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مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع ً
صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض
الٗلمي ح٘وي باألبدار الٗلمُت في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان وال٣اهىنق
الضولي ؤلاوؿاوي جلتزم باإلاىيىُٖت واإلاىهجُت وجخىاٞغ ٞيها الانالت
الٗلمُت ،بةقغاَُ ٝئت جدغٍغ مك٩لت مً ؤؾاجظة وباخشحن وَُئت

اإلاإطظتةواإلاؼسفتةالِا ت:ق
د.قطسوزةهالبية

ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً الباخشحن وَُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في

زةِظتةالخدسٍس:ققق

٧ل ٖضص.
تهضَ ٝظٍ اإلاجلت ب٫ي التربُت ٖلى مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان بمىٓىعق

د.قا ىتةا دمديةبىشٍىتة

بؾالمي ،ل٩ي جخمخ٘ ألاظُا ٫الهاٖضة بدُاة ؤًٞل حؿىصَا الٗضالت
واإلاؿاواة وؤلاخترام اإلاخباص ٫للخ٣ى١ق والىاظباث.

زةِعةاللجىتةالِجمُت:قأ.د.قُبدةالخجُمةبًة ؼسية(ق حا ِتةبظنسة،ةالجصاةس)ق
زةِعةاللجىتةالِجمُتق الاطدؼازٍتةلجِدد:ققد.قؿافيةخبِب،ةحا ِتةوَسان،ةالجصاةسق
اللجىتةالِجمُتق الاطدؼازٍتةلجِدد:ق
قق
قأ.د.قُبدةالخفٍُةأوطنين،ةحا ِتةوَسان،ةالجصاةسة
د.قأخمدةبؼازةة ىس ى،ةحا ِتةخظِبتةبًةبىُليةالؼيف،ةالجصاةس
د.قأػسفة دفىي،ةحا ِتةُينةػمع،ةحمهىزٍتة ـسةالِسبُتة
د.قأوعةهالبي،ةحا ِتةالحاض يةُُاقة سالؽ،ةااإلامجنتةاإلاغسبُتة
د.قالُِدًتةخمصة،ةحا ِتةوَسان،ةالجصاةسة
د.قبلخثيرةبى دًً،ةحا ِتةأبىةبنسةبجحاًدةججمظان،ةالجصاةس
د.قُدهانةخجفةخمُدةالبدزاوي،ةزةِعةفسَةالِالقاثق الدولُتةمجُتةالِجىمةالظُاطُتة/قحا ِتةاإلاىؿية/قالِساو
د.قُالءة وس،ةُمُدةمجُتةالخحىوةحا ِتةؤلاطساءةبغصة،ةفجظوينة
د.ق دمدةأخمدةاإلايؼاوي،ةحا ِتةالحاَسة،ةحمهىزٍتة ـسةالِسبُتة
د.ق دمدةبىبىغ،حا ِتة دمدةألاوىةبىحدة،ةاإلامجنتةاإلاغسبُتة
د.ق غصاوية ـوفى،ةحا ِتةخظِبتةبًةبىُليةالؼجف،ةالجصاةس
ّر
د.قهاجية دمدةُبدةهللاةالهخاغ،ةحا ِتةجنسٍذ،ةالِساوة
د.قهبُيةشٍدةطجُمانة حابجت،حا ِتةالجىف،ةاإلامجنتةالِسبُتةالظِىدًتة
د.قهىازةةخظين،ةحا ِتة ىلىدة ِمسيةجيزيةوشو،ةالجصاةسة
د.قواديةُمادةالدًً،ةحا ِتةالجصاةسة،01ةالجصاةس

الخدقُقةالجغىية
د.قبجِسبية دمدة(حا ِتةججمظان،ةالجصاةس).ق
د.قلوُفةالواتي ( ِهدةالفىىنةالجمُجت،ةالِساو).
د.قوزدةة دـسة(حا ِتةججمظان،ةالجصاةس).ق
أ.ق طِادةأزفِعق(حا ِتة دمدةبىكُافة ظُجت،ةالجصاةس)ق
أ.قولُدةػمىزية( احظخيرةفيةألادبةالِسبي،ةالجصاةس)ق
ق
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ق
ػسونةاليؼس
جحبي اإلامجت ألابدار واإلاحاالث ألاؿُجت والِجمُت لما جيؼس لخـاث ًُ بدىر اإلااحظخير
والدلخىزاٍ ،التي حِالج ىكىَ خحىوق ؤلاوظان في الىهً الِسبي أو اإلاداخالث الِجمُت
ًا
حِحُبا ُلى بدث ُجمي وؼس في أخد أُدادَا ،وفق الؼسون الخالُت:
ق
اإلاسطجت
 أن جنىنق حدًدة ولم جيؼس ً قبي ،ويقجدمي الباخث ما ي اإلاظإلُت في خاى الدؼاف بأن
ظاَمخه يؼىزة أو ِسوكت لجيؼس ُلى مجت أخسيق أو إجمس.
ًا
 أن جنىنق قد التز ذ بمىهجُت البدث الِجمي وخوىاجه اإلاِمىىق بها ُاإلاُا ،وبظال ت الجغت
ودقت الخىزُق.
 أن جنىنق نخىبت بخى  Traditional Arabicحجم  16باليظبت لجمحاالث بالجغت الِسبُت
باليظبت لجمتن ،و 11باليظبت لجهىا ؽ ،وبخى  Times new Romanبحجم  12لجمحاالث
بالجغت ألاحىبُت باليظبت لجمتن وبحجم 10باليظبت لجهىا ؽ.
 أن جنخب الخىاش ي بؼهي هٌا ي خظب ػسون بسها ج  Microsoft Wordأطفي مي ؿفدت
خُث ًس ص لها بأزقام بالؼهي.1
ً سفق الباخث بمظاَمخه طيرجه الراجُت و سجبخه الِجمُت وبسٍدٍ ؤلالنترووي.
 جخلّ ألابدار واإلاحاالث لجخدنُم الِجمي قبي وؼسَا.
ً سفق الباخث الري ًسٍد وؼس لخف بدثه لجماحظخير أو الدلخىزاٍ ئفادة باإلاىاقؼت.
 جدخفٍ اإلامجت بدحها في وؼس أو ُدم وؼس ألابدار واإلاحاالث اإلاسطجت ئليها دونق جحدًم
جبرًساث لرلو.

ًا
جسطيةاإلاظاَماثةبـُغتةالنتروهُتةخـساةُلىةُىىانةاإلامجت:
human@jilrc-magazines.com
www.jilrc-magazines.com
- human@jilrc-magazines.com
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الفهرس
الـفدت
11

 الافخخاخُت

الدزاطاث والبدىر
 الؼسُت الدولُت لخحىوق ؤلاوظان وخحىوق ألاقجُاث الدًيُت في اإلاؼسوق الِسبي ،د .هاةي حسحع ،دلخىزاٍ
و ؤلاوظان ،حا ِت غسهىبي الثاهُت ،فسوظا
ن الدولي لخحى ق
في الحاهى ق

13

ُ القت الخىمُت الدولُت بدحىوق ؤلاوظان ،أ .بً ُىدة ًىطف ،مجُت الخحىوق والِجىم الظُاطُت بما ِت
ُبد الخمُد ابً بادٌع  -ظخغاهم ،الجصاةس

29

 جداُُاث الِحىباث الاقخـادًت الدولُت ُلى خق ؤلاوظان في الخىمُت (خالت الِساو همىذحا) ،د.
و والِجىم الظُاطُت ،حا ِت خظِبت بً
ا دمدي بىشٍىت أ ىت ،أطخاذة داكسة (ب) ،كلُت الخحى ق
بىُلي -الؼجف ،الجصاةس

49

 خسٍت البدث الوبي الِجمي في ًي اػتراهاث الخق بالظال ت الجظدًت (دزاطت خالت البدىر الوبُت
الِجمُت الخاؿت باالطخيظاخ البؼسيق) ،الباخث هالــب ُُـىاج ،احظخير قاهىنق ُام مجُت الخحىوق
والِجىم العًاطُت  -حا ِت ُباض لغسوز خيؼجت ،الجصاةس

65

 الخماًت الحاهىهُت لالجئ بين الحاهىنق الدولي والحاهىنق الجصاةسي ،أ .همىيق غالم ،مجُت الخحىوق والِجىم
الظُاطُت ،حا ِت أبي بنس بجحاًد ،ججمظان ،الجصاةس

79

 كماهاث خحىوق بِم الفئاث الخاؿت ً اإلادهُين أزىاء النزاُاث اإلاظلخت ذاث الوابّ غير الدولي ،أ.
هابي ُبد الحادز ،حا ِت الدلخىزق ىالي الواَس بظُِدة ،الجصاةس

115

 أخهام اإلاظئىلُت الجىاةُت الدولُت لجسٍمت ؤلاشدزاء باألدًان ،د .حماى ُبدٍ ُبد الِصٍص طُد ،دزض
الحاهىنق بالهجُت الخنىىلىحُت بىطى الىادي وشازة الخِجُم الِالي ،ـس

123
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لخـاث الخحازٍس والدزاطاث ألامادًمُت
 -1 لخف زطالت احظخير في الِجىم الظُاطُت :الخىلمت الِاإلاُت لخحىوق ؤلاوظان ،جخـف :الخىلمت
والخىمُت ،مجُت الخحىوق والِجىم الظُاطُت ،حا ِت الخاج لخلس باجىت ،الجصاةس ،ئُداد الباخث طا ي
خـُد ،ئػساف الدلخىزة بدسيق دالى

151

ن الدولي
 -2 لخف زطالت اطتر في الِجىم ؤلاطال ُت :الجساةم اإلااطت باإلاسأة في الفحه ؤلاطال ي والحاهى ق
الجىاتي_جمازة البغاء أهمىذحا_ ،جخـف :ألاخىاى الشخـُت في الؼسَِت والحاهىن ،مجُت الِجىم
ؤلاوظاهُت والخلازة ؤلاطال ُت ،حا ِت وَسان ،الجصاةس ،ئُداد الوالبت هيب ػسٍف خىان ،ئػسافق
الدلخىزة خباز أ اى

157
9

البدىر والدزاطاث بالجغت ألاحىبُت
? Le nucléaire civil dans la zone arabe: défis énergétique ou risque de prolifération
DERFOUFI– Lakhdar, étudiant chercheur, Laboratoire des Etudes et de Recherche
Juridiques, Administratives et Politiques, Centre des Etudes Doctorales, Faculté
des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Mohammed Premier,
Oujda.

جخليةأطسةةجدسٍسةاإلامجتة ظإولُتهاةًُةأيةاهتهاكةلخحىوةاإلاجنُتةالفنسٍت ق
الةحِخبرةألازاءةالىازدةةفيةٌذاةالِددةباللسوزةةًُةزأيةادازةةاإلاسلص ق
حمُّةالخحىوة دفىًتةإلاسلصةحُيةالبدثةالِجمية ©ق2016
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الافخخاخُت
بؿم هللا الغخمً الغخُم والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاإلاغؾلحن وبٗض ،هً٘ بحن ؤًضً٨م الٗضص الٗاقغ مً مجلت
 ،2016التي جهض ٝمً زاللها بلى وكغ الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،جإُ٦ضا ٖلى ؤن مً ٌعي
ظُل خ٣ى١ق ؤلاوؿان لكهغ ًىلُى
ّ
ّ
الجماُٖت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان جمشل ؤخؿً وؤيمً صعٕ
خ٣ى٢ه وٍضع٦ها ظُضا ً٩ىنق ؤ٢ضع مً ٚحرٍ ٖلى خماًتها ،وؤن اإلاٗغٞت
ًضعؤ مساَغ ؤلاهتها٧اث ،وؤن مً ٌٗغ ٝخ٣ى٢ه ًهبذ ؤ٦ثر خغنا ٖلى بخترام خ٣ى١ق ٚحرٍ ،وَظا ما جا٦ضٍ الهُئاث
الخ٩ىمًت وٚحر الخ٩ىمُت ال٣اثمت ٖلى مغا٢بت بخترام الضو٫ق لل٣ىاٖض الٗاإلاُت والىَىُت التي جٟ٨ل اخترام ال٣ىاٖض
ؤلاوؿاهُت في ٧ل الٓغو ٝوب٩ل ألاو٢اث.
 ١ؤلاوؿان
و٢ض اقخمل الٗضص الجضًض ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث وألابدار الهامت طاث الهلت بخ٨غَـ خ٣ى ق
وخماًتها ٖلى اإلاؿخىيق الىٍوي ؤو في بَاع ال٣اهىنق الضولي٦ ،ما جم اهخ٣اء بدىر مً ٧اٞت الخسههاث والٟئاث الٗلمُت
اإلاكاع٦ت التي تهخم بالبدض في خماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،و٦ظل ٪اخخىيق الٗضص ٖلى ملخهاث
لضعاؾاث ؤ٧اصًمُت طاث نلت بد٣ى١ق ؤلاوؿان والتي حٗخبر زالنت صعاؾاث ظامُٗت مد٨مت مً ٢بل لجىت مىا٢كت
مخ٩ىهت مً ؤؾاجظة مخسههحن في اإلاُضان ،و٧ل طل ٪بُٛت جدَ ٤ُ٣ض ٝواخض وَى زضمت البدض الٗلمي والؿعي
للىنى٫ق بلى ظىصة ٖلمُت هاٞظة ِٞؿخُٟض الجمُ٘ وٍدهل الخىانل٦ ،ما ؤن َضٞىا ألاؾاؽ والظي اهُل٣ذ مىه مجلخىا
َى زضمت ؤلاوؿاهُت ٖلى خض الؿىاء ألن الاَخمام بد٣ى١ق ؤلاوؿان َى بَخمام باإلوؿاهُت ظمٗاء.
٦ظل ،٪ؤجىظه بك٨غ زام للهُئت الخدُ٨مُت والاؾدكاعٍت للمجلت ٖلى مجهىصاتها في بزغاط َظا الٗضص مً زال٫
بقغاٞهم ٖلى جدُ٨م البدىر اإلايكىعة يمىه واهخ٣ائهم ألخضر الضعاؾاث وؤًٞلها ،وهٟـ الك٨غ مىنى٫ق ألًٖاء
َُئت الخض ٤ُ٢اللٛىيق ٖلى جهىٍبهم للبدىر والضعاؾاث اإلا٣ضمت يمً َظا الٗضص.
وحٗمل َُئت اإلاجلت بك٩ل صاثم ٖلى حصجُ٘ ؤلابضإ ال٨ٟغيق والض٢ت الٗلمُت والجىصة في الخ٣ضًم ،خُض ج٣ضم مجلخىا
 ١ؤلاوؿان وال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي٦ ،ما ؾىٗمل ٖلى ؤن هً٘ بحن ؤًضً٨م
هٓغة قاملت ٖلى الجضًض في مجا ٫خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان ،وَظا لً
ملخهاث ألخضر الضعاؾاث ألا٧اصًمُت واإلاالٟاث الٗلمُت والخٗلُٖ ٤لى ال٣غاعاث طاث الهلت بد٣ى ق
ًخد ٤٣بال بةؾهاماج٨م وؤٖمال٨م الٗلمُت ،لظل ،٪هغظى اؾخ٣با ٫ظل مؿاَماج٨م في ألاٖضاص ال٣اصمت ،ببدىر وم٣االث
ً٣ضمها باخشى قن مسخهى قن وهللا الهـاصي بلى ؾـىاء الـؿبُل م٘ جدُـاث عثِؿت الخدغٍغ.

رئيسة التحرير :الدكتورة امحمدي بوزينة أمنة
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ق
الؼسُت الدولُت لخحىوق ؤلاوظان وخحىوق ألاقجُاث الدًيُت في اإلاؼسوق الِسبي
الدلخىزق هاةي حسحع:قدلخىزاٍ في الحاهىنق الدولي لخحىوق ؤلاوظان ،حا ِت غسهىبي الثاهُت ،فسوظا
ق

13

لخف:
ً
ملخىْا مً َغ ٝاإلاىٓماث الضولُت والؾُما ألامم اإلاخدضة ،ؤصي بلى جبجي الٗضًض مً
ق
قهضث الٗ٣ىص اإلاايُت وكاَإ
ّ
ّ
اله٩ى ٥الضولُت وآلالُاث اإلاسخلٟت طاث الهلت الىزُ٣ت بد٣ى١ق ألا٢لُاث ،و٢ض ؤصي َظا اليكاٍ بلى ججلي هٓام صولي
لخماًت خ٣ى١ق ألا٢لُاث ،وَى ما ؾىٗالج ٌ في َظا البدض م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى ؤبغػق الخدضًاث التي جىاظه جُٟٗل
اخترام َظٍ الخ٣ى١ق ٖلى الهُٗض الىَجي لضو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي.
ّ
ؤًًا صوعق َظٍ الضو٫ق في نُاٚت اإلاىازُ ٤الضولُت طاث الهلت بد٣ى١ق ألا٢لُاث ،والؾُما حٛلُب
ؾُٗالج البدض ق
ّ
الاٖخباعاث الؿُاؾت وألاًضلىظُت والضًيُت ٖلى بٌٗ الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت للمىخمحن لهظٍ ألا٢لُاث٢ ،بل ؤن وؿلِ الًىء
ؾُبرػ َظا البدض ما لٗضم اخترام خ٣ى١ق ؤجبإ ألا٢لُاث الضًيُت مً صوعق في
ٖلى جدٟٓاتهم اإلاسخلٟت في َظا الهضص٦ .ما ِ
حٗؼٍؼ ٧ل مً هؼٖت الاهٟها ٫والكغوزاث اإلاجخمُٗت والخضزالث الخاعظُت وٖضم الاؽج٣غاع الؿُاسخي.
;Summary
The international protection of human rights, including religious minorities rights, has
mainly developed through instruments adopted under the framework of the United Nations.
This article focuses on legal protection of minority rights, particularly religious minorities,
under international instruments. It sheds light on the participation of Arab Mashreq states in
the preparation of the above mentioned instruments, theirs positions in the elaboration and
their multiples reservations. It offers an objective analysis of the issue of religious minorities
in the Arab Mashreq region and the necessity to full respect of their rights in order to build
states of citizen ship.

