزًن اخخاسوا ـفداتها
لنؽش نخابج ؤبداثهم.

وهللا اإلاىفم في ألاوٌ وآلاخش
اإلاؽشفت العامت ومذًشة الخدشٍش /د .ظشوس طالبي اإلال
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اإلاشحعُت الخاسٍخُت والفلعفُت لفىشة المبط ؤلاداسي
د .الععُذ ولُىاث ؤظخار العلىم العُاظُت و العالكاث الذولُت بجامعت مدمذ بىلُاف باإلاعُلت-الجضابش

ملخق الذساظت:
ر و٦ي ٠جُىعث مً
جىاولذ َظٍ الضعاؾت بةيجاػ اإلاغظٗيت الخاعيسيت و٦ظل ٪اإلاغظٗيت الٟلؿٟيت ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاع ل
مغخلت بلى ؤزغيل  ،خيض يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن الًبِ ؤلاصاعرل طو مجا ٫واؾ٘ ويغجبِ ويخضازل م٘ ألازال ١والٟلؿٟت والؿياؾت
ر مىضمجا بىْيٟت
وال٣اهى لن ٣ٞ .ض ٧ان يكملهم ظميٗا في الضولت ال٣ضيمت ؤر في ٖهض اإلاضيىت -الضولت  ،إلاا ٧ان الًبِ ؤلاصاع ل
الخ٨م .
وختى في ْل ؤلامبراَىعيت الغوماهيت ٞةن الًبِ ؤلاصاعرل ب٣ي مالػما لىْيٟت الخ٨م ومىضمجا ٞحها .ؤما في الىٓم ؤلاؾالميت
٣ٞض بغػث َىا٨ٞ ٥غة ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ وطل ٪بمى٘ اإلاًاي٣ت في الُغ٢اث وبماَت ألاطي ًٖ الُغي ٤وج٣ٟض
ؤخىا ٫اإلاؿلمحن ،والبدض ًٖ ؤمجهم و بَٗام ٣ٞغائهم .وفي مُل٘ ال٣غنل الشامً ٖكغ ميالصر بضؤ اهٟغاص الًبِ ؤلاصاعرل
بىٓام مخمحز في الضولت الخضيشت  ،خيض ؤنبذ يضوعل خى٫ل ٨ٞغة ٢اهىهيت وجىٓيميت بصاعيت بدخت.
اليلماث اإلافخاخُت:
ر.
 الًبِ ؤلاصاع ل
ر.
 ال٣اهىنل ؤلاصاع ل
ر.
 الخىٓيم ؤلاصاع ل
ر.
 اليكاٍ ؤلاصاع ل
٨ٞ غة الىٓام الٗام.

ملذمت:
ال ق ٪ؤن ال٣اهىنل ٖلم اظخماعي ي٣ىم ٖلى الاَخمام بالٗال٢اث والغوابِ الاظخماٖيت التي جىلض في اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي
 ،وبظلٞ ٪هى ي٣ىم بدىٓيمها جد٣ي٣ا لالوسجام والخ٩امل بحن اإلاهالر اإلاخٗاعيت ٚ .حر ؤن َظٍ الٗال٢اث والغوابِ التي جيكإ
في مجخم٘ مٗحن ال يم ً٨ؤن ج٩ىنل ظميٗها مً هىٕ وَبيٗت واخضة  ،ول٨جها جخٗضي وجسخل ٠ب٣ضع حٗضص الٗىانغ اإلا٩ىهت
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للمجخم٘ ؤلاوؿاوي  .وال٣اهىنل بط يىظض وعاء ٧ل َظٍ الٗال٢اث والغوابِ ٞهى يدك٩ل بإق٩الها ويخُىعل مٗها  ،بديض جيكإ ل٩ل
مجمىٖت مً الٗال٢اث الاظخماٖيت مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي جمحزَا ًٖ ٚحرَا .
ر في َظا الؿيا ١ؤخض
وفي يىء َظٍ الخ٣ي٣ت ٧ان مً الُبيعي ؤن جخٗضص ٞغوٕ ال٣اهى لن  ،ويٗخبر ال٣اهى لن ؤلاصاع ل
ٞغوٕ ال٣اهىنل الٗام بما يدخىيه مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ٚحر اإلاإلىٞت  ،واإلاخمحزة ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىنل الخام التي جخٗل ٤باإلصاعة
ر.
ر حهخم باإلصاعة الٗامت مً ٖضة ظىاهب مجها اليكاٍ ؤلاصاع ل
الٗامت ٦ ،ما ؤن ال٣اهى لن ؤلاصاع ل
وجإؾيؿا ٖلى طلٞ ٪ةن مىيىٕ الًبِ ؤلاصاعرل الظر َى مىيىٕ َظٍ اإلا٣الت  ،يٗض مً اإلاىايي٘ البالٛت ألاَميت
التي يسخو بها اليكاٍ ؤلاصاعرل  ،باإلياٞت بلى َظا ٞةن مىيىٕ الًبِ ؤلاصاعرل َى بدض واؾ٘ وؤبٗض مما هخهىعٍ باصت
الغؤر ٣ٞ ،ض ؤْهغث ال٨شحر مً الضعاؾاث الخضيشت في َظا اإلاىيىٕ مً هىاحي وكاَه ما يجٗلىا هخإ٦ض مً ؤن صعاؾخه ال ج٣ل
ر ٧اإلاغا ٤ٞالٗامت والٗ٣ىص ؤلاصاعيت  ،و طل ٪إلاا ي٣ىم ٖليه مً َضٝ
ؤَميت ًٖ باقي الضعاؾاث التي جىاولها ال٣اهى لن ؤلاصاع ل
عثيس ي ومدىعر يخمشل في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام بٗىانغٍ الشالزت ( ألامً الٗام  ،الؿ٨يىت الٗامت  ،الصخت الٗامت )
وآلاصاب الٗامت .
ولخإ٦يض َظٍ ألاَميت ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاعرل ٣ٞض جىىٖذ الضعاؾاث التي جىاولخه مً ؤظىبيت بلى ٖغبيت ،ؤما الضعاؾاث
ألاظىبيت التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ ٣ٞض جمشلذ في ٦خاباث ٧ل مً ؤهضعرل صر لىباصاع  ،ظىنل بى٫ل باؾخىعا ،٫ظىنل عيٟغو،
ماعؾا ٫والحن  ،بىىا  ،ظحز … ؤما ًٖ الضعاؾاث الٗغبيت ٣ٞض قملذ ٦خاباث ٧ل مً ؾليمان مدمض الُماورل  ،زغوث بضور،
مدمض ٖهٟىعل ٞ ،ااص مهىا َٗ ،يمت الجغٖ ، ٝماع ٖىابضر  ،ؤخمض مديى …
ر يم ً٨ؤن هدؿاء ًٖ ٫ال٣يمت الٗلميت
و ٖلى َظا ألاؾاؽ مً ألاَميت و الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىٕ الًبِ ؤلاصاع ل
ر.
ر  ،و ًٖ صوعَا في الخإؾيـ لىٓغيت ٖامت في الًبِ ؤلاصاع ل
للمغظٗيت الخاعيسيت والٟلؿٟيت ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاع ل
و لخدليل َظٍ ال٨ٟغة وْٟذ اإلاىهج الخاعيخي مً زال ٫اإلاٗالجت الخاعيسيت والٟلؿٟيت ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاعرل  ،وَظا ألن
اإلاىهج الخاعيخي يٗ ــض الُغي٣ت الخاعيسيت التي حٗمل ٖلى جدليل وجٟؿحر الخىاصر الخاعيسيت اإلااييت ٦إؾاؽ لٟهم اإلاكا٧ل
اإلاٗانغة .
٦ما ٢مذ ؤيًا باٖخماص اإلاىهج الىنٟي الظر يٗخبر َغي٣ت مً َغ١ل الخدليل الٗلمي ،وجىٓيم الٓاَغة اإلاضعوؾت
وون ٠وظم٘ اإلاٗلىماث و٦ظا جدضيض اللمك٩لت ومً زمت ج٣ىيم الٓاَغة .
و جإؾيؿا ٖلى طلٞ ٪ةن ألاَميت البالٛت إلاىيىٕ الًبِ ؤلاصاعرل ججٗلىا هبدض ًٖ ؤنى٫ل َظٍ ال٨ٟغة و٦ي٠
جُىعث جاعيسيا وختى ٞلؿٟيا .
ر " مً ؤو ل ٫الىْاث ٠التي الػمذ وكإة الضولت " ٟٞ ،ي بَاع همى
في البضايت القـ ٪ؤن ٨ٞـغة الًبِ ؤلاصاع ل
اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت " ْهغث وجُىعث ٖىانغ وؤًٖاء م٩لٟت بًبِ الىٓام "  ،وما يا٦ض طلَ ٪ى اجٟا ١اإلااعزحن وٖلماء
الاظخمإ و ألاهثروبىلىظيا ٖلى ؤن مهغ الٟغٖىهيت هي التي ٖغٞذ ؤو٫ل بىليـ في الٗهىعل ال٣ضيمت .وجإؾيؿا ٖلى طل٣ٞ ٪ض
 -1محاد زلمد  ،شطا  ،تطور وظيفة الدولة  .الكتاب األوؿ  :نظرية ادلرافق العامة  .اجلزائر  :ديواف ادلطبوعات اجلامعية  ، 1984 ،ص . 26
2- Mercel , Leclére , que sais-je? Histoire de la police . 2eme édition , Paris: Presse Universitaire de la
France , 1957 , P 05.
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٧اهذ مهغ م٣ؿمت بلى ازىحن وؤعبٗحن مىُ٣ت بصاعيت  ،و٧ل واخضة ممىىخت بلى مؿاو ٫مباقغ يؿمى هىماعNOMARQUE ٥
م٩ل ٠بالىْاث ٠الخاليت ٧ىالي .
َظا و٢ض ٖغٞذ مهغ الٟغٖىهيت ؤيًا الٗضيض مً ال٣ىاهحن التي جًبِ ؾلى ٥ألاٞغاص ،وحؿاَم في اإلادآٞت ٖلى الىٓام
الٗام ٣ٞ .ض ٧ان مييـ  Menésمً ؤو ل ٫اإلالى ٥الٟغاٖىت ٢ض ؤٖلً ؤن " ٧ل واخض ملؼم بإن يظَب بلى ال٣اض ي مٗلىا ًٖ ٧ل
اإلاٗلىماث التي جخٗل ٤بصخهه  ،مً اؾمه ومهىخه ومً ؤيً يؿترػ ١وبطا زبذ ؤهه يٗيل مً ججاعة ؤو ٖمل ٚحر مكغوٕ
يٗا٢ب باإلاىث "  .و في الؿيا ١هٟؿه ومً ؤظل مى٘ ٧ل الخجاوػاث التي ٢ض جاصر بلى الٟىض ى والايُغاب صازل اإلاجخم٘ ،
٣ٞض هو ٢اهىنل ميى ـــ ؤيًا ٖلى  ُ٘٢اليض لًاعب الى٣ىص اإلاٛكىقت ،و ُ٘٢ألاه ٠لليؿاء الؼاهياث و ُ٘٢الًٗى الغظالي
إلاٛخهبي اليؿاء .
و٢ض ؾٗذ بالص الهحن بلى زل ٤الاؾخ٣غاع والهضوء في مضجها ٖملذ ٖلى ب٢امت مغا٦ؼ وحٗيحن مىْٟحن للكغَت في ٧ل قاعٕ
ّ
السجالث ال٣اهىهيت ٦ ،ما يخم ؤزظ ّ
سجل ل٩ل الؿ٩ان  ،و٦ظا خغاؾت الٗىانغ اإلاكبىَت .
مهمتهم الخظ٦حر ب٩ل
بياٞت بلى َظا ٣ٞض ٧ل ٠مؿاولىنل في ق٩ل ؤٞىاط ي٣ىمىنل بدغاؾت ٖكغة مىاػ٫ل ل٩ل مؿاو ، ٫ويخمخٗىنل بهالخياث
واؾٗت ولهم الخ ٤في الضزى ل ٫واإلاغا٢بت٦ ،ما ي٣ىمى لن بخ٣ضيم ج٣غيغ ًٖ خالت اإلاضيىت بلى اإلاؿاولحن ال٨باع ًٖ الىٓام الٗام .
وفي بمبراَىعيت ألاه٩ا * التي ٖغٞذ في زالياَا ألاؾاؾيت مجمىٖاث جخ٩ىنل مً ٖكغة ٖاثالث زايٗت ليال وجهاعا للخغاؾت
مً َغ ٝشخو يضعى "اإلاايى ، Mayoc "٥خيض ٧ان يدب٘ هٓاما زانا باألمً الٗام ٞ ،الغ٢ابت ٖىض اإلاايى٧ ٥اهذ " جمخض ختى
جى ــٓم ٧ل شخو في ٖمله وفي اعجباَ ــاجه م٘ آلازغيً … ٦ما ؤن َىا ٥ق ــغَت ؾغيت جخدغ ٥صونل جى ٠٢ألمـً الضولت وعوح
قٗبها "  .وفي عوما ٖمل اإلال " ٪هىما " ٖ Numaلى بخضار وحٗيحن مؿاولحن ٖلى ألامً الٗام ي٣ىمىنل بالؿهغ ٖلى يبِ
الىٓام الٗام وؤمً خغ٦ت اإلاغوع ووٞاء اله٣ٟاث واإلاٗامالث  ،وَظا ٧له مً ؤظل الخىٓيم الى٢اجي للمضيىت .
وفي الؿيا ١هٟؿه َغح ٞالؾٟت اليىهان جهىعا إلاٗالم الخياة الخحرة وخؿىا للىٓام الٗام ٩ٞ ،اهذ ٨ٞغة البىليـ " مغاصٞا
لضؾخىعل اإلاضيىت ؤو صؾخىعل الضولت … ٦ما ؤن ٢اهىنل الضولت َى الظر يجٗل اإلاىاَىحن ؤزياعا ٢اصعيً ٖلى جىميت ؤزال٢هم
وؤطَاجهم  ،بط بالضولت جىمى ًٞاثل ٚحر مٗغوٞت مً ٢بل " .

*مجهورية البريو حاليا ....* .

- Ibid , P 06.

- Mercel , Leclére , Op . Cit , P 08 .
 -عامر أحمد،مختار " ،تنظٌم سلطة الضبط اإلداري فً العراق ".رسالة جامعٌة،جامعة بؽداد ، 975،ص . 0
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و واضر مً َظا الخٗغي ٠ألازحر ؤن ٞالؾٟت بالص ؤلاٚغي٢ ٤ض اٞتريىا ؤهه في ؤلام٩ان جدضيض ؾماث الخياة الخحرة بلى ألابض ،
ٚحر ؤن َظا اإلاىٓىعل ل٨ٟغة الًبِ ٖىضَم ب٣يذ خبيؿت الٗ٣ى ،٫وؾاصث ٨ٞغة اإلادآٞت ٖلى ألاهٓمت الاظخماٖيت .
ر َـى " الخياة ،الالثدت
ل ً٨عٚم ٧ل َظا ٞ ،ةن ؤٞالَى لن في ٦خابه ال٣ىاهحن ؤو الىىاميـ ي٣ضع بإن البىليـ ؤلاصاع ل
وال٣اهى لن في ؤمـ نىعَم التي جداٖ ٔٞلى اإلاضيىت " .
٦ما ال هيس ى بإن ؤعؾُى ٢ض ٧ان " جىا٢ا بلى الىٓام وألامً والؿالم "  ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤهه ٦ظل ٪اٞترى جهىعا للبىليـ
ؤلاصاعرل في ٢ىله َى " خؿً الىٓام  ،وخ٨ـم اإلاضيىـت ومؿاهـضة خياة الكٗب  ،ولظا ٞالبىليـ ؤلاصاعرل يٗخبر ؤو٫ل وؤَم زحر " .
وَ٨ظا هالخٔ ؤن هٓام صولت اإلاضيىت في اليىهان ٖغ٢ ٝىاٖض الخٓغ الاظخماعي ؤو ٢ىاٖض الضٞإ الاظخماعي  ،و
٢ؿمذ بلى ٢ؿمحن :
 الىىٕ ألاو٫ل  :يخمشل في ال٣ىاٖض الخانت طاث ألاؾلىب البٗضر ؤو الٗالجي ،وطلَ ًٖ ٪غي٢" ٤م٘ ألاٖما ٫اإلاخىاٞيتواإلاىاًَت للمجخم٘ ٧الجغاثم الخُحرة مً ؾغ٢ت و٢خل  ،وما بلى طل ٪مً ألاٖما ٫آلازمت التي يجب ٖ٣اب مغج٨بحها بإ٢ص ى
الٗ٣ىباث"(. )4
الىىٕ الشاوي  :وَى ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ال٣ىاٖض اإلاىيىٖيت طاث َغي٣ت ٢بليت و٢اثيـت ماوٗت مً ؤظل جد٣ي ٤الاؾخ٣غاعوالهضوء في الخياة اليىميت للجماٖت  ،وطلــ " ٪بدىٓيم ألاؾىا ١واجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لخمايت اإلاديِ مً ألاوبئت والخغاث٤
التي تهضص خياة ألاٞغاص والجماٖاث " .
و ال ظضا ٫بطا ٢لىا بإن ؤلامبراَىعيت الغوماهيت في ٢اهىجها ٢ض ٖغٞذ ٦ظل ٪الخ٣ؿيم الؿال ٠هٟؿه ٞ ،اإلمبراَىعل ومجلـ
الىىاب ٧ ،اها يغظٗان بلحهما ؾلُت بوكاء ال٣اهىنل الجىاجي  ،ؤما ٢ىاٖض البىليـ ؤو الًبِ ؤلاصاعرل ٩ٞاهذ مً ازخهام والي
اإلاضيىت .
وفي ْل الىٓام ؤلاُ٢اعي ٧ان الًبِ ؤلاصاعرل يدؿم بالؿ٩ىنل والجمىص ٞ ،دياة ألاٞغاص الخانت وقاوجهم
الاظخماٖيت ٧اهذ ال تهم الضولت  ،لظل٧ ٪اهذ مهامها م٣خهغة للمدآٞت ٖلى ألامً والؿلم ال٣اهىهيحن .
وبضيهي ماصام َىا ٥اػصواط في الًبِ ؤن يىظض " يبِ صيني ي٣ىم ٖلى الٗ٣يضة ويبِ ؾياس ي واظخماعي يٗنى
بإٚلب قاون الخياة " .
ومً باب اإلاىيىٖيت ٧ان لؼاما ٖليىا ؤن هىضر ٨ٞغة الًبِ ؤلاصاعرل في الكغيٗت ؤلاؾالميت  ،وفي ػمً الغؾى٫ل –
نلى هللا ٖليه وؾلم – وفي ٖهض بني ؤميت والٗباؾيحن مً بٗضٍ .

 -1د /عمار،عوابدي  ،القانوف اإلداري  .ج ، 2اجلزائر:ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، 2000 ،ص . 08
 -2وؿ  ،ديورانت  ،قصة الفلسفة  :من أفالطوف إىل جوف ديوي ( .ترمجة :فتح اهلل ادلشعشع)  ،ط  ، 5بريوت :منشورات مكتبة ادلعارؼ  ، 1985 ،ص .92
 -3د/عمار  ،عوابدي  ،نفس ادلرجع السابق الذكر  ،ص . 08
 -9سكينة  ،عزوز  " ،عملية ادلوازنة بني أعماؿ الضبط اإلداري واحلريات العامة "  .رسالة ماجستري  ،معهد احلقوؽ والعلوـ اإلدارية  ،جامعة اجلزائر ، 1990 ،ص .08
 -5سكينة  ،عزوز  ،نفس ادلرجع اآلنف الذكر  ،ص . 08
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مً اإلاٗغو ٝؤن الٗغب ٢بل مجيء الغؾالت اإلادمضيت  ،ؾيُغث ٖلحهم ٖلبت ٖباصة ألانىام  ،واحؿم بالهغاٖاث
والىٗغاث ال٣بليت  ،وجإؾيؿا ٖلى َظا زو ال٣غآن ال٨غيم ال٨شحر مً آلاياث الضالت ٖلى خؿً اؾخسضام الُغي ٤وٖضم
الٛغوع  ،ومغاٖاة خ٣ى١ل الىاؽ في ٢ىله حٗالى  " :وال جمص ي في ألاعى مغخا به ٪لً جسغ١ل ألاعى ولً جبل ٜالجباَ ٫ىال " .
٦ما ههى هللا حٗالى ًٖ الًىياء والصخب  ،ويغوعة اخترام اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهيت في آياجه ال٨غيمت  ":وا٢هض مً
مكي ٪وا ًٌٚمً نىج ٪بن ؤه٨غ ألانىاث لهىث الخمحر " .
وفي الؿىت الىبىيت الكغيٟت ؤخاصيض ٦شحرة في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعرل  ًٗٞ ،ؤبي ؾٗيض الخظعرل – عض ي هللا ٖىه –
٢ا٢ " : ٫ا : ٫عؾى٫ل هللا – نلى هللا ٖليه وؾلم –" بيا٦م والجلىؽ ٖلى الُغ٢اث " زم ؤيا ٝالغؾى٫ل – نلى هللا ٖليه وؾلم.
٣ٞاٞ " : ٫إُٖىا الُغي ٤خ٣ها " ٢الىا  :ما خ٣ه ؟ ٢ا ٌٚ " : ٫البهغ و ٠٦ألاطي وعص الؿالم وألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ
اإلاى٨غ " .
وفي الؿيا ١هٟؿه ٞةن هٓام الخؿبت في ؤلاؾالم يٗخبر َغي٣ت مً َغ١ل اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام  ،وطل ٪إلاا ي٣ىم
ٖليه مً ؤمغ باإلاٗغو ٝوههي ًٖ اإلاى٨غ .
ٞل٣ض ٖغ ٝال٣ٟهاء الخؿبت بإجها " ؤمغ باإلاٗغو ٝبطا ْهغ جغ٦ه وههى ًٖ اإلاى٨غ بطا ْهغ ٗٞله " .
ول٣ض قغٖذ ب٣ى ل ٫هللا حٗالى  " :ولخ ً٨مى٨م ؤمت يضٖى لن بلى الخحر ويإمغون باإلاٗغو ٝويجهى لن ًٖ اإلاى٨غ وؤولئَ ٪م
اإلاٟلخى لن " .
بن ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ٧اها مً ؤولى الىْاث ٠التي ٧ان ي٣ىم بها اإلاددؿب ٣ٞ ،ض عوي الترمظر ًٖ ؤبي
َغيغة – عض ي هللا ٖىه  -ؤن عؾى٫ل هللا – نلى هللا ٖليه وؾلم – " مغ ٖلى نبرة َٗام ٞإصزل يضٍ ٞحها ٞىالذ ؤنابٗه بلال ":يا
ناخب الُٗام ما َظا ؟ ٣ٞا ":٫ؤنابخه الؿماء يا عؾى٫ل هللا ٣ٞ .ا " : ٫ؤٞال ظٗلخه ٞى١ل الُٗام ختى يغاٍ الىاؽ " زم ٢ا" : ٫
مً ٚكىا ٞليـ مىا " .
وبم٣خط ى الخٗغيٟاث الؿاب٣ت لىٓام الخؿبت  ،ومً ؤصلت وظىبها في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت يخطر لىا
مضي ؤَميتها في خ ٟٔالىٓام الٗام الاظخماعي والضيني وخ ٟٔخ٣ى١ل ألاٞغاص وخغياتهم الٗامت .
ويؿخٟاص مما ج٣ضم ؤن الكغيٗت ؤلاؾالميت لم جتر ٥نٛحرة وال ٦بحرة بال ؤخهتها ٣ٞ ،ض ؤ٢امذ  " :ألانى٫ل واإلاباصت
التي جد٨م ٞلؿٟت الًبِ ؤلاصاعرل  ،وؤؾاليبه وؤَضاٞه  ،وطل ٪بٛيت ب٢امت مجخم٘ يؿىصٍ ألامً والىٓام الٗام " .
 عامر أمحد  ،سلتار  ،ادلرجع السابق الذكر نفسو  ،ص . 12 قرآن كرٌم  ،سورة اإلسراء  ،اآلٌة رقم . 7 :أيب عبد اهلل إمساعيل إبن إبراىيم البخاري  ،صحيح البخاري الطبعة األوىل  ،اجمللد الرابع  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، 2001 ،ص . 135 - 4د  /عبد احلكيم حسن  ،العيلي  ،احلريات العامة يف الفكر والنظاـ السياسي يف اإلسالـ :دراسة مقارنػة  [ .دوف مكاف النشر ]  ،دار الفكر العريب  ، 1974 ،ص
. 636

 قرآف كرمي  ،سورة آؿ عمراف  ،اآلية رقم . 104 : د  /عبد احلكيم حسن  ،العيلي  ،ادلرجع السابق نفسو  ،ص . 637 - 7أ.د/حسين درويش،عبد احلميد"،الضبط اإلداري يف النظم الوضعية ادلعاصرة ويف الشريعة اإلسالمية" ،رللة احملاماة  ،عدد  ، 2 ، 1السنة  ، 65يناير فيفري 1985
 ،ص .53
6
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ول٣ض ٖغ ٝاإلاؿلمىنل هٓام الًبِ ؤو الكغَت ٦ ،ؿال ٠ألامم ألازغيل ٟٞ ،ي ػمً الغؾى٫ل – نلى هللا ٖليه وؾلم –
جىلى الكغَت الصخابي الجليل ؾٗض بً ؤبي و٢ام ( عض ي هللا ٖىه ) .
وفي ٖهض الخليٟت ٖمغ بً الخُاب (عض ي هللا ٖىه) ؤصزل هٓام "الٗؿـ" ؤو خغاؽ الليل  ،زم في ٖهض الخليٟت ٖلي
بً ؤبي َالب ( عض ي هللا ٖىه ) هٓمذ الكغَت وؾمي عثيؿها بهاخب الكغَت "  ،و٧اهذ وْيٟت الكغَت ؤو الًبِ في َظا
الٗهض  ،الخى٣ل ليال في الكىاعٕ الغثيؿيت وألاػ٢ت باخشت ًٖ اللهىم وؤَل الكغ ٞ ،دتى الخليٟت ٖمغ بً الخُاب ( عض ي
هللا ٖىه ) ٧ان يخجى٫ل في الكىاعٕ ليال مخ٣ٟضا ؤخىا ٫اإلاؿلمحن  ،م٣يما ومدآٞا ًٖ م٣انض الكغيٗت ؤلاؾالميت  ،مً خٟٔ
الىٟـ  ،خ ٟٔالضيً وخ ٟٔاإلاا ، ٫وَظا ما يىاػرل ٨ٞغة الىٓام الٗام في و٢خىا الخايغ .
وٖىض ألامىيحن جم ٞهل الكغَت ًٖ الً٣اء  ،وَظا مً ؤظل مماعؾت اإلاهام وألاٖما ٫ال٨بريل التي ٞغيها الخىٓيم
ؤلاصاعرل للىالياث اإلاٟخىخت ٦ ،ما ؤن الٗباؾيحن وفي زالٞت ظٟٗغ اإلاىهىعل ٧ ،ان هٓام الكغَت ؤو الًبِ ٢ض جُىعل ؤ٦ثر مً
طر ٢بل ٣ٞ .ض ٢ا ٫ظٟٗغ اإلاىهىعل ؤن " ؤع٧ان اإلال ٪ؤعبٗت ٢ ،اى ال جإزظٍ في الخ ٤لىمت الثم  ،وناخب قغَت يىه٠
بلي بٛحر َاالء ٖلى الصخت " .
ر  ،وناخب زغاط ال يٓلم الغٖيت  ،وناخب بغيض ي٨خب ّل
الًٗي ٠مً ال٣ى ل
وبطا جابٗىا جإعيش الًبِ ؤلاصاعرل في الىٓم الٛغبيت  ،إلاؿىا ؤهه بٗض اجهياع الىٓام ؤلاُ٢اعي و٢يام الضولت ألاوعبيت
الخضيشت في جهايت ال٣غنل الخامـ ٖكغ ميالصر ْهغ الًبِ في ق٩ل بصاعة جلبي خاظاث ؤٞغاصَا جشبيخا لؿلُتها في الخ٨م ،
وفي الٟترة اإلامخضة مً جهايت ال٣غ لن الخامـ ٖكغ ميالصر  ،جم جهٟيت ال٨ىيؿت ٣٦ىة ؾياؾيت  ،وَظا ما ػاص مً جضزل
الؿلُت الؼمىيت في قاون ألاٞغاص  ،وجدىيلها خ ٤مباقغة ؤٖما ٫الًبِ ؤلاصاعرل .
وفي ال٣غنل الؿاب٘ ٖكغ ميالصر قملذ ؾلُت الضولت ظمي٘ اإلاجاالث وؾاص اإلاظَب الخجاعرل ٦خٗبحر ًٖ الؿلُت
اإلاُل٣ت لؿياصة الضولت في اإلايضاهيحن الا٢خهاصر والؿياس ي  ،وباٖخباعَا الخاعؽ ألامحن لخياة ألامت وطل ٪مً ؤظل جد٣ي٤
الغزاء الٗام وليـ ٖلى ؤؾاؽ جد٣ي ٤الىٓام الٗام  .ول ً٨م٘ ٧ل طل٣ٞ ٪ض ٖض جضزل الضولت " ؾىاء ب٣هض الغزاء ؤو
اإلادآٞت ٖلى ألامً والىٓام مماعؾت لؿلُت الًبِ "  .وجضعيجيا ٣ٞض جم الخميحز بحن ما يٗخبر مً ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل
ؤنال وبحن ما ييخمي بلى الً٣اء ويسً٘ لغ٢ابخه .
واهُال٢ا مً َظا الخإؾيـ الخاعيخي و الٟلؿٟي ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاعرل ٣ٞض ؤٞاى ٣ٞهاء ال٣اهىنل ؤلاصاعرل في حٗغي٠
الًبِ ؤلاصاعرل  ،خيض اٖخبر ال٣ٟيه مىعيـ َىعيى ؤن الًبِ ؤلاصاعرل َى " جىٓيم اإلاضيىت  ،وؤهه ؾياصة الىٓام والؿالم
وطل ٪باالؾخسضام الى٢اجي لل٣اهىنل "  ،ومـً الخٗغيٟاث الٛغيبـت ؤيًا إلاـىيـىٕ الًبـِ ؤلاصاعرل هجـض حٗغي ٠ال٣ٟي ــه ؤهضعرل
صر لىباصيغ  ، De André Laubadereالظر يٗغ ٝالًبِ ؤلاصاعرل مً ؤهه " نىعة مً نىعل جضزل الؿلُاث ؤلاصاعيت ب٣هض

 -1د  /حسين درويش  ،عبد احلميد ادلرجع السابق الذكر نفسو  ،ص . 153

 -د  /دليلة  ،فركوس  ،الوجيز يف تاريخ النظم .الطبعة الثالثة  ،اجلزائر  :دار الرغائب والنفائس  ، 1999 ،ص .300

 -عامر أمحد  ،سلتار  ،ادلرجع السابق الذكر نفسو  ،ص . 14

- Abdelatif, Kadi, « Attributions du Wali en matière de réglementation de police » . D.E.S , Institut de
Droit et des sciences politiques et Administratives , Université d’Alger , 1976 , P 02
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ٞغى ٢يىص ٖلى الخغيت الٟغصيت بٛيت الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام وخمايخه "  ،ؤو بخٗبحر آزغ َى"ق٩ل الخضزل إلاماعؾت بٌٗ
الؿلُاث ؤلاصاعيت مً ؤظل خ ٟٔالىٓام الٗام  ،وطل ٪بٟغى ٢يىص ٖلى الخغياث الٟغصيت " .
ؤما ال٣ٟيه ٣ٞ ، Bénoitض ٢هض بمٟهىم الًبِ ؤلاصاعرل " مجمىٕ الازخهاناث اإلاسىلت لئلصاعة مً ؤظل الخضزل في
ألاوكُت والٗال٢اث الخانت ؾىاء ب٣ىاٖض جىٓيميت ٖامت ؤو ب٣غاعاث ٞغصيت وطل ٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ َظا َبيٗت َظا
الخضزل" .
وما يالخٔ ٖلى َظا الخٗغي ٠الظر ٢ضمه ال٣ٟيه  Bénoitؤهه حٗغي ٠واؾ٘ وقامل ل٩ل ؤؾاليب اإلاى٘ التي ج٣يض بها ؤلاصاعة
ألاوكُت الخانت .
و٢ض خاو٫ل ؤيًا ال٣ٟيه  D.papanicolaidisؤن يُغح هٓغيت ممحزة للًبِ ؤلاصاعرل ٞ ،الًبِ ؤلاصاعرل في جهىعٍ الخام "
َى وكاٍ جماعؾه الؿلُاث ؤلاصاعيت بٛغى ٟ٦الت خؿً الىٓام ؾىاء في الجماٖت ؤو في اإلاغا ٤ٞالٗامت"  ،و٢ض ؤياٝ
ال٣ٟيه في َظا الخٗغيٖ ٠ىهغا آزغ يخمشل في اإلاغا ٤ٞالٗامت  ،التي جسخل ٠مً خيض ٚاياتها ًٖ ٚايت الًبِ ؤلاصاعرل
اإلاغجبُت باإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام بٗىانغٍ الشالزت ( ألامً الٗام  ،الصخت الٗامت  ،الؿ٨يىت الٗامت ) و٦ظا آلاصاب ؤو
ألازال ١الٗامت .
ر ؤجها جىىٖذ ،و ازخلٟذ مً خيض جدضيض مٟهىم ٨ٞغة الىٓام
و ما يالخٔ ٖلى الخٗغيٟاث ال٣ٟهيت الؿاب٣ت للًبِ ؤلاصاع ل
الٗام  ،ويٗىص طل ٪بلى الؿببحن آلاجيحن:
ؤولهما  :ازخالَ ٝظٍ الخٗغيٟاث للىٓام الٗام خؿب ٧ل بلض ؤو م٩ان  ،ومً ػمً آلزغ  ،ؤو في هُا ١هٓام ؾياس ي .
زاهحهما َ :ى ازخال ٝالخٗغيٟاث َب٣ا إلاضي قمى٫ل ؤو ٖضم قمى٫ل هُا٢ه  ،و٦ظا إلاضي جُبي٣ه .
وجىييدا إلاا ؾب ٤ط٦غٍ ًٖ ٨ٞغة الىٓام الٗام ٞ ،هظٍ ألازحرة هي ٨ٞغة مغهت ،ومغص َظٍ اإلاغوهت يٗىص بلى :
ّ
بال بغصَا بلى ه٣يًها الظر َى ٨ٞغة
ؤوال  :ؤن ٨ٞغة الىٓام الٗام جهىعل لىا خالت ؾلبيت ال يم ً٨حٗغيٟها بؿهىلت ل
ؤلازال ٫والٟىض ى ؤو الايُغاب  ،ويم ً٨ؤن وؿخيخج ؤن َظا الايُغاب ش يء بيجابي ألن خضوزه َى الظر يدضص لىا الىٓام
ّ
الٗام ٦ىٓام ماصر  ،وجإؾيؿا ٖلى َظا ٞ ،ةن الىٓام الٗام " َى ؾالمت الكىاعٕ وَضوئها  ،وؤمً ألاشخام واإلاال ٥واخترام
اإلاؿ ً٨والخغيت الصخهيت وازخٟاء الٗضوان  ،بهه ؾ٨يىت واَمئىان " .

(1) 1 -André , De Laubadere , Traité de Droit Administratif . Paris : Librairie générale de Droit & de
Jurisprudence , Huitième Edition , 1980 , P 601 .
2
& - Etienne , Picard , La Notion de la police Administrative . Tome 1 , paris :Librairie Générale de droit
de Jurisprudence . ( L . G . D . J ) , 1984 , P . 31.
 -3زلمود عاطف  ،البنا " ،حدود سلطة الضبط اإلداري" .رللة القانوف واالقتصاد  ،عدد  ، 3 ، 2السنة  ، 48سبتمرب  Ŕديسمرب  ،1978 ،ص . 378
 -4المرجع نفسه  ،ص . 78
 -5محمد  ،عصفور  ،الحرٌة فً الفكرٌن الدٌمقراطً واالشتراكً  .الطبعة األولى [ ،دون مكان النشر]  ،عالم الكتاب  ، 96 ،ص
. 50
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وؤما ال٣ٟيه َىعيى ٞ ،يظَب بلى ؤن ٨ٞغة الىٓام الٗام حٗني " الىٓام اإلااصر اإلالمىؽ الظر يٗخبر خالت مىاً٢ت
ل٨ٟغة الٟىض ى  ،ؤما ٨ٞغة خ ٟٔالىٓام ألاصبي ٞ ،ال جىضعط في واليت البىليـ ؤلاصاعرل "  ،و واضر مً َظا الخٗغي ٠ؤن
ال٣ٟيه َىعيى يؿدبٗض ٨ٞغة الىٓام ألاصبي في حٗغيٟه للىٓام الٗام ٖلى ٖ٨ـ الخٗغي ٠الؿاب. ٤
٦ما ؤن ٨ٞغة الىٓام الٗام ؤيًا هي ٨ٞغة " ٢ابلت للخٛحر وجلخو عوح الخًاعة ؤو الٗهغ…الظر يٗخبر ؤؾاؾيا مً ؤظل
خمايت الخياة الاظخماٖيت" .
ويٗىص بىا َظا الخٗغي ٠ألازحر بلى الخٗغيٟاث الىاؾٗت ل٨ٟغة الىٓام الٗام بة٢دامه ل٨ٟغة عوح الخًاعة ٞ ،هى لم
ي٣خهغ ٖلى الخٗغي ٠الخ٣ليضر الظر يٗخمض ٖلى ٖىهغٍ اإلااصر ٦ ،ما ي٣ى٫ل ظىنل عيٟحرو " الىٓام الٗام َى ججىب
الايُغاباث وججىب الايُغاباث اإلالمىؾت " .
ولم ي٨خ ٠بٌٗ ال٣ٟهاء بالتر٦حز ٖلى الٗىهغ الخ٣ليضر اإلااصر في جىييذ مٟهىم الىٓام الٗام  ،بل حٗضوٍ بلى
الٗىهغ اإلاٗىىرل  ،ومً طل ٪الخٗغي ٠الظر ي٣ى٫ل ؤن " الىٓام الٗم َى جٟاصر الايُغاباث الىاضخت … ٦ما ؤن ٞؿاص
ألازال ١ؤر الىٓام ألاصبي يم ً٨ؤن ي٩ىنل َضٞا للًبِ ؤلاصاعرل " .
ويضٖم َظا ال٣ى ل ٫ؤيًا حٗغيٟا آزغ للىٓام الٗام " الظر يٗخبر " ٨ٞغة ٚامًت وواؾٗت  ،وال حٗني  ِ٣ٞاإلادآٞت
ٖلى الٗىهغ اإلااصر للىٓام الٗام في الكىاعٕ  ،بل جخٗضاٍ للمدآٞت ٖلى الىٓام ألاصبي " .
وفي الؿيا ١هٟؿه ٞةن ٨ٞغة الىٓام الٗام بمٟهىمه الخ٣ليضر اإلااصر وبمٟهىمه اإلاٗىىرل لم جخى ٠٢بلى َظا الخض ،
بل بن الىٓام الٗام ٢ض جىؾ٘ ٖبر الخُىعل الخاعيخي وؤنبذ يكخمل ٖلى ٖىانغ ؤزغيل ٧الىٓام الٗام الا٢خهاصر  ،الظر
ؤنبذ َضٞا للًبِ ؤلاصاعرل هديجت الخُىعل الظر ؤصي بالضولت الخضيشت بلى الخضزل في اإلاياصيً الخياجيت .
وفي َظا الهضص ي٣ى ل ٫ألاؾخاط بحرصو " ؤن الىٓام الٗام ججاوػل بَاع ألامً والؿ٨يىت لييخ٣ل بلى الٗال٢اث الا٢خهاصيت
مً ؤظل خمايتها " .
وَظا الخدى٫ل في مٟهىم الىٓام الٗام مغصٍ بلى ؤن الؿياؾت الا٢خهاصيت ٖامل ٢ىرل في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام في الضولت
الخضيشت ٦ .ما ؤن ٨ٞغة الىٓام الٗام جىؾٗذ ؤيًا لخدىرل في َياتها الىٓام الٗام الؿياس ي ٞ ،الىٓام الٗام يخإزغ بالٓىاَغ
الؿياؾيت ٞيخلىنل َظا ألازحر باللىنل الؿياس ي ل٩ل صولت .
واهُال٢ا مً الخٗغيٟاث الؿاب٣ت يم ً٨ؤن وؿخسلو زهاثو ٨ٞغة الىٓام الٗام ٦ما يلي:

 ،السنة ٌ ، 0ناٌر ، 95

 م حمود سعد لدٌن  ،الشرٌؾ  ،النظرٌة العامة للبولٌس اإلداري فً مصر  .مجلة مجلس الدولة  ،عددص . 90
2
- Charles , Debbasch , Droit Administratif , 2 eme Edition , Paris : Edition CUJAS , 1971 , P236.
3
- Jean , Rivero , Droit Administratif . 3 eme Edition , Paris :Librairie Dalloz , 1965 ,
P 370 .
4
- Gustave , Peiser , Droit Administratif . 14 eme Edition , Paris : Edition Dalloz , 1989 , P114.
5
- Ibid, P 115.
6
-Marcél , Waline , Droit Administratif . 7 eme Edition , Paris , Edition Sirey , 1957 , P 750.
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* الىٓام الٗام مٟهىم مخُىعل ويإحي طل ٪مً َبيٗخه اإلاغهت التي ال حؿخجيب الؾخ٣غاع الىهىم .ولظلٞ ٪ةهه ال يم ً٨ؤن
هغؾم نىعة زابخت ال جخٛحر بالىٓام الٗام  .ومغوهت الىٓام الٗام حُٗيىا خالت ؾلبيت مسالٟت له ٧الٟىض ى والايُغاب،
واٖخباعاث وؿبيت مً ظهت زاهيت .
* الىٓام الٗام ٨ٞغة جيخمي بلى هُا ١الخٟؿحر الً٣اجي  ،ألن ال٣اض ي يضع ٥الخهاثو الؿياؾيت ل٨ٟغة ال٣اهىنل ؤر ؤهه يعي
الًمحر ال٩امً لل٣اهى لن في بلضٍ  ،ولظلٞ ٪ال٣اض ي ٖليه ؤن ي٩ى لن ٖاعٞا بال٨ٟغة الاظخماٖيت للىٓام الٗام
* الىٓام الٗام في ججؿيضٍ لغوح الىٓام ال٣اهىوي ألمت ما بهما يٗبر ًٖ َظٍ الغوح في ؾ٩ىجها وفي خغ٦تها ٞ ،هى ليـ ب٨ٟغة
٢اهىهيت ظامضة  ،بل َى ٨ٞغة اظخماٖيت خيت.
* الىٓام الٗام ٖباعة ًٖ ٨ٞغة ؾياؾيت واظخماٖيت ألهه يخًمً ويٗبر ًٖ الخُت الؿياؾيت التي ييخهجها هٓام الخ٨م في
جىٓيمه للغوابِ الاظخماٖيت في م٩ان و ػمان مٗيىحن .
ونٟىة ال٣ى٫ل في َظٍ الضعاؾت التي جىاولذ ببغاػ اإلاغظٗيت الخاعيسيت والٟلؿٟيت ل٨ٟغة الًبِ ؤلاصاعرل و٦ي٠
جُىعث مً مغخلت بلى ؤزغيل  ،يم ً٨ال٣ى٫ل بإن الًبِ ؤلاصاعرل ٧ان واؾ٘ اإلاجا ٫ويغجبِ ويخضازل باألزال ١والٟلؿٟت
والؿياؾت وال٣اهىنل ٣ٞ .ض ٧ان يكملهم ظميٗا في الضولت ال٣ضيمت ؤر في ٖهض اإلاضيىت -الضولت  ،خيض ٧ان الًبِ ؤلاصاعرل
مىضمجا بىْيٟت الخ٨م .
وختى في ْل ؤلامبراَىعيت الغوماهيت ٞةن الًبِ ؤلاصاعرل ب٣ي مالػما لىْيٟت الخ٨م ومىضمجا ٞحها عٚم ؤهه ٧ان
َىا ٥ج٣ؿيم بحن الًبِ ؤلاصاعرل والًبِ الً٣اجي .
ؤما في الىٓم ؤلاؾالميت ٩ٞان َىا ٥ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ وطل ٪بمى٘ اإلاًاي٣ت في الُغ٢اث وبماَت ألاطي ًٖ
الُغي ٤وج٣ٟض ؤخىا ٫اإلاؿلمحن  ،والبدض ًٖ ؤمجهم و بَٗام ال٣ٟغاء مجهم ل٣ىله حٗالى " :الظر ؤَٗمهم مً ظىٕ وآمجهم مً
زى. " ٝ
و٢ـض اؾخمغ الًبِ ؤلاصاعرل مىضمجا في وْيٟت الخ٨م في الىٓم الٛغبيت ختى جهايت هٓام الخ٨م اإلاُل .٤ؤما في مُل٘
ال٣غنل الشامً ٖكغ ميالصر ٣ٞض بضؤ اهٟغاص الًبِ ؤلاصاعرل بىٓام مخمحز في الضولت الخضيشت  ،خيض ؤنبذ يضوعل خى٫ل ٨ٞغة
٢اهىهيت وجىٓيميت بصاعيت بدخت هي ٨ٞغة الىٓام الٗام بٗىانغٍ الشالزت ( ألامً الٗام  ،الؿ٨يىت الٗامت  ،الصخت الٗامت )
وآلاصاب الٗامت .

كابمت اإلاشاحع:
الىخب باللغت العشبُت:
البىا مدمىص ٖاَ" ، ٠خذود ظلطت المبط ؤلاداسي" .مجلت ال٣اهى لن والا٢خهاص ٖ ،ضص  ، ،الؿىت ، 48ؾبخمبر –. 978
صيؿمبر ،

 -1قرآف كرمي  ،سورة قريش  ،اآلية رقم . 04 :
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الٗيلي ٖبض الخ٨يم خؿً  ،الحشٍاث العامت في الفىش والنغام العُاس ي في ؤلاظالم :دساظت ملاسنـت  [ .صونل م٩ان اليكغ ]. 974
 ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،
الكغي ٠مدمىص ؾٗض لضيً  ،النغشٍت العامت للبىلِغ ؤلاداسي في مفش  .مجلت مجلـ الضولت ٖ ،ضص  ،الؿىت  ، 0يىايغ. 95
-4صيىعاهذ و٫ل  ،كفت الفلعفت  :من ؤفالطىو إلى حىو دًىي ( .جغظمتٞ :خذ هللا اإلاكٗك٘)  ، 5 ٍ ،بحروث :ميكىعاث
. 985
م٨خبت اإلاٗاع، ٝ
-5قُا خماص مدمض  ،جطىس وعُفت الذولت  .ال٨خاب ألاو٫ل  :هٓغيت اإلاغا ٤ٞالٗامت  .الجؼاثغ  :صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،
. 984
. 000
ٖ-6ىابضر ٖماع  ،اللانىو ؤلاداسي  .ط  ،الجؼاثغ:صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
ٖ-7هٟىعل مدمض  ،الحشٍت في الفىشٍن الذًملشاطي والاؼتراوي  .الُبٗت ألاولى [ ،صونل م٩ان اليكغ] ٖ ،الم ال٨خاب . 96،
. 999
ٞ-8غ٧ىؽ صليلت  ،الىحيز في جاسٍخ النغم .الُبٗت الشالشت  ،الجؼاثغ  :صاع الغٚاثب والىٟاجـ ،
الىخب باللغت ألاحنبُت:
1-Debbasch Charles , Droit Administratif , 2 eme Edition , Paris : Edition CUJAS , 1971.

(1) 2- De Laubadere André , Traité de Droit Administratif . Paris : Librairie générale de Droit & de
Jurisprudence , Huitième Edition , 1980 .
-1 3-Leclére Mercel , que sais-je? Histoire de la police . 2eme édition , Paris: Presse Universitaire de
la France , 1957 .
4-Peiser Gustave, Droit Administratif . 14 eme Edition , Paris : Edition Dalloz , 1989.
& 5-Picard Etienne , La Notion de la police Administrative . Tome 1 , paris :Librairie Générale de droit
de Jurisprudence . ( L . G . D . J ) , 1984 .
6-Rivero Jean , Droit Administratif . 3 eme Edition , Paris :Librairie Dalloz , 1965.
7-Waline Marcél , Droit Administratif . 7 eme Edition , Paris , Edition Sirey , 1957.

الذوسٍاث:
ٖبض الخميض خؿني صعويل "،المبط ؤلاداسي في النغم الىلعُت اإلاعاـشة وفي الؽشَعت ؤلاظالمُت" ،مجلت اإلاداماة ،. 985
ٖضص  ، ،الؿىت ، 65يىايغ ٞيٟغرل
الذساظاث ير اإلانؽىسة باللغت العشبُت:
. 975
مسخاع ٖامغ ؤخمض  " ،جنغُم ظلطت المبط ؤلاداسي في العشاق ".عؾالت ظامٗيت،ظامٗت بٛضاص،ٖؼوػ ؾ٨يىت  " ،عملُت اإلاىاصنت بيو ؤعماٌ المبط ؤلاداسي والحشٍاث العامت "  .عؾالت ماظؿخحر  ،مٗهض الخ٣ى١ل. 990
والٗلىم ؤلاصاعيت  ،ظامٗت الجؼاثغ ،
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الذساظاث ير اإلانؽىسة باللغت ألاحنبُت:
1-Kadi Abdelatif , « Attributions du Wali en matière de réglementation de police » . D.E.S , Institut de
Droit et des sciences politiques et Administratives , Université d’Alger , 1976 .

اللشآو الىشٍم:
٢غآن ٦غيم  ،ظىسة آٌ عمشاو .٢غآن ٦غيم  ،ظىسة ؤلاظشاء .٢غآن ٦غيم  ،ظىسة كشَؾ .ألاخادًث النبىٍت:
ؤبي ٖبض هللا بؾماٖيل ابً ببغاَيم البساعرل  ،صحُذ البخاسي .الُبٗت ألاولى  ،اإلاجلض الغاب٘  ،بحروث  :صاع ال٨ٟغللُباٖت واليكغ والخىػي٘ . 00،
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ؤلاطاس اللانىني لحماًت ألاكلُاث في عل هُئت ألامم اإلاخدذة
ألاظخارة ه ـب ـهــىب فىصٍ ــت ،ولُت الحلىق،حامعت باجي ،مخخاس عنابت ،باخثت العنت الشابعت دهخىساة

اإلالخق:
جىن ٠بق٩اليت ألا٢لياث وخمايتها في ال٣اهىنل الضولي بإجها مً ؤ٦ثر اإلاىيىٖاث حٗ٣يضا وٚمىياٞ ،ماػالذ َظٍ اإلاك٩لت
اإلاٗ٣ضة جٟغى هٟؿها بةلخاح ٖلى الهٗيض الضولي ،هٓغا لالهتها٧اث الخُحرة التي ال جؼا ٫جخٗغى لها في ؤهداء ٖضيضة مً
الٗالم ،مً َغ ٝبٌٗ الضو٫ل ٦تهميكها وٖضم الؿماح لها بالخمخ٘ بد٣ى٢ها الجماٖيت حٗبحرا ًٖ َىيتها اإلااصيت والش٣اٞيت،بل
ويهل ألامغ في بٌٗ الضو٫ل إلاداولت الً٣اء ٖلحها وبباصتها ظؿضيا وز٣اٞيا.وؤمام َظٍ ألاويإ ٧ان ٖلى مىٓمت ألامم اإلاخدضة
باٖخباعَا الغاعي الغثيس ي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ؤن حٗمل ٖلى يمان جل ٪الخ٣ى١ل والخغياث مغاٖاة إلابضؤ اإلاؿاواة.ويإحي مىيىٖىا
في َظٍ الىع٢ت البدشيت لىدىاو٫ل ٞحها خمايت ألا٢لياث مً زال ٫جىييذ ؤلاَاع ال٣اهىوي لهظٍ الخمايت في بَاع َيئت ألامم
اإلاخدضة،م٘ جبيان آلالياث الضوليت لخمايتها.
اإلالذمـ ـ ـ ــت:
بن الخالت الؿاثضة اليىم َى وظىص صو٫ل ٢ىامها ٞؿيٟؿاء مً الكٗىبٟٞ،ي مٗٓم البلضان َىا ٥ظماٖاث ؤنٛغ هي
ٞئت ألا٢لياث،ل٩ل مجها ؾماتها الخانتَ،ظا ما يجٗل الخٗايل الؿلمي بحن مسخل ٠الٟئاث ال٣ىميت ؤو آلازييت ؤو اللٛىيت ؤو
الضيييت ؤمغ ليـ مً الؿهل جد٣ي٣ه.وَظا مً قإهه بزاعة ما يٗغ ٝبمك٩لت ألا٢لياث ب٩ل جضاٖياتها اإلاسخلٟت وجإزحراتها
الضازليت والضوليتٞ .ةطا ٧اهذ ٖال٢ت ألاظاهب بضولت ؤلا٢امت هي في الجهايت ٖال٢ت بحن صولخحن ؤر صولت ؤلا٢امت وصولت الجيؿيت،
بط جخضزل َظٍ ألازحرة لخمايت عٖاياَاٞ،ةن ألا٢لياث الىَىيت ال٣ىميت ال جىظض صولت ج٣ىم ٖلى عٖايت مهالخها في مىاظهت
الضولت التي جيخمي بلحها .وًٞال ًٖ طلٞ ٪هي جٟخ٣غ بلى ؤظهؼة صوليت تهخم بدمايت خ٣ى٢ها وحؿهغ ٖلى عٖايتها ٖلى ٚغاع ما
جخمخ٘ به ألاٚلبيت،لهظا جؼايضث وم٘ بضايت الدؿٗيىاث وبك٩ل ملخىّ الاهتها ٥الهاعر لخ٣ى١ل ألا٢لياث لدكمل مىاَ٤
ٖضيضة مً الٗالم بؿبب مُالبها وه٨خٟي في َظا الهضص ؤلاقاعة إلاك٨الث َاثٟت الؿيش في الهىض والخاميل في ؾحرياله٩ا
وألا٦غاص في الٗغا ١وجغ٦يا وبيغان ومك٩لت ألا٢لياث في بزيىبيا وال٩ىوٛى وهيجحريا واإلاؿيديحن في ظىىب الؿىصان وألاجغا ٥في
٢برم والخبخحن في الهحن( )٦،ما وقهضث مىاَ ٤ؤزغيل ايُغاباث ٖغ٢يت ونغاٖاث َاثٟيت ؾغٖان ما ػاصث بلتهابا وجإظيجا
في ٧ل مً الوؽ و٦كمحر وبىعما وؤهضوهيؿيا والهىما ٫وبىعهضر والبىؾىت والهغؾ ٪وم٣ضوهيا ،ولم حؿدشنى مك٩لت ألا٢لياث
البلضان اإلاخ٣ضمت في الٗالمٟٞ،ي ٞغوؿا مشال َىا ٥مك٩لت الجماٖاث آلازييت ال٣اَىت في بغيُاهيا الباؾ٧،٪ىعؾي٩ا.ل

( – )1محمد السماك ":األقليات بني العروبة واإلسالـ" ،دار العلم للمالين،بريوت،الطبعة األوىل ،1990،ص.10.
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وحٗاوي بلجي٩ا مً خضة الهغإ اإلاغيغ بحن الىالىنل والٟليميى .ٜوحٗاوي الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت مً وظىص مك٨الث ٖضيضة
هاظمت ًٖ وظىص ظماٖاث ؤزيييت مسخلٟت مشل الهىىص الخمغ والؼهىط ( ).
 ١ألا٢لياث في ْل َيئت ألامم اإلاخدضة مً زال٫
لهظا ؾىداو ل ٫مً زالَ ٫ظٍ اإلا٣الت حؿليِ الًىء ٖلى مىيىٕ خمايت خ٣ى ل
 ١اإلاٗتر ٝبها
ؤلاق٩اليت آلاجيت:ما َى ؤلاَاع ال٣اهىوي لخمايت ألا٢لياث في ْل َيئت ألامم اإلاخدضة؟ وما هي َبيٗت الخ٣ى ل
لؤل٢لياث؟ وما هي آلالياث ألامميت إل٢غاع َظٍ الخمايت؟.
اإلابدث ألاوٌ:خماًت ألاكلُاث في نغام ألامم اإلاخدذة.
بصعا٧ا ألَميت آلازاع الؿلبيت التي يم ً٨ؤن جشحرَا مك٩لت ألا٢لياث ٖلى اؾخ٣غاع ألاويإ صازل اإلاجخم٘ الضولي٣ٞ ،ض
ق٩لذ ً٢ايا ألا٢لياث عَاها ؤؾاؾيا للٗال٢اث الضوليت ٖلى مضاع ال٣غ لن الٗكغيً اإلايالصر بٗض ٞكل هٓام ٖهبت ألامم
اإلاخٗل ٤بدمايت ألا٢لياث وبهتهاء الٗمل به بؼواٖ ٫هبت ألامم وخلى ل ٫مىٓمت ألامم اإلاخدضة مدلها ،باث مؿخ٣غا في ؤطَان
ال٣اثمحن ٖلى بوكاء ألامم اإلاخدضة ٖضم الجضويل مً بوكاء هٓام زام بدمايت ألا٢لياثٞ ،مىٓمت ألامم اإلاخدضة ههجذ ههجا
مٛايغا لٗهبت ألامم اإلاخدضة ؤال وَى ٞغى اخترام خ٣ى١ل ؤلاوؿان ٧اٞت صونل جميحز بحن ؤ٢ليت ؤو ؤٚلبيت ،وبن ٨ٞغة ٖاإلايت
خ٣ى١ل ؤلاوؿان واإلاؿاواة ٧اٞيت لىي٘ خض إلاك٩لت ألا٢لياث.
اإلاطلب ألاوٌ :مفهىم ألاكلُاث وألاظاط اللانىني لحماًتها
مً اإلاهم مً خيض اإلابضؤ ؤن ي٩ىنل لؤل٢ليت حٗغي ٠م٣بى٫ل ٖاإلايا الن خمايت ألا٢لياث مً الخميحز والايُهاص ج٣خط ي حٗغي٠
مً حكمله َظٍ الخمايت ،ول ً٨الجهىص التي بظلذ لخٗغي ٠ألا٢ليت ٖلى هدى مغى للجمي٘ ٢ض باءث بالٟكلٚ .حر ؤهه يمً٨
حٗغي ٠ألا٢ليت مً زال ٫ظملت مً اإلاٗايحر والٗىانغ آلاجيت:
الفشع ألاوٌ :ـعىبت إًجاد حعشٍف كانىني لألكلُت.
لم جٓهغ اإلاداوالث ألاولى لخٗغي ٠ألا٢ليت بال بٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى،النُضامه بٗىاثٖ ٤ضيضة مجها الجض ٫ال٣ٟهي،
بكإن يبِ مٗايحر لخميحز ألا٢ليت ًٖ ٚحرَا مً الٟئاث،وجىىٕ ؤوياٖها ٧اهضماظها في ألاٚلبيت ؤو وجىػٖها في ب٣إ ٖضيضة
مكدخت ٖبر الٗالمٞ،بالغٚم مً اإلاغاظ٘ الٗضيضة لؤل٢لياث بال ؤهه لم يخىنل لخٗغي ٠مخٖ ٤ٟليه وبػاخت جل ٪الهٗىبت
وبالغٚم مً َظا ؾىداو ل ٫بيجاػ ؤَم اإلاداوالث ال٣ٟهيت وال٣اهىهيت لخٗغي ٠ألا٢ليت .
ؤوال:حعشٍف ألاكلُت في اللانىو الذولي:ظاء حٗغي ٠ألا٢لياث خؿب ال٣اهىنل الضولي الٗام ظامٗا ل٩ل وظهاث الىٓغ التي
ناخبذ حٗغيٟها٩ٞ ،ان حٗغيٟه لها ٖلى الىدى آلاحي:ألا٢ليت« :هي الجماٖت ألا٢ل ٖضصا مً ب٣يت مىاَني الضولت الىاخضة طاث
الؿياصة وٚحر اإلاهيمىت ،يٗاوي ؤٞغاصَا بؿبب زهاثههم الٗغ٢يت ؤو ال٣ىميت ؤو الضيييت ؤو اللٛىيت اإلامحزة لهم ًٖ باقي
مىاَني الضولت ،م٘ جىلض قٗىعل لضحهم باالهخماء لهظٍ اإلاجمىٖت وجًامجهم ٞيما بيجهم للخٟاّ ٖلى طاث الخهاثو وجىعيثها
()
لؤلظيا ٫ال٣اصمت،مما يترجب ٖليه خمايت َظٍ الجماٖت وؤٞغاصَا»

( -)1فوزي العيدي كمال  :مشكلة محاية األقليات يف ضوء القانوف الدويل رسالة لنيل شهادة ادلاجيستري ،قانوف دويل وعالقات دولية ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوؽ والعلوـ
اإلدارية ،سنة  ،2001ص.5

( -)1فوزي العيدي كمال :ادلرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع السابق ،ص.7
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ٞؤل٢ليت َىا يكتر ٥ؤٞغاصَا في واخض ؤو ؤ٦ثر مً اإلا٣ىماث الش٣اٞيت ؤو الُبيٗيت ؤو في ٖضص مً اإلاهالر التي ج٨غؾها
جىٓيماث ؤو ؤهماٍ زانت للخٟاٖل وييكإ لضي مجمىٕ ؤٞغاصَا وعي يضٗٞهم إلاىاظهت آلازغيً هديجت الخميحز الؿياس ي
والاظخماعي والا٢خهاصر يضَم مما يا٦ض جًامجهم ويضٖمهم .ومً ؤَم الخٗغيٟاث ال٣اهىهيت لؤل٢ليت هي
/حعشٍف مدىمت العذٌ الذولُت الذابمتٖ:غٞذ ألا٢لياث بإجها":مجمىٖت مً ألاشخام حٗيل في صولت واخضة ولها ؤنلها
الٗغقي،وصيجها ولٛتها وج٣اليضَا الخانت،وهي مخدضة مً خيض الٗىهغ ؤو الهىيت ؤو اللٛت ؤو الضيً ؤو الخ٣اليض في ْل
الخًامً ٞيما بيجهم بٛغى اإلادآٞت ٖلى ج٣اليضَم وٖباصتهم ويمان جغبيت ؤبىائَم اإلاىا ٤ٞلغوح وج٣اليض ؤنلهم الٗغقي"( ).
/حعشٍف اللجنت الفشعُت إلانع الخمُيز وخماًت ألاكلُاث:ؤٞغصث ظملت مً الٗىانغ التي مً قإجها وي٘ حٗغي ٠لؤل٢ليت ٧ىنل
ألا٢ليت في وي٘ ٚحر مؿيُغ،وجملٖ ٪ىانغ وزهاثو جسخل ًٖ ٠ألاٚلبيت،يغوعة والء ألا٢ليت لضولتهم،م٘ امخال٦هم لهىيت
ز٣اٞيت زانت بهم وزهاثو ازييت ولٛىيت وصيييت مسخلٟت ًٖ ب٣يت الؿ٩ان( ).
زانُا:الاججاهاث الفلهُت في جدذًذ مفهىم ألاكلُت.جباييذ الاججاَاث ال٣ٟهيت في حٗغي ٠ألا٢ليت مً زال ٫حٗضص اإلاٗايحر
اإلاٗخمض ٖليه في بيجاص حٗغي ٠ص٢ي ٤لها :
/1اإلاعُاس العذدي :يجب ؤن ي٩ىنل ٖضص ألا٢لياث ؤ٢ل ٖضصا مً ب٣يت الؿ٩ان الظر يمشلىنل ألاٚلبيت ،وؤن ي٩ىنل حجم ألا٢ليت
مٗخبرا إلبغاػ زهاثهها اإلامحزةٚ.حر ؤن اإلاٗياع ال٨مي ؤو الٗضصر واظه الٗضيض مً الاهخ٣اصاث ألهه َىا ٥خاالث ال جمشل ٞحها
ؤر ظماٖت ؤٚلبيت.
/2اإلاعُاس اإلاىلىعي:يٗغَ ٝظا الاججاٍ ألا٢ليت بإجها مجمىٖت مً ألاٞغاص صازل الضولت جسخل ًٖ ٠ألاٚلبيت مً خيض الجيـ
ؤو اللٛت ؤو الٗ٣يضةٞ،انُالح ألا٢ليت خؿب الاججاٍ يىهغ ٝلُاثٟت مً البكغ اإلاىخمحن لجيؿيت صولت متى جمحزوا ًٖ
ؤٚلبيت اإلاىاَىحن اإلا٩ىهحن لٗىهغ الؿ٩ان في الضولت مً خيض الٗىهغ و اللٛت والضيً،ولَ ً٨ظا الاججاٍ حٗغى لالهخ٣اص
ل٩ىهه يٗخمض ٖلى مٗياع الضيً،اللٛت،الجيـ وحهمل اإلاٗياع الٗضصر و الصخص ي( ).
/3اإلاعُاس الصخص ي:ويخمشل في الكٗىعل باالزخال ٝواإلاُالبت بمماعؾت الخهىنيت الظر ي٨مً ازخال ٝألا٢لياث ًٖ
ألاٚلبيت بما مً خيض اللٛت ؤو ؤلازييت ؤو الضيً ؤو ال٣ىميت ؤو الش٣اٞت ،مما يكٗغَا بالخمحز ًٖ ألاٚلبيتٞ.خٗخبر مجمىٖت ما
ؤ٢ليت ٖىضما جُالب بد٣ى١ل مٗيىت ٦جماٖت مخمحزة ًٖ ألاٚلبيت.وبالغٚم مً ٢ىة َظا اإلاٗياع بال اهه حٗغى للٗضيض مً
الاهخ٣اصاث زانت خالت الاهههاع جى٣و مً وخضة الىالء.
جباييذ الخٗاعي ٠وازخلٟذٚ ،حر ؤهه يم ً٨حٗغيٟها بىاء ٖلى ما ٢ضمخه اللجىت الٟغٖيت لخٗؼيؼ وخمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان الخابٗت
للجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿان باألمم اإلاخدضة بإجها":ظماٖاث جابٗت صازل قٗب ما جخمخ٘ بخ٣اليض وزهاثو ازييه ؤو صيييت ؤو لٛىيت
مٗيىت جسخل ٠بك٩ل واضر ًٖ جل ٪اإلاىظىصة لضي ب٣يت الؿ٩انٞ ،ترٚب في صوام اإلادآٞت ٖلحها " ٞ.خٗغي ٠ألامم اإلاخدضة
لؤل٢لياث ،يإحي يمىا مً زال ٫ؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤والاجٟا٢ياث وال٣غاعاث الضوليت.
( – )2ادلرجػ ػ ػ ػ ػػع نفسػ ػ ػ ػ ػػو.

( – )3عزت سعد السيد":محاية األقليات يف ظل التنظيم الدويل ادلعاصر" ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل،عدد  ،42سنة ،1986ص.15.
( -)4ادلرجػع نفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص . 18
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زالثا:جفنُف ألاكلُاث من خُث خفابفها.بن حٗضص ؤؾباب وكإة ألا٢لياث ؤوص ئ ما يؿمى بإهىإ ألا٢لياث التي جخٗضص
نىعَا و٣ٞا الزخال ٝالؿماث والخهاثو التي جمحزَا وٖليه ٞةهىا هجض ؤ٢لياث لٛىيت ،وؤ٢لياث ازييه وؤ٢لياث ٢ىميت
وؤ٢لياث صيييت م٘ وظىص ؤ٢لياث ججم٘ بحن زانيخحن وؤ٦ثر ٦إن ج٩ىنل ؤ٢ليت صيييت لٛىيت مشال ،ؤو ازييه لٛىيت ،ؤو ازييه صيييت
وَ٨ظا.وٖليه جهى ٠ألا٢لياث بلى:
 _1ألاكلُاث اللىمُت وؤلازنُت :ل ٟٔؤلازييت يكمل الخهاثو البيىلىظيت والش٣اٞيت والخاعيسيت ظميٗها .ؤما ألا٢لياث
ال٣ىميت جمشل مجمىٖت مً ألاشخام الظيً يمل٩ى لن باإلياٞت الى زهاثو ألا٢لياث ؤلازييت الغٚبت في ٖمليت نى٘ ال٣غاع
الؿياس ي بهٟتهم ظماٖت مؿخ٣لت ًٖ ألاٞغاص صازل الضولت( ).
 _2ألاكلُاث الذًنُت :ويضزل في طل ٪اإلاظَب صازل الضيً الىاخض ٧ال٩ازىلي ،٪وألاعزىصو٦ـ ،والبروحؿخاهذ صازل
اإلاؿيديت ،والؿىت والكيٗت والضعوػ والٗلىيحن صازل ؤلاؾالم( ).
 _3ألاكلُاث اللغىٍت:هي ظماٖاث حؿخسضم لٛت مسخلٟت ًٖ اللٛت الغؾميت ؤو الىَىيت صازل الىًَ .
الفشع الثاني:ؤظاط الحماًت الذولُت لألكلُاث في عل ألامم اإلاخدذة.
بخخضم زال٣ٞ ٝهي ٦بحر،بكإن ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخمايت ألا٢لياث في ْل َيئت ألامم اإلاخدضةُٞ،غح ؾاا ٫مهم ٖلى
الؿاخت الضوليت مٟاصٍَ،ل خ٣ى١ل ألا٢لياث هي خ٣ى١ل ظماٖيت يخمخ٘ بها ألاٞغاص اإلا٩ىهحن لؤل٢ليت ٦مجمىٖت؟ؤم هي خ٣ى١ل
ٞغصيت يخمخ٘ بهــا اإلاىخمي لؤل٢ليت ٟ٦غص صازل اإلاجمىٖت ؟
ؤوال:خلىق ؤلانعاو هفشد ؤظاط خماًت ألاكلُاث.
يىُل ٤ؤههاع َظا الاججاٍ ؤن ألا٢لياث ججض خمايتها يمً خمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان بهٟت ٖامتٞ،دمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان
جىٗ٨ـ ٖلى خمايت ألا٢لياث،وفي َظا الؿيا ١ظاء ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان،لي٨غؽ طعوة الاَخمام بد٣ى١ل الٟغص،ولم
يكحر لخمايت ألا٢لياث ؤو بد٣ى١ل الجماٖت.ويجلى َظا اإلاى ٠٢ؤ٦ثر مً زال ٫الٗهض الضولي للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ،التي
٦غؾذ الىٓغة الٟغصيت ،ولم يإحي بٖالن 99اإلاخٗل ٤بد٣ى١ل ألا٢لياث بص يء مٛايغ ٣ٞض خاٖ ٔٞلى الُاب٘ الاهٟغاصر لخمايت
ألا٢لياث الظر ٦غؾخه َيئت ألامم اإلاخدضة.وال يٟهم مما ؾب ٤ؤن َظا اإلاى ٠٢يى٨غ ظاهب اإلاُالبت الجماٖيت بالخ٣ى١ل
 990واإلاخٗل ٤بالهياصيً في
 984اإلااعر في 6ماعؽ
/ 67
الٟغصيت وألامغ ٧ان واضخا في ٢غاع لجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿان ع٢م
اللىب٨حن في ٦ىضا( ).
زانُا:الحلىق الجماعُت لألكلُاث ؤظاط خماًتها.
يغ٦ؼ ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤن ؤؾاؽ خمايت ألا٢لياث يغج٨ؼ ٖلى ما لهظٍ الٟئاث مً خ٣ى١ل ال يم ً٨مماعؾتها بال في بَاع
الجماٖت وليـ ٖلى ؤؾاؽ نٟتهم الٟغصيت٣ٞ،ض جهضث لهظٍ الضعاؾت اللجىت الٟغٖيت إلاى٘ الخميحز وخمايت ألا٢لياث في

( -)1محمد يوسف علوان ،محمد خليل الموسى ":القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف ،احلقوؽ احملمية ،اجلزء الثاين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،اإلصدار
الثالث ،2011ص.451.

(–)2برهان غليون":ادلسألة الطائفية ومشكلة األقليات ،دار الطليعة ،بريوت،1979،ص.17.

( – )1أحمد الرشيدي":حقوؽ اإلنساف ،دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق" ،مكتبة الشروؽ الدولية ،الطبعة األوىل ،2003 ،ص ..105
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ب٢غاعَا خ٣ى٢ا ظماٖيت لؤل٢لياث الىَىيت جهل بلى خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر،ومما ج٣ضم هجض ؤن الاٖترا ٝبدمايت صوليت لؤل٢لياث
لً يخإحى بال بًان خ٣ى٢ها ٦جماٖاث والاٖترا ٝلها بد٣ى١ل ظماٖيت ٧الخ ٤في اؾخسضام لٛتها والاخخٟاّ بهىيتها الش٣اٞيت
مماعؾت قٗاثغَا الضيييت( )،ومً زمت ٞدمايت ألا٢لياث ال جىضعط في خ٣ى١ل ؤلاوؿان،وججض َظٍ ال٨ٟغة مجالها ؤ٦ثر في خمايت
ز٣اٞت ألا٢ليتٞ،هظا الخ ٤ال يم ً٨اٖخباعٍ خ٣ا ٞغصيا،بهما َى خ ٤للجماٖت لها ز٣اٞت مكتر٦ت ظضيغة بالخمايت،طل ٪ال
يؿخُي٘ الٟغص اإلاىدؿب لؤل٢ليت مماعؾت طل ٪الخ ٤الش٣افي،بال باالقترا ٥م٘ الجماٖت
اإلاطلب الثاني:خماًت خلىق ألاكلُاث في عل هُئت ألامم اإلاخدذة.
اقخملذ ال٨شحر مً اإلاٗاَضاث الضوليت التي ٖ٣ضث مىظ ال٣غ لن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى ههىم لخمايت ألا٢لياث ،ول٣ض بغػل َظا
الخىظه زانت في اإلاٗاَضاث اإلاٗغوٞت بمٗاَضاث الهلر بٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى ٖلى بزغ ٢يام صو ل ٫ظضيضة مؿخ٣لت جًم
ؤ٢لياث مً ظيؿياث مسخلٟت٩ٞ ،اهذ مؿإلت ألا٢لياث مً اإلاكا٧ل التي واظهذ ٖهبت ألامم وؤزاعث ال٨شحر مً الٗىان٠
واإلاكا٧ل في اظخماٖاتها ،وؾغٖان ما ولى ٖهض الٗهبت ليدل مدله ٖهض َيئت ألامم اإلاخدضة،ؾىداو٫ل مٗغٞت الخمايت
ال٣اهىهيت لؤل٢لياث مً زال ٫الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث اإلابرمت جدذ بقغا ٝؤممي.
الفشع ألاوٌ :الحماًت العامت من خالٌ الؽشعت الذولُت لحلىق ؤلانعاو.
ؤزىاء الخغب الٗاإلايت الشاهيت ٧ان الاوكٛا ٫باصيا خى٫ل الاٖترا ٝبمؿإلت ألا٢لياثَ،ل اإلاىٓمت الضوليت الجضيضة التي خلذ
مدل ٖهبت ألامم،ؾدؿخمغ في الايُالٕ بهمتها اججاٍ ألا٢لياث،بمجغص ؤن ويٗذ الخغب ؤوػاعَا ختى ْهغث مىٓمت ألامم
اإلاخدضة بلى الىظىص وْهغ بٌٗ الخٟائ٫ل والخٟ٨ل الجاص بمؿإلت ألا٢لياث،لظل ٪اعجإيىا ؤن هخُغ١ل بلى ٖضة ظىاهب ؤؾاؾيت
لىٓام خمايت ألا٢لياث في ْل َيئت ألامم اإلاخدضة.
وٖليه ٞالؿمت ألاؾاؾيت في جل ٪الٟترة ٧اهذ حٛيحر في اإلاٟاَيم ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت بدمايت ألا٢لياث َظٍ ألازحرة لً ج٩ىنل لها
 ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت،و٧اهذ َظٍ الٟترة بمشابت ٞترة اهخ٣ا ٫مً اإلاٟهىم
خمايت بىنٟها َظا وبهما الخمايت ج٣غعث لخ٣ى ل
الجماعي لخمايت ألا٢لياث بلى اإلاٟهىم الٟغصر.وبهظا الخدى ل ٫جغ ٘ٞؤر زهىنيت ًٖ مك٩لت ألا٢لياث مً زال ٫مٗالجتها جم
 ١ؤلاوؿان صو لن جميحز،ويخالءم َظا اإلاىُ ٤م٘ الخُىعل الظر قهضٍ ال٣اهى لن الضولي الظر ؤ٦ض
في بَاع ؤعخب مً خمايت خ٣ى ل
ٖلى مبضؤ مؿاواة الٟغص باإلاجمىٖت .ل
وبما ؤن خ٣ى١ل ألا٢لياث ظؼؤ ال يخجؼؤ مً خ٣ى١ل ؤلاوؿان ٞاهه ؾيخم البدض ًٖ خ٣ى١ل ألا٢لياث في مسخل ٠اإلاىازي ٤الضوليت
الىاْمت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان.
1945
ؤوال :مُثاق ألامم اإلاخدذة لعام
ؤقاعث صيباظت ميشا ١ألامم اإلاخدضة بإن الكٗىب جا٦ض بيماجها بالخ٣ى١ل ألاؾاؾيت لئلوؿان وب٨غامت الٟغصٞ ،ىهذ اإلااصة
ألاولى في ٣ٞغتها الشالشت ؤهه مً بحن م٣انض اإلاىٓمت الٗاإلايت جد٣ي ٤الخٗاونل الضولي ٞيما يخٗل ٤بخٗؼيؼ اخترام خ٣ى١ل ؤلاوؿان
والخغياث ألاؾاؾيت للىاؽ ظميٗا بال جميحز ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الضيً ؤو اللٛت وال جٟغي ٤بحن الغظا ٫واليؿاء( ).ل

( – )2ادلرجع نفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
( -)1راجع كذلك ادلواد  13فقرة  ،1ادلادة  ،2ادلادة  76فقرة  3من ـيثاؽ األمم ادلتحدة حوؿ مدى إنتهاؾ ادليثاؽ مسألة حقوؽ اإلنساف .
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٦ما ؤ٦ضث اإلااصة  6مً اإلايشاٖ ١لى ؤن ي٣ضم اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي جىنياث ٞيما يسخو بيكغ خ٣ى١ل ؤلاوؿان
والخغياث ألاؾاؾيت ومغاٖاتها .وللمجلـ ؤيًا خؿب ؤخ٩ام اإلااصة 68ؤن ييكإ لجاها للكاون الا٢خهاصيت ولخٗؼيؼ خ٣ى١ل
ؤلاوؿان( ).وَ٨ظا ٞةن الضاعؽ لبىىص اإلايشا ١يجض بإهه لم يخًمً ؤر ههىم مخٗل٣ت بدمايت ألا٢لياث٣ٞ،ض ب٦خٟى بىهه
ٖلى ٟ٦الت خ٣ى١ل ؤلاوؿان الٟغصيت.
١
ي ٨ٞغة خمايت َظٍ الٟئت يمً خ٣ى ل
ظاء مى ٠٢ميشا ١ألامم اإلاخدضة نغيدا بكإن خمايت ألا٢لياث،خيض اخخى ل
ؤلاوؿان ٩٦ل صونل جميحز ألر ؾبب مً ألاؾباب.واٖخبر ؤن اإلاؿاؽ بالٟغص ؤر ال٩اثً البكغرل واهتها ٥خ٣ى٢ه ألاؾاؾيت مً
 ١ؤلاوؿان،وظٗل ٨ٞغة الخٗضر ٖلحها يٗض حٗضيا ٖلى
قإهه ؤن يٗض زغ٢ا ألَم مباصت ال٣اهى لن الضولي الٗام ٞغبِ خمايت خ٣ى ل
ألا٢لياث وَظا ٞيه مؿاؽ بالؿلم وألامً الضوليحن( ) ,ومىه يٟغى اجساط بظغاءاث و٢اثيت وؤزغيل عصٖيت.ومجها جضزل مجلـ
ألامً لخمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وخ٣ى١ل ألا٢لياث .ومً ؤظل طل ٪حٗمل ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤن يكي٘ اخترام خ٣ى١ل
ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت للجمي٘ بال جميحز بؿبب الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضيً وال جٟغي ٤بحن الغظا ٫واليؿاء٣ٞ .ض ؤ٦ض
اإلايشا ١في ؤ٦ثر مً ماصة ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة ومى٘ الخميحز بؿبب الجيـ ؤو الٗغ١ل ؤو اللٛت ؤو الضيً ،وا٦خٟى بظل ٪صونل ط٦غ
إلاهُلر ألا٢لياث ،ألهه بطا جىاٞغث الخمايت اإلاىاؾبت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ل٩ل ٞغص ٞال خاظت ألخ٩ام زانت بكإن خ٣ى١ل
ألا٢لياث.
.1948
زانُا :ؤلاعالو العاإلاي لحلىق ؤلانعاو لعام
 ، 948جًمً ؤلاٖالن بالٟٗل ٢اثمت ٧املت بالخ٣ى١ل الؿياؾيت واإلاضهيت والاظخماٖيت لئلوؿان في0
جم اٖخماصٍ في 0صيؿمبر
ماصة ؤن البىىص ألاؾاؾيت الىاعصة ٞيه ،حكمل ٧ل بوؿان ،وَظا يٗني يمىا قمىلها لؤل٢لياث بك٩ل ٖام ،اط ال يمٞ ً٨هل
خ٣ى١ل ألا٢لياث ًٖ خ٣ى١ل ؤلاوؿان بك٩ل ٖام.
ولم يخًمً ؤلاٖالن ؤر بقاعة لؤل٢لياث بال ؤهه ؤ٦ض مً ظضيض ٖلى ؤَم مبضؤ وَى مبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخميحز في الخ٣ى،١
ً
."١
خيض ههذ اإلااصة ألاولى ٖلى ؤن "ظمي٘ الىاؽ يىلضو لن ؤخغاعلا مدؿاويحن في ال٨غامت والخ٣ى ل
٦ما جىو اإلااصة الشاهيت مً ؤلاٖالن ٖلى":ل٩ل بوؿان خ ٤الخمخ٘ بالخ٣ى١ل والخغياث ٧اٞت والىاعصة في َظا ؤلاٖالن صونل جميحز
بؿبب الٗىهغ ؤو اللىنل ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضيً ؤو الغؤر الؿياس ي ؤو ألانل الىَني ؤو الاظخماعي ؤو الثروة ؤو اإلايالص ؤو
ؤر وي٘ آزغ صونل ؤيت جٟغ٢ت بحن الغظا ٫واليؿاء"( ).
1966
زالثا :خماًت ألاكلُاث في العهذًن الذولُيو الخاـيو بدلىق ؤلانعاو لعام
وه٣هض بهما ٧ل مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ،والٗهض الضولي للخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت
. 966
لٗامي
.1966يخًمً َظا الٗهض خ٣ى١ل ؤلاوؿان الىاعصة في ؤلاٖالن
/1العهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذنُت والعُاظُت لعام
الٗالمي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،خيض يك٩ل َظا الٗهض ما يؿمى بِـالجيل ألاو٫ل مً خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،ومً ؤَم الخ٣ى١ل اإلاىهىم
(-)2السيد محمد جبر:ادلركز الدويل لألقليات يف القانوف الدويل العاـ مع ادلقارنة بالشريعة اإلسالمية،منشأة ادلعارؼ االسكندرية،بدوف سنة  ،ص .285
( - )3منذر المنتاري ":الشرعية الدولية حلقوؽ اإلنساف" ،حبث منشور يف حقوؽ اإلنساف ،اجمللد الثاين ،ص.90.
( – )1أنظر ادلادة  1و  2من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف.
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ٖلحها في َظا الٗهض الخ ٤في الخياة والخ ٤في اإلاؿاواة وٖضم الخميحز والخغيت الصخهيت والؿالمت البضهيت والخ ٤في خغمت
الخياة الخانت يٗخبر الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ؤو٫ل مٗاَضة صوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ؤقاعث نغاخت
لؤل٢لياث وَى ما ههذ ٖليه اإلااصة 7مً الٗهض ٦،ما ههذ ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخميحز في ؤ٦ثر مً مىي٘ :اإلاىاص و4
( ),
و 5و 6مً الٗهض
/2العهذ الذولي للحلىق الاكخفادًت والاحخماعُت والثلافُت.ل
 976وحؿعى الاجٟا٢يت بلى جد٣ي ٤مبضؤ
 966وصزلذ خحز الخىٟيظ في ظىيليت
جم الخى٢ي٘ ٖلى َظٍ الاجٟا٢يت في 6صيؿمبر
ٖاإلايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،جىٞغ الاجٟا٢يت خمايت ٚحر مباقغة لؤل٢لياث ألن اَخمامها ٧ان بد٣ى١ل ؤلاوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ
اهخماثه لؤل٢ليت ؤو ألاٚلبيت ل ً٨يم ً٨ؤن وؿدك ٠بٌٗ ٢ىاٖض الخمايت التي يم ً٨ؤن حؿخٟيض مجها ٞئت ألا٢لياث مً زال٫
الٗضيض مً ؤلاظغاءاث لٗل مً ؤَمها:ل
خغنذ الاجٟا٢يت ٖلى بيان الخ٣ى١ل التي يخٗحن يماجها لئلوؿان بهٟت ٖامت ب ٌٛالىٓغ ًٖ اهخماثه الٗغقي ؤو الضيني ؤو
 ١في خ ٤الٗمل ،خ ٤الخمخ٘ بكغوٍ ٖمل ٖاصلت ومغييت للخهى لٖ ٫لى ؤظغ مىه ٠وجىٞحر
ر .وجخمشل َظٍ الخ٣ى ل
اللٛى ل
الٗيل ال٨غيم له وألؾغجه ،الخ ٤في ج٩ىيً الى٣اباث وفي الاهًمام بلحها،الخ ٤في الًمان الاظخماعي ،الخ ٤في ج٩ىيً ألاؾغة،
الخمخ٘ بإ٦بر ٢ضع مً الخمايت واإلاؿاٖضة ،خ ٤ؤلاوؿان في الخمخ٘ بمؿخىيل مٗيص ي ٧ا ٝله وألؾغجه ،خ ٤الخمخ٘ بإٖلى
مؿخىيل مً الصخت ،الٗاٞيت الٗ٣ليت ،خ٧ ٤ل ٞغص في التربيت والخٗليم وفي ؤن ي٩ىنل الخٗليم الابخضاجي بلؼاميا ومجاهيا ،خ٤
()
اإلاكاع٦ت في الخياة الش٣اٞيت للمجخم٘ وفي الخمخ٘ بٟىاثض الخٗليم والخ٣ضم الٗلمي وجهٟياجه.
وحك٩ل َظٍ الاجٟا٢يت ؤَميت بالٛت لؤلٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لياث في الضو ل ٫ألاَغا٧ ٝىجهم مىاَىحن في َظٍ الضو ،٫ي٩ى لن لهم خ٤
 ١ؤو الضيً ؤو اللٛت ؤو الجيـ وَظا ما ؤ٦ضجه
 ١جماما ٧األٚلبيت الؿ٩اهيت،صو لن ؤر جميحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ل
الخمخ٘ بخل ٪الخ٣ى ل
اإلااصة ٣ٞغة ب٣ىلها ":جخٗهض الضو٫ل ألاَغا ٝفي َظا الٗهض بإن جًمً ظٗل مماعؾت الخ٣ى١ل اإلاىهىم ٖلحها في َظا الٗهض
 ١ؤو اللى لن ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضيً ؤو الغؤر الؿياس ي ؤو ٚحر الؿياس ي ،ؤو ألانل ال٣ىمي
بغيئت مً ار جميحز بؿبب الٗغ ل
ؤو الاظخماعي " ) ( ...
الفشع الثاني:الحماًت الخاـت لألكلُاث من منطلم خماًتها هإكلُت.
بن اَخمام َيئت ألامم اإلاخدضة بد٣ى١ل ألا٢لياث،ظاء في بَاع ٖضة اجٟا٢ياث نضعث جدذ ٖىاويً مسخلٟت ،ولَ ً٨ضٞها واخض
ؤال وَى خمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان وبسانت خ٣ى١ل ألا٢لياث،ومً ؤَم َظٍ الاجٟا٢ياث هي الاجٟا٢يت الخانت بم٩اٞدت الخميحز
ر واإلاٗا٢بت ٖليه،اجٟا٢يت مىاًَت الخٗظيب
في مجا ٫الخٗليم والاجٟا٢يت الخانت بالً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغ ل
 ١الؿياؾيت للمغؤة في
وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾيت ؤو الالبوؿاهيت ؤو اإلاهيىت والاجٟا٢يت الخانت بالخ٣ى ل
والاجٟا٢يت الخانت بالً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة ،وهٓغا للخٗضاص الهاثل لهظٍ الاجٟا٢ياث طاث الُاب٘ الخام
في جىٞحر خمايت مباقغة لؤل٢لياث ؾيخٗغى في َظا الٟغٕ لها والتي لها صوعل مباقغ في جىٞحر خمايت ٢اهىهيت لؤل٢لياث.

( – )2أنظر ادلواد  2و  24و  25و 26من العهد الدويل للحقوؽ ادلدنية والسياسية لعاـ 1966

( -)3ادلادة  26من العهد الدويل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
( -)1ادلادة  2/2من العهد الدويل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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ؤوال/نق اإلاادة 27من العهذ الذولي للحلىق اإلاذنُت والعُاظُت.
ال يسخل ٠ازىان في الاٖترا ٝب٣يمت اإلااصة 7مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت،خيض ق٩لذ مغظٗا ل٩ل الباخشحن
الظيً جهضوا لضعاؾت مؿإلت ألا٢لياث٣ٞ .ض ج٩ىنل الاجٟا٢يت الضوليت للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾت بمشابت الاجٟا٢يت الىخيضة
التي ؤقاعث نغاخت بلى ألا٢لياث آلازييت والضيييت والٗغ٢يت بالىو ٖلى ؤهه":ال يجىػل للضو٫ل التي جىظض ألا٢لياث آلازييت ؤو
الضيييت ؤو اللٛىيت ؤن جدغم ألاشخام اإلاىخمىنل بلى ألا٢لياث اإلاظ٧ىعة في خ ٤الخمخ٘ بش٣اٞاتهم الخانت واإلاجاَغة بضيجهم
وب٢امت قٗاثغَم ؤواؾخسضام لٛتهم باالقترا ٥م٘ ألاًٖاء آلازغيً في ظاٖتهم") (.حؿخجيب َظٍ اإلااصة م٘ مُالب ألا٢لياث
اإلاخٗل٣ت بًغوعة اإلادآٞت ٖلى َىيتهم الخانت مً زال ٫الاخخٟاّ بش٣اٞاتهم واإلاجاَغة بمماعؾت قٗاثغَم الضيييت وخغيت
اؾخسضام لٛتهم في اإلاجاالث اإلاسخلٟت ،وؾيما في مجا ٫الخٗليم ول ً٨ما يلٟذ الىٓغ في نياٚت َظٍ اإلااصة ؤجها مىدذ َظٍ
الخ٣ى١ل ليـ لؤل٢لياث طاتها ول ً٨لؤلشخام اإلاىدؿبحن بلحها وؾدىاولها بالضعاؾت ٞيمايلي.
/اإلاعنُىو بالحلىق اإلاممىنت طبلا للمادة:27ل
يبضوا للىَلت ألاولى ؤن اإلاٗىيحن بىو اإلااصة َم ألاشخام اإلاىخمىنل بلى ألا٢لياث ؤلازييت ؤو الضيييت ؤو اللٛىيت وليؿذ ألا٢ليت
٦مجمىٖت هي اإلاٗىيت بالخمايت ويغظ٘ ال٣ٟهاء مغص طل ٪بلى ظملت مً ألاؾباب الخاعيسيت والؿياؾيت ؤزغيل جخٗل ٤بالهياٚت
طاتهاٞ.ال ق ٪ؤن اإلاخهٟذ لخاعيش مٗاَضاث ألا٢لياث التي ؤبغمذ بٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى والىهىم الخانت باأل٢لياث
التي جًمىتها مٗاَضاث الؿالم في جل ٪الٟترة وما بٗضَا ؾيجض ؤن اإلاٗني بالخمايت َم ألاٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لياثٞ،لم جىهغٝ
()
الخمايت لؤل٢لياث هٟؿها ٦مجمىٖت لها شخهيتها ال٣اهىهيت الضوليت.
/2طبُعت الالتزام الىاسد في اإلاادة :27ل
َغخذ َظٍ اإلاؿإلت بةلخاح زال ٫اإلاىا٢كاث اللجىت الٟغٖيت ؤو لجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿانٞ.بالغظىٕ بلى نياٚت اإلااصة 7هجضَا
جىو ٖلى ؤن ألاشخام اإلاىخمىنل بلى ؤ٢لياث ال يم ً٨ؤن يدغمىا...يخطر لىا ؤن الالتزام اإلاٟغوى ٖلى ٖاج ٤الضو٫ل ال يٗضو
ؤن ي٩ىنل التزاما بامخىإ والتزام ؾلبي،خيض ؤن الضولت ال ججض هٟؿها ملتزمت بيجابيا ؤو ماصيا بدىميت ز٣اٞيت ؤو لٛت ألا٢لياث
بةوكاء ماؾؿاث زانت بها،لظا ٖليىا ؤن ال هى٨غ ٖلى ألا٢لياث خ٣ها في طل.) (٪في هٟـ الؿيا ١اٖخبر ممشلى الضولت ؤن
اإلااصة 7ليـ لها ؤر مٗنى ويب٣ى ٖلى ألاعجر بضونل هديجت وٖليه ٞمً الًغوعة ؤن ج٩ىنل نياٚتها للماصة مدضصة ،بديض جلتزم
.
الضولت بال٣يام بةظغاءاث حكغيٗيت زانت مً ؤظل ؤن جًمً لؤل٢لياث خ ٤الخمخ٘ بالخ٣ى١ل الخانت بها .
/3إحشاءاث جطبُم اإلاادة 27من العهذ الذولي للحلىق اإلاذنُت والعُاظُت
ٖهضث اإلااصة 7مهمت ؤلاقغاٖ ٝلى جُبي٣ها بلى لجىت حؿمى لجىت الخ٣ى١ل ؤلاوؿاهيت،وجخ٩ىنل اللجىت مً زماهيت ٖكغ ًٖى
يسخاعون مً بحن مىاَني الضو٫ل ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت،بكغٍ ؤن ي٩ىهىا مً طورل الهٟاث ألازال٢يت الٗاليت واإلاكهىص
بازخهانهم في ميضان خ٣ى١ل ؤلاوؿان٦،ما يغاعي في ازخياعَم الخىػي٘ الجٛغافي الٗاص ٫لؤلًٖاء ،وييخسب ؤًٖاء اللجىت
(–)2دهام محمد دهام العزاوي ":األقليات واألمن القومي العريب " ،دراسة يف البعد الداخلي واإلقليمي والدويل ،أطروحة دكتوارة،كلية العلوـ السياسية،جامعة صداـ النهرين
حاليا،بغداد ،1999 ،ص.288 .

( - )1السيد محمد جبر ،ادلرجع السابق ،ص .485 ،484

(–)2دهام محمد دهام العزاوي":ادلرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع نفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.288 .
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 976وبضؤث مماعؾت ؤٖمالها في الٗام الشاوي
َظٌؤعب٘ ؾىىاث ويجىػل في خالت جغشخهم بٖاصة اهخسابهم( ).جم بوكاء اللجىت ٖام
وجماعؽ اللجىت ازخهاناث مخىىٖت يم ً٨بظمالها ٞيما يلي :صعاؾت الخ٣اعيغ اإلا٣ضمت مً الضو٫ل ألاَغا ٝبكإن بظغاءاث
جإمحن الخ٣ى١ل اإلا٣غعة في الاجٟا٢يت و٣ٞا هو اإلااصة40مً الٗهض جخٗهض الضو٫ل ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت بىي٘ الخ٣اعيغ ًٖ
ؤلاظغاءاث التي اجسظتها والتي مً قإجها ؤن جاصر بلى جإمحن الخ٣ى١ل اإلا٣غعة في َظٍ الاجٟا٢يت وًٖ الخ٣ضم الظر جم بظغاءٍ في
الخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى١ل( ) .وصعاؾت الخبليٛاث التي جخل٣اَا اللجىت ي٣هض بهظٍ الخبليٛاث جل ٪التي جخل٣اَا اللجىت بٖماال للماصة
40والتي جًمً بصٖاءاث صولت َغ ٝبإن صولت َغ ٝؤزغيل ال ج٣ىم بإصاء التزاماتها بمىظب الاجٟا٢يت الخاليت.وال ج٣بل َظٍ
الخبليٛاث بال بطا نضعث ًٖ صولت َغ ٝمً صولت ؤزغيل ويكترٍ ؤن ي٩ىنل ٢ض ؾب ٤لها بيضإ بٖالن ٢بىلها اإلاؿب ٤ازخهام
اللجىت.وصعاؾت ق٩اورل ألاٞغاص التي جخل٣اَا اللجىت بٖماال للبروجى٧ى٫ل الازخياعرل اإلالخ ٤باالجٟا٢يت ،بمىظب َظا الازخهام
ج٣ىم اللجىت باؾخالم وصعاؾت ق٩اورل وجبليٛاث ألاٞغاص الخايٗحن لىاليت صولت َغ ٝفي البروجى٧ى٫ل والظيً يضٖىنل ؤجهم
ضخايا الهتها ٥خ٣ى٢هم في الٗهض.
زانُا:إعالو بؽإو خلىق ألاشخاؿ اإلانخميو إلى ؤكلُاث كىمُت،إزنُت،دًنُت،لغىٍت99
َغخذ ٨ٞغة بنضاع بٖالن ٖالمي بكإن خ٣ى١ل ألا٢لياث مىظ ٖهض بٗيض ،خيض جغظ٘ بضاياث ؤلاٖالن بلى اإلاكغوٕ الظر
 978وبىاء"ٖلى َلبها ؤوكإث لجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿان الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة ٞغيٖ ٤امال ٚحر عؾمي
ج٣ضمذ به يىٚؿالٞيا ؾىت
مٟخىح الًٗىيت ؤمام ظمي٘ ؤًٖائها،ؤولذ له مهمت جدًحر مكغوٕ ؤلاٖالن اإلاغج٣ب .خيض ٢ضم مباصت جىظيهرٌ يؿخٗان بها
في نياٚت ؤلاٖالن ٞيما يسو حٗغي ٠مهُلر ألا٢ليت ،بال ؤن وجحرة الجمىص جىانلذ وامخضث مٗها نٟت الٗ٣م التي الػمذ
الٟغي ٤اإلا٩ل ٠بةٖضاص ؤلاٖالن بلى ٚايت. ) ( 99وبٗض ٖمل ٖؿحر ؤجم الٟغيٖ ٤مليت الخدغيغ وظاء ؤلاٖالن في 9مىاص واٖخمضجه
الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ٢غاعَا ع٢م /547بخاعيش 8صيؿمبر. 99
ل٣ض ؾ٨ذ َظا ؤلاٖالن ًٖ حٗغي٧ ٠لمت ألا٢ليت مخجاوػا طل ٪بلى الخإ٦يض ٖلى ؤَميت الخٟاّ ٖلى خ٣ى١ل ألا٢لياث
ومؿاواتها م٘ ألاٚلبيت.ظاء في اإلااصة  /مً ؤلاٖالن الخإ٦يض بإن ٖلى الضو٫ل ؤن ج٣ىم ٧ل في ب٢ليمها بدمايت وظىص ألا٢لياث
وَىيتها ال٣ىميت ؤو الازييت و اللٛىيت وبتهيئت الٓغو ٝالٟ٨يلت بخٗؼيؼ َظٍ الهىيت ،وؤ٦ضث ال٣ٟغة مً هٟـ اإلااصة ٖلى
يغوعة اٖخماص الضو٫ل جضابحر ؤزغيل مالثمت بياٞت بلى الخضبحر الدكغيٗيت مً ؤظل جد٣ي ٤جل ٪الٛاياث( ) .ل
وؤقاعث اإلااصة  /مً ؤلاٖالن ٖلى ؤهه":ي٩ىنل لؤلشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث ٢ىميت ؤو بزييت ؤو بلى ؤ٢لياث صيييت ولٛىيت اإلاكاع
بلحهم باألشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث الخ ٤في الخمخ٘ بش٣اٞتهم الخانت ،وبٖالن مماعؾت صيجهم الخام ،واؾخسضام لٛتهم
ؾغا وٖالهيت ،بدغيت صونل جضزل ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخميحز٦ ،ما ؤ٦ضث ال٣ٟغة ٖلى خ٣ه في اإلاكاع٦ت في الخياة الش٣اٞيت
والضهيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت مكاع٦ت ٗٞليت .وههذ ال٣ٟغة ٖلى خ٣هم في اإلاكاع٦ت الٟٗالت ٖلى الهٗيض الىَني،
والهٗيض ؤلا٢ليمي بسهىم ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باأل٢ليت التي ييخمىنل بلحها ؤو باإلاىاَ ٤التي يٗيكىنل بها قغيُت ؤن ج٩ىنل َظٍ
( - )3ادلادة  32من العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية.
( - )1يف جلسهتا  1104وافقت اللجنة عليو  80صوت واحد متقابل ال شيء مع إمتناع صوت واحد يف حني تأخرت ادلصادقة على العهد الدويل للحقوؽ ادلدنية
غاي  ،1966إثر إنعقاد الدورة  21للجمعية العامة  1966أنظر :السيد محمد جبر ،ادلرجع السابق.488،
والسياسية إىل ة

جدت سنة  1990وال سيما الزلزاؿ السياسي
( -)2حسب روسو لونوا ر ترجع أسباب توقف ـ رحلة اخلموؿ بشأف إعداد إالعالف إىل الظروؼ الدولية اجلديدة اليت ا ست
قوؿ باخلصوص يف ىذا الشأف :السيد محمد جبر ،ادلرجع السابق ،ص.489
الذي ضرب بقوة اإلرباد السوفيايت سابقا فت

(_)3

انظر ادلادة فقرة  1و 2من إعالف بشأف حقوؽ األشخاص ادلنتمني ألقليات .1992
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اإلاكاع٦ت ال جخٗاعى م٘ الدكغي٘ الىَني.وههذ ال٣ٟغة ٖ 4لى خ ٤ألا٢ليت في بوكاء الغابُاث الخانت بهم والخٟاّ ٖلى
اؾخمغاعَا ويمىذ لهم ال٣ٟغة 5الخ ٤في ؤن ي٣يمىا ويدآٞىا ٖلى اؾخمغاع اجهاالث خغة وؾليمت م٘ ؾاثغ ألاٞغاص آلازغيً
وم٘ ألا٢لياث ألازغيل) (.وؤ٦ضث اإلااصة  /مً ؤلاٖالن ٖلى ؤهه يجىػل لؤلشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث مماعؾت خ٣ى٢هم بما ٞحها
جل ٪اإلابيىت في َظا ؤلاٖالن بهٟت ٞغصيت وباالقترا ٥م٘ ؾاثغ ؤٞغاص ظماٖتهم وصونل ؤصوى جميحز ،وؤما ال٣ٟغة مً اإلااصة طاتها
ٞخا٦ض ٖلى ؤهه ال يجىػل ؤن ييخج ًٖ مماعؾت الخ٣ى١ل اإلابيىت في َظا ؤلاٖالن ؤو ٖضم مماعؾتها بلخا ١ؤيت ؤيغاع باأل٢لياث.
زالثا:مىكع خماًت ألاكلُت في الاجفاكُت الخاـت بمنع ؤلابادة الجماعُت واإلاعاكبت عليها( ) .
يم ً٨ؤن ي٩ىنل لؤل٢لياث ههيب واٞغ مً الخمايت اإلا٣غعة مً زالَ ٫ظٍ الاجٟا٢يت.بالغٚم مً ٖضم الىو ٖلى مهُلر
ألا٢ليت نغاخت في ؤخ٩امه٣ٞ ،ض يىُىرل ججغيم ٗٞل ؤلاباصة الجماٖيت في وظىص الا٢ليت ٦جماٖت مؿخ٣لت ومىٟغصة ًٖ ألاٞغاص
اإلاىخمحن بلحهاًٞ ،ال ًٖ بن ال٣هض الخام اإلاُلىب ٢يامه في َظٍ الجغيمت يجب ؤن يخجه هدى جضمحر الجماٖت التي ييخمىنل
بلحها .ؤما ٞيما يخٗل ٤بمٗياع جدضيض الاهخماء بلى الجماٖت مدل ؤلاباصة الجماٖيت٣ٞ،ض عجر الً٣اء الجىاجي الضولي اإلاٗياع
الصخص ي ٖلى اإلاٗياع اإلاىيىعيٞ،اٖخبر الخهىعاث ال٩امىت في طًَ مغج٨بي الجغيمت هي ألاؾاؽ في جدضيض نٟت الخمايت
مدل الٟٗلٞ،يٟ٨ي ؤن يغج٨ب الٟاٖل بخضي الهىعل اإلا٣غعة للؿلى ٥الجغمي اإلا٩ىنل لئلباصة الجماٖيت يض شخو مٗخ٣ض
ؤهه ضخيت ييخمي إلخضي الجماٖاث اإلاكمىلت بخٗغي ٠الجغيمت ل٣يامها وال يكترٍ ؤن ي٩ى لن الطخيت ييخمي ٗٞال لهظٍ
( ).
الجماٖت ؤو يخمخ٘ بؿماتها وبسهاثهها
/خم ألاكلُت في الىحىد اإلاادي والحماًت من ؤلابادة الجماعُت :ل
ٖضصث اإلااصة الشاهيت مً الاجٟا٢يت خهغا ألاٗٞا ٫التي حٗخبر بباصة ظماٖيت واإلاغج٨بت ب٣هض الخضمحر ال٨لي ؤو الجؼجي لجماٖت
٢ىميت ؤو ؤزييت ؤو ٖىهغيت ،ؤو صيييت بهٟتها َظٍ٢/ :خل ؤًٖاء اللجت/ ،بلخا ١ؤطي ظؿضر ؤو عوحي زُحر بإًٖاء مً
الجماٖت/ ،بزًإ الجماٖت ٖمضا لٓغو ٝمٗيكيت يغاص بها جضمحرَا اإلااصر ٧ليا ؤو ظؼثياٞ/4،غى جضابحر حؿتهض ٝالخاو٫
صونل بهجاب ألاَٟا ٫صازل الجماٖت/5،ه٣ل ؤَٟا ٫مً الجماٖت ٖىىة بلى ظماٖت ؤزغيل ( ).
ي٨ك ٠لىا الىو الؿاب ًٖ ٤الٗال٢ت الىزي٣ت بحن الاجٟا٢يت ومىيىٕ خمايت ألا٢لياثٞ ،اإلباصة الجماٖيت هي ألاٗٞا ٫التي
جغج٨ب ٖمضا ب٣هض الً٣اء ٧ليا ؤو ظؼثيا ٖلى ؤر مً الجماٖاث الؿاب٣ت ومً الىاضر ؤن َظٍ الجماٖاث هي في الٛالب هي
ألا٢لياث مهما ٧ان اهخمائها الضيني ؤو اللٛىرل ؤو الٗغقي ؤو الازني.
/2خم ألاكلُت في الحفاظ على هىٍتها وخماًتها من ؤلابادة الثلافُت.
ال ج٣خهغ خمايت ألا٢لياث في الىظىص بمجغص ججغيم جضمحرَا اإلااصر ظؼثيا ؤو ٧لياٞ ،دمايت الخ ٤في الىظىص يدؿ٘ في الىا٘٢
ليكمل اخترام وخمايت ؤلاعر الضيني والش٣افي ألاؾاس ي لهىيت ألا٢لياث بما في طل ٪اإلا٨خباث وال٨ىاجـ واإلاؿاظض وؤماً٦

(–)1حقوؽ اإلنساف  :رلموعة صكوؾ دولية  ،اجمللد األوؿ ،األمم ادلتحدة ،نيويورؾ ،1993 ،ص.194 .
(_)2أقرت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضماـ بقرار اجلمعية العامة) (260ألف د _ 3ادلؤرخ يف  9ديسمرب 1948ودخلت حيز النفاد يف  12جانفي .1951
( _)3سلمى جهاد :جردية إبادة اجلنس البشري بني النص والتطبيق ،دار اذلدى ،عني مليلة اجلزائر،ص.5.

( _)4أحمد عباس عبد البديع ":األقليات القومية وأزمة السالـ العادلي" ،رللة السياسة الدولية ،العدد ،114السنة ،1993ص.170.
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الؿ ً٨و٧ل ما يخٗل ٤مً ٖالماث وؤزاع صالت ٖلى َىيت ألا٢لياث( ) .لهظا حهض ٝخ ٤ألا٢ليت في الخٟاّ ٖلى َىيتها بلى خمايتها
بهٟتها َظٍ مً ؤيت مداولت لخضمحرَا ز٣اٞيا ؤو بزييا،و٢ض ؤلؼمذ اله٩ى ٥الٗاإلايت الضوليت التي ج٣غ بهظا الخ ٤لؤل٢لياث
الضو٫ل ألاَغاٞ ٝحها باخترام الهىيت الازييت ؤو ال٣ىميت ؤو اللٛىيت الضيييت لؤل٢ليت بدمايتها،وفي ؾبيل اإلادآٞت ٖلى َظا الخ٤
ؤضخذ اله٩ى ٥الضوليت اإلاخٗل٣ت باأل٢لياث ج٨مل الى٣و اإلاىظىص في اجٟا٢يت مى٘ ظغيمت ؤلاباصة الجماٖيت َظٍ ألازحرة التي
جًمً مكغوٖها ألاولي ٖلى هو يٗالج ظغيمت ؤلاباصة الش٣اٞيت،بال بهه هؼٕ مً الىو الجهاجي لالجٟا٢يت ظغاء مٗاعيت قضيضة
مً ٖضص مً الضو٫ل ٖلى عؤؾها الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت.
عابعا:الاجفاكُت الذولُت الخاـت بئصالت حمُع ؤؼياٌ الخمُيز العنفشي
. ) (1965
ي٣هض بل " ٟٔالخميحز الٗىهغرل" ٧ل محز واؾخصىاء وج٣ييض ؤو جًٟيل ٢اثم بؿبب الٗىهغ واللىنل والؿاللت ؤو ألانل
الىَني ؤو الجيس ي ،وحهض ٝؤو يىهغ ٝؤزغٍ لها ٖلى ؤؾـ اإلاؿاواة في ؤر مً اإلاياصيً الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت
والش٣اٞيت ؤو ٚحرَا مً اإلاياصيً في الخياة الٗامت.
وجخٗهض الضو٫ل في الاجٟا٢يت بمى٘ وبػالت اإلاحز الٗىهغرل بجمي٘ ؤق٩اله ويمان خ ٤اإلاؿاواة ل٩ل ٞغص ؤمام ال٣اهىنل صونل جٟغ٢ت،
والؾيما في الخمخ٘ بالخ٣ى١ل آلاجيت:الخ ٤في اإلاٗاملت التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ؤمام اإلادا٦م ؤو ؤيت َيئت بصاعيت ج٣يم
الٗضالت.والخ ٤في ؾالمت الصخو وخمايت الضولت له مً الخٗضياث ؤو الخٗظيب الهاصعة ًٖ مىْٟي الخ٩ىمت ؤو ٧ل ٞغص ؤو
ظماٖت ؤو ماؾؿت.والخ٣ى١ل الؿياؾيت الؾيما خ ٤اإلاكاع٦ت في الاهخساباث والخهىيذ والترشر.و الخ٣ى١ل اإلاضهيت ألازغيل( ).
خامعا:إعالو ألامم اإلاخدذة ٌللماء على حمُع ؤؼياٌ الخعفب والخمُيز بعبب الذًن ؤو اإلاعخلذ.
جًمً َظا ؤلاٖالن التزام الضو٫ل بخٗضيل ٢ىاهيجها وبنضاع حكغيٗاث جمى٘ ؤر جميحز وجم ً٨الجمي٘ مً اإلاماعؾت الٗمليت
 ١والخغياث اإلاىهىم ٖلحها في َظا
 ١والخغياث الضيييت ،وَى ما ههذ ٖليه اإلااصة مً ؤلاٖالن ب٣ىلها ":جٟ٨ل الخ٣ى ل
للخ٣ى ل
 ١والخغياث بهىعة ٖمليت".و٢ض ظاءث اإلااصة
ؤلاٖالن في حكغي٘ ٧ل بلض ٖلى هدى يجٗل في م٣ضوعل ٧ل ٞغص ؤن يخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى ل
 6مً ؤلاٖالن مدضصة إلاسخل ٠الخغياث الضيييت( ).
ظادظا :إعالو بؽإو العنفش والخديز العنفشي( ).
جم بٖخماص َظا ؤلاٖالن وبنضاعٍ مً َغ ٝاإلااجمغ الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربيت والٗلم والش٣اٞت في صوعجه الٗكغيً في
 978و٢ض ؤيٟى َظا ؤلاٖالن خمايت ٢اهىهيت لؤل٢لياث بالغٚم مً ؤهه يٟخ٣ض لٗىهغ ؤلالؼام ،بال ؤهىا هجض ؤهه يمشل
 7هىٞمبر
بلتزام ؤصبي٣ٞ،ض ؤ٦ض في اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ؤن البكغ ظميٗا ييخمىنل بلى هىٕ واخض مً البكغ وؤنل مكتر ٥وؤجهم
(_)1كانت صيغة ىذا النص ادلقًتح كاآليت ،يعين لفظ اإلبادة اجلماعية أي سلوؾ يهدؼ إىل تدمري لغة أو دين أو ثقافة مجاعة قومية أو عرقية أو دينية على أساس األصل
القومي أو العرقي أو ادلعتقد الديين ألعضائها ويهدؼ من ذلك منع استخداـ لغة اًفماعة يف احلياة اؿيومية ويف ادلدارس ،منع طباعة منشورات بلغة اجلماعة ومنع تداوذلا،

تدمري أو منع استخداـ ادلكتبات وادلتاحف وادلدارس واألغراض واذليئات التارخيية للمجاعية  ،أنظر محمد خليل مرسي ،ادلرجع السابق ،ص.230 .
 xxxv111 3068ادلؤرخة يف 30نوفمرب،1973دخلت حيز
(–)2حقوؽ اإلنساف،رلموعة صكوؾ دولية،اجمللد األوؿ،األمم ادلتحدة،نيويورؾ،الالئحة رقم
التنفيذ18جويلية 1976على ادلوقع االلكًتوين
www.un.org/documents /french/ view doc.asp ?symbol =S/Res/ 3068 XXXIII lang =f

(_ )3ضاري رشيد السامرائي":الفصل والتمييز العنصري يف ضوء القانوف الدويل العاـ"،دار الرشيد للنشر ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالـ ،العراؽ ،ص94 .
( _)1انظر ادلادة 6من إعالف األمم ادلتحدة ؿلقضاء على مجيع أشكاؿ التعصب والتمييز بسبب الدين أو ادلعتقد .
(_)2حقوؽ اإلنساف،رلموعة صكوؾ دولية،اجمللد األوؿ،األمم ادلتحدة،نيويورؾ،1993،رقم ادلبيع ،A ,94,XIV,Vol, 1Partiص .183
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مدؿاوون ،وبالغٚم مً وظىص بٌٗ الٟغو٢اث ٦خىىٕ الش٣اٞاث والٗاصاث ال يدى٫ل صونل اإلادآٞت ٖلى َىيت ألاٞغاص اإلاىخمحن
بلى ؤ٢لياث ٞإه٨غ ؤلاٖالن الىٓغياث الٗىهغيت التي ج٣ىم ٖلى الخٟغي ٤الٗغقي وؤن اإلاؿاؽ بالجماٖاث الٗىهغيت الازييت مبني
ٖلى الٗىهغ ؤو الضيً ؤو اللى لن ؤو ألانل ؤالزني ؤو ال٣ىمي مً قإهه ؤن يٟجغ لجغيمت ؤلاباصة الجماٖيت وؾببا لخٗ٨حر نٟى
الؿلم وألامً الضوليحن  .وَى ما ؤ٦ضجه ال٣ٟغة مً اإلااصة الغابٗت مىه ٖلى يغوعة بيالء خمايت زانت للجماٖاث الٗىهغيت
والازييت بديض جٟ٨ل لها الخمايت ال٣اهىهيت والاهخٟإ باإلاباصت والخضابحر اإلاىهىم ٖلحها في َظا ؤلاٖالن( ).
ظابعا :الاجفاكُت الذولُت إلانع حشٍمت الففل العنفشي.
 946بديض بمىظب الالثدت
ؤصعظذ الجمٗيت الٗامت ألو٫ل مغة ظغيمت الٟهل الٗىهغرل زال ٫صوعتها ألاولى ؾىت
ٖ.) ( 946غٞذ الاجٟا٢يت الٟهل الٗىهغرل بإهه ؾياؾاث ومماعؾاث الٗؼ٫ل والخميحز الٗىهغرل
ع٢م 0اإلااعزت في 9هىٞمبر
و٧ل ألاٗٞا ٫الالبوؿاهيت اإلاغج٨بت لٛغى بصامت َيمىت ٞئت ٖىهغيت بؿبب اهخمائها الٗىهغرٞ،يم ً٨ؤن جىٞغ َظٍ الاجٟا٢يت
خمايت ٢اهىهيت لؤل٢لياث ختى وبن لم جىو ٖلحها بهىعة واضخت ؤو مباقغة ألجها اؾدى٨غث ظمي٘ ٖملياث الٟهل الٗىهغرل
والخميحز والٗؼ٫ل اإلاغج٨بت بٛغى َيمىت ٞئت ٖىهغيت ٖلى ٞئت ؤزغيل وايُهاصَا ٦دغمان ًٖى ؤو ؤًٖاء في ٞئت ٖىهغيت
مً الخ ٤في الخياة بال٣خل ؤو بلخا ١ؤطي زُحر بضوي ؤو بزًاٖهم للخٗظيب واٖخ٣ا ٫ؤًٖائها بهىعة ٚحر ٢اهىهيت وحٗمض
ٞغى ْغو ٝمٗيكيت نٗبت ٖلى ٞئت ب٣هض بَال٦ها ال٨لي ؤو الجؼجي .و٦ظل ٪اجساط جضابحر حكغيٗيت وٚحر حكغيٗيت جغمي بلى
مى٘ مكاع٦ت َظٍ الٟئت في الخياة الؿياؾيت ؤو ؤلاظخماٖيت ؤو الا٢خهاصيت،واجساط جضابحر حكغيٗيت تهض ٝج٣ؿيم الؿ٩ان
و٣ٞا مٗايحر ٖىهغيت بسُغ التزاوط بحن الٟئاث الٗىهغيت ( ).
اإلابدث الثاني :آلالُاث الذولُت لحماًت خلىق ألاكلُاث في إطاس ألامم اإلاخدذة
ي٣هض بالخمايت الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ؤلاظغاءاث التي جخسظَا الهيئاث الضوليت بػاء صولت ما ،للخإ٦ض مً مضي التزامها
بدىٟيظ ما حٗهضث والتزمذ به في الاجٟا٢اث الضوليت ،وال٨ك ًٖ ٠اهتها٦ها ووي٘ م٣ترخاث او اجساط بظغاءاث إلاى٘ َظٍ
الاهتها٧اث.وجدىىٕ آلياث الخمايت ما بحن جل ٪اإلا٣غعة في بَاع ألامم اإلاخدضة ومسخل ٠ؤظهؼتها ،وجل ٪التي يخم بوكائها لًمان
جُبي ٤الاجٟا٢ياث واإلاٗاَضاث الضوليت.
الفشع ألاوٌ :آلُاث ألامم اإلاخدذة ير الخعاكذًت.
ً
هٓغلا ألَميت ظهىص مىٓمت ألامم اإلاخدضة وٖملها الضئوب في الضٞإ ًٖ خ٣ى١ل ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وخ٣ى١ل ألا٢لياث
بهٟت زانت وخمايتها في يىء اإلاخٛحراث الؿياؾيت الضوليت بإظهؼتها اإلادكٗبت ،وظب الخٗغى لضوعل ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة
واللجان اإلايكإة في بَاعَا لًمان خمايت جل ٪الخ٣ى١ل.
ؤوال :لجنت خلىق ؤلانعاو
مىدذ اإلااصة68مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي الخ ٤بةوكاء لجان حٗنى باإلاؿاثل الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت وحٗؼيؼ خ٣ى١ل ؤلاوؿان وٚحرَا مً اللجان التي ٢ض يدخاط بلحها لخإصيت وْاثٟه .ومً ؤَم اللجان التي ؤوكإث مً
( –)3وىذا ما جاء يف نص ادلادة  2/4من اإلعالف بشأف العنصر والتحيز العنصري.
( – )4دلزيد من التفاصيل حوؿ لوائح اجلمعية العامة عن الفصل العنصري راجع ادلوقع:
http www.un.org.french/documents / view doc.asp ?symbol =S/ 1904XVIII ,lang=f
( - )5راجع ادلادة الثانية من اتفاقية الفصل العنصري.
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.) ( 946وحٗخبر َظٍ اللجىت
٢بل اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي التي تهخم بهظا اإلاىيىٕ هي لجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿان اإلايكإة ٖام
الجهاػ الغثيس ي اإلاهخم بىي٘ الؿياؾاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ل ؤلاوؿان.
زانُا :اللجنت الفشعُت إلانع الخميز وخماًت ألاكلُاث ظابلا.
 946زال ٫صوعجه الشاهيت ؤوكإث لجىت خ٣ى١ل
بىاءا ٖلى ٢غاع اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي ع٢م  9الهاصع في ظىان
ؤلاوؿان زالر لجان ؤَمها اللجىت الٟغٖيت إلاى٘ الخمحز وخمايت ألا٢لياث لدؿىض لها مهام ؤؾاؾيت ؤَمها:
ال٣يام بضعاؾاث زانت في يىء ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان زانت مداعبت الخميحز وؤر اهتها ٥مشل خمايت ألا٢لياث
الٗغ٢يت والضيييت واللٛىيت وال٣يام بخىظيه الك٩اورل للمجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي،ومً ؤَم وكاٍ اللجىت َى بٖضاص
الضعاؾاث التي جخٗل ٤بشالر مغاخل ٦جم٘ وٞدو اإلاٗلىماث ووي٘ ج٣اعيغ ونياٚت جىنياث واجساط ال٣غاعاث الالػمت وججضع
ؤلاقاعة ؤن َظٍ الخ٣اعيغ ٧ان لها بال ٜألازغ في بٖضاص الىزاث ٤الضوليت ومشا ٫طل ٪ؤن ؤو ل ٫صعاؾت ؤٖضث بكإن مىيىٕ الخميحز
،) ( 960وايُلٗذ اللجىت
في مجا ٫الخٗليم ٧اهذ الؿبب في ٢يام مىٓمت اليىهيؿ٩ى بةٖضاص اجٟا٢يت بهظا الكإن في 4صيؿمبر
 ١ؤلاوؿان التي
 ١ؤلاوؿان لخىٓغ البالٚاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى ل
بٗضة مهام ؤؾىضَا لها اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي ولجىت خ٣ى ل
ج٣ضم لؤلمم اإلاخدضة،خيض ج٣ىم الىٓغ بالبالٚاث وج٣ىم بضعاؾت مٗم٣ت الهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان وج٣ضم جىنياث بهظا
الكإن.
ول ً٨ؾغٖان ما حٛيحر اؾم َظٍ اللجىت بلى اللجنت الفشعُت لخعضٍض وخماًت خلىق ؤلانعاو وم٨ىذ َظٍ اللجىت خ ٤بوكاء
ؤظهؼة ٞغٖيت جابٗت لها بطا ٧ان طل ٪يغوعيا ألصاء وْاثٟها ،جُبي٣ا إلابضؤ ج٣ؿيم الٗمل ،وؤوكإث اللجىت جبٗا لظل ٪اللجىت
الٟغٖيت للً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغر ،واللجىت الٟغٖيت لخمايت ألا٢لياث ،وازخهغث َظٍ اللجان بلى لجىت واخضة هي
 999لخهبذ بٗض طل ٪اللجىت
اللجىت الٟغٖيت إلا٣اومت الخميحز الٗىهغرل وخمايت ألا٢لياث ،وْلذ بهظٍ الدؿميت ختى ٖام
الٟغٖيت لخٗؼيؼ وخمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان( ).
و٢ض جم بوكاء ٞغيٖ ٤امل لضعاؾت َغ١ل ووؾاثل حٗؼيؼ وخمايت خ٣ى١ل ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث ٖلى الىدى اإلابحن في
بٖالن ألا٢لياث . 99وللٟغي ٤زالر مهام عثيؿيت:
اؾخٗغاى حٗؼيؼ بٖالن ألا٢لياث وجد٣ي٣ه ٖمليا.وصعاؾت الخلى٫ل اإلام٨ىت للمكا٧ل اإلاخهلت باأل٢لياث ،بما في طل ٪حٗؼيؼ
الخٟاَم اإلاخباص ٫بحن ألا٢لياث وبحن ألا٢لياث والخ٩ىماث.والخىنيت بمؼيض مً الخضابحر لخٗؼيؼ وخمايت خ٣ى١ل ألاشخام
اإلاىخمحن أل٢لياث ٢ىميت ؤو ازييه ،وؤ٢لياث صيييت ولٛىيت.

( -)1شهاب طالب الزوبعي":احلماية الدولية واإلقليمية حلقوؽ اإلنساف يف ضوء ادلتغريات الدولية" ،رسالة ماجستري ،كلية القانوف والسياسية ،األكادديية العربية ،الدمنارؾ،
 ،2008ص. .84
( – )2وىي اتفاقية زلاربة التمييز يف التعليم اليت دخلت حيز التنفيذ يف22ماي.1962

( - )1عبد المنعم بن أحمد ":اللجنة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف يف ظل مهاـ اللجنة الدولية حلقوؽ اإلنساف وصالحيات رللس حقوؽ اإلنساف ،دفاتر السياسة والقانوف،
العدد الرابع ،جانفي  ،2011ص .279
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زالثا :مجلغ خلىق ؤلانعاو .
 ١ؤلاوؿان بؿبب الاػصواظيت في ج٣اعيغَا وَغي٣ت ازخياع ؤًٖائها ،ولخٟٗيل
لخجاو لػ الؿلبياث والتي عا٣ٞذ ٖمل لجىت خ٣ى ل
006
 ١ؤلاوؿان ومبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخميحز في الخ٣ى،١ؤ٢غث الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في/ / 5
اخترام مباصت خ٣ى ل
()
جإؾيـ مجلـ خ٣ى١ل ؤلاوؿان ليدل مدل لجىت خ٣ى١ل ؤلاوؿان .
يًُل٘ اإلاجلـ بالٗضيض مً اإلاهام مً بيجها ال٣يام بضوعل مىخضي للخىاع بكإن الً٣ايا اإلاخٗل٣ت بجمي٘ خ٣ى١ل ؤلاوؿان .وله
ؤن ي٣ضم جىنياث بلى الجمٗيت الٗامت تهض ٝبلى مىانلت جُىيغ ال٣اهىنل الضولي في مجا ٫خ٣ى١ل ؤلاوؿان.ويؿخٗغى اإلاجلـ
بك٩ل صوعر ،وقامل باالٖخماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلاىيىٖيت واإلاىز٣ت إلاضي وٞاء الضولت بالتزاماتها الضوليت في مجا ٫خ٣ى١ل
ؤلاوؿان( ).ومضي ججؿيض الخٗاونل م٘ الخ٩ىماث واإلاىٓماث ؤلا٢ليميت واإلااؾؿاث الىَىيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان واإلاجخم٘ اإلاضوي.
وختى ياصر مجلـ خ٣ى١ل ؤلاوؿان اإلاهام اإلاىىَت به له آلياث ٖمل في مجا ٫خمايت ألا٢لياث.في بَاع جٟٗيل آلياث ألامم
ٞ ١ؼوص بمجمىٖت مً آلالياث
اإلاخدضة ؤؾىضث له بمىظب ٢غاع الجمٗيت الٗامت 5/60مؿاوليت حٗؼيؼ واخترام َظٍ الخ٣ى ل
مجها:
/آلُت الاظخعشاك الذوسي الؽامل:اٖخمضتها الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة والهض ٝمجها اإلاغاظٗت الضوليت الخترام
اإلاٗاَضاث الضوليت وال٨ك ًٖ ٠الاهتها٧اث التي جخٗغى لها ألا٢ليت.
/2اللجنت الاظدؽاسٍت إلاجلغ خلىق ؤلانعاو:ؤوكإث مً َغ ٝالجمٗيت الٗامت وتهض ٝلخ٣ضيم اإلاكىعة للمجلـ في خالت
 . 006بمىظب ال٣غاع
الك٩اورل اإلا٣ضمت بمامه واإلادآٞت ٖلى هٓام ؤلاظغاءاث الخانت لهظا اٖخمذ اللجىت في 6ؤ٦خىبغ
.) ( 0/0
/آلُت ؤلاحشاءاث الخاـت :ي٣هض باإلظغاءاث الخانت مجمىٕ الخبراء واإلا٣غعو لن اإلا٩لٟى لن بىالياث ٖضة مً ؤَمها ؤ/اإلالشس
الخاؿ اإلانهي بدشٍت الذًن ؤو اإلاعخلذ.مً اإلاهام اإلاؿىضة لها الؼياعاث الُ٣غيت وبٖضاص الخ٣اعيغ الؿىىيت
ب/اإلالشس اإلاعني باألؼياٌ اإلاعاـشة للعنفشٍت والخمُيز العنفشي.
ج/الخبيرة اإلاعخللت اإلاعنُت بلماًا ألاكلُاث
/4اإلانخذي اإلاعني باألكلُاث:يٗخبر مً الهيئاث اإلاٗاوهت للمجلـ لخٗؼيؼ خمايت ألا٢لياث ويكتر ٥في الٗمل بحن ألامم اإلاخدضة
والى٧االث اإلاخسههت ومً ؤَم مهامها ؤلاقغاٖ ٝلى جىٟيظ ؤلاٖالن الخام باألشخام اإلاىخمحن لؤل٢لياث و اجساط الخضابحر
الالػمت ًٖ َغي ٤بنضاع حكغيٗاث زانت للخض مً الخميحز( ).
سابعا:اإلافىلُت العامُت لحلىق ؤلانعاو.ل
اٖخمضَا بٖالن وبغهامج ٞييىا لؿىت 99بمىظب ال٣غاع 4/47الهضع في 0صيؿمبر 99ؤوكإث مً اظل صٖم وحٗؼيؼ
اجٟا٢ياث خ٣ى١ل ؤلاوؿان وج٣ضيم اإلاؿاٖضة للضو٫ل وج٣ضيم اإلاكىعة والضٖم الٟني واإلاالي ومً ؤَم وكاَاتها هي اٖخماصَا ٖلى
( – )2ادلرجع نفسو ،ص .281

(- )3مني يوخناياقو":حقوؽ األقليات القومية يف القانوف الدويل العاـ،دراسة سياسية قانونية،دار شتات للنشر والربرليات،مصر،2009،ص236.
( - )1اسبيورف ايدي ،النص النهائي للتعليق على حقوؽ األقليات ،اجلزء األوؿ ،دليل األمم ادلتحدةبشأف حقوؽ األقليات ،ص .5
( – )2حسام هنداي ":القانوف الدويل العاـ ومحاية األقليات ،القاىرة ،دار النهضة العربية ،بدوف تاريخ النشر ،ص. 21
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اؾتراجيجياث ٖمل إلاداعبت الخميحز وال٨غاَيت واؾدى٩اع الاهتها٧اث التي جخٗغى لها ألا٢لياث( ) و٧ان لها صوعل ٦بحر في بنضاع
الٗضيض مً ال٣غاعاث جمىذ لؤل٢لياث مغ٦ؼ ٢اهىوي وخ٣ى٢ها الخانت.
الفشع الثاني :آلالُاث الذولُت اإلانبثلت عن اجفاكُاث خلىق ؤلانعاو ( آلالُاث الخعاكذًت )
مً ؤظل جىٟيظ خ٣ى١ل ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث ؤوكإث لجان لغنض الخ٣ضم الظر جدغػٍ الضو٫ل ألاَغا ٝفي الىٞاء
بالتزاماتها بياٞت إلُٖاء ٧ل مً ألاٞغاص والضو٫ل ألاَغا ٝفي الاجٟا٢ياث التي حٗنى بد٣ى١ل ألا٢لياث خ ٤ج٣ضيم الك٩اويل.
ويم ً٨لؤل٢لياث في َظا الهضص الخىظه الى اللجىخحن :
ؤوال_اللجنت اإلاعنُت بالحلىق العُاظُت واإلاذنُت
 ، 966وحٗخبر َظٍ اللجىت بخضي
 ١اإلاضهيت والؿياؾيت لٗام
ؤوكئذ اللجىت بم٣خط ى اإلااصة) ( 8مً الٗهض الضولي للخ٣ى ل
آلياث خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،و٢ض خضصث وْيٟتها اإلاىاص 40بلى 45بالٗهض الضولي.
وبم٣خط ى اإلااصة 40جخٗهض الضو٫ل ألاَغا ٝبخ٣ضيم ج٣اعيغ ًٖ الخضابحر التي اجسظتها والتي جمشل بٖماال للخ٣ى١ل اإلاٗتر ٝبها
ٞيه ،وًٖ الخ٣ضم اإلادغػل في الخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى١ل وطل ٪زال ٫ؾىت مً بضء هٟاط َظا الٗهض بػاء الضو٫ل ألاَغا ٝاإلاٗىيت ،زم
٧لما َلبذ اللجىت بلحها طل٦ .٪ما جخٗهض الضو٫ل اإلاخٗا٢ضة بخ٣ضيم ظمي٘ الخ٣اعيغ بلى ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ،الظر يديلها
بلى اللجىت للىٓغ ٞحها.
زم جخىلى اللجىت صعاؾت الخ٣اعيغ التي ج٣ضمها الضو٫ل ٖىض جىٟيظَا لبىىص خ٣ى١ل ؤلاوؿان بالٗهض الضولي ،وجىا٢ل مىضوبي الضو٫ل
في مضي جىٟيظَا ههىم الٗهض الضوليٞ ،هي ظهت مخابٗت وع٢ابت ٖلى الضو ل ٫في طل ،٪وحٗض في َظا الكإن ج٣اعيغ جخًمً
مالخٓاث وجىنياث وجغؾلها بلى الضو٫ل ألاَغا ٝفي الٗهض( ).
٦ما ؤوضخذ اإلااصة  4مً الٗهض ؤن ل٩ل صولت َغ ٝفي َظا الٗهض ؤن حٗلً في ؤر خحن ؤجها حٗتر ٝبازخهام اللجىت في
اؾخالم وصعاؾت بالٚاث جىُىرل ٖلى اصٖاء صولت َغ ٝبإن صولت َغٞا ؤزغيل ال جٟي بااللتزاماث التي يغجبها ٖلحها َظا الٗهض .وال
يجىػل اؾخالم وصعاؾت البالٚاث اإلا٣ضمت بمىظب َظٍ اإلااصة بال بطا نضعث ًٖ صولت َغ ٝبٖالها حٗترٞ ٝيه ،في ما يسهها،
بازخهام اللجىت .وال يجىػل ؤن حؿخلم اللجىت ؤر بال ٙحهم صولت َغٞا لم جهضع ؤلاٖالن اإلاظ٧ىعل .ومىظ بنضاع البروجى٧ى٫ل
الازخياعرل ألاو٫ل اإلالخ ٤بالٗهض الضولي للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ؤنبذ بةم٩ان اللجىت الىٓغ في الك٩اويل التي ي٣ضمها ألاٞغاص
بهٟت مباقغة ؤو ًٖ َغي ٤اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت ٖىضما يخٗغيىنل بلى اهتها ٥خ ٤مً الخ٣ى١ل التي ؤ٢غَا الٗهض.
/1ؼشوط اخخفاؿ اللجنت بالنغش في الؽياوي الفشدًت ليىٗ٣ض الازخهام للجىت وظب جىٞغ الكغوٍ آلاجيت:
يجب ؤن ج٩ىنل الضولت مهاص٢ت ٖلى الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت والبروجى٧ى٫ل الازخياعرل اإلالخ ٤بهظا
ي لضي اإلادا٦م الىَىيت واهخٓاع الٟهل في
 ١الخٓلم والًُٗ اإلادليت (الضازليت) ؤر الخ٣ضم بك٩او ل
الٗهض.واؾدىٟاط ظمي٘ َغ ل
ي لم حٗغى
ي التي ي٣ضمها ألاٞغاص بال بٗض الخإ٦ض مً ٧ى لن َظٍ الك٩او ل
ي ب٣غاعاث.ؤن اللجىت ال جىٓغ في الك٩او ل
َظٍ الك٩او ل

( – )3األقليات واألمم ادلتحدة :فريق األمم ادلتحدة العامل ادلعين باألقليات ،على ادلوقع االلكًتوين  ،www .reliefweb .int/libaryص .40
( – )4انظر ادلادة  28من العهد الدويل للحقوؽ ادلدنية والسياسية.
( – )1شهاب طالب الزوبعي ،الرسالة السابقة ،ص .171 -170
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ٖلى ؤر َيئت مً َيئاث الخد٣ي ٤الضوليت ؤو الدؿىيت الضوليت( ).وحٗ٣ض اللجىت اإلاٗىيت بد٣ى١ل ؤلاوؿان ٖاصة زالزت صوعاث
ً
ً
ؾىىيا بلى الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة مً زال ٫اإلاجلـ الا٢خهاصر والاظخماعي وَظا ما ٢غعجه
ل
ؾىىيا وج٣ضم ج٣اعيغَا
ل
اإلااصة 45مً الٗهض( ).
زانُا:اللجنت الخاـت بئصالت الخمُيز العنفشي

()

965
جم جإؾيـ اللجىت بمىظب اإلااصة الشامىت مً ؤلاجٟا٢يت الضوليت الخانت بةلٛاء ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرل لٗام
.جغ ٘ٞاللجىت في ٧ل ؾىت للجمٗيت الٗامت ج٣غيغا ًٖ وكاَاتها ويم٨جها ؤن ج٣ضم ا٢تراخاث وجىنياث طاث نبٛت ٖامت ومبييت
ٖلى جض٢ي ٤الخ٣اعيغ واإلاٗلىماث التي ونلتها مً الضو ل ٫ألاَغا. ٝ
سابعا:آلالُاث الخعاهذًت ألاخشي وخماًتها لألكلُاث.لجاهب اللجىت اإلاهىيت بد٣ى١ل ؤلاوؿان ولجىت الً٣اء الخميحز
الٗىهغر،جىظض لجان ؤزغيل مجها لجىت الخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ولجىت الً٣اء ٖلى الخميحز يض اإلاغؤة
والتي يم ً٨ؤن جلجإ لها ألا٢ليت ل٩ي جً٘ خضا للضو٫ل التي جىته ٪خ٣ى٢ها وخغياتها.
الخاجم ـ ـ ـ ــت :ل
مً زال ٫ما ٖغيىاٍ في َظٍ اإلا٣ا،٫هسلو ؤن لؤل٢لياث م٩اهت في بَاع َيئت ألامم اإلاخدضة مً زال ٫ما اٖخمضجه مً
اجٟا٢ياث صوليت ٖاإلايت لخمايتها بما في بَاع الكغٖت الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ؤر الخمايت الٗامت ؤو في بَاع الخمايت الخانت
مً مىُل٧ ٤ىجها ؤ٢لياث ل ً٨صونل ؤن يهل بها ألامغ بة٢غاع هٓام ٢اهىوي زام باأل٢لياث ؤو الاٖترا ٝبها ٦جماٖاث ختى ؤن
خ٣ى٢ها الجماٖيت جم الاٖترا ٝبها ليـ لؤل٢ليت ٦جماٖت بل لؤلٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لياث وَظا جإ٦يضا مجها ٖلى الُاب٘
الٟغاصي،وبٗض صعاؾت ؤَم الاجٟا٢ياث الضوليت الخانت بدمايت ألا٢لياث مجها اإلااصة 7مً الٗهض الخام بالخ٣ى١ل اإلاضهيت
والؿياؾيت وؤلاٖالن الخام باألٞغاص اإلاىخمحن أل٢لياث 99واجٟا٢يت مى٘ بباصة الجيـ البكغر ،بياٞت لجهىص آلالياث
الضوليت الخٗا٢ضيت وٚحر الخٗا٢ضيت يم٨ىىا ؤن هجمل ظملت مً الىخاثج يم ً٨ؤن جخمسٌ ٖجها ظملت مً الخىنياث:
النخاب ـ ـ ــج:ليم٨ىىا بيجاػ الىخاثج الخاليت.
ٞ/كل ألامم اإلاخدضة لٛايت اليىم في وي٘ حٗغي ٠ص٢ي ٤و٢اهىوي لؤل٢لياث .
/الخإ٦يض ٖلى الُاب٘ الاهٟغاصر في خمايت ألا٢لياث وَظا ال يٗبر ًٖ خ٣ي٣ت الخمايت الضوليت لهظٍ الٟئت.
 ١ألا٢لياث
/جإ٦يض هٓام ألامم اإلاخدضة ٖلى اجٟا٢ياث مى٘ الخميحز واإلاؿاواة في اإلاٗاملت وَظا مً قإهه اإلاؿاؽ بد٣ى ل
الجماٖيت التي جغيض ؤن جخمحز بسهىنياث ججٗلها جسخل ًٖ ٠ألاٚلبيت.
الخىـُاث :يم٨ىىا ؤن هىص ي بمايلي
(– )2حفيظة شقير":دليل ادلشاركة السياسية للنساء العربيات" ،ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف ،تونس،2004 ،ص .67
( – )3حسام هنداوي ،ادلرجػ ػ ػػع السابق ،ص.23

(– )4الشرقاوي سعاد":التمييز ومحاية األقليات يف ادلواثيق الدولية واإلقليمية،رللة القانوف واالقتصاد،عدد ،61،1991ص.145
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/يغوعة بيجاص حٗغي٢ ٠اهىوي ص٢ي ٤لؤل٢لياث ألهه يؿاٖض ٖلت يمان خ٣ى٢ها ومى٘ الخٗضر ٖلحها.
ٖ/لى ألامم اإلاخدضة نياٚت اجٟا٢يت صوليت ظماٖيت جدمي ألا٢لياث وج٣غ خ٣ى٢ها الجماٖيت وجدمحها ٦جماٖاث/ .الخإ٦يض
ٖلى الخمايت الً٣اثيت لؤل٢لياث وججغيم الاهتها٧اث الضوليت التي جخٗغى لها في ب٣إ ٖضيضة مً الٗالم /4.جٟٗيل صوعل آلالياث
الضوليت الخٗاَضيت وٚحر الخٗاَضيت بًماهاث ٗٞليت ججٗلها جدٚ ٤٣غى بوكائها.
اإلاشاح ـ ـ ـ ــع:
اإلاىازُم الذولُت:
 ١اإلاضهيت والؿياؾيت/4،الٗهض الضولي
 ١ؤلاوؿان/ ،الٗهض الضولي للخ٣ى ل
/ميشا ١ألامم اإلاخدضة/ ،ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ل
للخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت/5،بٖالن بكإن خ٣ى١ل ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لياث
٢ىميت،بزييت،صيييت،لٛىيت/6،الاجٟا٢يت الضوليت إلاى٘ ظغيمت ؤلاباصة الجماٖيت واإلاٗا٢بت ٖلحها/7،الاجٟا٢يت الضوليت الخانت
بةػالت ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرل.
الشظابل العلمُت:
/1فىصي العُذي هماٌ":مك٩لت خمايت ألا٢لياث في يىء ال٣اهىنل الضولي عؾالت لىيل قهاصة اإلااظيؿخحر٢ ،اهىنل صولي وٖال٢اث
صوليت،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،ليت الخ٣ى١ل والٗلىم ؤلاصاعيت ،ؾىت ، 00م.5
/2ؼهاب طالب الضوبعي":الخمايت الضوليت وؤلا٢ليميت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان في يىء اإلاخٛحراث الضوليت" ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،ليت
.
ال٣اهىنل والؿياؾيت ،ألا٧اصيميت الٗغبيت ،الضهماع. 008،٥
/دهام مدمذ دهام العضاوي":ألا٢لياث وألامً ال٣ىمي الٗغبي"،صعاؾت في البٗض الضازلي وؤلا٢ليمي والضولي ،ؤَغوخت
. 999
ص٦خىاعة٧،ليت الٗلىم الؿياؾيت،ظامٗت نضام الجهغرلن خاليا،بٛضاص،
الىخ ـ ـ ـ ـ ـ ــب:
 ١ؤلاوؿان،صعاؾت م٣اعهت في الىٓغيت والخُبي،"٤م٨خبت الكغو ١الضوليت،الُبٗت ألاولى. 00،
/1ؤخمذ الشؼُذي":خ٣ى ل
الٗضص
 /2ؤخمذ عباط عبذ البذٌع ":ألا٢لياث ال٣ىميت وؤػمت الؿالم الٗالمي" ،مجلت الؿياؾت الضوليت4 ،

 ،الؿىت99

،

/3العُذ مدمذ حبر:اإلاغ٦ؼ الضولي لؤل٢لياث في ال٣اهىنل الضولي الٗام م٘ اإلا٣اعهت بالكغيٗت ؤلاؾالميت،ميكإة اإلاٗاعٝ
الاؾ٨ىضعيت،بضونل ؾىت.
/4الؽشكاوي ظعاد":الخميحز وخمايت ألا٢لياث في اإلاىازي ٤الضوليت وؤلا٢ليميت،مجلت ال٣اهىهاال٢خهاصٖ،ضص . 99،6
. 979
/5بشهاو لُىو":اإلاؿإلت الُاثٟيت ومك٩لت ألا٢لياث ،صاع الُليٗت ،بحروث،
/6خعام هنذاي ":ال٣اهىنل الضولي الٗام وخمايت ألا٢لياث ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبيت ،بضونل جاعيش اليكغ.
. 004
 ١ؤلاوؿان ،جىوـ،
/7خفُغت ؼلير":صليل اإلاكاع٦ت الؿياؾيت لليؿاء الٗغبياث" ،اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ل
. 990
/8مدمذ العمان ":ألا٢لياث بحن الٗغوبت وؤلاؾالم" ،صاع الٗلم للماليً،بحروث،الُبٗت ألاولى،
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/9مدمذ ًىظف علىاو ،مدمذ خلُل اإلاىس ى ":ال٣اهىنل الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،الخ٣ى١ل اإلادميت ،الجؼء الشاوي ،صاع
الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولى ،ؤلانضاع الشالض . 0
/10منزس اإلانخاسي ":الكغٖيت الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان" ،بدض ميكىعل في خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،اإلاجلض الشاوي ،م.90.
 ١ألا٢لياث ال٣ىميت في ال٣اهى لن الضولي الٗام،صعاؾت ؾياؾيت ٢اهىهيت،صاع قخاث لليكغ
/11مني ًىخناًاكى":خ٣ى ل
. 009
والبرمجياث،مهغ،
. 986
/12عضث ظعذ العُذ":خمايت ألا٢لياث في ْل الخىٓيم الضولي اإلاٗانغ" ،اإلاجلت اإلاهغيت لل٣اهىنل الضوليٖ،ضص  ،4ؾىت
/13عبذ اإلانعم بن ؤخمذ":اللجىت اإلاٗىيت بد٣ى١ل ؤلاوؿان في ْل مهام اللجىت الضوليت لخ٣ى١ل الاوؿان ونالخياث مجلـ
خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،صٞاجغ الؿياؾت وال٣اهىن ،الٗضص الغاب٘ ،ظاهٟي . 0
/14لاسي سؼُذ العامشاةي":الٟهل والخميحز الٗىهغرل في يىء ال٣اهىنل الضولي الٗام"،صاع الغقيض لليكغ ،ميكىعاث وػاعة
الش٣اٞت وؤلاٖالم ،الٗغا.١
 /15لاسي سؼُذ الُاظيو":الخمايت الضوليت لؤل٢لياث ،الىخضة الىَىيت ومك٩لت ألا٢لياث في الٗالم الشالض"،مغ٦ؼ صعاؾاث
. 65
 . 989م.
الٗالم الشالض٧،ليت الٗلىم الؿاؾيت،ظامٗت بٛضاص،
/16ظلمى حهاد ":ظغيمت بباصة الجيـ البكغرل بحن الىو والخُبي ،"٤صاع الهضيٖ ،حن مليلت الجؼاثغ.
/اإلاىاكع على ؼبىت الانترنِذ:
 ١ؤلاوؿان،مجمىٖت ن٩ى ٥صوليت،اإلاجلض ألاو،٫الامم اإلاخدضة،هيىيىع،٥الالثدت ع٢م xxxv111 068اإلااعزت في
/خ٣ى ل
ٖ 976لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي
 0هىٞمبر، 97صزلذ خحز الخىٟيظ 8ظىيليت
www,un,org/ ,documents /french/ 3068 XXXIII lang =f asp ?symbol =S
 /إلاؼيض مً الخٟانيل خى٫ل لىاثذ الجمٗيت الٗامت ًٖ الٟهل الٗىهغرل عاظ٘ اإلاى:٘٢
http_www,un,org,french/documents / view doc ,asp ?symbol =S/ 1904XVIII
 /اؾبيىعن ايضر ،الىو الجهاجي للخٗليٖ ٤لى خ٣ى١ل ألا٢لياث ،الجؼء ألاو ،٫صليل ألامم اإلاخدضة بكإن خ٣ى١ل ألا٢لياث
ألا٢لياث وألامم اإلاخدضةٞ :غي ٤ألامم اإلاخدضة الٗامل اإلاٗني باأل٢لياث www .reliefweb .int/libary
 A ,94,XIV,Vol, 1Partiخ٣ى١ل ؤلاوؿان،مجمىٖت ن٩ى ٥صوليت،اإلاجلض ألاو،٫ألامم اإلاخدضة،هيىيىع 99،٥ع٢م اإلابي٘
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العُاظت الجنابُت و خماًت خلىق ألاخذار في الجضابش
كمُذي مدمذ فىصي

اإلالخق:
الهض ٝمً َظٍ الضعاؾت  ،الخُغ١ل بلى الدكغي٘ الجؼاثغرل اإلاخٗل ٤بدمايت الُٟل و الخضر الجاهذ و ٦ضا ز٣اٞت اإلاكغٕ
الجؼاثغرل في ؾياؾخه الجىاثيت  ،و مداولت بيجاص بٌٗ الخلى٫ل اإلاىاؾبت إلي٣اْ ٝاَغة ظىىح ألاخضار مً زال ٫الخُغ١ل بلى
ؤَم ه٣اٍ ٢اهىنل الُٟل و مسخل ٠ظىاهب الخىميت في الجؼاثغ التي حٗ٨ـ خ٣ي٣ت الؿياؾت الجىاثيت  ،و ٦ضا خ٣ى١ل الخضر
الجاهذ في اإلاغا٦ؼ التي جبرػ بؾتراجيجيت اإلاكغٕ الجؼاثغرل في َظا الؿيا. ١
اليلماث اإلافخاخُت :
الش٣اٞــت – الؿياؾت الجىاثيــت – الخــضر –الجىــىح  -الخمايــت – الخــ – ٤ماؾؿاث خمايت ألاخ ــضار .
ملذمــت
حؿعى اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت بلى جد٣ي ٤ج٣ضم مؿخمغ في قتى هىاحي الخياة ،و طل ٪مً زال ٫تهيئت مىار مالثم ألٞغاصَا
للٗمل في بيئت يؿىصَا ألامً و الاؾخ٣غاع ،و مداعبت الجغيمت ،و خمايت ؤٞغاصَا مجها .و بطا ٧ان ما زًٗذ له الجؼاثغ مً عياح
الخٛيحر حهض ٝفي وا ٘٢ألامغ بلى زحر و عٞاٍ و نالح اإلاجخم٘ و الاعجٟإ به ؾغيٗا بلى الؿلم الخًاعرل ٞ ،ةن ما ناخب طل٪
الخٛيحر مً ْىاَغ اظخماٖيت طاث َبيٗت ؾلبيت ال بض و ؤن جإزظ َغي٣ها بلى الخضور ؤيا ٧اهذ خيُت الٗاملحن ٖلى قاون
اإلاجخم٘ و مهما اجسظوا مً جضابحر لخٟاصحها ،بال ؤن الٗمل مً زال ٫جىظه ؾياس ي مؿُغ َاص ٝوالظر يٗخبر بمشابت الًابِ
يؿخىظب ٖليه الخد٨م و الؿيُغة ٞيما يدضر ٖلى الؿاخت الاظخماٖيت مً ْىاَغ بظغاميت إلاىاظهت ؤر ؾلى ٥اهدغافي
يىٗ٨ـ ٖلى اإلاجخم٘ بدكغيٗاث و ٖ٣ىباث اإلاٗاصلت لهظا الاهدغا ،ٝو ٦إهىا ؤمام ٖال٢ت َغصيت مىُ٣يت ب٣ضع ما ٧ان الخٛيحر
لهالر اإلاجخم٘ و اػصَاعٍ ْهغث قىاثب ؾلى٦يت في مؿخىيل َظا الخٛيحر و بضوعَا ْهغث حكغيٗاث ٖ٣ابيت ب٣ضع الٓاَغة
ؤلاظغاميت .ل
خيض ؤن مهمت الؿياؾت الجىاثيت بالضعظت ألاولى جخمغ٦ؼ في اجساط ٧ل الىؾاثل اإلاخاخت للخض مً الٓىاَغ الاظخماٖيت
الؿلبيت ،وجُىعَا خخمي لخُىعل الجغيمت ٨ٞ ،شحرا مً ألاٗٞا ٫ؤلاظغاميت هجضَا اليىم ؾاثضة في الدكغيٗاث اإلاسخلٟت لم يً٨
مخٗاعٖ ٝلحها مً ٢بل في اإلاجخمٗاث ألانليت ،و ال عيب ؤن الخٛحراث التي جدضر في اإلاجخمٗاث البكغيت في الجهايت هي التي
جدضص اججاَاث الؿياؾت الجىاثيت و م٣ضاع جُىعَا و جٟاٖلها م٘ جُىعل و جٟاٖل الٓىاَغ ؤلاظغاميت .
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ومً بحن وَظٍ الٓىاَغ اإلاهاخبت للخُىعل و الخٛيحر ْاَغة ظىىح ألاخضار  ،بٗىامل خضوثها اإلاخٗضصة ٞ ،الخضر يخمخ٘ ٖاصة
بخ٩ىيً بيىلىجي و هٟس ي زام  ،و يخمخ٘ باججاَاث و ٢ضعاث و ميى٫ل مسخلٟت  ،و ل٨ىه يٗيل في ًٞاء اظخماعي حؿىصٍ
الٗال٢اث الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الا٢خهاصيت اإلاخىىٖت و التي جازغ في ج٩ىيً شخهيخه  ،و ٖلى اٖخباع الجؼاثغ ؤن الخضر
اليىم َى بىاء الٛض و عظل اإلاؿخ٣بل التي جخُل٘ بليه في جد٣ي ٤آمالها و ؤَضاٞها اإلايكىصة ،ومً ؤظل ،طل٣ٞ ٪ض ٦غؾذ ٧ل
ما حؿخُي٘ مً ظهض وَا٢ت لخىٞحر الغٖايت و الٓغو ٝاإلاالثمت مً الىاخيت الجؿضيت و الىٟؿيت و الش٣اٞيت وؤَمها
الدكغيٗيت ،لىمى ألاخضار ٞحها همىا ؾليما مٗافى جُبي٣ا للمبضؤ ال٣اثل"الى٢ايت زحر مً الٗالط " والتر٦حز ٖلى الجاهب الى٢اجي
ال يٗني بالخا ٫بٟٚا ٫الجاهب الٗالجي  ،لضي ٣ٞض ٖملذ الجؼاثغ ٖلى وي٘ الدكغيٗاث و ال٣ىاهحن الخانت بٟئت ألاخضار
الجاهدحنَ ،اصٞت مً وعاء طل ٪بٖاصة ج٨يي ٠الخضر مً ظضيض في مجخمٗه .
ً
ؤوال  :إؼيالُت البدث
اؾخُ٣ب الخضر اَخمام ال٣اثمحن ٖلى الخ٩ىماث الجؼاثغيت مىظ الاؾخ٣ال ٫إلاا زلٟه الاؾخٗماع مً صماع و مأس ي في ٞئت
ألاَٟاٞ ، ٫ال٣ٟغ و ألاميت و اوٗضام الٗىايت الصخيت و الٓغو ٝالٗاثليت ال٣اؾيت ٧ل جل ٪ألاؾباب ظٗلذ الجؼاثغ جيخهج
ؾياؾت الهض ٝمجها الخ٣ليو مً َظا الضماع ٞ ،ؿاعٖذ بلى بوكاء وػاعة الخٗليم و التربيت مجاها  ،ووػاعة الصخت مجاها
٦ما ؤوكئذ وػاعة الكباب للترٞيه و زل ٤الغوح الغياييت لضي الكباب  ،و ٚحرَا مً اإلااؾؿاث التي مىدذ صوعا في
خمايت الخضر .بن َظٍ ؤلاظغاءاث و ؤلاعاصة الؿياؾيت الٟخيت ظٗلذ مٗضالث الاهدغا ٝحؿخ٣غ في الٗكغيت ألاولى بلى ٚايت
الٗكغيت الشاهيت ،بال ؤهه و عٚم ٦ثرة الدكغيٗاث و ال٣ىاهحن و الاجٟا٢ياث التي ؤبغمتها الجؼاثغ و الخانت بٟئت الكباب مجها
اجٟا٢يت خ٣ى١ل الُٟل  ،و اإلايشا ١ؤلاٞغي٣ي لخ٣ى١ل الُٟل و عٞاَخه  .و جىاٞغ ؤلاعاصة في م٩اٞدت اهدغا ٝألاخضار ،بال
ؤن الضعاؾاث جبحن ؤن الاهدغا ٝفي الجؼاثغ بضؤ يؼصاص ابخضاء مً الٗكغيت الشالشت بٗض الاؾخ٣ال ٫مما يجٗلىا هدؿاءًٖ ٫
ألاؾباب و الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى جٟا٢م الٓاَغة ٖىض ألاخضار  ،زانت بطا ما ٖلمىا ؤهه و بياٞت بلى ألاؾباب
الخ٣ليضيت خؿب لجىت الؿ٩ان لضي اإلاجلـ الا٢خهاصر و الاظخماعي اإلاخمشلت في :
 بَما ٫ألاؾغة و جسلٟها ًٖ ؤصاء صوعَا باٖخباعَا ماؾؿت مً بحن ماؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت . ْاَغة الهجغة مً الغي ٠بلى اإلاضيىت و التي ٖغٞذ جؼايض ملخىّ ألؾباب ؤو ألزغيل زانت زال ٫الٗكغيت ألازحرة فيالجؼاثغ و ْاَغة ؤلاعَاب و الٗى.٠
 الخدى٫ل الجضر و الٛحر مٗلً ؾاب ٤بضعاؾاث ا٢خهاصيت اظخماٖيت و ختى ز٣اٞيت للىٓام الا٢خهاصر الجؼاثغرل و ماجمسٌ ٖىه مً آٞاث اظخماٖيت و ؤػماث ا٢خهاصيت.
 الاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي ز٣اٞيا و بٖالميا و ما يؿمى بالٛؼ لو الش٣افي  ،و اوٗضام الغ٢ابت ؤو الخإَحر .ٖ -ضم مؿايغة الهيا٧ل و اإلااؾؿاث اإلاسههت لؤلخضار و جؼايض ٖضص الؿ٩ان .