حد ت
ُت
ٗض مىُ٣ت اإلاكغ١ق الٗغبي ،مهض ألاصًان ؤلابغاَُمُت الشالزت ،مً ؤٚجى مىاَ ٤الٗالم باأل٢لُاث الضًيُت ،ألامغ الظي
ح ّق
ؤل٣ى بٓالله ٖلى اإلاىاحي اإلاسخلٟت للخُاة الؿُاؾُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت وال٣اهىهُت ،وفي بَاع َظا الخىىٕ الضًجي
الكضًض لهظٍ البلضان ،ؤي ٧ل مً ؾىعٍا ولبىان وألاعصن وٞلؿُحن والٗغا ١ومهغً ،م ً٨الخمُحز بحن هىٖحن مً ألا٢لُاث
الضًيُت :ؤولها ألا٢لُاث التي جسخل ًٖ ٠ألاٚلبُت بخٟؿحرَا للدكغَ٘ ؤلاؾالمي ٧الكُٗت والضعوػ وؤلاؾماُٖلُحن
وؤلاًؼٍضًحن ،زاهيها اإلاىخمىنق بلى ٚحر الضًاهت ؤلاؾالمُت ٧اإلاؿُدُحن واليهىص والبهاثُحن ،وَىا ٥بالخإُ٦ض مً ًدب٘ أل٦ثر مً
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ً
ؤخُاها لىىٖحن مً
ق
ؤ٢لُت في الى٢ذ هٟؿه ٧ال٨غصي اإلاؿُخي ؤو ختى الؿغٍاوي اإلاؿُخي ،ألامغ الظي ًم ً٨ؤن ٌٗغيه
الخمُحز (اإلاؼصوط)ٖ ،لى ؤؾاؽ الضًً بهٟخه ٚحر مؿلم ،و٦ظلٖ ٪لى ؤؾاؽ ألازيُت التي ًيخمي بليها بهٟخه ٚحر ٖغبي.
ٌطا وال ج٩اص جسلى صولت في الٗالم مً اخخىائها ٖلى ؤ٢لُت ٢ىمُت ،ؤو بزيُت ،ؤو صًيُت ،ؤو لٛىٍت ،ؤو ٚحرَا ،وٍبضو َظا
ُت
ٗض مؿإلت ألا٢لُاث مً ؤ٦ثر الً٣اًا الكاث٨ت في
ألامغ في جؼاًض بٓل الهجغاث اإلاسخلٟت والخماػط الظي ٌكهضٍ الٗالم ،وح ّق
الٗالم الٗغبي التي َاإلاا ؤؾٟغث ٕن هؼاٖاث ؤَلُت وجضزالث زاعظُت وػٖؼٖت للىخضة الىَىُت والاؾخ٣غاع الؿُاسخي
ً
 ١ؤلاوؿان ،مً َىا جبضو ؤَمُت مٗالجت ً٢اًا ألا٢لُاث والخىنل بلى
ًٞال ًٖ الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ق
ق
للضو،٫
والخض مً
ّق
ؾُاؾُاث مىاؾبت لظل ،٪لِـ  ِ٣ٞمً ؤظل جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ووخضة ؤعاضخي الضو٫ق اإلاًًٗت
ً
ً
٢ضما باججاٍ الخىمُت والاػصَاع وبعؾاء صٖاثم
ؤًًا مً ؤظل اإلاطخي ق
الخضزالث الخاعظُت طاث الهبٛت الاؾخٗماعٍت ،بل ق
الخ٨م الغقُض والضًم٣غاَُت التي ال جخد ٤٣مً صونق يمان اخترام خ٣ى١ق ألا٢لُاث.
ّ
اَخمذ الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت بمؿإلت ألا٢لُاثٝ ،جخًمً اٖ٫ضًض مً اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان
ً
 ١ألا٢لُاث ٧الخ ٤في الخُاة واإلاؿاواة ؤو ٖضم الخمُحز
بىىصا جخٗل ٤بًمان الخٗضصًت الضًيُت والٗغُ٢ت وخماًت خ٣ى ق
ق
ً
ي الخانت باإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث والتي جخٗل ٤بًغوعة اخترام خ٣هم
 ١ألازغ ق
ًٞال ًٖ بٌٗ الخ٣ى ق
ق
والخغٍت الضًيُت،
بالخمخ٘ بز٣اٞتهم الخانت ؤو اإلاجاَغة بضًنهم وب٢امت قٗاثغٍ ؤو اؾخسضام لٛتهم ،و٢ض ٧ان لهظٍ اله٩ى ،٥التي ًم ً٨ؤن
ً
ً
ُت
ؤؾاؾُا في زل ٤بَاع ٖام لخماًت خ٣ى١ق ألا٢لُاث و٦ظل٪
ق
هُلٖ ٤ليها حؿمُت الكغٖت الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ق
صوعا
الخض مً مكا٧لها ومٗالجت ً٢اًاَا.
الٗمل ٖلى ّق
وفي َظا الؿُا ،١ؾيؿخٗغى مضي مؿاَمت صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي في نُاٚت الكغٖت الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان
والخإزحر بمًمىجها ،م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى ّ
ج٣بل ؤخ٩امها وبٖمالها ٖلى الهُٗض الضازلي لهظٍ الضو ق ٫بما ُتٌؿهم في
جدض مً بٖماَ ٫ظٍ الكغٖت في صو ق٫
مٗالجت ً٢اًا ألا٢لُاثٞ ،ؿِخم ببغاػ الخدضًاث وؤلاقا٧الُاث ألاؾاؾُت ا٫حي ّق
اإلاكغ١ق الٗغبي ،م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى مىاَ ٠٢ظٍ الضو٫ق مً الكغٖت الضولُت والضوا ٘ٞألاؾُاؾُت ال٩امىت في
اؾخهضاع الخدٟٓاث اإلاسخلٟت ٖليها ،ؾُٗالج اإلابدض ألاو٫ق مً َظا البدض خ٣ى١ق ألا٢لُاث وجُىعَا في ؤبغػق اإلاىازُ٤
ّ
الضولُت لخ٣ى١ق ؤلانؾان ٢بل ؤن وؿلِ الًىء في اإلابدض الشاوي ٖلى مؿاَماث صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي في بٖضاص َظٍ
اإلاىازُ ٤ومىاٟ٢ها وجدٟٓاتها اإلاسخلٟت ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بً٣اًا ألا٢لُاث الضًيُت.
اإلابدث ألاوىق
خحىوق ألاقجُاث الدًيُت في الؼسُت الدولُت لخحىوق ؤلاوظان
ً
ّ
ٖاإلاُا إلاهُلر ألا٢لُت في ال٣اهىنق الضولي آزاع ؾلبُت ،جمشل ؤبغػَا
ل٣ض ٧ان لٗضم وظىص حٗغٍ ٠مدضص ومخٖ ٤ٟلُه ق
بٗضم حصجُ٘ الضو قٖ ٫لى الاٖترا ٝبإ٢لُاتها وبالخالي حٗؼٍؼ اخترام خ٣ى٢ها ومٗالجت ً٢اًاَا ،وم٘ طل ٪لم ًخى ٠٢الٗمل

لقد َع ّد فريق العمل ادلعٍت حبقوؽ األقليات بأف "شعور االنتماء" لدل األشخاص إُف أقلية معينة أمران أساسيان يف ربديد انتساهبم إُف ىذه األقلية.
التريف حامسة لتصنيف االنتماء من عدمو إُف أقلية ما .أنظر:
كبذلك فإف رغبة الشخص حبسب ىذا ع
Groupe de travail sur les minorités, ″Définition des minorités″, document E/CN.4/Sub.2/AC.5/
1996/WP.1, 14 (février 1996), p. 5.
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ٖلى مسخل ٠ألانٗضة الضولُت وؤلا٢لُمُت مً ؤظل الخُغ١ق لً٣اًا ألا٢لُاث التي ًخد ٤٣اهضماظها في مجخمٗاتها مً
زال ٫اخترام خ٣ى٢ها اإلاسخلٟت والؾُما ٖضم الخمُحز بحن الخ٣ى١ق والىاظباث وؤمام ال٣اهىنق مً الىاخُت ألاولى ،والخٟاّ
ّ
ٖلى َىٍتها ؾىاء ؤ٧ان ٖلى اإلاؿخىيق الضًجي ؤو اللٛىيق ؤو ختى الش٣افي بك٩ل ٖام٣ٞ ،ض جبيذ ألامم اإلاخدضة الٗضًض مً
ا٫ن٩ى ٥الضولُت طاث الهلت الىزُ٣ت بد٣ى١ق ألا٢لُاث والؾُما الضًيُت وألازيُت ،وٍم ً٨الخمُحز مً بحن َظٍ اله٩ى٥
بحن مٗاَضاث طاث ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت للضو٫ق اإلاهاص٢ت ٖليها وبٖالهاث ال جىًىيق ٖلى مشل َظٍ ال٣ىة.
اإلاوجب ألاوىق :ؤلاُالهاث الدولُت لخحىوق ؤلاوظان
مً ؤبغػق ؤلاٖالهاث طاث ألاَمُت والهلت مً خُض الخ٣ى١ق اإلاضعظت ٞيها باأل٢لُاث الضًيُت ،هظ٦غ ٧ل مً ؤلاٖالن
الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان وبٖالن بكإن الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو
اإلاٗخ٣ض ،و٦ظل ٪بٖالن بكإن خ٣ى١ق ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٢ىمُت ؤو بزيُت وبلى ؤ٢لُاث صًيُت ولٛىٍت (بٖالن
.)1992
ألا٢لُاث لٗام
ًا
أوال :ؤلاُالن الِاإلاي لخحىوق ؤلاوظان
ق
 1948وطل ٪مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ،وٖلى الغٚم مً ٖضم بقاعجه بلى
جم اٖخماص َظا ؤلاٖالن ٖام
ّق
مهُلر ألا٢لُت٣ٞ ،ض ظاء في مىاصٍ الشالزحن الٗضًض مً البىىص طاث الهلت اإلاباقغة بد٣ى١ق ألا٢لُاث والؾُما منها الخغٍت
ً
ّ
الضًيُت واإلاؿاواة٣ٞ ،ض ؤ٦ضث ماصجه ألاولى ٖلى ؤنً " :ىلض ظمُ٘ الىاؽ ؤخغاعقا مدؿاوًٍ في ال٨غامت والخ٣ى١ق" ،وظاء في
اإلااصة الؿابٗت "٧ل الىاؽ ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهى قن ولهم الخ ٤في الخمخ٘ بدماًت مخ٩اٞئت ٖىه صو قن ؤًت جٟغ٢ت٦ ،ما ؤن لهم
ظمُٗا الخ ٤في خماًت مدؿاوٍت يض ؤي جمحز ًسل بهظا ؤلاٖالن ويض ؤي جدغٌٍ ٖلى جمُحز ٦هظا".
ّ
بإن " :ل٩ل شخو الخ ٤في
وؤ٦ضث اإلااصةٖ 16لى الخ ٤في الؼواط صونق ؤي ُ٢ض بؿبب الضًً ،واٖخبرث اإلااصة ّ 18ق
خغٍت الخ٨ٟحر والًمحر والضًً ،وَكمل َظا الخ ٤خغيقة حُٛحر صًاهخه ؤو ُٖ٣ضجه ،وخغٍت ؤلاٖغاب ٖنهما بالخٗلُم
ً
واإلاماعؾت وب٢امت الكٗاثغ ومغاٖاتها ؾىاء ؤ٧ان طل ٪ؾغقا ؤم م٘ الجماٖت".
 ١الٗغبي
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤَمُت الاٖترا ٝبالخ ٤بالؼواط صو قن ُ٢ىص صًيُت و٦ظل ٪بم٩اهُت حُٛحر الضًً في اإلاكغ ق
الظي الجؼا ٫حكغَٗاجه جيخهَ ٥ظٍ الخ٣ى١ق.
ٌٗض ؤلاٖالن الٗالميٖ ،لى الغٚم مً ٖضم جًمىه ألًت ٢ىاٖض بلؼامُت ٢اهىهُت ،مً ؤَم اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى١ق
ّق
ّ ً
بل ّهىٍ الٗضًض مً بُنها للُ٣مت الخاعٍسُت البالٛت لهظا
ؤًا مً الضو٫ق اإلاكاع٦ت في بٖضاصٍّ ،ق
يضٍ ق
ؤلاوؿانَ ،ظا ولم جهىث

كيؤخذ على ىذا التعريف عدـ إمكانية تعميمو ،كالسيما يف منطقة ادلشرؽ العر يب اليت يعود التصنيف هبا غالبان إُف الدكؿ ،كليس إُف شعور االنتماء ىذا  .كديكن
بشكل عاـ إطالؽ مصطلح "األقلية" على رلموعة من األشخاص يف كضع عددم أك سياسي غَت مهيمن يف دكلة ما ،ذبمع بينهم صفات مشًتكة ،سواء أكانت
 .أنظر :تقرير السيد فرانشيسكو كابوتوريت ،تقرير مق ّدـ إُف اللجنة الفرعية دلنع التمييز كمحاية األقليات،
لغوية أك عرقية أك اجتماعية أك ثقافية ،إٍف
أمسالوثيقة ،) 977( E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 :الفقرة .568
قرار  2 7ألف (د )3-ادلؤرخ يف  0كانوف األكؿ/ديسمرب . 948
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 ١ؤلاوؿان الىاعصة في ؤلاٖالن ؤخض مهاصع ال٣اهى قن
ؤلاٖالن  ،بل وٍظَب بٌٗ الخبراء ال٣اهىهُحن بلى بٖخباع مباصت خ٣ى ق
الضولي وطل ٪لُبُٗتها الٗغُٞت وبالخالي ًُالبى قن بةلؼام ظمُ٘ الضو ق ٫بإخ٩امه .
زاهُا :ئُالن بؼأن الحلاء ُلى حمُّ أػهاى الخِـب والخمُيز الحاةمين ُلى أطاض الدًً أو اإلاِخحد
ّ
 1981بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ،وٍغ٦ؼ
جم اٖخماص َظا ؤلاٖالن في في 25حكغًٍ الشاوي/هىٞمبر
ّق
ؤلاٖالن في ال٨شحر مً مىاصٍ الشماوي ٖلى الخغٍت الضًيُت لئلوؿان التي ًجب ؤن حكخمل ،بدؿب اإلااصة ألاولىٖ ،لى "خغٍت
ؤلاًمان بضًً ؤو بإي مٗخ٣ض ًسخاعٍ ،وخغٍت بْهاع صًىه ؤو مٗخ٣ضٍ ًٖ َغٍ ٤الٗباصة وب٢امت الكٗاثغ واإلاماعؾت والخٗلُم،
ؾىاء بمٟغصٍ ؤو م٘ ظماٖت ،وظهغا ؤو ؾغا".
ً
و٣ٞا للماصة ألاولى
وحكحر اإلااصة الؿاصؾت مجضصا بلى ما ٌكمله الخ ٤في خغٍت ال٨ٟغ والىظضان ؤو الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ق
ً
مظ٦غة بمجمىٖت مً الخغٍاث ألاؾاؾُت في َظا اإلاجا ٫بما ٞيها خغٍت مماعؾت الٗباصة ؤو ٖ٣ض الاظخماٖاث اإلاخهلت
ق
َظٍ،
بضًً ؤو مٗخ٣ض ما ،خغٍت ٦خابت وبنضاع وجىػَ٘ ميكىعاث صًيُت ،خغٍت حٗلُم الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض في ؤما ً٦مىاؾبت لهظٍ
ألاٚغاى ،وخغٍت ب٢امت وبصامت الاجهاالث باألٞغاص والجماٖاث بكإن ؤمىعق الضًً ؤو المٖخ٣ض ٖلى اإلاؿخىٍحن ال٣ىمي
والضولي ،بلخ.
ً
هو ًخٗل ٤بدغٍت حُٛحر الضًًٞ ،ةن َظا
نغٍدا في بصعاظه ّ ق
ق
 ١ؤلاوؿان الظي ٧ان
ٖلى زال ٝؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
ّ
ًدض مً خغٍخه في ؤن ً٩ى قن
بالىو في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة ألاولى ٖلى ؤهه" :ال ًجىػق حٗغٌٍ ؤخض ل٣ؿغ ق
ّق
ؤلاٖالن ا٦خٟى
ّ
له صًً ؤو مٗخ٣ض مً ازخُاعٍ" ،صخُذ ؤهه لم ًخمسٌ ًٖ َظا ؤلاٖالن ؤًت اجٟاُ٢ت صولُت طاث ُ٢مت ٢اهىهُت ملؼمت ختى
ّ
ًىمىا َظا ،بال ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى مالهظا ؤلاٖالن مً ؤَمُت في ٖمل اإلا٣غ قع ألاممي الخام اإلاٗجي بدغٍت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض
بىاء ٖلى مؼاٖم مً مهاصع مسخلٟت بدضور
الظي ًخىلىمهمت مخابٗت اهتها٧اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاخٗل٣ت بىالًخه ،وطلً ٪ق
اهتها٧اث ٞغصًت للخغٍت الضًيُت ،والؾُما ما َى مىهىم ٖلُه في َظا ؤلاٖالن .
1992
زالثا :ئُالن ألاقجُاث لِام
ُت
 ١ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٢ىمُت ؤو بزيُت وبلى ؤ١لُاث صًيُت ولٛىٍت بمىظب ٢غاع
اٖخمض ؤلاٖالن بكإن خ٣ى ق
وَٗض بٖالن ألا٢لُاث اله ٪الضولي الىخُض
ّ ،1992ق
 135في٧ 18اهىنق ألاو٫ق/صٌؿمبر ٖام
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة/47
الظي ًسخو بك٩ل خهغيق بد٣ى١ق ألا٢لُاث.
و٢ض اؾدىض َظا الاٖالن في نُاٚخه بك٩ل ؤؾاسخي بلى اإلااصة 27مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق اإلاضهُت
والؿُاؾُت واإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ألا٢لُاث  ،وجمخاػ مىاصٍ الدؿ٘ بجغؤتها مً هاخُت ٞغيها بلتزاماث ٖلى ٖاج ٤الضو٫ق مً ؤظل
اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،اللجنة الثاؿثة ،الدكرة  ،36اجللسة العامة ،رقم  ،) 948 / 2/ 0( 83ص .9 3
John Humphrey, "La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l’Homme", Revue
juridique et politique. Indépendance et coopération, 36, n° 1, (février 1982), pp. 396-409.
 3اعتمد دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  55/36ادلؤرخ يف  25تشرين الثاين/نوفمرب . 98
4
ادلعززة ألحكامو  .أنظر :على سبيل ادلثاؿ قرار جلنة حقوؽ اإلنساف  39/ 999حوؿ
كما اسستبع ىذا اإلعالف استصدار العديد من القرارات الدكلية ادلستندة أك ّ
تطبيق إعالف بشأف القضاء على مجيع أشكاؿ التعصب كالتمييز القائمُت على أساس الدين أك ادلعتقد كالصادر بتاريخ  29نيساف/أبريل . 999
 5أنظر :أدناه.
2