د  .زٌدومة درٌاس  ،حماٌة األحداث فً القانون اإلجراءات الجزائري  ،دار الفجر للنشر و التوزٌع  ،القاهرة ، 007،ص08
المرسوم الرئاسً رقم  46 /9المؤرخ فً  4دٌسمبر  ، 99المتعلقة باتفاقٌات حقوق الطفل وافقت علٌها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ  0نوفمبر  ، 989بتحفظ الجزائر
على أربعة مواد من االتفاقٌة
المرسوم الرئاسً رقم  4 /0المؤرخ فً  08جمادى األول الموافق لـ ٌ 08ولٌو  ، 00و المتضمن المصادقة على المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق الطفل و رفاهٌته  ،أدٌس أبابا ٌولٌو
. 990
 " 4فً سنة  00تم إحصاء  86حدثا فً خطر معنوي من بٌنهم  975فتاة  ،و فً سنة  00تم إحصاء  9 7حدثا فً خطر معنوي من بٌنهم  086فتاة" ،د  .زٌدومة درٌاس ،
المرجع السابق ،ص.09
 5عبد الهٌمن الدٌرشٌوي ،الؽزو الثقافً و تأثٌراته التربوٌة ،دبلوم دراسات علٌا  ،كلٌة التربٌة ،قسم التخطٌط التربوي  ،جامعة دمشق  ،بدون سنة  ،ص .07
 6د  .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق ،ص. 0
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هاَيْ ًٖ ٪اَغة الٗى ٠و ؤلاعَاب الظر زل ٠آزاع ٖمي٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغرل ،و بالخهىم ألاخضار مجهم ُ
ليمـ ظمي٘
ظىاهب خياتهم اليىميت اظخماٖيت ،ز٣اٞيت جغبىيت و الىٟؿيت مجها ،لهكاقت و شخهياتهم الٟخيت ٞ ،خٗخبر َظٍ الٟئت
ألا٦ثر جًغعا مً ٚحرَا ٧ىجها ؾغيٗت الخإزغ،
ٓٞاَغة الٗى ٠و ؤلاعَاب ٢ض جُى٫ل في هٟؿيت و طا٦غة ؤظيا ٫مؿخ٣بليت ٢اصمت ،و ٢ض جإزغ في ؾلى٦هم اليىمي ؤو اإلاؿخ٣بلي
ُ
بطا ما ٢ىبلذ باَخمام مً َغ ٝالهيئاث اإلاٗىيت بدؿُحر ؾياؾاث و٢اثيت ٖالظيت للخيلىلت صونل جٟا٢م ْاَغة الجغيمت ٖىض
الخضر.
٦ما ؤن َىا ؾبب َام و ؤؾاس ي تهض ٝله َظٍ الضعاؾت و له ٖال٢ت باهدغا ٝألاخضار و الؿياؾت الجىاثيت و يخمشل في ٖضم
مؿايغة الدكغي٘ الخام باألخضار جُىعل اإلاجخم٘ ،و ال عيب في ؤن ٖضم جم٨حن الخضر مً خ٣ى٢ه و ٖضم الخمايت له ٢ض
يسل ٤هىٖا مً الٛهب و عص ٗٞل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ن و يىلض في هٟؿيخه هىٖا مً الخ٣ض اججاٍ الٛحر و الظر ٢ض يخجؿض
في الخمغص و الاهدغاٞ ٝماطا ًٖ الؿياؾت الجىاثيت في الجؼاثغ اإلاؿُغة ،للخيلىلت صونل جٟا٢م ْاَغة ظىىح ألاخضار ؟
 ١الخضر؟
و َل الؿياؾت الجىاثيت في الجؼاثغ ٧اٞيت لخمايت خ٣ى ل
مً الشابذ ؤن ل٩ل مجخم٘ هٓام ٢اهىوي الظر يجؿض الغوابِ التي يغجًحها طل ٪اإلاجخم٘ في ٖال٢خه الاظخماٖيت التي جمشل
ألازظ و الُٗاء و اإلاؿاوليت و الجؼاء ،بياٞت بلى طل ٪ؤن اإلاجخمٗاث ليؿذ زابخت ألاخىا ٫و بهما هي في خغ٦يت مخٟاوجت
الضعظت  ،خيض ؤنبذ َظا الخٛحر الُاب٘ اإلامحز إلاسخل ٠الخياة الٟغصيت و ٖال٢اتهم الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت و الش٣اٞيت
والؿياؾيت،
زانُا  :مفاهُم ألاظاظُت للبدث:لىخم ً٨مً ؤلاخاَت الكاملت باإلاىيىٕ يجب الخُغ١ل جدضيض اإلاٟاَيم ألاؾاؾيت للضعاؾت
و اإلاخضاولت في َضا البدض بخدضيض ؤَمها :
ؤ :الحذرَ :ل ؾىٗغٞه مً مىُلٖ ٤لم الىٟـ ؤر صعاؾت شخهيت َظا الخضر ومضي ٢ابلحها لدؿلؿل ألاخضار ؤم مً
مىُل ٤بيىلىجي ؤر ؾجر٦ؼ ٖلى ظؿم الخضر ُوبىيخه؟ ؤم مً زال ٫الىٓغة الٟلؿٟيت واإلاٗخمضة ٖلى مضي ٖم ٤الىعي لضي
الخضر و٢ضعجه ٖلى جدمل اإلاؿاوليت ؟
الخضر في اللٛت َى الٟتى الهٛحر الؿً ،و ٢ض ٖغٞه عظا ٫ال٣اهىنل بإهه الهٛحر الظر يٖ ٘٣مغٍ مابحن ؾً الخميحز و ؾً
الغقض ال٣اهىوي و ٖضصوا مغخلت
اوٗضام اإلاؿاوليت :جبضؤ َظٍ اإلاغخلت بالىالصة و جيخهي ببلى ٙؾً الخميحز و ٢ض اٖخبر ال٣اهىنل الهبي ٖضيم ؤلاصعا٥لو بالخاليؤٖٟاٍ مً اإلاؿاوليت
 اإلاؿاوليت اإلاسٟٟت جبضؤ َظٍ اإلاغخلت ببلى ٙؾً الخميحز و جيخهي ببلى ٙؾً الغقض الجؼاجي و الظر يهبذ بٗضٍ م٨خملألاَليت و التي جى٣ؿم َظٍ اإلاغخلت بلى ٞترجحن هٓغا لى٣و ؤَليت الخضر و ٖضم ونىله بلى ؾً ؤلاصعا ٥الخام ٞ ،الٟترة ألاولى

سن
سنة من توقٌع اتفاقٌة حقوق الطفل لم تحرك الهٌئات الجزائرٌة ساكنها لتفعٌل االتفاقٌة  ،إال أنه و حسب الدكتور زٌدومة درٌاس ففً ة
و كمثال على ذلك و فً نفس السٌاق بعد
تكوٌن فرٌق عمل عكؾ على إعداد
 005تم إعداد مشروع قانون الطفل بناء على تعلٌمات رئٌس الجمهورٌة بمناسبة افتتاح السنة القضائٌة  ، 005/ 004و قد قامت وزارة العدل ب
مارس  005شمل مختلؾ القطاعات .
مشروع و ثم عقد أول اجتماع موسع بتارٌخ
خالد بن محمد بن سعد السرحان ،أثر الحالة االقتصادٌة فً عودة األحداث لالنحراؾ  ،دراسة للحصول على شهادة الماجستٌر فً العلوم االجتماعٌة ،تحت إشراؾ أ .د ٌوسؾ صالح
برٌك ،الرٌاض  ، 00 ،ص .09
د .محمد عبد القادر قواسمٌة  ،جنوح األحداث فً التشرٌع الجزائري  ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب  ،الجزائر  ، 99 ،ص .4
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ال يُبٞ ٤حها بكإن الخضر الجاهذ ؤر ٖ٣ىبت بل ي٨خٟي ٞحها بخُبي ٤جضابحر و٢اثيت ال ٚحر  ،و الٟترة الشاهيت يجىػل ٞحها لل٣اض ي
الخياع بحن جُبي ٤الخضابحر الى٢اثيت ؤو الٗ٣ىبت اإلاسٟٟت .
ر في َضا الكإن ٣ٞض ٢ؿم ألاخضار بلى ٞئخحن:
ؤما ًٖ مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ألاخضار صونل الشالشت ٖكغ :الظر ي٣ل ؾىه ًٖ الشالشت ٖكغ ٚحر ؤَل للمؿاوليت الجىاثيت ٞ ،ال يجىػل بإر خا ٫مًألاخىا ٫ؤن يد٨م ٖليه بٗ٣ىبت " ،اإلااصة 49مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل" بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل واظه الجغاثم اإلاغج٨بت في
٢بل في َضا الؿً بخى٢ي٘ بخضي جضابحر الخمايت ؤو التربيت
الخضر مً الشالشت ٖكغ بلى الشامً ٖكغ  :يسً٘ ال٣انغ في َظٍ الخالت لخضابحر الخمايت ؤو التربيت ؤو لٗ٣ىبت مسٟٟت٦ما يجى لػ لجهت الخ٨م بهٟت اؾخصىاثيت باليؿبت لؤلخضار البالٛحن مً الٗمغ ؤ٦ثر مً زالزت ٖكغة ؾىت ؤ،حؿدبض ٫ؤو
حؿخ٨مل الخضابحر اإلاىهىم ٖليه في اإلااصة 444بٗ٣ىبت الٛغامت ؤو الخبـ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 50مً ٢اهى لن الٗ٣ىباث
بطا ما عؤث طل ٪يغوعيا هٓغا للٓغو ٝؤو لصخهيت اإلاجغم الخضر ٖلى ؤن ي٩ى لن طل ٪ب٣غاع جىضر ٞيه ؤؾباب زهيها
بكإن َظٍ الىُ٣ت
و ل ً٨اإلاكغٕ الجؼاثغرل و للخٗبحر ًٖ نٛغ الؿً يؿخٗمل مهُلر ٢انغَٟ ،ل ،خضر و طل ٪مشال في:
٢اهىنل خمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت الهاصع بم٣خط ى ؤمغ ع٢م  0 -7اإلااعر في 5طر الدجت9ماصجه ألاولى جىو ٖلى" بن ال٣هغ الظيً لم ي٨ملىا الىاخض و الٗكغيً ٖاما "....

اإلاىا ٤ٞلـٞ 0برايغ 97في

 966اإلاٗض ٫و اإلاخمم اؾخٗمل
 86اإلاىا ٤ٞلـ 08يىهيى
 56اإلااعر في 8نٟغ
٢اهى لن الٗ٣ىباث بم٣خط ى ؤمغ ع٢م/66مهُلر ال٣انغ في اإلااصة 5 ،50،49مشال و في اإلاىاص ، ،9 ،8 6ؤما مهُلر الُٟل ٞاؾخٗمله مشال في اإلاىاص، ،5 4
 ، 0، 7، 6مً ٢اهى لن الٗ٣ىباث و التي جىاولذ َظٍ اإلاىاص مىيىٕ جغ ٥ألاَٟا. ٫
 ؤما مهُلر الخضر ٣ٞض اؾخٗمله اإلاكغٕ الجؼاثغرل في اإلااصة 444مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت .ب :الاندشاف/الجنىح :يٗغ ٝاإلاعجم الىؾيِ الاهدغا ٝلٛت بإهه " اهدغ ٝمؼاظه ؤر ما ًٖ ٫الاٖخضا ،" ٫و يٗغ ٝمً
ً
مخىا٣ٞا م٘ الخىٗ٢اث و اإلاٗايحر التي ج٩ىنل مٗغوٞت صازل اليؿ ٤الاظخماعي و
ل
الىاخيت الاظخماٖيت بإهه ؤر ؾلى ٥ال ي٩ىنل
يكاعٞ ٥حها الصخو باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ ".و الخغوط ًٖ ٢ىاٖض الجماٖت يٗخبر همِ مً ؤهماٍ مٗيىت مً الؿلى ٥البكغيت،
و مٗنى طل ٪ؤن َىا ٥ؤهىإ مً الؿلى ٥يدغمها اإلاجخم٘ ٖلى ؤٞغاصٍ و ؤن اإلاجخم٘ في جدغيمه لهظا الؿلى ٥يغاعي مهالخه و
ؤمىه و اؾخ٣غاعٍ

فات ال ٌكون محال إال للتوبٌخ  ".....من األمر رقم  56-66المؤرخ فً 8
" ال توقع على القاصر الذي لم ٌكمل الثالثة عشر إال تدابٌر الحماٌة أو التربٌة و مع ذلك فإنه فً مواد المخال
صفر سنة  86الموافق لـ ٌ 08ونٌو سنة  ، 966المعدل و المتمم بـ القانون رقم  -06المؤرخ فً  0دٌسمبر  ، 006و المتضمن قانون العقوبات  ،المادة 49
األمر رقم  55-66المؤرخ فً  8صفر سنة  86الموافق لـ ٌ 08ونٌو ، 966المعدل و المتمم بالقانون رقم  -06المؤرخ فً  0دٌسمبر  ، 006المتضمن قانون اإلجراءات
الجزائٌة  ،المادة .445
خالد بن محمد بن سعد السرحان ،المرجع السابق  ،ص . 0
 4بطاش نعٌمة  ،العنؾ لدى الجانحات "دراسة مٌدانٌة" ،مذكرة تخرج لنًل شهادة الماجستٌر فً األنتروبولوجٌة ،تحت إشراؾ د .محمد رمضان ،كلٌة األدب و العلوم اإلنسانٌة ،جامعة
تلمسان ، 006/ 005 ،ص .50
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ً
َمٗا في جد٣يٖ ٤مل ؤو مغ٦ؼ
ل
و ُيٗغ ٝمً الىاخيت الىٟؿيت بإهه الؿلى ٥الخُإ للٟغص ؤزىاء مداولخه قَ ٤غي ٤في الخياة
اظخماعي ؤو الاهضماط م٘ ظماٖت مٗيىت .بال ؤهىا هجض في بٌٗ الضعاؾاث ؤن لالهدغا ٝمضلى٫ل واؾ ٤و آزغ يي ٤للخٗغي٠
ال٣اهىوي
ؤما ًٖ اإلاضلى٫ل الًي ٤لالهدغاَ ٝى اعج٩اب ٗٞل ظغمي يٗا٢ب ٖليه الغاقض و ال يكمل الاهدغا ٝاإلاخى ٘٢ؤو ما ٢بل ، 959و خؿب اإلااجمغ
الاهدغا ٝخؿب هضوة مى٘ الجغيمت و مٗاملت اإلاجغمحن في البالص الٗغبيت اإلاىٗ٣ض في ٧ىبجها ً٢ؾىت
ٞ 960ي٣خهغ مٟهىم اهدغا ٝألاخضار ٖلى
الضولي الشاوي إلا٩اٞدت الجغيمت و مٗاملت اإلاظهبحن اإلاىٗ٣ض في لىضن ؤوث ؾىت
مسالٟت ال٣اهى لن الجىاجي صو لن ؤن يكمل الخاالث ألا٢ل زُىعة التي ال يٗا٢ب ٖلحها ٢اهى لن الٗ٣ىباث ختى و لى ٧اهذ جىبئ بإن
الخضر في زُغ و يدخاط بلى خمايت زانت،
اإلاضلى٫ل الىاؾ٘ يكخمل ٖلى اإلاغخلت ما ٢بل الاهدغا ٝليكمل اإلاغخلت الؿاب٣ت و التي ؾماَا اإلاكغٕ اإلاهغرل " مغخلتالخٗغى لالهدغا " ٝو خضصَا ٖلى ؾبيل الخهغ لخُىعتها الاظخماٖيت ،لخظَب بٌٗ الدكغيٗاث بلى ج٣ؿيم َظٍ الٟئت بلى
ؤخضار مدكغصيً و ؤخضار ؾيئي الؿلى ٥و يؿخٗمل بٌٗ الدكغيٗاث ألازغيل ما يؿمى م٣ضماث الاهدغا ٝؤو اإلآاَغ
ال٩اقٟت .و مً زالَ ٫ظٍ الخٗاعيٞ ٠ي٨مً ؤن وؿدىض بلى حٗغي ٠مٗهض صعاؾاث ٖلم الاظخمإ ؤلاظغام في لىضن في ؤخض
. 955مايضيً مى ٠٢الض٦خىعل ػيضومت صعياؽ بإن الخضر اإلاٗغى لالهدغا٧ ٝل شخو جدذ ؾً
ج٣اعيغٍ الهاصعة ؾىت
مٗيىت لم يغج٨ب ظغيمت َب٣ا لىهىم ال٣اهىنل بال ؤهه يٗخبر ألؾباب م٣بىلت طاث ؾلى ٥مًاص للمجخم٘ جبضو مٓاَغٍ في
ؤٗٞاله و جهغٞاجه لضعظت يم ً٨مٗها ال٣ى٫ل باخخما ٫جدىله بلى مجغم ٗٞلي بطا لم يخضاع ٥ؤمغٍ في الى٢ذ اإلاىاؾب باجساط
ؤؾاليب الى٢ايت .و وكحر َىا اهه و عٚم اه٣ؿام الخٗاعي ٠و جدضيض مٟهىم الاهدغا ٝبال ؤن الشابذ َى ؤن ظمي٘ الدكغيٗاث
بما ٞحها الدكغي٘ الجؼاثغرل جإزظ باإلاٟهىم الىاؾ٘ لالهدغا ٝو طل ٪مً زال ٫الىهىم ال٣اهىهيت التي جدضص ؾً الغقض
الجؼاجي و ؾً الخضر اإلاٗغى للخُغ و ٦ضا بظغاءاث و الخضبحر التي جخسظ اججاٍ ألاخضار اإلاٗغيحن لخُغ الاهدغا ٝوجضابحر
ٖ٣ابيت للمىدغٞحن .
زالثا" :ماهُت العُاظت الجنابُـ ــت
جماقيا م٘ احؿإ خغ٦ت الخياة الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت التي جدكٗب يىما بٗض يىم ،هٓهغ مهالر مخًاعبت و مخٗاعيت ال
جسلى مً الخٗ٣يض بهٟتها هديجت َبيٗيت لخىىٕ الخاظاث الاظخماٖيت الًغوعيت .بال ؤن اإلاالخٔ و بكهاصاث ؤَل الخبرة و
اإلايضان  ،ؤن َظا الخٗاعى بضؤ يسغط ًٖ اإلاإلى ٝلٓهىعل ٦شحر مً الجزاٖاث اإلاؿخدضزت في هُا ١الخياة اإلاٗانغة الؾيما جل٪
التي َٛذ ٞحها الجزٖت اإلااصيت ألاهاهيت ،مما ؤصي بلى خهى٫ل اه٨ماف في الجاهب الاظخماعي و ألازالقي و ؤلاوؿاوي و اعجٟإ وؿبت
الجغاثم بك٩ل ٚحر مخى ، ٘٢و جخجلي ماَيت الؿياؾت الجىاثيت في :
 : 0حعشٍف العُاظت الجنابُت  :لم ي ً٨اإلاهُلر اإلاغ٦ب الؿياؾت الجىاثيت مٗغوٞا ؤواثل ال٣غ لن الخاؾ٘ ٖكغ  ،بط
ي ؤجها " مجمىٖت ؤلاظغاءاث
يٗخبر ال٣ٟيه ألاإلااوي ٞيىعبار ()FEUERBACHؾىت 80مً ؤواثل مً اؾخٗمل َظا الخٗبحر و يغ ل
الٗ٣ابيت اإلاخسظة مً ٢بل الضولت يض اإلاجغم"  ،بال ؤن َظا الخٗغي ٠يب٣ى مدهىعل ػمىه ٞيٗخبر ٢انغا ًٖ جدضيض اإلاٟهىم

4
5
6

خالد بن محمد بن سعد السرحان ،المرجع السابق  ،ص. 0
د  .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق ،ص .
د  .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق ،ص .
" سن الرشد فً القانون الجزائري ٌكون ببلوغ الحدث تمام الثامنة عشر سنة المادة  44من قانون اإلجراءات الجزائٌة  ،و التدخل لحماٌة الحدث ٌستمر إلى ؼاٌة الواحد و العشرون ".
أ.د محمد شالل العانً  ،عولمة الجرٌمة رؤٌة إسالمٌة فً الوقاٌة  ،كتاب األمة  ،سلسلة دورٌة شهرٌة عن وزارة األوقاؾ  ،العدد  ، 07قطر  ،ص . 0
.
د .محمد الرازقً  ،علم اإلجرام و السٌاسة الجنائٌة  ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة  ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة  ، 004،ص
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الخ٣ي٣ي للؿياؾت الجىاثيت ٞال يمشل ٧ل الاججاَاث ال٨ٟغيت و ال٣اهىهيت بخإزغٍ بلى خض بٗيض بىٓغة ال٣ٟه الخ٣ليضر بلى
اإلاجغم و الجغيمت .
٦ما ٖغٞها الض٦خى لع مىهى لع عخماوي بإجها " الخُت التي جخبىاَا الضو ل ٫لخمايت بٌٗ اإلاهالر بالخجغيم والٗ٣اب  ،والخٗغي٠
يدىرل ٞيما يدىرل الؿياؾت الٗ٣ابيت و بضاثلها و الؿياؾت ؤلاظغاثيت  ،م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الؿياؾت جسخل ٠مً صولت بلى
ي"  ،بال ؤن َظا الخٗغي ٠يب٣ى مبهما بكمىليخه و ٖضم ص٢خه.
ؤزغ ل
٦ما ٖغٞها الض٦خىعل مدمض الغاػقي بإجها " مجمىٖت ؤلاظغاءاث اإلا٣ترخت ٖلت اإلاكغٕ ؤو هي اإلاخبىاة ٗٞال مً ٢بله في ػمً و في
بلض ما إلا٩اٞدت الٓاَغة ؤلاظغاميت باٖخباع ؤن َظا الخٗغي ٠ؤ٦ثر ص٢ت مً ؾاب٣يه ليىضر ؤن الؿياؾت الجىاثيت ا٦دكاٝ
ألهج٘ الخلى٫ل إلاسخل ٠اإلاكا٧ل التي جُغخها الٓاَغة ؤلاظغاميت.
و يم ً٨حٗغي ٠الؿياؾت الجىاثيت خؿب الض٦خىعل ٞخىح ٖبض هللا الكاصلي بإجها " الخُت التي جخبىاَا الضولت إلا٩اٞدت ؤلاظغام
ٞ ،هي حٗني جىٓيم وؾاثل م٩اٞدت ؤلاظغام في صولت مٗيىت َ ،ظٍ الىؾاثل جخسظ ؤق٩ا ٫مخٗضصة و تهض ٝبلى ٚايت مدضصة ،
هي م٩اٞدت ْاَغة بظغاميت"
ٞلٗل ال٣ى٫ل ؤن الؿياؾت الجىاثيت اإلاؿاع ؤو الىهج الظر حؿُغٍ الضولت إلا٩اٞدت الجغيمت ،بدىٓيم وؾاثل بإق٩الها اإلاسخلٟت
ّل
و جىٞحرَا إلا٩اٞدت الٓاَغة ؤلاظغاميت ،جمليه ٖلحها صعاؾاث ؤوليت ميضاهيت ٖلميت و التي تهض ٝبلى الخض مً جٟا٢م الٓاَغة
ؤلاظغاميت.
و يىٓغ للؿياؾت الجىاثيت ٖىض "صهيـ ػابى  "DENIS SZABO 1929ؤؾخاط ٖلم ؤلاظغام بجامٗت مجريا٦ ٫ىضا ؤجها جغج٨ؼ
باليؿبت لغظا ٫ال٣اهىنل ٖلى جُبي ٤ال٣ىاهحن و الىهىم اإلادضصة مً َغ ٝاإلاكغٕ زانت مجها ٢اهىنل الٗ٣ىباث  ،و باليؿبت
لٗلماء ؤلاظغام باإلياٞت بلى الخُبي ٤الىهىم الدكغيٗيت َ ،ىا ٥الجاهب الىنٟي الظر يٗني الضعاؾاث الٗلميت آللياث
ال٣م٘ و الى٢ايت و ٦خ٣ييم مضي ٗٞاليت الدكغيٗاث اإلاؿُغة للخض مً الٓاَغة ؤلاظغاميت ٞال ه٩ىنل ؤمام ؾياؾت ظىاثيت بال
بال بىظىص هٓام قغعي ٢اثم بظاجه به َيئاث ً٢اثيت لها ؾلُاث الخجغيم و الٗ٣اب" و مً َظا اإلاىُل ٤يم ً٨جميحز
زهاثو الؿياؾت الجىاثيت باٖخباعَا:
 َاصٞت ،بمٗنى يغوعة جدضيض ألاَضا ٝاإلاؿُغة في مجا ٫الخجغيم و اإلاى٘ و الٗ٣اب ،بمٗنى ؤن الؿياؾت الجىاثيت تهض ٝبلىجد٣ي ٤الٛايت الٗلميت
– وؿبيت و طل ٪ؤن الجغيمت ٓ٦اَغة اظخماٖيت جخإزغ بالبيئت و الٓغو ٝالاظخماٖيت  ،لضا جسخ ٠الؿياؾت الجىاثيت مً صولت
ألزغيل .
 طاث َاب٘ ؾياس يٞ ،الؿياؾت الجىاثيت جىظه بؿياؾت الضولت الٗامت و ازخياعاتها الؿياؾيت ٞاعجباٍ الخاب٘ باإلاخبىٕ،ُ
وجخإزغ مباقغ بهظٍ الٗال٢ت.

.
د .محمد الرازقً  ،نفس المرجع  ،ص
د .منصور رحمانً  ،علم اإلجرام و السٌاسة الجنائٌة  ،دار العلوم للنشر و التوزٌع عنابة  ،الجزائر  ، 006،ص . 6
د .فتوح عبد هللا الشادلً  ،أساسٌات علم اإلجرام و العقاب  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،الطبعة ، 006ص . 7
4
Denis Szabo, CRIMINOLOGIE ET POLITIQUE CRIMINELLE. Édition numérique réalisée le 21 mai 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de
Québec, Canada. P 113.
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 الؿياؾت الجىاثيت مخُىعة و طاث خغ٦يت بد٨م الخإزغ بالٗىامل التي جخد٨م في جدضيضَا ٞؿياؾت الضو٫ل جخمص ى م٘مداولت خهغ اإلاكا٧ل اإلاخجضصة و اإلاخُىعة التي جهاص ٝاإلاجخم٘ .
وبطا ٧ان اإلاهُلر لم يٗغ ٝبال خضيشاٞ ،ةهه ٧ان مٗمىال به في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،و طلٞ ٪يما ٢ام به الكغٕ الخ٨يم مً
وؾاثل زانت إلاى٘ الجغيمت و الً٣اء ٖلى مؿبباتهاو الٗ٣ىبت ٖلحها .و طلَ ًٖ ٪غي ٤ما يؿمى بالؿياؾت الكغٖيت ،و التي
ي٣هض بها ٦ما ي٣ىم ؤلامام ابً ال٣يم الجىػيت في مغظٗه الُغ١ل الخ٨يمت في الؿياؾت الكغٖيت م  ،ه٣ال ًٖ ؤلامام ابً
الٗ٣يل في الٟىىنل "ٗٞل ما ي٩ىنل الىاؽ مٗه ؤ٢غب بلى الهالح ،ؤبٗض ًٖ الٟؿاص و بن لم ي٣م به الغؾى٫ل  ،و ال هؼ٫ل به
الىحي"  .و مىه يم ً٨حٗغي ٠الؿياؾت الكغٖيت بإجها " :عٖايت قاون ألامت بالضازل و الخاعط و ٤ٞالكغيٗت ؤلاؾالميت"
حٗغي ٠صٖ .بض الغخمً جاط " الؿياؾت الكغٖيت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي "
و بطا ٧اهذ الؿياؾت الجىاثيت جىٓم الكاون الضولت ؤلاؾالميت ٖامت ٞ ،ةن الؿياؾت الجىاثيت جسو بالجاهب الجىاجي ِ٣ٞ
و ٖليه ٞةن الؿياؾت الكغٖيت ؤقمل مً الؿياؾت الجىاثيت ٞالؿياؾت الجىاثيت في الكغيٗت ؤلاؾالميت هي " مجمىٖت
الىؾاثل التي يم ً٨بمىظبها مى٘ الجغيمت  ،و ٖ٣اب مغج٨بحها مغاٖاة لخضوص الكغٕ في ال٨خاب و الؿىت"
٦ما ٖغٞها الض٦خىعل مدمض بً مضوي بىؾاٖ ١لى ؤجها " الٗمل ٖلى صعء الىاٗ٢تؤو اإلاخىٗ٢ت ًٖ الٟغص و اإلاجخم٘ بة٢امت
ؤخ٩ام الخضوص و ال٣هام و ٚحرَا ،و الخظعٕ لخد٣ي ٤ألامً ب٩اٞت الىؾاثل و الُغ١ل اإلام٨ىت ٨ٞغيت ٧اهذ ؤم ماصيت خؿيت
ؤو مٗىىيت في يىء مباصت الكغيٗت ؤلاؾالميت و م٣انضَا و عوخها
ٞمً ٧ل َظٍ الخٗاعي ٠وؿخيبِ َض ٝواخض يؿعى بلى الً٣اء ٖلى الجغيمت ٢بل و٢ىٖها و م٩اٞدتها بالى٢ايت و بخىٞحر
ظمي٘ الىؾاثل الالػمت و اإلاالثمت لظل ٪و في هٟـ الى٢ذ م٩اٞدت الٓاَغة ؤلاظغاميت بٟغى الخلى٫ل اإلاالثمت للجغيمت
اإلاغج٨بت صازل اإلاجخم٘ .
 : 0فشوع العُاظت الجنابُت:
يخطر مما ؾب ٤ؤلاقاعة بليه  ،ؤن اإلاهخمحن بمىيىٕ الؿياؾت الجىاثيت يخ٣ٟىنل في اإلاًمىنل و في ؤ٦ثر ألاَضا ، ٝو ؤن
َىا٢ ٥ىاؾم مكتر٦ت ججم٘ َظٍ الخىظهاث في مٟهىم الؿياؾت الجىاثيت٦ ،ما ؤن َىا ٥ظىاهب مسخلٟت ٞيما بيجها  ،ولٗل
مً ؤبغػَا اإلاىُل٣اث و اإلاهالر اإلاٗخبرة و التي جسخل ٠بازخال ٝاإلاضاعؽ ال٨ٟغيت و ؤؾؿها الٟلؿٟيت اإلاىظهت لها  ،و لٗلم
الؿياؾت الجىاثيت ٞغوٕ جخ٩امل مً ؤظل َض ٝمكتر ٥و الظر ي٨مً في ٦يٟيت الخٗامل م٘ الٓاَغة ؤلاظغاميت إلا٩اٞدتها و
الى٢ايت مجها  ،و لٗل ابغػل الٟغوٕ اإلاخٖ ٤ٟلحها بالغٚم مً الخبايً في جدضيض ٞغوٕ الؿياؾت الجىاثيت جخمشل في ؾياؾت
الخجغيم  ،ؾياؾت الٗ٣اب ،و ؾياؾت اإلاى٘ و الى٢ايت .
 :ظُاظت الخجشٍم :جغجبِ هجاٖت الؿياؾت الجىاثيت في ظؼء مهم مجها في ؾياؾت الخجغيم ٞ ،ةطا اههب الخجغيم ٖلى مااليجب ؤن يجغم  ،ؤو ؤَمل ما يجب ؤن يجغم ،ؤو ؤهه وي٘ ما يجب ؤن ي٩ى لن مً الجىاياث في مىي٘ الجىذ و اإلاسالٟاث ؤو
الٗ٨ـ ازخل هٓام اإلاجخم٘  ،طل ٪ؤن ال٣اهى لن ال يُب ٤هٟؿه بىٟؿه و بهما يُب ٤ب٣بى ل٧ ٫ل مً قملهم ال٣اهى لن ٞ ،مً
د .منصور رحمانً ،المرجع السابق ،ص . 6
الطالب خالد بن عبد هللا الشافً  ،المرجع السابق  ،ص .07
أكادٌمً ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ،الرٌاض ،سنة  ، 00ص . 6
ة
د .محمد بن مدنً بوساق  ،اتجاهات السٌاسة الجنائٌة المعاصرة و الشرٌعة اإلسالمٌة "،
 4نجد فً بعض المراجع و فً تحدٌد فروع السٌاسة الجنائٌة  :علم العقاب  ،علم تقوٌم المجرمٌن  ،علم اجتماع العقاب  ،بٌنما سٌاسة التجرٌم أدرجت فً باب اتجاهات علم السٌاسة الجنائٌة
األكادٌمً الخاصة بالسٌاسة الجنائٌة .
ة
 ،لعل السؤال المطروح هو الفرق بن الفرع و االتجاه فً هذا الباب كون أن سٌاسة التجرٌم فرع حسب جل المراجع
 5د .منصور رحمانً ،المرجع السابق ،ص . 75
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اإلاىخٓغ ؤن يدمي ال٣اهىنل مهالر ألاٞغاص و اإلاجخم٘ ،و حهض ٝبلى جد٣يَ ٤مىخهم و جُلٗاتهم و ٦ضا بخؿاؾهم بالخمايت
بخُبي٣ه و لضا ٞمً الًغوعرل ؤن ج٩ىنل ؾياؾت الخجغيم مبييت ٖلى ؤؾـ ٖلميت مضعوؾت جغاعي مهالر اإلاجخم٘  ،بخجغيم
ما يؿبب لها يغعا و ججغيم ما يدى٫ل صونل جد٣ي ٤مهالخه.
 :ظُاظت العلاب  :الٗ٣ىبت لٛت جغظ٘ بلى مٗنى الخٗا٢ب ،و الٗ٣بت ظؼاء ألامغ  ،و ٖ٣به زلٟه في ؤمغ ما  ،و ؤٖ٣به  :ؤوعزه ،و الٗا٢بت آزغ ٧ل ش يء ٢ ،ا ٫حٗالى " و بن ٖا٢بخم ٗٞا٢بىا بمشل ما ٖى٢بخم به"
ؤما انُالخا :ظؼاء م٣غعل ؤو يم ً٨ج٣ضيغٍ إلاهلخت الجماٖت ٖلى ٖهيان ؤمغ الكاعٕ
وكإث الٗ٣ىبت م٘ بضايت الخل ٤ألاو ،٫العجباَها بالٓاَغة ؤلاظغاميت ،و الجغيمت مغجبُت بىظىص اإلاجخم٘ البكغر ،و
لظلٞ ٪هي ٢ضيمت ٢ضم َظا اإلاجخم٘ ،ومىظ البضاياث ألاولى للخاعيش البكغيت و ختى يىمىا َظا  ،لم جيخه الجغيمت في ؤر خًاعة
و لم جىدهغ ًٖ ؤر مجخم٘ ٖلى وظه ألاعى و الٗ٣ىبت لظل٢ ٪ضيمت ٢ضم اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ،باٖخباعَا جمشل عص ٗٞل بػاء
ً
مً زال٢ ٠ىاٖض الؿلى ٥الاظخماعي َ ،ظٍ ال٣ىاٖض لم جغجبِ بمجخم٘ صونل ٚحرٍ ،طل ٪ؤن ٧ل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت ل
ؤيا
٧اهذ نىعتها ؤو صعظت جدًغَا اج٣ٟذ ٖلى ججغيم بٌٗ ألاٗٞا ٫التي جمشل زغ٢ا لىٓام الجماٖت و جسل بخىاػجها٦ ،ما ؤن
الكغاج٘ الؿماويت ظغمذ بٌٗ ألاٗٞا ٫و ٞغيذ ٖ٣ىباث صهيىيت و ؤزغويت ٖلى مً يىته ٪هٓام الجماٖت و يسغط ًٖ
٢ىاٖض الؿلى ٥ال٣ىيم  ،و لم ي ً٨ججغيم َظٍ ألاٗٞا ٫بال باٖخباعَا جهيب الجماٖت بإطي  ،يخُلب إلاىاظهخه بلخا ١ؤطي
ً
ممازل بالجاوي جخمشل في الٗ٣ىبت التي حٗخبر قغلا ي٣ابل قغ الجغيمت  ،و جىٟظ بٛيت بٖاصة الخىاػنل الاظخماعي .
و مً حٗغي ٠الؿياؾت الٗ٣ابيت التي حٗخبر مجمىٖت مً اإلاباصت التي يخىٖ ٠٢لحها جدضيض الٗ٣ىباث باالؾخٗاهت بالىخاثج
 ١جىٟيظَا إلا٩اٞدت الٓاَغة ؤلاظغاميت ج٨غيؿا للماصة ألاولى مً
التي جىنل بلحها ٖلم الٗ٣اب و بازخياعٍ للجؼاءاث و َغ ل
٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل "ال ظغيمت و ال ٖ٣ىبت ؤو جضابحر ؤمً بٛحر ٢اهىنل "
و ٖلى يىء َظٍ الخٗاعي ٠يم ً٨اؾخيباٍ زهاثو الؿياؾت الٗ٣ابيت و التي يم ً٨عصَا بلى زمؿت مباصت ؤؾاؾيت :
 مبضؤ الكغٖيت مبضؤ الً٣اثيت مبضؤ الصخهيت - 4مبضؤ الٗضالت
 - 5مبضؤ اخترام ٦غامت و خ٣ى١ل ؤلاوؿان

الطالب محمد بن عثمان بن محمد آل عثمان  " ،السٌاسة الجنائٌة فً عهد عمر بن عبد العزٌز" دراسة تأصٌلٌة مقارنة" بحث لنٌل شهادة الماجستٌر  ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،
الرٌاض  ، 007 ،ص 57
القرآن الكرٌم  ،سورة النحل  ،اآلٌة . 6
الطالب محمد بن عثمان بن محمد آل عثمان  ،المرجع السابق  ،ص 57
 4د .فتوح عبد هللا الشادلً  ،المرجع السابق  ،ص . 74
 5أ .محمد الؽٌاط  ،المرجع السابق  ،ص .7
 6األمر رقم  56-66المتضمن قانون العقوبات،نفس المرجع السابق ،المادة ."0
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 ظُاظت اإلانع و الىكاًت:الهض ٝمً ؾياؾت اإلاى٘ َى مداولت هؼٕ ؤو اؾدئها ٫الؿلى٦ياث اإلاىدغٞت في اإلاجخم٘ و الى٢ىٖ ٝلى الٗىامل و
اإلاؿبباث التي مً قإجها تهيئت ألاظىاء الؾخٟدالها٦ ،ما طَب الض٦خىعل مدمض بىؾا ١في صعاؾخه بلى اٖخباع ؾياؾت اإلاى٘
تهض ٝبلى اظخشار الٗاصاث الاهدغاٞيت و الً٣اء ٖلى الٗىامل التي جيهئ الٟغم العج٩اب الجغاثم و ؤيا ٝؤيًا ؤن
الجغيمت ْاَغة اظخماٖيت جخٛلٛل في بييت و جغ٦يب ٧ل قٗب مً الكٗىب في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت بؿبب زلل في بييت
ؤو جغ٦يب ؤو الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت و ال٣يم ألازال٢يت الؿاثضة باٖخباعَا زُىعة اظخماٖيت خؿب ما ٖغٞها "حاسوفالى".
و لخٟاصر ؤر زُىعة اظخماٖيت ظىاثيت البض مً بظغاءاث مىٗيت و٢اثيت جُبي٣ا لؿياؾاث مبرمجت الؾدئها ٫الؿلى٥
اإلاىدغ ٝالظر بضوعٍ ي٣ىص اإلاجخم٘ بلى اهؼال ١و حٗ٨غ نٟى ألامً و الؿ٨يىت و الاؾخ٣غاع ،و جغؾيش ال٣يم الٟايلت  ،و
ال يدؿنى طل ٪بلى بمىاظهت زُىعجحن مً قإجهما جدضيض مٗالم ؾياؾت ظىاثيت في هٓام ما بـ:
 مىاحهت الخطىسة الاحخماعُت بالىكاًت:
ج٩ىنل مىاظهت الخُىعة الاظخماٖيت بةجداص الخضابحر و بظغاءاث مىاؾبت إلاىاظهت اإلاكا٧ل الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت بٗض
حصخيهها ًٖ َغي ٤الضعاؾاث الٗلميت و الخداليل ؤلاخهاثياث الجىاثيت  ،و الاؾخٗاهت ببدىر و ججاعب و ٦ضا زبراث
الضو٫ل ألازغيل  ،الخم ً٨مً ظـ هبٌ اإلاجخم٘ بالخيبا بالخٛحراث الاظخماٖيت .و مً ؤَم الخضابحر الى٢اثيت :
 الضوعل الٟٗا ٫للخىميت الا٢خهاصيت و ػياصة اإلاىاعص و خؿً جىػي٘ الثروة و مداعبت البُالت و ال٣ٟغ ؾياؾت ؤلانالح و الترقيض و عٖايت الكباب باٖخباعَا مً ؤَم الكغاثذ و ؤ٦ثرَا ٖغيت لالهدغاٝ الً٣اء ٖلى َىة ال٣اثمت بحن الكٗب و ٞئاجه و ؤظهؼة ألامً و الغصٕ للخٗاو لن و الً٣اء ٖلى ْاَغة الاهدغاٝ ج٣ىيت ؤؾال ٥ؤظهؼة ألامً بالجاهب اإلاٗغفي الٗلمي ال ال٣ىة و الٗى ٠لىٟاصر ؤر نضام مدخمل صازل اإلاجخم٘ جىٞحر ألامً و مداولت جُبي ٤لٗضالت اظخماٖيت ٗ٦امل ؤهج٘ و ؤَم صازل اإلاجخم٘ مىاحهت الخطىسة الجنابُت:
ج٩ىنل َظٍ اإلاىاظهت بالخىبيه و الخدظيغ و ؤلاهظاع ًٖ َغي ٤الىهىم الخجغيم و الٗ٣اب٦ ،خىظيه ؾلى٧ي بمىظبه اإلاى٘ ؤو
الخٓغ ٦دٓغ ٖلى الاٖخضاء ٖلى الىٟـ ؤو ما ٫الٛحر ٚ ،حر ؤهه بطا ما لم جٟض َظٍ ؤلاظغاءاث الخدظيغيت ؤو الخيبحهيت ،
ٞيخىظب جُبي٣ٖ ٤ىباث ناعمت ٖلى ٧ل مً يسال ٠ههىم الخجغيم لخد٣ي ٤مى٘ زام ب ٠٨الجاوي ًٖ ا٢ترا ٝظغيمت
ي زٟي اإلاؿخ٣بل  ،و جإَيله و بنالخه ختى يىضمج في اإلاجخم٘ و يخ٨ي ٠م٘ ؤٞغاصٍ
ؤزغ ل
ؤما ٞيما يسو اإلاى٘ الٗام ٞمً ؤَضا ٝالٗ٣ىبت ب ٠٨ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًٖ ؤلا٢خضاء باإلاجغم ختى ال يلخ٣هم ما لخ ٤باإلاجغم
اإلاٗا٢ب
 : 0الاججاهاث اإلاعاـشة للعُاظت الجنابُت  :ل
مً الىاصع ظضا ؤن هجض الدكغيٗاث الجىاثيت حٗخمض ٖلى اإلاباصت ال٣ٟهيت التي ظاءث بها الاججاَاث ال٨ٟغيت الٟلؿٟيت و التي
جضعي ؤجها حؿخىخحهاٞ ،اإلاظاَب ال٣ٟهيت جبال ٜصاثما في اإلاىهجيت و ال تهخم بال بجاهب واخض مً اإلاك٩لت ؤلاظغاميت  ،مخجاَلحن
د محمد بن مدنً بوساق  ،المرجع السابق  ،ص .59
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قغٍ اإلاالثمت التي يٗخضَا اإلاكغٖىنل في اإلا٣ام ألاو٫ل ٞ ،األػماث الا٢خهاصيت و الخغوب و الشىعاث جض ٘ٞبإصخاب ال٣غاع بلى
اللجىء بلى ما يؿمى "٢اهىنل ٖ٣ىباث الًغوعة "  ،الظر يمخاػ في مدخىاٍ بٗىصجه بلى ألا٩ٞاع الخ٣ليضيت في الخجغيم و الٗ٣اب ،
ٞيسلى مً ؤر مباصعة ٖلميت مضعوؾت مؿخ٣اة مً الىا ٘٢اإلاٗاف و الظر يٗ٨ـ الخالت آلاهيت للمجخم٘ و هجاٖت ؤلاظغاءاث
ُ
التي حؿخيبِ مً صعاؾاث جدليليت للمجخم٘  ،وال٩ل باالٖخماص ٖلى الخجاعب الؿاب٣ت و ألا٩ٞاع التي مً قإجها جىحر الُغي ٤بلى
اإلاكغٕ للخيلىلت صونل جٟا٢م الٓاَغة ؤلاظغاميت صازل اإلاجخم٘ٞ.األهٓمت الليبراليت حكٗغ باالعجياح بخُبي ٤ال٣اهىنل الجىاجي
الخ٣ليضر الظر حهض ٝؤؾاؾا لخلًٞ ٤اء صيم٣غاَي  ،ؤما ألاهٓمت الاؾدبضاصيت ٖ٨ـ طل ، ٪جميل ؤ٦ثر بلى ألازظ ب٨ٟغة
"خالت الخُىعة ٦إؾاؽ للؿياؾت الجىاثيت  ،م٘ اٖخماص جُبي ٤ؤقض الٗ٣ىبت .
بال ؤهه و في ٖاإلاىا اإلاٗانغ ازخلٟذ مىاػيً ال٣ىيل و بضؤث ألاهٓمت الليبراليت التي جضعى بالضيم٣غاَيت جميل بلى ٨ٞغة جُبي٤
"خالت الخُىعة" و ألاهٓمت الاؾدبضاصيت جميل قيئا ٞكيئا بلى جىٞحر يماهاث ٢اهىهيت و جسٟي ٠مً قضة الٗ٣ىباث التي
٧اهذ ؤصاة عصٕ لضيمىمت جىظهاتها.
ؤما ًٖ ٖاإلاىا الٗغبي٣ٞ ،اهىجها الىيعي مؿخىعص ٚحر هاب٘ مً طاتها و الظر ٖاصجا يٗ٨ـ مُٗياث اظخماٖيت ز٣اٞيت ٨ٞ ،غيت
و الضيييت اإلادليت .بالغٚم مً مداوالث َىا و َىا ٥تهض ٝبلى الاهٟها ًٖ ٫ال٨ٟغ ال٣اهىوي الٛغبي  ،لَ ً٨ظٍ اإلاداوالث
جٖ ٠٣اظؼة ؤمام حكب٘ عظا ٫ال٣اهىنل و الاظخمإ و الىٟـ و ٧ل الٟاٖلحن في َظا اإلاجا ٫بالش٣اٞاث الٛغبيت م٘ ججاَل
الخًاعة التي ييخمىنل بلحها .
العُاظت الجنابُت في النغام الجناةي الفشنس ي :
 اٖخمضها الىٓام الجىاجي الٟغوس ي باٖخباعٍ همىطظا لل٣ىاهحن الٛغبيت ألازغيل  ،و الؿبب َى ؤن ؤ٩ٞاع "بيخام الاهجلحزرل واإلاض الىابليىوي ؾاٖض ٖلى ٞخذ ال٨ٟغ ال٣اهىوي الٟغوس ي
 ، 789و ّل
بي٩اعيا ؤلايُالي م َب٣ذ ألو٫ل مغة في ٞغوؿا ًٖ َغي ٤زىعة
الخ٣ليضر زال ٫ال٣غنل الخاؾ٘ ٖكغ آٞا٢ا واؾٗت للخُبيٖ ٤لى الضو٫ل ألازغيل ألاوعوبيت.
ؾىت  8في ْغو ٝؾياؾيت و اظخماٖيت نٗبت ٞ ،إ٩ٞاع بي٩اعيا و مىوؿ٨يى اؾخىخاَا
نضع ٢اهىنل الٗ٣ىباث الٟغوس ي 0
٢اهىنل الشىعة ؾىتٞ 79تر٦ذ آزاعا ٖلى ال٣اهىنل الٗ٣ىباث الىابليىوي  ،بال ؤن ْغو ٝالخغب و ما هخج ٖىه مً ايُغاباث و
عصوص ٗٞل اهخ٣اميت يض ال٨شحر مً الجغاثم التي تهضص الىٓام الٗام  ،جمسٌ ٖىه يغوعة الغصٕ الٗام بالٗ٣ىباث الكضيضة
مً ؤلاٖضام و السجً اإلاابض...الخ .
و لئلإلاام بإَم جُىعاث ال٣اهىنل الٟغوس ي يم ً٨خهغَا في الى٣اٍ الخاليت:
٧ ان ٢اهىنل الٗ٣ىباث يىو ٖلى ٖ٣ىباث طاث خض واخض ٦ما ؾب ٤ؤلاقاعة بليه ؾىت 79حٗض ٫بىهىنه ٖلى ٖ٣ىباث
طاث خضيً خؿب ٢اهى0نل  ، 8بديض ؤنبذ يُٗي الخ ٤في الىُ ٤بالٗ٣ىبت اإلاىاؾبت صازل مجا ٫الخضيً .ؤما ًٖ ٖ٣ىبت
ؤلاٖضام و السجً اإلاابض ٞالؿلُت الٗضو٫ل ٖجها ٧اهذ ٚحر ٧اٞيت .
ؾىت ٧ 8ان ٖباعة ًٖ عص ٗٞل بخٗضيالث مٗخبرة في الدكغي٘ الٗ٣ابي و يٓهغ ظليا
 مؿاَمت اإلاضعؾت الخ٣ليضيت الجضيضة 0
في ٢اهىنل 8 /04/ 8بـ
د .محمد الرازقً  ،المرجع السابق  ،ص . 7
د  .محمد الرازقً  ،المرجع السابق  ،ص . 74
د  .محمد الرازقً  ،المرجع السابق  ،ص . 75
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 جُبي ٤الٓغو ٝاإلاسٟٟت ٖلى ٧ل ؤهىإ الجغاثم ْهىعل ؾلم للجغاثم الؿياؾيت ؤ٢ل ٢ؿىة بلٛاء الٗ٣ىباث الجؿضيت ٧الٛلي و ال٩ي الخسٟي ٠مً ٢ؿىة الٗ٣ىباث ألازغيل مٟهىم ؤلايالم ز ٠ٟفي ماؾؿاث ؤلانالخيت بميىلها بلى عص الاٖخباع للجىاة ًٖ َغي ٤بنالح السجىنل بوكاء مصخاث زانت بالهٛاع ه٣ل اإلاد٩ىم ٖلحهم بلى اإلاؿخٗمغاث " مً ؤظل بنالح ؤلاوؿان باألعى و بنالح ألاعى باإلوؿان" ، 885ظاء مخإزغا باالججاٍ الىيعي ؤلايُالي بٓهىعل ٨ٞغة ؤلاظغاءاث الى٢اثيت ٞيما يخٗل ٤بجغاثم الٗىص
 ٢اهىنل/05/ 7اإلاُب٣ت ٖلى اإلاجغمحن بالٗاصة
 ٢اهى لن 89/0 / 6اؾخىحى مً الاججاٍ الىيعي ٖىض جٟغ٢خه بحن اإلاجغم بالٗاصة و اإلاجغم بالهضٞت . ٢اهى لن  9 /07/ؤ٦ض ٖلى زهىنيت ظغاثم ألاخضار بةظغاءاث و٢اثيت ظضيضة ٦ ،ما ْهغث الٗ٣ىباث الخبٗيت ٧الخغمانمً الخ٣ى١ل اإلاضهيت .
959
 945ما٦ضا ٖليه ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت
 خغ٦ت الخجضيض الدكغيعي ٞيما يخٗل ٤باإلنالح الٗ٣ابي الظر بضؤ ؾىتتهخم بصخهيت اإلاد٩ىم ٖليه ؤزىاء جىٟيظ الٗ٣ىبت ًٖ َغي ٤الىهىم بوكاء ً٢اة زانحن بخُبي ٤الٗ٣ىباث  ،و مخابٗت
جُىعل الجىاة بٗض ٖضص مً ؤلاصاهاث.
 45اإلاخٗل ٤بجىىح ألاخضار ،بازخياع ؤلاظغاء اإلاىاؾب و٣ٞا لصخهيت
 ؤلانالح ألا٦ثر ٖم٣ا للدكغي٘ الجىاجي بخاعيش /0 /0ألاخضار  ،بظغاءاث جغبىيت باليؿبت ألخضار ألا٢ل مً ؾىت  ،بظغاءاث جغبىيت مسخلٟت باليؿبت ألخضار مً ؾىت بلى8
ؾىت  ،جُبي ٤الٗ٣ىبت الٟٗليت في خاالث اؾخصىاثيت .
بن جديحن ٢اهىنل الٗ٣ىباث في الضو٫ل اإلاخُىعة يخإزغ بٗضة ٖىامل مً قإجها ؤن حؿاَم في ؤلازغاء ؤو ؤلالٛاء في ههىنه و مً
بحن َظٍ الٗىامل التي جإزغ وبها ال٣اهىنل الٟغوس ي وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت  ،جمغص السجىاء ،الًٟاثذ التي جَ ٘٣ىا و َىا،٥
لخىحي بلى زلل في التر٦يبت الاظخماٖيت و ٚحر طل ٪مً ألاؾباب التي ججٗل اإلاكغٕ ي٨ٟغ ظضيا في نياٚت ظضيضة و آهيت
لل٣اهىنل آزظا بٗحن الاٖخباع اإلاُٗياث الجضيضة بما في طل ٪جُىعل الىٓغة بلى بٌٗ ال٣يم الؿاثضة في اإلاجخم٘ الٟغوس ي .
ُ
ٞمؿايغة للخُىعل الؿغي٘ في اإلاجخم٘ الٟغوس ي و الخٛحر في مٟهىم ال٣يم و بعياء الغؤر الٗام ق٩لذ ٖضة لجان مىظ بضايت
الجمهىعيت الخامؿت  ،لهض ٝبٖاصة الىٓغ في ٢اهىنل الٗ٣ىباث  ،و مً ؤَم مكاعي٘ ال٣ىاهحن التي وكغث اإلاكغوٕ الظر وكغ
. 988
 976و مكغوٕ ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجضيض اإلايكىعل ؾىت
في الكهغ الؿاب٘ مً ٖام

د  .محمد الرازقً  ،المرجع السابق  ،ص . 77
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العُاظت الجنابُت في النغام الجناةي العشبي:
 الالٞذ لالهدباٍ و هدً ه٣غا َظا الٗىىان ،الؿياؾت الجىاثيت في الىٓام الجىاجي الٗغبي " ،مهُلر الٗغبي" ،بط ؤن َظاي ٢اهىويٞ ،ديىما هضعط الىٓام الجىاجي الٟغوس ي ؤو الغؤؾمالي ؤو
اإلاهُلر ال يٗ٨ـ مًامحن ٖ٣اثضيت طاث مدخى ل
ر مٗحن  ،بمٗني لها ٢يما اظخماٖيت مؿخ٣غة في و٢ذ ْهى لع ال٣اٖضة ال٣اهىهيت لخمايت
ي ٨ٞغ ل
الاقترا٧ي ٞهي حٗ٨ـ مدخى ل
ال٣يم طاتها ٞ .مً الىاضر مٗنى هٓام ظىاجي بؾالمي يٗني الكغيٗت ؤلاؾالميت طاث ؤؾـ ٖ٣اثضيت و ٢يم زابخت  .بال ؤن
الخضيض ًٖ الىا ٘٢الٗغبي في َظا اإلاجا ٫يغوعرل للخلميذ بلى حٗضص الىٓم الجىاثيت صازل الضو٫ل الٗغبيت و التي باث مً
الىاظب صعاؾت ٧ل هٓام ظىاجي ٖغبي ٖلى خضا ،مما انُلر ٖليه بـ "الضعاؾت اإلا٣اعهت للىٓم الٗغبيت" اإلاسخلٟت ازخالٝ
بيضيىلىظياث و مكاعب ال٣اثمحن ٖلحها ،عٚم اإلاباصعاث عظا ٫ال٨ٟغ و ال٣اهىنل و الً٣اة الٗغب الغاميت بلى ظم٘ مسخل٠
الدكغيٗاث الٗغبيت و مداولت خهغَا في مىؾىٖاث مىخضة ٦مىؾىٖت الدكغيٗاث الٗغبيت  ،التي جٓم ظمي٘
الدكغيٗاث الٗغبيت اإلاٗمى ل ٫بها ،و هي ٖباعة ًٖ مجلضاث ضخمت لخٗضص الدكغيٗاث  ،و جٟغ٢ها "مجلضاث بها ظل
الخىظهاث الٗاإلايت في مجا ٫ألاهٓمت الجىاثيت زانت بالضو٫ل الٗغبيت"  ،هديجت ابخٗاصَم ًٖ ٢يم و زىابذ ألاؾـ
ؤلاؾالميت ٞ ،الٗغب ال يدهل لهم اإلال ٪بال بهبٛت صيييت مً ّ
هبىة ؤو واليت ؤو ؤزغ ٖٓيم مً الضيً  ،و الاوؿيا ١وعاء
ؤ٩ٞاع ٚغبيت و جىظهاث صونل ؤر صعاؾت مؿب٣ت لظلٞ .٪مما القٞ ٪يه ؤن وا ٘٢الضو٫ل الٗغبيت في الى٢ذ الغاًَ هخاط
ٖىامل جاعيسيت ال يم ً٨خهغَا في َظا البىض.
ر بةنضاعٍ ٢اهى لن
 ، 8 0مخإزغا به ال٣اهى لن اإلاهغ ل
٢ 858اهى لن هابليى لن لؿىت
هبضؤَا بخاعيش ج٣ليض ال٣اهى لن الٗشماوي ؾىت
الٗ٣ىباث ؾىت ، 88و جالَا ٖضة مكاعي٘ في مهغ بىٟـ اإلاىىا ، ٫و ؤو ل ٫ميكىعل باللٛت الٟغوؿيت و ؤلاه٩لحزيت و اإلاهُلر
ٖليه "بغوهيىث"وؿبت بلى اللجىت التي ٢امذ بةٖضاصٍ ٧ان ؾىت . 9طو ؤنل ٞغوس ي .
ؾىت  9م٣خبـ مً
 904ا٢خبـ اإلاكغٕ اإلاهغرل ؤخ٩ام ٢ىاهحن ٧ل مً بلجي٩ا  ،بيُاليا و الهىض  ،م٘ حٗضيالث 4
و في ؾىت
لؿىت . 9
ال٣اهىنل الٟغوس ي 4
بن َظٍ الخىاعيش جبحن خ٣بت ػمىيت جإزغ ٞحها ال٣اهىنل اإلاهغرل باٖخباع مهغ ؤو٫ل صولت ٖغبيت جضزل خغ٦ت الخ٣ىيىاث ألؾباب
ٖضة زانت بها و الضو٫ل الٗغبيت ألازغيل .لخسُىا َظٍ ألازحر خظو مهغ و جضزل هي ألازغيل خغ٦ت الخ٣ىيىاث في الٗهغ
الخضيض و بهظا ؤنبدذ بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ اإلاُٗياث الترازيت إلاجخمٗاث الضو٫ل الٗغبيت و بسانت الٓىاَغ ؤلاظغاميت وليضة
ٖم ٤اإلاجخم٘ٞ ،هي ٢ض َب٣ذ بٌٗ الىهىم ال٣اهىنل الجىاجي بُاب٘ بؾالمي و لٖ ً٨لى اؾخدياء .
ٞال٣اهىنل الجىاجي الٗغبي ؤو باألخغيل الضو٫ل الٗغبيت ال يسغط مً مًمىهه ًٖ الدكغيٗاث الجىاثيت الخضيشت ،و يخجلى طل ٪في
اإلاباصت الٗامت التي جد٨مه " ال ظغيمت و ال ٖ٣ىبت بال بىو " ...