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

16

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

يمان اخترام خ٣ى١ق ألا٢لُاث ،مً الىاخُت ألاولى ،و٦ظل ٪الاٖترا ٝبالهىٍت الجماُٖت لؤل٢لُاث ولِـ  ِ٣ٞبالخ٣ى١ق
ّ
الٟغصًت لؤلشخام اإلاىخمحن بليها ،مً الىاخُت ألازغيقٞ ،ى٣غؤ في اإلااصة ألاولى مً ؤلاٖالن بإهه ٖ ":لى الضو٫ق ؤن ج٣ىم ،في
٦ئل٢لُمها ،بدماًت وظىص ألا٢لُاث وَىٍتها ال٣ىمُت ؤو ؤلازيُت ،وَىٍتها الش٣اُٞت والضًيُت واللٛىٍت ،وبتهُئت الٓغوٝ
الُٟ٨لت بخٗؼٍؼ َظٍ الهىٍت".
بإن " :حٗخمض الضو٫ق الخضابحر الدكغَُٗت والخضابحر ألازغيق اإلاالثمت لخد٤ُ٣
وجًُ ٠ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة ّ ق
جل ٪الٛاًاث" ،ولم ٌٟٛل ؤلاٖالن ًٖ جُغ٢ه بلى ؤَمُت الخٟاّ ٖلى ؾالمت ؤعاضخي الضو٫ق وزانت في ماصجه الشامىت التي
جىو بإهه "ال ًجىػق بإي خا ٫جٟؿحر ؤي ظؼء مً َظا ؤلاٖالن ٖلى ؤهه ٌؿمذ بإي وكاٍ ًخٗاعى م٘ م٣انض ألامم اإلاخدضة
ّق
ومباصئها ،بما في طل ٪اإلاؿاواة في الؿُاصة بحن الضو ،٫وؾالمتها ؤلا٢لُمُت ،واؾخ٣اللها الؿُاسخي".
ً
ًض ٫اٖخماص َظا اله ٪الضولي اإلاخٗل ٤خهغقا باأل٢لُاث ٖلى الخحز الهام الظي بضؤ اإلاجخم٘ الضولي ًىلُه لهظٍ
ّق
الًُ٣ت ،وم٘ طل ٪الجؼا ٫ؤلاعاصة الضولُت ٚحر ٧اُٞت لالهخ٣ا ٫مً َ٨ظا بٖالن بلى اجٟاُ٢ت ٢اهىهُت ملؼمت للضو ق ،٫صخُذ
ّ
ؤهه لِـ لئلٖالهاث الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿاهإًت ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت وطلٖ ٪لى ٖ٨ـ الاجٟاُ٢اث الضولُت ،بلى ؤهه ال ًجىػق
ً
ُت
الخ٣ا الاجٟاُ٢اث الضولُت التي
الخ٣لُل مً ؤَمُتها وزانت مً الىاخُت اإلاٗىىٍت ،وال ؾُما جغؽًش ألاعيُت التي جبجى ٖليها ق
ً
ً
ؤزبدذ الخجغبت بإجها ُت
ٚالبا ما جخ٣ضم الخ٣ى١ق اإلاىهىم ٖليها
ؾخٗخخمض ختى م٘ بٌٗ الخإزحر ،وججضع ؤلاقاعة ؤزحرقا بإهه ق
ً
م٣اعهت م٘ مًمىنق الاجٟاُ٢اث التي جدكضص الضو٫ق في نُاٚتها ٦ما ؾىبُىه ؤصهاٍ.
ق
في َظٍ ؤلاٖالهاث
اإلاوجبالثاوي :الاجفاقُاث الدولُت لخحىوق ؤلاوظان
ّ
ؾيؿلِ الًىء ٖلى ؤبغػق َظٍ الاجٟاُ٢اث واإلاخمشلت ب٩ل مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت،
الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت واجٟاُ٢ت خ٣ى١ق الُٟل.
ًا
أوال :الِهد الدولي الخاؾ بالخحىوق اإلادهُت والظُاطُت
ق
 1966مً
جم اٖخماصٍ في٧ 16اهىنق ألاو٫قً /ىاًغ
ٌٗض َظا الٗهضمً ؤبغػق الاجٟاُ٢اث طاث الهلت بد٣ى١ق ألا٢لُاث ،و٢ض ّق
ّق
وج٣غ اإلااصة ألاولى مً الٗهض بد ٤ظمُ٘ الكٗىب بخ٣غٍغ مهحرَا بىٟؿها٦ ،ما
َغ ٝالجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضةّ ،ق
جٟغى ال٣ٟغة الشالشت مً هٟـ اإلااصة ٖلى الضو٫ق ألاَغا ٝبإن " :حٗمل ٖلى جد ٤ُ٣خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر وؤن جدترم َظا
ً
و٣ٞا ألخ٩ام مُشا ١ألامم اإلاخدضة" ،بِىما ًغيق البٌٗ بإن ج٣غٍغ اإلاهحر اإلاىهىم ٖلُه بهظٍ اإلااصة ٌكمل ألا٢لُاث
الخ ،٤ق
بإن الاهٟها ٫ؤو الاؾخ٣ال٫
لُد ٤لها اإلاُالبت باالهٟها ٫في خا ٫اهتها ٥الضو ق ٫لخ٤و٢ها ٖلى هُا ١واؾٌ٘ٗ ،خ٣ض آزغون ّ ق
ال ٌٗجي بال ألا٢لُاث ؤو الكٗىب التي جغػح جدذ هحر الاخخال ٫ؤو الاهخضاب .
ؤن الىاؽ ظمُٗا ؾىاء
جضٖى ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 14مً الٗهض بلى اإلاؿاواة ؤمام الً٣اء وجا٦ض اإلااصةٖ 26لى ّ " :ق
ّ
ؤمام ال٣اهىنق ويقجمخٗىنق صونق ؤي جمُحز بد ٤مدؿاو في الخمخ٘ بدماًخه"٦ ،ما جىظب بإن ًدٓغ ال٣اهىنق ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُحز بما ٞيها ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ق ؤو اللىنق ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو الغؤي ؾُاؾُا ؤو ٚحر ؾُاسخي ،ؤو
ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخماعي.
1

Moussa Abou Ramadan, Les minorities en Israël et le droit international, (thèse de droit, Université
Aix-Marseille 3, 2001), p. 191 et s.
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ً
وال َ
ًسٟى في َظا الهضص ٖضم اخترام بىىص َاجحن اإلااصجحن مً َغ ٝبٌٗ صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي التي جدب٘ هٓاماق
ً
مخٗضصا في مجا ٫ألاخىا ٫الصخهُت  ،خُض حكخمل َظٍ ألازحرة ٖلى جمُحز يض لٛحر اإلاؿلمحن ؾىاء ؤ٧ان في ههىم
ق
ال٣ىاهحن ؤو في ٢غاعاث اإلادا٦م .
ّؤما اإلااصةٞ 27دك٩ل ؾاب٣ت في ن٩ى ٥ألامم اإلاخدضة مً حًض اٖتراٞها بالىظىص ال٣اهىوي لؤل٢لُاث خُض ظاء ٞيها
"ال ًجىػ ،في الضو٫ق التي جىظض ٞيها ؤ٢لُاث ؤزيُت ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت ،ؤن ًدغم ألاشخام اإلاىدؿبىنق بلى ألا٢لُاث اإلاظ٧ىعة
مً خ ٤الخمخ٘ بش٣اٞتهم الخانت ؤو اإلاجاَغة بضًنهم وب٢امت قٗاثغٍ ؤو اؾخسضام لٛتهم ،باالقترا ٥مٕ ألاًٖاء آلازغًٍ
في ظماٖتهم".
ؤن َظٍ اإلااصة ٢ض ججاوػث ؤلاعاصاث الؿُاؾُت للٗضًض مً الضو ق ٫التي ٧اهذ ٢ض هجخذ ؤزىاء نُاٚت ؤلاٖالن
وٍبضو ّ ق
ً
 ١ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ،وٖلى الغٚم مً ؤَمُت
بخاجا ٖلى مهُلر ألا٢لُت ؤو ختى خ٣ى ق
الىو ق
ّق
الٗالمي بٗضم
ً
الخ٣ا بدبجي بٖالن
ق
مًمىنق َظٍ ألازحرة التي حك٩ل ؤَم بَاع ٢اهىوي لخماًت ألا٢لُاث في ال٣اهىنق الضولي والتي ؾدؿهم
ٞ ، 1992ةهه ًم ً٨ؤن ًازظ ٖليها ٖضم الُلب نغاخت مً الضو٫ق ألاَغا ٝباجساط ؤلاظغاءاث الالػمت
ألا٢لُاث لٗام
بالىو ٖلى ٖضم ظىاػ خغمان ألا٢لُاث مً خ٣ى٢ها بما مٗىاٍ خغماجها مً
ّق
لًمان خ٣ى١ق اإلاىخمحن لؤل٢لُاث ،بهما ا٦خٟذ
ؤن َظٍ اإلااصة ال حُٗي ؤي خ ٤لؤل٢لُت ٦جماٖت واخضة ،بهما  ِ٣ٞلؤلشخام بهٟتهم مىخمحن
الخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى١ق٦ ،ما ّ ق
جم ججاوػٍ في بٖالن ألا٢لُاث اإلاظ٧ىعق ؤٖالٍ .
لؤل٢لُاث ،ألامغ الظي ّق
ً
 ١ؤلاوؿان ،وزانت ُٞما ًخٗل٤
وؤزحرقا جب٣ى نُاٚت بٌٗ بىىص الٗهض متراظٗت م٣اعهت م٘ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
بالخ٣ى١ق اإلاىبش٣ت ًٖ الخغٍت الضًيُت ومنها الخ ٤في حُٛحر الضًً والؼواط صونق ُ٢ض ٖلى ؤؾاؽ الضًً .
زاهُا :الِهد الدولي الخاؾ بالخحىوق الاقخـادًت والاحخماُُت والثحافُت
ُت
 1966وصزل
٧الٗهض اإلاظ٧ىعق ؤٖالٍ ،اٖخمض اٖ٫هض الضولي الخام بالخ٣ى١ق الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖام
خحز الخىُٟظ بٗض ٖكغ ؾىىاث ،وٍخًمً َظا الٗهض بىىصا ٖضًضة لىبظ الخمُحز وزانت مىه ما ظاء في اإلااصة الشاهُت التي
جٟغى ٖلى الضو٫ق ألاَغا ٝؤن جخٗهض بًمان "ظٗل مماعؾت الخ٣ى١ق اإلاىهىم ٖليها في ٌطا الٗهض بغٍئت مً ؤي جمُحز".
 ١ؤلاوؿان والخغٍاث
وجخٗل ٤اإلااصة 13بد٧ ٤ل شخو في التربُت والخٗلُم بما ًٟ٨ل "جىَُض اخترام خ٣ى ق
ألاؾاؾُت" ،و٦ظل" ٪جىزُ ٤ؤوانغ الخٟاَم والدؿامذ والهضا٢ت بحن ظمُ٘ ألامم ومسخل ٠الٟئاث الؿاللُت ؤو ألازيُت ؤو
أنظر :أعاله.
 2تبدك أبرز أكجو التمييز يف إطار عقود الزكاج ادلختلط حيث دينع غَت ادلسلم من الزكاج دبسلمة كحيكم القضاء يف دعاكل احلضانة لصاٌف ″أشرؼ الوالدين دينان ″أم
اإلسالـ ،كال يعتد بشهادة ادلسيحي كحيرـ من ادلَتاث يف حاؿ اختالؼ الدين ،إٍف  .أنظر :نائل جرجس" ،ىشاشة احلماية القانونية دلسيحيي ادلشرؽ العريب يف
مسائل األحواؿ الشخصية" ،ادلوارد /العفو الدكلية ،العدد ( 9تشرين األكؿ/أكتوبر .)20 2
 3أنظر :أعاله.
4
فعاؿ ذلا.
كيف ىذا الصدد يقًتح الكاتب  Patrick Thornberryأف يتم تفسَت بنود ادلادة  27بطريقة إجيابية حىت تضمن ذباكز ىذه القيود كضماف تطبيق ّ
أنظر:
Patrick Thornberry, International law and the rights of minorities, Oxford: Clarendon press, (1992), p.
142.
 5أنظر :أدناه.
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الىو زانت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت التي ّ
جخدمل ؤهٓمتها الخٗلُمُت مؿاولُت الٗضًض مً
ّق
الضًيُت" ،جبضو ؤَمُت بٖماَ ٫ظا
ً
الاهتها٧اث اإلاسخلٟت التي جخٗغى بليها ألا٢لُاث هٓغقا لخ٨غَـ ز٣اٞت الخٗمُم والخمُحز وٖضم ج٣بل آلازغ .
٦ما جا٦ض ال٣ٟغة الشالشت مً هٟـ اإلااصة ٖلى ؤن «جخٗهض الضو٫ق ألاَغا ٝفي َظا الٗهض باخترام خغٍت آلاباء ،ؤو
ألاونُاء ٖىض وظىصَم ،في ازخُاع مضاعؽ ألوالصَم ٚحر اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت ،قغٍُت جُ٣ض اإلاضاعؽ اإلاسخاعة بمٗاًحر
الخٗلُم الضهُا التي ٢ض جٟغيها ؤو ج٣غَا الضولت ،وبخامحن جغبُت ؤولئ ٪ألاوالص صًيُا وزلُ٣ا و٣ٞا ل٣ىاٖاتهم الخانت».
ْل جًمحن ألاهٓمت
ُتوٍظ٦غ ؤن الخُٞ ٤ازخُاع التربُت الضًيُت لؤلَٟاً ٫ىاظه الٗضًض مً الاهتها٧اث ،والؾُما في ّق
 ١الٗغبي ٖلى خهو صًيُت بظباعٍت  ِ٣ٞللمؿلمحن وللمؿُدُحن ،م٘ ججاَل اإلاىخمحن
الخٗلُمُت في بٌٗ صو ق ٫اإلاكغ ق
ي.
لؤل٢لُاث الضًيُت ألازغ ق
ؤما اإلااصة الؿاصؾت ٞخخٗل ٤بالخ ٤في الٗمل م٘ ألازظ «بؿُاؾاث وج٣ىُاث مً قإجها جد ٤ُ٣جىمُت ا٢خهاصًت
واظخماُٖت وز٣اُٞت مُغصة وٖمالت ٧املت ومىخجت في ْل قغوٍ جًمً للٟغص الخغٍاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
ألاؾاؾُت».
وجا٦ض اإلااصةٖ 7لى يغوعة مغاٖاة مبضؤ ٖضم الخمُحز وزانت «حؿاويق الجمُ٘ في ٞغم الترُ٢ت ،صازل ٖملهم ،بلى
مغجبت ؤٖلى مالثمت ،صونق بزًإ طل ٪بال الٖخباعيق ألا٢ضمُت والٟ٨اءة».
ً
وؤزحرقا جخٗل ٤اإلااصة الٗاقغة باألؾغة ويغوعة جإمحن الخماًت واإلاؿاٖضة الالػمت لها وزانت لؤلَٟا ٫واليؿاء وجا٦ض
ٖلى وظىب اوٗ٣اص «الؼواط بغيا الُغٞحن اإلاؼم٘ ػواظهما عياء ال ب٦غاٌ ُٞه» ،وجًُ ٠ال٣ٟغة الشالشت مً هٟـ اإلااصة
ٖلى وظىب اؾدئها ٫ؤي جمُحز في بَاع الخماًت واإلاؿاٖضة الخانت لهالر ظمُ٘ ألاَٟا ٫واإلاغاَ٣حن.
زالثا :اجفاقُت خحىوق الوفي
 ١الُٟل بخاعٍش 20حكغًٍ الشاوي/هىٞمبر٢ 1989بل
اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة باإلظمإ اجٟاُ٢ت خ٣ى ق
ّ
ً
ًٞال ًٖ ؾغٖت صزى٫ق الاجٟاُ٢ت خحز
ق
ؤن جضزل خحز الخىُٟظ في الٗام الخالي مباقغة ُ ،توَك٩ل َظا الخهىٍذ باإلظمإ،
ً
صلُال ٖلى الاَخمام البال ٜالظي ؤبضاٍ اإلاجخم٘ الضولي بًُ٣ت ألاَٟا ،٫مما ؤيٟى ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ُ٢مت
الخىُٟظ ،ق
ً
ُت
حٗض الاجٟاُ٢ت ؤو ق ٫ن ٪صولي طا َاب٘ ٖالمي و٢ىة ٢اهىهُت ًخٗل ٤خهغقا
مٗىىٍت ممحزة جًاٖ ٝلى ُ٢متها ال٣اهىهُت٦ ،ما ّق
ٖ 1989لى 54ماصة مخًمىت ّ
ٖضة ؤهىإ
ي َظٍ الاجٟاُ٢ت اإلاٗخمضة بخاعٍش 20حكغًٍ الشاوي/هىٞمبر
 ١ألاَٟا ،٫جدخى ق
بد٣ى ق
مً الخ٣ى ،١ؾىاء ؤ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو مضهُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ز٤اُٞت .

حسب التثقيف بدين اآلخر دبا يسهم بتقبلو ،بل يُالحظ أيضا إدراجو للعديد من
يوجو العديد من الكتَاب نتقاداهتم إُف النظاـ التعليمي ادلصرم الذم ال يتجاىل ؼ
ادلصطلحات اليت تسهم يف تعميق الطائفية كالتعميم كالنظرة االستباقية ادلوجهة إُف أتباع األقليات الدينية ادلختلفة .أنظر :على سبيل ادلثاؿ:
Mohamed Charfi, Islam et liberté: le malentendu historique, Paris: A. Michel, (1999), p. 105.
 2أنظر :قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  25/44ادلؤرخ يف  20تشرين الثاين/نوفمرب . 989
 3اعتمدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة باإلمجاع اتفاقية حقوؽ الطفل بتاريخ  20تشرين الثاين/نوفمرب  989قبل أف تدخل حيز التنفيذ يف العاـ التاِف مباشرة.
أنظر :قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  25/44ادلؤرخ يف  20تشرين الثاين/نوفمرب . 989
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ٖلى ٚغاع الٗهضًً الضولُحنٞ ،ةن الاجٟاُ٢ت زلذ مً ؤي حٗغٍ ٠لـ «الخمُحز» ،وم٘ طل ٪ؤقاع الٗضًض مً بىىصَا بلى
ٞخىو اإلااصة الشاهُت ٖلى يغوعة اؾدئها ٫ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز بما ٞيها جل ٪ال٣اثمت
ّق
َظا اإلاهُلر ويغوعة اؾدئهاله،
ج٨خ ٠اإلااصة اإلاظ٧ىعة باإلقاعة بلى َظا
ِق
ٖلى مٗخ٣ضاث والضي الُٟل ؤو ألاونُاء ال٣اهىهُحن ٖلُه ؤو ؤًٖاء ؤؾغجه ،ولم
ؤلالتزام الؿلبي ،بهما جُلب نغاخت مً الضو٫ق ألاَغا ،ٝفي ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة ،بإن جخسظ الخضابحر الالػمت
لخماًت الُٟل مً ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز بما ٞيها جل ٪ال٣اثمت ٖلى مٗخ٣ضاث والضي الُٟل ؤو ألاونُاء ال٣اهىهُحن ٖلُه
وجىو مىاص ؤزغيق مً الاجٟاُ٢ت ٖلى يغوعة جإمحن الدؿاويق في اإلاٗاملت ٦ما جظ٦غٍ ٧ل مً اإلااصجحن28
ّق
ؤو ؤًٖاء ؤؾغجه،
و.31
ُت
جسو خ٣ى١ق ألا٢لُاث الضًيُت في الاجٟاُ٢تٞ ،خخٗل ٤اإلااصة14
ّق
وحٗخبر ٧ل مً اإلااصجحن 14و 30مً ؤَم اإلاىاص التي
ُت
بد ٤الُٟل في خغٍت ال٨ٟغ والىظضان بما في طل ٪خ ٤ألاونُاء ال٣اهىهُحن بخىظيهه ،بِىما حكحر اإلااصة 30نغاخت بلى
"ألا٢لُاث" و٦ظل ٪بلى خ٣ى١ق ألاشخام اإلاىخمحن بليها٣ٞ ،ض ظاء ٞيها " :في الضو٫ق التي جىظض ٞيها ؤ٢لُاث ؤزيُت ؤو صًيُت ؤو
لٛىٍت ؤو ؤشخام مً الؿ٩ان ألانلًحن ،ال ًجىػق خغمان الُٟل اإلاىخمى لخل ٪ألا٢لُاث ؤو ألولئ ٪الؿ٩ان مً الخ ٤في ؤن
ٗض َظا الىو.
ًخمخ٘ ،م٘ بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجمىٖت ،بش٣اٞخه ،ؤو ؤلاظهاع بضًىه ومماعؾت قٗاثغٍ ،ؤو اؾخٗما ٫لٛخه"ُ ،توَ ّق
 ١اإلاضوية والؿُاؾُت ،ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخماًت
باإلياٞت بلى ما وعص في اإلااصة 27مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ق
ً
خهغٍا لهظٍ الٟئت.
ق
خ٣ى١ق ألا٢لُاث في ال٣اهىنق الضولي ،والؾُما في ْل ُٚاب اجٟاُ٢ت مسههت
تهم اإلاىخمحن لؤل٢لُاث الضًيُت،
ُتٌؿخسلو مما ؾب ،٤بإن اله٩ى ٥الضولُت حكخمل ٖلى الٗضًض مً الخ٣ى١ق التي ّق
منها مضهُت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت .وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫الخ ٤في الخغٍت الضًيُت واإلاؿاواة ؤمام
ال٣اهىنق والً٣اء وفي ج٣لض الىْاث ٠الٗامت وفي مجا ٫الٗمل ،والخ ٤في الخٟاّ ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت والضًيُت للمىخمحن
بلى ؤ٢لُاث.
 ١بمجملها ٞغصًت خُض جخٗل ِ٣ٞ ٤باألشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ،بِىما ج٩اص جسلى
ؤن َظٍ الخ٣ى ق
ُتوٍالخٔ ّ ق
 ١ظماُٖت لؤل٢لُاث بهٟتها َظٍ  ،وَٗىص طل ٪لُٛاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الالػمت للضو ق ٫التي
ههىم الاجٟاُ٢اث مً خ٣ى ق
ُت
ّ
ؤن الجزٖت الاهٟهالُت جؼصاص لضي ألا٢لُاث التي حٗاوي
جخظعٕ بالخٟاّ ٖلى اؾخ٣ال ٫ووخضة ؤعاييهاَ ،ظا وٖلى الغٚم مً ق
من ايُهاص وجمُحز ،وٖلى الٗ٨ـ ٞةن حٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى١ق ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٌؿهم في حٗؼٍؼ اهضماظهم
بمجخمٗاتهم وبالخالي جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي والاظخماعي وججىب الهغاٖاث والخضزالث الخاعظُت .

نذكر على سبيل ادلثاؿ ما أدرجو إعالف األقليات لعاـ  992يف الفقرة اخلامسة من مادتو األكُف" :لألشخاص ادلنتمُت إُف أقليات احلق يف أف يقيموا كحيافظوا على
استمرار اتصاالت حرة كسلمية مع سائر أفراد مجاعتهم كمع األشخاص ادلنتمُت إُف أقليات أخرل ،ككذلك اتصاالت عرب احلدكد مع مواطٍت الدكؿ األخرل الذين
تربطهم هبم صالت قومية أك أثنية كصالت دينية أك لغوية ،دكف أم سبييز".
 2أنظر :تقرير األمم ادلتحدة ادلق ّدـ ـف بطرس غاِف" ،خطة السالـ" ،كثيقة( ،24 /A/47/277-S :حزيراف/يونيو  ،) 992فقرة . 8
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اإلابدث الثاوي
دوىق اإلاؼسوق الِسبي في ىاحهت الؼسُت الدولُت لخحىوق ؤلاوظان
ل٣ض ٧ان إلاكاع٦ت الضو٫ق الٗغبُت في بٖضاص اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان زُىة مهمت في اججاٍ ٖاإلاُت َظٍ
ً
ً
وااخا لالٖخباعاث الؿُاؾت وألاًضولىظُت والضًيُت لهظٍ الضو٫ق ٖلى
ق
الخ٣ى ،١وم٘ طل٢ ،٪ض جسلل َظٍ اإلاكاع٦ت جإزحرقا
ً
اها الضو٫ق الٗغبُت اإلاكاع٦ت وَى ما صٗٞها بلى اؾخهضاع الخدٟٓاث
نُاٚت بىىص ال٣اهىنق الضولي ،التي لم جغى ؤحي ق
اإلاسخلٟت ٦ما ؾىبُىه ؤصهاٍ.
اإلاوجبألاوىق  :ؼازلت دوىق اإلاؼسوق الِسبي في ؿُاغت الـنىك الدولُت لخحىوق ؤلاوظان
ّ
جغ٦ؼث مؿاَماث الضو٫ق الٗغبُت الخايغة ؤزىاء نُاٚت ن٩ى ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى مجمىٖت مً الً٣اًا طاث
الهلت بالضًً٧ ،اإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن مً ظهت ،والغظا ٫واليؿاء مً ظهت ؤزغيق.
ًا
1948
أوال :ؤلاُالن الِاإلاي لخحىوق ؤلاوظان لِام
ق
قاع ٥في ألاٖما ٫الخدًحرًت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ٧ل مً مهغ ولبىان وؾىعٍت والٗغا ١والٗغبُت
ً
ق
مخظعٖت
الؿٗىصًت ،و٢ض نىجذ طمُ٘ َظٍ الضو٫ق لهالر ؤلاٖالن النهاجي ،باؾخصىاء الؿٗىصًت التي امخىٗذ ًٖ الخهىٍذ
بٗضم جىا ٤ٞؤخ٩ام ؤلاٖالن اإلاظ٧ىعق م٘ مباصت ؤلاؾالم ،وؤزىاء مىا٢كت بىىص ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ممشل مهغ
ًٖ جدٟٓه ٖلى بٌٗ بىىص ؤلاٖالن والؾُما منها ما ًخٗل ٤بدغٍت ال٦٠غ والىظضان ،و٦ظل ٪الخ ٤بالؼواط صونق ؤي ُ٢ض
مبجي ٖلى الٗغ١ق ؤو الجيؿُت ؤو الضًً ،وفي بَاع طلّ ٪
نغح بما ًلي " :في مهغ ،و٦ظل ٪في ظمُ٘ الضو٫ق ؤلاؾالمُت جىظض
ُت
بٌٗ الُ٣ىص ٖلى ػواط الٟخُاث اإلاؿلماث مً ؤشخام ٚحر مؿلمحن ،الخدضًاث طاث َبُٗت صًيُت بدخت ولم جازظ بٗحن
الاٖخباع في الاٖالن ،وبن َظا ال ًمـ الًمحر الٗالمي ٦ما َى خا ٫الُ٣ىص اإلابيُت ٖلى الٗغ١ق ؤو اللىنق التي جضًنها مهغ" .
و٢ض ظاء اٖتراى مهغ٦ ،ما َى خا ٫بُ٣ت الضو٫ق الٗغبُت ،هدُجت لغًٞهم للؼواط بضونق ُ٢ض ٖلى ؤؾاؽ الضًً
ّ
خُض ُتًدٓغ في ؤٚلب الضو٫ق ؤلاؾالمُت ببغام ٖ٣ىص ا٫ػواط بحن اإلاؿلمت وٚحر اإلاؿلم ؤو بحن اإلاؿلم وٚحر ال٨خابُتُ ،تٌكاع
ً
ؤن الدكغَٗاث ال٨يؿُت اإلاُب٣ت ٖلى مؿُدحي صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي حكخمل بضوعَا ٖلى ُ٢ىص مكابهت مخٗل٣ت
ؤًًا بلى ّ ق
ق
ً
ً
ٚالبا ُٞما اطا ٧ان ؤخض ؤَغا ٝالضٖىيق مؿلماّ ،ؤما بسهىم خغٍت جبضًل
بدٓغ الؼواط اإلاسخلِ ،بال ؤجها حؿدبٗض ق
الضًًٞ ،باليؿبت إلاىضوب مهغ ًم ً٨ؤن ج٩ىنق "مضٖاة لدصجُ٘ الاعؾالُاث في الكغ١ق ٖلى جبضًل الضًً الظي ٌٗخى٣ه
الؿ٩ان" .
و٢ض ّؤًض طل ٪بُ٣ت الضو٫ق الٗغبُت اإلاكاع٦ت في نُاٚت ؤلاٖالن ٖضا لبىان التي ٧ان مىضوبها (قاع٫ق مل )٪باألؾاؽ
وعاء م٣ترح حُٛحر الضًً بٗض ؤن ؤقاع بلى الايُهاص الظي ًخٗغى له بٌٗ ألاشخام في بلضٍ إلًماجهم ؤو لخُٛحر ُٖ٣ضتهم
الضًيُت .
اجلمعية العامة ،اجللسة العامة ،رقم  ، 83ص .9 3
 2ادلرجع السابق.
3
Albert Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(Louvain, 1964), p. 177.
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و اإلادهُت والظُاطُت
زاهُا :الِهد الدولي الخاؾ بالخحى ق
ُت
اٖخمض الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت باألٚلبُت وبضونق ؤي امخىإ ًٖ الخهىٍذ مً ظاهب
الضو٫ق الٗغبُت اإلاكاع٦ت في ؤٖماله الخدًحرًت ،وَٗىص طل ٪بك٩ل ؤؾاسخي بلى ججاوب ألامم اإلاخدضة م٘ الًٛىٍ الكضًضة
اإلاماعؾت مً َغ ٝبٌٗ الضو٫ق طاث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،زانت ُٞما ًخٗل ٤ببٌٗ الىهىم التي ٧اهذ ُ٢ض ه٣اف
وظض ٫في ؤلاٖالن الٗالمي ٦ما َى مظ٧ىعق ؤٖالٍ ،وفي بَاع طل٣ٞ ،٪ض ؤقاع مىضوب الؿٗىصًت بإهه ًجب حٗضًل اإلااصة18
مً ؤلاٖالن واإلاخٗل٣ت بالخغٍت الضًيُت بما ًدؿ ٤م٘ َغح وٞضٍ وبال ايُغ "لغ ٌٞظمُ٘ مىاص الٗهض صٗٞت واخضة" ،
ّ
بإن "مكغوٕ الاجٟاُ٢ت لِـ مجغص اٖالن ًٖ مباصت واهما َى وزُ٣ت جىُىيق ٖلى
وؤًضٍ في طل ٪مىضوب مهغ الظي ؤٖلً ّ ق
بلذاماث ٢اهىهُت وؤن َظا الىو ًشحر اق٩االث ل٨شحر مً الخ٩ىماث ،لظلٞ ٪هى ًغٍض قُب َظا الخٗبحر خى٫ق خغٍت
ػ
جبضًل الضًً" .
َ
مباقغة الخ٣ى١ق
ق
بن َظا اإلاى ٠٢اإلاخهلب لبٌٗ مىضوبي الضو٫ق ؤلاؾالمُت ٢ض ّؤصي بلى بظغاء حٗضًالث ّ ق
جمـ
ّق
الصخهُت لؤلٞغاص والتي ال جؼاَ ٫
مىت َه٨ت ختى ًىمىا َظا في اإلاىُ٣ت الٗغبُتٞ ،بِىما ّ
ههذ نغاخت اإلااصة 18مً ؤلاٖالن
هو مكابه وج٨خٟي بةصعاط بىض خى ق ٫خغٍت ؤلاوؿان
الٗالمي ٖلى الخ ٤في حُٛحر الضًاهتٞ ،ةن اإلااصة 18مً الٗهض جسلى مً ّ ق
"في ؤن ًضًً بضًً ما ،وخغٍخه في اٖخىا ١ؤي صًً ؤو مٗخ٣ض ًسخاعٍ" ،وٖلى الغٚم مً ٕصم الهغاخت في َظٍ الٗباعة
اإلاظ٧ىعةٞ ،ةهىا وٗخ٣ض بإن خ ٤ازخُاع الضًً ٌكخمل بالًغوعة ٖلى خغٍت ؤلاوؿان بخُٛحر صًىه.

وفي ؾُا ١مخهلٞ ،ةن يٛىٍ الضو٫ق ؤلاؾالمُت ؤزىاء مىا٢كت اإلااصة 23مً الٗهض ٢ض ؤؾٟغث ًٖ الهُاٚت
جم خظٝ
الخالُت٩ً " :ىنق للغظل واإلاغؤة ،ابخضاء مً بلى ٙؾً ا٫ػواط ،خ ٤مٗتر ٝبه في التزوط وجإؾِـ ؤؾغة" ،وبالخالي ّق
جىو ٖلى ؤن ً٩ى قن "للغظل واإلاغؤة متى بلٛا ؾً
 ١ؤلاوؿان والتي ّ ق
الٗباعة اإلاضعظت في اإلااصة 16مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
الؼواط خ ٤التزوط وجإؾِـ ؤؾغة صونق ؤي ُ٢ض بؿبب الجيـ ؤو الضًً ،ولهما خ٣ى١ق مدؿاوٍت ٖىض الؼواط وؤزىاء ُ٢امه
وٖىض اهدالله" .
زالثا :ؿنىك أخسيق
 ١ألا٢لُاث
اؾخمغث الضو ق ٫الٗغبُت في جإزحرَا ٖلى نُاٚت بىىص اله٩ى ٥الضولُت طاث الهلت اإلاباقغة بد٣ى ق
 ١الُٟلٞ ،اإلااصة 14مً َظٍ ألازحرة ؤزاعث خُٟٓت
الضًيُت ٦ما ًبحن مً مىاٟ٢ها ٖىض مىا٢كت مؿىصة اجٟاُ٢ت خ٣ى ق
الٗضًض مً الضو ق ٫الٗغبُت وؤلاؾالمُت التي اٖتريذ ٖلى بصعاط بىض ًخٗل ٤بدغٍت الُٟل في حُٛحر الضًً إلاا في طل ٪مً
هو الاجٟاُ٢ت ،و٦ظل ٪ألامغ ُٞما
مسالٟت ٢غاءتهم ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وَى ما ؤطًٖ له الضو٫ق اإلاكاع٦ت في نُاٚت ّ ق
ًخٗل ٤بمكغوٕ بٖالن بكإن الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؾالضًً ؤو اإلاٗخ٣ض٣ٞ ،ض
بإن صو٫ق َظٍ اإلاىٓمت "ٖلى ٢ىاٖت بإَمُت َظا
ؤٖلً مىضوب صولت الٗغا ،١والظي ج٩لم باؾم مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ّ ،ق
اجلمعية العامة ،اللجنة الثالثة ،الدكرة اخلامسة ،اجللسة رقم  .) 950 / 0/ 8( ،288أنظر :أيضان باسيل يوسف ،العرب كنشاط األمم ادلتحدة يف رلاؿ حقوؽ
اإلنساف)القاىرة :مركز ارباد احملامُت العرب للبحوث كالدراسات القانونية ،ص.378
 2ادلرجع السابق.
3
Nael Georges, Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe (PUAM, Aix-Marseille,
2012), p. 295.
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هو ؤو حٗبحر في َظا ؤلإالن ًخٗاعى م٘
ؤلاٖالن لظل٣ٞ ٪ض ٢بلذ اٖخماصٍ صونق جهىٍذ ،وجخدَ ٟٔظٍ الضو٫ق ٖلى ٧ل ّ ق
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤو م٘ ؤي حكغَ٘ ؤو ٢اهىنق مبجي ٖلى َظٍ الكغَٗت" .
ً
مٗغبت ًٖ جد ٟٔوٞضَا ٖلى " ّ
ٖضة ٣ٞغاث في مكغوٕ
ق
و٢ض ؤًضث مىضوبت ؾىعٍت مجمىٖت مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي
ؤلاٖالن التي جخٗاعى م٘ عوح الضؾخىعق الؿىعي ؤو الخ٣الُض الىَىُت والضًيُت والش٣اُٞت ،وَظٍ الخدٟٓاث جخٗل ٤بال٣ٟغة
(و) مً اإلااصة  6واإلااصة  ، "7وال٣ٟغة (و) جخٗل ٤بدغٍت الخماؽ وجل٣ى مؿاَماث َىُٖه ،مالُت وٚحر مالُت ،مً ألاٞغاص
واإلااؾؿاث ،بِىما جخٗل ٤اإلااصة الؿابٗت بًمان الخ٣ى١ق والخغٍاث اإلاىهىم ٖليها في َظا ؤلاٖالن في حكغَ٘ ٧ل بلض.
ً
ي ٧االٖتراٝ
ؤن الاٖتراياث اإلاسخلٟت التي ؤبضتها بٌٗ الضو ق ٫الٗغبُت جىاولذ ً٢اًا ؤزغ ق
ججضع ؤلاقاعة ؤزحرقا بلى ّ ق
نغاخت باأل٢لُاث  ،الخ ٤في خغٍت الخى٣ل الظي ؤزاع خُٟٓت الٗغبُت الؿٗىصًت التي جمى٘ ٚحر اإلاؿلمحن مً صزى ق ٫ظؼء
ً
 ١ؤلاوؿان٦ ،ما ؤن بصعاط بٌٗ البىىص التي جخٗاعى م٘ مىا٠٢
وؤًًا آلُاث يمان اخترام وجُبُ ٤خ٣ى ق
ق
مً ؤعاييها،
صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي ؤصي بها بلى اجبإ آلُت آزغيق الؾدبٗاص جُبَُ ٤ظٍ البىىص ٖلى ؤعاييها ؾىاء ٧ان ًٖ َغٍٖ ٤ضم
اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت ؤو الخد ٟٔالغؾمي ٖلى البىىص ٚحر اإلايسجمت م٘ مىاٟ٢ها ٦ما ؾىبُىه في ال٣ؿم
الشاوي.
اإلاوجب الثاوي :جدفٌاث دوىق اإلاؼسوق الِسبي ُلى ىازُق خحىوق ؤلاوظان
باإلياٞت بلى ٖضم الاٖترا ٝالهغٍذ ببٌٗ الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت لؤل٢لُاث في اإلاىازُ ٤الضولُت و٦ظل ٪يٗ ٠نُاٚت
ً
بٌٗ بىىصَا ٦ما بِىاٍ ؾاب٣ا٣ٞ ،ض جدٟٓذ الٗضًض مً صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي ٖلى ههىم مش جلٟت جخٗل ٤بك٩ل مباقغ
ؤو ٚحر مباقغ بد٣ى١ق ألا٢لُاث الضًيُت َ ،ظا وٍم ً٨ج٣ؿُم جدٟٓاث صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي بما ًازغ ٖلى خ٣ى١ق ألا٢لُاث
الضًيُت بلى ما َى مؿدىض بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،مً الىاخُت ألاولى ،وجدٟٓاث مخٗل٣ت بمبضؤ ؾُاصة الضو٫ق التي
اؾخسضمذ ٦ظعَٗت لٗضم ٢بى٫ق آلُاث اخترام مىازُ ٤خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مً الىاخُت ألازغيق.
ًا
أوال :جدفٌاث ذاث ـدز دًجي
ق
حٗض مهغ مً الضو ق ٫الٗغبُت الىاصعة التي جدٟٓذ ٖلى بىىص الٗهضًً الضولُحن ؤزىاء اإلاهاص٢ت ٖليهما في جاعٍش14
ّق
ً
عؾمُا الٗباعة الخالُت " :م٘ ألازظ في ؤلاٖخباع ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وٖضم حٗاعيها
ق
ٞ ،1982إصعظذ
٧اهىنق الشاويً/ىاًغ
مٗها" ،ؤي م٘ َظًً الٗهضًً.
و٢ض ؤزاعث َظٍ الهُاٚت والجؼا ٫مساو ٝلجىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ألامم اإلاخدضة اإلاٗىُت باخترام بىىص الٗهضًً
ّ
الضولُحن ،خُض ؤهه ال جخضر بمىظب َظٍ الٗباعة الًٟٟايت الخ٣ى١ق التي جىىيق مهغ اؾدبٗاصَا مً الخُبُ٦ ،٤ما ّ ق
ؤن
اجلمعية العامة ،اللجنة الثالثة ،الدكرة  ،36اجللسة رقم . 98 / /9 ،43
 2أنظر :ادلرجع السابق.
 3كقد شارؾ العديد من دكؿ العاَف ىذا الرفض الصريح باالعًتاؼ باألقليات على أراضيها كما ىو حاؿ فرنسا اليت تتحفظ حىت يومنا ىذا على ادلادة  27من العهد
الدكِف اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية كاليت تتعلق باألقليات.
4
يعرؼ التحفظ حبسب ادلادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات بػ " إعالف من جانب كاح د ،أيا كانت صيغتو أك تسميتو ،تصدره دكلة ما عند توقيعها أك
ّ
تصديقها أك قبوذلا أك إقرارىا أك انضمامها إُف معاىدة ،مستهدفة بو استبعاد أك تغيَت األثر القانوين لبعض أحكاـ ادلعاىدة من حيث سرياهنا على تلك الدكلة".
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َ٨ظا جدً ٟٔم ً٨ؤن ًخٗاعى م٘ اإلااصة 19مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ،والؾُما ٣ٞغتها ألازحرة التي حكترٍ ؤال ً٩ى قن الخدٟٔ
"مىاُٞا إلاىيىٕ اإلاٗاَضة وٚغيها".
ً
ههِب مً
قا
و٧ان لبىىص اجٟاُ٢ت خ٣ى١ق الُٟل والؾُما ما ًخٗل ٤منها بد ٤الُٟل في ال٨ٟغ والاٖخ٣اص والضًً
الخدٟٓاث اإلاسخلٟت التي ؤٖغبذ ٖنها صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي ٞ ،اإلااصة 14اإلاخٗل٣ت بالخغٍت الضًيُت وٖلى الغٚم مً ٖضم
جىهُهها نغاخت ٖلى خ ٤الُٟل في حُٛحر الضًً٧ ،اهذ مدل جد ٟٔمً َغ ٝالٗضًض مً َظٍ الضو٫ق بما ٞيها ؾىعٍت
بإن الؿماح للُٟل بخُٛحر صًىه ًخٗاعى م٘ الكغَٗت
وألاعصن ومهغ والٗغا ،١و٢ض ظاء في جدَ ٟٔظا ألازحر نغاخت ّ ق
ؤلاؾالمُتَ ،ظا الخٗاعى ّ
ؤ٦ضٍ ؤًًا جد ٟٔالخ٩ىمت ألاعصهُت ٖلى هٟـ اإلااصة وٖلى ٧ل مً اإلااصجحن 20و 21اإلاخٗل٣خان
بالخبجي .
ً
وججضع ؤلاقاعة بلى ُ٢ام بٌٗ خ٩ىماث صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي بسخب بٌٗ الخدٟٓاث مازغقا ،والؾُما مهغ التي
 ،2003وَظا ًض ٫لِـ ٖ ِ٣ٞلى الاهٟخاح
ؤلٛذ الخدٖ ٟٔلى َاجحن اإلااصجحن بمىظب ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت ع٢م 145لؿىت
ً
ؤًًا ٖلى بم٩اهُت جد٢ ٤ُ٣غاءة للكغَٗت ؤلاؾالمُت
الخضعٍجي للضو٫ق ؤلاؾالمُت ٖلى الكغٖت الضولُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بهما ق
ً
اوسجاما م٘ مذَلباث الٗهغ ؤو ختى اؾدبٗاصَا في خا ٫الخٗاعى م٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦ما َى الخا ٫في جغُ٦ا التي
ق
ؤ٦ثر
ؤي مً بىىص َظٍ الاجٟاُ٢ت.
لم جخدٖ ٟٔلى ٍيق
 ١الُٟل التي "جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت" ،بِىما
وجدٟٓذ الؿٗىصًت ٖلى ٧اٞت ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت خ٣ى ق
ؤٖغبذ الخ٩ىمت الؿىعٍت ًٖ عًٞها "٧ل ما ًخٗاعى م٘ الدكغَٗاث الٗغبُت الؿىعٍت الىاٞظة ومباصت الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،وزانت ما وعص في اإلااصة 14منها بكإن خ ٤الُٟل في خغٍت الضًً ،وما وعص في اإلااصجحن 21-20منها بكإن الخبجي"،
ؤن اإلاهاٖب التي جىاظهها ألا٢لُاث ٚحر اإلاؿلمت في بٌٗ البلضان الٗغبُت في بظغاءاث الخبجي،
والبض مً ؤلاقاعة َىا بلى ّ ق
ّق
ٖلى الغٚم مً ٖضم خٓغٍ في صًاهاث ٚحر مؿلمت وزانت اإلاؿُدُت .
ً
وااخت في حكغَٗاث ؤٚلب صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي التي جغ ٌٞخغٍت ؤولُاء
ق
ؤن آزاع الخدٟٓاث ٖلى اإلااصة 14جبضو
٦ما ّ ق
الُٟل بازخُاع صًً الُٟل وختى هٓامه الخٗلُمي في مجا ٫الضًً الظي ًجب ؤن ً٩ىنق بؾالمُا في خا ٫ما بطا ٧ان ؤخض
الىالضًً ًدب٘ ؤلاؾالم.