د  .محمد الرازقً  ،نفس المرجع  ،ص . 9
تشرٌع الخدمة المدنٌة الجزائرٌة  ،نظم وظٌفٌة خاصة ،مستخرج من موسوعة التشرٌعات العربٌة  ،المعمول به  40هـ 98 -م  ،جاء فً المقدمة " صدرت موسوعة التشرٌعات
العربٌة من إعداد نخبة من رجال القضاء و القانون العرب شاملة جمٌع التشرٌعات المعمول بها فً الدول العربٌة ...تتوالى فً مسلسل ٌبدأ من رقم واحد بالنسبة لتشرٌعات دولة واحدة و
رقم األلؾ بالنسبة لتشرٌعات جمٌع الدول العربٌة ".
" و السبب فً ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فٌهم أصعب األمم انقٌادا بعضهم لبعض للؽلظة و األنفة و بعد الهمة و المنافسة فً الرئاسة...فإذا كان الدٌن بالنبوّ ة أو الوالٌة كان الوازع لهم
من أنفسهم و ذهب خلق الكبر و المنافسة منهم ،"...العالمة عبد الرحمان أبوزٌد ولً الدٌن ابن خلدون ،مقدمة العالّمة ابن خلدون" المسمّى دٌوان المبتدأ و الخبر فً تارٌخ العرب و البربر
و من عاصرهم من ذوي الشأن األكبر" ،نسخة محققة لونان بإخراج جدٌد ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع،بٌروت ،لبنان، 004 ،ص . 5
 4د  .محمد الرازقً ،المرجع السابق  ،ص . 9
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سابعا  :حنىح ألاخذار في الجضابــش
بطا ٧اهذ اإلاجخمٗاث الٛابغة و الىؾيُت لم حٗغْ ٝاَغة ظىىح ألاخضار٦ ،مك٩لت اظخماٖيت طاث زُىعةٞ ،ةن ػياصة
مٗضالث الجغيمت التي يغج٨بها ألاخضار و ألاَٟا ٫مىظ مىخهَ ٠ظا ال٣غنل ؤزاعث ٢لٚ ٤البيت اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة بك٩ل ؤصي
بلى اجساط بٌٗ ؤلاظغاءاث للخهضر لهظٍ الٓاَغة و بهض ٝجُىي ٤مًاٖٟاتها ؤو الخسٟي ٠مً ؤزُاعَا .
وْهغث ؤهماٍ ظاهدت زُحرة مؿخدضزت ،ؤياٞذ بلى مك٩لت الجغيمت ؤبٗاص ز٣اٞيت ظضيضة باجذ تهضص اليىم مؿخ٣بل ألاظيا٫
الجضيضة و التي حك٩ل َليٗت اإلاجخم٘ و مهضع َا٢خه البكغيت،و ّ
لٗل ما يًاٖ ٠اَخمام الٗلماء بضعاؾت ْاَغة ظىىح
ألاخضار َى ؤن مالمذ الصخهيت ؤلاظغاميت جدك٩ل في مغاخل مب٨غة في خياة الصخو اإلاىدغ ٝزم جخ٩امل في الؿىىاث
اإلاٗا٢بت مً زالْ ٫غو ٝو مىا ٠٢بظغاميت الخ٣ت.لظل ٪يىٓغ ٖلماء الاظخمإ و ألاهتروبىلىظيا بلى ؾلى ٥الجاهذ ٓ٦اَغة
ؾلى٦يت – اظخماٖيت  ،ؤو حٗبحر ْاَغرل للخضرٞ ،يم ً٨بعظاٖها بلى خهيلت ٢يم اظخماٖيت زاَئت  ،ؤو جُبي٣اث ٢اهىهيت
ٚحر مؿخدضزت ،ؤو ختى هديجت الخإزحر و الٗيل مً زال ٫ز٣اٞت ظاهدت ٦ ،ما طَب البٌٗ بلى بعظإ َظٍ الٓاَغة ٖىض
الخضر بلى مغاخل الُٟىلت اإلاب٨غة ؤيً يلخمؿىنل ايُغاباث شخهيت للُٟل الجاهذ .
و ما َح ُه ُمىا  ،الجاهب حكغيعي الظر حهض ٝبلى خمايت الخضر الجاهذ في الجؼاثغ جُبي٣ا لؿياؾت ظىاثيت مؿُغة  ،و ٦ضا مضي
هجاٖت َظٍ الؿياؾت ٖلى ؤعى الىا ، ٘٢مً زال ٫ؤلاقاعة بلى ٖىامل ظىىح ألاخضار و ؾياؾت الخٟ٨ل باألخضار في الجؼاثغ
 : 01عىامل حنىح ألاخذار في الجضابش :ل
ؤع٢ام مهالر ألامً مغٖبت ًٖ ألاَٟا ٫الجاهدحن و اإلاخىعَحن في ؤٖماٖ ٫ى ٠بغٚم ؾجهم اإلاب٨غة خيض سجلذ مهالر ألامً
الىَني جىعَهم في الجغيمت بكتى ؤهىاٖها  ،وطلٖ ٪بر مسخل ٠ؤعظاء الجؼاثغ .و خؿب مدآٞت الكغَت الً٣اثيت ،
وعثيؿت اإلا٨خب الىَني لخمايت الُٟىلت وظىىح ألاخضار ٞ ،ةن ْاَغة بظغام ألاخضار آزظة في الخىامي بك٩ل عَيب في ؾىت
 0965خضر مخىعٍ في قتى ؤهىإ الجغيمت  .و ٢ض اعج ٟ٘الٗضص م٘ جهايت الٗام 2005 .
 004سجلذ مهالر ألامً الىَني
 ،خيض جإحي الؿغ٢ت في م٣ضمت ؤهىإ الجغيمت اإلاغج٨بت مً ٢بل ؤَٟا9٫بـ  47خضر مخىعٍ  .جإحي بٗضَا
ليهل بلى0
ٞحها  7خضر.
ظىدت الًغب والجغح الٗمضر خيض جىعٍ 8
٦ما سجلذ مهالر ألامً الىَني جىعٍَٟ 665ل في ظىدت جدُيم ؤمال ٥الٛحر .ألازُغ في ٧ل َظا ؤن ألاَٟا ٫مخىعَىنل
ختى في ً٢ايا ال٣خل  ،خيض سجلذ طاث اإلاهالر جىعٍَٟ 5ال في ظغاثم ال٣خل الٗمضر.و جم بخهاء َٟال مخىعَا في
 005ليهل بلىَٟ 5ال.
 ، 004اعج ٟ٘الٗضص زال ٫الٗام
ً٢ايا ال٣خل الٗمضر الٗام
و زههذ اإلاضيغيت الٗامت لؤلمً الىَني ٞغ١ل ؤمً لخمايت ألاخضار مىػٖت ٖلى ٧ل والياث الجؼاثغ الشماهيت وألاعبٗحن .وفي
َظا عاٖذ اإلاضيغيت ٧ى لن الٗانمت جًم ؤ٦بر ٖضص مً ؤَٟا ٫الكىاعٕ خيض يخىاٞضو لن ٖلحها مً مسخل ٠الىالياث  ، ،بط
يٗيكىنل الًيإ بٗيىه  ،بٗض ؤن يلجاوا بلحها مٗخ٣ضيً ؤجها الخل ل٩ل مكا٧لهم .والخالم مً ٧ل ما يٗيكىهه مً ْغوٝ
نٗبت.
وبلٛت ألاع٢ام ؤخهذ مهالر ألامً َٟ 3485ال مكغصا بالكاعٕ  ،ؤوٟ٢تهم مهالر الكغَت زال ٫صوعياتها  ،و٢امذ بدؿليم
ٖضص مجهم ألؾغَم  ،لخهبذ بظل ٪جماعؽ وْيٟت اظخماٖيت باإلاىاػاة م٘ اإلاهام ألامىيت اإلاىىَت بها  ، .و ما يهٗب اإلاهمت
السٌدة مسعودان خٌرة  ،محافظة الشرطة القضائٌة ورئٌسة المكتب الوطنً لحماٌة الطفولة وجنوح األحداث ،ركن فطور الصباح بٌومٌة الخبر الجزائرٌة الصادرة بتارٌخ الفاتح من ٌونٌو
/حزٌران من العام  ، 006كشفت عن األرقام المتعلقة بالطفولة الجانحة بالجزائر.
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ألاَٟا ٫الٟاعيً مً مىاػ٫ل ٖاثالتهم خيض يغًٞىنل الٗىصة بلحها ،ولهظا ٖىض ا٢خياصَم بلى مغ٦ؼ الكغَت واؾخجىابهم ،
يُٗىنل ٖىاويً زاَئت ٧ي يٓللىا عظا ٫الكغَت وبالخالي ال يخم٨ىىا مً بٖاصتهم بلى بيىتهم .وفي َظا الهضص ؤخهذ مهالر
 005بلٖ ٜضص ألاَٟا ٫الٟاعيً مً مىاػلهم 4
ألامً َٟ 3485ال بالكىاعٕ جم جى٢يٟهم مً ٢بل مهالر الكغَت وفي الٗام
َٟال.
ألاَٟا ٫الجؼاثغيىنل وبن صٗٞتهم بٌٗ الٓغو ٝالعج٩اب ؤٖماٖ ٫ىٞ ،٠هم ب٣ضع ؤ٦بر ضخايا ٖى .٠و٢ض ؤخهذ مهالر
ألامً الىَنيَٟ 509ال ٧ان ضخيت ٖى ٠اإلاجخم٘  ،وفي َظا بلٖ ٜضص ألاَٟا ٫ضخايا الٗى ٠الجؿضرَٟ 0 8ل و طل٪
 005صاثما .ويإحي الٗى ٠الجيس ي ٦شاوي اٖخضاء ٖىي ٠يخٗغى له الُٟل الجؼاثغرل بيؿبت 47ضخيت ،
زال ٫الٗام
وحك٨ـل البىـاث ؤ٦بــغ وؿبت بـ 8 8بيذ م٣ابـل 6 4ولــض.
ٞ ، 005ةن ضخايا ال٣خل الٗمضر مجهم  ،ججاوػل َظا
وبن ٧ان ٖضص ألاَٟا ٫اإلاخىعَحن في ً٢ايا ال٣خل ٢ض بل 5ٜزال ٫ؾىت
الغ٢م ليهل بلىَٟ 8ال ٢خلىا ٖمضا  ،مجهم ط٦غا و 6بىاث .
الدعشب اإلاذسس ي و العمل في ظن مبىشة:
عبُذ الضعاؾت ؤؾباب يٗ ٠وؿبت الخمضعؽ باإلاغخلت الشاهىيت و٦ظا اليؿب الٗاليت للدؿغب اإلاضعس ي بلى بغوػ ْاَغة ٖمالت
ألاَٟا ٫هديجت للٓغو ٝالا٢خهاصيت التي حٗيكها الٗانمت ،خيض اؾدىضث لضعاؾاث ؤٖضتها مىٓمت اليىهيؿي ٠في َظا
 999و٢ضعَا اإلاٗهض الىَني للٗمل ؾىت  2003ب ، %بن
اإلاجا ٫و٢ضعث وؿبت ألاَٟا ٫الظيً يٗملىنل في الجؼاثغ بـ %5ؾىت
حكٛيل ألاَٟا ٫مىيىٕ َام وخؿاؽ جخضاوله ال٨شحر مً وؾاثل ؤلاٖالم في الٗالم بإؾغٍ  ،وجىليه اإلاىٓماث الخ٩ىميت وٚحر
يامً بإن ؤَٟا ٫اليىم في ؤر مجخم٘ َم عظاله الظيً ي٣ىصوهه بالٛظ .وللٓغو ٝالتي
الخ٩ىميت ٖىايت زانت ألن الٗالم ٧له ِ
يٗيكها الُٟل في مديُه – ؾىاء ٧اهذ ماصيت ؤو اظخماٖيت ؤو ز٣اٞيت وختى ؾياؾيت ٖ -ال٢ت مباقغة بمضي اؾخٛال ٫الُٟل
في ؾً مب٨غة ؤر بمٗنى ؤهه ٧لما ؾاءث ْغوٞه ؾهل اؾخٛالله .بال ؤهه في الجؼاثغ يبضو الٗضص يئيال ويٗ٨ـ اهسٟاى
 ، 005خيض مً ؤنل
مؿخىيل اؾخٛال ٫الُٟىلت بدكٛيلها ٢بل الؿً ال٣اهىهيت في الجؼاثغ  ،بل اهس ٌٟؤ٦ثر زال ٫الٗام
 999مدًغ مسالٟت جم حسجيل ( )5زمـ مدايغ مخٗل٣ت بدكٛيل ألاَٟا٢ ٫بل الؿً ال٣اهىهيت  ،و َى ما يمشل وؿبت
 ، %0.085وهي وؿبت يئيلت ظضا  ،ي٣ى٫ل البٌٗ بإجها جبٗض ٖلى الاعجياح  ،وحٗني ؤن الُٟىلت في الجؼاثغ في مىإي ًٖ
الاؾخٛال ٫في مجا ٫الكٛل .وهي ٍألاع٢ام التي ظٗلذ وػاعة الٗمل والخًامً الاظخماعي جا٦ض ؤن ( الىيٗيت بالجؼاثغ ٚحر
م٣ل٣ت باإلاغة في َظا اإلاجا ، ٫وؤن بالصها ٚحر مٗىيت بداالث " ؤؾىؤ ؤق٩اٖ ٫مل ألاَٟا ) "٫يظ٦غ في َظا الؿيا ١ؤن
بخهاثياث م٨خب الٗمل الضولي اإلايكى لع زال ٫الٗام 00ؤوضخذ ؤن  5مليى لن َٟل مً الٟئت الٗمغيت ( 5بلى 7ؾىت )
يماعؾىنل وكاَا ا٢خهاصيا بك٩ل ؤو بأزغ ،
البطالـت في الجضابش  :ل
هاَيٖ ًٖ ٪ملياث حؿغيذ الٗما ٫التي ؤصث بضوعَا بلى بغوػ ْاَغة البُالت لم يازغ ؾلبا ٖ ِ٣ٞلى الدؿغب اإلاضعس ي لخالميظ
و٦باع الؿً مجهم وبهما جمسًذ ٖجها ْىاَغ ؾلبيت ؤزغيل مجها ْاَغة ؤَٟا ٫الكىاعٕ الظيً اخترٞىا الدؿى ،٫ألاَٟا٫
اإلاهملىنل واإلاىلىصونل زاعط بَاع الؼواط ،ظغاء الخ ٪٨ٟألاؾغرل وجإزغ ؾً الؼواط وؤػمت الؿ ً٨والبُالت ،مٓاَغ الٗى ٠التي
يظَب ألاَٟا ٫ضخيت لها صازل ألاؾغة ،اإلاضعؾت ،الكاعٕ ..و التي ونلذ بلى ؤ٢ص ى مؿخىياتها م٘ ْاَغة ؤلاعَاب هاَيًٖ ٪
تبقى هذه اإلحصائٌات خاصة بمصالح مدٌرٌة األمن الوطنً ناهٌك عن اإلحصائٌات الؽٌر رسمٌة و إحصائٌات خالٌا حماٌة األحداث الخاصة بالدرك الوطنً .
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ْىاَغ الٗى ٠التي جلخ ٤باألَٟا ٫ظغاء خىاصر الُغ١ل والخىاصر اإلاجزليت والتي ؤزظث ؤبٗاصا زُحرة زال ٫الؿىىاث
ألازحرة ..
ؤطفاٌ الؽىاسع العامت في الجضابش :ل
ْاَغة ؤَٟا ٫الكىاعٕ ؤزظث في الاػصياص هديجت لجزوح الغيٟيحن مً ؤبىاء اإلاىاَ ٤ألا٦ثر ٣ٞغا و٦شاٞت ؾ٩اهيت في الجؼاثغ ؤو مً
الىالياث التي جًغعث مً خالت الٗى ٠التي ٖاقتها البالص زال ٫الدؿٗيىاث ،وؤ٦ضث ؤن َاالء ٢ض يخدىلىنل بلى مىخجحن
ؤؾاؾيحن لٗى ٠ظماعي ،مكحرة بلى وظىص ؤَٟا ٫يخسظونل مً الكاعٕ مالطَم الضاثم ويىظض آزغون الػالىا في الكىاعٕ هديجت
ي
ُ٢يٗت ؤ٢ل م٘ الٗاثلت واإلااؾؿاث ألازغ ل
ؤ٦ضث الضعاؾت ؤن مجهم ؤيخام ألاب وألام ،وَى ما يجٗلهم في قىاعٕ.
ر بالضعظت ألاولى٣ٞ ،غ ألاولياء ٦ؿبب عثيس ي ،ج ٪٨ٟالٗاثلت ،اإلابالٛت
ؤعظ٘ َاالء ؤؾباب جىاظضَم بالكاعٕ بلى الٗى ٠ألاؾغ ل
في الؿلُت ألابىيت٣ٞ ،ضان الخىان الٗاثلي ،و٣ٞضان الخجاوـ الٗاثلي٦ ،ما نغح  %مً مجمىٕ الٗيىت حٗغيهم لٗى٠
ظيس ي مً ٢بل مجهىلحن ،ألاب ؤو ػوط ألام .ؤما ًٖ َغ١ل ٦ؿب مٗيكتهم في الكاعٕ ٞلخهىَا في مماعؾت وكاٍ منهي،
يٗملىنل لخؿابهم الخام ،الدؿى ،٫الضٖاعة ،الؿغ٢ت ،حٗاَي اإلاسضعاث ،بيىما اعج٨ب %47مجهم ظىدا  %لهم ٖال٢اث م٘
مغا٦ؼ وماؾؿاث الخًامً اإلاسخلٟت % ،يخٗاملىنل م٘ ٖياصاث زانت ِ٣ٞ %7،يخٗاملىنل م٘ ظمٗياث زحريت وِ٣ٞ %4
لهم اجها ٫بم٩اجب ألايضر الٗاملت بدشا ًٖ ٖمل .
العنف على الحذر في الجضابش:ل
الٗى ٠بإق٩اله اإلاسخلٟت الظر يخٗغى له ألاَٟا ٫ؤو ييخجىهه ؤو يٗيكىنل يمىه يىمياَ ،ى مً الىخاثج اإلاهمت التي يمً٨
مالخٓتها بؿهىلت في الىا ٘٢الجؼاثغرل اليىمي ،خؿب الضعاؾت التي ؤ٦ضث ؤن ؤَٟا ٫في الجؼاثغ و باإلياٞت بلى ما ؾب ٤ط٦غٍ
يىاظهىنل الٗى ٠وؾىء اإلاٗاملت صازل ألاؾغة وفي اإلاضعؾت والكاعٕ ،وفي ؤٚلبها طاث َاب٘ ظؿضر بيؿبت %50وهٟس ي بيؿبت
 % 5وطل ٪اؾدىاصا لضعاؾاث وبدىر ؤظغيذ في الؿىىاث ألازحرة ومجها صعاؾت ؤظغاَا مغ٦ؼ البدىر في الا٢خهاص الخُبي٣ي
 ) 999والتي اؾخٗاهذ بضوعَا بمُٗياث ظمٗتها مً مهالر َبيت
مً ؤظل الخىميت وصعاؾاث البروٞيؿىعل زياَي (
واظخماٖيت وؤمىيت عؾميت ،بييذ في زخامها الُاب٘ الخٟي اإلاؿ٩ىث ٖىه لهظٍ اإلاماعؾاث وٖضم بغوػَا بلى الؿُذ وعجؼ
اإلااؾؿاث ؤمامها الٖخباعاث ؤزال٢يت ومجخمٗيت و٢لت الخإَيل ويٗ ٠ؤلام٩اهياث ،جىنلذ الضعاؾاث بلى ؤن ؤَٟا ٫الجؼاثغ
يخٗغيىنل بلى مماعؾاث جغبىيت ٢ؿغيت صازل الٗاثلت واإلاضعؾت جمىذ لها نٟت الكغٖيت ،والى ٖى ٠ظؿضر ،قٟهي وهٟس ي،
وختى اللٟٓي ،والجيس ي الظر يضاعيل في الٛالب إلصعاظه يمً الُابىَاث ،وَى ما ؤ٦ضجه ؤيًا صعاؾت ؤظغتها وػاعة الصخت
بٗض ٖضة ؾىىاث زلذ ٖلى ٖيىت مً ألاَٟا ٫زلهذ بلى حٗغيهم بلى ٖ٣ىباث هٟؿيت وظؿميت وظؿضيت ٢اؾيت.
َظا وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن ؤَٟا ٫اإلاٗغيىنل للٗى ٠وؤلاَما ٫ؤضخىا ييخجىنل الٗى ،٠لخبرػ ْاَغة اهدغا ٝألاخضار
 ، 005ألامغ الظر ؤصي بلى الخ٨ٟحر في وي٘ آلياث ظضيضة
 004و
والتي اػصاصث خؿب الضعاؾت بيؿبت  %4زالٖ ٫امي
ماؾؿاجيت وحكغيٗيت إلاىاظهت الٓاَغة التي ؤ٦ضث اإلاُٗياث اإلاخىٞغة آهظا ٥اؾخٟدالها وبلىٚها صعظت ٖاليت مً الخُىعة
وؤقاعث بلى ؤن ألاخضار في الجؼاثغ يخٗغيىنل بلى ال٣خل ٚحر الٗمضر ،والاٚخهاب بيؿبت ٖاليت والى مؿخىياث ٖاليت مً
مع اإلشارة إلى أن هذه النسب حددت حسب العٌنة المدروسة من قبل لجنة كلفت بالمهمة عن المعهد العربً إلنماء المدن.
دراسة المركز البحوث تفً االقتصاد التطبٌقً من أجل التنمٌة.www.mercprogram.org ،
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الًغب والجغح الٗمضر ،ويغج٨بىنل ظغاثم وظىذ جخمشل في الؿغ٢ت ،الًغب والجغح ٚحر الٗمضر ،جسغيب اإلامخل٩اث،
الاٖخضاء ٖلى ألاؾغة ،وٖلى آلاصاب الٗامت ،ج٩ىيً ظمٗيت ؤقغاع ،اؾخٗما ٫اإلاسضعاث واإلاىاص الؿامت ،باإلياٞت بلى ظغاثم
ؤزغيل لخبرػ بلى الؿُذ زال ٫الٗام اإلااض ي ْاَغة الهجغة الؿغيت ،ؤو ٠٢بؿببها خضزا وَى الىي٘ الظر ٞغى الخٟ٨ل
بً٣ايا الٗى ٠اإلاىخج مً ٢بل ألاَٟا ٫والكباب ٖلى ؤٖلى مؿخىيل .
ؤقاعث الضعاؾت بلى ؤن ألاَٟا ٫يمشلى لن  %مً مجمىٕ ضخايا ؤلاعَاب "هدى مليى لن َٟل" وَى الٗى ٠الباع لػ الظر جؼامً
م٘ الخالت ألامىيت التي ٖاقتها الجؼاثغ زال ٫الٗكغيت اإلااييت ،والتي طَب ألاَٟا ٫والكباب ؤو ل ٫ضخاياٍ.
٦ما ؤقاعث بلى ؤن هدى 50ؤلَٟ ٠ل َّيخم مً ؤخض ألابىيً ِ٣ٞ %5،مجهم جم الخٟ٨ل بهم هٟؿيا وجغ ٥الب٣يت صونل ٖىايت،
بؿبب الى٣و في اإلااؾؿاث الٗاملت في مجا ٫الغٖايت والخمايت لؤلَٟا ٫اإلاٗغيىنل للخُغ٦ ،ما اؾخٗغيذ الضعاؾت الىخاثج
الخُحرة اإلاترجبت ًٖ جضَىعل الصخت الىٟؿيت لؤلَٟا ٫هديجت حٗغيهم للٗى ،٠مٗايكخه ؤو مكاَضجه ومجها الخ٣ييم الؿلبي
لظواتهم ..
العنف في ؤلاعالم و الطفل:
مما ال قٞ ٪يه ؤن جُىعل وؾاثل ؤلاٖالم و الاجها ٫و ؾهىلت ا٢خىاثه و ٦ضا اهدكاع قب٨ت الاهترهذ ،يازغ في ز٣اٞت الُٟل
الجؼاثغرل و الكاب الجؼاثغرل في ٢يمه و جاعيسه  ،و مسخل ٠وكاَاجه في خياجه اليىميت
ر اإلاٗانغ
 ١التي يؿخٗملها عواص الٛؼ لو الش٣افي و ال٨ٟغ ل
و مً َىا ؤنبدذ ٧ل وؾاثل ؤلاٖالم و بمسخل ٠ؤق٩الها ،مً الُغ ل
وػعٕ في قبابىا ؾمىم و عطاثل الش٣اٞاث الٛغبيت و يغب ٖغى الخاثِ ؤنالخىا و ٨ٞغها ؤلاؾالمي ،
ٞخض ٤ٞاإلاٗلىماث ٚحر مىخ٣اة و الترويج لؤل٩ٞاع الٛغبيت و حٗؼيؼ الهيمىت و الخبٗيت للضو٫ل اإلاخ٣ضمت و بخال ٫الش٣اٞاث
ألاظىبيت مدل الش٣اٞت الىَىيت ٖلى مؿخىيل ال٣ىاٖض الجماَحريت ابخضاء مً الٗاصاث و الؿلى ٥اليىمي بلى ؾلم ال٣يم
والىمِ الخياة ،و يٛغؽ م٩اجها عوح الخبٗيت الهامخت الخٟيت مما يٛحر شخهيت جل ٪اإلاجخمٗاث بةٖاصة نياٚتها بلى همِ
مٗيحن  ،و مً زال ٫طل ٪يم ً٨جشبيذ بٌٗ مالمذ الٗامت إلاًامحن اإلااصة ؤلاٖالميت الٛغبيت اإلاىظهت الؾتهالٞ ٥ئت الكباب
الٗغبي و الجؼاثغرل زهىنا و يٗمل ؤلاٖالم ٖلى:
 الٛلى في الالمىُ٣يت و بلٛاء الٗ٣ل في جدليل ألاقياء و اإلاىا.٠٢
 جمجيض اإلاٛامغة الٟغصيت و الكٗىعل بالٗٓمت الظاجيت و ٢خل ؤلاخؿاؽ بالجماٖيت .
 الترويج للٗى ٠و الىخكيت و ال٣خل و الجيـ ٦ما في مٗٓم ألاٞالم الٛغبيت
ر  ،وجدضيض
و الالٞذ لالهدباٍ ؤهه و م٣اعهت م٘ الًٟاثياث الٛغبيت  ،هجض الًٟاثياث الٗغبيت حٗاوي مً ه٣و في الخإَحر التربى ل
قغاثذ و ٞئاث اإلاجخم٘ اإلا٣بل ٖلى اؾتهال ٥اإلااصة اإلا٣ضمت بليه ٞ ،اوٗضام جدضص الؿً ألاصوى مشال إلاكاَضة ألاٞالم في
الًٟاثياث الٗغبيت  ،وب٢ضام الٛغب ٖلى ٞغى جدضيض الؿً  ،يٟخذ لىا ؤ٦ثر مً مجا ٫للدؿائَ ،٫ل عاظ٘ طل ٪بلى ظهل
ال٣اثمحن ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم الٗغبيت بًغوعة جدضيض الؿً ألاصوى إلاكاَضة ألاٞالم مشال؟  ،ؤو ؤن الُٟل الٗغبي مٟٗى مً
الاَخمام التربىرل اإلااَغ؟
الطالب عبد المهٌمن الدٌرشوي ،الؽزو الثقافً و تأثٌراته التربوٌة  ،دراسة خاصة بقسم التخطٌط التربوي  ،كلٌة التربٌة  ،جامعة دمشق،بدون سنة  ،ص .07
الطالب عبد المهٌمن الدٌرشوي ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة .
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 الحذر و آفت اإلاخذساث في الجضابشبن اعجٟإ ْاَغة الاججاع باإلاسضعاث واؾتهال٦ها في مجخمٗىا بالىٓغ لل٨مياث اإلاذجىػة مً ؤهىاٖها ؾىىيا و٦ظا ػياصة
ألاشخام اإلاخىعَحن في َظا اإلاجا ٫وبغوػ اؾتهال٦ها بك٩ل ملٟذ لالهدباٍ ٖامل ؤؾاس ي في جٟؿحر ال٨شحر مً مٓاَغ الٗى،٠
بما ٞحها ْاَغة ؤلاعَاب هٟؿه ،خيض ؤقاعث الضعاؾت بلى ما ط٦غجه وؾاثل عؾميت ًٖ ؤن ٖىانغ بعَابيت ج٩ىنل ٖاصة جدذ
جإزحر اإلاسضعاث واإلاهلىؾاث ؤزىاء اعج٩ابها ألٗٞالها ؤلاظغاميت وجدىلها آلالث صماع ،و حٗىص ؤؾباب جىاو٫ل الكباب لهظٍ الؿمىم
بلى :
ؤػمت الؿ ،ً٨الدؿغب اإلاضعس ي ،ه٣و اإلاٗالم واإلاٛغياث التي يخٗغى لها الكباب مً وعاء البداع ،الغ٧ىص الا٢خهاصر
والبُالت ،الدكائم واليإؽ الظر يهيب ٞئاث واؾٗت مً الؿ٩ان جؼصاص ٣ٞغا يىما بٗض يىم بلى ظاهب جإزحر ؤلاعَاب والٗى٠
ٖلى الاؾخ٣غاع الاظخماعي وٖلى الخىاػ لن الؿي٩ىلىجي لؤلٞغاصَ .ظا وؤقاعث الضعاؾت ؤن ههٖ ٠ضص اإلاخىعَحن في ً٢ايا بي٘
واؾتهال ٥اإلاسضعاث بُالىنل (ؤ٢ل مً 5ؾىت) زالٞا لٟئت الكباب ألا٢ل مً 8ؾىت الظيً ال يؼالىا بٗيضيً ًٖ اإلاخاظغة
وؤ٢غب لالؾتهالٖ ،٥لى الغٚم مما ؤ٦ضجه ألاظهؼة ألامىيت مً اؾتهضا ٝؤَٟا ٫وقباب الىالياث الخضوصيت في تهغيب ؤو
اإلاكاع٦ت في الاججاع باإلاسضعاث،
 : 0ظُاظت الخىفل باألخذار في الجضابش:للخٟ٨ل و خمايت ألاخضار في الجؼاثغ  ،اهخهجذ ؾياؾاث مخٗضصة و التي ججؿضث
ٖلى ؤعى الىا ٘٢مً زال ٫الهيا٧ل و َيئاث التي جىٓمها مجمىٖت مً ال٣ىاهحن الخىٓيميت ٞ ،ؿياؾت الخمايت يمً٨
جىييدها بخدضيض ؤَم اإلاٗالم الدكغيٗيت و الىٓم ؤلاصاعيت اإلادضصة ٧الخالي
 معالم ظُاظت الجضابشٍت للخنمُت وخماًت ألاخذار:ؤصعط َظا اإلاُلب بهض ٝبْهاع جىظهاث الجؼاثغ مً زال٫ر و مً بحن ؤَم مٗالم الؿياؾت الجىاثيت
الاجٟا٢ياث الضوليت و اإلاٗاَضاث التي حٗض مً ؤَم مهاصع الدكغي٘ الجؼاثغ ل
لخمايت خ٣ى١ل الخضر في الجؼاثغ
* في مجاٌ خماًت خلىق ؤلانعاو
 اإلاىازُم الذولُت:ناص٢ذ الجؼاثغ ٖلى اجٟا٢ياث ألامم اإلاخدضة الغثيؿيت الؿب٘ اإلاٗىيت بد٣ى١ل ؤلاوؿان وهي:
,) 989
 الٗهضان الضوليان الخانان بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت والخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ( اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرل ). (1972.) 996
 اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة" () 989
 اجٟا٢يت مىاًَت الخٗظيب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾيت ؤو الالبوؿاهيت ؤو اإلاهيىت ( واجٟا٢يت خ٣ى١ل الُٟل () 99.) 005
 واجٟا٢يت خمايت الٗما ٫اإلاهاظغيً وؤٞغاص ؤؾغَم () 989
 ناص٢ذ ٖلى "البروجى٧ى٫ل الازخياعرل ألاو٫ل" اإلالخ ٤بالٗهض الضولي للخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ( ١ؤلاوؿان " :الاجٟا٢يخان اإلاغ٢مخان ()87
ناص٢ذ الجؼاثغ ٦ظلٖ ٪لى اجٟا٢ياث مىٓمت الٗمل الضوليت الشماوي اإلاٗىيت بد٣ى ل
 ) 05اإلاٗىيخان بالً٣اء ٖلى
و( )98اإلاٗىيخان بدغيت الخجم٘ واإلاٟاويت الجماٖيت" ( ،) 96و"الاجٟا٢يخان اإلاغ٢مخان ( ) 9و(
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 00و اإلاٗىيخان بمى٘ الخميحز في الٗمل
ٖ 969لى الخىالي ,و "الاجٟا٢يخان اإلاغ٢مخان
السخغة والٗمل ؤلاظباعرل"، 96
وقٛل الىْاثٖ) 969، 96( "٠لى الخىالي ،و"الاجٟا٢يخان اإلاغ٢مخان ) (8و( ) 8اإلاٗىيخان بمى٘ اؾخسضام ألاَٟا٫
وال٣انغيًٖ 2001 ، 1984لى الخىالي .
جدٟٓذ الجؼاثغ ٖلى ؤخ٩ام بٌٗ الاجٟا٢ياث التي ناص٢ذ ٖلحهاٖ ,لى الىدى الخالي :
 الٗهضان الضوليان بةٖالن جٟؿيـغ :جٟؿغ الخ٩ىمت الجؼاثغيت اإلااصة ( ) التي هي مكتر٦ت بحن الٗهضيً ٖلى ؤجها ال جمـ بإيتخا ٫خ٧ ٤اٞت الكٗىب ٖحر ال٣ابل للخهغ ٝفي ج٣غيغ اإلاهحر ،وفى الؿيُغة ٖلى زغواتها الُبيٗيت ،وجغيل ؤن ما يكاع بليه في
اإلااصة ) (1/3في ٦ال الٗهضيً ،وفي اإلااصة ( ) 4مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت مً بب٣اء
خالت الخبٗيت لبٌٗ ألا٢اليم يخٗاعى م٘ ميشا ١ألامم اإلاخدضة وؤَضاٞها.
 جٟؿغ الخ٩ىمت ؤخ٩ام اإلااصة ( )8مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،واإلااصة ( ) مًً
الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل الؿياؾيت واإلاضهيت جٟؿحرلا ي٣ط ي بجٗل ال٣اهىنل َى ؤلاَاع الظر حٗمل الضو٫ل صازله ٞيما
يخٗل ٤بدىٓيم مماعؾت الخ ٤في بوكاء جىٓيم.
 ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت
 حٗخبر الخ٩ىمت ؤخ٩ام ال٣ٟغجحن –  4مً اإلااصة ( ) مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى لوالش٣اٞيت ال جمـ بإيت خا ٫الخ ٤في ؤن جىٓم بدغيت هٓامها الخٗليمي .
 جٟؿغ الخ٩ىمت ؤخ٩ام ال٣ٟغة  4مً اإلااصة ( ) مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت بكإن خ٣ى١لومؿئىلياث الؼوظحن ؤزىاء الؼواط وٖىض ٞسخه ٖلى ؤجها ال جمـ بإيت خا ٫ال٣اٖضة ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖلحها الىٓام ال٣اهىوي
الجؼاثغرل .
 اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة" :اإلااصة ( ) التي جلؼم الضو٫ل ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت الً٣اء ٖلى الخميحزيض اإلاغؤة ,وطل ٪بخجؿيض مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في صؾاجحرَا الىَىيت وحكغيٗاتها ،وٟ٦الت الخد٣ي ٤الٗملي لهظا
ً
اإلابضؤ  -بما في طل ٪الدكغي٘ -لخٗضيل ؤو بلٛاء ال٣ىاهحن التي حك٩ل جميحزلا يض اإلاغؤة ,خيض عبُذ الجؼاثغ طل ٪بٗضم حٗاعيها
م٘ ٢اهىنل ألاؾغة.
ً
ً
مؿاويا للغظل ٞيما يخٗل ٤بجيؿيت ؤَٟالها لخٗاعيها م٘ ٢اهىنل الجيؿيت الجؼاثغرل
ل
 اإلااصة ( ,) /ٝ 9بكإن مىذ اإلاغؤة لخ٣ا
و٢اهىنل ألاؾغة.
 اإلااصة ( ,)4/ٝ 5التي جخٗل ٤بدغيت ألاشخام وخغيت ازخياع مدل ؾ٨جهم وب٢امتهم لخٗاعيها م٘ ٢اهىنل ألاؾغة اإلااصة ( ,) 6التي جخٗل ٤باإلاؿاواة بحن اإلاغؤة والغظل في ٧اٞت ألامىعل اإلاخٗل٣ت بالؼواط والٗال٢اث ألاؾغيت ,ؤزىاء الؼواط ؤو ٖىضٞسخه ,بديض ال جخٗاعى م٘ ٢اهىنل ألاؾغة .واإلااصة ( ,) /ٝ 9التي جخٗل ٤بإؾلىب خل الجزاٖاث بحن الضو٫ل ألاَغا ٝخى٫ل
جُبي ٤ؤو جٟؿحر الاجٟا٢يت .
 اجٟا٢يت خ٣ى١ل الُٟل :بٖالن جٟؿحررل بكإن ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهيت مً اإلااصة ( ) 4اللخان جخٗغيان لخ ٤الُٟل في ١وواظباث الىالضيً في جىظيه الُٟل وفى مماعؾت خ٣ه بُغي٣ت جيسجم م٘ ٢ضعاجه
ال٨ٟغ والىظضان والضيً ،واخترام خ٣ى ل
اإلاخُىعة ،بديض بن الالتزاماث الىاعصة في َاجحن ال٣ٟغجحن ؾى ٝجٟؿغ بالخىا ٤ٞم٘ الىٓم ال٣اهىهيت الجؼاثغيت وزانت
الضؾخىعل الظر يىو ٖلى ؤن صيً الضولت َى ؤلاؾالم ،واإلاىاص (  ) 7– 6-التي جخٗل ٤بةم٩اهيت خهى ل ٫الُٟل ٖلى اإلاٗلىماث
58

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  2ؤبشٍل 2016

واإلاىاص مً ٧اٞت اإلاهاصع الضوليت ،بديض جُب ٤م٘ الىي٘ في الاٖخباع مهلخت الُٟل والخاظت بلى خمايخه ،وفي َظا ؤلاَاع
ؾى ٝجٟؿغ الخ٩ىمت الالتزاماث الىاعصة في َظٍ اإلاىاص وايٗت في اٖخباعَا ال٣اهىنل الىَني .
 اجٟا٢يت خمايت الٗما ٫اإلاهاظغيً وؤؾغَم" :اإلااصة (  ,) /ٝ 9التي جخٗل ٤بالخد٨يم في اإلاىاػٖاث بحن الضو ل ٫ألاَغا ٝخى ل٫جٟؿحر ؤو جُبي ٤الاجٟا٢يت .
 اإلاىازُم ؤلاكلُمُت :وا٣ٞذ الجؼاثغ ٖلى:
 ، 990وَى وزي٣ت
بٖالن ال٣اَغة لخ٣ى١ل ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع ًٖ ماجمغ وػعاء زاعظيت الضو٫ل ؤلاؾالميت في الٗامبعقاصيت ال جدخاط بلى جهضي.٤
اهًمذ بلى "اإلايشا ١ألاٞغي٣ي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان والكٗىب" (.) 98وا٣ٞذ ٖلى "اإلايشا ١الٗغبي لخ٣ى١ل ؤلاوؿانً / , 004ول٨جها لم
اإلاٗض ,"٫الظر اٖخمضجه ال٣مت الٗغبيت في جىوـ في مايى/ؤياع
جهاصٖ ١ليه قإن مٗٓم البلضان الٗغبيت .
 مؤظعاث خلىق ؤلانعاو :للجؼاثغ همُان مً ماؾؿاث خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،وَما :اإلااؾؿاث الىَىيت ،واإلاىٓماث ٚحر
الخ٩ىميت .و٢ض جم جإؾيـ "اللجىت الىَىيت الاؾدكاعيت لتر٢يت خ٣ى١ل ؤلاوؿان وخمايتها" بمىظب مغؾىم عثاس ي نضع في
 5ماعؽ/آطاع ، 00باٖخباعَا ماؾؿت ٖمىميت مؿخ٣لت جخمخ٘ باالؾخ٣ال ٫اإلاالي وؤلاصاعر ،جًُل٘ بمهام اؾدكاعيت
جخٗل ٤بالغ٢ابت وؤلاهظاع اإلاب٨غ والخ٣ييم في مجا ٫خ٣ى١ل ؤلاوؿان ,وجم حك٨يلها ٖلى ؤؾاؽ حٗضصر ،وج٣ىم بـ
 وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ل ؤلاوؿان ١ؤلاوؿان،
 مغاظٗت الدكغيٗاث الىَىيت مً خيض جىا٣ٞها م٘ مباصت خ٣ى ل اإلاكاع٦ت في بٖضاص الخ٣اعيغ التي جلتزم الضولت بخ٣ضيمها بلى ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة بمىظب التزاماتها اإلاخٖ ٤ٟلحها. ج٣ىم اللجىت بةٖضاص ج٣غيغ ؾىىرل يخم عٗٞه بلى عثيـ الجمهىعيت .٦ظل٣ٞ ٪ض قهضث الجؼاثغ وكإة ٖضص مً مىٓماث خ٣ى١ل ؤلاوؿان جدىىٕ ازخهاناتها؛ ٞبًٗها يٗمل بازخهام ٖام
مشل:
.) 987
 الغابُت الجؼاثغيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان (.) 985
 الغابُت الجؼاثغيت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ل ؤلاوؿان () 000؛ وبيجها ٞغٕ
وبًٗها يخسهو في الجهىى بد٣ى١ل ٞئاث مٗيىت مشل " :ظمٗيت هىعل لخمايت وجغ٢يت خ٣ى١ل ؤلاوؿان" (
989
إلاىٓمت "الٟٗى الضوليت/الجمٗيت الجؼاثغيت"
 الاهخمام باألظشة في الدؽشَع :ً
٢اهىها يديذ ألبىاء اإلاغؤة الجؼاثغيت مً ػوط ؤظىبي الخهى٫ل ٖلى ظيؿيت والضتهم٦ ،ما
ل
005
ؤنضعث الجؼاثغ في 6ماعؽ/آطاع
ً
٢يىصا ٖلى خ ٤الؼوط في حٗضص الؼوظاث ،وخظ ٝقغوٍ واليت ألا٢اعب في
ل
يلبي جدؿحن ؤويإ اليؿاء في الٗمل ،ويًي٠
ػواط اليؿاء .
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ً
بغهامجا حهض ٝبلى مداعبت الٟؿاص في الىٓام الً٣اجي ،و٢ض اظخم٘ اإلاجلـ
ل
005
 بضؤث الخ٩ىمت مىظ هىٞمبر/حكغيً زانً
٢اييا بتهمت اؾخسضام الىٟىط
ل
 006بمدا٦مت
 ، 006و٢ام في صيؿمبر٧/اهىنل ؤو٫ل
الىَني للً٣اء مغجحن زال ٫الٗام
 . 006و٧ان
وٖضم اخترام اإلاباصت ،وزانت التي جد٨م مهىت اإلاداماة .بال ؤهه لم يٗلً ًٖ هخاثج جد٣ي٣اجه ختى جهايت الٗام
ً
٢اييا ل٣يامهم بإٖما ٫جخٗاعى م٘ ٦غامت اإلاهىت .
ل
ٖ 005ؼ٫ل60
٢ض جم في الٗام
 ٦ما ال يٟىجىا ؤلاقاعة بلى ٢اهىنل ألاؾغة الظر ظاء ليضٖم الخىظه الجؼاثغرل في َظا اإلاجا٫ 0النغم ؤلاداسٍت و الجنابُت الخاـت بدماًت ألاخذار في الجضابش :ل
بهه مً الجضيغ بالظ٦غ ؤن الجؼاثغ و ٚغاع مشيالتها اَخمذ بالخضر و الخضر الجاهذ بخىٞحر ظملت مً الدكغيٗاث ججؿضث
ٖلى بزغَا ماؾؿاث و َيا٧ل مً قإجها الخمايت و الى٢ايت مً الجىىح لضي ألاخضار  ،خمايت خ٣ى١ل الخضر الجاهذ جبضؤ ؤطا
صر الخٗبحر ٢بل الجىىح بخىاٞغ مجمىٖت مً الىؾاثل قغٖها ال٣اهىنل الجؼاثغرل لخٟاصر اهؼال ١الخضر وؾِ مكا٧ل
١
يهٗب خلها  ،و ج٩ى لن ؾاب٣ت لالهدغا ٝو جخجؿض في الخمايت الؿاب٣ت لالهدغا ٝو الىؾاثل اإلاكغٖت ٢اهىها لخمايت خ٣ى ل
الخضر بٗض الجىىح جخجؿض في مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت  ،و يم ً٨ؤن وؿتهل وؾاثل الخمايت في مُلبان :
  :خماًت ألاخذار العابلت لالندشاف في الجضابش  :مً ؤَضا ٝالؿياؾت الجىاثيت الخضيشت في ٧ل صولت الكمىليت ٞيمايخٗل ٤بمسخل ٠مىيىٖاتها  ،بديض يىهب اَخمامها ٖلى الى٢ايت  ،الخجغيم و الٗ٣اب ٞ ،الى٢ايت َىا الى٢ى ٝللخيلىلت صونل
و٢ىٕ الجغيمت بخُبي ٤ال٣اهىنل ٟٞ ،ئت ألاخضار مً ؤ٦ثر الٟئاث خاظت للخمايت ٞ ،الٓغو ٝالاظخماٖيت و الا٢خهاصيت
للخضر ٢ض ججٗله ٖغيت للجغيمت مغج٨با لها ؤم ضخيت  ،زانت و ؤن ألاخضار بد٨م ؾجهم ال يضع٧ىنل و ال ي٣ضعون زُىعة
وظىصَم في ؤما ً٦ؤو مىا ٠٢مٗيىت .
و ٧ان لؼاما ٖلى الضولت ؤن جلٗب صو لع ج٣ضيم الىصر و ؤلاعقاص و الخمايت بخسهيو قغَت بصاعيت زانت باألخضار يخم
ج٩ىيجها ج٩ىيىا يدىاؾب و ٞئت ألاشخام الظيً ؾيخم الخٗامل مٗهم  ،و مهمت الكغَت ؤلاصاعيت ال جسغط ًٖ مى٘ ألاخضار مً
الخجى٫ل في ؤػ٢ت اإلاضيىت و الضزى٫ل في اإلادالث الٗامت اإلاسههت لل٨باع ٧اإلا٣اهي و صوعل الؿيىما و ألاما ً٦اإلاٗؼولت التي ٖاصة
ما يجخم٘ ٞحها طوول الخال ١الٟاؾضة .بل يضزل ٖملها في ال٣يام بضوعاث جدؿيؿيت وؾِ اإلااؾؿاث الخٗليميت و اإلاهىيت ؤو
ؤولياء ألاخضار للخىبيه و جٟٗيل الخٗاونل ألاؾغة و اإلاجخم٘ في َظا الٗمل الى٢اجي الخدؿيس ي .
ٟٞي الجؼاثغ هجض ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤؾىض ٖمل الى٢ايت الؿاب٣ت مً و٢ىٕ الجغيمت بلى بٌٗ اإلاىْٟحن ،بمىدهم نالخياث يبِ
ألاخضارٞ ،اؾدىاصا بلى ٢اهىنل خمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت و ألامغ اإلاخٗل ٤بةخضار ماؾؿاث و اإلاهالر اإلا٩لٟت بدمايت
الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت ٞ ،مً زال ٫مما ؾب ٤اإلاىْٟحن اإلاسى٫ل لهم الخمايت و الٗمل للخيلىلت صونل و٢ىٕ ألاخضار في ؤوخا٫
الاهدغا ٝو اإلامشلحن للكغَت ؤلاصاعيت َم :

المؤرخ فً  09رمضان  404الموافق لـ ٌ 09ونٌو  ، 984المتضمن قانون األسرة ( ،الجرٌدة

األمر رقم 0 /05المؤرخ فً  7فبراٌر  ، 005المعدل و المتمم للقانون رقم /84
الرسمٌة رقم  5ص.) 9
د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص. 8
" ٌختص قاضً األحداث لمحل إقامة القاصر أو مسكنه  ،أو محل إقامة أو مسكن والدٌه أو الولً علٌه  ،و كذلك قاضً األحداث للمكان الذي وجد فٌه القاصر فً حال عدم وجود هؤالء
ضة التً ترفع إلٌه من الولً أو وكٌل الدولة أو
 ،بالنظر فً العرٌضة التً ترفع إلٌه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي ٌسند إلٌه حق الحضانة على القاصر نفسه  ،و كذلك العري
رئٌس المجلس الشعبً البلدي لمكان إقامة القاصر أو المندوبٌن المختصٌن باإلفراج المراقب  ،"......األمر رقم  0 /7مؤرخ فً  5ذي الحجة عام  9الموافق لـ  0فبراٌر سنة
ٌ 97تعلق بحماٌة الطفولة و المراهق  ،المادة .0
 " 4بٌد أنه ٌجوز للوالً أو لممثله فً حالة االستعجال أن ٌأمر بوضع األحداث فٌها " المؤسسات و المراكز" لمدة ال تتجاوز ثمانٌة أٌام  ،"....األمر رقم  64/75المؤرخ فً  0رمضان
ولة و المراهقة  ،المادة .0 /04
عام  95الموافق ل  6سبتمبر سنة ٌ 975تضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماٌة الطؾ

60

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  2ؤبشٍل 2016

 سبِغ اإلاجلغ الؽعبي البلذي :يخمخ٘ عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر بهٟت الًبُيت الً٣اثيت اؾدىاصا بلى هو اإلااصة
 990و التي
 5مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل و ٦ضا اإلااصة 68مً ٢اهىنل البلضيت ع٢م 08/90اإلااعر في 07ؤٞغيل
جىو ٖلى ؤن لغثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر نٟت يابِ الكغَت الً٣اثيت ٧.ىنل ؤن مً يخمخ٘ بهٟت الكغَت
الً٣اثيت يخمخ٘ ؤيًا بهالخيت الكغَت ؤلاصاعيت و له ٧اٞت الؿلُاث لخمايت ألاخضار مً الاهدغاٝ
 والي الىالً ــت :اؾدىاصا بلى اإلااصة الغابٗت مً ألامغ ع٢م 64/75و التي جىو ٖلى  " :بيض ؤهه يجىػل للىالي ؤو إلامشله في خالت
ر
الاؾخعجا ٫ؤن يإمغ بىي٘ ألاخضار ٞحها " اإلااؾؿاث و اإلاغا٦ؼ" إلاضة ال جخجاو لػ زماهيت ؤيام  ،" ...هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
٢ض وؾ٘ مً ؾلُاث الىالي في مجا ٫يبِ ألاخضار اإلاٗغيحن لالهدغا ٝبلى صعظت ؤهه ؾمذ له ؤن يإمغ بىي٘ الخضر
ما٢خا في ؤخض اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم يدضص خاالث الاؾخعجا ٫الىاعصة في اإلااصة اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا
ٞ ،الىالي يخضزل في خالت ٖضم الىنى٫ل بلى ٖلم الًبُيت الً٣اثيت ؤو الً٣اء بإن الخضر في زُغ و يغوعرل الخضزل ،
و للىالي صوعل َام في الى٢ايت خيض مىذ له اإلاكغٕ الجؼاثغرل بنضاع ٢غاعاث بمى٘ صزى٫ل ألاخضار البال ٜؾجهم 8ؾىت بلى
اإلااؾؿاث التي ج٣ضم حؿلياث و ٖغوى جازغ جإزحرا ياعا ٖلى ؤزال ١الكباب ٦ ،ما يد ٤له ٚل ٤اإلااؾؿت إلاضة ؾخت
ؤقهغ  ،و لئلقاعة ٞةن اإلااصة 75مً ٢اهىنل الىاليت و اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الاظخماعي ٖلى ؤن اإلاجلـ الىالجي يباصع و يصج٘ و
يؿاَم في بغامج الترٞيه و الدكٛيل زانت ٞيما يخٗل ٤بالكباب ٦ما ؤن اإلااصة 77مً هٟـ ال٣اهىنل جىو ٖلى " يؿاَم
اإلاجلـ الكٗبي الىالجي بالخيؿي ٤م٘ اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت في ٧ل وكاٍ اظخماعي حهض ٝبلى يمان ما يلي :
مؿاٖضة الُٟىلت ،مؿاٖضة اإلاٗى٢حن. "...
اإلانذوبيو اإلايلفيو باإلفشاج جدذ اإلاشاكبت:
اؾدىاصا ٖلى الىهىم الدكغيٗيت و زانت مجها ما يخٗل ٤بدمايت و و٢ايت الخضر مً الاهدغاٟٞ ، ٝي ٢اهىنل ؤلاظغاءاث
الجؼاثيت الجؼاثغرل اإلااصة " 480يسخاع اإلاىضوبىنل الضاثمىنل مً بحن اإلاغبحن الازخهانيحن " ،و ٖىض الخمًٗ في َظٍ اإلااصة يدبحن
ؤن َىا ٥هىٖان مً اإلاىضوبحن ٞمً بحن اإلاىضوبحن َىا ٥اإلاىضوبىنل الضاثمىنل يٗيجهم وػيغ الٗض ٫يسخاعون مً بحن
الازخهانيحن و يخ٣ايىنل عواجب ٖلى خؿاب الً٣اء الجؼاجي ،
و مىضوبىنل مخُىٖىنل يٗيجهم ٢اض ي ألاخضار مً بحن ألاشخام الظيً يبلٖ ٜمغَم واخضا و ٖكغون ٖاما ٖلى ألا٢ل،
والظيً ي٩ىهىنل ظضيغيً بالش٣ت و ؤَال لل٣يام بةعقاص ألاخضار .و بما ؤن مٗٓم ألاخ٩ام الً٣اثيت الهاصعة في خ ٤ألاخضار
جضوعل خى٫ل ؤلاٞغاط جدذ اإلاغا٢بت ٗٞمل اإلاىضوبىنل الضاثمىنل و اإلاخُىٖىنل يدؿ٘ بلى مغا٢بت الخضر و جدبٗه م٘ ج٣ضيم ج٣اعيغ
٧ل زالزت ؤقهغ ل٣اض ي ألاخضار ؤو ج٣ضيم ج٣اعيغ مؿخعجلت في خالت جضَىعل زُحر و مٟاجئ لؿلى ٥الخضر ؤو حٗغيه لًغعل
ؤصبي .

الموافق ل ٌ 08ونٌو سنة  ، 966الذي ٌتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ب القانون رقم /06

األمر رقم  55/66المؤرخ فً  8صفر عام 86
دٌسمبر . 006
د  .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص . 9
األمر رقم  65/75مؤرخ فً  0رمضان عام  95الموافق لـ  6سبتمبر سنة ٌ 975تعلق بحماٌة أخالق الشباب  ،المادة  0إلى المادة .05
 4القانون رقم  09/90المؤرخ فً  07أفرٌل سنة  990المتعلق بقانون الوالٌة .
 5األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم المرجع السابق  ،المادة .480
 6األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع ،المادة . /479

المؤرخ فً 0
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خماًت ألاخذار اإلاندشفيو في الجضابش:ل
ر يشحر
بن ٖضم بيٟاء الهٟت الخجغيميت ٖلى بٌٗ الٗما ٫التي ي٣ىم بها ألاخضار ٧الدكغيض باٖخباعٍ في خالت زُغ مٗىى ل
هىٖا مً الالخباؽ باٖخباع ؤن اإلاباصت التي ي٣ىم ٖلحها الخجغيم باليؿبت ألخضار جسخل ًٖ ٠اإلاباصت التي ي٣ىم ٖلحها الخجغيم
باليؿبت للبالٛحن مما يٗؼػل جمؿ٨ىا بًغوعة بٖاصة الىٓغ في اإلاٗايحر ظضيضة جخٗامل م٘ جهغٞاث ألاخضار زانت و آن اإلابضؤ
باليؿبت لؤلخضار َى الٗالط و ؤلانالح ال الٗ٣اب و الغصٕ .مً زالٖ ٫غى اإلااؾؿاث ال٣اثمت ٖلى خمايت الخضر الجاهذ ،
و٦ضا ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت إلا٩اٞدت الجغيمت و في هٟـ الى٢ذ يمان خمايت خ٣ى١ل الخضر الجاهذ  ،مً زال ٫الخُغ١ل بلى
الًبُيت الً٣اثيت و ازخهاناتها في مجا ٫ألاخضار ٖامت لىسخم اإلاُلب بظغاءاث الخد٣ي ٤و اإلادا٦مت و مضي جماش ي
َظٍ ؤلاظغاءاث و خمايت خ ٤الخضر الجاهذ في الجؼاثغ
المبطُت اللمابُت :ل
طَب بٌٗ ألاؾاجظة و الباخشحن في َظا اإلاجا ٫بلى اٖخ٣اص ؤن ٖضم جىاو٫ل ال٣ٟهاء مىيىٕ الًبُيت في مجا ٫ألاخضار عاظ٘
بلى ؤم اإلاكغٖحن في ؤٚلي الخيان ال يٟغصونل ههىنا زانت بال٣هغ في مغخلت البدض الخمهيضر بال ؤن جىاو٫ل َضا اإلاىيىٕ في
َظٍ اإلاغخلت مً الخد٣ي ٤يجغها بلى الخضيض ًٖ الًبُيت الً٣اثيت َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت الوٗضام الىهىم الخانت
بالًبُيت ٖىض ألاخضار لييخ٣ل بلى مغخلت الاتهام و الخد٣ي ٤الابخضاجي واإلادا٦مت ،و ٖليه ٞةن الخُغ١ل بلى الًبُيت
الً٣اثيت في مجا ٫ألاخضار يٗ٨ـ الىا ٘٢اإلاٗاف ٖلى ؤعى الىا. ٘٢ل
ٞإٞغاص الًبُيت الً٣اثيت َم ؤو٫ل مً يباقغ البدض بٗض و٢ىٕ الجغيمت و مهامها اجساط ظمي٘ بظغاءاث الخدغرل و البدض
خى ل ٫الٗمل اإلاغج٨ب ؤلاظغامي و البدض ًٖ اإلاجغم و الخ٣ضيم بلى الىيابت إلاىانلت ؤلاظغاءاث ُٞب٣ا ل٣اهى لن ؤلاظغاءاث
ر في ماصجه 4يكمل الًبِ الً٣اجي:
الجؼاثغ ل


يباٍ الكغَت الً٣اثيت



ؤٖىان الًبِ الً٣اجي

 اإلاىْٟحن و ألاٖىان اإلاىىٍ بهم ٢اهىها بٌٗ مهام الًبِ الً٣اجي.
لم يسو اإلاكغٕ الجؼاثغرل في ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت ألاخضار بًبُيت ً٢اثيت زانت ٦ما ؤهه جىٗضم ههىم زانت
باألخضار في مغخلت الًبُيت الً٣اثيت و بالخالي ٞالًبُيت الً٣اثيت الٗاصيت هي التي ج٣ىم بالبدض و الخدغرل َب٣ا
لل٣ىاٖض الٗامت يض ألاخضار بال ؤهىا وكحر في َظا الؿيا ١بلى اإلايكىعل الهاصع مً اإلاضيغيت الٗامت لؤلمً الىَني في 5ماعؽ
 ١يخمخٗى لن بهٟت الًبُيت الً٣اثيت َب٣ا لل٣ىاٖض
 ١لخمايت ألاخضار و الُٟىلت و ؤٞغاص َظٍ الٟغ ل
 98و مٟاصٍ بوكاء ٞغ ل
الٗامت
 فشق خماًت الطفىلت :
٣ٞض وعص في ال٣ٟغة الغابٗت مً الهٟدت الشالشت مً ميكىعل اإلاضيغيت الٗامت لؤلمً الىَني مايلي  ":بن جىؾي٘ مىاَ ٤اإلاضيىت و
ال٨شاٞت الؿ٩اهيت هي مً الٗىامل الجاػمت التي ؾاٖضث ٖلى اعجٟإ ظغاثم ألاخضار  ،لظا جاؾـ ٞغ١ل ألاخضار في البضايت
باإلاهالر اإلاىظىصة في الخجمٗاث ال٨بحرة و يم ً٨ؤن جىؾ٘ في اإلاؿخ٣بل بلى ؤمً والياث الىًَ".
د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص . 4
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة

.
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و في الهٟدت الشالشت مً اإلايكىعل هو ٖلى " و ي٩ىنل مً اإلاالثم بل مً الًغوعرل ؤن جلخٞ ٤غ١ل ال٣هغ بالٟغ١ل الجىاثيت ؤو
ألا٢ؿام الً٣اثيت  ،و جىهب في مدالث مؿخ٣لت ًٖ اإلاهالر ألازغيل ختى يم ً٨ججىب الازخالٍ  ،هٓغا للُبيٗت الاظخماٖيت
لخمايت الُٟىلت آلازمت" و َى ما جىاولخه ال٣ٟغة الخحرة مً الهٟدت الشاهيت بإهه " مً الًغوعرل ل٩ي يدؿنى ججىب الازخالٍ
اإلاًغ باإلاجغمحن ألاخضار م٘ ال٨باع الكغاع و ال ؾيما اإلاخٗىصيً مجهم  ،ؤن جىهب ٞغ١ل ال٣هغ في ؤما ً٦مىٟهلت ًٖ
مهالر الكغَت ألازغيل اإلاىظىصة .
و جخ٩ىنل َظٍ الٟغ١ل مً مدا ٔٞالكغَت باليؿبت للىالياث ٦شيٟت الؿ٩ان بمؿاٖضة ٖضص َام مً اإلاىْٟحن  ،باإلياٞت بلى
مٟدكاث الكغَت و ج٣ؿم مهامهم مً مجمىٖت م٩لٟت بمغاَ٣حن و ألازغيل باألَٟا ،٫ؤما في اإلاضن ألازغيل ٢ض هجض مدأٞ
قغَت ؤو يابِ قغَت .و ال٩ل له نٟت الًبُيت الً٣اثيت َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت و مجهم مً ي٨دؿبها ب٣غاع .و مً مهامها :
-

ال٣يام بمغا٢بت اإلادالث الٗمىميت للخدغرل و الخإ٦ض مً ؾً اإلاؿخسضمحن
ج٣ضيم اإلاؿاٖض لؤلخضار الضيً يٗاهىنل مً نٗىباث و ؤويإ ٚحر ٖاصيت
مغا٢بت ججمٗاث ألاخضار زاعط اإلااؾؿاث الخانت
البدض ًٖ ال٣هغ في خالت ٞغاع مً ماؾؿاث ألاخضار ؤو مً مىاػ٫ل ؤولياءَم
ال٨ك٧ ًٖ ٠ل شخو ي٣ىم باؾخٛال ٫ألاخضار و ٦ضا ؾىء اإلاٗاملت التي يخٗغى لها الُٟل ؾىاء مً ألاولياء ؤو مً
َغ ٝالخايً ؤو الىص ي

ي مدآٞاث الكغَت  ،و ٖضم ج٩ىيجهم
 ١خمايت الُٟىلت ٖلى مؿخى ل
و ألاَم ؤن ٖضم جدضيض اإلااَالث الٗلميت ألٞغاص ٞغ ل
ج٩ىيىا مخسهها في مجا ٫الُٟىلت يى٣و مً مغصوصَم و يبٗضَم ًٖ الهض ٝاإلايكىص  ،بلى ظاهب اوٗضام اؾخ٣الَ ٫يا٧ل
 ًٖ ١مدآٞاث الكغَت ٞاإلايكىعل مضيغيت ألامً الىَني  5٫ماعؽ 98ؤقاع بلى م٣غاث مىٟهلت جماما ًٖ م٣غاث
الٟغ ل
 ١بصاعاث ٖاصيت  ،و ببٗاصَم ًٖ اإلاجغمحن البالٛحن و الاخخ٩ا ٥بهم ؾىاء في
الكغَت ختى يٓهغ للخضر ٖلى ؤن َظٍ الٟغ ل
٢اٖاث الاهخٓاع ؤو الخد٣ي ٤الخمهيضر ؤو ختى الىٓغ بلى ؤشخام م٨بلحن و ما ييخج ًٖ طل ٪مً نىعل ؤو جسميىاث ٞ ،الُٟل
و اإلاغاَ ٤ؾغي٘ الخإزغ و يٗي ٠الصخهيت .
 خالًا خماًت ألاخذار في حهاص الذسن الىطني:
/04/07/ 005ط ب /DEOR/ص و الهض ٝمجها الخٟ٨ل بٟئت
 005جدذ ع٢م
بم٣خط ى الثدت الٗمل الهاصعة بخاعيش 4ظاهٟي
اإلاىدغٞحن مً ألاخضار اإلاٗغيحن للخُغ  ،بالخيؿي ٤م٘ ألاؾغة و اإلاضعؾت و اإلاجخم٘ اإلاضوي  ،و الخد٣ي ٤و الخدغرل في الً٣ايا
ر ٖىض
ؤيً ي٩ى لن ؤخض ؤَغاٞها ٢انغا و جدك٩ل َظٍ الخاليا مً مؿاٖض ؤو ل ٫و صع٦يحن ازىحن و بقغا ٥الٗىهغ اليؿى ل
الا٢خًاء  ،و حٗمل في بَاع البىض الخامـ مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت و الخام بهٟت الًبُيت الً٣اثيت و ٦ضا ألاٖىان
اؾدىاصا بلى اإلااصة 9مً هٟـ ال٣اهى لن .
ؤما ًٖ اإلااَالث الٗلميت لٟغ١ل الخاليا ٞ ،يسخاعون مً بحن الظيً لهم ميى٫ل الخٗامل م٘ ألاخضار و لهم م٘ اقتراٍ ٦غثيـ
 005مشال جدذ
الخليت ؤن ي٩ىنل ؤب عب ألؾغة مشاليا  ،و يكخمل بغهامج ج٩ىيً زاليا خمايت ألاخضار اإلادضصة بخاعيش 07ماعؽ
 0 /06/ 005مجمىٖت مً اإلاىاص ؤَما ٦ :يٟيت اإلا٣ابلت  ،الىؾاَت الاظخماٖيت  ،الخد٣ي ٤الاظخماعي  ،مباصت ٖلم الىٟـ
ع٢م
د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص .4
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة  5/ 5و المادة . 9
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الجىاجي  ،مباصت ٖلم الىٟـ الُٟل ٦ ،ما جم ج٩ىيً يباٍ ٗٞال في اإلاغ٦ؼ الىَني لخ٩ىيً اإلاؿخسضمحن مً ؤظل اإلاٗى٢حن في
٢ؿىُيىت  .مً مهامها :
 ؾمإ الخضر بدًىعل وليه ؤو اإلاؿاو ٫ال٣اهىوي ٖىه و في خالت ٚيابهم ممشل مضيغيت اليكاٍ الاظخماعي بالىاليت و
جغؾل اإلادايغ بلى و٦يل الجمهىعيت و ٤ٞما َى مدضص ٢اهىها "ال٣ىاٖض الٗامت" .
 الى٢ايت و الخمايت بالخهضر بلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫اؾخٛال ٫ألاخضار و الخيؿي ٤م٘ ؤٞغاص ٞغ١ل خمايت الُٟىلت
 جىٖيت و جدؿيـ ألاخضار ًٖ َغي ٤بغامج زانت باإلاغا٦ؼ و اإلاضاعؽ و مغا٦ؼ الخ٩ىيً اإلانهي وبالخٗاونل م٘ مضيغياث
البيئت و الكباب و الغيايت  ،الصخت  ،الش٣اٞت  ،و ٧ل مً له ٖال٢ت بجاهب الُٟىلت و الكباب .
 بٖاصة ؤلاصماط و طل ٪بالخيؿي ٤م٘ مغا٦ؼ بٖاصة التربيت.
إحشاءاث المبطُت اللمابُت و اإلاداهمت في خماًت خلىق ا ألاخذار:
يباقغ يباٍ الكغَت الً٣اثيت في الجؼاثغ ٖملهم في ً٢ايا ألاخضار و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت متى ونل بلى ٖلمهم ؤو جم
ا٦دكا ٝظغيمت ؤو حٗغى بلى ألاخضار ؤو الاهدغا ، ٝمً جل٣ي الك٩اورل و البالٚاث و ظم٘ الاؾخضالالث مً َغٞ ٝغ١ل
خمايت الُٟىلت ؤو زاليا خمايت ألاخضار
 جللي الؽياوي و البال اث :
ال يكترٍ ؤن يخم الخبلي ٜو٣ٞا إلظغاءاث مدضصة ٣ٞض ي٩ىنل قٟهيا ؤو ٦خابيا ؤو ٖبر الهاج ٠ؤما ًٖ َغي ٤الصخ ٠ال يجىػل
اؾخٗمالها في مجا ٫ألاخضار جُبي٣ا إلابضؤ ؾغيت ؤلاظغاءاث ويخم جدغيغ مدايغ لخ٣ضم بلى و٦يل الجمهىعيت اإلاسخو،
وجُبي٣ا لىو اإلااصة 475مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل ٩ٞل الك٩اويل اإلاصخىبت بةصٖاء مضوي ج٣بل ختى و بن ٧ان
اإلاكخ٩ي مىه خضزا مىدغٞا و جهبذ في َظا الؿيا ١جبلي ٜق٩ىيل يىظب ٖلى يابِ الكغَت ٖغيها ٖلى الىيابت الٗامت .
وٖليه ٞةن ٖمل الًبُيت بزُاع ولي الخضر ؤو اإلاؿاو ٫ال٣اهىوي و جباصع بجم٘ ألاصلت بالىؾاثل اإلاكغوٖت  ،بال ؤهىا وكحر في
َظا الؿيا ١و ٖ٣ب اإلا٣ابالث اإلايضاهيت يخل٣ى عظا ٫الًبُيت نٗىباث في الىلي لغ ٌٞخًىعٍ ؤو الى٢ى ٝبجاهب ابىه
الخضر مما يهٗب مً مهمت عظا ٫اإلاً و مىانلت ؤلاظغاءاث مما يًُغون بلى اؾخضٖاء ممشلحن ًٖ مضيغيت الكاون
الاظخماٖيت للخمشيل ال٣اهىوي .
 حمع الاظخذالالث:
الُغ١ل اإلاؿخٗملت في ميضان ألاخضار اإلاىدغٞحن جسخل ٠هىٖا ما ًٖ ال٣ىاٖض التي جدب٘ م٘ ً٢ايا البالٛحنٞ ،بمجغص جل٣ي
الك٩ىيل مً َغ ٝيباٍ الكغَت الً٣اثيت ؤو بال ًٖ ٙو٢ىٕ ظغيمت مً خضر  ،يباقغ في ظم٘ الاؾخضالالث باالهخ٣ا ٫بلى
ٖحن م٩ان اعج٩اب الجغيمت  ،و في هٟـ الى٢ذ يسُغ الىلي ؤو مؿاو ٫ال٣اهىوي  ،و وكحر َىا ؤهه بطا حٗمض الخضر بزٟاء
ٖىىان الىلي ؤو مؿئىله ال٣اهىوي  ،يلجإ ؤٖىان الًبُيت بلى الؿمإ بدًىعل مؿاٖض اظخماعي الظر يدًغ مٗه ختى
اإلادا٦مت خالت حٗظع اإلاخىانل لٗىىان الىلي ؤو اإلاؿاو ٫ال٣اهىوي .
د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص .47
 7،و . 8
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة ،
" ٌجوز لكل من ٌدعً إصابته بضرر ناجم عن جرٌمة نسبها إلى حدث لم ٌبلػ الثامنة عشر من عمره أن ٌدعى مدنا "  ،األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل
و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة / 475
فالشائ االستعمال مصطلح الشرطة القضائٌة ،
ع
 4إن استعمال المشرع مصطلح الضبطٌة القضائٌة و الشرطة القضائٌة فً مادة واحدة ٌثٌر التساؤل عن الفرق الحقٌقً بٌن المصطلحٌن ،
بالرؼم من توحٌدهما فً المعنً و أن مصطلح الضبطٌة القضائٌة ٌشمل كل من رجال القضاء  ،الضباط  ،األعوان  ،الموظفون المكلفٌن ببعض مهام الضبطٌة القضائٌة ما ورد فً المادة
 4من قانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم .
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وبطا حٗظع خًىعل اإلاؿاٖض الاظخماعي ي٣ىم يابِ الكغَت بؿمإ الخضر و يغؾل اإلال ٠بلى و٦يل الجمهىعيت و ي٣ضم له
الخضر ؤيًا .
و يم ً٨لل٣اض ي في َظٍ اإلاغخلت ؤر ٢بل اللجىء بلى الخد٣ي ٤اإلاٗم ٤في الً٣يت ؤن يخسظ الخضابحر ما٢خت ججاٍ الخضر بٗض
ؾماٖه بدًىعل وليه خؿب ما وعص في ألامغ ع٢م  0 /7اإلاخٗل ٤بدمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت و ٦ضا اإلااصة 455مً ٢اهىنل
ؤلاظغاءاث الجؼاثيت بسهىم الخضابحر اإلاا٢خت التي يم ً٨اجساطَا ججاٍ الخضر اإلاىدغ ،ٝو عٚم الؿلُت الىاؾٗت التي
بدىػة يباٍ الكغَت الً٣اثيت في َظا اإلاجاٞ ٫ةن الاؾخضالالث ليؿذ لخشبيذ التهمت ٖلى الخضر ب٣ضع ما هي مداولت
حؿليِ الًىء ٖلى الٓغو ٝالجغيمت و الٗىامل التي ؤصث بلى َظا الاهدغاٞ .ٝاالؾخضالالث خى٫ل الخضر م٣يضة بًماهاث
مجها :
 ظىاػ الاؾخٗاهت بمضا ٘ٞفي مغخلت ظم٘ الاؾخضالالث وظىب جدغيغ مدًغ ظم٘ الاؾخضالالث مغاٖاة خ٣ى١ل الُٟل و اإلاغاَ٤ُٞب٣ا للماصة الغابٗت مً ألامغ 64/75ال٣ٟغة ألاولى " ال يد ٤لٛحر ٢اض ي ألاخضر و الجهاث الً٣اثيت الخانت باألخضار
باألمغ بالترجيب الجهاجي ؤو اإلاا٢ذ في اإلاغا٦ؼ و اإلاهالر اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ" جا٦ض خمايت الخضر اإلاٗغى لالهدغا ٝمً ؤر حٗؿ، ٠
ٞإر ج٣ييض لخغيت خضر زاعط بَاع ال٣اهىنل يٗض زاعط ًٖ ال٣اهىنل و حٗؿٟي .
بال ؤن مؿإلت الضٞإ ؤزاعث الٗضيض مً الدؿائ٫ل خى٫ل بم٩ان الخضر الاؾخٗاهت مً مدامي في َظٍ اإلاغخلت " اإلاغخلت
ر لم يمىذ للمكدبه ٞيه خضر ؤم بلٛا الخ ٤في الاؾخٗاهت بمدامي في مغخلت
الخمهيضيت "ظم٘ الاؾخضالالث " ٞاإلاكغٕ الجؼاثغ ل
 ١بلى وظىب بظغاء
ظم٘ الاؾخضالالث ٦ ،ما ؤهه لم يمىٗه نغاخت ٞ ،اإلااصة 5م٨غعل مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت جُغ ل
ٞدو َبي للصخو اإلاى٢ى ٝبطا ما َلب طل ٪مباقغة ؤو ًٖ َغي ٤مداميه "...و ٖليه ٞةن الاجها ٫باإلادامي ناع مم٨ىا و
بال ٦ي ٠له ؤن يُلب َبيب بم٣خط ى اإلااصة ؟ و في ٚياب هو نغيذ بًغوعة وظىص مدامي في مغخلت الاؾخضالالث ال
يؿمدىنل يباٍ الكغَت الً٣اثيت بدًىعل مدامي في ظلؿاث ؾمإ ألاخضار
و اإلاالخٔ ؤن ٖامل الؿغٖت يُغى ٖلى ٖمل يباٍ الكغَت الً٣اثيت لض٢ت و نٗىبت الخٗامل م٘ ملٟاث ألاخضار و
ؤلاؾغإ بها لخ٣ضيمها بلى الىيابت ؤو الهيئاث الً٣اثيت اإلاسخهت و لخٟاصر ؤر حجؼ و لى إلاضة ٢هحرة.
و لئلقاعة َىا و خى٫ل خ٣ى١ل الضٞإ اإلامىىخت لؤلخضار و طوحهم الخٓىا و ٦إو٫ل ً٢يت حؿلم للمدامي اإلاتربو ً٢يت
ألاخضار ؤو خضر للضٞإ ٖليه  ،و َظا بَضاع بد٣ى١ل ألاخضار ٧ىنل ؤن اإلادامي اإلاتربو ال يمل ٪الخبرة و ال ختى الصجاٖت
ألاصبيت لىاظه مشل َظٍ الً٣ايا  ،و حؿىض بليه مهمت الضٞإ ًٖ الخضر و صونل ؤحٗاب و لظا يجٗل ٗٞاليت الضٞإ ٚحر
مخىٞغة ،
و َى ما ال يخماش ى و الؿياؾت الجىاثيت في ميضان خمايت خ٣ى١ل ألاخضار ٞمً الٗض ٫الىو نغاخت بًغوعة وظىص مدامي
يضا ًٖ ٘ٞالخضر في مغخلت ظم٘ الاؾخضالالث زانت و ؤن في َظٍ اإلاغخلت مسالٟت ال٣اهىنل ٢ض يبُل ؤلاظغاءاث و ما يترجب
ٖليه مً ٖ٣ىباث مسٟٟت ؤو البراءة .