ينص عليو صراحة دستور ىذا البلد.
يذكر بأ ّف لبناف َف يتحفظ على أم بند من اتفاقية حقوؽ الطفل بغاية التقيد دببدأ ادلساكاة بُت أتباع الطوائف ادلختلفة كما ّ
 2من أجل االطالع على التحفظات ،أنظر :ادلوقع الرمسي للمفوضية السامية لألمم ادلتحدة ،على ادلوقع التاِف:
http://www.ohchr.orghttp://www.ohchr.org/
 3يع ّد التفسَت احلديث دلبادئ الشريعة اإلسالمية كمصاحلتها قدر اإلمكاف مع مبادئ حقوؽ اإلنساف ركنان أساسيان لتحقيق احًتاـ حقوؽ ااَف كاطنة كالسيما استئصاؿ
التمييز حبق ادلنتمُت إُف أقليات دينية  ،كتبدك أمهية ىكذا تفسَت يف ظل كصوؿ تيارات إسالمية إُف السلطة يف عدد من الدكؿ العربية أك مشاركة ىذه التيارات بالعملية
السياسية.
4
Nael Georges, "La liberté religieuse, les instruments internationaux des droits de l’homme et la
réticence des États de l’Orient arabe", Proche-Orient Chrétien, no61 (2011), p. 105 et s.
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زاهُا :جدفٌاث خرزُت بمبدأ طُادة الدو قى
جب٣ى الخ٣ى١ق اإلاضعظت في الاجٟاُ٢اث الضولُت ٖضًمت الُ٣مت ما لم ًخم اخترام جُبُ ٤ؤخ٩امها مً َغ ٝالضو٫ق
ألاًٖاء ،وفي َظا الهضص اٖخمضث ألامم المجدضة مجمىٖت مً آلالُاث مً ؤظل مغا٢بت يمان اخترام بىىص اله٩ى٥
الضولُتٞ ،إوكئذ اللجان اإلاىبش٣ت ًٖ الاجٟاُ٢اث الضولُت ،والتي اؾخمضث وظىصَا ال٣اهىوي مً هٟـ بىىص َظٍ
ُت
الاجٟاُ٢اث التي حكحر ٧ل منها نغاخت بلى آلُت مُٗىت لًمان امخشا ٫الضو٫ق ألاَغا ٝإللتزاماتها .
 ١ؤلاوؿان،
ٝباإلياٞت بلى الخ٣اعٍغ الضوعٍت التي جخل٣اَا َظٍ اللجان مً الضو ق ٫ألاًٖاء ً ،د ٤للجىت خ٣ى ق
ي مً صو ق ٫مُٗىت ّجضعي ٞيها ّ ق
بإن
 ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اؾخ٣با ٫ق٩او ق
بم٣خطخى اإلااصة 41مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ق
صولت ؤزغيق َغ ٝال جدترم بلتزاماتها اإلاىهىم ٖليها في الاجٟاُ٢تٚ ،حر ؤن ظمُ٘ صو٫ق الٗالم الٗغبي ،باؾخصىاء الجؼاثغ
وجىوـ ،جغ ٌٞازخهام لجىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان٦ ،ما ًد ٤للجىت هٟؿها اؾخ٣با ٫ق٩اويق ٞغصًت بم٣خطخى البرجى٧ى٫ق
ؤلايافي ألاو٫ق للٗهض ،بما ٞيهم ؤجبإ ألا٢لُاث الضًيُتًّ ،ضٖىنق ٞيها اهتها ٥بٌٗ ههىم الٗهض ،وَى ما واظه الغٌٞ
هٟؿه مً ؤٚلب الضو٫ق الٗغبُت .
بن خغمان لجىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً جل٣ي َظٍ البالٚاث ال ًتر ٥للضخاًا ٚحر ؾبل الاهخها ٝاإلادلُت التي جٟخ٣غ
ّق
ً
 ١الٗغبي ٢ض ٌٗغى الضخاًا
ي يض ؤهٓمت صو ق ٫اإلاكغ ق
ؤن ج٣ضًم ق٩ى ق
للٟاٖلُت هٓغقا لدؿُِـ الً٣اء وجدحزٍ الضاثم٦ ،ما ّ ق
ؤو طوٍيهم إلطعاءاث اهخ٣امُت ،ؾىاء في مجا ٫الٗمل ؤو ٚحرٍ.
ً
ؤًًا ؤٚلب صو٫ق اإلاكغ١ق الٗغبي ٖلى ازخهام َُئاث ً٢اثُت صولُت ؤزغيق والؾُما ٖلى اإلااصة 22مً
جدٟٓذ ق
جىو ٖلى بخالت بٌٗ ؤق٩ا ٫الجزاٖاث الىاقئت ًٖ
الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلي ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغيق التي ّ ق
جُبُ ٤ؤو ج٠ؾحر الاجٟاُ٢ت بلى مد٨مت الٗض ٫الضولُت للٟهل ُٞه ،وألامغ ٦ظلُٞ ٪ما ًخٗل ٤بازخهام اللجىت اإلاىبش٣ت
. )1997
ًٖ اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت (لٗام
الخاجمت
ٖلى الغٚم مً الجهىص الخشِشت التي ؤؾهمذ في ثَىٍغ خماًت خ٣ى١ق ألا٢لُاث في ال٣اهىنق الضوليٞ ،ةن َظا ألازحر
ً
ٞالبض مً ج٣ىحن الدكغَٗاث الضولُت بهغ ٝالىٓغ ًٖ الاٖخباعاث الؿُاؾت وألاًضولىظُت والضًيُت للضو٫ق
الًؼا٢ ٫انغاّ ،ق
ً
وؤًًا اٖخماص اجٟاُ٢ت صولُت طاث ٢ىة ٢اهىوية جخٗل ٤باأل٢لُاث
ق
ألاَغا ،ٝو٦ظل ٪جدضًض مٟهىم ألا٢لُت بك٩ل وااخ
تنص ادلادة  43من اتفاقية حقوؽ الطفل على
فتُشَت ادلادة  28من العهد الدكِف اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية على إنشاء جلنة معنية حبقوؽ اإلنساف ،بينما ّ
إنشاء جلنة معنية حبقوؽ الطفل كربدد كظائفها ّ .أما جلنة احلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،فقد أُنشئت دبوجب قرار اجمللس االقتصادم كاالجتماعي التابع
لألمم ادلتحدة (قرار رقم  28 ، 7/ 985أيار/مايو  ،) 985استنادان إُف اجلزء الرابع من العهد اخلاص باحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
 2ذبدر اإلشارة إُف أ ّف العديد من الدكؿ ،كبشكل خاص االستبدادية ،ال ربًتـ ادلوعد احملدد إلرساؿ التقارير الدكرية ،كما أهنا تزكد اللجاف أح يانان دبعلومات غَت دقيقة
أك حىت غَت صحيحة .كما ال تعمل مثل ىذه الدكؿ حبسن نية على تنفيذ توصيات اللجاف األشلية اليت تقرر يف بعض احلا الت رصد متابعة احلكومة لتوصياهتا بإشراؾ
منظمات اجملتمع ادلدين يف البلد ادلعٍت.
َ 3ف تصادؽ الدكؿ العربية على ىذا الربتوكوؿ باستثاء ليبيا كاجلزائر كالصوماؿ.
 4أنظر :كل من ادلادتُت  20ك 30من ىذه االتفاقية.
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خه ًغقا وحٗؼٍؼ آلُاث ؤ٦ثر ّ
حٗض الكغٖت الضولُت
ٗٞالُت مً ؤظل يمان اخترام الضو ق ٫لخٗهضاتهاٖ .لى الغٚم مً ُٖىبهاّ ،ق
ي في مٗالجت مؿإلت الخٗضصًت والخغٍاث الضًيُتٞ .هظٍ الكغٖت طاث ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت
 ١الاوؿان طاث ؤَمُت ٢هى ق
لخ٣ى ق
للضو ق ٫الٗغبُت التي اعجٌتها بمدٌ بعاصتها وناص٢ذ ٖليها ٦ما قاع٦ذ في بٖضاص مىازُ٣ها الضولُت وهي حؿمى ٖلى
 ١الاوؿان .
الدكغَٗاث اإلادلُت اإلاخٗاعيت م٘ خ٣ى ق
ً
ّ
وجخٗ٣ض ً٢اًا ألا٢لُاث في الٗالم الٗغبي هٓغقا لُٛاب الضًم٣غاَُت واهدكاع الجزاٖاث اإلاؿلخت والخغوب
َظا
ألاَلُت واؾخسضام ألاهٓمت الاؽجبضاصًت وختى ال٣ىيق الاؾخٗماعٍت لىع٢ت ألا٢لُاث بما ًاصي بلى زضمت مهالخها
بن اهضماط ؤ٢لُاث اإلاكغ١ق الٗغبي ومٗالجت ً٢اًاَا لً ًخم بضونق جد ٤ُ٣اهخ٣ا ٫صًم٣غاَي في الكغ١ق
الؿُاؾُت ّ .ق
ألاوؾِ إلاا ُٞه مً اخترام للخٗضصًت والخغٍاث الضًيُت وإلابضؤ اإلاىاَىت ،بِىما اؾخمغاع ألاهٓمت الضً٨خاجىعٍت الاؾدبضاصًت
ؾُاصي خخما بلى جهجحرَا ؤو اوٗضام وظىصَا٦ ،ما حكهض ٖلُه الٗ٣ىص اإلاايُت التي جىا٢و زاللها ؤٖضاص ؤجبإ ال٨شحر مً
ألا٢لُاث ٧اإلاؿُدُحن وبك٩ل ٦بحر.
بالخإُ٦ض َظا الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ًىاظه الٗضًض مً الخدضًاث ،ؤبغػَا جإزحر الضًً واٖ٫اصاث والخ٣الُض اإلاىعوزت
ً
ًٞال ًٖ ُ٢ام ؤهٓمت الاؾدبضاص الٗغبُت ٖلى مضاع ٖ٣ىص في بض
ق
ٖلى ٧اٞت ألانٗضة ال٣اهىهُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت،
الخسل ٠والٟغ٢ت بحن ؤبىاء البلض الىاخض وحُِٛب ز٣اٞت اإلاىاَىت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان والخُاة الؿُاؾُت مً ؤظل بظهاى ؤي
ً
خضا الؾخمغاعَا في الؿلُت.
مكغوٕ صًم٣غاَي يي٘ ق
ً
وؤزحرقا ًخىظب ٖلى ؤجبإ ألا٢لُاث ؤن حكاع ٥بٟاٖلُت في بىاء صو ق ٫اإلاىاَىت في بلضاجها ألانلُت والخسلي ًٖ ٨ٞغة
ب٢امت صوٍالث مؿخ٣لتٞ ،ال ًم ً٨ألًت صولت ؤن ج٩ىنق صًم٣غاَُت وؤن جدمل ؤًضلىظُت ؤو َىٍت مُٗىت ؾىاء ؤ٧اهذ صًيُت
ؤو ٖغُ٢ت ألن طل ٪ؾُاصي وبك٩ل خخمي بلى َضم مبضؤ ؤؾاسخي ؤال وَى اإلاىاَىت ،الُٟ٨ل وخضٍ باؾدئها ٫الخمُحز في
اإلاجخم٘ واخترام ظمُ٘ مىاَىُه بهغ ٝالىٓغ ًٖ اهخماءاتهم اإلاسخلٟت.
ق
قاةمت اإلاـادز واإلاساحّ
ق
أوال :بالجغت الِسبُت
 .1لخب
 ١ؤلاوؿان)ال٣اَغة :مغ٦ؼ اجداص اإلادامحن الٗغب
باؾُل ًىؾ ،٠الٗغب ووكاٍ ألامم اإلاخدضة في مجا ٫خ٣ى ق
للبدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت).

تنص على أنو " :ال جيوز لطرؼ
يُع ّد مبدأ مسو القانوف الدكِف على القانوف الداخلي أحد أىم ادلبادئ الدكلية ،كما أ ّكدتو صراحة ادلادة  27من اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات كاليت ّ

يف معاىدة أف حيتج بنصوص قانونو الداخلي كمربر إلخفاقو يف تنفيذ ادلعاىدة " .كغالبا ما تذكر جلاف حقوؽ االنساف األشلية بأنو حيق للمواطنُت ا لتذرع بنصوص ادلعاىدات أماـ
اجلهاز القضائي للدكؿ األطراؼ  .تهشَت بعض الدساتَت العربية صراحة إُف مسو القانوف الدكِف على الداخلي كالبعض اآلخر يعطي االتفاقية الدكلية قوة القانوف كىو أمر غ ير كاؼ حيث
تسمو االتفاقية يف ىذه احلالة فقط على القوانُت السابقة إلقرارىا ،بينما تلغي القوانُت الالحقة بنود االتفاقية ادلتعارضة مع أحكامها .
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 حاالث وجحازٍس.2
ىٟٗ ال/ اإلاىاعص،" الصخهُت٫ق الٗغبي في مؿاثل ألاخىا١اهىهُت إلاؿُدحي اإلاكغ٣ "َكاقت الخماًت ال، هاثل ظغظـ.أ
.)2012
خىبغ٦ؤ/ق٫ (حكغًٍ ألاو19 الٗضص،الضولُت
ّ غٍغ ألامم المجدضة٣ ج.ب
.)1992
ًىهُى/ (خؼٍغان،24111
/A/47/277-S :ت٣ُ وز،" "زُت الؿالم،اليٚ ضم مً بُغؽ٣اإلا
27

 وزاةحدولُت.3
اثمحن ٖلى٣ الخٗهب والخمُحز ال٫ا٩ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٣ بٖالن بكإن ال٤ُ جُب٫ ؤلاوؿان خى ق١
ى ق٣غاع لجىت خ٢- أ
.)1999
ؤبغٍل/ هِؿان29( ،39/1999
غاع٢ ،ض٣ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ
.)1989
مبرٞهى/ حكغًٍ الشاوي20( ،25/44غاع٢ ، الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة،لُٟق ال١ى٣ُت خ٢اٟاج- ب
غاع الجمُٗت٢ ،ض٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ الخٗهب والخمُحز ال٫ا٩ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٣بٖالن بكإن ال- ج
.)1981
مبرٞهى/ حكغًٍ الشاوي25( ،55/36الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
.)1950
/10/18( ،288م٢ الجلؿت ع، الضوعة الخامؿت، اللجىت الشالشت،الجمُٗت الٗامت- د
.)1948
/12/10( ،)3- (ص٠ ؤل217غاع٢ ، الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة،ق ؤلاوؿان١ى٣ؤلاٖالن الٗالمي لخ- ه
.)1948
/12/10( ،183م٢ الجلؿت الٗامت ع،36 الضوعة، اللجىت الشالشت،الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة- و
 بالجغة الفسوظُت وألاهمجيزًت:زاهُا
1 .Livres :
- Albert Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (Louvain, 1964).
- Mohamed Charfi, Islam et liberté: le malentendu historique, Paris: A. Michel, (1999).
- Moussa Abou Ramadan, Les minorities en Israël et le droit international, (thèse de
droit, Université Aix-Marseille 3, 2001).
- Nael Georges, Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe (PUAM,
Aix-Marseille, 2012).
- Patrick Thornberry, International law and the rights of minorities, Oxford: Clarendon
press, (1992).
2 .Articles des revues scientifiques
- John Humphrey, "La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme", Revue juridique et politique. Indépendance et coopération, 36, n° 1, (février
1982), pp. 396-409.
- Nael Georges, "La liberté religieuse, les instruments internationaux des droits de
l’homme et la réticence des États de l’Orient arabe", Proche-Orient Chrétien, no61 (2011), pp.
98-111.
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3 .Documents internationaux
- Groupe de travail sur les minorités, ″Définition des minorités″, document
E/CN.4/Sub.2/AC.5/ 1996/WP.1, 14 (février 1996).
- Francesco CAPOTORTI, rapport spécial présenté à la Sous-commission de la lutte
contre la discrimination et de la protection des minorités, UN.doc E/CN.4/52,
E/CN.4/Sub.2/38, 1977.
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ُالقتةالخىمُتةالدولُتةبدحىوةؤلاوظانة
ألاطخاذةبًةُىدةةًىطفأطخاذة ظاُدةبهجُتةالخحىوةوالِجىمةالظُاطُتة
ـة
حا ِتةُبدةالخمُدةابًةبادٌعة -ظخغاهم،ةالجصاةسق
لخف