4
5

د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص .65
األمر رقم  ، 0 /7المرجع السابق  ،المادة 05و . 06
األمر رقم  ،64/75المرجع السابق ،المادة . /4
د .زٌدومة درٌاس  ،المرجع السابق  ،ص .7
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة 5مكرر
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 فخذ الخدلُم :
بٖماال ب٣ىاٖض الٗامت في ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت زانت مجها اإلاىاص 66، 8وٞ ، 67بىاءا ٖلى َلب ٞخذ الخد٣ي ٤الظر
يىظه بلى و٦يل الجمهىعيت ؤو ٢اض ي الخد٣ي ٤اإلاسخو بالكاون ألاخضار ؤو ٢اض ي ألاخضار و ما وعص في اإلااصة  45مً ٢اهىنل
ؤلاظغاءاث الجؼاثيت مً بظغاءاث الخد٣ي ٤وظىبي مً َغ٢ ٝاض ي الخد٣ي ٤م٘ جسهيو مل ٠زام بالخضر مً َغٝ
و٦يل الجمهىعيت الظر يغ ٘ٞبلى ٢اض ي ألاخضار للخد٣ي ٤ؾاب ٤بمجغص ؤن جدا ٫بليه الضٖىيل
ي مباقغة ؤمام اإلاد٨مت َب٣ا للماصة٣ٞ 59غة مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت ،
بال اهه في ً٢ايا ظىذ الخلبـ جغ ٘ٞالضٖى ل
جسخل ٠باليؿبت لً٣ايا جلبـ ألاخضار لىظىبيت الخد٣ي ٤ولى ٧ان جلبؿا خؿب اإلااصة٣ٞ 59غة  0مً هٟـ ال٣اهى لن  ،ؤما
ًٖ ؤلاصٖاء اإلاضوي ٞجرظ٘ ألخ٩ام ال٣ىاٖض الٗامت بط يجىػل للمخًغعل ؤن يضعي مضهيا ختى ؤزىاء ظلؿت اإلادا٦مت
و الخد٣ي ٤الابخضاجي َى مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث التي ج٣ىم بها َيئاث الخد٣ي٢ ٤بل بضؤ اإلادا٦مت و ي٩ىنل بالبدض ًٖ ألاصلت
و ٤ٞبظغاءاث ٢اهىهيت الٗلىيت باليؿبت للخهىم و الؿغيت للٗامت مً الجمهىعل  ،جدغيغ مدًغ بىاؾُت ٧اجب الًبِ ،
بال ؤن الخد٣ي ٤باليؿبت للخضر يسخلٖ ٠ىه باليؿبت للبال ، ٜبط ؤهه يؿل ٪اججاٍ الهض ٝمىه البدض في الٓغو ٝو الضوا٘ٞ
ر و الظر خضا خظو اإلاكغٕ الٟغوس ي
التي ؤصث بلى اهدغا ٝالخضر بياٞت بلى الاَخمام بصخو الخضر .م٘ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
في مؿإلت بؾىاص مهمت الخد٣ي ٤في ً٢ايا ألاخضار لهيئاث مسخلٟت ؤو ظهاث ً٢اثيت مسخلٟت ٗٞلى مؿخىيل :
مدا٦م الضعظت ألاولى :يخىلى مهمت الخد٣ي٢ ٤اض ي ألاخضار يد ٤٣في الً٣ايا ال٣هغ اإلاىظىصيً في زُغ مٗىىرل ،وألاخضار اإلادالحن مً ٢ؿم اإلاسالٟاث ،و وكحر َىا ؤن اإلا٩ل ٠بدؿيحر َظا اإلاىهب الخؿاؽ و زانت لخمايت وعٖايت
ؤخؿً للخضر "٢اض ي ألاخضار " ال يٗ٨ـ ما َى ٖلى ؤعى الىا ،٘٢في بٌٗ اإلاجالـ الً٣اثيت ٖبر التراب الىَني بط ؤهىا
هجض ً٢اة مبخضثحن ً٣٦اة ألاخضار و ختى قباب مبخضؤ يماعؽ مهمخه ٣٦اض ي ألاخضار ٞ ،الٓاَغة ؤقمل و ؤزُغ مً ما
َى ٖليه في َيئت الضٞإ" ،مدامي مبخضؤ ي٩ل ٠بالضٞإ ًٖ خضر باٖخباعَا ؤو٫ل ً٢يت له" ،هجض ؤو٫ل مىهب للً٣اة
يخٗامل م٘ ألاخضار صونل ؤر زبرة ؤو صعايت بدؿاؾيت اإلاىيىٕ اإلاخٗامل مٗه ،و مً زال ٫ػياعاجىا إلاجمىٖت مً اإلاجالـ
الً٣اثيت و ظضها في بًٗها ً٢اة ألاخضار قاباث ؤ٢ل مً 4ؾىت خالت ٖاثليت ٚحر متزوظت  ،جخٗامل م٘ ألاخضار ٨ٞ ،ي٠
هخهىعل الىخاثج اإلاغظىة مً َظا الخىهيب و ال٣غاع ؤلاصاعرل في اإلاجالـ الً٣اثيت  ،هاَي ًٖ ٪ه٣و الخبرة  ،و اوٗضام ٖضة
م٣ىماث مً قإجها ؤن جازغ في الخضر مشل ؤلاخؿاؽ باألمىمت ،ؤو ألابىة باليؿبت لل٣اض ي الظ٦غ ٞ ،ماطا ًٖ جُبي ٤اإلااصة
 449مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت و قغوٍ الخانت الىاظب جىاٞغَا ٞيمً يٗحن ٣٦اى للىٓغ في ً٢ايا ألاخضار .
 الجىذ البؿيُت ي٩ىنل الخد٣ي ٤ؤمام ٢اص ي الخد٣ي ٤اإلاسخو بكاون ألاخضار و يد ٤٣في الجىاياث و الجىذ اإلادكٗبت.ٖ -لى مؿخىيل مدا٦م الضعظت الشاهيت ي٩ىنل الخد٣ي ٤ؤما اإلاؿدكاع اإلاىضوب لخمايت ألاخضار

مم ،نفس المرجع  ،المادة . 45
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المت
ٌة أٌام ابتداء من ٌوم صدور األمر
"  ...و ٌحٌل وكٌل الجمهورٌة المتهم فورا على المحكمة طبقا إلجراءات الجنح المتلبس بها  ،و تحدد جلسة للنظر فً القضٌة فً أجل أقصاه ثمان
الت تخضع المتابعة فٌها إلجراءات تحقٌق خاص  ،أو األشخاص المشتبه فً مساهمتهم
بالحبس ال تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبؽة السٌاسٌة أو الجرائم ي
فً الجنحة قصرا لم ٌكملوا الثامن عشر  .األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة .59
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة . 7و المادة .475
 4األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة .
 5األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة 94 ،80 ،79 ، /68و المادة .95
 6األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة .449
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 ألاخضار البالٛحن ؾذ ٖكغ ؾىت و اإلاتهمحن باعج٩اب ؤٗٞا ٫بعَابيت ؤو جسغيبيت ٞي٩ىنل الخد٣ي ٤ؤمام ٢اى ر الخد٣ي٤الظر يد ٤٣م٘ اإلاتهمحن البالٛحن
 ألاوامش اإلااظت بصخق الحذر:
يهضع في خ ٤الخضر مجمىٖت مً ألاوامغ مً ٢اض ي ألاخضار٢ ،اض ي الخد٣ي ٤اإلاسخو بكاون ألاخضار و ٦ضا اإلاؿدكاع
اإلاىضوب لخمايت الخضر ٖلى مؿخىيل الجالـ ٞ ،دكمل ٧ل مً:
 ألامغ باإلخًاع :اإلااصة0الخضر ؤو وليه الخًىعل ،
 ألامغ بال٣بٌ  :اإلااصة 9مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت و ٖاصة ٞاألمغ بال٣بٌ ج٩ىنل هاصعة الخُبي ٤للُبيٗت اإلاىيىٕاإلاخٗامل مٗه و مؿخىيل ج٨ٟحرٍ الٟتي بال بطا ٧ان َغوبه بمؿاٖضة وليه َىا ه٩ىنل ؤمام بظغاءاث زانت مجها ٖغ٢لت الهيئت
الً٣اثيت.
 ألامغ بالخبـ اإلاا٢ذ  :يٗخبر الخبـ الاخخياَي بظغاء اؾخصىاجي و ؤخاَه اإلاكغٕ بمجمىٖت مً ال٣يىص و الًماهاثيم ً٨ؤن ج٩ىنل ٧اٞت لًمان الخغيت الصخهيت ل٩ل متهم و زانت ٞيما يخٗل ٤بدغيت ألاخضار ٣ٞ ،ض جىاو٫ل اإلاكغٕ الجؼاثغرل
َظٍ اإلاؿإلت في اإلااصة 456مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت مٟغ٢ا بحن ألاخضار ألا٢ل مً زالزت ٖكغ و ألاخضار ألا٢ل مً الشامً
ٖكغ و ؤ٦ثر مً الشالض ٖكغ مً الٗمغ .
 ؤما ًٖ ألاخضار ألا٢ل مً ؾً الشالض ٖكغ مً الٗمغ ٞال يجىػل خبؿهم خؿب ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 456مً ٢اهى لنؤلاظغاءاث الجؼاثيت جماقيا م٘ اإلااصة 49مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل ال٣ٟغة ألاولى التي جىو  :ال جىٖ ٘٢لى ال٣انغ الظر
لم ي٨مل الشالشت ٖكغ بال جضابحر الخمايت ؤو التربيت  "...و ٖليه ٞةن بيضإ الخضر الخبـ اإلاا٢ذ ؤمغ مؿدبٗض ختى و بن
اعج٨ب ظىايت ٞيؿلم بلى الىلي ؤو اإلاؿاو ٫ال٣اهىوي ؤو الخايً ٧ىنل ؤن الخبـ يازغ في هٟؿيت الُٟل و٢ض يٛحر بيئخه
الُبيٗيت اإلاٗخاصة و ٢ض يؿبب له نضمت هٟؿيت  ،بال ؤن لل٣اض ي ؤن يلجإ بلى مغ٦ؼ ؤلايىاء خالت ٚياب الىلي ؤو اإلاؿاو ٫ؤو
الخايً خؿب اإلااصة 455مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت .
و ٞيما يخٗل ٤باإلاضة الؼمىيت ٣ٞ ،اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت لم يدضص مضة ػمىيت لالمخشا ٫الخضر بهٟت ما٢خت في اإلاغا٦ؼ ؤو
اإلااؾؿاث  ،و ل ً٨ألامغ 65/75اإلاخًمً بخضار اإلااؾؿاث و اإلاهالر اإلا٩لٟت بدمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت في ماصجه 05ظاء
ٞانال بخدضيض مضة 06ؤقهغ  ،و ٦ضا خضصث هٟـ اإلاضة في اإلاغ  0 /7اإلاخًمً خمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت .
 ًٖ ألاخضار الظيً جٟى١ل ؾجهم ؤ٦ثر مً زالزت ٖكغ ؾىت  ،بطا ٢ط ى اإلاغ مً ؤَل الازخهام ؤن يدبـ الخضر اإلاتهميجب ؤن جغاعى الكغوٍ الك٩ليت و اإلاىيىٖيت ٖىض الخبـ ؤما ًٖ الكغوٍ اإلاىيىٖيت يجب ؤن الجغاثم اإلاٗا٢ب ٖلحها
بالخبـ ؤ٦ثر مً قهغيً  ،ووظىب اؾخجىاب اإلاتهم ٢بل الخبـ  ،و ًٖ الكغوٍ الك٩ليت حكخمل ٖلى :
 ؤن ي٩ىنل ألامغ مؿببا ؤن يهضع ألامغ مً ٢اض ي مسخوي ؤيً يمخى٘
مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت و يخم ٖمليا يض الخضر بال في الخاالث ال٣هى ل

األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة . / 49
.
األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،نفس المرجع  ،المادة
" ال ٌجوز وضع المجرم الذي لم ٌبلػ من العمر ثالث عشر سنة كاملة فً مؤسسة عقابٌة و لو بصفة مؤقتة " األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم،
نفس المرجع  ،المادة 0 /456
 4األمر رقم  ، 56/66المؤرخ فً  8صفر عام  86الموافق ل ٌ 8ونٌو سنة  ، 966المعدل و المتمم بالقانون رقم  /06المؤرخ فً  0دٌسمبر ، 006المتعلق بقانون العقوبات
الجزائري  ،المادة. /49
 5األمر رقم  64/75المؤرخ فً  0رمضان عام  95الموافق  6سبتمبر ٌ 975تضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماٌة الطفولة و المراهقة  ،المادة . 05
 6األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة  4إلى  5مكرر.
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 جدضيض مضة الخبـ. 4الدؽشَع و خلىق الطفل لمن إظتراجُجُت الحماًت التي جنخهجها الجضابش:ليٟترى الخىٟيظ الٗ٣ابي لؤلخضار بٖضاص مجمىٖت مً ؤؾاليب اإلاٗاملت التي حؿتهض ٝجىظحهه بلى ألاٚغاى اإلابخٛاة مىه ،ومً
زم ٧اهذ َظٍ ألاؾاليب بمشابت وؾاثل بلى جد٣ي ٤ؤٚغايه ٞ ،ةطا ٧ان الٛغى ألاؾاس ي للخىٟيظ الٗ٣ابي َى جإَيل اإلاد٩ىم
ٖليه ًٖ َغي ٤تهظيبه ؤو ٖالظه ٞةن ؤؾاليب اإلاٗاملت الٗ٣ابيت هي في طاتها وؾاثل تهظيب ؤو ٖالط حؿتهض ٝالخإَيل،
وبالضعظت ألاولى الخمايت إلاىاظهت اإلاؿخ٣بل اإلاجهى٫ل و إلاؿاٖضجه ٖلى بٖاصة ؤلاصماط  ،ما ؤ٦ضجه الىهىم الدكغيٗيت التي
وعصث في َظا ؤلاَاع زانت مىه الاَخمام بالخضر بٗض ؤلاصاهت و زل ٤بؾتراجيجيت مً قإجها جد٣ي ٤ؤلاصماط  ،التهظيب  ،في
ر بما وعص مً ههىم ٖ٣ابيت عصٖيت يض ٧ل مؿاؽ بالُٟل
 ١الخضر ،لم ي٨خٟي اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
بَاع خمايت واؾٗت لخ٣ى ل
ظؿضيا ؤو مٗىىيا يمً ٢اهىنل الٗ٣ىباث ولم ي٨خ ٠ؤيًا بمجمىٖت الىهىم ال٣اهىهيت التي جٟ٨ل مدا٦مت زانت لل٣انغ
يمً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت مً اإلااصة  44بلى  49مىه بل ُٖؼػث الىهىم ال٣اهىهيت اإلا٩لٟت بدمايت الُٟل باألمغ
 0 /7اإلااعر في 97/0 / 0اإلاخٗل ٤بدمايت الُٟىلت واإلاغاَ٣ت والظر باٖخباع ؤن الُٟل َى عظل اإلاؿخ٣بل وؤمل البالص ٞال بض
ؤن ييخ ٟ٘بك٩ل امخياػرل مً الخضابحر اإلاالثمت والخمايت اإلاُل٣ت والٗامت للصخت وألامان والتربيت آلايلت بلى الىمى اإلايسجم
لخاظياجه الظَىيت وألاصبيت .وٖليه يخٗحن ٖلى اإلاجخم٘ بالىديجت ؤن ي٣ىم بىاظب الٗىايت الخانت باألخضار واإلاغاَ٣حن
ر.
اإلاٗغيحن للخُغ اإلاٗىى ل
ظاءث اإلااصة ألاولى لخىؾ٘ مً الخمايت بلى ٧ل ال٣هغ الظيً لم ي٨ملىا ٖاما وج٩ىنل صختهم وؤزال٢هم ؤو جغبيتهم ٖغيت
للخُغ ؤو ي٩ىنل وي٘ خياتهم ؤو ؾلى٦هم مًغا بمؿخ٣بلهم ٞيم ً٨بزًاٖهم لخضابحر الخمايت واإلاؿاٖضة التربىيت.
وي٩ىنل الخبلي ًٖ ٜخالت الخُغ اإلاٗىىرل التي يٗيكها الخضر ؾىاء مً َغ ٝوليه ؤو اإلا٩ل ٠بدًاهخه ؤو و٦يل الجمهىعيت ؤو
عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر ؤو اإلاىضوبحن اإلاخسههحن
ي٣ىم ٢اض ي ألاخضار ٞىعل جل٣يه مل ٠الخضر في زُغ مٗىىرل باجساط الخضابحر الًغوعيت والتي ههذ ٖلحها اإلااصة 05مً ألامغ
وهي :
 بب٣اء ال٣انغ في ٖاثلخه. بٖاصة ال٣انغ بلى والضيه ؤو اخضَما. حؿليم ال٣انغ بلى ؤخض ؤ٢اعبه ؤو لصخو مىزى١ل به وؤن لهظا الصخو الخ ٤في اؾخالم مبال ٜالى٣ٟت الٛظاثيت اإلاد٩ىم بهالٟاثضة ال٣انغ و٦ظا اإلاىذ الٗاثليت اإلا٣غعة وَى ما ههذ ٖليه اإلااصة 5مً َظا ال٣اهىنل .
 بلخا٢ه بمغ٦ؼ للخ٩ىيً اإلانهي ؤو مٗهض مخسهو.ٚحر ؤهه وفي الخاالث الؿاب٣ت يجىػل ل٣اض ي ألاخضار اجساط ؤمغ بىي٘ الخضر جدذ هٓام الخغيت اإلادغوؾت وج٩ليَ ٠يئت
مسخهت مشل مهلخت التربيت واإلاالخٓت بالىؾِ اإلاٟخىح بلى ؤلاقغاٖ ٝلى ج٣ىيم ؾلى٦ه وخمايخه مً ؤيت ؤزُاع ؤزغيل حٗي٤
همىٍ الجؿضر والىٟس ي الؿليم

األمر رقم  ، 55/66المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم ،المرجع السابق  ،المادة  44إلى المادة .49
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٦ما ههذ اإلااصةٖ 06لى ظىاػ ؤن يخسظ ٢اض ي ألاخضار في خالت ٖضم ظضويل بب٣اء الخضر يمً الىؾِ اإلاٟخىح بإن يإمغ
بهٟت ما٢خت:
 بلخا ١الخضر بمغ٦ؼ الُٟىلت اإلاؿٟٗت ؤو ؤيت مغا٦ؼ مخسههت بإيت ماؾؿت زانت بالٗالط الىٟس ي ؤو ؤلاصمان وؤنر ؾىاء ٖىض جغؤؾه للجىت بٖاصة
ؤلاقغاٖ ٝلى الخضر صازل َظٍ اإلااؾؿاث اإلاسخهت مً َغ٢ ٝاض ي ألاخضار يغوع ل
التربيت لؤلخضار ههذ ٖلحها اإلااصة 6مً ٢اهىنل جىٓيم السجىنل وبٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي ؤو ًٖ َغي ٤الخ٣اعيغ الضوعيت
التي يؿخلمها مً َغ ٝمضعاء اإلااؾؿاث خى٫ل جُىعل ويٗيت ال٣انغ صازل اإلااؾؿت .
 005اإلاخٗل ٤بدىٓيم السجىنل وبٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي للمدبىؾحن مدضصا
٦ما وعص ال٣اهىنل ع٢م 04/05اإلااعر في/0 /06
ألاَميت ال٣هىيل لٟئت ألاخضار و التي يم ً٨خهغَا في:
 ههذ اإلااصة / 8مً ال٣اهىنل ٖلى اؾخدضار مغا٦ؼ مخسههت الؾخ٣با ٫ألاخضار الظيً ج٣ل ؤٖماعَم ًٖ 8ؾىتاإلادبىؾحن ما٢خا ؤو اإلاد٩ىم ٖلحهم جهاثيا بٗ٣ىبت ؾالبت للخغيت مهما ٧اهذ مضتها.
 ههذ اإلااصة 9مً هٟـ ال٣اهى لن ؤهه ٖىض اللؼوم جسهو بماؾؿاث الى٢ايت وماؾؿاث بٖاصة التربيت ؤظىدت زانتباألخضار
 وههذ اإلااصة مً هٟـ ال٣اهىنل ٖلى يغوعة اإلاغا٢بت الضوعيت للمغا٦ؼ اإلاخسههت لؤلخضار مً َغ ٝو٦يل الجمهىعيتو٢اض ي ألاخضار و٢اض ي الخد٣ي ٤مغة ٧ل قهغ ٖلى ألا٢ل وباليؿبت لغثيـ ٚغٞت الاتهام وعثيـ اإلاجلـ الً٣اجي والىاثب
الٗام مغة ٧ل  0ؤقهغ ٖلى ألا٢ل ٦ما ؤهه يخٗحن ٖلى عثيس ي اإلاجلـ الً٣اجي جدغيغ ج٣غيغ مكتر٧ ٥ل 06ؤقهغ يىظه بلى
وػيغ الٗض ٫يخًمً ج٣ييما قامال لؿحر اإلااؾؿت والى٣اثو اإلااصيت والتربىيت اإلاالخٓت
 و٢ض ههذ اإلاىاص 7و 5. . 9مً ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بدىٓيم السجىنل وبٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي للمدبىؾحن ٖلى ١التي يجب ؤن يخمخ٘ بها الخضر اإلادبىؽ وهي :
الخ٣ى ل
* الىٓام الجماعي صازل اإلااؾؿت وٖضم الخبـ الاهٟغاصر بال بطا صٖذ الًغوعة الصخيت والى٢اثيت.
* وظبت ٚظاثيت مخىاػهت و٧اٞيت لىمىٍ الجؿضر والٗ٣لي .
* لباؽ مىاؾب .
* عٖايت صخيت وٞدىم َبيت مؿخمغة .
* ٞسخت في الهىاء الُل ٤يىميا .
* مداصزت ػاثغيه مباقغة مً صونل ٞانل .
* اؾخٗما ٫وؾاثل الاجها ًٖ ٫بٗض جدذ مغا٢بت ؤلاصاعة ( الهاج .٠الغؾاثل الال٨تروهيت. ) ..
* اؾخٟاصة الخضر مً جإَحر زام صازل اإلااؾؿت يخًمً ج٩ىيىا مضعؾيا ومهىيا ومخابٗت ؾلى٦ه مً َغ ٝمضيغ يخم
ازخياعٍ مً َغ ٝبصاعة مغ٦ؼ بٖاصة التربيت وبصماط ألاخضار مً بحن اإلاىْٟحن اإلااَلحن الظيً يىلىنل اَخماما زانا بكــاون
ألاخضار الجاهدحن .
القانون رقم  04/05المؤرخ فً  7ذي الحجة عام  4 5الموافق لـ  06فبراٌر سنة  ، 005المتضمن قانون تنظٌم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعً للمسجونٌن.
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* اؾخٟاصة الخضر خؿً الؿحرة والؿلى ٥مً ُٖل اؾخصىاثيت بمىاؾبت ألاٖياص الضيييت والىَىيت لً٣ائها م٘ ٖاثلخه ٖلى ؤن
ال يخجاوػل مجمىٕ ؤيام الُٗل 0ؤيام في ٧ل  0ؤقهغ ٦ما يم ً٨ؤن يؿخٟيض الخضر اإلادبىؽ ؤيًا ؤزىاء ٞهل الهي ٠مً
بظاػة إلاضة 0يىما يً٣حها م٘ ٖاثلخه ؤو بةخضي مغا٦ؼ الترٞيه .
 لجنت إعادة التربُت لألخذار:ههذ ٖلحها اإلااصة 6مً ٢اهىنل جىٓيم السجىنل وبٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي للمدبىؾحن ٖلى ؤهه جدضر لضي ٧ل مغ٦ؼ
إلٖاصة التربيت وبصماط ألاخضار واإلااؾؿاث الٗ٣ابيت اإلاهيإة بجىاح الؾخ٣با ٫ألاخضار لجىت إلٖاصة التربيت يغؤؾها ٢اض ي
ألاخضار الظر يخم حٗييىه ٦غثيـ لها مً َغ ٝوػيغ الٗض ٫إلاضة  0ؾىىاث ٢ابلت للخجضيض بىاءا ٖلى ا٢تراح مً عثيـ اإلاجلـ
الً٣اجي وجدك٩ل مً ًٖىيت :
 مضيغ مغ٦ؼ بٖاصة التربيت وبصماط ألاخضار ؤو مضيغ اإلااؾؿت الٗ٣ابيت. الُبي ــب . اإلاسخو في ٖلم الىٟـ . اإلاغب ـ ــي. ممشل الىالي عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر .ويم ً٨للجىت ؤن حؿخٗحن بإر شخو مً قإهه ؤن يٟيضَا في ؤصاء مهامه وجسخو اللجىت اإلاظ٧ىعة َب٣ا إلاا ههذ ٖليه اإلااصة
 8مً ال٣اهى لن بما يإحي :
 بٖضاص بغامج الخٗليم و٣ٞا للبرامج الىَىيت اإلاٗخمضة. بٖضاص البرامج الؿىىيت إلادى ألاميت والخ٩ىيً اإلانهي. صعاؾت وا٢تراح ٧ل الخضابحر الغاميت بلى ج٨يي ٠وجٟغيض الٗ٣ىبت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهى لن. ج٣ييم جىٟيظ جُبي ٤بغامج بٖاصة التربيت وبٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي لٟئت اإلادبىؾحن ألاخضارالخاجم ـ ـ ــت
عٚم ٦ثرة ال٨الم ًٖ خمايت الُٟىلت الظر وؿمٗه في ال٨شحر مً اإلاىاؾباث  ،وزانت في الٟاجذ مً ظىان ،بال ؤن الىا ٘٢الظر
يٗيكه الُٟل الجؼاثغرل يجٗلىا هض ١ها٢ىؽ الخُغ للخا ٫الظر آلذ بليه الُٟىلت ،التي م٘ ٧ل ألاؾ ٠لم يٗض يىظض مً
يضاٖ ٘ٞجها ،وبهٟت ؤص ١ناعث مجغص وع٢ت مؿاومت ،وفي بٌٗ ألاخيان ججاعة ؾياؾيتٞ ،ال ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت خغ٦ذ مً
القانون رقم  04/05المؤرخ فً  7ذي الحجة عام  4 5الموافق لـ  06فبراٌر سنة  ، 005المتضمن قانون تنظٌم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعً للمسجونٌن المادة 6

.

القانون رقم  04/05المؤرخ فً  7ذي الحجة عام  4 5الموافق لـ  06فبراٌر سنة  ، 005المتضمن قانون تنظٌم السجون و إعادة اإلدم اج
االجتماعً للمسجونٌن المادة 8
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وا ٘٢الُٟل ،وال ال٨شحر مً ألامىعل ؾمدذ للُٟل بإن يىا ٫م٩اهه الُبيعي في ٖالم الُٟىلت م٘ ما يٗاهيه في واٗ٢ه اإلاغ،
ٞكغاثذ ٦شحرة مً ألاَٟا ٫صزلذ ٖالم الكٛل صونل بعاصة مجها ،عٚم ؤن ال٣اهىنل ال يؿمذ بدكٛيل ألاَٟا ٫ألا٢ل مً 6ؾىت،
بال ؤن الىا ٘٢يشبذ ؤن ٖضص ألاَٟا ٫الٗما ٫في اعجٟإ مؿخمغ ،ؾىاء في ألاؾىا ١الكٗبيت ؤو في بٌٗ مهاو٘ الخىام،
وجؼصاص الٓاَغة اعجٟاٖا م٘ خلى٫ل الُٗلت الهيٟيت ،خيض حٗمض ال٨شحر مً ألاؾغ ال٣ٟحرة بلى بعؾا ٫ؤَٟالها بلى ٖالم الكٛل
مً ؤظل جدهيل بٌٗ اإلاهاعي ٠ألاؾاؾيت جدًحرا للضزى٫ل اإلاضعس ي.
و٧ان مً اإلام ً٨ؤن حؿخٗمل ألامىا ٫التي حٗ٣ض بها هضواث وصعاؾاث خى ل ٫عاًَ ألاَٟا ٫في ؤمىعل تهم الُٟل في صخخه
الىٟؿيت والٗ٣ليت ،بضال مً ال٨الم ألاظى ٝواإلالخ٣ياث التي جىٖ ٌٟلى ٢غاعاث ال جُب ٤ؤبضا ،ليب٣ى مؿخ٣بل عظا ٫الٛض
ٚامًا ومجهىال ،في ْل ال مباالة ال٨شحر مً اإلاٗىيحن الظيً يٗخ٣ضونل ؤن مٗالجت مكا٧ل الُٟل جخم في مىاؾباث مٗيىت
وبٗ٣ض الىضواث وؤلا٦شاع مً الخىنياث.
ٞالضعاؾت َظٍ ؤعصها ؤن جدمل جىنياث ٖمليت بىاثت مً قإجها حٛيحر َظٍ الىيإ و الٗمل لدؿُحر ؤَضا ٝؾياؾت ظىاثيت
َاصٞت حؿخيبِ ؤخ٩امها مً الىا ٘٢اإلاٗاف وؾِ اإلاجخم٘ الجؼاثغرل و هجـ هبًه ل٩ي جسغط بيخاثج بيجابيت ال مً مىا٠٢
ؾياؾيت بعججاليت نىعيت جٟخ٣ض بلى ؤؾـ ٖلميت و صعاؾاث ميضاهيت َ ،ضٞها الىخيض الجزواث و اإلاىا ٠٢الؿياؾيت ،
ٞالجؼاثغ حٗى لٖ ٫لى ؤَٟا ٫اليىم عظا ٫الٛض ٞهل ؤٖضصها للٛض ؟
و مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بالخُغ١ل بلى ظل ظىاهب الىٓغيت للؿياؾت الجىاثيت و مداولت جدليل اإلاجخم٘ الجؼاثغرل ٖبر مغاخل
جاعيسيت و خايغة اليىم و ٧ل الخٟاٖالث التي مً قاجها ؤن حؿاٖض في ٞهم و ال٨ك ًٖ ٠الؿبل الىاظٗت ٧ىؾاثل ٖمليت
لخمايت الخضر يم ً٨ؤن هضعط زالزت مداوعل بياٞت بلى الخ٨ٟحر الجضر في ٢اهىنل الُٟل الجؼاثغرل مضونل ٧اإلاجلت خمايت الُٟل
بخىوـ ،يكمل ظمي٘ ؤلاظغاءاث الى٢ايت و الخمايت ال٣اهىهيت.
اإلادىعل ألاو٫ل الخمايت ٢بل الجىىح ل
 ١الخضر الجاهذ ،اإلادىعل الشالض الخٟ٨ل بالخضر الجاهذ صازل اإلاغا٦ؼ،
اإلادىعل الشاوي خمايت خ٣ى ل
كابمــت اإلاشاحــع
 - 01ص  .ؤٖغاب بل٣اؾم  ،ال٣اهىنل الضولي الخام الجؼاثغرل  ،جىاػٕ ال٣ىاهحن ،صاع َىمت للُباٖت و اليكغ  ،الجؼاثغ  ،ؾىت
. 00
- 02ص .بؾماٖيل قىضر ،ؤخ٩ام ظىايت البهاثم و الجىايت ٖلحها في ال٣ٟه ؤلاؾالمي " صعاؾت م٣اعهت"  ،مجلت الجامٗت
. 007
ؤلاؾالميت ( ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاؾالميت ) ،اإلاجلض الخامـ ٖكغ  ،الٗضص الشاوي  ،ظىان
- 03ؤ  .ابدؿام ّ
، 998
٢غام ،اإلاهُلخاث ال٣اهىهيت في الدكغي٘ الجؼاثغرل ٢ ،هغ ال٨خاب  ،البليضة  ،الجؼاثغ ؾىت
ر
- 04ؤلامام ؤبى الٗباؽ ؤخمض ابً جيميت  ،الؿياؾت الكغٖيت في بنالح الغاعي و الغٖيت  ،بدض و ج٣ضيم ٖبض الؿمي٘ ظباع ل
. 994
 ،ألاهيـ ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهيت جدذ بقغاٖ ٝلي ال٨جز  ،مىٞم لليكغ  ،الُبٗت الشاهيت .
٢بل  ، 8الجؼاثغ97
- 05ص .خلمي ٖبض ال٣اصع  ،مضيىت الجؼاثغ 0
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. 007
- 06ص  .ػيضومت صعياؽ  ،خمايت ألاخضار في ال٣اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثغرل  ،صاع الٟجغ لليكغ و الخىػي٘  ،ال٣اَغة ،
- 07صٞ .خىح ٖبض هللا الكاصلي  ،ؤؾاؾياث ٖلم ؤلاظغام و الٗ٣اب  ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يت  ،بحروث  ،لبىان  ،الُبٗت
. 006
. 999
- 08ص  .مدمض الٗغبي الؼبحررل  ،جاعيش الجؼاثغ اإلاٗانغ ،الجؼء ألاو٫ل  ،بجداص ال٨خاب الٗغب ،
. 999
ر  ،جاعيش الجؼاثغ اإلاٗانغ ،الجؼء الشاوي  ،بجداص ال٨خاب الٗغب ،
- 09ص  .مدمض الٗغبي الؼبحر ل
 997م
 ) 08بحروث،
- 10مدمض بً م٨غم بً مىٓىعل  ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع( :ٍ .ماصة ؾىؽ) (/6
- 11مدمض بً يٗ٣ىب ٞحروػل ؤباصر  ،ال٣امىؽ اإلاديِ ،صاع بخياء الترار الٗغبي  ، :ٍ.بحروث.
- 12ؤ.مدمض الٛياٍ  ،الؿياؾت الجىاثيت و خمايت خ٣ى١ل الخضر الجاهذ في اإلاٛغب " صعاؾت ٢اهىهيت جغبىيت اظخماٖيت "،
. 006
َىب بغيـ –الغباٍ  ،اإلاٛغب  ،الُبٗت ألاولى ،
- 13ص .مدمض بً مضوي بىؾا ، ١اججاَاث الؿياؾت الجىاثيت اإلاٗانغة و الكغيٗت ؤلاؾالميت " ،ؤ٧اصيميت هاي ٠الٗغبيت
للٗلىم ألامىيت  ،الغياى ،ؾىت. 00
ر  ،اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب  ،الجؼاثغ . 99،
- 14ص .مدمض ٖبض ال٣اصع ٢ىاؾميت  ،ظىىح ألاخضار في الدكغي٘ الجؼاثغ ل
- 15ص .مدمض الغاػقي ٖ ،لم ؤلاظغام و الؿياؾت الجىاثيت  ،صاع ال٨خاب الجضيض اإلاخدضة  ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت الشالشت ،
. 004
- 16ؤ.ص مدمض قال ٫الٗاوي ٖ ،ىإلات الجغيمت عئيت بؾالميت في الى٢ايت ٦ ،خاب ألامت  ،ؾلؿلت صوعيت قهغيت ًٖ وػاعة
ألاو٢ا ، ٝالٗضصُ٢ ، 07غ .
، 974م.76
- 17ص .مدمض الٗغبي الؼبحررل ،الخجاعة الخاعظيت للكغ١ل الجؼاثغرل  ،الجؼاثغ ،ؾىت
. 006
- 18ص .مىهىعل عخماوي ٖ ،لم ؤلاظغام و الؿياؾت الجىاثيت  ،صاع الٗلىم لليكغ و الخىػي٘ ٖىابت  ،الجؼاثغ ،
- 19ص هانغ الضيً ؾٗيضووي  ،الجؼاثغ في الخاعيش "الٗهض الٗشماوي" ،وػاعة الش٣اٞت و الؿياخت ،اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب ،
. 984
سظابل الذهخىساه و اإلااحعخير :
ٖ - 01بض اإلاهيمً الضيغقىر ،الٛؼول الش٣افي و جإزحراجه التربىيت  ،صعاؾت زانت ب٣ؿم الخسُيِ التربىرل ٧ ،ليت التربيت ،
ظامٗت صمك، ٤بضو لن ؾىت .
ٖ - 02بض الهيمً الضيغقيىر ،الٛؼول الش٣افي و جإزحراجه التربىيت ،صبلىم صعاؾاث ٖليا ٧ ،ليت التربيت٢ ،ؿم الخسُيِ
التربىرل  ،ظامٗت صمك ، ٤بضونل ؾىت .
 - 03بُاف وٗيمت  ،الٗى ٠لضي الجاهداث "صعاؾت ميضاهيت" ،مظ٦غة جسغط لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ألاهتروبىلىظيت،
. 006
/ 005
جدذ بقغا ٝص .مدمض عمًان٧ ،ليت ألاصب و الٗلىم ؤلاوؿاهيت ،ظامٗت جلمؿان،
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 - 04عجا ٫الؿالمي،آزاع ْاَغة الٗى ٠في اإلاجخم٘ الجؼاثغرل ٖلى الخيكئت الاظخماٖيت للُٟل  ،عؾالت لىيل قهاصة
اإلااظؿخحر  ،جدذ بقغا ٝصُٖ .اع مكغبِ ٖٟيٟت٧ ،ليت آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهيت  ،ظامٗت جلمؿان ،الؿىت الجامٗيت
. 00/ 000
 - 05زالض بً مدمض بً ؾٗض الؿغخان ،ؤزغ الخالت الا٢خهاصيت في ٖىصة ألاخضار لالهدغا ، ٝصعاؾت للخهى٫ل ٖلى
قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الاظخماٖيت ،جدذ بقغا ٝؤ .ص يىؾ ٠نالر بغي ،٪الغياى . 00،
 - 06زالو ببغاَيم ؤصَم و وليض زليٟت َضاورل  ،وا ٘٢جىامي الجغاثم في الٗغا ، ١بدض م٣ضم بلى خل٣ت الضعاؾت
 987م بٛضاص .
الخانت بالجغيمت و جيبااث اإلاؿخ٣بل ،اإلاٗهض الٗالي لًباٍ ٢ىيل ألامً الضازلي  ،مً 7بلى٧ 9اهىنل ألاو٫ل
 - 07زالض بً ٖبض هللا الكافي ،صوعل الؿياؾت الجىاثيت في جد٣ي ٤ألامً ألازالقي في يىء الكغيٗت ؤلاؾالميت و ؤهٓمت
اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت  ،بدض اؾخ٨ماال إلاخُلباث الخهى٫ل ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر َ ،بٗت ميكىعة  ،ظامٗت هاي٠
. 004
الٗغبيت للٗلىم ألامىيت  ،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت .
 - 08مدمض بً ٖشمان بً مدمض آٖ ٫شمان  " ،الؿياؾت الجىاثيت في ٖهض ٖمغ بً ٖبض الٗؼيؼ" صعاؾت جإنيليت م٣اعهت"
. 007
بدض لىيل قهاصة اإلااظؿخحر  ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت  ،الغياى ،
َ - 09اع١ل بً مدمض ػايض الؼَغاوي  ،صوعل ألاوكُت الش٣اٞيت و الغياييت في جإَيل ألاخضار في ؤلانالخياث ،صعاؾت
للخهى٫ل ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الاظخماٖيت  ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت  ،الغياى  ،الؿٗىصيت . 00،
اللىانيو و اإلاشاظُم:لل
 ، 966اإلاٗض ٫و اإلاخمم بـ ال٣اهىنل ع٢م-06
اإلاىا ٤ٞلـ 08يىهيى ؾىت

86
 59اإلااعر في 8نٟغ ؾىت
 - 01ألامغ ع٢م-66
 ، 006و اإلاخًمً ٢اهىنل الٗ٣ىباث
اإلااعر في 0صيؿمبر
 ، 966اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىنل ع٢م -06اإلااعر في0
 86اإلاىا ٤ٞلـ 08يىهيى
 55اإلااعر في 8نٟغ ؾىت
 - 02ألامغ ع٢م-66
 ، 006اإلاخًمً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت.
صيؿمبر
86
 56اإلااعر في 8نٟغ ٖام
- 03ألامغ ع٢م-66
. 006
بال٣اهىنل ع٢م -06اإلااعر في 0صيؿمبر

 ، 966الظر يخًمً ٢اهىنل الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫و اإلاخمم
اإلاىا 08٫ ٤ٞيىهيى

86
 56اإلااعر في 8نٟغ ٖام
- 04ألامغ ع٢م-66
. 006
بال٣اهىنل ع٢م -06اإلااعر في 0صيؿمبر

 ، 966الظر يخًمً ٢اهى لن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫و اإلاخمم
اإلاىا 08٫ ٤ٞيىهيى

- 05ألامغ ع٢م  0 /7ماعر في 5طر الدجت ٖام9

اإلاىا ٤ٞلـٞ 0برايغ ؾىت 97يخٗل ٤بدمايت الُٟىلت و اإلاغاَ. ٤

95
- 06ألامغ ع٢م 64/75اإلااعر في 0عمًان ٖام
بدمايت الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت .

 975يخًمً بخضار اإلااؾؿاث و اإلاهالر اإلا٩لٟت
اإلاىا 6٤ٞؾبخمبر

 ١الُٟل وا٣ٞذ ٖلحها الجمٗيت الٗامت
- 07اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  46/9اإلااعر في 4صيؿمبر ، 99اإلاخٗل٣ت باجٟا٢ياث خ٣ى ل
. 989
لؤلمم اإلاخدضة بخاعيش 0هىٞمبر
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- 08اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  4/0اإلااعر في 08ظماصي ألاو٫ل اإلاىا ٤ٞلـ 08يىليى ، 00و اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى اإلايشا١
. 990
ؤلاٞغي٣ي لخ٣ى١ل الُٟل و عٞاَيخه  ،ؤصيـ ؤبابا يىليى
 404اإلاىا ٤ٞلـ 09يىهيى
 ، 005اإلاٗض ٫و اإلاخمم لل٣اهىنل ع٢م /84اإلااعر في 09عمًان
- 09ألامغ ع٢م0 /05اإلااعر فيٞ 7برايغ
 ، 984اإلاخًمً ٢اهىنل ألاؾغة .
 ، 005اإلاخًمً ٢اهىنل جىٓيم السجىنل و
ٖام  4اإلاىا ٤ٞلـٞ 06برايغ ؾىت
- 10ال٣اهىنل ع٢م 04/05اإلااعر في 7طر الدجت 5
بٖاصة ؤلاصماط الاظخماعي للمسجىهحن.
اإلاعاهذاث و الاجفاكُاث الذولُت :
 ، 948بصاعة قاون ؤلاٖالمَ ،يئت ألامم اإلاخدضة.،
 ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان٧ 0،اهىنل ألاو٫ل /صيؿمبر
 ١الُٟل 5/44اإلااعزت في 0حكغيً الشاوي /هىٞمبر 989جاعيش بضؤ الىٟاط 0
اجٟا٢يت خ٣ى ل
 ، 990و٣ٞا للماصة.49
ؤيلى٫ل/ؾبخمبر
 البروجى٧ى٫ل الازخياعرل الجٟا٢يت خ٣ى١ل الُٟل بكإن اقترا ٥ألاَٟا ٫في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ،اٖخمض وٖغى للخى٢ي٘
والخهضي ٤والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  6الضوعة الغابٗت والخمؿىنل اإلااعر في5
 - 000صزل خحز الىٟاط في ٞبرايغ00
ؤياع/مايى
اإلاشاحع باللغت الفشنعُت:
Denis Szabo, CRIMINOLOGIE ET POLITIQUE -CRIMINELLE. Édition numérique réalisée le
21 mai 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada. P 113.



Jean-Jacques ROUSSEAU ,du contrat social , S.N.E.D- ALGER , 1980
Rapport national sur le développement humaine, Algérie 2006, C.N.E.S.p 21.




اإلاىاكع ؼبىت ألانترنذ:
. 008
 مً وي٨يبيضيا  ،اإلاىؾىٖت الٗلميت الخغة ؤلال٨تروهيتٖ ،لم الؿياؾت  ، http://ar.wikipedia.org،ؤوث
 صعاؾت ال٨غباص  ،مغ٦ؼ الضعاؾاث في الا٢خهاص الخُبي٣ي للخىميتwww.mercprogram.org،


www.coderoute-dz.com 005
٢اهىنل اإلاغوع الجضيض،

 الضيىان الىَني لئلخهاء .www.ons.dz.. ،
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ل

الحذود الفاـلت بيو ميافدت ؤلاسهاب و خماًت خلىق و خشٍاث ألافشاد
د .سمماني فاطمت الضهشاء ؤظخارة مدالشة بيلُت الحلىق حامعت ؤبي بىش بللا ًذ –جلمعاو-
ل

اإلالذمت:
ْاَغة الٗى ٠الؿياس ي ناخبذ اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت في الخ٣ب الؼمىيت اإلاسخلٟت لخُىعَا،و بزخلٟذ َظٍ الٓاَغة في
قضتها بةزخالَ ٝظٍ اإلاجخمٗاث و ؤهٓمتها الؿياؾيت .
في بَاع خملتها ألامىيت إلا٩اٞدت ال٘ن - ٝؤلاعَاب -حؿعى الخ٩ىماث بلى بجساط بظغاءاث ؤمىيت و ٢اهىهيت للخيلىلت صو لن و٢ىٕ
هجماث بعَابيت ٖلى ؤعايحها.و يضو لع الجض ٫في ألاوؾاٍ الؿياؾيت و ألامىيت و ال٣اهىهيت خى ل ٫الخضوص التي جٟهل بحن
م٩اٞدت ؤلاعَاب وبحن يمان الخغياث في َظٍ الضو ل ٫بما في طل ٪الضو ل ٫الضيم٣غاَيت.فئلى ؤي مذي ؤزشث عاهشة ؤلاسهاب ومن
زم كىانيو ميافدت ؤلاسهاب على ؤلانخلاؿ من خلىق ؤلانعاو؟ٞ.هل يم ً٨ؤن وٗخ٣ض ؤهه ٧لما بدشىا ًٖ مؼيض مً ألامً
ٞةهىا هاصر بلى ج٣ليو مؿاخت الخغيت ؤم ؤن م٩اٞدت ؤلاعَاب بالٟٗل جدمي خ٣ى١ل ؤلاوؿان .؟
و ٢ض مغث الجؼاثغ بٓاَغة الٗى ٠الؿياس ي ٖلى ٚغاع ٦شحر مً الضو٫ل الٗغبيت ألازغيٚ،حر ؤن َظٍ الٓاَغة في الجؼاثغ
ج٨دس ي َابٗا ٞغيضا،ؾىاء مً زال ٫ؤؾباب ْهىعَا و وؾاثلها،ؤو ٦يٟيت حٗامل الىٓام الؿياس ي الجؼاثغرل مٗهاَ.ظٍ ألازحرة
ر.
لم جخجلى بىيىح بال م٘ بضايت ؤخضار 05ؤ٦خىبغ، 988التي بغَىذ ٖلى مضي َكاقت الىٓام الؿياس ي الجؼاثغ ل
و بطا ٧ان الىٓام الؿياس ي الجؼاثغرل ٢ض ٞكل في الً٣اء ٖلى الٗى ٠باألؾاليب ألامىيتٞ،ةلى ؤر مضي يم ً٨الخ٨م ٖلى
هجاٖت ألاؾاليب ا٫ؾلميت اإلاؿخسضمت مً َغ ٝالغثيـ بىجٟلي٣ت إلؾترصاص ألامً؟ و ما مذي فعالُت آلالُاث التي كذمها
الشبِغ بىجفلُلت إلاىاحهت الغاهشة وخل ألاصمت؟ َل خل ألاػمت مً مىٓىعل حكغيٗاث ٢اهىهيت مٗيىت يدى٫ل صونل جٟا٢م َظٍ
الٓاَغة مؿخ٣بال؟.
وألن اإلاىيىٕ مدل الضعاؾت ْاَغة ؾياؾيت بظخماٖيت مخمحزة بالخٗ٣يض وحٗضص ألابٗاص ٣ٞض بعجإيىا بٖخماص :اإلاىهج الخاعيخي،و
الىنٟي.وؾى٣ىم بخ٣ؿيمها بلى هُ٣خحن ،هدىاو٫ل في ألاولى جٟؿحر ْاَغة ؤلاعَاب وفي الشاهيت هدىاو٫ل آلالياث الؿياؾيت
إلؾترصاص ألامً والخسٟي ٠مً خضة الٗى ٠الؿياس ي زالٞ ٫ترة خ٨م الغثيـ "بىجٟلي٣ت"،و ٖال٢تها بد٣ى١ل ؤلاوؿان.
- Iجفعير عاهشة ؤلاسهاب:
ً
ً
يدخل مىيىٕ ؤلاعَاب خحزلا ٦بحرلا مً اَخمام ٣ٞهاء ال٣اهىنل الضولي و ال٣اهىنل الجىاجي إلاا حك٩له َظٍ الٓاَغة مً زُغ
ظؿيم ٖلى اإلاجخم٘ بما يسلٟه مً ييإ لؤلمً ،وجضمحر للممخل٩اث ،واهتها ٥للخغماث ،وجضهيـ للم٣ضؾاث ،و٢خل ،وزُ٠
ً
بٗضا ؤ٦ثر ؤَميت بد٨م مٗاهاة الجؼاثغيحن مً
للمضهيحن آلامىحن ،وتهضيض لخياة ال٨شحر مجهم .وفي الجؼاثغ يإزظ َظا اإلاىيىٕ ل
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مسخل ٠نىعل الجغاثم ؤلاعَابيت ،وجدذ مؿمياث ،وطعاج٘ مسخلٟت ٖغيذ ؾالمت اإلاجخم٘ ،وؤمىه للخُغ ،وؤل٣ذ الغٖب في
هٟىؽ اإلاىاَىحن ،وؤلخ٣ذ الًغ لع باال٢خهاص،,والبيئت ،واإلايكأث ،وألامال ٥الٗامت ،والخانت ،وٖغ٢لت مماعؾت الخياة
الُبيٗيت في ؤظؼاء ٦بحرة مً الىًَ .وال ق ٪بن البدض في مٟهىم ؤلاعَاب يخُلب صعاؾخه مً ظىاهبه اإلاسخلٟت .
-1حعشٍف ؤلاسهاب:
زىٞه و َّ
حكخ٧ ٤لمت بعَاب مً الٟٗل اإلاؼيض (ؤعَب) ؛ وي٣ا ٫ؤعَب ٞالها  :ؤر َّ
ٞؼٖه  ) (،وَى اإلاٗنى هٟؿه الظر يضٖ ٫ليه
ً
َب َع َْ َب لت َوع َْ ًبا َوع ََ ًبا ٞيٗني زاٞ ، ٝي٣اَ : ٫ع َِ َ ل
ب
ب) َ ،ي ْغ ُ ل
ب)  .ؤما الٟٗل اإلاجغص مً اإلااصة هٟؿها وَى ( َع َِ َ ل
الٟٗل اإلاًَٗ ( ٠ع َّ َ ل
َ
ب) ٞيٗني اه ُ٘٣للٗباصة في نىمٗخه
الص يء عَبا وعَبت ؤر زاٞه  .والغَبت  :الخى ٝوالٟؼٕ  .ؤما الٟٗل اإلاؼيض بالخاء وَى (ج َغ ََّ َ ل
ب بمٗنى جىٖض بطا ٧ان مخٗضيا
 ،ويكخ ٤مىه الغاَب والغاَبت والغَبىت والغَباهيت  . . .بلخ  ،و٦ظل ٪يؿخٗمل الٟٗل َجغ ََّ َ ل
َ
َ
ٞي٣ا ٫جغَب ٞالها  :ؤر جىٖضٍ َ .
وؤعَ َبه َّ
ؤزاٞه َّ
وٞؼٖه َ .وج َغ ََّب الغظل  :بطا ناع ع ً
اَبا يسص ى هللا  .والغاَب :
وعَ َبه واؾت ْر ََ َبه :
ُ
اإلا َخ َٗ ِّبض في الهىمٗت.
وؤلاعَابيىنل في اإلاعجم الىؾيِ  :ون ٠يُلٖ ٤لى الظيً يؿل٩ىنل ؾبيل الٗى ٠وؤلاعَاب لخد٣ي ٤ؤَضاٞهم الؿياؾيت.
وؤلاعَابي في اإلاىجض  :مً يلجإ بلى ؤلاعَاب إل٢امت ؾلُخه  ،والخ٨م ؤلاعَابي َى هىٕ مً الخ٨م ي٣ىم ٖلى ؤلاعَاب والٗى٠
حٗمض بليه خ٩ىماث ؤو ظماٖاث زىعيت.
ً يلجإ بلى ؤلاعَاب
و ؤلاعَاب في الغاثض َى عٖب جدضزه ؤٖماٖ ٫ى٧ ٠ال٣خل وبل٣اء اإلاخٟجغاث ؤو الخسغيب  ،وؤلاعَابي َى َم ْ ل
بال٣خل ؤو بل٣اء اإلاخٟجغاث ؤو الخسغيب إل٢امت ؾلُت ؤو ج٣ىيٌ ؤزغيل  ،والخ٨م ؤلاعَابي َى هىٕ مً الخ٨م الاؾدبضاصر
ي٣ىم ٖلى ؾياؾت الكٗب بالكضة والٗى ٠بٛيت الً٣اء ٖلى الجزٖاث والخغ٧اث الخدغعيت والاؾخ٣الليت.
و ٖليه ٞاإلعَاب يٗني الخسىي ٠وؤلاٞؼإ  ،وؤن ؤلاعَابي َى الظر ُيدضر الخى ٝوالٟؼٕ ٖىض آلازغيً  .وال يسخلَ ٠ظا اإلاٗنى
ُ
ٖما ج٣غعٍ اللٛاث ألازغيل في َظا الهضص ٣ٞ ،ض وعص في كامىط اإلاىسد ؤن ٧لمت  terrorحٗني  :عٖب  ،طٖغ َ ،ى٫ل ٧ ،ل ما يى٘٢
الغٖب في الىٟىؽ  ،بعَاب ٖ ،هض بعَاب  ،والاؾم  terrorismيٗني  :بعَاب  ،طٖغ هاش ئ ًٖ ؤلاعَاب  ،و  terroristحٗني :
ُ ّ
ُ
ؤمغ) باإلعَاب ( ).
غوٕ ُ ،ي٨غَه (ٖلى ٍل
ؤلاعَابي ،والٟٗل  terrorizeيٗني :يغَب  ،ي ِ
وفي كامىط ؤهعفىسد  Oxford Dictionary :هجض ؤن ٧لمت  Terroristؤلاعَابي َى الصخو الظر يؿخٗمل الٗى ٠اإلاىٓم
لًمان جهايت ؾياؾيت  ،والاؾم  Terrorismبمٗنى ؤلاعَاب ُي٣هض به اؾخسضام الٗى ٠والخسىي ٠ؤو ؤلاعٖاب  ،وبسانت في
ؤٚغاى ؾياؾيت.
ً
واٗ٢يا بال في ٖام 79م  ،و٧ان طلٖ ٪ىضما
ووكحر بلى ؤن حٗبحر ؤلاعَاب َى مً ابخضإ الشىعة الٟغوؿيت  ،ولم يدبلىعل ؤلاعَاب
 794م) ومً
ؤٖلً عوبؿبحر ) (Robespierreبضايت ٖهض ؤلاعَاب ؤو الغَبت  Reign of Terrorفي ٞغوؿا ( 0ماعؽ 1793م  7-يىليى
اؾم َظا الٗهض اقخ٣ذ اللٛخان ؤلاهجلحزيت والٟغوؿيت ٧لمت ) (Terrorismباإلهجلحزيت و ) (Terrorismeبالٟغوؿيت ،بمٗنى
ؤلاعَاب.
ٞسال ٫الشىعة الٟغوؿيت ماعؽ عوبؿبحر ومً مٗه مً ؤمشا ٫ؾان ظيؿذ ) (St . Justو٧ىزىنل ) (Couthonالٗى ٠الؿياس ي ٖلى
زلمد بن علي االنصاري ابن منظور،لساف العرب،بريوت،دار ادلعارؼ ،ج،2،1995ص.1748 - 2د .باسيل يوسف :تطور معاجلة األمم ادلتحدة دلسالة اإلرىاب الدويل ،رللة دراسات قانونية  ،بيت احلكمة  ،السنة الثالثة. 2001
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ُ
ُ
ؤوؾ٘ هُا ،١خيض ٢اصوا خملت بٖضام عَيبت قملذ ٧ل ؤهداء ٞغوؿا  ،ختى ِّ ٢ضع ٖضص مً ؤ ْٖ ِضمىا في ألاؾابي٘ الؿخت ألازحرة
ً
ً
ٞغوؿيا مً الجيؿحن في باعيـ وخضَا  .ومً ؤنل ؾ٩ان ٞغوؿا  ،الظيً ٧ان يبلٖ ٜضصَم في
مىاَىا
مً ٖهض ؤلاعَاب 1366
ً
طل ٪الى٢ذ 7مليى لن وؿمت  ،جمَ ً٨االء ال٣اصة مً  ُ٘٢عؤؽ 40ؤلٟا بىاؾُت اإلا٣هلت ٦ .ما جم٨ىىا مً اٖخ٣ا ٫وسجً
 954- 950م) في
 00ؤل ٠آزغيً و٧اص الؿىاجىعل ظىػي ٠ما٦غسي) (Joseph McCarthyؤن يهبذ عوبؿبحر ال٣غ لن الٗكغيً (
الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٖ ،ىضما ٢اص خملخه يض الٗىانغ اليؿاعيت ألامغي٨يت آهظا ، ٥بال ؤن اتهاماجه بالخياهت لآلال ٝلم
خض  ُ٘٢عئوؾهم باإلا٣هلت ؤو زى٣هم في ٚغ ٝالٛاػ اإلاٛل٣ت) (.
جهل بلى ِّل
فاإلسهاب بازخهاع ٖباعة ًٖ الٗملياث اإلااصيت ؤو اإلاٗىىيت التي جدىرل ً
هىٖا مً ال٣هغ لآلزغيً  ،بٛيت جد٣يٚ ٤ايت مٗيىت
ً
ؤؾاؾا بلى بض الغٖب بحن الىاؽ،
ل
و٦ظل ٪اؾخسضام ٚحر مكغوٕ للٗى ٠ؤو تهضيض باؾخسضامه ببىاٖض ٚحر مكغوٖت ،حهضٝ
ويٗغى خياة ألابغياء للخُغ ،ؾىاء ؤ٢امذ به صولت ؤم مجمىٖت ؤم ٞغص ،وطل ٪لخد٣ي ٤مهالر ٚحر مكغوٖت ،وَى بظل٪
ً
٧ليا ًٖ خاالث اللجىء بلى ال٣ىة اإلاؿلخت في بَاع اإلا٣اومت اإلاكغوٖت.
يسخل ٠ل
-2عالكت عاهشة ؤلاسهاب بدلىق ؤلانعاو
اطا ٧ان ؤلاعَاب َى بزاعة الٟؼٕ والهل٘ بحن ظمهىعل اإلاىاَىحن مً زال ٫اؾخٗما ٫الٗى ٠وال٣ؿىة إلزاعة الخى ٝوالغٖب ٞ،مً
َظٍ الىُ٣ت يخٗاعى م٘ خ٣ى١ل ؤلاوؿان في ألامً والٗيل في ؾالم ٦ ،ما اهه ٢ض يض ٘ٞالضولت بلى جدىيل بٌٗ اإلاىاعص بلى
م٩اٞدخه بما يُٗل ظهىص الخىميت التي لها الهضي ٖلى مسخل ٠ظىاهب الخياة الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والش٣اٞيت وتهضص
 ١ؤلاوؿان مً خيض ؤَضاٞه وؤؾاليبه
 ١ؤلاوؿاهيت اإلاخٗل٣ت بهظٍ الجىاهب  ،وبظل ٪يهبذ ؤلاعَاب مخٗاعيا م٘ خ٣ى ل
الخ٣ى ل
وَغ٢ه وبق٩اله  .ل
ٞهى يمشل جضمحرا لهظٍ الخ٣ى١ل وبلٛاءا وً٢اءا ٞىعيا ٖلحها ٞ ،سُ ٠واخخجاػ الغَاثً يمشل اٖخضاء ٖلى ألامً والخغيت
الصخهيت  .والاٚخيا ٫يمشل اٖخضاءا ٖلى خ ٤الخياة و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للخٟجحر بطا ؤن الٗمل ؤلاعَابي يمشل مهاصعة ٚحر
مكغوٖت لجملت مً خ٣ى١ل ؤلاوؿان.بال بطا ٧اهذ َظٍ الخ٣ى١ل اإلاًخى بها جدؿاويل مً خيض ال٣يمت مً جل ٪الخ٣ى١ل التي
ي٣اجل مً اظلها ؤو حؿمىا ٖلحها ٦دالت الضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ ألاعى والٗغى باالؾدكهاص….
و٢ض ؤٖغبذ الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ًٖ اؾدياءَا الكضيض بػاء جؼايض ٖضص ألابغياء الظيً ي٣خلهم ؤلاعَابيىنل في بٖما٫
ٖى ٠وبعَاب ٖكىاثيت وظؼاٞيت ال يم ً٨جبريغَا جدذ ؤر ْغ , ٝوؤصاهذ بصاهت ٢اَٗت ؤلاعَاب وؤؾاليبه ومماعؾاجه بىنٟها
ؤوكُت جغمي بلى جضمحر خ٣ى١ل ؤلاوؿان وج٣ىيٌ ؤع٧ان اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤلخٗضصر  ،و٢ض ٢غعث في صوعتها (  )5بىض بٗىىان مؿالت
خ٣ى١ل ؤلاوؿان بن ؤلاعَاب زُغ خ٣ي٣ي ٖلى خ٣ى١ل ؤلاوؿان وجخجلى الخُىعة ؤيًا ٞيما حك٩له اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان
مً صا ٘ٞليكىء ؤلاعَاب ومماعؾخه مً ظاهب بٌٗ زانت ألا٢لياث التي ٢ض حكٗغ بإجها مهمكت وان الضولت ال حٗتر ٝلها بإر
خ٣ى١ل ومً زم يٓهغ ؤلاعَاب الٗغقي ؤو الاهٟهالي .
 ١ؤلاوؿان يخجلى في
 ١ؤلاوؿان ٞهىال ٪جإزحر ٚحر مباقغ لئلعَاب ٖلى خ٣ى ل
وبطا ٧ان َظا َى الخإزحر اإلاباقغ ٖلى خ٣ى ل
 ١ؤلاوؿان
ؤلاظغاءاث التي ؾى ٝجخسظَا الضولت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب ؤو الخض مىه والتي جدمل ال مدا ٫بحن َياتها ج٣ييضا لخ٣ى ل
وبالخالي يتراءي للمهاصعة خ٣ى٢هم ؤن اإلا٣اومت والٗى ٠وؤخياها ؤلاعَاب زحر وؾيلت الؾترصاصَا) (.
 - 1الدكتور باسيل يوسف ،مرجع سابق .
 - 2نائلة جرب  :اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف ورقة عمل مقدمة إىل جلنة حقوؽ اإلنساف  .وكالة األىراـ للصحافة 1997
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-3ميافدت ؤلاسهاب وانخلاؿ خلىق ؤلانعاو:
ٖاصة ما جخظعٕ الضو٫ل بسُىعة الٗملياث ؤلاعَابيت مً اظل اجساط بظغاءاث حٗؿٟيت حٗخبر اٖخضاء ؾاٞغ ٖلى خ٣ى١ل ؤلاوؿان
والٟغص ال يجض مىانا مً الخًىٕ إلاشل َظٍ ؤلاظغاءاث جدذ صٖىيل م٩اٞدت ؤلاعَاب  ,وم٘ َظا ٩ٞان للمد٨مت واللجىت
ألاوعبيخحن لخ٣ى١ل ؤلاوؿان  ,واللخحن ؤوكئخا في بَاع الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان بٌٗ ال٣يىص والًىابِ ٖلى ؾلُاث
الضولت في م٩اٞدتها لئلعَاب بال٣ضع الظر جٓل به خ٣ى١ل ؤلاوؿان ألاؾاؾيت بٗيضة ًٖ اإلاؿاؽ.
ٞةطا ٧ان ؤلاعَاب حهضص ويىته ٪بىيىح خ٣ى١ل ؤلاوؿان وزانت الخ٣ى١ل ألاؾاؾيت الىاعصة في ؤلاٖالن الٗالمي اإلااصة ( )
 948والتي جضيً ؤر اؾخسٟا ٝواخخ٣اع لهظٍ الخ٣ى١ل ٞ ,ان خمايت َظٍ الخ٣ى١ل جخُلب هي ألازغيل
الهاصع في/ / 0
بظغاءاث ٚحر ٖاصيت بما يٟ٨ل ٖضم اإلاؿاؽ بها وههذ ٖلى طل ٪الاجٟا٢يت ألاوعبيت في اإلااصجحن ٞ) 5,ىهذ الشالشت ٖلى خٓغ
الخٗظيب والٗ٣ىباث واإلاٗامالث ٚحر ؤلاوؿاهيت ؤو اإلاكيىت  ,وَظا خٓغ مُل ٤ال اؾخصىاء ٞيــه  ..بما الخامؿت ٣ٞض خضصث
بظغاءاث الضولت في م٩اٞدت ؤلاعَاب في خالت الجىعل ٖلى الخ٣ى١ل آن جماعؽ ؤلاظغاءاث في الخض الًي ٤ويكترٍ ٖضم ؤلازال٫
بااللتزاماث الضوليت .
و٢ض اههبذ ع٢ابت اإلاد٨مت ألاوعبيت واللجىت الضوليت ٖلى الدكغيٗاث التي جهضع في بٌٗ الضو٫ل ألاوعبيت  ,و٧ان للجىت
ألاوعبيت ؤ٦ثر مً ج٣غيغ في َظا اإلاجاٟٞ ٫ي ً٢يت  mcveigh 2في 98/ / 8خيض ٢الذ بن وظىص ؤلاعَاب ؤمغ ال يم ً٨ه٨غاهه
لٖ ً٨لى الضو٫ل ؤن جخسظ ؤلاظغاءاث الٟ٨يلت بٗضم اإلاؿاؽ بالخ٣ى١ل ألاؾاؾيت إلاىاَىحها وان ال تهضم الضيم٣غاَيت بذجت
الضٞإ ٖجها والبض بن جدىاؾب ؤلاظغاءاث م٘ خمايت اإلاجخم٘ والخ٣ى١ل ٖلى خض ؾىاء.
وهدً بطا ما ؾلمىا بد ٤الضولت بم٩اٞدت ؤلاعَاب ،وبالخالي لها بنضاع الدكغيٗاث الالػمت للخيلىلت صوههٖ ,لحها باإلا٣ابل بن ال
حٛالي في بنضاع َظٍ الدكغيٗاث وان حؿاعٕ اللٛاءَا بطا وظضث بن الخاظت بلحها اهخٟذ ،وٖلحها ؤن جباصع صاثما بخٗضيل َظٍ
الىهىم جماقيا م٘ جدؿً الىي٘ وحٗىيٌ اإلاخًغعيً مً ظغاء الخُبي ٤الهاعم لهظٍ ال٣ىاهحن… ( )
-4مغاهش جللُق الحلىق والحشٍاث بفعل مداسبت ؤلاسهاب:
لٗل الضعؽ ألاو ل ٫الظر جل٣خه ٧ل هسب الٗالم بٗض ؤخضار ، 00/ /يخمشل في ؤن الخغيت اإلاخجؿضة في ٖال٢ت الضولت
باإلاىاَىحن مً زال ٫الخغياث الٗامت و ألاؾاؾيت اهما ج٣ضم الخغيت ٨٦بل ٞضاء اإلاٗغ٦ت يض ؤلاعَاب ٦،ما اٖخمض مجلـ
ألامً للخهضر لئلعَاب ٖلى م٣اعبت ؤمىيت عصٖيت حٛيب ٖجها مؿإلت خمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان مً زال ٫الدكغي٘ الضولي الٗام
إلا٩اٞدت ؤلاعَاب الظر جًمىخه الثدت اإلاجلـ ع٢م ) 00( 7اإلاٗخمضة بخاعيش 8ؾبخمبر . 00و لم جترصص الضو ل ٫ختى
الضيم٣غاَيت في جُبي ٤الدكغي٘ الضولي الظر ٞغيه مجلـ ألامً في مجا ٫م٩اٞدت ؤلاعَاب باإلا٣اعبت طاتها مما ؤصي بلى جغاظ٘
م٣ل ٤للخغياث والخ٣ى١ل ألاؾاؾيت لل٩اثً البكغرل وزُىعة ٖلى ألامً بهٟت ٖامت هديجت جؼايض الترابِ و الخضازل في
اإلاجخم٘ الضولي .
ؤ -إحشاءاث بىلِعُت في ؤنغمت دًملشاطُت
حؿعى ألاظهؼة ألامىيت الؾخهضاع ٢ىاهيحن جم٨جها مً ال٣يام باٖخ٣ا ٫ألاشخام اإلاك٩ىٞ ٥حهم ؤو اللظيً يٗخ٣ض ؤجهم ٢ض
 - 1الدكتور شريف بسيوين  :التجرمي يف القانوف اجلنائي الدويل ومحاية حقوؽ اإلنساف .دراسات حوؿ الوثائق العادلية واإلقليمية ،دار العلم للماليني  ،القاىرة.ص ص
40-35
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يك٩لىنل زُغا امىيا ،وخبؿهم خبؿا اخخياَيا لٟتراث ٢ض جُى٫ل ؤو ج٣هغ ،وطل ٪صونل مدا٦مت ؤو زبىث ؤصاهتهم بجغاثم
ؤمىيت .و٧اهذ الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٢ض لجإث٣ٖ ،ب جٟجحراث الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر 00بلى جٟٗيل ٢اهى لن ٖغٝ
ب٣اهى لن باجغيىث زىلذ بمىظبت ؤظهؼة ألامً ؾلُاث بياٞيت واؾخصىاثيت .وبىاء ٖلى َظا ال٣اهى لن جم ال٣يام بمالخ٣اث
واخخجاػاث ألشخام صو لن مدا٦ماث ؤو زبىث تهما مدضصة .وفي ؤإلااهيا َىا ٥مً جبنى مشل َظٍ ال٨ٟغةٞ ،مشال ا٢ترح وػيغ
صازليت ؤخضي الىالياث ألاإلااهيت ؤن جلجإ الؿلُاث ألاإلااهيت بلى السجً الاخخياَي ،ؤو الترخيل لؤلظاهب ،الظيً ٢ض يمشلى لن
زُغا بعَابيا ،ختى صو لن مدا٦مت ؤو زبىث بصاهتهم بجغيمت٦ .ما ي٣ترح الىػيغ ،الظر هٟظ ب٩ل خماؽ مشل جل ٪ؤلاظغاءاث في
واليخه ،حكضيض ؤلاظغاءاث ٖلى اإلادكضصيً ؤلاؾالميحن وججىيض مسبريً يٗملى لن في ؤوؾاٍ الجمٗياث والخجمٗاث ؤلاؾالميت
لجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ وكاَاتها .و٢ض بغعل َظا الىػيغ طل ٪بال٣ى ل :٫يجب ؤن ه٩ى لن ٖلى ٖلم بما يضوعل في ٧ل مسجضَ .ىا ،في َظٍ
ؤالما ً٦التي يخم ٞحها جىميت ألا٩ٞاع اإلاخُغٞت ،يخىظب ؤن ي٩ىنل لىا وؾاثلىا الاؾخسباعاجيت.
ب-الخنفذ على اإلاياإلااث الهاجفُت
ؾاعٖذ الخ٩ىماث الٛغبيت ٖ٣ب هجماث الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر  2001في الىالياث اإلاخدضة ،ؾاعٖذ بلى اجساط بظغاءاث
٢اهىهيت إلجاخت اإلاجا ٫للجهاث ألامىيت للىنى٫ل بلى اإلاٗلىماث التي ٧اهذ حٗخبر شخهيت وال يم ً٨اإلاؿاؽ بها .ومً طل ٪وي٘
ألاشخام اإلاك٩ىٞ ٥حهم ،إلاجغص الك ،٪جدذ صاثغة مغا٢بت ألامً ،ومخابٗت وكاَاتهم واجهاالتهم .مشال مً زال ٫عنض
اإلا٩اإلااث الهاهٟيت التي يجغوجها وؤلاَالٕ ٖلى عؾاثلهم البريضيت ،ومٗغٞت ؤما ً٦جىاظضَم وجدغ٧اتهم مشال مً زال ٫عنض
طبظباث َىاجٟهم اإلادمىلت ..وٖ٣ب هجماث لىضن حؿعى الخ٩ىمت البريُاهيت خاليا بلى خض الاجداص ألاوعوبي ٖلى ب٢غاع ٢اهىنل
ظضيض لؤلمً يؿمذ بمىظبت للجهاث ألامىيت الخهى٫ل ٖلى مٗلىماث ٖبر وؾاثل الاجها.٫
ّ
الخىهذ" ٖلى اإلا٩اإلااث الهاجٟيت
ر  ،للكغَت الجؼاثغيت ،باٖخماص هٓام "
و يؿمذ ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغ ل
لؤلشخام ،و٦ظا مغا٢بت اإلاغاؾالث البريضيت ) (،قغيُت ؤن ج٩ى لن بترزيو مؿب ٤مً الجهاث الً٣اثيت ،وعٚم ما يمً٨
لبٌٗ ألاَغا ٝبزاعجه خى٫ل "مساَغ ّ
ا٢بت
مجا٫"اإلاغ 
في 
 الجضيضة ،
ٞةن ؤلاظغاءاث
الخانت" ،


والخياة

الٟغصيت
الخغياث

تهضص
الٟؿاص.


مٗا٢ل
الضولت ّل

يض


مهالر

ج٣ىصَا
للخغب 
التي


بيافي
بخ٣ضيم 
صٖم


حؿمذ
ؤن
بىؾٗها 

ألامىيت"،

ج٣ىحن وجىٓيم ٖمليت بزًإ ألاشخام للخىهذ ،حٗني بالضعظت ألاولى" ،اإلاكبىَحن" واإلابدىر ٖجهم واإلاُلىبحن مً َغٝ
ظهاػ الٗضالت ومهالر ألامًٖ ،لما ؤن َظا ؤلاظغاء ال يم ً٨اللجىء بليه مً َغ ٝالكغَت الً٣اثيت ،بال بٗض الخهى٫ل ٖلى
جغزيو ً٢اجي .وٖليهٞ ،ةن ٖملياث "الخىهذ ال٣اهىهيت "ٖلى اإلا٩اإلااث الهاجٟيت ومغا٢بت اإلاغاؾالث البريضيت "اإلاكبىَت"
 - 1استهجن زلاموف وحقوقيوف التدابري اجلديدة اليت تضمنها قانونا العقوبات واإلجراءات اجلزائية ،وادلتمثلة يف الًتخيص دلصاٌف الشرطة بناء على تصاريح رمسية من
جهات قضائية؛ بالتنصت على ادلكادلات اذلاتفية ،وحجز ومراقبة الربيد ادلشتبو بو ،وأخذ صور دلتهمني زلتملني يف جرائم خطرية؛ واعتربوىا مساسا حبقوؽ اإلنساف وانتهاكا
للحياة اخلاصة لألفراد.
بومجعة غشري رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،اعترب النصوص اجلديدة ادلندرجة يف إطار إعادة النظر يف ادلنظومة القانونية العقابية ،اليت تعود إىل عشرية
يف مع "الشروؽ اليومي" "،إف النصوص القانونية ادلستحدثة؛ مل تأت جبديد وإمنا قامت بتقنني شلارسات كانت موجودة
الستينيات ،ليست باجلديدة ،وقاؿ يف اتصاؿ ىات
التنصت على ادلكادلات اذلاتفية واعًتاض الطرود الربيدية ،تتناىف مع ما ينص عليو الدستور اجلزائري ،فضال عن ؾوهنا
أصال ،وىي غري مقبولة" ،وأكد احلقوقي أف ظاىرة ّ
تعترب انتهاكا حلقوؽ اإلنساف ،واحلريات الفردية.
وقاؿ غشري إف "مربرات احلكومة يف استحداث ىذه النصوص ىي الدواعي ادلتعلقة باإلرىاب ،لكين أرى أنو من ادلهم جدا إعطاء ميكانيزمات صارمة لضبط العملية
ميدانيا ،من أجل ضماف عدـ التعدي على احلريات الفردية وانتهاؾ األسرار الشخصية ،اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف" .التنصت الرمسي على مكادلات
اجلزائريني :ضربة لإلجراـ أـ حلقوؽ اإلنساف؟ ،مقاؿ منشور يف الشروؽ اليومي يوـ - 200611 - 22
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واإلاك٩ى ٥في ؤمغَا ،ال يم٨ىه بغؤر ؤوؾاٍ مغا٢بت ،ؤن يك٩ل زُغا ٖلى الخياة الٟغصيت للجؼاثغيحن ،ل٨ىه ٢ض يٟخذ باإلا٣ابل
سٛغاث ٢اهىهيت لخهى ل ٫ظملت مً "ألازُاء اإلاهىيت" التي ؾيخم ا٦دكاٞها بٗض خضوثها.
ولٗل اؾخسضام الاجهاالث الهاجٟيت مً َغ ٝالٗىانغ ؤلاعَابيت ؤو مً ٢بل قب٩اث التهغيب وبي٘ اإلاسضعاث واإلاٟؿضيً
الىاقُحن في مجاالث ؤزغيَ ،ى "مؿلمت" ال جدخاط بلى صالثل ،وبالخاليٞ ،ةن زُت الخىهذ ٖلى َظا الىىٕ مً اإلا٩اإلااث
الهاجٟيت ،الؿل٨يت والالؾل٨يت ،ؾي٩ىنل مهما وطا ٗٞاليت إلخباٍ بٌٗ الٗملياث ؤلاظغاميت واإلاداوالث الخاعظت ًٖ ال٣اهىن،
ؤو ٖلى ألا٢ل جذجيم زؿاثغَا والخهى٫ل ٖلى "خض ؤصوى" مً اإلاٗلىماث وال٣غاثً التي بةم٩اجها مؿاٖضة اإلاهالر ألامىيت ٖلى
ا٦دكا ٝالجغيمت ٢بل خضوثها.
الخىهذ ٖلى بٌٗ اإلا٩اإلااث الهاجٟيت والاجهاالث البريضيت ،ؾيى٣ل صونل ق "٪الغٖب" بلى ألاَغا ٝالتي جماعؽ بُغي٣ت
ّ
ؾغيت الٟؿاص ٖلى مؿخىيل ٖضة صواثغ عؾميت ؤو ٚحر عؾميت ،ؾىاء بالخىعٍ اإلاباقغ ؤو بالخىاَئ وج٣ضيم اإلاؿاٖضة ؤو بزٟاء
الخ٣اث ٤بخٛليِ وجًليل الٗضالت ومهالر ألامً ،وؾي٩ىنل ج٣ىحن "مغا٢بت" م٩اإلااث واجهاالث ألاشخام ،تهضيضا مباقغا
للمٟؿضيً وؤلاعَابيحن ،الظيً ؾيجضونل ؤهٟؿهم مًُغيً لخٛيحر ؤؾاليب ووؾاثل اجهاالتهم ،بما ؾيٗمل ٖلى جذجيم
وَى 
ما
ي ،
الهاج ٠الصخص 

ر مً
اليكاَاث الخاعظت ًٖ ال٣اهىن ،التي جخم في ؤٚلبها اهُال٢ا مً م٩اإلات َاجٟيت٢ ،ض ال ججغ ل
ؤ٦كا. ٥

و٦ظا
الٗمىميت 


والهىاج٠

للمساصٕ

باليؿبت

الخىهذ،
الباب للدؿائ٫ل خى٫ل ٗٞاليت 
هٓام
يٟخذ 

ج -اختراق ظشٍت اإلاعلىماث
في ٖالم يٗخمض ٞيه اإلاغء ٖلى ج٨ىىلىظيا الاجها ٫الخضيشت ،ال٨مبيىجغ والكب٨ت الٗى٨بىجيت في مسخل ٠اإلاجاالث ،يهبذ
الخٟاّ ٖلى ؾغيت اإلاٗلىماث الصخهيت الخانت اخضي ؤَم الخدضياث التي جىاظه الخغياث الصخهيت لؤلٞغاص .ويٗض
الٟهل بحن اإلاٗلىماث الصخهيت واإلاٗلىماث ال٣ابلت للخضاو٫ل ً٢يت ٚايت في الخؿاؾيت٦ ،ما ؤن ؾغيت اإلاٗلىماث الصخهيت
حٗخبر بخضي الغ٧اثؼ الاؾاؾيت للخ٣ى١ل ألانيلت للٟغص في اإلاجخمٗاث الضيم٣غاَيتٚ .حر اهه عٚم الخمايت ال٣اهىهيت للمٗلىماث
الصخهيت مً اخخماالث اؾخسضامها في ؤٚغاى ٢ض جًغ بإصخابهاٞ ،ان طل ٪لم يدل ،في ٦شحر مً اإلاغاث ،مً اؾخسضام
اإلاٗلىماث الصخهيت في ؤٚغاى ٚحر ٢اهىهيت وعبما ٚحر ؤزال٢يت .وجؼصاص عٚبت الؿلُاث الخ٩ىميت في الخهى٫ل ٖلى
اإلاٗلىماث الصخهيت ألٚغاى ٢ض ج٩ىنل في مٗٓم ألاخيان ؤمىيت ؤو ـ في الضو٫ل ٚحر الضيم٣غاَيت ـ ؾياؾيت .وجمشل ٢ىاهحن
م٩اٞدت ؤلاعَاب ا٦بر جدض جىاظهه اإلاجخمٗاث الضيم٣غاَيت لجهت الخٟاّ ٖلى ؾغيت اإلاٗلىماث الصخهيت .وجًِٛ
الؿلُاث ألامىيت اإلاٗىيت بم٩اٞدت ؤلاعَاب ٖلى الجهاث الخضميت والكغ٧اث٧ ،البىى ،٥قغ٧اث الخلٟىهاث ،قغ٧اث الُحران
وٚحرَا مً اظل الخهى٫ل ٖلى مٗلىماث ًٖ الؼباثً بٛغى الاؾخٟاصة مجها في الخٗغٖ ٝلى َىيتهم ،ممخل٩اتهم وزهىنياتهم
جدذ مبرع م٩اٞدت ؤلاعَاب.
د -اصدواحُت اإلاعاًير:
في الى٢ذ الظر جيخ٣ض خ٩ىماث الضو٫ل الٛغبيت ألاهٓمت الٗغبيت وؤهٓمت الٗالم الشالض ٖمىما بإجها ؤهٓمت ج٣م٘ الخغياث
ألاؾاؾيت لكٗىبها وما بلى طل ٪مما وؿمٗه في ج٣اعيغ خ٣ى١ل ؤلاوؿان وفي البىىص البروجى٧ىليت لؼياعاث اإلاؿاولحن الٛغبيحن ،في
الى٢ذ الظر حؿعى َظٍ ألاهٓمت بلى ٞغى مؼيض مً ال٣يىص ٖلى الخغياث الضيم٣غاَيت والٟغصيت اإلا٨دؿبت واإلاىهىم ٖلحها في
صؾاجحر َظٍ الضو٫ل .الخ٩ىماث الٛغبيت جبرع جل ٪ال٣يىص بالخٟاّ ٖلى ألامً ،وَى اإلابرع هٟؿه الظر جخسظٍ ألاهٓمت
الضي٨خاجىعيت .و٢ض ؤُٖذ الخغب ٖلى ؤلاعَاب اإلاسغط لؤلهٓمت الكمىليت وٚحر الضيم٣غاَيت للخملو مً الاؾخد٣ا٢اث
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الضيم٣غاَيت مخسظة بظل ٪مً الضو٫ل الضيم٣غاَيت مشاال يدخظر به بان الخٟاّ ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع يدخم ج٣ييض ومهاصعة
الخغياث الضيم٣غاَيت .وناع بةم٩ان ؤر هٓام صي٨خاجىعر ؤن يٗخ٣ل مٗاعييه الؿياؾيحن ويؼط بهم في السجى لن جدذ مبرع
 ١ؤلاوؿان
ؤجهم زُغ ٖلى امً اإلاجخم٘ .وناع بام٩ان ؤر هٓام صي٨خاجىعر ؤن يضخٌ الاهخ٣اصاث اإلاىظهت له بمهاصعة خ٣ى ل
مً زال ٫الخظ٦حر بان ٢ضوة الضيم٣غاَيت في الٗالم ٖىضما حٗغيذ للخُغ ٧ان ؤو٫ل ما ٨ٞغث به َى اللجىء بلى ؤلاظغاءاث
 ١وخغياث ؤلاوؿان.
البىليؿيت ٖلى خؿاب خ٣ى ل
هـ -إداسة العذٌ عن طشٍم مداهم الخاـت واإلاداهم الععىشٍت
في ٧اٞت الضو ل ٫التي جدبنى ؾياؾاث مداعبت ؤلاعَاب َىا ٥ما يٗغ ٝبـ اإلادا٦م الخانت مشل مدا٦م امً الضولت ؤو مدا٦م
الُىاعتل واإلادا٦م الٗؿ٨غيت الؿلُت الً٣اثيت باليؿبت الهتها٧اث ألامً ال٣ىمي  .بما في طل ٪الاٖخضاءاث ؤلاعَابيت .ومً ؤَم
ه٣اٍ زُىعة مشل َظٍ اإلادا٦م مايلي :
·مىذ الؿلُت الخىٟيظيت ؾلُت بخالت الً٣ايا لخل ٪اإلادا٦م بضونل ببضاء ؤر مٗايحر واضخت إلاشل َظٍ الاخالت
·حٗيحن الً٣اة ًٖ َغي ٤الؿلُت الخىٟيظيت وفي بٌٗ الخاالث اٞخ٣اصَم للماَالث.
·اهتهاَ ٥ظٍ اإلادا٦م في م٣اياة ٢اصة اإلاٗاعيت الؿلميت
·اٞخ٣اع َظ اإلادا٦م لًماهاث الضٞإ
·في بٌٗ الخاالث ال يخم ابال ٙاإلاتهم بالتهم اإلاىظهت يضٍ ٢بل بضايت اإلادا٦مت وال يؿمذ للضٞإ باالَالٕ ٖلي ملٟاث الً٣يت.
·ج٣ييض الخ ٤في اللجىء الي الاؾخئىا ٝؤمام مد٨مت ٖليا يض ال٣غاعاث التي نضعث ًٖ جل ٪اإلادا٦م.
-IIميافدت ؤلاسهاب في عل الخجشبت الجضابشٍت
مىاظهت ْاَغة ؤلاعَاب ججبرها ٖلى صعاؾت ألاؾباب اإلااصيت بليه والً٣اء ٖلحها ،وبالخالي ٞةن الخهضر لهظٍ الٓاَغة يخُلب
ؤوال عؾم ؾياؾت اظخماٖيت جٟ٨ل مٗالجت َظٍ الٗىاملٞ ،الً٣اء ٖلى َظٍ الٓاَغة يٗخبر مً ألامىعل الهٗبت ألهه يمـ
ظمي٘ الجىاهب ( الؿياؾيت ،الا٢خهاصيت ،الاظخماٖيت والش٣اٞيت) ووؿخُي٘ ال٣ى ل ٫ؤهه وإلاداعبت ْاَغة ؤلاعَاب في الجؼاثغ
ر ٖلى ؤصواث و ال آلياث مداعبت َظا الىىٕ مً الجغاثم.
ٞةهه جم بٖاصة الىٓغ في الجاهب الدكغيعي الظر لم ي ً٨يدخى ل
ؤظباب العنف العُاس ي في الجضابش :بن الٗى ٠الؿياس ي في الجؼاثغ ،ليـ وليض ٖ٣ض الدؿٗيىاث وبهما َى مدهلتلترا٦ماث جاعيسيت ،حٗىص بضاياتها ألاولى بلى الخغ٦ت الىَىيت ،مغوعا بشىعة الخدغيغ و٦ظا ٞتراث جاعيسيت جلذ الاؾخ٣ال.٫
ل٣ض جباييذ الخٟؿحراث اإلا٣ضمت لٓاَغة الٗى ٠الؿياس ي في الجؼاثغ ،اهُال٢ا مً ٧ىنل َظٍ ألازحرة طاث ؤبٗاص مخٗضصة ،بط
ي ؤن اهٟجاع ؤٖما ٫الٗى ٠والكٛب يغظ٘ بلى بزخالالث وجىاً٢اث صازليت مىظىصة في اإلاجخم٘ الجؼاثغر،
َىا ٥مً يغ ل
وَىا ٥مً يضعط بياٞت بلى الٗىامل الضازليت ٖىامل زاعظيت ػاصث مً حٗ٣ض َظٍ الٓاَغة في الجؼاثغ ،لظل ٪ال بض مً جميحز
الٗىامل اإلاباقغة لٓهىعل الٗى ٠الؿياس ي ٦إػمت الكغٖيت واإلاكاع٦ت الؿياؾيت واوٛال ١الىٓام الؿياس ي الجؼاثغر ،وؤػمت
الٗضالت الخىػيٗيت وؤػمت الهىيت ،وؤخضار ؤ٦خىبغ ، 988بياٞت بلى بي٣ا ٝاإلاؿاع ؤلاهخسابي  ، 99الظر يٗخبر الٗامل