29

مٟهىم الخىمُت ٌٗ٨ـ ٨ٞغة الخ٩امل م٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞا٫جىمُت الضولُت الكاملت ٦ما ٢غعق بٖالن الخ ٤في الخىمُت
 1986هي ٖملُت ب٢خهاصًت وبظخماُٖت وز٣اُٞت
 128الهاصع بخاعٍش 4صٌؿمبر
الظي بٖخمضجه الجمُٗت الٗامت في ٢غاعَا/41
وؾُاؾُت تهض ٝبلى الخدؿحن اإلاؿخمغ لغٞاَُت ألاٞغاص ،بط ظاء في ؤلاٖالن ؤن حٗؼٍؼ الخىمُت ًخىا ٤ٞم٘ حٗؼٍؼ الخ٣ى١ق
اإلاضهُت والؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت للٟغص٦ ،ما ؤاخذ الخىمُت ؤلاوؿاهُت ومً يمنها ألامً ؤلاوؿاوي ظؼء ال ًخجؼؤ مً
 1999مدضصا إلاهضصاث َظا ألامً ،بط بٖخبر تهضًض ألامً
الخىمُت الضولُت ،خُض ظاء ج٣غٍغ ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي لٗام
ؤلاوؿاوي له جإزحر بالٖ ٜلى ثخ ٤ُ٣الخىمُت الضولُت ،وٖلُه ٣ٞض جىاولىا في صعاؾدىا َظٍ مٟهىم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ومسخل٠
ي ظماُٖت ٦ما ٢مىا بخبُان ؤن الخىمُت حٗخبر مً ؤَم َظٍ
ٞ ١غصًت وؤزغ ق
مهاصعٍ الضولُت و٦ظا جهيُٟاجه مً خ٣ى ق
 ١إلاٟهىم الخىمُت الضولُت وألامً ؤلاوؿاوي طل ٪مً ؤظل الىنى ق ٫بلى الٗال٢ت التي جغبِ بُنهما،
 ١بياٞت بلى الخُغ ق
الخ٣ى ق
بدُض ؤن الضعاؾت زخمذ بٗضة هخاثج وجىنُاث ؤَمها ؤن جىٞحر بِئت مالثمت لؤلٞغاص والجماٖاث بمسخل ٠الٟئاث في
اإلاجخم٘ هي الغ٦حزة ألاؾاؾُت للىنى٫ق بلى جىمُت صولُت مخ٩املت ،وبالخالي ًجب الىنى٫ق بلى جُبُٗٞ ٤لي لل٣ىاهحن
وال٣غاعاث اإلاذٖل٣ت بدماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخىمُت اإلاؿخضامت ختى في ؤقض الجزاٖاث الضولُت جىجغا.
الهجماث الدالت:خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ألامً ؤلاوؿاوي ،الخىمُت ؤلاوؿاهُت ،مُشا ١ألامم اإلاخدضة.
Summary :
It's the most important rights that result in human to get it is to live in a healthy
environment and of the environment where it is able to progress in various fields and provide
a positive result, as the Charter of the United Nations recognized the right to a secure life with
in the care free healthy environment.
The evolution of the concept of international development for the last decade wasso in
each period reflects the known requirements a multiplicity of a reascovered by the
international development of even human development, economic development and
environmental and linked closely to human rights.
Tagwords :human rights, human security, human development, the United Nations
Charter.
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حد ت
الشىعة الهىاُٖت ٧ان لها جإزحر ٦بحر ٖلى وكاَاث ؤلاوؿان ججاٍ اإلاىاعص الُبُُٗت ،خُض همذ الٗضًض مً اإلاضن
وْهغث اإلاهاو٘ اإلاىخجت إلالىزاث البِئت و٦ظا بغػث مك٨الث بظخماُٖت لم ج ً٨مٗغوٞت مً ٢بل ،وبؾخمغ َظا الخ٣ضم
الخ٣ىُُٟالىمى بط ؤهه وبٗض الخغب الباعصة بهدكغث الخدضًاث الضازلُت والخاعظُت التي جىاظهها ؾالمت الضو ق ٫وؤمنها ظغاء
الخ٣ضم في نى٘ ألاؾلخت الخضمحرًت و٦ظا اإلاىٓماث اإلاؿخسضمت لها وبالخالي جم الخإزحر ٖلى ؤلا٢خهاص الضولي والبِئت٦ ،ما
ؤنبذ ؤمً ؤلاوؿان مً ألاؾاؾُاث التي ًترجب ٖلى الضو٫ق جد٣ُ٣ها بمداولت جم٨حن الكٗىب مً ججىب َظٍ اإلاساَغ
اإلاهضصة لخُاتهم .
٦ما ؤن الجغٍمت الضولُت بٖخبرث مً اإلاك٨الث التي جازغ ٖلى بىاء اإلاجخم٘ الضولي وجىمُخه إلاا ًترجب ٖنها مً آراع
ب٢خهاصًت وبظخماُٖت  ،خُض جازغ ٖلى ؤلا٢خهاص الضولي وطل ٪مً زال ٫الخضمحراث التي جمـ َظا الُ٣إ مشل ما خضر
 ،2001وجازغ ٖلى الخىمُت ؤلاظخماُٖت مً زال ٫ػعٕ الغٖب الظي ًاصي بضوعٍ بلى
في جٟجحراث بغجي الخجاعة الٗاإلاُت ٖام
جباَىء ألاٖما ٫اإلاؿخمغة لئلوؿان.
خُض جِوعق مٟهىم الخىمُت الضولُت مً ٖ٣ض آلزغ بدُض ٧ان في ٧ل ٞترة ٌٗ٨ـ اإلاخُلباث اإلاٗغوٞتٞ ،خٗضصث
اإلاُاصًً التي قملتها الخىمُت الضولُت مً جىمُت ب٢خهاصًت وبُئُت وختى الخىمُت ؤلاوؿاهُت التي بعجبُذ بعجباَا وزُ٣ا
بد٣ى١ق ؤلاوؿان .
بالخالي ٣ٞض ؤاخذ الخىمُت ؤلاوؿاهُت ومً ىمنها ألامً ؤلاوؿاوي ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الخىمُت الضولُت ،خُض ظاء
 1999مدضصا إلاهضصاث َظا ألامً بط بٖخبر تهضًض ألامً ؤلاوؿاوي له جإزحرا بالٛا ٖلى
ج٣غٍغ ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي لٗام
جد ٤ُ٣الخىمُت الضولُت.
أوال :ؼهجت الدزاطت
ج٨مً مك٩لت الضعاؾت ُٞما ًلي :ما مضي بٕجباع الخ ٤في الخىمُت ٦د ٤ؤؾاسخي مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان؟ وُٞما جخمشل
الٗال٢ت بحن ألامً ؤلاوؿاوي والخىمُت الضولُت؟
زاهُا :الدظاؤالث
ُٞ -1ما ًخمشل مٟهىم ٧ل مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخىمُت الضولُت؟
َ -2ل َىاٖ ٥ال٢ت بحن ؤمً ؤلاوؿان والخىمُت؟

تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،ربديات أمن اإلنساف يف البلداف العربية ،ادلكتب اإلقليمي للدكؿ العربية – برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،بَتكت ،2009 ،ص ص
–.2
2عبد اإللو نعمة جعفر ،تكلفة اًف ردية كأثرىا على التنمية يف اجملتمع األردين ،اجمللة العربية للدراسات األمنية كالتدريب ،اجمللد  – 5العدد  ،30األردف ،بدكف سنة
نشر ،ص .30
 3زرنوح يامسينة ،إشكالية التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ،رسالة زبرج لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ اإلقتصادية ،كلية العلوـ ا إلقتصادية كعلوـ التسيَت – جامعة اجلزائر،
 ،2006ص . 3
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زالثا :فسكُت الدزاطت
 -1الخىمُت ثٖخبر مً ؤَم ألاَضا ٝالتي ٌؿعى اليها اإلاجخم٘ الضولي الخضًض.
 -2لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤَمُت بالٛت في الؿاخت الضولُت بةٖخباع ؤهه زهو لها بٖالها ٖاإلاُا وٖهضًً مىٟهلحن.
 -3ؤلاؾخ٣غاع ألامجي الضولي ؤؾاؽ جد ٤ُ٣جىمُت صولُت قاملت.
زابِا :أَداف الدزاطت
 ١ؤلاوؿان.
 -1الخٗغٖ ٝلى مٟهىم خ٤و ق
 -2جبُان جهيُٟاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ الضولي.
 -3جبُان مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي وٖال٢خه بالخىمُت.
زم ؾِخم جىاو٫ق َظا اإلاىيىٕ في مبدشحن ٧األحي:
ومً َق
اإلابدث ألاوىق :مٟهىم خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخ ٤الخىمُت
اإلاوجب ألاوىق :حٗغٍ ٠خ٣ى١ق ؤلاوؿان
اإلاوجب الثاوي :مهاصع وجهيُٟاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان
اإلاوجب الثالث :الخىمُت ٦د ٤مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان
اإلابدث الثاوي :ألامً ؤلاوؿاوي وصوعٍ في الخىمُت الضولُت
اإلاوجب ألاوىق :مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي
اإلاوجب الثاوي :الخىمُت ؤلاوؿاهُت
اإلاوجب الثالثٖ :ال٢ت ألامً ؤلاوؿاوي بالخىمُت الضولُت
وؾى ٝهخُغ١ق بلى َظٍ الخُت بالخٟهُل٦ ،ما ًلي:
اإلابدث ألاوىق
فهىم خحىوق ؤلاوظان وخق الخىمُت
بن البكغٍت ٖبر جاعٍسها الُىٍل ُٗ٢ذ قىَا ٦بحرا في َغٍ ٤الً٣اء ٖلى الٓلم والٗبىصًت وطل ٪مداولت منها
لخٗؼٍؼ خ٣ى١ق البكغ وخماًتها ،بط ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان هي جل ٪الخ٣ى١ق ألانلُت التي ًترجب ٖلى ٧ل ٞغص مً ألاٞغاص الخمخ٘
بها مىظ الىالصة ٞهي ال جيكإ بٟٗل هٓام ٢اهىوي مٗحن  ،بط ؤهه وم٘ جمحز الخغوب والجزاٖاث ومىض ال٣ضم ب٣ؿىتها ومىاٞاتها
خياطي سلتار ،دكر القضاء اجلنائي يف محاية حقوؽ اإلنساف ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ماجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه يف القانوف األسا سي كالعلوـ السياسية،
كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية – جامعة مولود معمرم – تيزم كزك ،20 ،ص .
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للُاب٘ ألازالقي وؤلاوؿاوي ْهغث الخاظت بلى بًجاص ٢ىاٖض جد٨م ؤلاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت وجدمي ألاٞغاص في اإلاجخمٗاث مً
ؤَٟا ٫ووؿاء ومضهُحن مً وٍالث َظٍ الهغاٖاث وجٟ٨ل لهم مسخل ٠خ٣ى٢هم .
وبالخالي ٣ٞض ْهغ ال٣اهىنق الضولي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان الظي بٖخبر ؤلاَاع ال٣اهىوي إلاسخل ٠ألاؾـ واإلاغج٨ؼاث التي
جهىنق ٦غامت ؤلاوؿان وخماًت خ٣ى٢ه في مسخل ٠ألاو٢اث والظي جٟغٕ ٖىه ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي الُٟ٨ل بمٗالجت
خاالث الجزاٖاث اإلاؿلخت وخماًت الالظئحن و٦ظا اإلاضهُحن مً مسخل ٠الٟئاث مً ؤَٟا ٫ووؿاء وظغحى ....الخ  ،خُض ؤهه
ومً ؤظل خماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ْهغ ما ٌٗغ ٝبالخضزل ؤلاوؿاوي الظي بضث مالمده باعػة بٗض الخغب الباعصة وَظا
لخ٣ضًم اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت للكٗىب التي حٗاوي مً وَإة الٓلم ،بط ؤن الخضزل ً٩ى قن مً َغ ٝمجلـ ألامً لى٠٢
 ١ؤلاوؿان وخ ٟٔؤلاؾخ٣غاع
 ١ؤلاوؿان بةٖخباع ؤن مٟهىم ؤلاوؿاهُت مغجبِ بد٣ى ق
مسخل ٠ؤلاهتها٧اث الهاعزت لخ٣ى ق
الضولي .
٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان تهض ٝبلى الخىمُت الكاملت للبكغ مً حٗلُم وِٖل عٚض وبخترام لل٨غامت
بياٞت بلى ؤجها حٗؼػق الخىمُت الصخهُت لئلوؿان مً جٟاَم وحؿامذ بحن مسخل ٠قٗىب الٗالم والجماٖاث الضًيُت وطل٪
مً ؤظل صٖم ظهىص ألامم اإلاخدضة لخد ٤ُ٣ألامً الضولي .
و ؤلاوظان
اإلاوجب ألاو قى:حِسٍف خحى ق
لم ٌٗض مً اإلام ً٨الىٓغ بلى ز٣اُٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان باٖخباعَا ز٣اٞت ٚغبُت بٗض ؤن ؤنبدذ ز٣اٞت بوؿاهُت وؤن
بخترامها ويماجها ٌؿخدىط ٖلى ؤطَان اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ ،خُض ؤهه لم ٌٗض الخضًض ًٖ الخُىعق والىمى صونق ط٦غ
بخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان بدُض ؤن ُٚاب َظٍ ألازحرة ؾبب في ْهىعق الٗضًض مً الجزاٖاث والخىجغاث التي جاصي باإلاج جم٘
الضولي بلى الخسل.٠
خُض ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان هي جل ٪الُ٣م اإلاترابُت َبُُٗا بجىَغ ؤلاوؿان واإلاخىاظضة في ٦غامخه بدُض ؤجها مخإزغة
باأل٩ٞاع وألاًضًىلىظُاث و٦ظا الخ٣ضم ؤلاظخماعي وؤلا٢خهاصي إلاسخل ٠الكٗىبٞ ،إنبدذ ٚحر زابخت ومدضصة بض٢ت
هٓغا للخٟاوث اإلاخباًً في بًضيولىظُاث وز٣اٞاث مسخل ٠الكٗىب .
 ١ؤلاوؿان ٖلى ؤجها جل ٪اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت التي ججٗل البكغ ٌِٗكى قن ب٨غامت بةٖخباعَا
وٖلُهً ،م ً٨حٗغٍ ٠خ٣ى ق
ؤؾاؽ الخغٍت والٗضالت والؿالم ،و٦ظا مً قاجها بجاخت بم٩اهُت جىمُت الٟغص واإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ ٦ما ؤجها ؤًًا
مجمىٖت ال٣ىاٖض ا٢٫اهىهُت ألاؾاؾُت الىيُٗت والٗغُٞت التي حؿمذ ل٩اٞت قٗىب الٗالم بالخ٣ضم وجىمُتهم ٨ٞغٍا
نعار زىرة ،حقوؽ الطفل أثناء النزاعات ادلسلحة ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف العاـ ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة الدكتور الطاىر موالم
– سعيدة ،20 ،ص .8
 2علي اجلرباكم كعاصم خليل ،النزاعات ادلسلحة كأمن ادلرأة ،معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدكلية ،ط  ،2008 ،ص ص .3 – 30
 3رافعي ربيع ،التدخل الدكِف اإلنساين ادلسلح ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف الدكِف كالعالقات الدكلية ،كلية احلقوؽ ك العلوـ السياسية – جامعة
الدكتور الطاىر موالم – سعيدة ،20 2 ،ص .2
 4أنظر :ادلادة ( )26الفقرة ( )02من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
5إمساعيل سراج الدين ،حقوؽ اإلنساف كادلرأة كالتنمية ،مكتبة اإلسكندرية ،مصر ،2009 ،ص .85
 6صفاء الدين زلمد عبد احلكيم الصايف ،حق اإلنساف يف التنمية اإلقتصادية كمحايتو دكليا ،منشورات احلليب احلقوقية ،ط  ،بَتكت – لبناف ،2005 ،ص .50
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وصخُا بياٞت بلى جلبُت بخخُاظاتهم ،بط ؤجها حؿدىض بلى ؾعي ؤلاوؿان اإلاتزاًض لًمان خُاة ؤًٞل مً بخترام وخماًت
ل٨غامخه وُ٢مخه الظاجُت.
٦ما ؤن مٟهىم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ًمـ اإلاغؤة ٦ما ًمـ الغظل بدُض ظاء ٞيها خ٣ُ٣ت ؤن ظمُ٘ البكغ عظاال ووؿاء
ًخدلىنق ب٨غامت بوؿاهُت ال ًجب الخٗضي ٖليها بياٞت بلى جمخٗهم بالخ ٤الظي ال ًم ً٨الخىاػ٫ق ٖىه ؤال وَى الخدغعق مً
الخى ٝوالخاظت و٦ظا اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىنق.
بط ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤٚلب خ٣ى١ق ؤلاوؿان جيذَ٪في خالت ُ٢ام هؼاٖاث ومً بُنها:
 خ ٤ؤلاوؿان في الخُاة وفي الِٗل بمإمً مً الٗى ٠والخٗظًب واإلاٗاملت الالاوؿاهُت بياٞت بلى ال٣خل والخُ٠والخٗهب الضًجي.
 خ ٤ؤلاوؿان في الِٗل بمإمً ًٖ ؤي بؾتراجُجُت للخغب ج٣ىم ٖلى ؤلاباصة الجماُٖت والخُهحر الٗغقي. خ ٤ؤلانؾان في الخدغعق مً ؤلاخخال ٫بياٞت بلى ج٣غٍغ مهحرٍ للخمخ٘ بإٖلى مؿخىٍاث الصخت. خ ٤ؤلاوؿان في الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاعاث اإلاسخلٟت. خ ٤اإلاغؤة في الخماًت بياٞت بلى خ ٤الُٟل في الىمى في بِئت مالثمت.وبالخاليً ،م ً٨ال٣ى٫ق بن خ٣ى١ق ؤلاوؿان هي ٖباعة ًٖ جل ٪الخ٣ى١ق والخغٍاث التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها ظمُ٘ البكغ
ٖلى خض ؾىاء وٖضم الخمُحز بُنهم ؾىاء ؤ٧اهىا عظاال ؤو وؿاء ؤو ؤَٟاال في خُاتهم وؤزىاء ٖال٢تهم بٛحرَم مً ألاشخام
 ١ؤلاوؿان
 ١ؤلاوؿان وال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي الظي ٌؿهغ ٖلى جُبُ٣ه مجلـ خ٣ى ق
ؤو الضو ،٫وطل ٪في بَاع ٢اهى قن خ٣ى ق
الخاب٘ لهُئت ألامم اإلاخدضة ،بط ؤن مىيىٖاتها لِؿذ طاث مٟاَبم مجغصة بل مغجبُت بٗضة هىاح ٨ٞغٍت وٖ٣اثضًت
وجاعٍسُت .

عمر سعد اهلل ،معجم القانوف الدكِف ادلعاصر ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،اجلزائر ،2005 ،ص ص .203 – 202
 2علي اجلرباكم كعاصم خليل ،ادلرجع السابق ،ص .33
 3تقرير اللجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغريب آسيا ،أثر النزاعات ادلسلحة على ادلرأة ،بَتكت – لبناف ،2007 ،ص .2
4خياطي سلتار ،ادلرجع السابق ،ص .30
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و ؤلاوظان
اإلاوجب الثاوي :ـادز وجـيُفاث خحى ق
أوال :ـادز خحىوق ؤلاوظان
 ١ؤلاوؿان َى ما حنل بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت التي زلٟذ مهاثب
بن الهىعة الكاملت لئلَخمام الضولي بد٣ى ق
بوؿاهُت ومهاٖب ب٢خهاصًت وبظخماُٖت ،خُض ؤيخى الًمحر الٗالمي ؤ٦ثر وُٖا لًغوعة بخال ٫الؿالم وجد ٤ُ٣خُاة
ؤًٞل للكٗىب .
وبغامت
أ) ُثاو ألا م اإلاخددة :ظاء في اإلاُشاٖ ١لى ؤن قٗىب ألامم اإلاخدضة جامً بد٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ٦
ؤلاوؿان و٢ضعجه و٦ظا بدؿاويق الغظا ٫واليؿاء في مسخل ٠اهداء الٗالم بالخ٣ى ،١بياٞت بلى ؤجها حؿعى لغقي اإلاجخمٗاث
هدى ألاًٞل .
٦ما ؤن اإلاُشا ١هو نغاخت ٖلى يغوعة بهماء الٗال٢اث الىصًت بحن مسخل ٠الكٗىب ٖلى ؤؾاؽ الاخترام الظي
ً٣طخي بالدؿاويق في الخ٣ى١ق بُنها بياٞت بلى خ٣ها في ج٣غٍغ مهحرَا ٦ ،ما عخبذ بخٗؼٍؼ بخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان للىاؽ
ظمُٗا بضونق نلت الخمُحز بؿبب الجيـ ؤو الضًً ؤو اللٛت .الخ .
خُض ؤن اإلاُشا ١وفي الٟهل الٗاقغ مىه ؤ٦ض ٖلى يغوعة ج٣ضًم جىنُاث ليكغبخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت و٦ظا مغاٖاتها مً َغ ٝاإلاجلـ ؤلا٢خهاصي والاظخماعي  ،والظي بضوعٍ ًم٨ىه بوكاء لجان صولُت لخٗؼٍؼ
. 1946
خ٣ى١ق ؤلاوؿان  ،بط ؤهه ؤوكإ لجىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖام
وبىاءا ٖليه٩اهاإلٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر حجغ ألاؾاؽ لخ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٖاإلاىا اإلاٗانغ ل٩ىهه
ًمشل اإلاؿخىيق اإلاكتر ٥ا٫طي ًيبغي ؤن جد٣٣ه ٧اٞت قٗىب الٗالم٣ٞ ،ض ظاء ؤلاٖالن مً ؤظل جدضًض الخ٣ى١ق والخغٍاث
الخانت باألٞغاص والتي هي ٚحر ٢ابلت للخهغ ٝبها .
٦ما ؤهه مً ؤَم الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان َما الٗهض الضولي للخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت
 1966الخابٗحن
والش٣اُٞت والٗهض الضولي للخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت اإلاٗخمضًً مً ٢بل الجمُٗت الٗامت بخاعٍش 16صٌؿمبر
صفاء الدين زلمد عبد احلكيم الصايف ،ادلرجع السابق ،ص .79
 2أنظر :الفقرة (  )0من ديباجة ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 3أنظر :ادلادة (  )0الفقرة ( )02من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 4أنظر :ادلادة (  )0الفقرة ( )03من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 5أنظر :ادلادة ( )62الفقرة ( )02من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 6أنظر :ادلادة ( )68من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 7جلنة حقوؽ اإلنساف تعترب جهاز فرعي من أجهزة اجمللس اإلؽتصادم كاالجتماعي الست اليت انشئها عاـ  ، 949حيث انشئت نواهتا بقرار اجمللس رقم  5بتاريخ
 6فرباير  946مث انشئت بوصفها جلنة مكتملة بالقرار رقم  9بتاريخ  2جويلية  ، 946مث حلت ىذه اللجنة كأنشأت اجلمعية العامة رللس حقوؽ اإلنساف يف
 5مارس  2006دبوجب القرار  60/25كيتكوف حاليا من  47دكلة عضوا يف األمم ادلتحدة تنتخبها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دلزيد من ادلعلومات أنظر:
دلوقع مكتب ادلفوض السامي حلقوؽ اإلنساف لألمم ادلتحدة ،معلومات أساسية عن رللس حقوؽ اإلنساف ،منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
 8صفاء الدين زلمد عبد احلكيم الصايف ،ادلرجع السابق ،ص ص .88 – 87
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١
 ١ؤلاوؿان لٗام ،1948بياٞت بلى الاجٟاُ٢اث ؤلا٢لُمُت ٧اإلجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخماًت خ٣ى ق
لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
.... .1969الخ .
 ١ؤلاوؿان
 1950وؤلاجٟاُ٢ت ألامغٍُ٨ت لخ٣ى ق
ؤلاوؿان لٗام
ب) قسازاث اإلاىٌماث الدولُت :اؾخ٣غ ال٣ٟه الضولي ؤن َىا ٥ظملت مً ال٣غاعاث الضولُت بطا جىٞغث ٞيها نٟاث
مُٗىت ٞةجها ًم ً٨ؤن ج٩ىنق مهضع لل٣اهىنق الضولي ،خُض حٗخبر الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة هي الؿلُت اإلاهضعللٗضًض
مً ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان.
ُٞم ً٨ال٣ى ،٫بن ٢غاعاث اإلاىٓماث الضولُت جلٗب صوعا ملمىؾا وٗٞاال في الى٢ذ الغاًَ في الخُىعق اإلاؿخمغ
 ١ؤلاوؿان ،وبالخالي ٞهي الىؾُلت ألا٦ثر هجاخا ٦إصاة صولُت جغمي لىي٘
ل٣ىاٖض ال٣اهى قن الضولي زانت في مجا ٫خ٣ى ق
٢ىاٖض ملؼمت .
ج) الِسف الدولي :خُض ؤهه ٌٗخبر مً اإلاهاصع ا٫صولُت الغؾمُت اإلالؼمت في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بط ؤهه ًخمشل في
جضاوم ٖمل الضو٫ق ب٣اٖضة ؾلى ٥مُٗىت لٟترة مً الؼمً م٘ الكٗىعق باإللؼامُت ججاَها وبهظا ٞةهه ٢ض ؾاٖض في جُىٍغ
وبهماء ٢ىاٖض خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى الهُٗض الضولي.
٦ما ؤجهخجضع ؤلاقاعة بلى ؤن الٗغٌ ٝؿإَم في جدىيق ٫الٗضًض مً بٖالهاث اإلاىٓماث الضولُت مً مجغص بٖالهاث طاث
 ١ؤلاوؿان لٗام
ُ٢مت ؤزالُ٢ت بلى بٖالهاث جخًمً ٢ىاٖض ملؼمت لجمُ٘ الضو ق ٫ومشاٖ ٫لى طل ٪ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
. 1948
زاهُا :جـيُفاث خحىوق ؤلاوظان
بن زهىنُت خ٣ى١ق ؤلاوؿان جخمحز بإجها مل ٪للٟغص بهٟخه ٧اثً بوؿاوي ،وبظلٞ ٪ةن الضو٫ق ملؼمت بخىٞحر َظٍ
الخ٣ى١ق لجمُ٘ ألاٞغاص الخايٗحن لؿلُتها ،وبالخالي ٣ٞض ظاء بٖالن خ٣ى١ق ؤلاوؿان لُا٦ض ٦غامت وُ٢مت ؤلاوؿان خُض
هاصي بهىٟحن مً الخ٣ى١ق منها اإلاضهُت والؿُاؾُت ومنها الخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت .
أ) الخحىوق الفسدًت :وٍ يالتي ًجب ؤن جخىٞغ ل٩ل ٞغص مؿخ٣ل بدض طاجه.
 -1الخحىوق الظُاطُت واإلادهُت :خُض ؤن َظٍ الخ٣ى١ق جخمشل في الخ ٤في الخُاة و٧ل ما ًترجب ٖليها مً ؾالمت
الٟغص مً الخٗظًب والازخُا ٝبياٞت بلى خ٣ه في الضٞإ الكغعي ويمان مدا٦مت ٖاصلت له ،خُض ًضزل يمنها
مسخل ٠خغٍاث الٟغص ٦دغٍت الخ٨ٟحر والخى٣ل وج٩ىًٍ الجمُٗاث والخمخ٘ بالجيؿُت وببضاء عؤًه الصخصخي بياٞت بلى
خغٍت الُٗ٣ضة و٦ظا اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت مً خ ٤في الخهىٍذ والترشر هاَُ ًٖ ٪ج٣لض الىْاث ٠الٗامت .

مجيل زلمد حسُت ،قانوف حقوؽ اإلنساف :ادلقدمة كادلبادئ األساسية ،ب.د.ف ،2009 ،ص ص . 7 – 4
 2صفاء الدين زلمد عبد احلكيم الصايف ،ادلرجع السابق ،ص . 4
3مجيل زلمد حسُت ،ادلرجع السابق ،ص . 9
4خياطي سلتار ،ادلرجع السابق ،ص .3
 5قادرم عبد العزيز ،حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكِف كالعالقات الدكلية :احملتويات كاآلليات ،دار ىومة للطباعة ،اجلزائر ،2003 ،ص . 9
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ي ٖلى ٖهضًً مىٟهلحن
 ١ؤلاوؿان بخخى ق
و ؤلاقخـادًت وؤلاحخماُُت٦ :ما ؾب ٤الظ٦غ ؤن بٖالن خ٣ى ق
 -2الخحى ق
 1966وٟ٦لذ َظٍ الخ٣ى١ق ل٩ل
ؤخضَما زام بالخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت الظي ا٢غ بخاعٍش 16صٌؿمبر
شخو بىنٟه َغٞا في اإلاجخم٘٦ ،ما ؤجها مىهىم ٖليها في بٖالن خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً اإلااصة ( )22بلى اإلااصة (، )27
وقملذ َظٍ الخ٣ى١ق ما ًلي:
 ؤهه ل٩ل شخو الخ ٤في الًماهت ؤلاظخماُٖت اإلاخد٣٣ت بىاؾُت اإلاجهىص ال٣ىمي للخٗاو قن الضولي . الخ ٤في الٗمل و٦ظا الخهى٫ق ٖلى اظغ ؤحٗابه اإلا٣ضمت والتي ًٟ٨ل ِٖكه وِٖل ؤؾغجه ب٨غامه بياٞت بلى خ٣هفي اوكاء ه٣اباث جدمُه.
 خ ٤الٟغص في الغاخت والُٗالث للمدآٞت ٖلى صخخه لغٞاَُخه وعٞاَُت ؤؾغجه و٦ظا خ ٤ألامىمت والُٟىلت فيالخهى٫ق ٖلى خماًت بظخماُٖت .
 الخ ٤في الخٗلم ،بدُض ؤهه ًجب ؤن ً٩ىنق الخٗلُم باإلاجان ٖلى ألا٢ل في مغاخله ألاولى وألاؾاؾُت بْاٞت بلىبلؼامُت الخٗلُم ألاولي واإلاؿاواة الخامت للجمُ٘ إلهماء شخهُت ؤلاوؿان وثٖؼٍؼ بخترامه لخىمُت الخٟاَم والهضا٢ت بحن
ظمُ٘ الكٗىب .
 الخغٍت في اإلاؿاَمت في الخ٣ضم الٗلمي وؤلاؾخٟاصة مً هخاثجه بياٞت بلى خ٣ه في خماًت مهالخه اإلااصًت وألاصبُتاإلاترجبت ًٖ هخاظه الٗلمي .
ب) الخحىوق الجماُُت :وهي الخ٣ى١ق التي ٌكمل الخهى٫ق ٖليها مجمىٖاث بكغٍت ،خُض ؤجها منها ما ْهغ مً
 ١بكٗب ٧امل مدضص مً بهخماءاجه الؿُاؾُت
ال٣ضم ٦ما َى الكإن باليؿبت لؤل٢لُاث ؤلازيُت ،خُض جغجبِ َظٍ الخ٣ى ق
ؤو الٗغُ٢ت ؤو الش٣اُٞت  ،وجخمشل مجملها في:
 -1الخق في جحسٍس اإلاـير :خُض ؤهه ظاء في الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت ؤهه
لجمُ٘ الكٗىب الخ ٤في ج٣غٍغ مهحرَا بىٟؿها ،خُض ؤجها بهظا ٞهي ج٣غعق مغ٦ؼَا الؿُاسخي وخغٍتها في الؿعي لخد٤ُ٣
همائها ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي ٦ ،ما ؤن لها مُل ٤الخغٍت في الخهغ ٝبثرواتها ومىاعصَا الُبُُٗت صونق بزال ٫بةلتزاماتها

حامت قطراف ،دليل احلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية – العهد الدكِف اخلاص باحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية ،ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف،
تونس ،2004 ،ص . 3
 2أنظر :ادلادة ( )22من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 3أنظر :ادلادة ( )23من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 4أنظر :ادلادتُت ( )24ك( )25من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 5أنظر :ادلادة ( )26من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 6أنظر :ادلادة ( )27من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
7قادرم عبد العزيز ،ادلرجع السابق ،ص .20
 8أنظر :ادلادة (  )0الفقر (  )0من العهد الدكِف اخلاص باحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية لعاـ . 966
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ججاٍ اإلاجخم٘ الضولي ،خُض ؤن ألا٢الُم اإلاكمىلت بالىناًت حٗمل ٖلى جدَ ٤ُ٣ظا الخ ٤في ج٣غٍغ اإلاهحر و٣ٞا ألخ٩ام
مُشا ١ألامم اإلاخدضة.
 -2الخق في الظالم :وَى ؤن ًخمخ٘ الكٗىب بدالت مً ألامً وؤلاؾخ٣غاع التي حؿمذ بمؼاولت مسخل ٠اليكاَاث
بُٗضا ًٖ الخى ٝوالخُغ ،بط ؤن الؿالم ً٩ىنق بما صولُا ظغاء ػوا ٫الخغوب والجزاٖاث اإلاؿلخت ؤو ً٩ىنق وَىُا بخد٤ُ٣
الخُاة والخغٍت والؿالمت إلاىاَجي الضولت .
٦ما ؤهه ًضزل يمً مٟهىم ألامً والؿالم خٓغ بؾخٗباص ألاشخام وؤلاججاع بهم ٗ٦بُض بياٞت بلى ٖضم
حٗغًٍهم للخٗظًب والٗ٣ىباث واإلاٗامالث الىخكُت التي ج٣لل مً ٦غامتهم .
 -3الخق في اإلاظاواة :وَى ؤن ً٩ىنق ال٩ل ٖلى ٢ضم وؾا ١في هُل خ٣ى٢هم بدُض ؤهه هو الٗهض الضولي الخام
بالخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖلى ؤن الضو٫ق ًجب ؤن جخٗهض بًمان اإلاؿاواة للظ٧ىعق وؤلاهار في الخمخ٘
بجمُ٘ الخ٣ى١ق ؤلاظخماُٖت وؤلا٢خهاصًت  ،وبالخالي ٞةن َظا الخً ٤ىضعط ْمً الخ٣ى١ق الٟغصًت والخ٣ى١ق الجماُٖت.
اإلاوجب الثالث :الخىمُت لدق ً خحىوق ؤلاوظان
 1977جىنُت ؤ٢غث ؤن الاٖترا ٝالضولي بد ٤الخىمُت ٌٗخبر مً
 ١ؤلاوؿان جبيذ ٖام
بن لجىت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ق
 ١التي ًجب ؤن حُٗى لئلوؿان  ،وبظلٞ ٪ةن الضو ق ٫ؤ٢غث بد٧ ٤ل بوؿان في يغوعة جدؿحن ظمُ٘ ظىاهب
ؤَم الخ٣ى ق
خُاجه الصخُت والبُئُت والهىاُٖت بياٞت بلى و٢اًخه مً ألاوبئت وجد ٤ُ٣له ؤلاهماء ال٩امل لصخهِخه ؤلاوؿاهُت و٧ل
طل ٪مً ؤظل جمُ٨ىه مً ؤلاؾهام بضو قع ها ٘ٞفي اإلاجخم٘ .
حٗخب مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان الٛحر ٢ابل للخهغ ٝبها،
 1986هو ٖلى ؤن الخىمُت ع
٦ما ؤن بٖالن الخ ٤في الخىمُت لٗام
بط ؤهه ًد ٤ل٩ل الكٗىب ؤلاؾهام في جد ٤ُ٣جىمُت ب٢خهاصًت وبظخماُٖت وؾُاؾُت والخمخ٘ بها باٖخباعَا مً الخغٍاث
ألاؾاؾُت  ،بط ؤن ؤلاٖما ٫الخام لخ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا ًضزل يمً خ ٤ؤلاوؿان في الخىمُت وطل ٪مً زال٫
بؿِ السخياصة الخامت ٖلى الثرواث واإلاىاعص الُبُُٗت والخهغ ٝبها في بَاع ٌؿمذ بالخ٣ضم والىمى للضو٫ق  ،خُض ؤن الضو٫ق
مً واظبها وي٘ ؾُاؾاث بهماثُت مالثمت تهض ٝبلى الخدؿً اإلاؿخمغ لغٞاَُت ظمُ٘ مىاَىيها مً زال ٫مكاع٦تهم
الهاصٞت بياٞت بلى الخىػَ٘ الٗاص ٫للٟىاثض الىاظمت ٖنها .