 .- 1نبيل بويبية،
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ألاؾاس ي في جبلىعل ْاَغة الٗى ٠الؿياس ي في الجؼاثغ .وٖلى َظا ألاؾاؽ هداو٫ل مً زالَ ٫ظٍ ال٣ٟغة جدليل ؤَم ؤؾباب
الٗى ٠الؿياس ي في الجؼاثغ.
 -1ؤصماث النغام العُاس ي وعالكاتها بالعنف العُاس ي و عاهشة الاسهاب:لل
َظٍ ألاػماث ٖبرث ًٖ ؤلازخال ٫وؤلاجهياع في الخىاػهاث صازل اإلاجخمَ٘ ،ظا ؤلازخال ٫يٗ٨ـ مضي بهٟخاح الهغإ بحن مسخل٠
اإلا٩ىهاث الؿياؾيت وال٨ٟغيت وؤلاظخماٖيت مً ؤظل اإلاهالر والخهى٫ل ٖلى الثروة والخىػي٘ واإلا٩اهت الؿياؾيت وؤلاظخماٖيت .
 ؤػمت الكغٖيت وؤػمت اإلاكاع٦ت الؿياؾيتٞ:الكغٖيت الخاعيسيت لجبهت الخدغيغ الىَني ،التي بعج٨ؼث بضوعَا ٖلى اإلا٣اومتالىَىيت يض ؤلاؾخٗماع الٟغوس ي٧ ،ىهذ لها ؤؾب٣ياث مُل٣ت يض ؤيت ٢ىة ؾياؾيت جُم٘ للمكاع٦ت في مماعؾت
الؿُلت.و٦ظل ٪ؤػمت اإلاكاع٦ت الؿياؾيت التي جمشلذ في عجؼ اإلااؾؿاث الؿياؾيت ًٖ اؾديٗاب ٧ل ال٣ىيل اإلاىظىصة في
اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،والغاٚبت في اإلاكاع٦ت في الٗمليت الؿياؾيت٦.ما جمشلذ ٦ظال ٪في ٖضم عٚبت الىسبت الخا٦مت في بقغا٥
َظٍ ال٣ىيل.
 ؤػمت الٗضالت الخىػيٗيت والٗى ٠الؿياس ي :حكحر مك٩لت ٖضم الٗضالت الخىػيٗيت بلى وظىص زلل في اإلا٣ضعة الخىػيٗيت للىٓامالؿياس ي ،ويخسظ َظا الخلل ق٩ل ؤحؿإ الٟجىة بحن اإلاُالب الخىػيٗيت مً ظاهب ،و٢ضعة الىٓام ٖلى ؤلاؾخجابت لها مً
ظاهب آزغ .ل
َظٍ ألازحرة لً ججض ؾبيال ؾىيل اللجىء بلى اؾخسضام الٗى ٠الؿياس ي مً ؤظل الخهى٫ل ٖلى ظؼء مً الثروة.
 986وا٢تراجها بةهسٟاى ٢يمت الضوالع صوعا ٦بحرا في
خيض لٗبذ ألاػمت ؤلا٢خهاصيت الىاججت ًٖ ج٣ه٣غ ؤؾٗاع الى ِٟلؿىت
ْهىعل ؤٖما ٫الكٛب والٗى ٠الجماَحررل واإلاُالبت بخدؿحن ألاويإ ؤلاظخماٖيت وؤلا٢خهاصيت.
 ؤػمت الهىيت و الٗى ٠الؿياس ي :جبضوا ؤػمت الهىيت مً ؤزُغ ألاػماث التي ٖغٞها اإلاجخم٘ الجؼاثغرل هٓغا اله٣ؿامه بحناججاَاث مخٗضصة ،خيض جمؿ ٪البٗو باالججاٍ الٗغوبي و آزغ عآي في الاججاٍ ؤلاؾالمي بضيال لخد٣ي ٤الخىاػنل اإلا٣هىص في
الصخهيت ال٣ىميت .في خحن عآي البٌٗ آلازغ الٗىصة بلى الهىيت ألاماػيٛيت.
٧اهذ َظٍ الاه٣ؿاماث ؾببا في اجهياع الىسب واإلااؾؿاث الخا٦مت لخ٨دؿب ؤػمت الهىيت بٗضا آزغ العجباَها بإػمت الكغٖيت.
 954اإلا٩ىهاث ألاؾاؾيت للهىيت الىَىيت – الجؼاثغيت – هي ؤلاؾالم ،الٗغوبت ،ألاماػيٛيت .بن بصعاط
و ل٣ض خضص بيان ؤو ل ٫هىٞمبر
م٣ىماث الهىيت الىَىيت
يمً اإلاجا ٫الٗام – الضولت – ؤٞط ى بلى حؿييـ مؿإلت الهىيت( ).
خيض ٦كٟذ َظٍ ألاػمت ًٖ وظىص بزخالالث َي٩لت وجىاً٢اث ظهىيت بحن اإلااؾؿاث الغؾميت في الضولت ،واإلامشلت في
اإلااؾؿت الغثاؾيت ،اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ،اإلااؾؿت ألامىيت ،والتي جمحزث بخٗضص مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع وٖضم الخيؿي ٤بيجها ،مما
ؾمذ بٓهىعل ٢ىيل ظضيضة جمشلذ في ظماٖاث اإلاهالر ،مما ؤيٗ٢ ٠ىة الىٓام الجؼاثغرل ( ).
ٖ 988لى ْاَغة الٗى ٠الؿاس ي في الجؼاثغ
 بوٗ٩اؾاث ؤخضار ؤ٦خىبغ - 1الدساتري اليت جاءت قبل  1996مل تشر ااىل األمازيغية كمقوـ من مقومات األمة اجلزائرية .أما دستور 1996فقد أشار اليها ىف الدباجة فقط .
 - 2عمار بن سلطاف" ،نظاـ اإلخًتاؽ والتغلغل ونشوء الظاىرة اإلرىايبة يف اجلزائر" .الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراىنة .أعماؿ ادللتقى الدويل األوؿ ،منشورات كلية
العلوـ السياسية واإلعالـ ،اجلزائر ،2004 ،ص .140
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جغظ٘ ؤؾباب َظٍ ألاخضار بلى ما يلي:
. 986
-0ؾياؾت الخ٣ك ٠التي اجبٗتها الخ٩ىمت الجؼاثغيت هديجت اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫
 -0ؤلازخىا ١ؤلاظخماعي في ْل ب٢خهاص زاي٘ لؿلُت مع٦ؼيت وللضولت ،ومى٘ اإلاباصعاث الٟغصيت ،وزٓىٖه إلنالخاث ظؼثيت
وٖكىاثيت ،حؿببذ في جإػيم الىي٘ ؤلاظخماعي للكٗب الجؼاثغرل( ).
 -0بعجٟإ وؿبت البُالت وال ؾيما لضي الكباب ،وجى ٠٢الخهيي٘ الهىاعي ويٗ ٠ؤلاهخاط الٟالحي ،و٢لت مغصوصيت
اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصيت.) ( ،
 -04جضوي ال٣ضعة الكغاثيت واإلاضازيل وجىػي٘ الثروة وججميض ألاظى لع مىض ؤعبٗت ؾىىاث ( )
 -05اه٣ؿام بحن ؤظىدت الىسبت الؿياؾيت خى ل٦ ٫يٟيت الخٗامل م٘ ألاػمت الؿياؾيت وؤلا٢خهاصيت للىٓام.
 -06بعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص اإلاسخلٟت وبُغي٣ت ٞىيىيت ،بديض لم يٗض بم٣ضوعل الؿلُت الؿيُغة ٖلى ألاؾٗاع.
بضؤث مٓاَغاث الكباب في ألاخياء الكٗبيت بالٗانمت مؿاء 04ؤ٦خىبغ  ،والتي اهتهذ بإٖما ٫قٛب مؿذ ٧ل ما يغمؼ للضولت
والخؼب الخا٦م.) ( ،
 988بهسغٍ ٦باع الؿً في ؤلايغاباث وجىظحههم للمخٓاَغيً وحصجي٘ ؾ٩ان الٗانمت ٖلى ؤلالخدا١
وابخضاء مً 05ؤ٦خىبغ
، 988
باإلآاَغاث وجبٗا لظل٢ ٪غعل عثيـ الجمهىعيت َب٣ا للماصة 9مً الضؾخىعل بٖالن خالت الخهاع بخاعيش 06ؤ٦خىبغ
والتي بمىظبها صزل الجيل بلى الٗانمت وؤو٧لذ له مهمت بٖاصة الهضوء( ) .وابخضاء مً 07ؤ٦خىبغ جىؾٗذ عٗ٢ت ألاخضار
 ، 988ل٣ض واظه هٓام الكاصلي بً ظضيض بىاصع
لدكمل ؤٚلب اإلاضن الجؼاثغيت ،واؾخمغث َظٍ ألاخضار بلى ٚايت 0ؤ٦خىبغ
 988التي صزلذ مً زاللها الجؼاثغ مغخلت ظضيضة بة٢غاع الخٗضصيت
ؤلاهٟجاع الكٗبي الاظخماعي ٩ٞاهذ ؤخضار ؤ٦خىبغ
الؿياؾيت والخغياث في مجخم٘ ٖغ ٝمً ٢بل بؿيُغة الضولت ٖلى ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بخ٣ييض خغ٦يتها زانت ٖلى
اإلاؿخىيل الٗلنيٗٞ ،برث َظٍ ألاخضار ًٖ ٖى ٠وًٚب قضيضيً لم يؿخُ٘ الىٓام الؿياس ي مىاظهتهاٞ ،لجإ َظا ألازحر بلى
اؾخٗما ٫الٗى ،٠وؤٖلً خالت الُىاعتل في 08ؤ٦خىبغ َ .ظا ألازحر الظر ٧اهذ مسغظاجه ٖ٨ـ طل ،٪خيض ظاءث في ق٩ل
 989وؤلاٖالن ًٖ الخٗضصيت الؿياؾيت في الجؼاثغ؟
مسغظاث ؾياؾيت ؤر بنالخاث ؾياؾيت مً زال ٫ب٢غاع صؾخىعل
 ، 989مغخلت ظضيضة ؤَم ما محزَا َى ٞخذ اإلاجا ٫ب٩ل خغيت في حك٨يل ألاخؼاب
صزلذ الجؼاثغ بٗض ؤلاٖالن ًٖ صؾخىعل
الؿياؾيت ،ؤو ما انُلر ٖلحها الضؾخى لع "بالجمٗياث طاث الُاب٘ الؿياس ي" .وْهغ ٖلى الؿاخت الؿياؾيت ما يؼيض ًٖ ()60
خؼبا.

1

- Mohammed Hadef, l’algérie menacée par qui et par quoi ?. media plus .algérie, 1995 , p 39.
 - 2سعيد بوالشعري ،مرجع سابق  ،ص .1979
3
- Mohammed Hadef. Op. cit , p39
- 4وحسب "اذلادي خلديري" الذي كاف آنذاؾ وزير الداخلية "أف أوىل ادلناوشات بدأت يف باب الواد ،وأهنا مشلت يف البداية بعض الدكاكني وادلرافق العمومية ،مث تعرؼ
مظاىرات شبيهة ذلا يف مناطق أخرى من العاصمة كباش جراح وبلكور وأوؿ ماي وحىت باب الزوار ،وقد ركز ادلتظاىرين جهودىم على اقتحاـ كل ما يرمز للدولة فقاموا
بضرب مقرات الشرطة" .زلمد تامالت ،اجلزائر من فوؽ الربكاف ،الطبعة األوىل( ،د ،د،ف) ،اجلزائر ،1999 ،ص .12
 - 5سعيد بوالشعري ، ،النظاـ السياسي اجلزائري .دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1990 ،ص 178
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ٖ 990لى اإلاجالـ اإلادليت والتي بلٖ ٜضصَا 54مجلـ قٗبي بلضر و48
و٧ان ؤو٫ل جىاٞـ بهخسابي لؤلخؼاب في قهغ ظىان
مجلـ قٗبي والجي .و٢ض جمحزث بالهضوء وألامً وبلٛذ وؿبت اإلاكاع٦ت %65مً ٖضص اإلاسجلحن( ).
و٢ض ؤؾٟغث هخاثج ؤلاهخساباث ًٖ ٞىػل ؾاخ ٤للجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط بـ  85بلضيت ،م٣ابل 487بلضيت لجبهت الخدغيغ الىَني
و 87بلضيت لخؼب ألاعؾيضر( )٦ ،ما ٞاػ خؼب الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط ـ مجلـ والجي م٣ابل 4مجلـ والجي لجبهت الخدغيغ
الىَني ومجلـ واخض لخؼب ألاعؾيضر .و٢ض ٧ان م٣غعل بظغاء بهخساباث حكغيٗيت في 7ظىان 99باليؿبت للضوعل ألاو٫ل ليليه
الضوعل الشاوي بٗض  0ؤؾابي٘.
بال ؤن ؤلاهخساباث ٢ض ؤظلذ لى٢ذ الخ ،٤ويإحي جإظيلها بؿبب اٖتراى ألاخؼاب ٖلى ال٣اهى لن ع٢م  07-9اإلادضص للضواثغ
ؤلاهخسابيت ،ل٩ىهه خؿب اٖخ٣اصَا في زضمت الخؼب الخا٦م (خؼب ظبهت الخدغيغ الىَني) واهخ٣ضث ال٣ىاهحن ؤلاهخسابيت بكضة
مً َغ ٝالجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط ،وٖاعيذ بظل ٪ؤلاهخساباث الدكغيٗيت واهخهجذ مً ؤظل طل ٪الضٖىة بلى ؤلايغاب
الكامل ٚحر اإلادضوص ػمىيا والظر قغٕ في جُبي٣ه في 5مار 99م٘ الضٖىة بلى جىٓيم مؿحراث قٗبيت مؿخمغة في قىاعٕ
ي مً خكض ٖضص مٗخبر
اإلاضن و٧اهذ الٗانمت ؾاختها الغثيؿيت وجم٨ىذ اإلاؿحراث اإلاخىانلت في قىاعٕ الٗانمت واإلاضن ألازغ ل
مً ألاههاع ،واؾخُاٖذ الجبهت ؤلاؾالميت ؤن جخد٨م في َظٍ اإلاؿحراث ؤخؿً جد٨م مً خيض الخىٓيم والاهًباٍ
والخمىيً( )
ومً ٧ل ما ؾب ٤هالخٔ ؤن الىي٘ باث يىضع بالؿلبيت ٖلى ٧ل ألانٗضة و٢ض جمحز الجى بال٣ل ٤الكٗبي الىاؾ٘ ،وؤمخض ٖلى
٧امل اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،خيض باصعث جىوـ بةٚال ١خضوصَا م٘ الجؼاثغ .ؤما ًٖ الىي٘ الضولي ٣ٞض جمحز باألػماث الٗضيضة التي
مؿذ مىاَ٦ ٤شحرة ٧الخغب ألاَليت في يىٚؿالٞيا ،والهغإ الضمىرل في بٌٗ ظمهىعياث الاجداص الؿىٞياحي ؾاب٣ا مشل
الخغب ألاَليت بحن ؾ٩ان ؤصعبيجان اإلاؿلمحن وألاعمً٧ ،ل َظا ظٗل ال٣ل ٤يؿخٟدل ًٖ مهحر الاؾخ٣غاع في الجؼاثغ.
-2آلالُاث العُاظُت الظترداد ألامن والخخفُف من خذة العنف العُاس ي خالٌ فترة خىم الشبِغ "عبذ العضٍض
بىجفلُلت"
في الى٢ذ الظر يغيل البٌٗ يغوعة الخىاػ٫ل ًٖ بٌٗ الخغياث الصخهيت لهالر خمايت اإلاجخم٘ ونىنل خغياجه ،يغيل
البٌٗ ألازغ ؤن الخغياث الصخهيت هي ظؼء ال يخجؼؤ مً مىٓىمت ٢يم الىٓم الضيمى٢غاَيت التي ال يم ً٨الخىاػ٫ل ٖجها ؤو
ًٖ ظؼء مجها ،وبان خمايت الخغيت ال يم ً٨ؤن جخد ٤٣مً زال ٫ج٣ييض الخغيت هٟؿها .و٢ض لجإث الخ٩ىماث الٛغبيت مشال بلى
بجبإ وؾاثل ٢اهىهيت وؤمىيت جخٗاعى جماما م٘ ال٣يم الضيم٣غاَيت وال جسخل ًٖ ٠جل ٪اإلاخبٗت في ألاهٓمت الضي٨خاجىعيت
والكمىليت ( .ظالياث مٗيىت جسً٘ للمغا٢بت واإلاًاي٣ت .ؤخ٩ام مؿب٣ت ٖلى ؤشخام بؿبب اللىن ،الجيؿيت ،الضياهت
والهىيت ٞ ).بٗض جى٢ي ٠اإلاؿاع الاهخسابي في الجؼاثغ جضَىعل الىي٘ ألامني في الجؼاثغ,واهدكغث مٓاَغ الٗى ٠الؿياس ي زانت
الهغإ بحن ّ
مما ؤصزل الجؼاثغ في ّ
الىٓام ّ
صوامت ّ
بٗض ا٢تراجها بخإػم الىي٘ الا٢خهاصر والاظخماعيّ ،
الؿياس ي مً ظهت
واإلاٗاعيت ؤلاؾالميت مً ظهت زاهيت .اط جم ؾض الٟغا ٙالضؾخىعر ،بةوكاء َيئت ؾميذ باإلاجلـ ألاٖلى للضولت يغؤؾها مدمض
بىييا ٝويؿاٖضٍ ؤعبٗت ؤًٖاء.
- 1زلمد بلقاسم حسن هبلوؿ ،اجلزائر بني األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،اجلزائر ، 1999 ،ص .89
 - 2أمحد عياشي،اإلسالميوف اجلزائريوف بني السلطة والرصاص ،دار احلكمة ،اجلزائر ،1992 ،ص .16
- 3زلمد بلقاسم حسن هبلوؿ ،مرجع سابق ،ص .110
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وقغٖذ ٢ىاث ألامً بخى٢ي٢ ٠ياصر ومىايلي الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط ،والؼط بهم في اإلاٗخ٣الث بالصخغاء وفي سجً البليضة
الٗؿ٨غر ،خيض خ٨م ٖلى ٧ل مً ٖباس ي مضوي وٖلى بلخاط بـ ؾىت سجىا هاٞضة بتهم ٖضيضة ؤبغػَا الخأمغ ٖلى ؤمً
الضولت( ) وهخج ًٖ طل ٪ما يلي:
 بضؤث ماقغاث الٟىض ى جخهاٖض ،زانت بٗض بوكاء ما يؿمى بلجىت به٣اط الجؼاثغ. لجىء الىٓام بلى الٗى ٠يض ؤًٖاء الخياع ؤلاؾالمي ،و٢م٘ ٢ىاث ألامً للمخٓاَغيً ،ومالخ٣ت الٗىانغ طاث الهلت بالجبهتؤلاؾالميت لئله٣اط.
 ١مً ؤظل
ي اللجىء للٗى ٠اإلاًاص ،بٗض ؤن ٚيبذ ٧ل الُغ ل
وؤمام ٖى ٠الضولت ،ما ٧ان ٖلى ؤههاع الخؼب اإلاىدل ؾى ل
اؾترظإ ما ؤؾمىٍ بالخ ٤اإلاٛخهب مً ٢بل الىٓام.
ّ
وَ٨ظا جهاٖضث ّ
٧ل يىم في مسخل ٠ؤهداء الىًَ ،ومً َىا يمً٨
خضة ؤٖما ٫الٗى ٠واإلاجاػعل الجماٖيت التي باجذ جدضر ّل
ّ
ؤن هدؿاء٦ ٫ي ٠حٗامل الىٓام الجؼاثغرل م٘ َظٍ الىيٗيت ألامىيت ّالتي جهاٖضث ّ
خضتها ؟ وماهي ؤلاؾتراجيجيت التي اجبٗها
الىٓام الجؼاثغرل في َظٍ اإلاغخلت مً ؤظل ّ
الخسٟي ٠مً ّ
خضة الىي٘؟
 -Iفي عهذة الشبِغ الُميو صسواٌ  -الىفاق الىطني.:
في ٖهضة الغثيـ اليمحن ػعوا ٫بضؤث مغخلت ظضيضة ومٗ٣ضة مً مغاخل الٗى ٠واإلاىاظهت بحن الىٓام الؿياس ي واإلااؾؿت
الٗؿ٨غيت مً ظهت والجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط مً هاخيت زاهيت ،خيض جم بوكاء لجىت الخىاع الىَني ٖكيت جهايت اإلاغخلت
، 994ول٣ض ؤظغث لجىت الخىاع الىَني ؾلؿلت مً الاجهاالث والخىاعاث م٘
الاهخ٣اليت للمجلـ ألاٖلى للضولت في بضايت
مسخل ٠ألاخؼاب والصخهياث الىَىيت( )وججؿضث بىاصع الخىاع واإلاهالخت بةَال ١ؾغاح ٧ل مً ٖلي ظضر وبىزمسم في
. 994
ٞيٟغرل
 994اوٗ٣ضث هضوة الىٞا ١الىَني ,و٧ان مً اإلاٟغوى ؤن يىهب ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت ٦غثيـ للضولت
• في بضايت ظاهٟي
ّ
ّ
مجغص صي٩ىعل جخد٨م ٞيه ال٣ىيل الٟاٖلت في الىٓام ّ
إلاغخلت اهخ٣اليت ,ل٨ىه ع ٌٞؤن ي٩ىنل ّ
ايُغ اإلاجلـ
ّل
الؿياس ي ,خيض
ّ
ّ
ألاٖلى لؤلمً حٗيحن اليامحن ػعوا ٫عثيؿا للضولت والظر ؤوكإ بضوعٍ مجلؿا اهخ٣اليا يمشل ٧ل الخؿاؾياث وألاخؼاب .لً٨
ألاخؼاب ال٨بحرة عًٞذ الاهًمام بلى َظا اإلاجلـ باؾخصىاء خغ٦ت مجخم٘ ّ
الؿلم( ) ،وقغٕ ػعوا ٫في خىاع ؾغي٘ م٘ مسخل٠
ألاخؼاب الؿياؾيت زانت الٟاٖلت مجها إليجاص مسغط لؤلػمت ,ل٦ ً٨شحرا ما ٧اهذ َىا ٥م٣اَٗت للخىاع مً َغٝ
ّ
ّ
الكٗب الجؼاثغرل آماال واؾٗت ٖلى بهجاح مؿإلت الخىاع الىَني ّالظر قغٕ ٞيه ّ
الغثيـ
ؤلاؾدئهاليحن ,خيض ٖل ٤ؤٚلب
. 994
اليامحن ػعوا ٫في ني٠
• في ٖكيت الاخخٟاالث بالظ٦غيل ألاعبٗحن الهضالٕ الشىعة ّ
ًٖ 994
الخدغيغيت اإلاؿلخت ؤٖلً ػعوا ٫في زُاب له في ؤ٦خىبغ
ٞكل الخىاع الىَني ،بؿبب ا٦دكا ٝعؾالت مً ٖلي بلخاط بلى ؤمحر الجماٖت ؤلاؾالميت اإلاؿلخت " ""GIAالكغي٢ ٠ىؾمي"
, 994يضٖىٍ ٞحها
َ ،) ( 994ظٍ الغؾالت اإلااعزت في 7ؾبخمبر
الظر ٢خل في بخضي ؤلاقدبا٧اث م٘ ٢ىاث ألامً في 6ؾبخمبر
 - 1مجاؿ لعالمي" ،الطريق الوعر...وادلصاحلة ادلؤجلة"  ،الشروؽ الومي ،العدد  2571الصادرة بتاريخ . ،2005/27
 2ادـ قيب،مرجع سابق ،ص.185
 - 3رابح لونيسي ، ،اجلزائر يف دوامة الصراع بني السياسيني و العسكريني .دار ادلعرفة ،اجلزائر ،،1999،ص.258
 - 4زلمد تامالت ،مرجع سابق ،ص137

85

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  2ؤبشٍل 2016

ٖلي بلخاط بلى مىانلت الٗى ٠اإلاؿلر ،وي٣ى٫ل ٞحها ؤهه ؾيلخد ٤بالجيا "" GIAبمجغص زغوظه مً السجً .
بٟكل هضوة الخىاع الىَني جدىلذ آما ٫الكٗب الجؼاثغرل في عئيت ظؼاثغ يٗمها الؿلم والاؾخ٤عاع بلى آالم وؤخؼان ،ػاصث مً
خضتها الخٟجحراث التي وٗ٢ذ في م٣برة الكهضاء في واليت مؿخٛاهم ,والتي ؤوصث بدياة الٗضيض مً ألاَٟا ٫ألابغياء مً ال٨كاٞت
ٞ ًٖ 994كل الخىاع الىَني ٢ا ٫بإن الخىاع ؾي٩ىنل م٘
ؤلاؾالميت الجؼاثغيت ،وبٗض بٖالن اليامحن ػعواٖ ٫كيت ؤو٫ل هىٞمبر
. 995
الكٗب مً اليىم ٞهاٖضا( )  ،و٢ض هٓمذ ٢ىيل اإلاهالخت الٗ٣ض الىَني في "ؾاهذ بيجيضو" في جاعيش ظاهٟي
 ، 954والخضاو٫ل
ووٗ٢ذ ألاَغا ٝاإلاكاع٦ت في ل٣اء ؾاهذ بيجيضو ٖلى ٖ٣ض وَني يلتزم ٞيه الجمي٘ باخترام مباصت ؤو٫ل هىٞمبر
الؿلمي ٖلى الؿلُت ،والاٖترا ٝباألماػيٛيت ،وببٗاص الجيل ًٖ الؿياؾت.
٦ما ْهغ جىظه آزغ يؿمى "الخ٣ىيم الىَني" الظر ّ
جبىاٍ الغثيـ اليمحن ػعوا ٫ووي٘ زُخه مؿدكاعٍ لؤلمً الججرا ٫مدمض
 .) ( 995خيض جخلخو زُىاث الخ٣ىيم الىَني في
بدكحن ,والظر ؤٖلً ٖىه ػعوا ٫في الجىلت الخىاعيت التي ؤظغاَا في ؤٞغيل
بظغاء اهخساباث عثاؾيت حٗضصيت  ,جم جى٢ي٘ مسخل ٠الكغ٧اء الؿياؾيحن والاظخماٖيحن ٖلى ٖ٣ض وَني يًم مجمىٖت مباصت
و٢ىاٖض يجب اخترامها  ،زم حٗضيل الضؾخىعل في يىء طل ٪الٗ٣ض ٢بل الضزى٫ل في اهخساباث حكغيٗيت ومدليت حٗضصيت .
ويغظ٘ ؾبب بٖالن الغثيـ ػعوا ًٖ ٫مكغوٕ الخ٣ىيم الىَني بؿبب ٞكل الؿلُت في ص٢ ٘ٞاصة الجبهت ؤلاؾالميت لاله٣اص بلى
جدغيغ عؾالت جيبض ٞحها الٗى. ٠
 995و ٞاػ بها اليمحن ػعوا ٫باألٚلبيت ،عٚم الك٩ى ٥التي ؤخيُذ خى٫ل
بٗض الاهخساباث الغثاؾيت و التي ؤظغيذ في 6هىٞمبر
هخاثجها ،قغٕ َظا ألازحر في الخىاع م٘ ٧ل الكغ٧اء الؿياؾيحن والاظخماٖيحن بهض ٝالخدًحر لىضوة الىٞا ١الىَني الشاهيت
 996وع٧ ٌٞل مً الاعؾيضر وخؼب الخدضر اإلاكاع٦ت ٞحها ،ألجها ال ج٣ص ي الخياعاث ؤلاؾالميت،
التي اوٗ٣ضث يىم 4ؾبخمبر
واجسظ خؼب ال٣ىيل الاقترا٦يت وخؼب الٗما ٫هٟـ اإلاى ٠٢بضٖىيل ٖضم مكاع٦ت الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط (ٞ )FISحها( ) ،وكحر
ؤن الجؼاثغ في َظٍ الٟترة ٖغٞذ ٖىٟا ظماٖيا مً زال ٫الٗضيض مً اإلاجاػعل مشل مجؼعة بً َلخت والغايـ خميضو ومجؼعة
بني مؿىؽ ،و ٘٢اإلاكاع٧ى لن في هضوة الىٞا ١الىَني الشاهيت ،التي حٗهض ٞحها الجمي٘ باخترام اإلاباصت ألاؾاؾيت للضيم٣غاَيت
وحكبه َظٍ الىزي٣ت " وزي٣ت ٖ٣ض عوما" في ال٨شحر مً زُىَها الٗامت ومباصئها،خيض ؤلخذ َظٍ الىزي٣ت ٖلى مى٘ اؾخٗما٫
ٖ 996لى ؤؾاؽ َضٍ الىزي٣ت  ،الظر اؾخٟتى ٖليه الكٗب
م٣ىماث الهىيت الىَىيت ألٚغاى خؼبيت ،و جمذ نياٚت صؾخىعل
 997وجم حك٨يل خ٩ىمت اثخالٞيت يمذ م٘ الخجم٘ الىَني
 ، 996زم ظغث اهخساباث حكغيٗيت في  5ظىان
في هىٞمبر
الضيم٣غاَي ٧ل مً ظبهت الخدغيغ الىَني  ،و خغ٦ت مجخم٘ الؿلم( ).
و َ٨ظا يم ً٨ال٣ى ل ٫ؤن -خىاعا ظاصا  -يجم٘ ظمي٘ الكغ٧اء الؿياؾيحن والاظخماٖيحن  ،لم يدضر عٚم حك٨يل الخ٩ىمت
٦ 996ك٩ل مً
للجىت الىٞا ١الىَني  .ل ً٨الغٚبت في خل ألاػمت ْلذ ٢اثمت مما ص ٘ٞبلى ٖ٣ض هضوة وٞا ١وَني زاهيت في
ؤق٩ا ٫جد٣ي ٤اإلاهالخت بال ؤن جل ٪الىضوة بضوعَا لم ججم٘ خىلها ظمي٘ الكغ٧اء الؿياؾيحن.
 996ؤٖلً الغثيـ اليامحن ػعواَ ًٖ ٫ي مل ٠الجهت ؤلاؾالميت لئله٣اص وٖضم الغظىٕ بليه ،وَى ما يضْ ٫اَغيا
في 5ظىيليت
 - 1رابح لونيسي ،مرجع سابق  ،ص 260
- 2زلمد تامالت ،مرجع سابق ،ص150
 - 3رابح لونيسي  ،مرجع سابق ،ص268
 -- 4زلمد تامالت  ،مرجع سابق  ،ص.151
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ٖلي ٞكل هضوة الىٞا ١الىَني،ل ؤر الٟكل اليؿبي للخىاع الؿياس ي ( ) ل ً٨ب ٌٛالىٓغ ًٖ َظٍ الؿلبياث جىط الىٞا١
الىَني ببٌٗ الىخاثج واإلاباصعاث التي مهضث الُغيٞ ٤يما بٗض لخىاعاث ظضيضة ،مشل ؤلاٞغاط ًٖ بٌٗ اإلاٗخ٣لحن الؿياؾيحن
خيض بضؤ الخضيض مغة ؤزغيل ًٖ بم٩اهيت الٗىصة بلى الخىاع م٘ َاالء.
ر في ظبا ٫ظيجل والتي ؾميذ ٞيما بٗض "باجٟا٢يت الهضهت" ،التي ٖ٣ضث بحن
وفي َظٍ اإلاغخلت ٧اهذ اجهاالث للخىاع ججغ ل
الجيل الكٗبي الىَني والجيل ؤلاؾالمي لئله٣اط.
وباإلاىاػاة م٘ ٧ل َظٍ ألاخضار ٧اهذ ٖىانغ مً الجيل الكٗبي الىَني وزانت ظهاػ ألامً الٗؿ٨غرل جبدض ًٖ شخهيت،
يم ً٨ؤن ج٩ىنل ٢اصعة ٖلى بُٖاء ُٚاء ؾياس ي لهضهت الجيل ؤلاؾالمي ،وب٢ىإ ٧ل مً يٗاعى ٨ٞغة اإلاهالخت الىَىيت ،ؤو
ما ؾمي ٞيما بٗض ً ل بالىثام اإلاضوي ً ل .وَىا ا٢ترح الججرا ٫الٗغبي بلخحر ٖلى ٖىانغ ٞاٖلت في الجيل شخو ٖبض الٗؼيؼ
بىجٟلي٣ت ،في الى٢ذ الظر ؤٖلً ٞيه الجيل ؤلاؾالمي لئله٣اط باؾم ؤمحرٍ الىَني مضوي مؼعا ١الهضهت مً ظاهب واخض في ؤو٫ل
 ، ) ( 998ؤٖلً
 997ولم يب ٤ؾىيل بُٖاء الُٛاء الؿياس ي لئلجٟا ،١ل ً٨الغثيـ ػعوا ٫ؤل٣ى زُابا في ؾبخمبر
ؤ٦خىبغ
ٞيه ؤهه ؾي٣لو ٖهضجه الغثاؾيت جاع٧ا اإلاجا ٫لؤلَغا ٝالؿياؾيت ألازغيل الزخياع ٚحرٍ مً باب ٞخذ الُغي ٤ؤمام الخضاو٫ل
الؿياس ي ٖلى الؿلُت .
-IIالىبام اإلاذني هألُت ظُاظُت الظترحاع ألامن خالٌ فترة خىم الشبِغ "بىجفلُلت" :
 997ل ً٨الىٓام ال٣اثم لم يخٟاٖل مٗهم
بٗضما ؤٖلً الجيل ؤلاؾالمي لاله٣اص َضهت مً ظاهب واخض بضايت مً ؤ٦خىبغ
 999خيض ؤُٖى "الغثيـ ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت" الُٛاء
وؤنغ ٖلى مىٟ٢ه الؿاب ٤بُي مل ، ) FIS( ٠بلى ٚايت اهخساباث
الؿياس ي و ال٣اهىوي للهضهت  ,مً زال ٫آليت الىثام اإلاضوي .
بن اإلاخٛحراث الضازليت مً زال ٫جضَىعل الىي٘ ألامني ,واوؿضاص ٢ىىاث الخىاع وٞكل الخل الؿياس ي لؤلػمت الجؼاثغيت،وؤمام
اػصياص اإلاُالبت الخاعظيت بةيٟاص لجىت جد٣ي ٤صوليت في اإلاجاػعل اإلاغج٨بت وَغوخاث الخضزل ألاظىبي ٦بٗشت ألامم اإلاخدضة
٧،) ( 998ل َظٍ اإلاخٛحراث ظٗلذ زياع الخىاع يٟغى هٟؿه ٦مُلب يغوعرل
لئلٖالم والخ٣ص ي التي خلذ بالجؼاثغ في ناثٟت
البض مىه ؤ٦ثر مً ؤر و٢ذ مط ى ،ألن ؤلاظغاءاث وآلالياث الؿياؾيت وألامىيت التي جم اجساطَا مً ٢بل لم جٗٞ ً٨الت في خل
ألاػمت والً٣اء ٖلى مٓاَغ الٗى٦ ، ٠ما ؤن ؾياؾت الخل ألامني التي خاو٫ل الغثيـ "ػعوا " ٫جُبي٣ها لم جهل بلى جد٣ي٤
. 999
الاؾخ٣غاع وألامً ،لظل ٪ؤنبذ الخىاع قٗاع ٧ل اإلاترشخحن الؿبٗت لغثاؾياث
 ، 999بإٚلبيت مُل٣ت ومكاع٦ت ٦بحرة ،ؤُٖى بىجٟلي٣ت حؿميت ظضيضة
بٗض ٞىػل"ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت" بغثاؾياث 5ؤٞغيل
للمهالختٞ ،إنبدذ جدمل حؿميت " الىثام اإلاضوي " خيض ؤٖلً الغثيـ بىجٟلي٣ت في بغهامجه الاهخسابي ًٖ ؤولىياث زالر
هي  :بخال ٫الؿالم  ,الىثام اإلاضوي  ,وبٖاصة الاٖخباع للجؼاثغ ٖلى الؿاخت الٗغبيت وؤلاٞغي٣يت والضوليت ،ل٣ض اؾخُإ بىجٟلي٣ت
في بضايت ٖهضجه ؤن يجم٘ ٧ل ال٣ىيل والخياعاث الىَىيت اإلادآٞت وؤلاؾالميت وختى الاؾدئهاليت التي ٧اهذ جغ٨ٞ ٌٞغة
الخىاع الىَني واإلاهالخت وجدبظ مٗالجت الٗى ٠مٗالجت ؤمىيتٞ ،اؾخُإ الغثيـ بىجٟلي٣ت ؤن يجؿض ٨ٞغة اإلاهالخت

- 1زلمد لعقاب "،من عهد الصقور إىل ىديل احلماـ" .جريدة األحرار الثقايف  ،العدد  ، 06من  15إىل  30سبتمرب2005
- 2زلمد تامالت  ،مرجع سابق ،ص 157
 - 3زلمد لعقاب ،مرجع سابق ..
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بةنضاع ٢اهىنل الىثام اإلاضوي٦ ،ةَاع قغعي إلاٗالجت الٗى ٠ونىال بلى ٖٟىٍ الكامل ًٖ ٧ل ؤٞغاص الجيل ؤلاؾالمي ،وبٌٗ
الجماٖاث اإلاؿلخت التي ٢بلذ الهضهت بمدٌ بعاصتها .
ل٣ض خاو ل ٫الغثيـ "بىجٟلي٣ت" وي٘ الىثام اإلاضوي في بَاع بؾتراجيجيت واضخت اإلاٗالم و ألاَضا ٝو التي جخمشل في الٗمل ٖلى
بٖاصة ألامً و الاؾخ٣غاع ،والٗىصة بلى الخىاع والخٗايل الؿلمي ،وبيجاص م٩اهت للجؼاثغ ٖلى اإلاؿخىيل الجهىرل وؤلا٢ليميَ ،ظٍ
ؤلاؾتراجيجيت ج٩ىنل ٟ٦يلت بةُٖائها صوعل و مغ٦ؼ ٢ىرل في الىٓام الٗالمي ،بال ؤن ؤههاع الاؾدئها ٫وع٨ٞ ٌٞغة الخىاع
والىثام ٖاصوا مً ظضيض بٗض اٚخياٖ ٫بض ال٣اصع خكاوي الًٗى ال٣ياصر في الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اص اإلاىدلت للؿعي إلٞكا٫
٧ل مؿعى مً قإهه ؤن يًٟي مهالخت وَىيت صاثمت ،خيض يٗخ٣ض ال٨شحر مً اإلادللحن واإلاغا٢بحن ؤن اٚخياٖ ٫بض ال٣اصع
خكاوي ٧ان الهض ٝمىه َى زلِ ألاوعا ١ألهه ٧ان يضٖى بلى بقغا ٥الجىاح الؿياس ي في الهضهت( ).
بٗض بٖالن الغثيـ "بىجٟلي٣ت" ًٖ مكغوٕ ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ،ناص ١البرإلاان الجؼاثغرل ٖلى َظا ال٣اهىنل بضونل ؤر مٗاعيت،
ٞ ، 999ؼ٧اٍ
ما ٖضا امخىإ خؼب ًٖ الخهىيذ ل٨ىه لم يٗاعيه ،زم ٖغى ال٣اهىنل ٖلى الاؾخٟخاء الكٗبي في 6ؾبخمبر
الكٗب وَىا ؤنبذ مٟهىم اإلاهالخت ٢اؾما مكتر٧ا بحن ألاخؼاب الؿياؾيت والكٗب ألو٫ل مغة مىظ .) ( 99
والخ٣ي٣ت ؤن ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ٧ان حهض ٝبلى ج٣ضيم الًمان ال٣اهىوي للهضهت التي ؤٖلجها الجيل ؤلاؾالمي لئله٣اط في ؤ٦خىبغ
بلى وثام ً
وَني ،وطل ٪زال ٫ػياعجه لىاليت باجىت.
 ، 997و في زًم الىثام اإلاضوي ؤٖلً الغثيـ بىجٟلي٣تًٖ جغ٢يت الىثام اإلاضوي ًل
 ، 999بٗض ؤن ؤ٢غجه الخ٩ىمت ،زم
نضع ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ٖلى ق٩ل ال٣اهىنل ع٢م 08/99وصزل خحز الخىٟيظ في مار
 ، 999و٢ض القى جإييضا قٗبيا
اإلاجلـ الكٗبي الىَني ومجلـ ألامت،وبٗض قهغيً َغح ال٣اهىنل لالؾخٟخاء يىم 6ؾبخمبر
٦بحرا ،بٗض ؤن ٧ان الؿاا ٫اإلاُغوح في الاؾخٟخاء ،والظر يم ً٨للىازبحن ؤلاظابت ٖىه "بىٗم ؤو ال" َىَ:ل ؤهخم م٘ مؿعى
عثيـ الجمهىعيت اإلاخٗل ٤باؾترظإ الؿلم والىثام اإلاضوي؟
وبم٣خط ى َظا ال٣اهى لن يخمخ٘ ؤًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت الظيً ؾلمىا ؤهٟؿهم للؿلُاث زال ٫ؾخت ؤقهغ بضءا مً مار
 ، 999ولم يغج٨ب ؤر مجهم ؤو يكاع ٥في ؤيت ظغيمت ؤصث بلى ٢خل شخو ؤو ؾببذ له عجؼا صاثما ؤو اٚخهابا ،ؤو لم يؿخٗمل
مخٟجغاث في ؤماٖ ً٦مىميت ؤو يترصص ٖلحها الجمهىعل باإلٖٟاء مً اإلاخابٗت الً٣اثيت ،ؤما مً اعج٨بىا مشل جل ٪الجغاثم ؤو
قاع٧ىا في اعج٩ابها ٞخس ٠ٟألاخ٩ام الهاصعة ٖلحهم وفي َظا الهضص جخمازل مىاص ٢اهى لن الىثام اإلاضوي بلى خض ٦بحر م٘ مىاص
ال٣اهىنل الغخمت،وجسَ ٠ٟظٍ الٗ٣ىباث بهىعة ؤ٦بر إلاً يؿدؿلمىنل زال ٫زالزت ؤقهغ٦ ،ما اؾدبٗض َظا ال٣اهىنل ٖ٣ىبت
ؤلاٖضام ؤو السجً مضي الخياة ألًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت الظيً ؾلمىا ؤهٟؿهم زال ٫مهلت ألاقهغ الؿخت ب ٌٛالىٓغ ًٖ
الجغاثم التي اعج٨بىَا.
000
إلاا ٧ان َظا ال٣اهىنل مدضوصا بمضة ػمىيت 06ؤقهغ ٞال يم ً٨ألًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت الظيً ؾلمىا ؤهٟؿهم في مار
الاؾخٟاصة مً جسٟي ٠الٗ٣ىباث ؤو ؤلاٖٟاء مً اإلاخابٗاث الً٣اثيت ،ومً جم يٗاملىنل بمىظب اإلاىاص الٗاصيت في ال٣ىاهحن
الضاثمت٦ ،ما يىو ال٣اهىنل ٖلى ؤهه بىؾ٘ الغاٚبحن في حؿليم ؤهٟؿهم بمىظب ٢اهىنل الىثام اإلاضوي الخًىعل ؤمام الؿلُاث
اإلاسخهت ؾىاء الٗؿ٨غيت ؤو اإلاضهيت ؤو ؤلاصاعيت ؤو الً٣اثيت التي ؾخ٣غعل ما بطا ٧ان الصخو ؾيٟٗى مً اإلاخابٗت الً٣اثيت
ؤم ؾي٣ضم للمد٨مت ،ويكمل ال٣اهىنل ٖلى مىاص زانت بالىي٘ عًَ ؤلاعظاء  ،الظر يُب ٤بهىعة ازخياعيت .ولهظا الٛغى
جاؾـ في ٧ل واليت لجىت بعظاء يغؤؾها الىاثب الٗام اإلاسخو ب٢ليميا ،وجًم ممشال ًٖ وػيغ الضٞإ الىَني ،وممشل ًٖ وػيغ
 - 1ادـ قيب  ،مرجع سابق  ،ص 161
- 2زلمد لعقاب ،مرجع سابق
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الضازليت و٢اثض مجمىٖت الضع ٥الىَني للىاليت وعثيـ ألامً الىالجي ،وه٣يب اإلادامحن ؤو ممشله اإلااَل.
مً بحن اإلاىاص اإلاهمت في ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ً اإلااصة  ً 4ل التي جىو ٖلى ؤن ؤخ٩ام ال٣اهىنل ال جُب ٤بال ٖىض الا٢خًاء ٖلى
ألاشخام اإلاىخمحن بلى اإلاىٓماث التي ٢غعث بهٟت جل٣اثيت وبعاصيت مدًت بجهاء ؤٖما ٫الٗى ٠وويٗذ هٟؿها جدذ جهغٝ
الضولت ٧ليا"( ) .مشلذ َظٍ اإلااصة ألاؾاؽ للٟٗى الظر ؤنضعٍ الغثيـ ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت ًٖ ؤًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت في
 000ؤر ٢بل زالزت ؤقهغ مً اهً٣اء ؤظل ٢اهىنل الىثام اإلاضوي .
ظاهٟي
 ، 000والظر لم يخًمً ؤر اؾخصىاء
 ،0 / 000الهاصع في 0ظاهٟي
٦ما ؤنضع الغثيـ بىجٟلي٣ت اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م
ٖىضما مىذ ؤلاٖٟاء مً اإلاخابٗت الً٣اثيت لؤلشخام اإلاىخمحن بلى اإلاىٓماث التي ٢غعث بهٟت جل٣اثيت وبعاصيت بجهاء ؤٖما٫
الٗى ،٠وويٗذ هٟؿها جدذ جهغ ٝالضولت ٧ليا ،واإلالخ٣ت ؤؾمائَا بإنل َظا اإلاغؾىم ،ل ً٨ملخَ ٤ظا اإلاغؾىم الظر
ر ٖلى ؤؾماء اإلاؿخٟيضيً مً َظا الٟٗى لم ييكغ.
يدخى ل
 يىضعط َظا ال٣اهىنل في بَاع الٛايت الؿاميت اإلاخمشلت في اؾخٗاصة الىثام اإلاضوي والظر حهض ٝبلى جإؾيـ جضابحر زانت ،بٛيتجىٞحر خلى٫ل مالثمت لؤلشخام اإلاىعَحن واإلاخىعَحن في ؤٖما ٫بعَابيت وجسغيبيت و الظيً ّ
يٗبرون ًٖ بعاصتهم في الخى ٠٢ب٩ل
وعي ًٖ وكاَاتهم ؤلاعَابيت مً زال ٫بُٖائهم الٟغنت بهض ٝججؿيض َظا الُمىحٖ ،لى ههج ؤلاصماط اإلاضوي في اإلاجخم٘،
لّ ً٨
الؿلُاث الجؼاثغيت لم حٗلً عؾميا ؤؾماء وؤٖضاص ؤًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت الظيً اؾخٟاصوا مً الٟٗى الغثاس ي ؾىاء
في الجغيضة ّ
 ، 000والتي وكغث اإلاغؾىم و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت لؤلشخام الظيً ؾلمىا
الغؾميت الهاصعة في ٞيٟغرل
ؤهٟؿهم للؿلُاث بمىظب ٢اهىنل الىثام اإلاضوي.
ّ
وجٟيض اإلاٗلىماث اإلاٗلىت التي ّ
ّ
5500
عؾميت لىؾاثل ؤلاٖالم واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت ؤن ٢غابت
٢ضمتها وؤ٦ضتها مهاصع خ٩ىميت
ّ
 ، 000مً بيجهم ؤًٖاء مً الجيل
 999بلي ظاهٟي
اإلامخضة مً مار
مً ؤًٖاء الجماٖاث اإلاؿلخت ؾلمىا ؤهٟؿهم في الٟترة
ؤلاؾالمي لئله٣اط( )AISو الغابُت ؤلاؾالميت للضٖىة و الجهاص ()FIDAو الظيً اؾخٟاصوا مً الٟٗى الغثاس ي ،وهالخٔ َىا ؤن
الٟٗى الكامل يىُىرل ٖلى ؤلازال ٫بإخض اإلاباصت ألاؾاؾيت ل٣اهىنل الىثام اإلاضوي و الظر ي٣غ بىظىب مداؾبت مغج٨بي
الجغاثم.
 000جهاٖضث مٓاَغ الٗى ٠بك٩ل ملٟذ لالهدباٍ زانت اإلاجاػعل في الخىاظؼ،
٦ما يم ً٨ؤن وكحر ؤهه زال ٫مُل٘ ؾىت
ومً ظهت ؤزغيل ػياعة بٌٗ اإلاىٓماث الضوليت ٚحر الخ٩ىميت للجؼاثغ بهض ٝالخد٣ي ٤في َظٍ اإلاجاػع٦ ،ما جمحزث َظٍ الٟترة
باهضالٕ ؤخضار قٛب في مىُ٣ت ال٣باثل( ).
ل ً٨عٚم الى٣اثو اإلاسجلت في ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ٞهى مباصعة ٖمليت مً ؤظل الً٣اء ٖلى الٗى ٠و اؾترظإ ألامً
والاؾخ٣غاع ،ألن مكغوٕ ٢اهىنل الىثام اإلاضوي ظاء لًبِ الجىاهب ؤلاظغاثيت لٗمليت الخىاع واإلاهالخت،مما ظٗله يخمحز ًٖ
ٚحرٍ مً ال٣ىاهحن الؿاب٣ت بمغوهت ٦بحرة،خيض ؤ٢غ بظغاءاث زانت مشل ٖضم اإلاخابٗت والىي٘ عًَ ؤلاعظاء وجسٟي٠
الٗ٣ىباث ،وهي بظغاءاث ٚحر مإلىٞت في اإلاىٓىمت الجؼاثيت ،مما ظٗل ظاهب الٟٗى يُغى ٖلى ظاهب الٗ٣ىبتَ ،ظا ال٣اهىنل
، 004بلى ما يؿمى باإلاهالخت الىَىيت الكاملت التي ؾيخُغ١ل بلحها.
الظر جُىعل بٗض اهخساباث

 - 1اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية  ،رئاسة اجلمهورية  ،قانوف رقم "،08 / 99ادلتضمن إستعادة الوئاـ ادلدين" ،اجلريدة الرمسية  ،العدد ، 39الصادر يف. .1999
 - 2ادـ قيب  ،مرجع سابق  ،ص .161
-2عز الدين بندي عبد اهلل  ،الوئاـ ادلدين ضرورة و فريضة  .شركة زاعياش للطباعة و النشر ،اجلزائر ،ديسمرب  ،1999ص 36
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- IIIاإلافالحت الىطنُت هألُت ظُاظُت الظترحاع ألامن خالٌ فترة خىم "بىجفلُلت":
اٖخمض الغثيـ بىجٟلي٣ت ؤؾلىب اإلاغخليت والخضعظيت في مٗالجت ألاػمت الجؼاثغيت ،اهُال٢ا مً ٢اهى لن الىثام اإلاضوي ،والٟٗى
الغثاس ي الخام ،ليلي ال٣ىاهحن ألازحرة ميشا ١الؿلم واإلاهالخت الىَىيت٦ ،أليت خاو٫ل الغثيـ مً زاللها ج٨ملت الى٣اثو
التي ٖغٞتها آلالياث الؿالٟت الظ٦غ ،واإلاهالخت الىَىيت ٦مٟهىمْ ،هغث م٘ ألاػمت الؿياؾيت التي ٖ٣بذ بي٣ا ٝاإلاؿاع
الاهخسابي ٖام 99وما جالَا ،مً ؤٖما ٫الٗى ٠التي ٖغٞتها الجؼاثغ مىظ َظٍ الٟترة والتي ؤصث بلى جضَىعل الىي٘ ألامني.
ٞاإلاهالخت الىَىيت ْهغث ٦مُلب ؾياس ي وبٖالمي وقٗبي٦ ،غص ٗٞل ٖلى الىي٘ ألامني مً ظهت و٦ؿياؾت لخُىي ٤ألاػمت
الؿياؾيت وألامىيت( ) ٞهي بظل ٪ؾياؾت ج٣ىم ٖلى ع ٌٞالؿالح وألازظ بالخل الؿياس ي والؿلمي ٦ؿبيل للخغوط مً ألاػمت
واؾترصاص ألامً.
ججؿضث ؤَضا ٝاإلاهالخت ومؿاعي الخىاع التي جد٣٣ذ بمىظب آلالياث الؿاب٣ت ٣٦اهىنل الغخمت والىثام اإلاضوي وٖغٝ
الىي٘ ألامني في الجؼاثغ هىٖا مً الاؾخ٣غاع ٖلى بزغ:
 الىجاح اليؿبي لؿياؾت الخىاع والىثام اإلاضوي والتي ؤؾٟغث ًٖ اؾخٟاصة الٗضيض مً الجماٖاث ؤلاؾالميت اإلاؿلرةواإلاىسغَحن ٞحها مً بظغاءاث الٟٗى.
 ٖىصة الجؼاثغ بلى اإلاؿاع الضيم٣غاَي ،وا٦خما ٫البىاء الٟٗلي إلااؾؿاث الضولت. ؤلاٞغاط ًٖ ٢اصة الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط بٗض ؤن اؾخىٞىا مضة الٗ٣ىبت. لم يٗض مُلب ٖىصة الجبهت ؤلاؾالميت لئله٣اط بلى اليكاٍ الؿياس ي ملخا مشل ما ٧ان في الؿىىاث ألاولى مً ألاػمت. 004صزل مُلب اإلاهالخت الىَىيت يمً بغهامج الخ٩ىمت،
وبٗض ٞىػل الغثيـ ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت في عثاؾياث  8ؤٞغيل
وناصٖ ١ليه الىىاب في البرإلاان بٛغٞيخه بٗضَا.
وَىا َغخذ اإلاوالخت الىَىيت بدؿميت ظضيضة هي اإلاهالخت الىَىيت و الٟٗى الكامل ،ؤو اإلاهالخت الىَىيت الكاملت وَظا
اإلاٟهىم يسخل ٠ظظعيا ًٖ مٟهىم اإلاهالخت الىَىيت الظر ٧ان ؾاثضا مً ٢بل في مًامحن ٢اهىنل الغخمت والىثام اإلاضويٞ ،ةطا
٧اهذ آلالياث الؿاب٣ت ،جبدض ًٖ خل ألاػمت الؿياؾيت بىي٘ بظغاءاث وآلياث ؤمىيت ؤ٦ثر ٞةن اإلاٟهىم الجضيض للمهالخت
الىَىيت (اإلاهالخت الىَىيت والٟٗى الكامل)٢ ،ض ؤزاع الٗضيض مً اإلاساو ٝلضي الٗضيض مً الٟئاث اإلاشٟ٣ت والكٗبيت هٓغا
لٛمىى مًمىهه ،وجخمشل َظٍ اإلاساوٞ ٝيما يلي :
 الخسى ٝمً ؤن جهبذ اإلاهالخت الىَىيت مً َظا اإلاٟهىم ،وؾيلت يؿخٟيض مجها الخغ٧ى وألا٢ضام الؿىصاء ،جدذ جإزحر ماؾمي باإلاهالخت الىَىيت الخاعيسيت الكاملت التي ؤزاعَا قحرا ٥زال ٫ػياعجه للجؼاثغ في ماعؽ.) ( 00
حٗميم اإلاهالخت الىَىيت بلى ُ٢اٖاث ؤزغي٢ ،ض ججٗل ٞئاث مدضصة جسغط جدذ َاثلت ال٣اهىنل بذجت الٟٗى الكامل٦مهغبي ألامىا، ٫ومغج٨بي ظغاثم مٗيىت ،واإلاتهمحن بالٟؿاص) والن مٟهىم الٟٗى الكامل ٢ض ٞخذ اإلاجا ٫ؤمام الخدليالث
والخإويالث واإلاساو ٝفي بَاع يي ٤الغئيت وٚمىى اإلاٟهىم٣ٞ ،ض ؤزظث اإلاهالخت الىَىيت حؿميت ظضيضة هي :ميشا ١الؿلم
- 1زلمد لعقاب ،مرجع سابق.
 - 2زلمد لعقاب ،مرجع سابق
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واإلاهالخت الىَىيت ،وج٨مً ألاؾباب الغثيؿيت التي ظاء مً ؤظلها اإلايشا ١في مداولت ٖالط الجىاهب التي جم بٟٚالها في آلالياث
الؿاب٣ت .
ٞةطا ٧ان ٢اهىنل الغخمت والىثام اإلاضوي ٢ض ع٦ؼ ٖلى خاملي الؿالحٞ ،ان ميشا ١الؿلم واإلاهالخت الىَىيت ،ظاء مداوال ٖالط
الٗضيض مً اإلالٟاث ومجها:
 مل ٠خاملي الؿالح -مل ٠اإلا٣ٟىصيً  -ملٖ ٠اثالث ؤلاعَابيحن  -مل ٠اإلاخىعَحن في صٖم ؤلاعَاب -مل ٠ضخايا اإلاإؾاةالىَىيت.
وحهض ٝاإلايشا ١بلى) ( :
ر.
 جىٞحر اإلاجا ٫لٗىانغ الجماٖاث ؤلاؾالميت اإلاؿلخت التي جغٚب في الخسلي ًٖ ؤٖما ٫الٗى ٠لالهضماط في اإلاجخم٘ الجؼاثغ ل و ٠٢بعا٢ت الضماء وبعؾاء الؿلم وجضٖيم مٟٗى٫ل الىثام اإلاضوي . جؼ٦يت ظملت مً ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت وؤلاصاعيت التي جخىلى ماؾؿاث الضولت جىٟيظَا بٗض الاؾخٟخاء .مداولت بيجاص خل قامل يخًمً الاجٟاٖ ١لى َغي٣ت هاظٗت لىي٘ خض جهاجي للٗى ٠وع ٘ٞاإلآالم الٗضيضة التي ؤٞغػتهاألاػمت والخسٟي ٠والٟٗى ًٖ الٗ٣ىباث الهاصعة ًٖ الً٣اء ،والاجٟاٖ ١لى خلى٫ل اإلاكا٧ل وآلازاع الؿياؾيت التي حؿببذ
ي البىاء الضازلي ؤو الٗال٢اث الخاعظيت.
ٞحها ألاػمت ؾىاء ٖلى مؿخى ل
،)*( 005خيض بلٛذ وؿبت اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاؿخىيل
و٢ض جم جىٓيم الاؾخٟخاء خى٫ل ميشا ١الؿلم واإلاهالخت الىَىيت في/09/ 9
الىَني) ( .%76،79
 006بٗض ؤن خضصث ؤلاظغاءاث الخُبي٣يت لخىٟيظ ؤخ٩امه،
صزل ميشا ١الؿلم واإلاهالخت الىَىيت خحز الخىٟيظ فيٞ 9يٟغرل
ويى٣ؿم اإلاغؾىم الخىٟيظر إلايشا ١الؿلم واإلاهالخت الىَىيت بلى 04ؤ٢ؿام:
ؤوال:مجا ٫الخُبي ٤وؤلاظغاءاث اإلا٣غعة ) (.
 - 1برنامج إدارة احلكم يف الدوؿ العربية"،إستفتاء ادلصاحلة الوطنية " ،نقال عن موقع األتثرنث:
//http://www.porgar.org/arabic/governs...a.html.:http
 - 2عبد احلميد مهري"،جيب أف يستمر البحث عن طريق ادلصاحلة الوطنية" ،نقال عن موقع االنثرنيث http://www.algeria-voice.org/errai/e...l-
//http :l errai310.htm
وكانت نتائج االستفتاء على النحو التايل :عدد الناخبني 14,5مليوف ناخب.
عدد ادلصوتني ب نعم  14،054مليوف أي نسبة .% 97،36
عدد ادلصتني ب ال 381ألف أي نسبة .%2،64
-- 3دبوجب ادليثاؽ يتم التمييز بني  06فئات مستفيدة من العفو وىم:
األشخاص الذين سلموا أففسهم إىل السلطات أثناء الفقرة ادلمتدة بني  13جانفي  2000وتاريخ نشر ىذا األمر. األشخاص غري ادلتورطني يف ارتكاب اجملازر اجلماعية والدين ديثلوف طوعا أماـ السلطات يف أجل  06أشهر. األشخاص زلل حبث داخل أو خارج الوطن والذين مل يتورطوا يف اجملازر اجلماعية وسلموا أنفسهم للسلطات يف نفس األجل.األشخاص احملكوـ عليهم غيابيا غري ادلتورطني يف اجملازر اجلماعية.األشخاص ادلنتمني إىل شبكات الدعم الدين ديثلوف أماـ نفس السلطات يف نفس األجل.-األشخاص احملبوسني وغري احملكوـ عليهم هنائيا.اما القسم الثاين فقد تضمن القواعد اإلجرائية النقضاء الدعوى العمومية والواجب االلتزاـ هبا وإتباعها وبياف السلطات
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زاهيا:ال٣ىاٖض ؤلاظغاثيت الهً٣اء الضٖىيل الٗمىميت.
زالشا:ؤلاظغاءاث الغاميت بلى حٗؼيؼ اإلاهالخت الىَىيت والخماؾ ٪الىَني .
عابٗا:ؤخ٩ام زخاميت.
 ، 006ؤُٖذ الؿلُاث الٗمىميت حٗليماث بلى ؾٟاعاث
بٗضما صزلذ اإلاهالخت الىَىيت خحز الخىٟيظ يىم ألاعبٗاءٞ 9يٟغرل
الجؼاثغ بالخاعط و٧ل اإلاهالر ال٣ىهليت بياٞت بلى الىىاب الٗامحن وو٦الء الجمهىعيت ،ومهالر الضع ٥الىَني حٗليماث
الؾخ٣با ٫اإلاؿلخحن ؤو ٖىانغ قب٩اث الضٖم وؤلاؾىاص.
وبةم٩ان َظٍ ؤلاظغاءاث واإلاغاؾيم ؤن جً٘ خضا ألٖما ٫الٗى، ٠طل ٪ؤجها ج٣خط ي الٟٗى ٖلى الجىاة وبي٣ا ٝالضٖىيل
الٗمىميت وجمىدهم يماهاث ٧ي جم٨جهم مً الاهضماط مغة ؤزغيل في اإلاجخم٘.
وبطا ٧ان اإلايشا٢ ١ض ٖالج ويٗيت بٌٗ الٟئاث التي ؤؾماَا بطخايا اإلاإؾاة الىَىيت ،والتي خهغَا ؤؾاؾا في ؤؾغ
اإلا٣ٟىصيً وؤؾغ الطخايا وؤؾغ ألاًٖاء اإلاىسغَحن في الخىٓيماث اإلاؿلخت ٞ،ةهه ؤٟٚل بظل ٪الٗضيض مً الكغاثذ
الاظخماٖيت التي ٧اهذ هي ٦ظل ٪ضخيت اإلاإؾاة الىَىيت وؤَمها :
الكباب البُا ٫الظر جىاؾخه الضولت في بَاع ؾياؾت الدكٛيل الَخمامها بالىي٘ ألامني في جل ٪الٟترة .ألاؾغ الجؼاثغيت ال٣ٟحرة التي اػصاصث ٣ٞغا زال ٫ألاػمت ،ؾيما التي ٧اهذ ج ًُ٣الجبا ٫وألاعيا، ٝوالتي ٖاهذ مً اُْهاص٢ىاث ألامً مً ظهت والجماٖاث اإلاؿلخت مً ظهت ؤزغيل.
ادلختصة اليت ديكن لألشخاص ادلعنيني ادلثوؿ أمامها .أما القسم الثالث وادلتعلق باإلجراءات الرامية إىل تعزيز ادلصاحلة الوطنية والتماسك الوطين ،فكاف اذلدؼ منو كما ىو
منصوص عليو يف ادلرسوـ التنفيذي اجتثاث أسباب ومظاىر ادلأساة الوطنية من جذورىا ،واستبداذلا بعوامل أمن واستقرار البالد ،ومن أجل ذلك مت اعتماد  06إجراءات
أساسية وىي:
 إجراءات تتعلق باألشخاص ادلستفيدين من القانوف ادلتعلؽ بالوئاـ ادلدين . إجراءات متعلقة باألشخاص الذين مت تسرحيهم من العمل بسبب األفعاؿ ادلرتبطة بادلأساة الوطنية وىي إجراءات إلعادة إدماجهم يف عامل الشغل. إجراءات للوقاية من تكرار ادلأساة الوطنية ومن بني ىذه اإلجراءات:أ -منع أي شخص مسؤوؿ عن االستعماؿ ادلغرض للدين  ،من شلارسة النشاط السياسي بأي شكل كاف.
ب -منع شلارسة النشاط السياسي لكل من شارؾ يف أعماؿ إرىابية.
إجراءات تتعلق بالتكفل دبلف ادلفقودين .ومن خالؿ ىذه اإلجراءات ينص مشروع األمر على أف  :اإلعًتاؼ بصفة ضحية ادلأساة الوطنية خيوؿ لو احلق يف التصريح: بالوفاة دبوجب حكم قضائي يعطيو احلق يف استفادة ذوي احلقوؽ من تعويض تدفعو الدولة . إجراءات تتعلق بالتكفل باألسر ادلبتلية بضلوع أحد أقارهبا يف األفعاؿ اإلرىابية .فيمنع دبوجب ىذه اإلجراءات التمييز إزاءىم حيث مت إقرار حكم جزائي ،يعاقب عنداإلقتضاء كل متسبب يف مثل ىذه الوضعية.
 ويف األخري إجراءات ذبسيد عرفاف الشعب اجلزائري لصناع صلدة اجلمهورية ودبوجب ىذه اإلجراءات ال جيوز يف أي حاؿ من األحواؿ ادلتابعة يف حق أفراد قوى الدفاعواألمن للجمهورية جبميع أسالكها  ،وال يقبل أي إبالغ أو شكوى ضد ادلعنيني.
وينص ادلرسوـ على أف يعاقب كل من يستعمل يف تصرحياتو أو كتاباتو أو أي عمل آخر جراح ادلأساة الوطنية بعقوبة السجن والتغرمي.
امية سبكن رئيس اجلمهورية دبوجب ما حضي بو من تفويض شعيب أف يتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميثاؽ السلم وادلصاحلة
 -4وتضمن القسم الرابع أحكاما خت
الوطنية.
ولقد مت إحلاؽ األمر الرئاسي ادلتعلق بتنفيذ ميثاؽ السلم وادلصاحلة الوطنية دبشروع رئاسي متعلق بتعويض ضحايا ادلأساة الوطنية ،إضافة إيل مرسوـ رئاسي يضبط إعانة
الدولة ادلمنوحة لألسر احملرومة ،واليت ابتليت بضلوع أحد أقارهبا يف أعماؿ العنف اليت عرفتها اجلزائر ،واذلدؼ منها معاجلة ادلخلفات االجتماعية لألزمة اجلزائرية سواء يف
أوساط عائالت ضحايا اإلرىاب وعائالت ادلفقودين .وقد مت ربديد أجل  06أشهر لالستفادة من أحكاـ ادليثاؽ .
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ٞاألػمت الجؼاثغيت ليؿذ خخما ٣ٞضان ألامً ول٣ٞ ً٨ضان ألامً هٟؿه ٧ان بٟٗل ؤؾباب ٖمي٣ت مخجضعة في اإلاجخم٘
والىٟؿيت الجؼاثغيت ويم ً٨ؤن وٗضص مجها الٟؿاص ؤلاصاعرل وٖضم الٟ٨اءة في الدؿيحر والخالت الا٢خهاصيت وؤلاظخماٖيت
 600مؿلر هاقِ في مسخل ٠الجماٖاث
اإلاخضَىعة لٛالبيت الكٗب( ) وبطا ٧ان ٢ض وٞغ َظا اإلايشاٖ ١غى الؿلم ألػيض مً
 7000سجحن نضعث في خ٣هم ؤخ٩ام ً٢اثيت
ؤلاؾالميت اإلاؿلخت ،وؤبغػَا الجماٖت الؿلٟيت للضٖىة وال٣خا، ٫بياٞت بلى هدى
 000سجحن
جهاثيت بتهم ؤلاعَاب ؤو يىظضونل عًَ الخبـ اإلاا٢ذ في اهخٓاع اؾخ٨ما ٫الخد٣ي ٤الً٣اجي( ) ٣ٞض اؾخٟاص ٢غابت
. 006
مً ؤلاٞغاط بىاء ٖلى بظغاءاث الؿلم واإلاهالخت الىَىيت بلى ٚايت ؤٞغيل
وبن ٧اهذ اإلاهالخت الىَىيت ٢ض ٖالجذ الىي٘ ألامني مٗغظت ٖلى بٌٗ اإلالٟاث التي ؤٟٚلذ في آلالياث التي ؾب٣تهاٞ ،مً
اإلاالخٔ ؤن اإلاهالخت الىَىيت هي مكغوٕ مجخم٘ ظؼاثغر ،وؤجها ؾخ٩ىنل باصعة إلاٗالجت ؤؾباب ألاػمت ألن الؿلم ؾهل جد٣ي٣ه
ل ً٨الهٗىبت ج٨مً في الخٟاّ ٖليه وجىٞحر بيئت مالثمت ل٩ي يىمى ويؼصَغ( ).
ول٩ي يؿخمغ الؿلم وألامً وجإزظ اإلاهالخت بٗضَا ٞال بض مً:
 جإمحن خغيت الى٣اف الؿياس ي . جغجيب الٗال٢ت بحن الؿياس ي والش٣افي. اخترام ٢ىاٖض الخىاع الضيم٣غاَي. اخترام الخٗضص و الازخال ٝو الاهخماء الش٣افي. خؿم الٗضيض مً الً٣ايا الؿياؾيت ال٨بريل ٧األماػيٛيت و الهىيت( ).وبطا ٧ان الهض ٝألاؾاس ي مً اإلاهالخت الىَىيت ،بٖاصة ألامً والاؾخ٣غاع بلى اإلاجخم٘ ،والظر ٚاب ٖىه َيلت خ٣بت مً الؼمً
ٞةهه زمت َىا٣ٖ ٥باث ج ٠٣خاثال ؤمام جد٣يَ ٤ض ٝاإلاهالخت والتي يم ً٨ببغاػَا مً زال ٫ما يلي:
 اهدكاع الٟؿاص في الجؼاثغ بك٩ل ٚحر مؿبى ،١و٢ض حك٩لذ زال ٫ؾىىاث ألاػمت ماٞيا ٞؿاص مالي وؾياس ي وبصاعرل ضخمت،وحٗمل َظٍ ألازحرة ٖلى اؾخمغاع وي٘ ألاػمت ،ألن اؾخ٣غاع الىي٘ مً قإهه ؤن ي٣ىص بلى جٟٗيل اإلاداؾبت والكٟاٞيت ومغا٢بت
اإلاا ٫الٗام وَظا لً ي٩ىنل في نالخها( ).
بم٩اهيت ٖغ٢لت جىٟيظ بظغاءاث اإلاهالخت الىَىيت مً ٢بل الجهاػ البحرو٢غاَي ،هٓغا لخٗ٣ض ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت وضخامتها. حجم الطخايا وضخامت اإلاجاػعل والجغاثم التي اعج٨بذ زال ٫ؾىىاث ألاػمت وحجم ٖضص اإلا٣ٟىصيً ،الظيً ال يؼا ٫ؤَالحهميُالبىنل بةلخاح بمٗغٞت مهحرَم ،ويغ ٌٞؤٚلبيتهم الُغي٣ت التي جم بها ٖالط َظا اإلال.٠
- 1زلمد عمر سعيد "،ما مدى صالحية مراسيم ادلصاحلة الوطنية حلل األزمة اجلزائرية"،نقال عن موقع اإلنًتفت:
http/ html.p.1207 ph? Name weus files article sid www.chihab.net/modules
- 2أنيس رمحاين "،آليات و تدابري إهناء األزمة الدامية" ،الشروؽ اليومي  ،اؿعدد ،1621الصادر بتاريخ  27فيفري 2006
 - 3زلمد لعقاب  ،مرجع سابق الذكر.
- 4بكي بن عامر "،ماذا بعد اإلستفتاء "،األحرارالثقايف  ،العدد ،06الصادر ،بتاريخ  15سبتمرب.2005
 - 5نور الدين لعويدي"،ادلصاحلة الوطنية حظوظها وعوائقها" ،نقال عن موقع اإلنًتفت:

.nceur12-algerie-html/12 www.aqlamonlrie.com/archives/nce Error! Hyperlink reference not valid.
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 اهدكاع ال٣ٟغ والبُالت ،زانت في ؤوؾاٍ الكباب وزغيجي الجامٗاث وَى ما يك٩ل بيئت ججٗل الخغ٦ت نٗبت ؤماماإلاكا٧ل الاظخماٖيت التي يٗاهحها اإلاجخم٘ ،وألن الىي٘ الاظخماعي اإلاخإػم ٦شحرا ما ؾاَم في ْهىعل الٗى ٠والسخِ ٖلى ألاهٓمت
الخا٦مت ،مما ٢ض يدؿبب في حٗ٨حر ظى الاؾخ٣غاع اليؿبي الظر حٗيكه الجؼاثغ اليىم.
وؤمام الغزاء اإلاالي الظر يمحز زؼيىت الضولت ،بال ؤهه يب٣ى ٖلى الضولت بيجاص الؿبل والخُِ الٟ٨يلت بخدؿحن حؿحرٍ في
مكاعي٘ جٟيض اإلاجخم٘.
وبالغٚم مً حجم الٗىاث ٤ال٨شحرة في وظه اإلاهالخت الىَىيت ٞةجها جٓل الخياع الىخيض اإلاإمى٫ل مً ٢بل الؿلُت إلزغاط
البالص مً ؤػمتها ألامىيت ،وٖلى الغٚم مً ؤن ألاػمت مٟخىخت ،وليؿذ طاث بٗض ؤمني  ،ِ٣ٞوبهما اؾخمغاع اإلاهالخت الىَىيت
ي والٗمل ٖلى اؾدئها ٫ظظوعل الٗى ٠الؿياس ي ولٗل
واؾخمغاع الاؾخ٣غاع ألامني يدخم بالًغوعة ٖالط ؤبٗاص ألاػمت ألازغ ل
ؤبغػَا ٖالط الىي٘ الاظخماعي.
الخاجمت:
بن الاٖترا ٝبسُىعة ؤلاعَاب ٢ض يؿمذ لضولت ما اجساط جضابحر اختراػيت لىي٘ خض له بلى ؤن َظٍ الخضابحر ٢ض جدمل بحن
 ١جدذ َاثلت الهالر وألامً الٗام
 ١وخغياث ؤلاٞغاص بل و٢ض يهل ألامغ بلى الٗه ٠بهظٍ الخ٣ى ل
زىاياَا اٖخضاء ٖلى خ٣ى ل
وَىا يشىعل الدؿائ ل ٫ما مضي مكغوٖيت َظٍ الخضابحر ؟ في خ٣ي٣ت ألامغ ؤن مداعبت ؤلاعَاب ٢ض جبرع ـ بلى خض ما ـ ٞغى ٢يىص ؤو
ختى الاٖخضاء ٖلى خ٣ى١ل ؤلاوؿان ول ً٨البض الخىٞي ٤بحن مخُلباث الضٞإ ًٖ اإلاجخم٘ وخمايت الخ٣ى١ل الٟغصيت  ،وفي َظا
 ١ؤلاوؿان  " :ؤو ؤلاسهابُيو ٌعخلذوو ؤو ول ش يء مباح في ظبُل
الهضص ي٣ى ل ٫سور اإلاضيغ الخىٟيظر إلاىٓمت مغا٢بت خ٣ى ل
كمُتهم  ،لىن الحشب لذ ؤلاسهاب ًجب ؤو ال حعخنم هزا اإلابذؤ فدلىق ؤلانعاو مفانت ال ًجىص اإلاعاط بها جدذ ؤي
طابل".
جإؾيؿا ٖلى ما ؾب ٤باليؿبت للىٓام الؿياس ي ٢ض اجسظ الٗضيض مً آلالياث مً ؤظل اؾترصاص ألامً ،وبضؤث مً الدكغيٗاث
ال٣اهىهيت اإلاسخلٟت ،والتي جم ٖغيها ٖلى الكٗب لالؾخٟخاء زالٞ ٫ترة خ٨م بىجٟلي٣ت  ،اٖخمضث مبضؤ واخض مً الىٞا١
الىَني بلى اإلاهالخت الىَىيت ،وَى الؿعي لخ٣بل ألازغ والٟٗى ٖىه ،لَ ً٨ظا الٟٗى ٧ان مكغوَا في بضاياجه بمجمىٖت مً
الكغوٍ ٢للذ مً ٞاٖليخه ،في خحن ؤن الىٓام في ٞترة خ٨م بىجٟلي٣ت اَخضي بلى ج٨شي ٠الًماهاث وج٣ليل الكغوٍ ،ألن
ؤبٗاص الٟٗاليت الؿياؾيت ألر هٓام ؾياس ي جخمشل في مضي ٢ضعجه ٖلى بلىعة آلياث وؤؾاليب ٗٞالت جم٨ىه مً الخض مً جٟا٢م
َظٍ الٓاَغة وج٣ليهها بلى ؤصوى مؿخىيل.
و بالخالي ٞةن اإلاهالخت الىَىيت يم ً٨ؤن حسجل ٦ةهجاػ جاعيخي ٖٓيم في سجل الغثيـ بىجٟلي٣ت بالغٚم مً الٗىاث ٤ال٨شحرة
في الضازل و الخاعط ٣ٞ،ض اؾخُاٖذ َظٍ آلالياث ؤن حٗيض ألامً بلى الجؼاثغ ،وَظا ما يجٗلىا وؿلم ولى وؿبيا بىجاٖت َظٍ
آلالياث في اؾترصاص ألامً في الجؼاثغ.بال ؤن هجاخها ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ و البٗيض يخُلب:
 هجاح ؾياؾاث ؤلانالح الا٢خهاصر وؤلاصاعر ،وزلٞ ٤غم ٖمل ظضيضة والؿعي لخد٣ي ٤صعظت ؤ٦بر مً الٗضالتالاظخماٖيت - ،جىؾي٘ ٢اٖضة اإلاكاع٦ت الؿياؾيت وجٟٗيل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،ألامغ وبقغا٦ها في نى٘ واجساط ال٣غاعاث
وعؾم الؿياؾاث بالُغ١ل الؿلميت.
خياص الجيل ٞيما يخٗل ٤بالخياة الؿياؾيت وا٢خهاعٍ ٖلى اإلاهام الخ٣ليضيت اإلاى٧لت بليه واإلا٣خهغة ؤؾاؾا في الخٟاّ ٖلىألامً الضازلي وخمايت التراب الىَني والضٞإ ًٖ الؿياصة الىَىيت.
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الاٖترا ٝبإن ظغوح اإلااض ي ال جىضمل بؿغٖت بؿبب الخى ٝمً آلازغ و عواؾب اإلاٗاهاة التي اهُبٗذ في الظا٦غةالجماٖيت...ألامغ الظر يخُلب الخٟاّ ٖلى ٦غامت آلازغ بما يًمً ٦غامت الظاث ،بغص الاٖخباع للبٗض ألازالقي لئلنالح
الؿياس ي و لؤلَغا ٝالتي َمكذ ؤو ؤبٗضث ٧ي جضزل قغي٩ا في الخ٣ى١ل و الىاظباث في ٖمليت الخٛيحر و اإلاؿاَمت في بىاء
الىًَ) ( .
ٞال يم ً٨الخ٨م ٖلى جغاظ٘ الٗى ٠الؿياس ي اليىم وج٨ٟي ٪الجماٖاث اإلاؿلخت ،مً ؤهه جم الؿيُغة ٖلى الىي٘ الٗام ٖلى
ؤمض بٗيض ،بط ؤن اإلاجخم٘ الجؼاثغرل اليىم يٗيل خاالث مً الًٛب وؤلاخباٍ وال٣ٟغ ،وَى ما يم ً٨ؤن يمهض لٓهىعل ؤٖما٫
ٖى ٠مغة ؤزغيل ٚ .حر ؤن اإلاك٩لت التي ْهغث في ْل ؾياؾاث م٩اٞدت ؤلاعَاب هي بؾخٛال ٫الضو٫ل والخ٩ىماث لهظٍ اإلاٗاصلت
الهٗبت في ؾبيل جإنيل ظظوعَا في الؿلُت و٢م٘ اإلاٗاعيت و الطخيت ألاولى و ألازحرة لهظٍ الخغب ٖلى ؤلاعَاب خ٣ى١ل
ؤلاوؿان اإلاؿخٛلت لخد٣يٚ ٤اياث في هٟـ يٗ٣ىب.
و٢ض اهخ٣ضث بٌٗ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ومىٓماث خ٣ى١ل ؤلاوؿان بٌٗ ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثيت التي ؤزظتها
الخ٩ىمت،و٦ما ؾب ٤واقغها ؤن الخ٩ىماث الٛغبيت ؾاعٖذ ٖ٣ب هجماث الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر 00في الىالياث
اإلاخدضة ،بلى اجساط بظغاءاث ٢اهىهيت إلجاخت اإلاجا ٫للجهاث ألامىيت للىنى٫ل بلى اإلاٗلىماث التي ٧اهذ حٗخبر شخهيت وال يمً٨
اإلاؿاؽ بها ،ومً طل ٪وي٘ ألاشخام اإلاك٩ىٞ ٥حهم ،إلاجغص الك ،٪جدذ صاثغة مغا٢بت ألامً.
ً
ؤخضا في ؤمغي٩ا ييخ٣ض َظٍ ؤلاظغاءاث الهاعمت ،ؤو يتهم الؿلُاث بخ٣ييض خغياث الىاؽ والخٗضر ٖلى
عٚم ٧ل َظا لم وؿم٘ ل
ً ً
ٖاما بحن الجمي٘ ٖلى ؤن ألامغ يخٗل ٤باألمً ال٣ىمي للبالص ،وبسُغ حهضص ؤمً واؾخ٣غاع اإلاضيىت
جىا٣ٞا ل
ل
خ٣ى٢هم ألن َىا٥
ً
وؤمغي٩ا ٖمىما ،وؤهه في ؾبيل طلٞ ،٪ان ٧ل و ؤر بظغاءاث مهما ٧اهذ ٢اؾيتٞ ،ةجها مبرعة وم٣بىلت ٦) ( ،ما اجسظث
الؿلُاث البريُاهيت بظغاءاث ناعمت وقيذ خملت اٖخ٣االث واؾٗت ،وونل ألامغ بلى خض بُٖاء ألامغ لغظا ٫ألامً بةَال١
ً
تهضيضا للخغياث واهتها٧ا لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،ؤَل ٤عثيـ الىػعاء البريُاوي
ل
الغنام ؤلخى ،وٖىضما خضر َظا واٖخبرٍ البٌٗ
ً
مًيٟا " :ؤن
ل
"٧امحرون" م٣ىلت قهحرة٢ .اٞ ٫حها " ٖىضما يخٗل ٤ألامغ باألمً ال٣ىمي ،ال ؤخض يدضزني ًٖ خ٣ى١ل ؤلاوؿان"
ً
ححجا مؼيٟت جخٗل ٤بد٣ى١ل ؤلاوؿان لً جمى٘ الكغَت مً جى٢ي ٠اإلاكدبه بهم ،ولً وؿمذ بةهدكاع ز٣اٞت الخى ٝفي
ل
قىاعٖىا".
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. 999
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النغام اللانىني لألمن الجماعي في اللانىو الذولي العام
ؤ .سابذ خذو ؤظخار بيلُت الحلىق بجامعت اإلاذًت والبىٍشة الجضابش

ملخق:
يدىاو لَ ٫ظا اإلا٣ا ٫بالضعاؾت الخدليليت هٓام ألامً الجماعي الضولي في بَاع ألامم اإلاخدضة ،وطل ٪مً زال ٫مداولت صعاؾت
واهتهاء بخ٣ييمه.
ًل
ابخضاء بمٟهىمه
ًل
ؤَم الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ
Abstract
This article examines the analytical system of international collective security within the United
Nations, through the attempt to study the most important aspects related to the subject from its conception
and the end of rated.

ملذمت:
بن جد٣ي ٤ألامً والاؾخ٣غاع َض٧ ٝل هٓام ٢اهىوي  ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىيل الضازلي بىاؾُت ال٣اهىنل الىَني ؤو الضازلي
ي الضولي
ل٩ل صولت  ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الىو ٖلى مجمىٖت مً ألاخ٩ام وؤلاظغاءاث التي جٟ٨ل جد٣ي ٤طل ،٪و ؤما ٖلى اإلاؿخى ل
ٞىجض بإن الٗال٢اث الضوليت مًبىَت بمىظب ال٣اهى لن الضولي بٟغوٖه اإلاسخلٟت  ،وؤشخانه الغثيؿت هي الضو ل ، ٫ول٣ض
اػصاصث مُالباث اإلاجخم٘ الضولي _ إلاا ؤناب الٗالم مً ظغاء الخغبحن الٗاإلايخحن_ بًغوعة الخض مً الخغوب بخدغيمها ،ووي٘
ؤؾـ ظضيضة ٟ٦يلت بخد٣ي ٤ألامً ومً زمت نياهت الؿالم الٗالمي  ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤جدغيم اؾخٗما ٫ال٣ىة في الٗال٢اث
الضوليت  ،ووظىب الخ٣يض بالخل الؿلمي وج٨غيـ ٨ٞغة الخًامً الضولي بحن ظمي٘ ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي  ،ؤو ب٢ضام ؤر
ًٖى مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي ؤو الضو٫ل ٚحر ألاًٖاء ٖلى ؤلازال ٫بالؿلم وألامً الضوليحن ؤو اعج٩اب ٖمل ٖضوان ،
جخهضي ظمي٘ الضو٫ل ألاًٖاء في مىٓمت ألامم اإلاخدضة ًٖ َغي ٤اجساط بظغاءاث ظماٖيت يض ؤر صولت اعج٨بذ الٗمل ٚحر
اإلاكغوٕ .
وي٨دس ي َظا اإلاىيىٕ ؤَميت ٖمليت بالىٓغ للىا ٘٢الضولي الظر يكهض الٗضيض مً خاالث الجزإ في ْل عجؼ اإلاىٓىمت
ألامميت ممشلت في مجلـ بالخضزل في بَاع ازخهانها اإلادضص بمىظب اإلايشا ١والؾيما بسهىم بٖما ٫هٓام ألامً الجماعي،
وال هضعي الؿب ٤اإلاُل ٤في مٗالجت َظا اإلاىيىٕ بل َظا ألازحر يؼزغ بالٗضيض مً الضعاؾاث لتي ٖالجخه ،ولٚ ً٨البيتها طاث
ر بدذ صو لن البدض في ٖىاث ٤جُبيَ ٤ظا الىٓام وج٣ضيم ا٢تراخاث مً قإجها ظٗل َظا الىٓام مدل جُبي.٤
َاب٘ هٓغ ل
ومما ؾبَ ٤غخه يمَ ً٨غح الدؿائ٫ل آلاحي :
ما مضي هجاٖت هٓام ألامً الجماعي الضولي في الخهضر للخاالث التي َضصث والػالذ تهضص الؿلم وألامً الضوليحن ؟
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واٖخمضث في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدليلي إلاالءمخه م٘ َبيٗت اإلاىيىٕ ،
ؾل٨ذ الخُت الخاليت:

ولئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩اليت

اإلابدث ألاوٌ  :ؤلاطاس النغشي لألمن الجماعي الذولي
اإلاطلب ألاوٌ  :حعشٍف ألامن الجماعي الذولي
اإلاطلب الثاني  :جمُيز ألامن الجماعي عن يره من ألانغمت
اإلابدث الثاني  :اإلاماسظت العملُت ألامن الجماعي الذولي
اإلاطلب ألاوٌ  :جذابير ألامن الجماعي الذولي
اإلاطلب الثاني  :جلُُم ألامن الجماعي الذولي
خاجمت:
اإلابدث ألاوٌ  :ؤلاطاس النغشي لألمن الجماعي الذولي
مً اإلاٗلىم ؤن ٞهم ؤر هٓام ٢اهىوي ال يخإحى بال مً زال ٫مداولت حٗغيٟه وجبيان زهىنيخه التي يخمحز بها ًٖ ٚحرٍ مً
اإلاٟاَيم اإلاكابهت له ،ومىه ٞةن هٓام ألامً الجماعي اإلاىٓم بمىظب ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظر َى في خ٣ي٣ت ألامغ ٖباعة ًٖ
مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ج٩ىنل ٢ابلت للخُبي ٤متى جىاٞغث قغوٍ جُبي٣ها ،وٖليه ٣ٞض اقخمل َظا اإلابدض مداولت
الخٗغي ٠بهظا الىٓام وجىييذ ؤوظه الازخال ٝال٣اثم م٘ ٚحرٍ مً ألاهٓمت اإلاكابهت له  ،ومىه ٣ٞض اقخمل اإلاُلب ألاو٫ل ٖلى
حٗغي ٠ألامً الجماعي الضولي  ،وفي مُلب زان ٖلى جميحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً اإلاٟاَيم اإلاكابهت .
اإلاطلب ألاوٌ :حعشٍف ألامن الجماعي الذولي
بالغظىٕ بلى مىاص ميشا ١ألامم اإلاخدضة اإلاىٓمت لىٓام ألامً الجماعي هجضَا لم حؿخٗمل َظا اإلاهُلر ولم حِٗ حٗغيٟا
له ،بال ؤن ال٣ٟه الضولي ؤؾهم في جدضيض مٗنى اإلاهُلر  ،ول٣ض ازخلٟذ حٗغيٟاث ال٣ٟهاء مً خيض الهياٚت ول ً٨اقخملذ
ٖلى اإلاًمىنل هٟؿه.
وٖغ ٝهٓام ألامً الجماعي بإهه '' طل ٪الىٓام الظر جخدمل ٞيه الجماٖت الضوليت اإلاىٓمت مؿاوليت خمايت ٧ل صولت ًٖى
مً ؤًٖائها والؿهغ ٖلى ؤمىه مً الاٖخضاء '' .
٦ما ٖغ ٝهٓام ألامً الجماعي ؤيًا بإهه '' هٓام حهض ٝبلى جد٣ي ٤ألامً بىؾاثل ظماٖيت مً زال ٫ؤظهؼة حٗمل ٖلى جد٣ي٤
َظا الهض. '' ٝ
ي اإلادبت والؿالم في جىٓيم صولي يٗمل ٖلى ٟ٦الت ألامً ألمم ألاعى ،
وَىا ٥مً ٖغ٨ٞ ٝغة ألامً الجماعي بإهه  '':ج٨خل ٢ى ل
والخ٣ليل مً َىاظؿها و٢ل٣ها ججاٍ ؤمجها ال٣ىمي'' .
 ابو الخٌر السٌد مصطفى  ،ا لدفاع الشرعً للمنظمات الدولٌة  ،اٌتراك للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،مصر  ، 0 ،الطبعة األولى،ص . أبو ٌونس ماهر عبد المنعم  ،استخدام القوة فً فرض الشرعٌة الدولٌة  ،المكتبة المصرٌة للطباعة والنشر والتوزٌع  ،مصر  ، 004 ،دونطبعة ،ص .9
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وٖغ ٝهٓام ألامً الجماعي بإهه '' الىٓام الظر ياصر مً زال ٫ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة بلى اإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً
الضوليحن بةجبإ وؾاثل مً قإجها ؤن جمى٘ ؤلازال ٫بالؿلم ؤو تهضيضٍ  ،وفي هٟـ الى٢ذ ياصر بلى ٖىصة الؿلم الضولي بلى
ههابه خا ٫اهتها٦ه بةجبإ وؾاثل عاصٖت خيا ٫مً يىته ٪الؿلم وألامً الضوليحن ،ؤو حهضصَما ؤو يغج٨ب ٖمال مً ؤٖما٫
الٗضوان '' .
ومٟاص طل ٪الىاظب اإلال٣ى ٖلى ٖاج٧ ٤ل ًٖى مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي باإلادآٞت ٖلى الؿلم الٗالمي  ،ويك٩ل
اإلاداولت ألاولى إليٟاء الُاب٘ اإلااؾس ي ٖلى ؾياصة ال٣اهىنل الضولي لخٗؼيؼ ؤمً ظمي٘ الضو٫ل  ،وي٣ىم مًمىهه ٖلى يماهت
ؤؾاؾيت في ٧ىنل ألامً ٖباعة ًٖ مىٓىمت مخ٩املت ٚحر ٢ابلت للخجؼثت ٖ ،لى ؤؾاؽ جىٞحر ألامً ل٩ل صولت ويماهه والخٟاّ
ٖليه في خالت حٗغيها للٗضوان  ،بم٣خط ى ٖضم ٢ضعة اإلاٗخضر ٖلى م٣اومت ٧اٞت الضو٫ل مجخمٗت مٗا  ،ولًمان ٗٞاليخه_
هٓام ألامً الجماعي _ البض مً ججغيضٍ مً ٧ل الاٖخباعاث الؿياؾيت واإلاهالر ال٣اثمت بحن الضو٫ل ؤو بخضاَما والضولت
اإلاٗخضيت ،والؾيما الضو٫ل ألاًٖاء الضاثمحن في مجلـ ألامً ،ومً زمت الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن بةٖاصجه بلى
ههابه ،وال يخد ٤٣طل ٪بال ًٖ َغي ٤جىٓيم صولي يمل ٪الىؾاثل الالػمت لخد٣ي ٤الٛايت التي حهض ٝألامً الجماعي
لخد٣ي٣ها. 1
وٖغَ ٝظا الىٓام بإهه ٞغى اخترام ٢ىاٖض ال٣اهى لن الضولي بىؾاثل ٗٞالت جًمً اخترام جُبي٣ها وحكخمل ٖلى جضابحر
َامت جٟ٨ل ٢ضعة اإلاجخم٘ الضولي ٖلى عصٕ الٗضوان  ،وجإ٦يض ؾياصة الضولت. 2
وهٓغيت ألامً الجماعي ٦ما ي٣ى٫ل ٧لىص  '':جمشل هُ٣ت وؾُا بحن الٗالم الالمىخٓم وبحن الخ٩ىمت الٗاإلايت خيض حؿدبٗض
جهاثيا ٢ضعة الىالياث الضازلت ٞحها ٖلى ال٣خا. 3'' ٫
وٖغٞذ ألاؾخاطة ؼابى وظُلت ألامً الجماعي بإهه '':هٓام ٢اهىوي يؿدىض بلى وؾاثل وآلياث جخسظَا الىخضاث اإلاازغة ٖلى
اإلاؿخىيل الضولي بهىعة ظماٖيت لخمايت ٦يان الجيـ البكغرل وْغو ٝب٣اثه'' 4وَىا ٥مً ٖغٞه بإهه '' ٨ٞغة جخلخو في
مبضؤ الٗمل الجماعي مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً الضولي  ،وهي ٨ٞغة جخ٩ىنل مً ق٣حن  :ق ٤و٢اجي يخمشل في
بظغاءاث و٢اثيت جدى٫ل صونل و٢ىٕ الٗضوان  ،وقٖ ٤الجي يخمشل في بظغاءاث الخ٣ت لى٢ىٕ الٗضوان مشل بي٣اٞه وٖ٣اب
اإلاٗخضر ''. 55
ومً اإلاٗلىم ؤن ميشا ١ألامم اإلاخدضة لم يؿخسضم مهُلر ألامن الجماعي  ،ولم يِٗ له حٗغي ،٠وبهما ط٦غ بظغاءاجه و
ؤؾباب جٟٗيله  ،وجمذ ؤلاقاعة في اإلااصة  0في ٣ٞغتها ٖ 0لى مهُلر الخضابحر اإلاكتر٦ت  ،بال ؤن ألامم اإلاخدضة ٖغٞذ ألامً
الجماعي في وزي٣ت ناصعة ٖجها بسهىم ألامً بإهه  '':التزام ٖالمي بالؿلم وألامً الضوليحن يًُل٘ به باٖخباعٍ التزاما ٢اهىهيا

 ٌونس محمد مصطفى  ،قانون التنظٌم الدولً  ،دار النصر للتوزٌع واإلعالن  ،دون بلد النشر  ، 997 ،الطبعة األولى،ص .9 أبو ٌونس ماهر عبد المنعم  ،مرجع سابق،ص . 77 سعد هللا عمر  ،معجم فً القانون الدولً المعاصر  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،بن عكنون  ،الجزائر  ، 007 ،ص .771
 ابو الخٌر السٌد مصطفى  ،مرجع سابق،ص .2
 سٌد مصطفى عبد الرحمن  ،قرارات مجلس األمن فً مواجهة العدوان العراقً على الكوٌت ، ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر ، 99 ،دون طبعة،ص.44
3
 ابو الخٌر السٌد مصطفى  ،مرجع سابق،ص .4
 شابو وسٌلة  ،أبعاد األمن الجماعً فً ظل القانون الدولً المعاصر  ،أطروحة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق  ،جامعة الجزائر  ، 008 ،ص .5
 -ابو الخٌر السٌد مصطفى  ،مرجع سابق،ص . 4
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لجمي٘ الضو٫ل . 6و مىه يم ً٨حٗغي ٠هٓام ألامً الجماعي بإهه طل ٪الىٓام الجماعي الظر ي٣ىم ٖلى وي٘ خض للٗضوان وجإصيب
اإلاٗخضر وبعظإ الخالت بلى ما ٧اهذ ٖليه.
ومىه يم ً٨ال٣ى ل ٫ؤن َظا الخىٓيم َى جىٓيم جىا٣ٞي بحن الضو ل ٫ألاًٖاء في مجلـ ألامً لغص ؤر تهضيض ألمً واؾخ٣غاع صو ل٫
الٗالم بك٩ل ٖام  ،وبمىظب يخسظ مجلـ ألامً الخضابحر الالػمت لى ٠٢التهضيض الظر يك٩له اإلاٗخضر .
ومً زال ٫الاَالٕ ٖلى مجمل َظٍ الخٗغيٟاث هجض :ؤن لؤلمً الجماعي مجمىٖت مً اإلا٣ىماث هي التي ؤوظضجه وحؿاَم في
ٞاٖليخه  ،وجخمشل ؤوال في ٖىهغ الضولت والتي حٗخبر الصخو الغثيس ي اإلاساَب بإخ٩ام ال٣اهىنل الضولي  ،وهي الًامىت لىٓام
ألامً الجماعي  ،وجباقغ بظغاءاجه بخمشيل مً مجلـ ألامً الضولي لخمايت صولت ضخيت ،واإلادآٞت ٖلى اؾخ٣غاع ألامً
الضولي ،ومً زمت جإصيب اإلاٗخضر  ،بمٗنى ؤن ال٣اثم بخضابحر ألامً الجماعي هي الضو٫ل ومدله َى الضو٫ل مً زال ٫جإصيبها .ومً
بحن اإلا٣ىماث ٦ظل ٪اإلا٣خًياث الظاجيت لىٓام ألامً الجماعي ،ومٗىاَا ظمي٘ اإلاؿخلؼماث واإلاخُلباث الًغوعيت ل٣يام هٓام
ألامً الجماعي ،والتي جخمشل في وي٘ بَاع ٢اهىوي مىٓم ي٨غؽ ؤؾاؾه وَبيٗخه ال٣اهىهيت ،والظر ٧ان مدل جىٓيم بمىظب
ميشا ١ألامم اإلاخدضة في الٟهل الؿاب٘ مىه  ،ومً اإلا٣خًياث الظاجيت ؤيًا هي الىالء للمجخم٘ الضولي بمٗنى حٛليب اإلاهلخت
الٗامت الضوليت ٖلى اإلاهلخت الخانت للضو ،٫بديض يجب ٖلى ظمي٘ الضو ل ٫الالتزام باإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن
بمباقغة بظغاءاث ألامً الجماعي يض ؤر صولت ختى ولى ٧اهذ جغبُها مهالر م٘ جل ٪الضولت .
وجخجؿض اإلا٣خًياث الظاجيت في الٗض ٫في جُبي ٤جضابحر ألامً الجماعي باليؿبت للجمي٘ ؤر يجب ؤن جُب ٤متى جىاٞغ مدل
جُبي٣ها ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ الضولت اإلاٗخضيت صونل زل ٤اؾخصىاءاث ٦ضولت طاث ٢ىة ٖؿ٨غيت ٦بحرة ،ؤو ؤجها ًٖى مً ألاًٖاء
الضاثمت في مجلـ ألامً في خحن ج٩ىنل ب٣يت الضو٫ل جدذ َاثلت َظٍ الخضابحر ،ومً الاٖخباعاث ٦ظل ٪هي خؿً الىيت لضي
الضو٫ل ٖىض مباقغة َظٍ الخضابحر ،والتي ييبغي ؤن جتر٦ؼ خى٫ل جغؾيش ؤخ٩ام ال٣اهىنل ّ
الضولي باإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً
الضوليحن وبعظاٖه بلى ههابه ٖىض ؤلازال ٫به.
اإلاطلب الثاني :جمُيز ألامن الجماعي الذولي على يره من ألانغمت
هىا٢ل مً زالَ ٫ظا اإلاُلب اإلاٟاَيم التي جخضازل م٘ هٓام ألامً الجماعي ،وجبيان زهىنيت التي جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً
ألاهٓمت.
الفشع ألاوٌ  :ألامن الجماعي وخالت الذفاع الؽشعي الجماعي
ل٣ض وعص ٖلى ٢اٖضة خٓغ اؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضوليت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  4/مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة،
اؾخصىاثيحن ازىحن م٨مالن لبًٗهما البٌٗ ٞ ،األو٫ل َى هٓام ألامً الجماعي الظر ؾب ٤حٗغيٟه ،وؤما الاؾخصىاء الشاوي ٞهى
مىهىم ٖليه في اإلااصة  5مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،واإلاخمشل في خ ٤الضٞإ الكغعي والظر يخسظ نىعجحن  :ألاولى ي٩ىنل
اهٟغاصيا بمٗنى باؾخُاٖت ٧ل صولت ٧اهذ ٖغيت لٗضوان مؿلر ابخضاجي مماعؾت خ٣ها الُبيعي في الضٞإ ًٖ الىٟـ ماصام
ّ
الٗضوان خاال ومؿخمغا ولم ييخه بٗض  ،الغص اإلاؿلر في بَاع الضٞإ الكغعي م٘ ج٣يضَا بكغَي اللؼوم والخىاؾب  ،وؤما
بسهىم ّ
الضٞإ الكغعي الجماعي الظر يك٩ل الهىعة الشاهيت للضٞإ الكغعي اإلاىٓم بمىظب ميشا ١ألامم اإلاخدضة وَى
مدل بدض َظٍ الجؼثيت.
1

Stefan Aleksovski ,Oliver Bakreski et Biljana Avramovska, collective security – the role of international
organizations – implications in international security order, Mediterranean journal of social sciences, MCSER
Publishing , vol 05, n 27 , Italy, decembre 2014, p274.
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وٖغ ٝخ ٤الضٞإ الكغعي الجماعي بإهه'' اؾخسضام مجمىٖت مً الضو٫ل لم جخٗغى للٗضوان اإلاؿلر ال٣ىة اإلاؿلخت صٞاٖا
ابخضاء''.
َل
ًٖ صولت خليٟت ونض الٗضوان الىا٘٢
يخ ٤ٟألامً الجماعي م٘ الضٞإ الكغعي الجماعي في ٖضص مً الى٣اٍ ألجهما اؾخصىاثيان ٖلى خٓغ اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت
َ
 ،وم٨مالن لبًٗهما البٌٗ هٓغلا إلصعا ٥وايعي ميشا ١ألامم اإلاخدضة ٖضم ٢ضعة اإلاىٓمت ألامميت جىٞحر ألامً لجمي٘ الضو،٫
وفي ٧ل الٓغو ٝلظل ٪ؤ٢غ ميشا ١ألامم اإلاخدضة خ ٤الضٞإ الكغعي في نىعجحن اهٟغاصيت وظماٖيت .
وجىظض نلت بحن مهُلخي ألامً الجماعي والضٞإ الكغعي الجماعي ومهُلر الٗضوان 1هٓغا ل٩ىنل ؤن اإلاهُلر الشالض
يٗخبر ؾببا في جٟٗيل ٧ل مً هٓام ألامً الجماعي والضٞإ الكغعي الجماعيٞ ، 1متى وٖ ٘٢مل ٖضواوي يم ً٨للضولت التي ٧اهذ
مدال له مماعؾت خ٣ها الُبيعي في الضٞإ الكغعي الاهٟغاصر ؤو جُلب مؿاٖضة الضو٫ل الخليٟت ما لم جًٖ ً٨ى في خل٠
ٖؿ٨غرل لخضا ٘ٞبك٩ل ظماعي وطل ٪بهٟت ما٢خت بال ؤن جخضزل ألامم اإلاخدضة ممشلت بمجلـ ألامً الضولي بخٟٗيل جضابحر
ألامً الجماعي الظر َى ألانل وجهضر للمٗخضر وبػالت ٧ل تهضيض ؤو بزال ٫بالؿلم وألامً الضوليحن .
صخيذ ؤن ألامً الجماعي يخ ٤ٟم٘ الضٞإ الكغعي الجماعي في ٖضة ظىاهب ول٨جهما يسخلٟان في الٗضيض مً الى٣اٍ:
_ يٗخبر الضٞإ الكغعي الجماعي خ٣ا َبيٗيا ل٩ل صولت ،وال يم ً٨الخىاػ٫ل ٖىه وجماعؾه الضو٫ل بىٟؿها بهٟت مؿخ٣لت  ،في
خحن يٗخبر هٓام ألامً الجماعي التزاما يٖ ٘٣لى ٖاج ٤مجلـ ألامً ويخم مباقغة جضابحر ألامً الجماعي بىاؾُت اإلاىٓمت
ألامميت ممشلت في مجلـ ألامً ول ً٨بمؿاٖضة الضو٫ل.
_ مً زهاثو خ ٤الضٞإ الكغعي بهىعجيه _ اهٟغاصر وظماعي _ ؤهه ما٢ذ يخى ٠٢باهتهاء مدل جُبي٣ه ؤر ػوا ٫الٗضوان
 ،ؤو جضزل مجلـ ألامً الضولي وَى ألانل مً زال ٫مباقغة جضابحر ألامً الجماعي .
_ يكترٍ إلاماعؾت الضٞإ الكغعي الجماعي و٢ىٕ ٖضوان مؿلر وخا ٫و٢اثم ٗٞال ولم ييخه بٗض وٖلى صعظت مً الجؿامت،
والخ٣يض بكغوٍ ٗٞل الضٞإ مً لؼوم وجىاؾب وبزُاع مجلـ ألامً  ،ؤما ألامً الجماعي يخم مباقغة بىاؾُت مجلـ ألامً
صونل بطن مً ؤر ظهت ماٖضا في هٓام ألامً ؤلا٢ليمي الظر يكترٍ إلاماعؾخه مىا٣ٞت مجلـ ألامً ٖلى ما ج٣ىم به مً ؤٖما٫
ال٣م٘ .
_ ال ياصر مماعؾت الضو٫ل لخ٣ها في الضٞإ الكغعي الجماعي بلى ٖضم ؤصاء مجلـ ألامً لىاظبه بمباقغة جضابحر ألامً الجماعي
 ،بل َى التزام ؤؾاس ي في اإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن .
_ ويخجلى الازخال ٝؤيًا مً خيض ألازغ ٖلى ؤؾاؽ ؤن الغصٕ الىاجج مً مباقغة جضابحر ألامً الجماعي الظر يكمل ٖضة
ظؼاءاث جُا ٫الضولت اإلاٗخضيت ،والهض ٝمىه جد٣ي ٤الؿلم وألامً في اإلاجخم٘ الضولي ؤو في مىُ٣ت مٗيىت  ،جٟى١ل ألازغ الىاجج
مً مماعؾت الضٞإ الكغعي الجماعي الظر يىدهغ في وي٘ خض للٗضوان ،وعبما يىُىرل ؤيًا بلى و ٠٢اإلاٗاَضاث بحن
اإلاٗخضر والضو٫ل اإلاضاٗٞت في بَاع الضٞإ الكغعي الجماعي.
عتلم محمد حازم  ،قانون النزاعات المسلحة الدولٌة _ المدخل – النطاق الزمنً  ،د ار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر  ، 008 ،دون طبعة،
ص - .9
1
 العدوان حسب األستاذ قهوجً عبد القادر هو  '' :كل فعل عدوان مقصود ٌنطوي على استخدام للقوة المسلحة ٌصدر عن كبار المسؤولٌن أو القادةفً دولة ضد دولة أخرى '' ،انظر  :علً قهوجً عبد القادر  ،القا نون الدولً الجنائً _ أهم الجرائم الدولٌة أمام المحاكم الدولٌة الجنائٌة  ،منشورات
الحلبً الحقوقٌة  ،لبنان  ، 00 ،الطبعة األولى  ،ص . 0
1
بوزنادة معمر  ،المنظمات اإلقلٌمٌة ونظام األمن الجماعً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،بن عكنون  ،الجزائر  ، ، 99 ،دون طبعة،ص .
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_ بن مماعؾت خ ٤الضٞإ الكغعي خؿب اإلااصة  5مً اإلايشا ١جل٣اثيا للضو٫ل متى جىاٞغث قغوَه صونل الخهى٫ل ٖلى ؤلاطن
اإلاؿب ٤مً مجلـ ألامً ،ومً زمت جسغط ؤٖما ٫الضٞإ الكغعي مً مٓلت خ ٤الٟيخى مً َغ ٝالضو٫ل الخمـ الضاثمت في
مجلـ ألامً ،ول ً٨جضابحر ألامً الجماعي ٖ٨ـ طل.٪
_ بن ناخب الخ ٤في مماعؾت جضابحر ألامً الجماعي َى مجلـ ألامً ال ٚحر  ،في خحن ؤصخاب الخ ٤في مماعؾت خ ٤الضٞإ
الكغعي الجماعي َم الضو ل ، ِ٣ٞ ٫ألن ال٣اهى لن الضولي ٢ض زو ٧ل مً الضو ل ٫والكٗىب واإلاىٓماث الضوليت وؤلا٢ليميت بىىٕ
مٗحن مً بباخت اؾخسضام ال٣ىةٞ ،د ٤الضٞإ الكغعي بهىعجيه الاهٟغاصيت والجماٖيت َى زابذ للضو٫ل  ، ِ٣ٞوللمىٓماث
الضوليت جضابحر ألامً جُبي ٤الجماعي الضولي وؤلا٢ليمي ،وؤ٢غ للكٗىب خ ٤اإلا٣اومت اإلاؿلخت و ٤ٞقغوٍ مدضصة .
_ مدل جُبي ٤ألامً الجماعي ؤوؾ٘ مً مدل جُبي ٤هٓام الضٞإ الكغعي الجماعي  ،ألن ألاو٫ل يم ً٨جُبي٣ه بخىاٞغ بخضي
الخاالث اإلاظ٧ىعة بمىظب اإلااصة 9مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة والتي ج٨مً في و٢ىٕ تهضيض للؿلم ؤو بزال ٫به ؤو و٢ىٕ ٖضوان
بمٗنى جىاٞغ مجلـ ألامً ٖلى بخضي َظٍ الخاالث الشالر وؾعي هٓام ألامً الجماعي للخٟاّ ٖلى ألامً والؿلم الضولي عٚم
ؤن ال يىظض حٗغي ٠واضر لئلزال ٫بالؿلم و تهضيضٍ والٗمل الٗضواوي  ،ومىه خؿب ٣ٞه ال٣اهىنل الضولي يم ً٨بصعاط التهضيض
باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غيت في زاهت تهضيض الؿلم ومً زمت يم ً٨إلاجلـ ألامً وليـ الضولت مدل التهضيض مباقغة ؤلاظغاءاث
الالػمت للخيلىلت صونل جإػم الىي٘  ،وفي م٣ابل طل ٪ال يم ً٨مماعؾت الغص اإلاكغوٕ في بَاع الضٞإ الكغعي الاهٟغاصر و
الجماعي بال بٗض و٢ىٕ ٖضوان مؿلر ابخضاجي خا ٫وظؿيم ولم ييخه بٗض  ،وال يم ً٨بإيت خا ٫مً ألاخىا ٫بٖما ٫هٓام الضٞإ
الكغعي الجماعي في خالت التهضيض باؾخٗما ٫ال٣ىة الٗؿ٨غيت  ،ألن التهضيض مً َبيٗت جدًحريت وال جغقى بلى مها ٝالٗضوان.
_ ازخال ٝألاؾاؽ ال٣اهىوي الظر يغج٨ؼ ٖليه ٧ل مً هٓام ألامً الجماعي ،وَظا ألازحر يجض ؤؾاؾه في الضيباظت اإلايشا١
واإلااصة  0 /0واإلااصة 04في ٣ٞغاتها  0و  0و. 07
الفشع الثاني :ألامن الجماعي الذولي وجىاصو اللىي
يم ً٨ال٣ى٫ل بإن هٓام جىاػنل ال٣ىيل يٗني صزى٫ل مجمىٖت مً الضو٫ل مخٟاوجت ال٣ىة في ج٨خالث طاث َبيٗت ٖؿ٨غيت وٚحر
ٖؿ٨غيت مً ا٢خهاصيت وؾياؾيت واهتهاط زِ مكتر ٥للضٞإ ًٖ مهالخهم اإلاكتر٦ت يض ج٨خالث ؤزغيل  ،وبًٟل َظٍ
الخجمٗاث جهبذ ؤ٦ثر ٞاٖليت ؤخؿً مً الخٟغص ، 1ومً زمت يؿاَم هٓام جىاػنل ال٣ىيل في الخ٣ليل مً خاالث الخغب وخٟٔ
الؿلم وألامً الضوليحن وخمايت اؾخ٣ال ٫الضو٫ل ألاًٖاء ،وجاعيش َظا الىٓام َى ٢ضيم يغظ٘ بلى زالزت ٢غون ؤر ٢بل ببغام
 648في خحن ؤن هٓام ألامً الجماعي َى مؿخدضر م٘ ٖهغ الخىٓيم الضولي ؤر ْهغ في ٖهبت ألامم
مٗاَضة وؾخٟاليا لٗام
٦بضيل ًٖ هٓام جىاػنل ال٣ىيل. 2
ي٣ىم هٓام جىاػنل ال٣ىيل الظر مً ؤصواجه الغثيؿيت هي ألاخال ٝالٗؿ٨غيت ٖ 3لى ٨ٞغة ؤن ججم٘ الٗضيض مً الضو٫ل في مٓلت
واخضة يؼيض مً ٢ىتها الٗؿ٨غيت مما يجٗل حٗغيها للٗضوان ؤمغا مؿدبٗضا ؤمام ججم٘ َظٍ الضو٫ل  ،ومً زمت في ج٨غؽ
ؤَضا ٝألامم اإلاخدضة باإلادآٞت ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن ويمان الاؾخ٣غاع في الخٗامل الضولي ، 4ول ً٨طلٚ ٪حر صخيذ،
ل٣ض ٞكل هٓام جىاػنل ال٣ىيل في الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن ،وطل ٪بالىٓغ للىا ٘٢الضولي الظر قهض خغبحن ٖاإلايخحن ،
2

 عزٌز شكري محمد  ،األحالؾ والتكتالت فً السٌاسة العالمٌة ،سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، ،عالم المعرفة  ،الكوٌت، 978 ،العدد  ،07ص. 7
3
 المرجع نفسه ،ص . 7- 74
 -المرجع نفسه،ص .
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مما ؤصي بلى ٦ثرة مُالباث اإلاجخم٘ الضولي بًغوعة الخض مً َظٍ الٓاَغة الؿلبيت _ الخغب_ بجٗل الؿلم َى ألانل والخغب
اؾخصىاء  ،لظل٢ ٪ام وايٗى ميشا ١ألامم اإلاخدضة في ؾبيل جد٣ي ٤طل ٪بلى الىو ٖلى الخٓغ الكامل الؾخسضام ال٣ىة في
الٗال٢اث الضوليت ،وؤو٧ل اإلايشا ١إلاجلـ ألامً نياهت الؿلم الضولي في خالت و٢ىٕ تهضيض ؤو بزال ٫به ؤو و٢ىٕ ٖضوان بةٖما٫
جضابحر ألامً الجماعي الٗالمي وؤلا٢ليمي ،و يخىلى َظٍ اإلاؿاوليت بةعظإ الؿلم وألامً بلى ههابهما ،وجإصيب اإلاٗخضر في خالت
و٢ىٕ ٖضوان .
بن ألامً الجماعي ي٣ىم ٖلى اإلاغ٦ؼيت 1بمٗنى ال يم ً٨مباقغجه بال بىاؾُت ألامم اإلاخدضة ممشلت في مجلـ ألامً ،وَى
التزام يٖ ٘٣لى ٖاجَ ٤ظا ألازحر لخإصيب ؤر صولت ؤزلذ ب٣ىاٖض الاؾخ٣غاع الضولي ،والضٞإ ًٖ ؤر صولت في الٗالم حٗغيذ
لالٖخضاء ٖلى ٖ٨ـ هٓام جىاػنل ال٣ىيل الظر حهض ٝبلى الخٟاّ ٖلى ؤمً وؾالمت ؤًٖاءٍ  ،ِ٣ٞوالٗمل ٖلى ػياصة ٢ىة الضو٫ل
ألاًٖاء في الخ٨خالث ،وَى ما ججلى ؤزىاء الخغب الباعصة بلى ج٣ؿيم الٗالم بلى مٗؿ٨غيً .
بن مباقغة جضابحر ألامً الجماعي في جىاٞغ مدله ،و َى التزام يٖ ٘٣لى ٖاج ٤مجلـ ألامً بمىظب ٢ىاٖض ال٣اهى لن الضولي،
ي َى
وله الٗضيض مً الىؾاثل اإلاىهىم ٖلحها في ميشا ١ألامم اإلاخدضة بمٗنى ؤهه هٓام ٢اهىوي ،في خحن ؤن هٓام جىاػ لن ال٣ى ل
هٓام ؾياس ي حهض ٝبلى جد٣ي ٤مهالر ؤَغاٞه .وال يم ً٨مباقغة جُبي ٤بظغاءاث ألامً الجماعي بهٟت مؿخ٣لت مً ظاهب
ي ال ي٩ى لن بةقغا ٝألامم اإلاخدضة م٘
الضو ل ٫بال بةقغا ٝمجلـ ألامً الضولي ،و بمؿاٖضة الضو ،٫ول ً٨هٓام جىاػ لن ال٣ى ل
يغوعة مغاٖاة ٢ىاٖض ال٣اهى لن الضولي واظبت الاهُبا ١في َظا الكإن .
حٗخبر ألاخال ٝالٗؿ٨غيت ألاصاة الغثيؿيت لىٓام جىاػنل ال٣ىي ،والتي ال يم ً٨اٖخباعَا بإر خا ٫مً ألاخىا ٫مىٓماث
ب٢ليميت جسً٘ ألخ٩ام الٟهل الشامً مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،ألن الدؿليم بظل ٪ياصر بلى هخاثج ٢اهىهيت ٚحر مؿلم بها،
ويهبذ مً خَ ٤ظٍ ألاخال ٝمباقغة اجساط جضابحر ألامً الجماعي بمىا٣ٞت مجلـ ألامً وَظا ٚحر صخيذ  ،ألن اإلاىٓماث
ؤلا٢ليميت اإلاساَبت بإخ٩ام اإلايشا ١في ٞهله الشامً ليؿذ ؤخالٞا ٖؿ٨غيت تهض ٝلخمايت مهالر الضو ل ٫ألاًٖاء ٞحها ،ختى
وؤن اإلااصة 06مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ههذ ٖلى جضابحر وؤخ٩ام اهخ٣اليت ومٟاصَا ؤهه باؾخُاٖت مجلـ ألامً الضولي
الاؾخٗاهت بالضو٫ل ال٨بريل – اإلاخدالٟحن ٖؿ٨غيا -ألاًٖاء في مجلـ ألامً لل٣يام هيابت ًٖ ألامم اإلاخدضة بالخضابحر الالػمت
لخ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن بال ؤن جهحر الاجٟا٢اث اإلاكاع بلحها في اإلااصة  4مً اإلاكاع مٗمىال بها وؤنبذ مجلـ ألامً ٢اصعا
ٖلى ؤصاء واظبه َب٣ا للماصة  4مً اإلايشا ،١وفي َظا الهضص ال يم ً٨ال٣ى٫ل بإن هٓام جىاػنل ال٣ىة م٨مل لىٓام ألامً الجماعي
في َظٍ الجؼثيت بالظاث َب٣ا للماصة 06مً اإلايشا ١ألهه ٚحر صخيذ ماصام ؤجهما ال يٗمالن م٘ بًٗهما البٌٗ وَظٍ الخضابحر
طاث َبيٗت اهخ٣اليت جيخهي بةٖما ٫هٓام ألامً الجماعي ٗٞليا َب٣ا إلاا َى مىهىم ٖليه . 1
اإلابدث الثاني  :اإلاماسظت العملُت لألمن الجماعي الذولي
يمخل ٪مجلـ ألامً باٖخباعٍ ناخب الازخهام ألانيل في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن ؾلُاث زُحرة جم٨ىه مً
جد٣ي ٤الهض ٝالظر ؤوكإ مً ؤظله  ،ومً زمت يخٗحن ٖليه ٖىض مماعؾت َظٍ الؿلُاث بمىظب الٟهل الؿاب٘ في بَاع جضابحر
ألامً الجماعي ،ؤن يؿدىض ٖلى زالر خاالث مدضصة في اإلااصة 9مً اإلايشا ١وهي  :و ٘٢تهضيض للؿلم ؤو ؤلازال ٫به ؤو وٖ ٘٢مل
ٖضواوي  ،بال ؤن الىا ٘٢الضولي قهض ٖ٨ـ طل ٪بؿبب ٖضم جٟٗيله ،ومغص طل ٪للٗضيض مً ألاؾباب خالذ صونل مباقغجه .
1

 آل عٌون عبد هللا محمد ،نظام األمن الجماعً فً التنظٌم الدولً الحدٌث  ،دار البشٌر  ،عمان  ، 985 ،الطبعة األولى ،ص. 01
 مرؼنً حٌزوم بدر الدٌن  ،حفظ األمن الجماعً من خالل مٌثاق األمم المتحدة  ،مذكرة ماجستٌر فرع القانون الدولً والعالقات الدولٌة  ،كلٌةالحقوق  ،جامعة الجزائر  ، 009، 0 0 ،ص. 0
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و مىه هضعؽ جضابحر ألامً الجماعي الضولي في اإلاُلب ألاو ،٫وفي اإلاُلب الشاوي ج٣ييم َظا الىٓام مىظ وكإة ألامم اإلاخدضة بلى
يىمىا َظا.
اإلاطلب ألاوٌ  :جذابير ألامن الجماعي الذولي
يمخل ٪مجلـ ألامً في بَاع مىٓىمت ألامً الجماعي الٗضيض مً الىؾاثل وؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖلحها في ميشا ١ألامم
اإلاخدضة في خا ٫جىاٞغ مدل جُبي٣ها  ،وَظٍ الخضابحر جتراوح مابحن الخضابحر اإلاا٢خت والخضابحر ٚحر الٗؿ٨غيت والخضابحر
الٗؿ٨غيت م٘ اخخٟاّ مجلـ ألامً بؿلُخه الخ٣ضيغيت في َظا الكإن صونل ج٣ييض  ،وٖليه ٣ٞض اقخمل الٟغٕ ألاو٫ل ٖلى
الخضابحر اإلاا٢خت ،والٟغٕ الشاوي ٖلى الخضابحر ٚحر الٗؿ٨غيت  ،وفي الٟغٕ الشالض ٖلى الخضابحر الٗؿ٨غيت.
الفشع ألاوٌ  :الخذابير اإلاؤكخت
وههذ ٖلى َظٍ الخضابحر _ اإلاا٢خت_ ٦ال مً اإلااصجحن 9و 40مً اإلايشا ، ١خيض جىو اإلااصة 9مً اإلايشاٖ ١لى ما يلي  '' :ي٣غ
مجلـ ألامً ما بطا و ٘٢تهضيض للؿلم ؤو بزال ٫به ؤو ٧ان ما وٖ ٘٢مال مً ؤٖما ٫الٗضوان  ،وي٣ضم في طل ٪جىنياجه ؤو ًلشس
ما يجب اجساطٍ من الخضابحر َب٣ا ألخ٩ام اإلااصجحن  4و  4لخ ٟٔالؿلم وألامً الضولي ؤو بٖاصجه بلى ههابه''  ،وههذ اإلااصة40
مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ٖلى ما يلي  '' :مىٗا لخٟا٢م اإلاى ٠٢إلاجلـ ألامً ٢ ،بل ؤن ي٣ضم جىنياجه ؤو يخسظ الخضابحر اإلاىهىم
ٖلحها في اإلااصة ، 9ؤن يضٖى اإلاخىاػٖحن لؤلزظ بما يغاٍ يغوعيا ؤو مؿخدؿىا مً جضابحر ما٢خت  ،وال جسل َظٍ الخضابحر اإلاا٢خت
بد٣ى١ل اإلاخىاػٖحن ومُالبهم ؤو مغا٦ؼَم  ،وٖلى مجلـ ألامً ؤن يدؿب لٗضم ؤزظ اإلاخىاػٖحن بهظٍ الخضابحر خؿابه ''. 1
يم ً٨إلاجلـ ألامً َب٣ا للماصة 40مً اإلايشا ١التي وعصث جدذ الٟهل الؿاب٘ في خالت تهضيض الؿلم ؤو ؤلازال ٫به ؤو
و٢ىٕ ٖضوان  ،باؾخُاٖخه ؤن يضٖى ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت لؤلزظ بما يغاٍ يغوعيا مً جضابحر ما٢خت في بَاع جىنيت طاث َاب٘ ٚحر
بلؼامي للخض مً جٟا٢م الىي٘ ولَ ً٨ظٍ الخىنيت جدٓى ب٣يمت ٦بحرة ،ألهه في خالت ٖضم اؾخجابت الضو٫ل لها َىاٖيت ،
للمجلـ ؤن يإزظ طل ٪بٗحن الاٖخباع ٞيما يخسظٍ مً جضابحر الخ٣ت ،وَى ما يؿدك ٠مً الٗباعة ألازحرة للماصة 40الؿالٟت
الظ٦غ  ،ومً ؤمشلت الخضابحر اإلاا٢خت ألامغ بى ٠٢بَال ١الىاع  ،وَظٍ الخضابحر اإلاا٢خت طاث َبيٗت اؾخعجاليه ال جمـ بإنل
الخ ٤ؤر بالجىَغ اإلاىيىعي للجزإ . 2
الفشع الثاني  :الخذابير ير الععىشٍت
يم ً٨إلاجلـ ألامً الضولي اجساط في بَاع هٓام ألامً الجماعي جضابحر ٚحر ٖؿ٨غيت ،وطلَ ٪ب٣ا لىو اإلااصة  4التي ّ
جىول
ٖلى ما يلي  '' :إلاجلـ ألامً ؤن ي٣غعل ما يجب اجساطٍ مً الخضابحر التي ال جخُلب اؾخسضام ال٣ىاث اإلاؿلخت لخىٟيظ ٢غاعاجه  ،وله
ؤن يُلب بلى ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة جُبيَ ٤ظٍ الخضابحر  ،ويجىػل ؤن ي٩ىنل مً بيجها و ٠٢الهالث الا٢خهاصيت واإلاىانالث
الخضيضيت والبدغيت والجىيت والبريضيت والبر٢يت والالؾل٨يت وٚحرَا مً وؾاثل اإلاىانالث وٟ٢ا ظؼثيا ؤو ٧ليا و ُ٘٢الٗال٢اث
الضبلىماؾيت ''. 1
بن مجمل الخضابحر ٚحر الٗؿ٨غيت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  4جخسظ ق٩ل ظؼاءاث ا٢خهاصيت وظؼاءاث ؾياؾيت  ،صخيذ
ؤن ميشا ١ألامم اإلاخدضة لم ي٣ضم حٗغي ٠لهظٍ الجؼاءاث في الىو اإلاىٓم لها  ،وبهما ٢ضم نىعل َظٍ الجؼاءاث ٧اآلحي:
1

 مٌثاق األمم المتحدة ،متاح على الموقع التالً www.un. org :2
 عبد المنعم عبد الؽنً محمد  ،الجرائم الدولٌة دراسة فً القانون الدولً الجنائً  ،دار الجامعة الجدٌدة  ،اإلسكندرٌة  ،مصر  ، 007 ،دونطبعة ،ص . 5
1
 -مٌثاق األمم المتحدة .
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ؤوال :الجضاءاث الاكخفادًت:
و ي٣هض بالجؼاءاث الا٢خهاصيت مجمىٕ ؤلاظغاءاث التي حٗخمض ٖلى ألاصواث الا٢خهاصيت  ،وجإزظ بها الخ٩ىماث بك٩ل
مىٟغص ؤو زىاجي ؤو ظماعي  ،ؤو مً زال ٫اإلاىٓماث الضوليت ؤو ؤلا٢ليميت يض صولت ؤو ٖضة صو٫ل اهته٨ذ ؤخ٩ام ال٣اهىنل الضولي ،
وطل ٪بٛغى بظباعَا ٖلى الغظىٕ بلى اخترام ال٣اهىنل الضولي ،ويم ً٨ؤن ي٩ىنل مدلها اإلا٣اَٗت الا٢خهاصيت ؤو الخٓغ
الا٢خهاصر ؤو الخهاع.
زانُا :الجضاءاث العُاظُت:
وههذ اإلااصة  4مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة في ٣ٞغتها ألازحرة ٖلى َظا الجؼاء والتي ههذ ٖلى ما يلي  ُ٘٢ ... '':الٗال٢اث
الضبلىماؾيت '' ،وحٗخبر ألاؾاؽ ال٣اهىوي لهظا الجؼاء  ،وي٣هض بالجؼاءاث الؿياؾيت هي جل ٪التي لها جإزحر طو َاب٘ ؾياس ي
وهٟس ي جهضع مً ؤخض ؤشخام ال٣اهى لن الضولي يض شخو صولي آزغ هديجت بزالله بةخضي ٢ىاٖض ال٣اهى لن الضولي  ،وجخسظ
ق٩ل  ُ٘٢الٗال٢اث الضبلىماؾيت٦ 1سخب الضولت لبٗشاتها الضبلىماؾيت الضاثمت للضولت ألازغيل  ،ؤو الخٗبحر ًٖ ٖضم ٢ابليتها
اؾخ٣با ٫ؤر بٗشت صبلىماؾيت مجها. 2
الفشع الثالث :الخذابير الععىشٍت
في خالت ٖضم جد٣ي ٤الؿلم وألامً الضوليحن مً ظغاء اؾخسضام الخضابحر ٚحر الٗؿ٨غيت اإلاخسظة مً َغ ٝمجلـ ألامً ،
باؾخُاٖت مجلـ ألامً مباقغة الخضابحر الٗؿ٨غيت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  4مً اإلايشا ، ١وطل ٪بىاؾُت ال٣ىاث الجىيت
والبدغيت والبريت وطل ٪بلى ٚايت خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن ؤو بٖاصجه بلى ههابه  ،ويجىػل ؤن يخسظ ؤٖما ٫اإلآاَغاث
والخهغ والٗملياث ألازغيل  ،بُغي ٤ال٣ىاث الجىيت ؤو البدغيت ؤو البريت الخابٗت ألًٖاء ألامم اإلاخدضة .
ر ٖلى اجساط جضابحر ما٢خت َب٣ا للماصة 40مً اإلايشا ١ؤو يكمل
ومىه يم ً٨ال٣ى ل ٫بن جضابحر ألامً الجماعي يم ً٨ؤن جىُى ل
اجساط جضابحر ٚحر ٖؿ٨غيت َب٣ا للماصة  4مً اإلايشا ، ١ؤو يم ً٨ؤن جهل َظٍ الخضابحر لخض اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غيت َب٣ا
للماصة  4مً اإلايشا ،١م٘ الٗلم ؤن مجلـ ألامً ٚحر م٣يض بترجيب جىاػلي إلاباقغة َظٍ الخضابحر  ،بل يم ً٨له مباقغة الخضابحر
الٗؿ٨غيت مباقغة صو لن بلؼاميت البضء بالخضابحر اإلاا٢خت ،وطلَ ٪ب٣ا للؿلُت الخ٣ضيغيت إلاجلـ ألامً خؿب ٧ل خالت ٖلى
خضة.
اإلاطلب الثاني  :جلُُم نغام ألامن الجماعي
ل٣ض َض ٝوايٗى ميشا ١ألامم اإلاخدضة مً زال ٫خٓغ اؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضوليت بمىظب ٢اٖضة ٢اهىهيت
لخىٓيم اؾخسضامها ٢اهىها  ،م٘ بظاػة اؾخسضامها و ٤ٞما َى مكغوٕ بمىظب اؾخصىاءيً م٨ملحن لبًٗهما البٌٗ ،ؤخضَما
ما٢ذ مىهىم ٖليه في اإلااصة  5مً اإلايشا ١بٗىىان خ ٤الضٞإ الكغعي  ،والشاوي َ -ى ألانل َ -ى جضابحر ألامً الجماعي ،
ول ً٨بالىٓغ للهض ٝاإلاغاص جد٣ي٣ه مً زال ٫بصعاط َظا الىٓام_ ألامً الجماعي _ في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،هجضٍ بالىٓغ
للىا ٘٢الضولي ٞكل َظا الىٓام في جد٣ي ٤الٛغى مً بوكاثه ،وليـ مٗنى طل ٪ؤهه لم يد ٤٣اإلاغاص جد٣ي٣ه مً زال٫

1

 سلٌم سوالؾ  ،الجزاءات الدولٌة ؼٌر العسكرٌة  ،مذكرة ماجستٌر تخصص قانون جنائً دولً  ،كلٌة الحقوق  ،جامعة سعد دحلب  ،البلٌدة ، ، 006ص .
2
 كرام محمد األخضر  ،قطع العالقات الدبلوماسٌة  ،مذكرة ماجستٌر تخصص قانون دبلوماسً  ،كلٌة الحقوق  ،جامعة الجزائر ، 005/ 004 ،ص. 5- 4
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اؾخسضامه ،بل هٓغا لٗضم اؾخٗماله و ٤ٞما َى مىهىم ٖليه ،وطل ٪لٗضة ؤؾباب وَى ما اقخمل ٖليه الٟغٕ ألاو٫ل
بٗىىان ٖىاث ٤جُبي ٤هٓام ألامً الجماعي  ،وؤصعظذ في الٟغٕ الشاوي  ،الخلى٫ل اإلا٣ترخت لخٟٗيل هٓام ألامم الجماعي .
_ مً ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى حُٗيل الٗمل بىٓام ألامً الجماعي مىظ البضاياث ألاولى لؿغيان ميشا ١ألامم اإلاخدضة وَى
الخغب الباعصة بحن اإلاٗؿ٨غيً الكغقي والٛغبي.
_ ٖضم جىاٞغ إلاجلـ ألامً ٢ىة ٖؿ٨غيت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  4مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة الجساط جضابحر الٗؿ٨غيت في
بَاع ألامً الجماعي ،وطل ٪هٓغا لٗضم ببغام اجٟا٢اث زانت بسهىم ما يلؼم مجلـ ألامً مً ٢ىاث ٖؿ٨غيت ومٗضاث،
وبما في طل ٪اإلاغوع ٞى١ل ألاعاض ي وَظٍ الاجٟا٢اث جبرم بحن مجلـ ألامً وبحن ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة  ،و٦ظل ٪مً بحن ألاؾباب
ؤيًا ٖضم بوكاء لجىت ؤع٧ان الخغب ، 1ول٣ض جغجب ًٖ ٖضم بم٩اهيت جُبي ٤الخضابحر الٗؿ٨غيت لىٓام ألامً الجماعي الىاعصة
في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ْهىعل ما يٗغ ٝبٗملياث خ ٟٔالؿالم .2
_ ومً ألاؾباب ؤيًا ول٨جها حٗخبر ٢اهىهيت ألهه مىهىم ٖلحها في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ؤصث بلى ٖضم جٟٗيل هٓام ألامً
الجماعي ٞ ،ل٩ي يخم جٟٗيل هٓام ألامً الجماعي البض مً مىا٣ٞت الضو ل ٫الخمـ الضاثمت الًٗىيت في مجلـ ألامً وَى ما ال
يخد ٤٣بؿبب ازخال ٝالؿياؾاث واإلاهالر ٞيما بيجهم ،ألن اؾخٗما ٫خ ٤الٟيخى يٗني ٖضم مباقغة الخضابحر  ،وجم حٗىيٌ
ٖضم اجٟا ١الضو ل ٫الخمـ ب٣غاع الجمٗيت الٗامت بٗىىان'' الاجداص مً ؤظل الؿلم '' وَظا ال٣غاع ألازحر مك٩ى ٥في
مكغوٖيخه ،وَى ما يم ً٨الخٗبحر ٖىه بالخلل ال٣اهىوي الظر ؤصي بلى اػصواظيت اإلاٗاملت هٓغا لٗضم اخترام مبضؤ اإلاؿاواة
ال٣اهىهيت بحن الضو٫ل واؾخٗما ٫خ ٤الٟيخى ؤصي بلى حُٗيل هٓام ألامً الجماعي ومً زمت مجلـ ألامً وٖضم ٢يامه بضوعل
اإلاىىٍ به .
_ ٖضم اٖخماص حٗغي ٠لجغيمت الٗضوان وٖضم مماعؾت اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت الزخهانها بسهىم َظٍ الجغيمت ،التي
ّ
حؿاَم في ّ
الغصٕ والخض مً خاالث التهضيض وؤلازال ٫بالؿلم وؤٖما ٫الٗضوان والخملو مً ال٣اهىن ،وَظٍ اإلاؿإلت جشحر
بق٩اليت خى٫ل بطا ٧ان مغج٨ب ظغيمت الٗضوان مً ألاًٖاء الخمـ الضاثمت الًٗىيت في مجلـ ألامً ومً زمت يكل ؤر ٢غاع
يخسظ يضٍ .
_ ٦ثرة اهتها٧اث الضو ل ٫لل٣اٖضة اإلاىٓمت الؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضوليت  ،ومباقغتها للخغوب زاعط بَاع ألامم اإلاخدضة
وَى ما يجؿض عجؼ ألامم اإلاخدضة في مجا ٫هؼٕ الؿالح  ،وٖضم عصٕ مسالٟي ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت .
الفشع الثاني  :الحلىٌ اإلالترخت لخفعُل نغام ألامن الجماعي
بن هٓام ألامً الجماعي مُٗل بؿبب الٗىاث ٤التي خالذ صو لن ظٗله مدل جُبي ،٤واإلاىُ ٤ي٣ط ي بةػالتها ٧ي يهبذ
الىٓام ٗٞاال ،وؤَم ٖاث ٤يخمشل في ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلايكئت لهظا الىٓام والتي يجب بٖاصة الىٓغ ٞحها وطلٖ ٪لى الىدى
آلاحي :
_ بنالح مجلـ ألامً وبػالت الٗىاث ٤التي ؤصث بلى قلله  ،والخض مً اؾخٗما ٫خ ٤الٟيخى الٗكىاجي
الظر خا ٫صونل بٖما ٫هٓام ألامً الجماعي.
1

 عزٌر شكري محمد  ،مرجع سابق،ص . 4 - 4-Quoch Dinh nguyen , Daillier Patrick, Pellet Alain , Droit international Public, librairie générale de droit et de
jurisprudence, 4eme édition , Paris , 1992 ,p920 .
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 بٖاصة الىٓغ في ٦يٟيت ج٩ىيً ال٣ىاث الٗؿ٨غيت التي بةقغا ٝمجلـ ألامً اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  4التي لم يخمبوكائَا مىظ ببغام ميشا ١ألامم اإلاخدضة  ،ويمان خياصَا وٖملها بجزاَت ،ولً يخد ٤٣طل ٪بال ًٖ َغي ٤الىو ٖلى
جمىيل َظٍ ال٣ىاث وظٗل طل ٪مكتر٧ا بحن ظمي٘ ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة بهٟت مدؿاويت  ،وم٘ جىييذ ازخهاناث
لجىت ؤع٧ان الخغب اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 47مً اإلايشا.١
 ظٗل ٧ل صولت ؤو مجمىٖت صو ل ٫جدؿبب في تهضيض الؿلم ؤو ؤلازال ٫به ؤو اعج٨بذ ٖمال ٖضواهيا وؤصث بلى جٟٗيلهٓام ألامً الجماعي ،بخدميلها ٧ل ّ
الى٣ٟاث باإلياٞت إلاؿاوليتها الضوليت اإلاضهيت والجؼاثيت بن جىاٞغث ؤع٧اجها.

خ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــت:
بن الٛغى مً جبني هٓام ألامً الجماعي َى الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن ونياهخه في خالت ؤلازال ٫به ؤو و٢ىٕ
ٖضوان  ،ولً يخد ٤٣الاؾخ٣غاع في ْل عجؼ ألامم اإلاخدضة ًٖ مباقغة َظٍ الخضابحر متى جىاٞغ مدل جُبي٣ها لخإصيب
اإلاٗخضر ،والٗىصة بلى اخترام ال٣اهىنل .
وجىـلذ من خالٌ هزه الذساظت للنخابج الخالُت:
_هٓام ألامً الجماعي ال يم ً٨ؤن هد٨م ٖليه ؤو ه٣يمه مً خيض مضي هجاٖخه  ،ألهه لم يخم جٟٗيله لل٣ى٫ل بمضي جد٣ي٤
الٛغى الظر وظض مً ؤظله ؤم ال .
_ مً اإلاؿخديل ؤن جخدضر ًٖ بم٩اهيت جُبي ٤هٓام ألامً الجماعي في ْل عجؼ اإلاىٓىمت الضوليت ٖلى جدضيض مً اإلاٗخضر
الظر اعج٨ب ظغيمت الٗضوان وبحن ضخيت الٗضوان.
_ ال يم ً٨ؤن يدل هٓام الضٞإ الكغعي الجماعي مدل جضابحر ألامً الجماعي بالغٚم مً ه٣اٍ الخ٣اعب ول٧ ً٨ل مً
الىٓامحن م٨ملحن لبًٗهما البٌٗ وهي الجضويل مً ج٣غيغَما.
_ ال يم ً٨الخىنل الخترام ال٣اهىنل ما لم يخم جٟٗيل جضابحر ألامً الجماعي يض ٧ل مٗخضر ألمً مً قإن طل ٪الٗىصة الخترام
ال٣اهى لن ًٖ َغي ٤جإصيب اإلاٗخضر .
ً
وبناء علُه نلترح الخىـُاث الخالُت:
_البض مً جٟاصر ظمي٘ ألاؾباب التي ؤصث بلى حُٗيل َظا الىٓام ،ويخد ٤٣طل ٪بةنالح ألامم اإلاخدضة مً زال ٫ج٨غيـ
الضيم٣غاَيت في َظٍ ألازحرة مً زال ٫مجلـ ألامً ،والظر ياصر بضوعٍ بلى صيم٣غاَيت الٗال٢اث الضوليت .
 ١وجسً٘ ل٣اهى لن واخض.
_ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت بحن ظمي٘ الضو ل٧ ٫ل الضو ل ٫جخمخ٘ بىٟـ الخ٣ى ل
_ ٞغى الجؼاء اإلاىهىم ٖليه في اإلايشا ١في ؤلازال ٫ببىىصٍ وطل ٪لخ٨غيـ الٗضالت الضوليت .
_ حك٨يل ٢ىاث مؿلخت صوليت ٢اصعة ٖلى الخهضر لجمي٘ خاالث ؤلازال ٫بالؿلم وألامً الضوليحن وبعؾاء الٗضالت الضوليت.
_ اٖخماص حٗغي ٠لجغيمت الٗضوان بك٩ل واضر في ق٩ل اجٟا٢يت صوليت ال ج٣بل الخد ٟٔلترجب ؤزاعَا ٖلى ظمي٘ ؤًٖاء
اإلاجخم٘ الضولي.
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كابمت اإلاشاحع:
 _1اإلاشاحع باللغت العشبُت:
ؤ :اإلاىازُم الذولُت:
 ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي www.un. org :. 987
 وزي٣ت ألامم اإلاخدضة خى ل ٫مٟاَيم ألامً  ،هيىيىع/40/55 ، ٥ب_ الىخب :
 ؤبى الخحر الؿيض مهُٟى  ،الضٞإ الكغعي للمىٓماث الضوليت  ،ايترا ٥للُباٖت واليكغ  ،ال٣اَغة  ،مهغ 0 ،الُبٗت ألاولى

،

 ؤبى يىوـ ماَغ ٖبض اإلاىٗم  ،اؾخسضام ال٣ىة في ٞغى الكغٖيت الضوليت  ،اإلا٨خبت اإلاهغيت للُباٖت واليكغ والخىػي٘  ،مهغ ، 004صونل َبٗت.
،
 ، 997الُبٗت ألاولى.
 يىوـ مدمض مهُٟى ٢ ،اهىنل الخىٓيم الضولي  ،صاع الىهغ للخىػي٘ وؤلاٖالن  ،صونل بلض اليكغ ، ، 007م.77
 ؾٗض هللا ٖمغ  ،معجم في ال٣اهىنل الضولي اإلاٗانغ  ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت  ،بً ٖ٨ىىنل  ،الجؼاثغ ، ؾيض مهُٟى ٖبض الغخمً ٢ ،غاعاث مجلـ ألامً في مىاظهت الٗضوان الٗغاقي ٖلى ال٩ىيذ ، ،صاع الجهًت الٗغبيت  ،ال٣اَغة ،مهغ  ، 99،صو لن َبٗت.
 ٖلي ٢هىجي ٖبض ال٣اصع  ،ال٣اهىنل الضولي الجىاجي _ ؤَم الجغاثم الضوليت ؤمام اإلادا٦م الضوليت الجىاثيت  ،ميكىعاث الخلبيالخ٣ى٢يت  ،لبىان  ، 00،الُبٗت ألاولى.
 بىػهاصة مٗمغ  ،اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت وهٓام ألامً الجماعي  ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت  ،بً ٖ٨ىىنل  ،الجؼاثغ ، ، 99،صونل َبٗت.
 ، 994الٗضص .0
 ًٚبان مبر ، ٥الىٓام الضولي الجضيض  ،مجلت الٗلىم الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت ،ظامٗت باجىت ، ٖؼيغ ق٨غرل مدمض  ،ألاخال ٝوالخ٨خالث في الؿياؾت الٗاإلايت ،ؾلؿلت ٦خب ز٣اٞيت قهغيت يهضعَا اإلاجلـ الىَني، 978الٗضص.07
للش٣اٞت والٟىىنل وآلاصاب ٖ ، ،الم اإلاٗغٞت  ،ال٩ىيذ،
 ، 985الُبٗت ألاولى.
 آٖ ٫يىنل ٖبض هللا مدمض  ،هٓام ألامً الجماعي في الخىٓيم الضولي الخضيض  ،صاع البكحر ٖ ،مان ، ٖبض اإلاىٗم ٖبض الٛني مدمض  ،الجغاثم الضوليت صعاؾت في ال٣اهىنل الضولي الجىاجي  ،صاع الجامٗت الجضيضة  ،ؤلاؾ٨ىضعيت ، ، 007صونل َبٗت .
مهغ ،
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ج  :الشظابل واإلازهشاث الجامعُت:
 ؾليم ؾىال ، ٝالجؼاءاث الضوليت ٚحر الٗؿ٨غيت  ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ٢اهىنل ظىاجي صولي ٧ ،ليت الخ٣ى١ل  ،ظامٗت. 006
ؾٗض صخلب  ،البليضة ،
 ٦غام مدمض ألازًغ  ُ٘٢ ،الٗال٢اث الضبلىماؾيت  ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ٢اهىنل صبلىماس ي ٧ ،ليت الخ٣ى١ل  ،ظامٗت. 005
/ 004
الجؼاثغ ،
 مغٚني خحزوم بضع الضيً  ،خ ٟٔألامً الجماعي مً زال ٫ميشا ١ألامم اإلاخدضة  ،مظ٦غة ماظؿخحر ٞغٕ ال٣اهىنل الضولي. 0 ،0009
والٗال٢اث الضوليت ٧ ،ليت الخ٣ى١ل  ،ظامٗت الجؼاثغ ،
 قابى وؾيلت  ،ؤبٗاص ألامً الجماعي في ْل ال٣اهىنل الضولي اإلاٗانغ  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٧ ،ليت الخ٣ى١ل  ،ظامٗت الجؼاثغ ،. 008
 _2اإلاشاحع باللغت ألاحنبُت:
Articles
1. Quoch Dinh nguyen , Daillier Patrick, Pellet Alain , Droit international Public, librairie générale de
droit et de jurisprudence, 4eme édition , Paris , 1992 .
2. Stefan Aleksovski ,Oliver Bakreski et Biljana Avramovska, collective security Ŕ the role of
international organizations Ŕ implications in international security order, Mediterranean journal of
social sciences, MCSER Publishing , vol 05, n 27 , Italy, decembre 2014 .
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مبذؤ اإلالىر ًذفع و مىكف ول من اإلاؽشع الفشنس ي و اإلاؽشع الجضابشي منه
ألاظخار بـ ــن كـ ــشدي ؤمـ ـُ ــن ،ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت عبذ الحمُذ بن بــادٌغ – معــخغانم -الجضابش

اإلالخق:
هٓغا إلاا يدضزه الصخو ؤو اإلايكاة مً جلىر البيئت ٣ٞ ،ض ال يض٧ ٘ٞل مجهما الخٗىيٌ ال٩امل اإلاالثم لجبر الًغ لع البيئي ؤو
ال ي٩ىنل بىؾٗهما جدمل الخ٩الي ٠وألاٖباء الالػمت للخض ؤو الى٢ايت مىه  ،وٖلى بزغ طل ٪ؤوكإ ال٣ٟه ال٣اهىوي والا٢خهاصر ما
يؿمى بمبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞؤو اإلالىر يضٞ .٘ٞخىاو ل ٫البدض َظا اإلابضؤ باٖخباعٍ مً ؤَم اإلاباصت التي جاصر بلى خمايت البيئت،
والتي حؿعى الؿياؾت البيئيت بلى جد٣ي٣ه لخٟاصر و٢ىٕ ٧ىاعر َبيٗيت ٞ ،خُغ٢ذ بلى حٗغيٟه وبلى البدض في مجاله وجُبي٣ه
ر مً َظا اإلابضؤ.
زم بييذ مى٧ ٠٢ل مً اإلاكغٕ الٟغوس ي واإلاكغٕ الجؼاثغ ل
Abstract :
Because of what is happening to the person or property of environmental pollution, it may not
pay all of them full compensation appropriate to redress the environmental damage, or may not
be able to bear the costs required to reduce or prevent it. As a result, the legal and economic
principle it established the so-called tainted or contaminated motive thought pays.
The research took this principle as one of the most important principles that lead to the
protection of the environment and environmental policy which seeks to achieve in order to avoid
the occurrence of natural disasters, turning to the definition and the application of research in the
field.

 ملذمت :يٗض مىيىٕ البيئت مً ؤَم اإلاىيىٖاث التي جُغح ٖلى الهٗيضيً الضولي والىَني وَظا عاظ٘ العجباَها الىزي ٤بدياة
ؤلاوؿان  ،و٦ىديجت الؾخٛالله البيئت التي يٗيل ٞحها  ،لىر البداع والجهاع واإلاديُاث وؤوكإ اإلاهاو٘ التي جغمي آال ٝألاَىان
مً اإلالىزاث ٞحها ،مما ؤصي بلى الخضَىعل البيئي ،والظر اٖخبر إلاضة َىيلت ؤزغا خخميا للخ٣ضم الهىاعي والخ٨ىىلىظيا ؤر َى
الشمً الظر يجب صٗٞه م٣ابل ما جد ٤٣مً ج٣ضمّ ،
وؤصي بلى ْهى لع ما يؿمى بال٩ىاعر البيئيت .
وج٨مً ؤَميت اإلاىيىٕ ؤهه يٗض مً ألابدار ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت بدمايت البيئت وَى مً اإلاىيىٖاث التي لها ؤَميت بالٛت في
الٗهغ الخالي الؾيما بٗض اعجٟإ ْاَغة الخلىر بؿبب الجهًت الا٢خهاصيت في مسخل ٠ؤهداء الٗالم ،ألامغ الظر ػاص الاَخمام
بك٩ل مخهاٖض بالً٣ايا البيئيت  ،وٖلى بزغ طل٢ ٪امذ الؿياؾاث البيئيت لٗضص ٦بحر مً الضو ل ٫اإلاخ٣ضمت في الؿبٗيىاث
بدبني ما يؿمى باإلابضؤ ال٣اثل مً" يلىر يض" ٘ٞوجشحر اإلاٗالجت ال٣اهىهيت إلاىيىٕ َظا البدض ؤلاق٩اليت الخاليت َ :ل يد٤٣
مبضؤ اإلالىر يض ٘ٞالخمايت الالػمت للبيئت ؟
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وإلاٗالجت َظٍ ؤلاق٩اليت اعجإيىا بجبإ الخُت آلاجيت  :جىاولىا في اإلابدض ألاو٫ل ماَيت مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞؤما في اإلابدض الشاوي
٣ٞض جُغ٢ىا بلى مى٧ ٠٢ل مً اإلاكغٕ الٟغوس ي واإلاكغٕ الجؼاثغرل مً مبضؤ اإلالىر الضا.٘ٞ
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت مبذؤ اإلالىر الذافع
اإلاطلب ألاوٌ :مفهىم اإلابذؤ اإلالىر الذافع
 الخٗغي ٠بمبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞوْهىعٍيٗخبر مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞؤو مبضؤ اإلالىر يض ٘ٞؤو ما يٗغ ٝؤيًا بمبضؤ مؿاوليت اإلالىر حجغ الؼاويت في ال٣اهىنل البيئي ٖلى
الهٗيضيً الىَني والضولي ٞهى اإلابضؤ الظر ي٣غ لع مؿاوليت مدضر الخلىر ًٖ حٗىيٌ ألايغاع الىاقئت ًٖ وكاَه ( )٢بل
ْهىعل مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞلم جَ ً٨ىا ٥خاظت مخهىعة الؾديٗاب ج٩الي ٠الًغعل البيئي؛ ألن اإلاىاعص الُبيٗيت ٧اهذ حٗخبر
مً الؿل٘ اإلاجاهيت و٧ان يٗخ٣ض ؤن الاهبٗازاث اإلالىزت لً ج٩ىنل لها آزاع ؾلبيت جظ٦غ،خيض لم ي ً٨للبيئت ؤر ٢يمت ٖلى ؤلاَال١
 ،ول ً٨بٗض طل ٪اٖخبر َظا اإلابضؤ ٖامال مصجٗا لخ٣ليل الخلىر وع ٘ٞمؿخىيل الخ٨ىىلىظيا ٚحر الًاعة بالبيئت ٦ما اٖخبرٍ
البٌٗ مبضؤ ظىَغيا في ال٣ىاهحن الخضيشت( ) ٞل٣ض ْهغ َظا اإلابضؤ وجُىعل في بضايت ألامغ مً َغ ٝبٌٗ الا٢خهاصيحن  ،خيض
جم الىو ٖليه في بَاع مىٓمت الخٗاونل والخىميت الا٢خهاصيت »  « OCDEؾىت  97وطل ٪بمىظب الاجٟا ١الظر خضر بحن
ؤًٖاء َظٍ اإلاىٓمت خى٫ل وي٘ ؾياؾت جىميت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ َظا اإلابضؤ.
٦ما ظاء في جىنيت ع٢مc 7 / 8الهاصعة في 6مايى 97مً َغَ ٝظٍ اإلاىٓمت ؤهه يجب ٖلى اإلالىر ؤن يخدمل ج٩الي٠
الى٢ايت والخسلو مً الخلىر مً ؤظل ظٗل البيئت في ويٗيت م٣بىلت بلى خض ما زم بٗض طل ٪نضعث الالثدت ع٢م 7 /
cالتي يبُذ ٦يٟيت بصزا ٫مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞخحز الخىٟيظ( )ٗٞغٞذ َظٍ اإلاىٓمت اإلالىر بإهه مً يدؿبب بهىعة مباقغة ؤو
ٚحر مباقغة في بخضار يغعل للبيئت ؤو ؤهه يسلْ ٤غوٞا جاصر بلى َظا الًغعل( )،ومً َظا الخاعيش جىاجغ الاٖترا ٝبهظا اإلابضؤ
وج٨غيؿه في ؤلاٖالهاث واإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضولت وؤلا٢ليميت.
وخؿب اإلاشا ٫هظ٦غ ما ظاء في ماجمغ ٢مت ألاعى مً زال ٫بٖالن عرل وصر ظاهحرو ٖام 99الظر ؤ٦ض ٖلى َظا اإلابضؤ في
اإلااصة 6مىه ٦ ،ما جبنى مجلـ ؤوعوبا ٖام 99اجٟا٢يت لىظاهى آزظا باالٖخباع مبضؤ اإلالىر الضا) (٘ٞوؤيًا في ماجمغ ألامم
 996والظر جبنى الخ٣غيغ الهاصع في بىضٍ الخامـ مبضؤ اإلالىر
اإلاخدضة للمؿخىَىاث البكغيت واإلاىٗ٣ضة في اؾُىبى٫ل ؾىت
الضا ) (٘ٞو٢ض جىاولذ اجٟا٢يت الجماٖاث الا٢خهاصيت ألاوعوبيت «» E.E.C.TRETYمبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞنغاخت في اإلااصة

( -)1عبد الناصر زياد ىياجنو ،القانوف البيئي النظرية العامة للقانوف البيئي مع التشريعات البيئية ،دار الثقافة،األردف ،سنة ،2012ص .68
( -)2أنور مجعة علي الطويل ،دعوى ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية " دراسة مقارنة" ،دار الفكر والقانوف ،مصر ،سنة  ، 2014ص .172
( -)3محيدة مجيلة ،النظاـ القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضو ،دار اخللدونية،اجلزائر ،سنة ،2011ص 205
( -)4عباد قادة ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية،دارا اجلامعة اجلديدة  ،مصر،2015،ص 127
( -)5أنور مجعة علي الطويل ،مرجع سابق ،ص 175
( -)6قلوش الطيب،مسؤولية ادلؤسسة عن الضرر البيئي"دراسة مقارنة" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف قانوف األعماؿ ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة
وىراف ،اجلزائر،سنة،2015/2014ص 65
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٣ٞ 0غة بإهه ٖىض و٢ىٕ ؤر خضر مخهل بالبيئت في الجماٖت ألاوعوبيت ؾى ٝيٗخمض ٖلى جُبي ٤مبضؤ اإلالىر الضا ،٘ٞو٢ض
()
َب٣ذ الٗضيض مً الضو٫ل ألاوعوبيت و٣ٞا لظلَ ٪ظا اإلابضؤ ويمىخه حكغيٗاتها الىَىيت الخانت بالبيئت
و٢ض لٗب ال٣ٟه صوعا ٦بحرا في ْهىعل َظا اإلابضؤ ( )ل ً٨ظمي٘ اإلاداوالث لئليجاص حٗغي ٠قامل لهظا اإلابضؤ ٢ض ٞكلذ في
جد٣ي ٤بظمإ ٖليه( )ٞمجهم مً يُٗي له مٟهىم ا٢خهاصر والظر يخمشل في ٧ىهه بصعاط ٧لٟت اإلاىاعص البيئيت يمً زمً الؿل٘
 ١طل ٪ؤن بل٣اء هٟاياث ملىزت في الهىاء ؤو اإلاياٍ ؤو التربت َى هىٕ مً اؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاىاعص
ؤو الخضماث اإلاٗغويت في الؿى ل
يمً ٖىامل ؤلاهخاط( )ومجهم مً يُٗي له مٟهىما ؾياؾيا والظر يخمشل في بعاصة الؿلُاث الٗامت في جىٞحر ألاٖباء اإلااليت
اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الخلىر ًٖ الخؼيىت الٗامت وجدميلها بهىعة مباقغة للمدؿببحن في الخلىر( ).
 ؤؾاؽ مبضؤ اإلالىر الضا: ٘ٞبن ؤؾاؽ مبضؤ اإلالىر يضَ ٘ٞى مبضؤ "الٛــغم بالٛـىم"الظر ي٣غعل الٗض ٫في اإلاٗامالث والخ٣ى١ل اإلاخباصلت ،بط ال يصر ؤن
()
يًمً ؤلاوؿان لىٟؿه مٛىما ويل٣ى الٛغم ٖلى ٖاجٚ ٤حرٍٞ ،اإلاٛاهم و اإلاٛاعم مىػٖت ٖلى ؤَغا ٝالٗمليت الاؾدشماعيت
وبالخالي الصخو الظر يماعؽ وكاَا مٗيىا يٛخىم مً وكاَه باإلا٣ابل يؿبب يغعا للٛحر ؤو للمديِ البيئي ب٩اٞت مجاالجه
وٖليه يمً م٣خًياث الٗضالت ؤن يؿاَم في ه٣ٟاث الى٢ايت مً الخلىر ًٖ َغي ٤الغؾم الظر يضٗٞه( )وؤيًا اإلايكاة التي
جماعؽ وكاَها وجد ٤٣ألاعباح مً ظغاثه وجلىر البيئت جلؼم بض ٘ٞالخ٩الي ٠الالػمت م٣ابل طل ٪ومىه مً يإزظ اإلاٛىم يخدمل
اإلاٛغم.
 زهاثهه وؤَضاٞه :ؤ -زهاثهه:
 ؤهه مبضؤ ا٢خهاصر ،يًمً جىػي٘ ج٩الي ٠خمايت البيئت بك٩ل مىهٞ ،٠هى يًبِ ٢يمت َظا الغؾم حؿمذ بىي٘ ؾياؾت()
ماليت إلا٩اٞدت الخلىر والخ٣ليل مً ؤزاعٍ.
 ؤهه مبضؤ ٢اهىوي ،ييسجم م٘ ٨ٞغة الٗضالت مً زال ٫بلؼام مدضر الًغ لع بخدمل جبٗاجه ٞخلىيض البيئت ال يجى لػ ومىه ال بضمً خمل اإلادؿبب ٞيه مؿاوليت الخٗىيٌ ٖىه ؤو بنالخه.

( -)1معلم يوسف ،ادلسؤولية الدولية بدوف ضرر" حالة الضرر البيئي" أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،كلية احلقوؽ العلوـ السياسية ،جامعة منتوري
قسنطينة ،اجلزائر،بدوف سنة،ص 93
س بق ،ص 126
( -)2عباد قادة،مرجع ا
( -)3أنور مجعة علي الطويل ،مرجع سابق  ،ص 172
( -)4سايح تركية ،محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري،مكتبة الوفاء القانونية ،سنة  ،2014ص 162
)(5
- Martine Rémond-guilloud-du droit de détruire.assai sur le droit de l’environnement ,P.U.F,1er
édition,paris.p162
( - )6إبراىيم زلمد عبد اجلليل  ،محاية البيئة من منظور إسالمي ودور احلسية يف محايتها ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،سنة ،2011ص 323
( -)7صابور صليحة ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة  ،مذكرة من أجل احلصوؿ على ادلاجستري يف احلقوؽكلية احلقوؽ  ،جاـعة اجلزائر ،1اجلزائر ،
سنة  2015/2014ص 61
( -)8سايح تركية ،مرجع سابق  ،ص 163
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 ؤهه يدؿم باإلاغوهت ٞ ،هظا اإلابضؤ يم ً٨بهٟاطٍ حكغيٗيا بىؾاثل ظؼاثيت ؤو مضهيت ؤو بصاعيت ؤو ختى اإلااليت وطل ٪مً زال٫ٞغى الٗ٣ىباث اإلااليت والجؼاثيت ٖلى اإلالىر ومً زال ٫هٓام الترزيو اإلاؿب ٤لؤلوكُت اإلاسخلٟت وٞغى ما يؿمى
بالًغاثب البيئيت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها( ).
 ؤهه مبضؤ و٢اجي  ،بديض يض ٘ٞظمي٘ اإلاؿخٛلحن للمىاعص البيئيت بلى ؤن ي٩ىهىا ؤ٦ثر خغنا مً اإلاى٘ ؤو الخ٣ليل مً الخلىر()
وطل ٪مشال ًٖ َغي ٤اؾخٗما ٫الخجهحزاث ؤو الخ٣ىياث الخضيشت للخض مً وؿبت الخلىر
 ؤهه مبضؤ حٗىيٌ  ،خيض يٗخبروهه ؤخؿً الخلى٫ل للخٗىيٌ اإلاالي اإلاخٗل ٤باأليغاع البيئيت صونل ؤر مؿاوليت ؤو ه٣ٟاثم٩اٞدت الخلىر جى٣ٟها الضولت في مكاعي٘ اإلاًاصة للخلىر( ).
ب  -ؤَــضاٞه:
يؿعى َظا اإلابضؤ بلى جد٣يَ ٤ضٞحن باعػيً ٞالهض ٝألاو٫ل َى بلؼام اإلالىر بض ٘ٞالخ٩الي ٠والخٗىيًاث اإلاىاؾبت إلاٗالجت
ألايغاع البيئيت  ،بديض جدميل مكٛل اإلايكاة الظر ؾببه وكاَه يغعا للبيئت ؤو ؤخضر تهضيضا وقي٩ا بدضور الًغعل
اإلاؿاوليت ال٣اهىهيت ( ) ٞلملىر يخدمل الخ٩لٟت الاظخماٖيت للخلىر الص يء الظر ياصر بلى زل ٤مؿاوليت ًٖ ألايغاع
ؤلاي٩ىلىظيت التي حُٛي ظمي٘ ؤزاع الخلىر( )ؤما الهض ٝالشاوي َى بُٖاء ألاشخام خاٞؼا ماليا لخهىيب وكاَاتهم وبجبإ
ج٣ىياث نضي٣ت للبيئت في مماعؾتها  ،بديض يدٟؼ َاالء ٖلى جبني مٗايحر وبظغاءاث جًمً الخ٣ليل مً مساَغ ؤلايغاع
بالبيئت وبالخالي حصجي٘ بيجاص مىخجاث بضيلت ؤ٢ل زُغا ٖلى البيئت( ) ،ؤر ج٣ليو وجدضيض وؿب الخلىر بلى ؤ٢ص ى صعظت
مم٨ىت وؤيًا جىٞحر اإلاىاعص الالػمت لخُٛيت ه٣ٟاث الخضابحر اإلاخسظة إلا٩اٞدت الخلىر.
اإلاطلب الثاني  :مجاالث و وظابل جطبُم مبذؤ اإلالىر الذافع
 مجاالجه: بن مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞيكمل الخٗىيٌ ًٖ ألايغاع اإلاباقغة التي يدؿبب ٞحها اإلالىر للبيئت ؤو ه٣ٟاث الى٢ايت باليؿبتلليكاَاث الخُغة ؤو الخانت و بظل ٪يكمل اليكاَاث اإلالىزت اإلاؿخمغة ؤو الضوعيت ،و ؤيًا َىا ٥مجاالث ؤزغيل يكملها
مبضؤ اإلالىر الضاَ ٘ٞب٣تها الضو٫ل ألاوعوبيت و التي يم ً٨بيغاصَا ٞيما يلي:
 احؿاٖه ليكمل مهاعي ٠ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت ؤر جدميل اإلاهالر ؤلاصاعيت ه٣ٟاث ٖملياث الغ٢ابت ،وجدليل الخلىر بلىاإلادؿبب في الخلىر.
 احؿاٖه بلى ألايغاع اإلاخب٣يت بمٗنى ؤن اإلالىر ختى وبن التزم بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ مٗيىت م٣ابل جلىيشه للمديِ ٞةهه يم ً٨جدميلهي بياٞيت ٖىض خهى ل ٫ؤيغاع ظاهبيت خ٣ي٣يت وبن لم ج ً٨في الخؿبان.
ه٣ٟاث ؤزغ ل

( -)1عبد الناصر زياد ىياجنو ،مرجع سابق ،ص 70
( -)2صابور صليحة ،مرجع سابق  ،ص 63
( -)3عباد قادة ،مرجع سابق ،ص 128
( -)4قلوش الطيب ،مرجع سابق  ،ص 66
( -)5سايح تركية ،مرجع سابق  ،ص 163
( -)6أنور مجعة علي الطويل ،مرجع سابق  ،ص 173
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 احؿاٖه بلى مجا ٫الخلىر ٚحر اإلاكغوٕ ٞةطا ججاوػل ؤخض اإلالىزحن الٗخبت اإلاؿمىح بها للخلىر وؾبب يغعا للٛحر ٞةهه يلؼمبالخٗىيٌ وص ٘ٞالٛغاماث .
 احؿاٖه ليكمل خاالث الخلىر الىاظم ًٖ الخىاصر ٞخم بصعاط خاالث الخلىر الىاظم ًٖ الخىاصر مً ٢بل مىٓمت 998وَظا ؤلاظغاء حهض ٝبلى جسٟي ٠ؤٖباء اإلاحزاهيت الٗامت ٞيما يسو ٞئاث
الخٗاونل والخىميت الا٢خهاصيت» « OCDEؾىت
خىاصر الخلىر م٣ابل جدملها مً ٢بل ناخب اإلايكاة ٦ما حهض ٝبلى جدٟحز ؤصخاب َظٍ اإلايكأث ل٩ي يلتزمىا باالخخياَاث
الًغوعيت لخجىب الخىاصر( ).
 احؿاٖه بلى الخلىر الٗابغ للخضوص بديض يخدمل مدضر الًغعل ؾىاء ٧ان ٞغصا ؤو قغ٦ت ؤو مىٓمت ؤو الضولت هٟؿها،
بنالح آلازاع الًاعة اإلاترجبت ٖلى جضَىعل البيئت بٟٗل جلىيشه .
 وؾاثل جُبي٣ه:الخىٓيم اإلاباقغ خيض يدضص الدكغي٘ مؿخىياث ومٗايحر مٗيىت لىىٖيت البيئت ويلتزم مً ي٣ىم بمماعؾت ألاوكُت اإلاًغةبالبيئت بخدمل ٖبء الى٣ٟاث الًغوعيت لها.
 ٞغى يغيبت جهاٖضيت ٖلى الصخو اإلاؿاو ًٖ ٫الًغ لع البيئي بُغي٣ت جدغمه مً اإلاؼايا التي حٗىص ٖليه مً ٖضم اخترامال٣ىاٖض واإلاٗايحر البيئيت اإلا٣غعة مشل ٞغى يغيبت ٖلى اإلاىاص الخام التي جضزل في ٖمليت ؤلاهخاط وطل ٪لخض اإلاىخج ٖلى
اؾخسضام مىاص ؤ٢ل يغعا بالبيئت .
 ؤلاٖاهاث واإلاؿاٖضاث التي جض ٘ٞللصخو اإلاؿاو ًٖ ٫الًغعل البيئي لخٗىيًه ًٖ ٧ل ؤو ظؼء مً الى٣ٟاث التي يخدملهاللخهى٫ل ٖلى اإلاؿخىياث الًغوعيت لخمايت البيئت  ،لَ ً٨ظٍ الىؾيلت مىخ٣ضة ألجها ال جض ٘ٞالصخو اإلاؿاو ًٖ ٫الًغعل
() 3
البيئي بلى البدض ًٖ وؾاثل ظضيضة إلاى٘ ؤو ج٣ليل الًغعل البيئي
اإلابدث الثاني :مىكف الدؽشَع من مبذؤ اإلالىر ًذفع:
صعؾذ َظا اإلابضؤ في الدكغي٘ الٟغوس ي زم في الدكغي٘ الجؼاثغرل ومىه:
اإلاطلب ألاوٌ :اإلاؽشع الفشنس ي
جبنى اإلاكغٕ الٟغوس ي مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞويمىه في ال٣ىاهحن الضازليت اؾخجابت بلى الخىظحهاث ألاوعوبيت التي صٖذ الضو٫ل
ألاًٖاء في الاجداص ألاوعوبي بلى بصزاله يمً ٢ىاهيجها الضازليت اإلاخٗل٣ت بدمايت البيئت وجُبي٣ا لظل٣ٞ ٪ض ههذ ٖليه اإلااصة
 976واإلااصة 8مً ٢اهىنل اإلاياٍ الهاصع
 5مً ٢اهىنل اإلاخٗل ٤باإلايكأث اإلاهىٟت مً اظل خمايت البيئت الهاصع في 9ظىيليت
 995جدذ ع٢م
هو ٖليه نغاخت بم٣خط ى ٢اهىنل جضٖيم خمايت البيئت الهاصع في ٞ 0يٟغرل
في  0ظاهٟي 99بديض ّ ل
 /595واإلاٗغو ٝب ـ)"loi barnieوالظر ؾمي بهظا الاؾم وؿبت بلى الىػيغ الؿاب٘ ٖكغ للبيئت الٟغوس ي" " michel barnierالظر
( -)1خرويب زلمد  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ماسًت أكادديي  ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة ،اجلزائر،سنة  ، 2013ص 34

 -سهري إبراىيم حاجم ،اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة ،منشورات احلليب احلقوقية،لبناف،سنة ،2014ص225
() -3عباد قادة ،مرجع سابق ،ص130
3
-Michel Prieur , droit de l’environnement , édition, Dalloz,1996,France , p 137
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قاع ٥في اإلاىا٢كاث اإلاخٗل٣ت بةزغاء مكغوٕ َظا ال٣اهىنل( ٞهظا ال٣اهىنل هو ٖلى مبضؤ اإلالىر الضا٧ ٘ٞىؾيلت مً الىؾاثل
()
اإلااليت التي حؿاٖض ٖلى ججؿيض بيغاص ظضص للجبايت
٣ٞ ، 999ض اٖخمض ٖلى وؾاثل
وهجض بإن اإلاكغٕ الٟغوس ي ٢ض ٦غؽ الغؾىم اإلاخٗل٣ت بالخلىيض بم٣خط ى ٢اهىنل اإلااليت لؿىت
جٟ٨ل جُبيَ ٤ظا اإلابضؤ التي جمشلذ في مجمىٖت مً الغؾىم وؤلاجاواث اإلاٟغويت ٖلى اليكاَاث اإلالىزت للبيئت زهىنا بطا
ججاوػث َظٍ اليكاَاث م٣اييـ مٗيىت في اؾخٗما ٫وبٞغاػ اإلاىاص اإلالىزت للبيئتٞ ،لدصجي٘ الجبايت اإلاخٗل٣ت بدمايت البيئت
مً مسخل ٠اإلالىزاث ٣ٞض جم اٖخماص ٖلى مهُلر ظضيض يٗغ ٝبـ  l’écotaxeؤر مٗىاٍ الغؾم البيئي وَظا بٛغى جسهيو
()
امخياػ ظباجي لخدٟحز اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بدمايت البيئت
اإلاطلب الثاني  :اإلاؽشع الجضابشي
يىو ٖلى مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞفي ٢اهىنل خمايت البيئت الهاصع ؾىت 98عٚم نضوعل الٗضيض مً
بن اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم ّ ل
اإلاغاؾيم الخُبي٣يت لهظا ال٣اهىنل بديض لم يٗخمض ٖلى ؤيت وؾاثل ٢اهىهيت ؤو ا٢خهاصيت مً قإجها ؤن جدض مؿخٛل
اليكاَاث اإلالىزت للبيئت ٖلى اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث التي جدى٫ل صونل حؿبب ؤر ؤيغاع للبيئت ولم يٗخمض ؤيًا ٖلى ؤيت وؾيلت
ماليت جدٟحزيت يضٗٞها اإلالىر م٣ابل اليكاَاث الظر يؿخٛله بطا ٧ان ٞيه يغعل ٖلى البيئت  ،ل ً٨بٗض نضو لع ٢اهى لن اإلااليت
هو ٖلى بوكاء الغؾم في ألاوكُت اإلالىزت والخُحرة ٖلى البيئت وال ق ٪ؤن َظا الغؾم
لؿىت 99جدذ ع٢م  ) ( 5/9الظر ّ ل
يٗبر ًٖ بصزا ٫اإلاكغٕ إلابضؤ اإلالىر الضا ٘ٞفي الجؼاثغ بهض ٝبل٣اء ٖبء الخ٩لٟت الاظخماٖيت للخلىر ٖلى مدضسي الخلىر
ر ٖلى َظا اإلابضؤ نغاخت
وطل ٪لخُٛيت مؿاوليتهم ًٖ ألايغاع البيئيت التي يدؿببى لن في بخضاثها( )،بال ؤهه هو اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
في ٢اهىنل ع٢م  0/0اإلاخٗل ٤بدمايت البيئت في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت اإلاٗض ٫ل٣اهىنل خمايت البيئت الهاصع في ؾىت
ٞ، 98ىو في اإلااصة الشالشت مىه خيض "بم٣خًاٍ يخدمل ٧ل شخو يدؿبب وكاَه ؤن يدؿبب في بلخا ١الًغعل بالبيئت
ه٣ٟاث ٧ل جضابحر الى٢ايت مً الخلىر والخ٣ليو مىه وبٖاصة ألاما ً٦وبيئتها بلى خالتها ألانليت"( )واإلاالخٔ مً زال ٫هو اإلااصة
ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ظٗل اإلالىر مؿاوال ًٖ ألايغاع التي حؿببها وكاَاتها للبيئت وٖليه ٞهظا اليكاٍ ٢ض ي٩ىنل وكاَا
مكغوٖا مؿخجيبا للم٣اييـ واإلاٗايحر ال٣اهىهيت والخ٣ىيت اإلاىهىم ٖلحها في الدكغيٗاث الخانت بدمايت البيئت( )ٞ ،اإلاؿخٛل
يخدمل ألايغاع الىاججت ًٖ اؾخٛال ٫وكاَه وطل ٪بإن يخدمل مؿاوليت حٗىيٌ ألايغاع الٗيييت ًٞال ًٖ ألايغاع
الصخهيت التي جلخ ٤ألاشخام بؿبب وظىص الًغعل الٗيني.
ٞالهض ٝالظر ؾعى بليه اإلاكغٕ مً وعاء بصزاله لهظا اإلابضؤ َى بل٣اء ٖبء الخ٩لٟت الاظخماٖيت للخلىر ٖلى الظر يدضزه
ٞهى نىعة مً نىعل الً ِٛاإلاالي ٖلى اإلالىر ليمخى٘ ًٖ جلىيض البيئت ؤو ٖلى ألا٢ل ج٣ليو الخلىر الىاظم ًٖ وكاَه
الهىاعي والبدض ًٖ الخ٨ىىلىظياث ألا٢ل جلىيشا وطل ٪ب٣هض الخد٨م ؤ٦ثر في مهاصع الخلىر وجدؿحن مضازيل الغؾم ٖلى
( -)1محيدة مجيلة ،مرجع سابق  ،ص 196
()2
- Nicola Bricg pour un développent durable une fiscalité durable au service l’environnement Dalloz
1998 , p32
( -)3قانوف  25-91ادلؤرخ يف  1991/12/18ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  1992اجلريدة الرمسية عدد. 65
س بق ،ص 66
) -(4معلم يوسف ،مرجع ا
( -)5ادلادة  03من قانوف  10/03ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة
سبق  ،ص 179
( -)6محيدة مجيلة،مرجع ا
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اليكاَاث اإلالىزت ( ) و اإلاكغٕ ٖىضما جبنى َظا اإلابضؤ ،وؤلؼم مً زالله اإلالىر بض ٘ٞمبال ٜم٣ابل جلىيشه للبيئت لم ي٣غنل
بًغوعة وظىص زُإ مً َغ ٝاإلالىر ؤو مسالٟخه للم٣اييـ ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت بالخلىيض وٖليه يٗخبر مبضؤ اإلالىر الضا٘ٞ
()
نىعة مً نىعل اإلاؿاوليت اإلاىيىٖيت
 خاجمت :مً زال ٫ما ج٣ضم جىنلىا بلى ما يلي:












يٗخبر مبضؤ اإلالىر الضا ٘ٞمبضؤ ٢اهىوي وا٢خهاصر في الى٢ذ طاجه .
َظا اإلابضؤ الظر ي٣خط ي ؤن يخدمل اإلالىر الخ٩لٟت الاظخماٖيت لؤليغاع التي ؤخضثها للبيئت التي حٗخبر ٖىانغَا مكتر٦ت
بحن الجماٖت
َظا اإلابضؤ ظاء لخ٨غيـ ما يٗغ ٝب٨ٟغة الخىميت مً مىٓىعل بيئي و التي ج٣خط ي الىٓغ بلى اإلاىاعص البيئيت باٖخباعَا ٖىانغ
مكتر٦ت يجب اإلادآٞت ٖلحها.
ٞاإلابضؤ يٗض طو ٗٞاليت ٦بحرة في حُٛيت ألايغاع البيئيت وبالخالي ٞهى ص ٘ٞظضيض للمؿاوليت اإلاىيىٖيت التي ج٣ىم ٖلى
الًغعل ال ٖلى الخُإ .
بمشابت هٓام ظباجي بيئي والظر يخًمً مجمىٖت مً الًغاثب والغؾىم اإلاٟغويت ٖلى اإلالىزحن الظيً يدضزىنل ؤيغاعا
بالبيئت مً زال ٫اإلاىخجاث اإلالىزت الىاظمت ًٖ وكاَاتهم اإلاسخلٟت.
َظا اإلابضؤ بمشابت عصٕ يجٗل مؿخٛل اإلاىاعص البيئيت يخسظ الاخخياَاث الالػمت إلاى٘ الخلىر  ،وبال حٗغى لٗ٣ىبت اإلاخمشلت في
ٞغى عؾم بيئي ؤر ص ٘ٞالخ٩لٟت الاظخماٖيت لخلىيشه  ،بياٞت بلى بٖاصة ألاما ً٦وبيئتها بلى خالتها ألانليت ؤيًا َظا اإلابضؤ
يٗض ؤ٦ثر يماهت لخٗىيٌ الطخايا ًٖ ألايغاع البيئيت.
َىا ٥نٗىباث حٗغ٢ل جُبيَ ٤ظا اإلابضؤ مً بيجها نٗىبت الخد ٤٣مً َىيت اإلالىزحن ومغا٢بتهم  ،بل ٚالبا ما ي٩ىنل َظا
مؿخديل ٞ،مشال في خالت الخلىر الٗابغ للخضوص يهٗب في بٌٗ ألاخيان مً جدضيض البلض اإلالىر ،خيض يهٗب بظباعٍ
ٖلى ص ٘ٞالغؾىم البيئيت ؤو ختى بجبإ ؾلى ٥بيئي مٗحن ومً بحن الهٗىباث اهه يؿخُي٘ اإلالىزىنل عقىة اإلاخًغعيً مً
()
الخلىر ل٣بىله ٦ما يؿخُي٘ اإلاخًغعونل مً الخلىر عقىة اإلالىزحن لخ٣ليله وجل ٪اإلاؿاومت الازخياعيت ال جس ٌٟالخلىر
٦شحرا ما يٟلذ اإلاىخج مً ؤٖباء الًغاثب البيئيت ألجها ج٣لل مً ؤعباخه وطل ٪بةياٞتها بلى ج٩لٟت ؤلاهخاط ،وجدميلها
()
للمؿتهل ٪وَى الُغ ٝالًٗيٚ ٠حر اإلادؿبب في الخلىر
البض مً بيجاص وؾاثل ماليت جدٟحزيت ؤزغيل ج٣لل مً الخلىر ؤر جبني آلياث ا٢خهاصيت وماليت مً ؤظل الخ٣ليل مً يغعل
الخلىر الظر يٗض مً ازُغ ألايغاع البيئيت .
َظٍ الىؾاثل اإلااليت الخدٟحزيت حصج٘ اإلاؿدشمغ في اإلايضان الهىاعي باجساط اخخياَاجه للخ٣ليل مً يغعل الخلىر الىاظم
ًٖ وكاَه .

سبق  ،ص 162
( -)1سايح تركية،مرجع ا
س بق ،ص 61
( -)2معلم يوسف ،مرجع ا
سبق ،ص 341
( -)3عبد الناصر زياد ىياجنو ،مرجع ا
( -)4ماجد راغب احللو ،قانوف محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،دار اجلامعة اجلديدة،مصر،2012،ص 228
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 اإلاشاحع: الىخب باللغت العشبُت : ٖبض الىانغ ػياص َياظىه ،ال٣اهىنل البيئي الىٓغيت الٗامت لل٣اهىنل البيئي م٘ الدكغيٗاث البيئيت ،صاع الش٣اٞت،ألاعصن،ؾىت . 0
 ؤهىعل ظمٗت ٖلي الُىيل ،صٖىيل اإلاؿاوليت اإلاضهيت ًٖ ألايغاع البيئيت " صعاؾت م٣اعهت" ،صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن ،مهغ ،ؾىت. 0 4
 خميضة ظميلت ،الىٓام ال٣اهىوي للًغعل البيئي وآلياث حٗىيًه ،صاع الخلضوهيت،الجؼاثغ ،ؾىت . 0مهغ. 0 ،
 ٖباص ٢اصة ،اإلاؿاوليت اإلاضهيت ًٖ ألايغاع البيئيت،صاعا الجامٗت الجضيضة 5 ،ؾىت . 0
 ؾايذ جغ٦يت ،خمايت البيئت في ْل الدكغي٘ الجؼاثغر،م٨خبت الىٞاء ال٣اهىهيت4 ، ببغاَيم مدمض ٖبض الجليل  ،خمايت البيئت مً مىٓىعل بؾالمي وصوعل الخؿيت في خمايتها ،صاع الجامٗت الجضيضة ،مهغ ،ؾىت. 0
 ؾهحر ابغاَيم خاظم ،آلالياث ال٣اهىهيت الضوليت لخمايت البيئت في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت ،ميكىعاث الخلبيالخ٣ى٢يت،لبىان،ؾىت . 0
4
 ماظض عاٚب الخلى٢ ،اهىنل خمايت البيئت في يىء الكغيٗت ،صاع الجامٗت الجضيضة،مهغ. 0 ، الىخب باللغت الفشنعُت:de

droit

le

sur

détruire.assai

de

droit

Martine
Rémond-guilloud-du
l’environnement ,P.U.F,1erédition,paris.

- Michel Prieur , droit de l’environnement,édition, Dalloz,1996,France
- Nicola Bricg pour un développent durable une fiscalité durable au service l’environnement Dalloz
1998

 النفىؿ الدؽشَعُت: ٢اهىنل  5-9اإلااعر في 99/ / 8اإلاخًمً ٢اهىنل اإلااليت لؿىت 99الجغيضة الغؾميت ٖضص 65الجؼاثغ ٢اهى لن  0/0اإلااعر في 0ظىيليت ، 00اإلاخٗل ٤بدمايت البيئت في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت.الجؼاثغ الشظابل الجامعُت: نابىعل نليدت ،اإلاؿاوليت اإلاضهيت ًٖ ألايغاع الىاظمت ًٖ جلىر البيئت  ،مظ٦غة مً ؤظل الخهى٫ل ٖلى اإلااظؿخحر فيؾىت . 0 / 50
الخ٣ى١ل٧ ،ليت الخ٣ى١ل  ،ظامٗت الجؼاثغ  ،الجؼاثغ 4 ،
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 زغوبي مدمض  ،آلالياث ال٣اهىهيت لخمايت البيئت في الجؼاثغ ،مظ٦غة م٣ضمت الؾخ٨ما ٫مخُلباث قهاصة ماؾتر ؤ٧اصيمي٧،ليت الخ٣ى١ل والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت ٢انضر مغباح ،وع٢لت ،الجؼاثغ،ؾىت . 0
 وهاؽ يخي  ،آلالياث ال٣اهىهيت لخمايت البيئت في الجؼاثغ ،عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىنل الٗام٧ ،ليت الخ٣ى١ل الٗلىم الؿياؾيت007
،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣ايض ،جلمؿان ،الجؼاثغ ،ؾىت
 ٢لىف الُيب،مؿاوليت اإلااؾؿت ًٖ الًغعل البيئي"صعاؾت م٣اعهت" ،عؾالت م٣ضمت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٢اهىنلاثغ،ؾىت . 0 / 50
 ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت وَغان ،الجؼ 4
ألاٖما٧ ،٫ليت الخ٣ى ل
 مٗلم يىؾ ،٠اإلاؿاوليت الضوليت بضونل يغعل" خالت الًغعل البيئي" ؤَغوخت م٣ضمت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىنلالٗام٧،ليت الخ٣ى١ل والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت مىخىعر ٢ؿىُيىت ،الجؼاثغ،بضونل ؾىت.
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INTRODUCTION
La question des dispositifs de la réforme des administrations publiques a toujours constitué une
préoccupation pour les décideurs politiques au point qu’elle est souvent inscrite dans l’agenda
des actions prioritaires à conduire. Car une bonne administration, loin d’être un luxe, est une
condition essentielle du développement.
Plus loin, la bonne administration est aujourd’hui un droit fondamental en Europe, et même
avant, car elle a été reconnue comme un principe général du droit par les juridictions
européennes.1 La maitrise des dispositifs des réformes a pour objectifs essentiels2 : la
rationalisation de l’administration centrale, la stabilisation du cadre macroéconomique, la
maîtrise des dépenses publiques, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, le
renforcement des capacités des agents publics, la restructuration des entreprises publiques et la
promotion du secteur privé, l’amélioration de la qualité des prestations de service public avec
une plus grande proximité vis-à-vis des citoyens grâce à la décentralisation des pouvoirs et à la
déconcentration des services.
En parallèle, la gestion du contenu de la réforme a été identifiée comme une variable
déterminante pour la réussite ou l’échec d’une politique de réforme. Cette gestion vise à
s’assurer que les conditions nécessaires à la réussite d’une action de réforme sont réunies. Une
politique de réforme peut faillir à apporter le changement, peut générer des résultats inattendus
ou se heurter à la résistance d’organisations et/ou d’individus dont les intérêts sont touchés.
C’est pour cela que les responsables de l’élaboration des politiques et les hommes politiques
doivent accorder une attention particulière au contenu de la réforme de l’administration publique.
Parmi les grands axes souhaitables d’une réforme de l’administration : promouvoir une culture
du résultat, c'est-à-dire de passer d’un gouvernement (de l’administration) par les règles à un
gouvernement par les objectifs. Ceci implique de promouvoir le service aux usagers comme une
finalité centrale de l’action publique. Et il faut développer une véritable gestion des ressources
humaines.
En 1991, le ministère de l’éducation des Etats-Unis a publié une circulaire disant que « tous les
établissement financés par l’administration fédérale seront soumis à des normes de performance
». Quand Tony Blair est devenu Premier ministre du gouvernement britannique en 1997, il a
franchi une nouvelle étape. Il s’est mis à diriger la Grande-Bretagne comme une grande
entreprise en s’attribuant les fonctions d’un président de conseil d’administration.3
En effet, la mise en œuvre de la réforme de l'administration passe par un certain nombre
d’objectifs intermédiaires ou d’outils. Il s’agit de différents champs d’action
de la réforme de l'administration, pour lesquels des projets politiques vont être effectivement
développés.
Or, il est utile d’exposer la problématique essentielle posée par le sujet afin de dégager les
éléments secondaires construisant le développement du sujet :
1- Joana MENDES, Revue française d'administration publique, La bonne administration en droit communautaire et le
code européen de bonne conduite administrative, Ecole nationale d'administration (ENA), 2009/3 (n° 131), p558.
2- Jenny Andersson, Gouverner le « long terme », Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) 2015, p19.
3- Jean-Marie Gogue, la culture du résultat, association française edwards deming, 2008, p3.
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Quelles sont les étapes primordiales dans le processus de la réforme de l’administration
publique?
Afin d’atteindre les objectifs assignés à cette recherche, nous proposons de la scinder en deux
parties : l’une constituant les dispositifs initiaux d’une réforme efficace de l’.A.P et l’autre
constituant les dispositifs secondaires et complémentaires de la réforme de l’administration
publique.
PARTIE 1 : LES DISPOSITIFS INITIAUX DE LA REFORME DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
L’administration publique a pour mission principale de servir les citoyens, qui ont besoin tous les
jours de sa prestation. Le service public apparaît encore aujourd’hui comme une fonction clé de
l’Administration, c’est-à-dire de l’ensemble des structures publiques ou privées chargées
d’accomplir des activités d’intérêt général (ex : les sociétés d’autoroutes).
Cependant, l’expression service public revêt plusieurs sens. Elle désigne d’une part, une activité
ou une mission d’intérêt général (ex : service public de l’enseignement) et, d’autre
part, l’ensemble des organismes en charge de ces activités d’intérêt général et qui peuvent être
aussi bien publics que privés.
En outre, ce service public est un service au public. L’administration donc, est dans l’obligation
de le développer pour mieux répondre aux exigences des citoyens, qui ne cessent de se multiplier
grâce aux nouvelles technologies. 1
Pour cela, les expériences étrangères montrent que la bonne réforme de l’administration publique
rend la machine étatique plus performance et modernisée et surtout mieux adaptable aux besoins
de son usager. Car la réforme suppose une rénovation profonde de l’administration.2
Or, les questions qui se posent sont de savoir comment réformer l’administration publique pour
la rendre efficace et efficience et surtout une administration qui répond aux objectifs assignés.
Quel est le contenu de la réforme de l’administration publique que l’Etat doit prendre en
considération et travailler strictement et avec rigueur. Pour répondre à ces questions nous allons
scinder notre analyse en deux sections pour mieux organiser le traitement de cette
problématique.
SECTION1:L.O.L.F3ET L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES.
La relation est très étroite entre la loi organique relative à la loi de finance et l’évaluation des
politiques publiques. Nous ne pouvons pas imaginer la sortie de l’argent public de la caisse de
l’Etat vers une action d’intérêt général sans contrôler et évaluer cette action.
En effet, cette relation est devenue dans les pays développés un dispositif essentiel visant à
orienter la gestion des fonds publics vers la culture de la performance et du résultat. Toutes les
administrations sont donc concernées par ce mode de gestion inspiré du secteur privé et du

4- Océane Gauvin, Vincent Graff, Philippe Géléoc, Visa - Attaché Territorial - L'entretien Avec Le Jury - Mon Planning
En 15 Jours, Fiche 29 : Service Public : Service au public, Edition Foucher, malakoff 2014.
5- Françoise Dreyfus, L'administration Dans Les Processus De Transition Démocratique, Publications De La Sorbonne 2004,
p78.
6- La loi organique relative aux lois de finances
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management par objectifs. Par capillarité, et au regard des mécanismes de financement croisé,
cette règle de gestion influence toutes les organisations subventionnées.1
Les subventions qu’elles perçoivent ne constituent plus simplement une ressource pour réaliser
une action mais leurs modalités d’attribution intègrent les notions d’objectifs, de réalisation de
ces objectifs et de contrôle.
Les administrations donc passent d’un modèle « demande de moyens/action/évaluation » à un
modèle « définition des objectifs/attribution de moyens/action/évaluation ».
Bref, pour mieux réformer nos administrations, il faut injecter la politique d’évaluation dans tous
les ministères, les grandes collectivités territoriales et les services publics. Ainsi les démarches
évaluatives doivent être systématiques en parallèle avec la politique de la reddition de comptes.
Par ailleurs, au Maroc comme dans tous les pays, la loi organique relative aux lois de finances
(L.O.L.F.) est considérée comme une feuille de route non plus pour les administrations mais
aussi pour l’Etat. C’est une enveloppe qui contient des millions de dirhams, préparée par le
gouvernement et votée en majorité par le parlement pour répondre aux besoins de la société.
Au-delà de son aspect technique et comptable, la L.O.L.F est porteuse de très grandes ambitions,
puisqu’elle pose un nouveau cadre budgétaire, structurant la présentation des dépenses en regard
des politiques publiques traduites en missions et programmes.2
Elle doit être un moyen d’accomplir le passage d’une logique de fonctionnement à une logique
d’objectifs et de résultats, grande révolution culturelle nécessaire pour l’administration.
En outre, cette loi modifie les règles de construction, d’adoption et d’exécution du budget de
l’État, et fait un impact sur les modalités de gestion des ressources humaines (GRH) de l’État.3
La LOLF doit conduire à une meilleure maîtrise des dépenses publiques et à une plus grande
responsabilité des administrations dans leur gestion. On passe ainsi d’une administration de
moyens (au sens où il s’agissait de gérer des crédits) à une administration de résultats (au sens où
chaque gestionnaire devra atteindre les résultats ﬁxés).
Ainsi, la LOLF doit fortement contribuer au développement d’une gestion des ressources
humaines moins tournée vers la gestion de procédures administratives que vers la gestion des
femmes et des hommes qui composent la fonction publique, de leurs compétences et de leurs
projets. Cette évolution doit se faire dans un cadre parfaitement conforme aux principes qui
fondent le statut général de la fonction publique.
En effet, l’objectif est de rechercher une répartition optimale des ressources humaines au sein de
chaque service, une meilleure ﬂuidité des carrières, l’organisation de parcours professionnels
motivants et qualiﬁants, répondant aux besoins des services et aux attentes des personnels, ainsi
que la reconnaissance des résultats atteints.
Par conséquent, la LOLF qui pousse les administrations à la modernisation et à la gestion par la
performance, est porteuse de beaucoup d’ambitions. Elle devrait permettre des avancées à la fois
pour les fonctionnaires, les usagers et les contribuables. Pour les fonctionnaires, la LOLF est
susceptible de participer à une clarification de leurs missions, à un décloisonnement des services
7- Isabelle Horvath, Jacques Chabrillat, Une LOLF socio-économique : appropriation de critères d’évaluation et
élaboration d’outils de gestion dans les entreprises de spectacle vivant, AIRMAP 2015, p73.
-Perret, Bernard, L'évaluation des politiques publiques. La Découverte, 2008, p120.
8- Rapport Public Thématique De La Cour Des Comptes De France, Novembre 2011, p7.
9- Alain Lambert, Didier Migaud, La Mise En Œuvre De La Loi Organique De Loi De Finance, Rapport Au
Gouvernement, Septembre 2005.
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et à un meilleur dialogue social. Pour les usagers, elle pourra accroître la qualité de prestation
des services publics. Pour les contribuables, elle participera à alléger la pression fiscale en
compressant les dépenses de l’État et son endettement.
Notons enfin, la LOLF doit être votée de manière unanime, toutes tendances politiques
confondues et que sa mise en œuvre est étroitement suivie par le Parlement ce qui constitue un
gage de pérennisation.1
En outre, l’évaluation des politiques publiques fait partie intégrante des conceptions nouvelles
de gestion publique. Il ne s’agit pas d’un effet de mode, mais d’une recherche continue pour
apprécier l’efficacité des politiques et des décisions publiques en comparant leur réussite aux
objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.2 En outre, l’évaluation est un élément central de
la prise de décision gouvernementale et du débat démocratique. 3
S’il n’y a pas de suivi et de contrôle budgétaire, certainement nous ne pouvons pas parler d’un
aboutissement de telle ou telle réforme dans tous les domaines (santé, éducation, justice..).
L’audit et le contrôle sont nécessaires pour pouvoir déterminer l’efficacité de l’action publique.
Les politiques publiques sont censées constituer un ensemble cohérent appelé à répondre aux
attentes des citoyens. Cependant la variété des domaines, la pluralité des objectifs et des acteurs
et la territorialisation de l’action publique nécessitent d’apprécier régulièrement le degré de
réussite de chaque dispositif et sa cohérence globale.
L’évaluation des politiques publiques, est une technique qui « doit s’appuyer sur des données
objectives et des analyses impartiales, sans se laisser piéger par les faux consensus, ou, à
l’inverse paralyser par les conflits de valeurs ou d’intérêts »4
A vrai dire, l’évaluation des politiques publiques n’est pas qu’une affaire de données et
d’expertise technique. Car elle consiste à en mesurer les effets propres et à porter un jugement de
valeur sur ceux-ci.5
En effet, nous soulignons que l’évaluation des politiques publiques est un acte à la fois politique
et technique. Elle est indispensable pour examiner le degré de réussite des politiques mises en
place par la puissance publique (État, collectivités territoriales, etc.), rendre compte aux citoyens
et améliorer l’intervention publique pour l’avenir. Le sujet provoque un intérêt croissant à travers
le monde. Fin 2014, l’ONU a adopté pour la première fois de son histoire, une résolution visant à
renforcer les capacités des États en matière d’évaluation. Soutenue par 42 États membres, cette
résolution insiste sur la coopération de l’ensemble des parties prenantes. L’ONU a par ailleurs
déclaré 2015 comme étant « L’année internationale de l’évaluation » (EvalYear). 6
Les politiques qui sont évaluées sont souvent complexes et elles opèrent généralement une
redistribution au sein de la société. Ces caractéristiques imposent d’organiser l’évaluation avec
beaucoup de rigueur aux différents niveaux d’expertise.

10- Anne Amar et Ludovic Berthier ; Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites, RECEMAP. 2001, p6.
11- Ali Sedjari, « gouvernance, réforme et gestion du changement », l’Harmattan, 2008, p268.
12- Bernard Perret, L’évaluation Des Politiques Publiques, La Découverte 2008, p73.
13- Elamasbahi.K, «moralisation de la vie publique : entre intention et action, les faits restent têtus», Revue Marocaine
d’Audit et de développement, n°15, décembre 2002,
14- Steve Jacob et Frédéric Varone, L’évaluation des politiques publiques Six études de cas au niveau fédéral, CRISP,
2002, p5.
- Soumaya Bencherkile, Maroc est sur la bonne voie, mais a encore du chemin à faire, le Matin, 05 octobre 2015.
15- Nasser Mansouri-Guilani, Promouvoir Une Culture De L’évaluation Des Politiques Publiques, la direction de
l’information légale et administrative, Septembre 2015, p9.
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L’évaluation n’est rien d’autre que la production d’analyse aussi rigoureuse que possible sur les
causes d’échec ou réussite des politiques publiques. Si l’on ne connaît ni les résultats de l’action
administrative, ni les facteurs qui ont conduit à ces résultats, comment justifier l’utilisation de
l’argent public ? De fait, cette nécessité de rendre des comptes aux citoyens et de légitimer
l’action de l’administration par la connaissance de ses résultats a été le premier moteur du
développement de l’évaluation dans la plupart des pays de l’OCDE.1
Pour conclure, nous soulignons qu’il existe des conflits d’intérêts évidents lorsque l’évaluation
est réalisée par les administrations, ministères, directions ou établissements publics en charge de
concevoir ou d’appliquer une politique publique. Une même institution ne peut être à la fois juge
et partie. Ce n’est cependant pas le seul problème d’indépendance et il faut veiller à ne pas créer
une dépendance de fait au cours du processus de désignation des évaluateurs, ou en bloquant la
publication des résultats.2
Enfin, l’évaluation des politiques publiques, et ses résultats constituent actuellement, à
l’évidence, l’enjeu majeur de la gestion publique d’une part. Et d’autre part pour qu’elle soit
utile, il importe que ses résultats soient crédibles : que les hypothèses soient présentées de
manière transparente, sans que l’on puisse soupçonner que certaines ont été cachées. La
transparence et la crédibilité nécessitent l’indépendance des évaluateurs. La difficulté est alors de
faire collaborer les partenaires institutionnels et scientifiques tout en préservant l’indépendance
de l’évaluation.
SECTION 2 : LA DECENTRALISATION
Il faut la distinguer de la déconcentration qui est une notion voisine de la décentralisation, mais
elle désigne un système de gestion, dans le cadre duquel sont créés et mis en place des services
administratifs relevant hiérarchiquement de l’administration centrale, dont ils sont le
démembrement et le prolongement. Ces services sont implantés sur l’ensemble du territoire
national et dirigés par des responsables nommés. L’administration déconcentrée est assurée dans
le cadre des circonscriptions et unités administratives hiérarchisées que sont : les régions, les
préfectures, les cantons et les villages. Elle permet de rapprocher l’administration des
administrés.3
Par contre, la décentralisation désigne un système de gestion dans le cadre duquel, des pouvoirs
propres sont conférés à une entité distincte de l’administration centrale. Elle est technique quand
elle concerne les établissements publics. Elle est territoriale quand il s’agit des collectivités
décentralisées. La décentralisation territoriale consiste pour l’Etat à transférer à des organes élus,
des compétences qu’ils exercent dans leur ressort territorial. Les collectivités territoriales sont
dotées de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de compétences qu’elles gèrent
librement dans le ressort territorial qu’elles administrent.4
En outre, la décentralisation est une carte importante dans le processus de la réforme de
l’administration publique. Il s’agit de préserver la cohérence de l’action étatique par la présence
16- Sylvie Trosa, l’Evaluation des politiques publiques-les Notes de Benchmarking international-, Institut de l’Entreprise,
octobre 2003, p9.
17- Christine Carl, Évaluation des politiques publiques, par Les membres du Conseil d’analyse économique, Conseil
d’analyse économique, 2013, p9.
18- Fabrice Balanche, Les municipalités dans la Syrie baathiste : déconcentration administrative et contrôle politique, Armand
Colin / Dunod, 2008, p49
19- François-Mathieu Poupeau, L'émergence d'un État régional pilote, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2013, p32.

128

2016  ؤبشٍل2  مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد- مشهض حُل البدث العلمي

d’un représentant de l’autorité centrale vraiment opérationnel à côté de collectivités territoriales
dotées de pouvoirs importants.
En effet, elle consiste à donner aux collectivités territoriales plus de compétences (et,
normalement, les ressources fiscales nécessaires pour assurer ces compétences), ainsi qu’à
transférer des personnels de la fonction publique d’Etat vers la fonction publique territoriale. Elle
doit ainsi produire son effet non seulement pour des raisons techniques, mais aussi grâce à des
mécanismes politiques : il s’agit de mettre une plus grande part des administrations sous le
contrôle des élus locaux, qui sont normalement plus proches des attentes des usagers.
Le Maroc est « résolument » engagé dans un processus conjoint de décentralisation et de
déconcentration qui prend la forme plus particulièrement d’une décentralisation territoriale et
d’une réforme administrative du secteur public. Ces deux phénomènes s’inscrivent dans le cadre
de la transition démocratique affichée par l’Etat marocain qui inclut l’instauration d’une
démocratie au niveau local, une démarche participative aux affaires locales et la modernisation
du secteur public. Depuis les années 2000, de nombreuses mesures ont vu le jour dans le but de
faire évoluer les structures administratives, convaincues qu’elles seront un moyen d’impulser le
changement dans la gestion des affaires publiques.1
La régionalisation au Maroc se met en place, entre autres, à travers ces deux volets de l’action
publique. Elle vise à mettre en place une démocratie locale et à assurer un développement
régional intégré à travers les élus locaux, les organisations socioprofessionnelles et la prise en
charge et la participation active des citoyens.
Or, la réforme de l’administration c’est celle qui prend en compte la décentralisation et qui
permet de gagner en légitimité en opérant davantage sur le terrain. De ce fait, la réforme
décentralisée s’attaque aux obstacles des procédures ou tend à améliorer les conditions d’accès
du plus grand nombre aux prestations fournies par les administrations C’est pourquoi, en
appliquant la décentralisation à la réforme administrative, cela permettrait d’être présente auprès
de la population. Dans ce contexte, une décentralisation accrue apparaître comme une solution
pour réduire la taille du secteur public car celle-ci aurait pour conséquence une augmentation de
la compétition fiscale entre collectivités territoriales, ainsi qu’un meilleur contrôle démocratique
des citoyens sur les décideurs publics.2
La question qui se pose donc est : Quelle valeur ajoutée apporte la décentralisation pour la
réforme de l’administration ?
Atout administratif :
Rapprocher l’administration aux usagers et la rendre ainsi plus accessible, plus humaine et
capable de réagir plus promptement aux sollicitations des populations, réorganiser
l’administration du territoire à travers deux administrations parallèles et complémentaires :
l’administration déconcentrée qui précède et accompagne l’administration décentralisée. 3
Atout politique :

20- Justine yara kanzie : Maroc : un éclairage sur l’organisation de la gestion des affaires publiques locales, Programmes
Echanges et Partenaires, 8 février 2010, http://www.echanges-partenariats.org.
21- Quentin frère et Benoît le maux, Impact de la Décentralisation sur la Taille du Secteur Public : le Cas de la France, Dalloz,
2010, p510.
22- Thèse de Bénédicte FISCHER, Les relations entre l’administration et les administrés au Mali : contribution `a
l’´etude du droit administratif des Etats d’Afrique subsaharienne de tradition juridique, Grenoble France 2011.
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Permettre aux citoyens directement concernées de participer concrètement à la gestion des
affaires locales et à la prise en main de leur développement (choix des hommes et des projets…),
permettre aux hommes politiques d’accéder à des postes électifs infranationaux pour exercer le
pouvoir, mais aussi pour étendre et consolider sur le territoire national, l’influence des partis
politiques dont ils sont issus. 1
Atout économique :
La décentralisation contribue à mettre en place les équipements d’infrastructures et de
superstructures et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de favoriser le développement
des activités économiques, de promouvoir l’emploi et de lutter contre la pauvreté. 2
Atout socioculturel :
La mise en œuvre de la décentralisation crée de nouveaux espaces de développement et
l’émergence d’initiatives nouvelles. Ces initiatives, portées par des hommes et des femmes,
doivent prendre en compte la diversité culturelle de ces espaces en vue de promouvoir une
nouvelle citoyenneté. La décentralisation doit permettre également une exploitation des
ressources intellectuelles et culturelles des territoires pour proposer des réponses adaptées aux
problèmes des citoyens.3 Pour finir, la constitution marocaine a apporté des principes nouveaux
et des changements profonds en ce qui concerne la décentralisation, notamment4
 Le rôle prééminent de la région par rapport aux autres collectivités territoriales dans
les opérations de préparation et suivi des programmes de développement régional et
les schémas régionaux d'aménagement du territoire et ce, dans le cadre du respect des
compétences propres de ces collectivités,
 Le principe de la libre administration de l'affaire locale et les règles de
gouvernance pour l'application de ce principe ainsi que les dispositions du
contrôle et de la reddition des comptes,
 L'encouragement de la coopération et du partenariat et la mise en place de
groupements de communes pour la réalisation des projets de développement,
la mutualisation et la solidarité entre les communes,
 L'adoption de l'élection des conseils des Régions au suffrage universel direct,
 L'octroi du droit de l'exécution des délibérations des conseils des collectivités
territoriales aux présidents des conseils élus,
 La fixation de trois types de compétences des collectivités territoriales, sur la base du
principe de subsidiarité, à savoir des compétences propres, des compétences partagées
avec l'Etat et des compétences qui leur sont transférables par ce dernier,
 La consécration aux collectivités territoriales d'un système de ressources financières
propres et de ressources financières affectées par l'Etat, pour leur permettre d'exercer
leurs compétences.
23- Fidele Allongho-Nkogh, Décentralisation Et Développement Local Au Gabon, Publibook 2013, p92.
24- Barelle.X, La Coopération Décentralisée A La Recherche D’une Sécurité Juridique Renforcée, AJDA, n°29/2008,
p1580.
25- Pierre Gévart, Comprendre les enjeux de la décentralisation, L'Etudiant : 2005, p13.
-Marc Totté, La Décentralisation En Afrique De L'ouest - Entre Politique Et Développement, Karthala, 2003, p26.
26- Vers une nouvelle étape de développement de la décentralisation et de la régionalisation au Maroc, Royaume du
Maroc, Ministère de l'Intérieur, Portail National des Collectivités Territoriales. 29 juillet 2011.
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PARTIE2 : LES DISPOSITIFS SECONDAIRES ET COMPLEMENTAIRES DE LA
REFORME DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Dans cette partie nous allons étudier d’autres dispositifs qui ont autant d’importance que les ceux
cités précédemment. Il s’agit d’une part, de la valeur de l’administration électronique dans la
réforme de l’administration publique, afin de découvrir à quel point le (E. administration) rend le
service publique plus simple et plus accessible à toutes les citoyennes grâces aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C).
D’autre part, le rôle indispensable des usagers dans la modernisation de l’administration
publique. Car la relation avec l’usager est un enjeu fondamental pour la qualité du service rendu
par l’administration. En profonde mutation ces dernières années, l’Etat doit tenir compte
des exigences accrues des citoyens (simplicité, rapidité, efficacité et personnalisation des
échanges) et des évolutions majeures de leurs usages (Internet, Smartphones, tablettes…).
SECTION 1 : L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Depuis l’avènement des ordinateurs, et plus récemment d’Internet, la pression exercée sur les
administrations pour qu’elles s’acquittent mieux de leurs tâches s’est accrue, et les technologies
de l’information et de la communication (TIC) leur ont donné la capacité de le faire grâce à
l’administration électronique. Sa conséquence essentielle réside tout simplement dans une
meilleure administration, autrement dit, l’administration électronique est davantage affaire
d’administration que d’électronique.1 Il est nécessaire d’utiliser Les TIC dans un programme de
modernisation, de réforme et de changement organisationnel qui remettent en cause les structures
actuelles de gestion internet.2
La prise en charge de l’e-administration dans la réforme de l’administration publique est
primordiale, dans le sens où il ne faut pas seulement mettre en ligne des services, mais aussi une
transformation profonde où l’on doit passer d’une logique « d’organisation centrique » à celle du
« citoyen centrique ». Car l’E-administration s’attache à la délivrance des services vers l’usager,
le contribuable, le cotisent et également de développer une relation de collaboration avec
d’autres entités publiques ou parapubliques.3

27- Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Carmen Caba Pérez, tAntonio M. López Hernández, Les contextes culturels et les
informations numériques gouvernementales, I.I.S.A. 2006/2 (Vol. 72), P316.
28- OCDE, L’administration Electronique : Un Impératif, OCDE Réf. : 9789264101180 2004, p15.
29- D. Gerbot et F. Paquet, les clés de l’E-administration, vade mecum de l’administration électronique, Management et
Société (EMS) 2001, p83.
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En outre, l’amélioration du leadership 1à tous les niveaux organisationnels est une priorité de la
mise en place de l’administration électronique dans le pays et le leadership de la direction en
faveur des mesures d’administration électronique reste un moyen important de s’assurer le
soutien et les ressources nécessaires et de motiver le personnel. 2
A titre indicatif, le Maroc s’était engagé dans la voie de l’administration électronique lors du
plan quinquennal (1999-2003)3, il a modernisé pas mal d’administrations publiques. Cependant,
il faut beaucoup de rigueur et de la volonté, pour mieux équiper les administrations, et surtout
offrir des formations adéquates aux fonctionnaires.
En effet, la constitutionnalisation du droit d’accès à l’information,4(DAI )oblige le gouvernement
d’aller plus dans le processus de numérisation de l’administration.
H. Simon pensait que « nous pourrons simuler les processus humains sur ordinateur » 5La raison
en est que ce dernier offre des possibilités extraordinaires en matière de collecte, de traitement,
de stockage et de diffusion de l’information.
En effet, une vraie réforme de l’administration consiste l’introduction de la NTIC pour mettre
l’administration face à la mondialisation et la rendre -objet de la réforme- plus moderne et
surtout adaptable avec les besoin de la société qui change tout les jours. Donc l’administration
électronique n'est pas une simple administration traditionnelle à laquelle on aurait ajouté
l'Internet. Elle recouvre l'utilisation de nouvelles technologies en vue de transformer les
administrations publiques européennes et d'améliorer radicalement les contacts avec leurs clients
(citoyens, entreprises ou autres administrations).6
Pour conclure, nous soulignons que les NTIC sont indispensables dans la construction de
l’administration électronique. On distingue en effet quatre étapes dans le développement de
l’administration électronique. Ces étapes sont les phases : d’information, d’interaction, de
transaction et d’intégration.7
Information :
Dans la phase d’information, il s’agit de mettre en place un site Internet à visée éditoriale ou
informative afin de faciliter la mise à disposition de l’information et les démarches
administratives.8
Quoique modeste en termes de fonctionnalités offertes aux usagers, ce premier stade évite
néanmoins certains déplacements aux usagers et lève des contraintes géographiques et
30- C'est une relation de confiance temporaire et réciproque (le leader doit autant avoir confiance dans le groupe que la
majorité du groupe a confiance en lui). Elle se manifeste par sa capacité à fédérer et à mobiliser les énergies autour d'une
action collective et se traduit par une élection formelle ou informelle, explicite ou implicite, au cours de laquelle la
majorité des membres du groupe reconnaît un des leurs comme le leader légitime et lui délègue son pouvoir de décision
(leur liberté de décider).
31- Études De L'OCDE Sur L'administration Electronique : Finlande, OCDE, 2005, p22.
32- Kamal BENBRAHIM, Rencontre nationale sur la modernisation de l'administration, Maroc Hebdo, n°355- Du 16 au
22 janv. 99
33- L’article 27 de la Constitution Marocaine stipule que : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à
l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de
service public ».
34- H.Mintzberg, grandeurs et décadence de la planification stratégique, Dunod, 2004, p223.
35- « Interconnecter l'Europe: l'importance de l'interopérabilité des services de l’administration électronique »,
Document de travail des services de la Commission européenne. Communautés européennes, 2003, p4.
36- Laëtitia Roux, L'administration électronique : un vecteur de qualité de service pour les usagers ? Caisse nationale
d'allocations familiales (CNAF), 2010, p21, 22, 23.
37- Maya Bacache-Beauvallet, Existe-T-Il Une Fracture Numérique Dans L’usage De L’administration En Ligne ?
P.F.N.S.P, p216.
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temporelles. Il entraîne également une homogénéisation des règles applicables. Encore très
souvent, les textes juridiques font en effet l’objet d’interprétations diverses, en fonction
d’instructions locales dont certaines sont contraires au droit en vigueur.
Interaction :
Pour atteindre la phase d’interaction, le site Internet doit proposer des outils électroniques de
communication personnalisée avec l’usager (courriels en particulier) et comprendre quelques
télé-services. Le discours de l’interaction se développe depuis 1998 pour favoriser l’eadministration.1
A ce stade de développement de l’administration électronique, la relation dématérialisée doit
souvent se doubler d’un échange par un autre mode de communication. Ainsi, le recours à
Internet ne suffit pas pour assurer une parfaite intercompréhension, les réponses aux courriels
étant souvent jugées laconiques voire lacunaires par les usagers.2
Par ailleurs, le télé-service, contrairement à la télé-procédure, nécessite l’envoi d’un dossier
papier (le plus souvent pour fournir des pièces justificatives). Pour autant, avec ces prestations,
les services publics proposent une offre dématérialisée comparable à celle de certains sites
marchands. Ils répondent donc à un premier niveau d’attente des usagers.
Transaction :
Dans la phase de transaction, les télé-procédures constituent la seule solution permettant de
concilier une exigence de traitement personnalisé (laquelle nécessite une connaissance fine de
chaque situation personnelle) avec une simplification des démarches à effectuer. L’ambition de
généraliser la dématérialisation des procédures administratives traditionnelles et l'Internet n'est
dans ce cas que le support de cette dématérialisation facilitant la relation avec le citoyen usager. 3
3

Enfin, cette étape de développement de l’administration électronique offre l’avantage de
permettre la délivrance de nouveaux services qui ne pourraient pas exister sans l’usage des TIC.
Il n’est pas possible d’en faire une liste exhaustive, citons toutefois l’exemple de l’accès direct
des usagers à leurs dossiers administratifs en ligne. La transparence qui en découle, facteur de
démocratie important, permet d’améliorer l’image des administrations vis-à-vis du public.
En outre, en faisant baisser les demandes d’information par téléphone ou au guichet, l’accès à
ces informations permet d’induire par effet indirect une meilleure qualité de la prise en charge
des demandeurs, si les flux de demandes restent constants. Pour autant, les données saisies sur le
site Internet ne sont pas nécessairement, à cette étape, injectées directement dans le système
d’information. Les traitements de masse ne sont pas possibles. Cette phase est pourtant
synonyme d’une amélioration de la qualité par une diminution des délais de traitement. Par
exemple, en France, le remboursement des frais médicaux, la télétransmission des feuilles de
soins (Sesame-Vitale) 4a réduit les délais de remboursement de plusieurs semaines à moins de
cinq jours.

38- Dominique Bessières, Etudes De Communication, Sociologie De L'appropriation Des TICE : Peut-On Parler D'une
Culture Informationnelle Partagée Ou De Genèse D'usage ? Université Lille-3, 2012, p3.
39- André Vitalis, NTIC et relation administrative : de la relation de guichet à la relation de réseau, ENA 2004, p315.
40- Raphaël Suire, Encastrement Social Et Usages De l'Internet : Une Analyse Jointe Du Commerce Et De
L'administration Electronique, La Doc. Française 2007, p164.
41- SESAM-Vitale est un programme de dématérialisation des feuilles de soins pour l'assurance maladie en France, qui
repose sur la carte Vitale
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Intégration :
Le stade ultime de développement de l’administration électronique est appelé « phase
d’intégration ». Il s’agit tout d’abord de mettre en place une organisation capable d’offrir aux
usagers des services flexibles, personnalisés et de qualité en multipliant les télé-procédures.1
Cette étape constitue également un changement de paradigme dans la livraison du service public
qui s’effectue alors en « réseau ». À titre d’exemple, un site Internet préfigure aujourd’hui
comment la vie des usagers pourrait être transformée à cette étape : il s’agit de mon.servicepublic.fr. Il permet aux usagers d’accéder à un ensemble de services administratifs en ligne sans
multiplier leurs identifications. Plus concrètement, dès lors que l’usager a associé les services en
ligne souhaités avec son compte unique mon.service-public.fr, il n’a plus à retenir tous les mots
de passe de ses différents comptes. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un « guichet unique virtuel
», même s’il réunit à ce jour peu de télé-procédures.
Pour finir, jusqu’aujourd’hui où nous écrivons ces lignes, les organisations publiques marocaines
ont du mal à abandonner la logique bureaucratique et les modèles fortement hiérarchisés.
SECTION 2 : LA PARTICIPATION DES USAGERS
Apporter à l’amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens une attention quotidienne,
car la prise en compte de la démarche qualité en tant que système d’information renvoie donc à
la notion « physique » des documents produits,2c’est l’un des enjeux définis pour les années à
venir.
L’évolution des rapports entre l’administration et ses usagers est un long processus enclenché
dans la constitution marocaine. Elle se concrétise par quelques textes phares (création du
Médiateur de la Royaume, loi sur l’accès l’information et aux documents administratifs ou la
protection des données personnelles …)3, puis par une succession de mesures de simplification
des démarches administratives du citoyen et le développement de l’administration électronique.
De subordonné ou assujetti à l’administration, l’usager devient citoyen.
En outre, l’amélioration du service aux usagers passe par une participation active de ceux-ci au
changement du service public, largement via les associations d’usagers. La prise en compte des
critiques, des attentes et des propositions de celles-ci est nécessaire pour rapprocher les
administrations des besoins des usagers.
L’évolution vers une logique de service aux usagers est donc liée à une participation beaucoup
plus grande des associations d’usagers : si la décision technocratique et centralisée n’est plus la
norme, on en reste actuellement à l’information et à la consultation des usagers, le but est de les
faire véritablement participer à l’élaboration des changements et des solutions aux problèmes, et
de faire précéder la décision d’une véritable négociation. Les administrations sont encore loin de

42- Sonia Abdennadher, L’adoption Du Vote Par Internet Aux Assemblées Générales Des Actionnaires De Sociétés Cotées
En France : Une Perspective Institutionnaliste, ESKA 2011, p39.

43- Athissingh Ramrajsingh, et Parina Hassanaly, La démarche qualité dans le service public : un exemple d’application
dans l’enseignement supérieur, A.A.E.L.S.H.U.P, 2010, p71.
44- Projet de loi 31-13 adoptée juillet 2014
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cet esprit d’implication des usagers à la décision, en témoigne par exemple la difficulté de
l’Education nationale à prendre en compte réellement les parents d’élèves.
A titre indicatif, en France, le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la
simplification a présenté un projet de loi ratifiant trois ordonnances prises sur le fondement de
l’article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier
les relations entre l’administration et les citoyens. Les ordonnances qu’il s’agit de ratifier sont
relatives au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, à la communication
des avis préalables, et aux délibérations à distance des instances administratives à caractère
collégial.
Ces trois ordonnances ont créé des droits nouveaux au bénéfice des usagers, et amélioré le
fonctionnement de l’administration 1
*d’ici novembre 2015 pour l’Etat et novembre 2016 pour les collectivités locales, tout usager
pourra saisir l’administration par voie électronique. Le recours à la voie électronique permettra
d’offrir, tant à l’usager qu’à l’administration, les mêmes garanties que les envois recommandés,
*depuis le 1er janvier 2015, tout demandeur peut obtenir communication des avis préalables à
une décision administrative avant même l’adoption de cette décision. La transparence de
l’administration et l’interactivité pour remédier aux éventuels problèmes relevés à l’occasion
d’un avis préalable sont désormais garanties au bénéfice des usagers,
*l’administration a quant à elle été dotée de nouvelles possibilités pour accélérer et alléger son
fonctionnement : elle pourra recourir plus largement, pour ses commissions administratives, à la
visioconférence, à la conférence téléphonique, au dialogue en ligne et à l’échange de courriels,
ce qui générera des gains de temps et des économies dans son fonctionnement.
La question des usagers apparaît par endroit comme une affaire de droits du citoyen. Un thème
porte probablement plus que tout autre la question de la citoyenneté administrative, c’est celui de
la participation. 2
À l’heure d’internet et des nouvelles technologies, l’administration ne peut pas rester
recroquevillée sur elle-même à attendre de loin que les choses se passent. Les changements qui
marquent son environnement l’obligent à repenser la manière dont elle traite les besoins des
usagers et gère ses ressources humaines : en un mot, elle doit être capable de se transformer.3
Cependant, nous allons citer quelques engagements simples et efficaces, que toute administration
publique doit prendre en compte, pour faciliter la participation des usagers au développement de
leurs machines étatiques :
Ces engagements concernent aussi bien l’accueil physique au guichet que la relation de l’usager
avec l’administration par l’intermédiaire du téléphone, du courrier postal ou du courriel. Ils
s’organisent autour de 5 grands principes :





Des horaires adaptés,
Un accueil courtois,
Des informations claires,
Des délais garantis,

45- Simplification des relations, entre l’administration et les citoyens Compte rendu du Conseil des ministres du 28 janvier
2015.
46- Philippe WARIN, La participation des usagers, contrepoids à l’implication des clients, les cahiers du DSU, 2002, p27.
47- François-Daniel Migeon, la méthode rgpp : placer le changement au cœur de l’administration, ENA 2010, p985.
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 Une écoute permanente.
CONCLUSION :
Une réforme efficace de l’administration publique prend en charge les indicateurs cités
auparavant (l’évaluation publique et la LOLF, l’administration électronique, la décentralisation,
la participation des usagers). Ces dispositifs qui sont expérimentés à l’échèle internationale, vont
certainement rendre nos administrations simples, transparentes et surtout de passer d’une
administration des procédures à une administration des objectifs.
L’objectif donc, est d’aboutir à une administration transparente, cela veut dire atteindre les
valeurs de la participation démocratique, de la gouvernance administrative et enfin de la
primauté du droit.
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