أنظر :ادلادة (  )0الفقرتُت ( )02ك( )03من العهد الدكِف اخلاص باحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية لعاـ . 966
 2أنظر :ادلادة ( )03من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 3أنظر :ادلادتُت ( )04ك( )05من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ . 948
 4أنظر :ادلادة ( )03من العهد الدكِف اخلاص باحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية لعاـ . 966
5خياطي سلتار ،ادلرجع السابق ،ص .34
 6أنظر :ادلادتُت ( ) 2ك( ) 3من العهد الدكِف اخلاص باحلقكؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية لعاـ . 966
 7أنظر :ادلادة (  )0الفقرة (  )0من إعالف احلق يف التنمية لعاـ . 986
 8أنظر :ادلادة (  )0الفقرة ( )02من إعالف احلق يف التنمية لعاـ . 986
 9أنظر :ادلادة ( )02من إعالف احلق يف التنمية لعاـ . 986
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٦ما وؤهه ٖلى الضو٫ق بجساط مسخل ٠ؤلاظغاءاث الآلػمت إلػالت الٗ٣باث التي حٗترى ؾبُل الخىمُت الىاقئت ًٖ ٖضم
جُبُ ٤للخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ًٞال ًٖ الخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت  ،بياٞت بلى الؿعي
 ١ؤلاوؿان .
لخٗؼٍؼ الؿلم وألامً الضولُحن ًٖ َغٍ ٤جد ٤ُ٣هؼٕ الؿالح ٧ىؾُلت لخىمُت خ٣ى ق
وللضو٫ق ؤن ج٣ىم بدماًت البِئت التي ٌِٗل ٞيها ؤٞغاصَا مً جلىر و٦ظا الخٟاّ ٖلى جىاػجها ،بط ؤن خماًت البِئت مً
اإلاىيىٖاث ألاؾاؾُت لل٣اهىنق الضولي الخضًض وخماًتها حٗض مً يمً ؤلاَاع الٗام لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ألن البِئت ؤاخذ في
الى٢ذ الغاًَ مهضصة بٗضة مساَغ ؤَمها اهدكاع ؤلاقٗاٖاث الىىوٍت التي تهضص الخُاة ٖلى ألاعى .
وجُبُ ٤خ٣ى١ق ؤلاوؿان الٟغصًت والجماُٖت ًازغ بهىعة بًجابُت ٖلى الخىمُت والٗ٨ـ وطل ٪مً ٖضة هىاحي
٧اآلحي:
 /1فُما ًخف الخحىوق الفسدًت
حٗخب الغ٦حزة ألاؾاؾُت للنهىى بدىمُت قاملت طل ٪ؤن ٧لما ٧ان
 ٞد ٤الخُاة وؾالمت الٟغص الٗ٣لُت والبضهُت عالٟغص ًمل ٪بعاصجه الخانت جُىٍغٍ للمجخم٘ مدؿاعٖا وؤ٦ثر ٞاٖلُت ،وبالٗ٨ـ ؤهه ٧لما ٧اهذ الضو ق ٫ؤ٦ثر همىا ٧ان الٟغص
ٞيها ًخمخ٘ بدُاة ؤًٞل.
 اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت جلٗب صوعا َاما في جىمُت الخغٍاث الؿامية للمجخمٗاث ٞمشال الخ ٤في الاهخسابًتر ٥اإلاجا ٫إلزخُاع ألاشخام طويق الٟ٨اءة والظًً بضوعَم ؾىً ٝنهًىنق بالىمى الؿُاسخي الىَجي و٦ظا ٖلى اإلاؿخىيق
الضولي ،وبالٗ٨ـ ٩ٞلما ٧اهذ الضولت ؤ٦ثر همىا ٧اهذ ٞيها الخُاة الؿُاؾُت ؤ٦ثر قٟاُٞت ومهضاُ٢ت.
 الخ ٤في الخٗلم ٌٗخبر ؤييا مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للخىمُت بةٖخبرؤن ٧لما ٧ان اإلاجخم٘ ؤ٦ثر حٗلما ٢ام بىي٘ زُِجىمىٍت ؤ٦ثر بؾخ٣غاعا وؤ٦ثر ٞاٖلُت ،بياٞت بلى طلٞ ٪د ٤الٗمل ًاصي بالٟغص بلى ؤلابضإ في الدؿاعٕ بالخىمُت وجُىٍغ
ي واُٗ٢ىٖملي٦ ،ما اهه ٧لما ٧اهذ الضولت ؤ٦ثر ج٣ضما وهمىا ٧ان ٞيها الىٓام الخٗلُمي ؤ٦ثر جُىعا وؤ٦ثر
ألا٩ٞاع ٖلى مؿخى ق
ٗٞالُت.
 /2فُما ًخف الخحىوق الجماُُت
 الخ ٤في ألامً والؿالم مً ؤؾمى الخ٣ى١ق التي جىاصي بها َُئت ألامم اإلاخدضة وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤مجلـ ألامً الضولي،بدُض ؤن اإلاجخمٗاث ٧لما وظضث ؤلاؾخ٣غاع ألامجي ٧اهذ ٢اصعة ٖلى الخ٩ٟيع بهىعة ؾلُمت والنهىى بدىمُت ٗٞلُت
قاملت ،وبالٗ٨ـ ٩ٞلما ٧اهذ الضولت ؤ٦ثر همىا ٧اهذ ؤ٦ثر بؾخ٣غاعا مً الىاخُت ألامىُت.
 الخ ٤في ج٣غٍغ الكٗىب إلاهحرَا ًلٗب صوعا في الخىمُت بهىعة مباقغة بدُض ؤن ال٨ٟغة الخىمىٍت الىاخضة الًم ً٨ؤن جىجر ٖىض٧ل الكٗىب٩ٞ ،ل قٗب ًدخاط بلى ؤؾلىب جىمىيق مٗحن طل ٪خؿب البِئت التي ٌِٗل ٞيها وخؿب
الٓغو ٝاإلادُُت به.
أنظر :ادلادة ( )06الفقرة ( )03من إعالف احلق يف التنمية لعاـ . 986
 2أنظر :ادلادة ( )07من إعالف احلق يف التنمية لعاـ . 986
3خياطي سلتار ،ادلرجع السابق ،ص .35
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اإلابدث الثاوي
ألا ً ؤلاوظاوي ودوزٍ في الخىمُت الدولُت
مىظ مُل٘ الدؿُٗيُاث وفي بَاع الٗىإلات والشىعة الخ٨ىىلىظُت ْهغث جدضًاث ؤمىُت جخجاوػق خضوص الضو٫ق وجٟغى
ٖليها الخٗاونق إلاىاظهتها ،بط ؤهه مً يمً ؤخض اإلاٟاَُم اإلاؿخدضزت َى مٟهىم "ألامً ؤلاوؿاوي" الظي ًخسظ مً الٟغص
٦إؾاؽ إلاىاظهت ٧اٞت التهضًضاث  ،ولظل ٪ؤيخى الاَخمام باألمً ؤلاوؿاوي مً ألاولىٍاث في ٖالم جدىاػٖه مسخل٠
الخُاعاث ؤلاًضًىلىظُت وتهُمً ٖلُه ؾُاؾت الُ٣ب الىاخض التي حؿعى لٟغى ز٣اٞذَا و٢ىاهُنها ٖلى اإلاجخم٘ الضولي
بإؾغٍ .
٦ما ؤن الآلمؿاواة اإلااصًت آلازظة في ؤلاحؿإ بحن مسخل ٠الضو ق ٫ؤو يمً مىاَ ٤الضولت الىاخضة وختى ُٞما بحن
الكغ٧اث واإلاىٓماث الضولُت لها جإزحر مباقغ ٖلى الخبرة ؤلاوؿاهُت اإلاٗانغة في ألامً و٦ظا ٖلى جُلٗاجه اإلاؿخ٣بلُت
لخىمية وج٣ىٍت ألامً ؤلاوؿاوي .
وبالخالي ٞةن مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي بعجبِ ٦شحرا بش٣اٞت وُ٢م اإلاجخمٗاث ،ومً ؤظل طلٞ ٪ةن ماقغاجه الٓاَغة و
اإلاغاص جد٣ُ٣ها جسخل ٠مً مجخم٘ آلزغ ،بال ؤن َىا ٥قبه بظمإ ٖلىإن بوٗضام ألامً الٛظاجي مً ؤَم اإلاهضصاث اإلاخٗل٣ت
باألمً ؤلاوؿاوي بخُض ؤن ؤَمُخه في الى٢ذ الغاًَ حٗخبر ٦مضزل لؤلمً ؤلاوؿاوي .
بط ؤن ألامً والخىمُت ٖىهغان مخالػمان ُٞم ً٨ال٣ى٫ق ال جىمُت بال ؤمً وال ؤمً بال جىمُت ،بدُض ؤن ألامً َى
اإلادغ ٥الخ٣ُ٣ي للخىمُت واإلاا٦ض ٖلى بؾخ٣غاعَا وصًمىمتها وبهظا ٞةن الضو٫ق جدغم ٖلى ؤلاَخمام باألمً وبٖخباعٍ مً ؤَم
الىاظباث الغؾمُت التي جغج٨ؼ ٖليها الضو٫ق خُض حسخغ له مسخل ٠ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبكغٍت.
اإلاوجب ألاو قى :فهىم ألا ً ؤلاوظاوي
٧اهذ الاقاعة بلى بضاًت َغح مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي وااختزال ٫ج٣اعٍغ بٌٗ اللجان اإلاؿخ٣لت اإلاٗىُت بضعاؾاث
ألامً والخىمُت وطل ٪مىظ ؾبُٗيُاث ال٣غ قن اإلااضخي ،منها "هاصي عوما" الظي ؤنضع ٖضة ج٣اعٍغ جبرػ ٨ٞغة اإلاكا٧ل التي
ًىاظهها البكغ في اإلاجخم٘ الضولي مً ٣ٞغ وبٚتراب و٦ظا ُٚاب ألامً الىُْٟي بياٞت بلى مكا٧ل الخضخم الؿ٩اوي وؾىء
بؾخسضام البِئت ،وبهظا ٣ٞض خاولذ بٖاصة نُاٚت الخىمُت الضولية وألامً ؤلاوؿاوي بما ًدؿً الخُاعاث لؤلٞغاص .

خدجية عرفة زلمد أمُت ،مفهوـ األمن اإلنساين ،ادلركز الدكِف للدراسات ادلستقبلية كاإلسًتاتيجية ،العدد  ، 3مصر ،جانفي  ،2006ص .4
 2األخضر عمر الدىيمي ،ادللتقى العلمي حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين من منظور األمن اإلنساين ،بَتكت – لبناف ،مام  ،20 0ص .5
 3علي أمحد الطراح كغساف منَت محزة سنو ،اذليمنة اإلقتصادية العادلية كالتنمية كاألمن اإلنساين ،رللة العلوـ اإلنسانية ،اؿ عدد الرابع ،جامعة زلمد خيضر – بسكرة،
مام  ،2003ص .3
 4صديق الطيب منَت ،ادلفاىيم األمنية يف رلاؿ األمن الغذائي ،ندكة علمية لقيم احلماية ادلدنية يف ادلناىج التعليمية األمنية ،مركز ا لدراسات كالبحوث – جامعة نايف
العربية للعلوـ األمنية ،الرياض ،فرباير  ،2008ص .5
 5خدجية عرفة زلمد أمُت ،األمن اإلنساين :ادلفهوـ كالتطبيق يف الواقع العريب كالدكِف ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،ط  ،الرياض ،2009 ،ص .22
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بط ؤن مهُلر ألامً ؤلاوؿاوي ْهغ في مىخه ٠الدؿُٗيُاث ٦ىخاط للخدىالث التي قهضَا اإلاجخم٘ الضولي بٗض
الخغب الباعصة وطل ٪مً زال ٫التر٦حز ٖلى الٟغص ولِـ ٖلى الضولت باٖخباعٍ ٧ىخضة ؾُاؾُت وَظا بخإُ٦ض الؿُاؾُاث
ألامىُت ٕلى َض ٝجد ٤ُ٣ؤمً الٟغص بجاهب ؤمً الضولت .
 /1حِسٍف ألا ً ؤلاوظاوي :وَى الظي ًىهغ ٝمٗىاٍ بلى الخٟاّ ٖلى ٦غامت الٟغص و٦ظا جلبُت بخخُاظاجه اإلاٗىىٍت
بجاهب ؤلاخخُاظاث اإلااصًت ،خُض ؤن جد٣ُ٣ه ً٩ىنق مً زال ٫بجبإ ؾُاؾاث جىمىٍت وَظا ٖبر جد ٤ُ٣جىمُت ب٢خهاصًت
وبظخماعية بياٞت بلى نىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وبالخالي ٞةن ألامً ؤلاوؿاوي ٌٗخمض ٖلى الٟغص بةٖخباع ؤن جد ٤ُ٣ؤمً صولي
مؿخ٣غ ًبجى بخد ٤ُ٣ألامً مً ألاؾٟل (ألاٞغاص) بلى ألاٖلى (الكٗىب والضو٫ق) ،ولظلٞ ٪األمً ؤلاوؿاوي َى الخى ٤ُٞبحن
ؤمً الضو٫ق وؤمً ألاٞغاص .
مً َىا هغيق ؤن حٗغٍ ٠ألامً ؤلاوؿاوي ًدؿم ب٣ضع مً الٛمىى بدُض ؤهه ٌكمل ٧ل ما حهضص ألاٞغاص مً جغ٦حز ٖلى
البٗض الؿُاسخي (الخدغعق مً الخى ٝوالخماًت مً الجزاٖاث اإلاؿلخت) ؤو البٗض الخىمىيق (الخدغعق مً الخاظت وال٣ٟغ
والخغمان ؤلا٢خهاصي) ،بط ؤهه بةزخهاع َى الؿعي لخد ٤ُ٣ؤمً ألاٞغاص مً زال ٫ؤلانالح اإلااؾسخي و٦ظا بوكاء
ماؾؿاث ؤمىُت ُٟ٦لت بدماًت ظىاهب ألاٞغاص ٧اٞت .
 1994الهاصع ًٖ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي خضص ؤعب٘ زهاثو لؤلمً
٦ما ؤهه في ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت لٗام
ؤلاوؿاوي جمشلذ في:
 ؤهه قامل ٖالمي ،طل ٪ؤهه خ ٤لئلوؿان في ٧ل م٩ان. م٩ىهاجه مخ٩املت ،بدُض ؤن ٧لىاخض منها ً٨مل آلازغ. للى٢اًت اإلاب٨غة ًترجب جمحز الخضزل الالخ.٤ مدىعٍ ؤلاوؿان ،بدُض ًخمشل في الخدغعق مً الخاظت بياٞت بلى الخدغعمً الخى. ٝ ١ؤلاوؿان والخ٨م الغاقضو الخهى قٖ ٫لى الخٗلُم والغٖاًت
٦ما ًخًمً ألامً ؤلاوؿاوي في ؤوؾ٘ مٗاهُه خ٣ى ق
الصخُت بياٞت بلى بجاخت الخُاعاث ل٩ل ٞغص لخد ٤ُ٣بم٩اهاجه وَظا في بَاع الخىظه للخض مً ال٣ٟغ وجد ٤ُ٣الىمى
ؤلا٢خهاصي ومى٘ الجزاٖاث اإلاؿلخت لخدٓىاألظُا ٫اإلا٣بلت ببِئت ؤمىت ومؿخ٣غة .
٦ما ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ؤ٦ض ٖلى جىؾُ٘ مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي وطل ٪ؤمام الجمُٗت
 ،2010خُض صٖا بلى بجساط بظغاءاث وبؾتراجُجُاث مغ٦ؼة ٖلى البكغ وقاملت و٦ظا الى٢اًت ٖلى ٧ل
الٗامت بخاعٍش/05/20
اإلاؿخىٍاث ،خُض ٢ا" ٫ؤن جُىٍغ ألامً ؤلاوؿاوي ًخُلب ماؾؿاث ٢ىٍت ومؿخ٣غة م٘ بخخٟاّ الخ٩ىماث بالضوعق

األخضر عمر الدىيمي ،ادلرجع السابق ،ص .27
 2عمر سعد اهلل ،ادلرجع السابق ،ص .68
 3خدجية عرفة زلمد أمُت ،مفهوـ األمن اإلنساين ،ادلرجع السابق ،ص .25
 4عمر سعد اهلل ،ادلرجع السابق ،ص .69
 5األخضر عمر الدىيمي ،ادلرجع السابق ،ص .32
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ألاؾاسخي في وي٘ هٓام مبجي ٖلى ا٢٫اهىنق وجدضًض بخخُاظاث الؿ٩ان لغ ٘ٞاإلاٗاهاة وجُىٍغ خلى٫ق مبيُت ٖلى الىا ٘٢وبىاء
قغ٧اث طاث ؤَضا ٝمدضصة وٚحر م٩لٟت"٦ ،ما ؤيا ٝؤن مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي َى ؤؾاؽ ٖمل ألامم اإلاخدضة .
 1999ؤن الٗىإلات
 /2جددًاث ألا ً ؤلاوظاوي :ل٣ض ظاء في الخ٣غٍغ الهاصع ًٖ البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم المجدضة ٖام
٧اهذ زُىة ٦بحرة هدى جىٞحر ٞغم للخ٣ضم البكغيق في مسخل ٠اإلاجاالث هٓغا للخُىعق الخ٨ىىلىجي الظي ًاصي بلى ػٍاصة
اإلاٗغٞت بياٞت بلى ؾهىلت وؾغٖت الخضماث ،بط ؤجها في اإلا٣ابل ويٗذ مجمىٖت مً التهضًضاث التي جىاظه ألامً ؤلاوؿاوي
وجازغ ٖلُه.
خُض ؤن الغثِـ الؿاب ٤لبرهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت ؤقاع بلى ؤن ألامً ؾاب٣ا ٧ان ًضوعق خى٫ق الجزاٖاث ،ِ٣ٞ
بِىما ؤيخى في الى٢ذ الغاًَ ؤ٦ثر جٟغٖا بدُض ؤنبذ ما ٌكٛل ألامً ؤلاوؿاوي َى الً٣اًا الخُاجُت الُىمُت مً ؤمً
وُْٟي وؤمً نخي وؤمً بُئي وما قابهها مً تهضًضاث خُاحية لؤلمً ؤلاوؿاوي خى٫ق الٗالم.
 1999خضص ؾبٗت جدضًاث ؤؾاؾُت تهضص ألامً ؤلاوؿاوي ،جمشلذ
بط ؤن ج٣غٍغ البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة ٖام
في :
 ُٚاب ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي. ُٚاب ألامان الىُْٟي وٖضم اؾخ٣غاع الضزل وطل ٪مً زال ٫الؿُاؾاث الىُُْٟت اإلادؿمت باوٗضام الٗ٣ىص ؤويماهاث الٗمل.
 ُٚاب ألامان الهخي وؾهىلت بهدكاع ألامغاى وألاوبئت في مسخل ٠ؤهداء الٗالم. ُٚاب ألامان الش٣افي ،خُض ؤن الٗىإلات مؼظذ مسخل ٠الش٣اٞاث بُغٍ٣ت ٚحر مخ٩اٞئت باهخ٣ا ٫ؤ٩ٞاع الضو٫ق الٛىُتبلى الضو ق ٫ال٣ٟحرة.
 ُٚاب ألامان الصخصخي وطل ٪باهدكاع الجغٍمة اإلاىٓمت. ُٚاب ألامان البُئي بؿبب ؤلازتراٖاث الخضًشت طاث الخإزحر بال ٜالخُىعة ٖلى البِئت.ُٚ -اب ألامان الؿُاسخي واإلاجخمعي وطل ٪مً زال ٫ؾهىلت بهخ٣ا ٫ألاؾلخت وبهخٗاف صوعق الكغ٧اث اإلاهىٗت لها.

األمُت العاـ حيث على توسيع مفهوـ األمن اإلنساين ،مركز انباء األمم ادلتحدة ،ادلوقع الرمسي لألمم ادلتحدة ،تاريخ االطالع  ،20 6/02/28 :منشور علل ادلوقع
التاِف:
www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsId=13024#.UYGUm0rbjFw
 2خدجية عرفة زلمد أمُت ،مفهوـ األمن اإلنساين ،ادلرجع السابق ،ص .20
 3علي امحد طراح كغساف منَت محزة سنو ،ادلرجع السابق ،ص .7
 4عبد العظيم بن صغَت ،األمن اإلنساين كاحلرب على البيئة ،رللة ادلفكر ،العدد اخلامس ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية – جامعة زلمد خيضر – بسكرة ،ب.د.ت،
ص ص .9 – 90
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اإلاوجب الثاوي :الخىمُت ؤلاوظاهُت
1990بخ٣ضًمه لخهىعق الخىمُت مؿخمض مً
ل٣ض جُىعق َظا اإلاٟهىم مً َغ ٝبعهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت ٖام
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بط ؤجهٓلخاإلوؿاهُت حٗاوي مً وٍالث الخغوب ول٣غون مً الؼمً ختى ْهغث الاجٟاُ٢اث ألاعب٘ لجىُ٠
 1949وؤُٖذ ؤلاوؿان الخ ٤في الِٗل بإمان وَمإهِىت مً زال ٫جدٖ ٤ُ٣ضة قغوٍ منها :
ٖام
ٖضم جدمُل ؤلاوؿان مؿاولُت ٖمل لم ًغج٨به. -خٓغ الٗ٣ىباث الجماُٖت وؤٖما ٫ؤلاهخ٣ام.

42

 خ ٤ؤلاوؿان في الاهخٟإ بالًماهاث ال٣اهىهُت ٧لها. ١ؤلاوؿاهُت له.
 ال ٌؿمذ لئلوؿان بالخىاػ ق ًٖ ٫الخ٣ى ق خغمان الخٗظًب ٚحر ؤلاوؿاوي في ألاعاضخي اإلادخلت.خُض ؤن مٟهىم الخىمُت ؤلانؾاهُت َى ؤخضؤوؾ٘ مٟاَُم الخىمُت وطل ٪ألجها جىؾ٘ الخُاعاث الجىَغٍت للبكغ ،بط
هجض ؤن الاؾخد٣ا٢اث البكغٍتٚحر مدضوصة بدُض ؤجها جخٛحر م٘ الؼمان واإلا٩ان ،وبالخالي ٞةن الخىمُت ؤلاوؿاهُت باقخمالها
ٖلى ظمُ٘ َظٍ الجىاهب ٞاجها جمشل هُا٢ا ؤ٦ثر قمىلُت في الخىمُت .
التنمُت ؤلاوؿاهُت جخمدىعق خى٫ق مغ٦ؼٍت ؤلاوؿان ولخد٣ُ٣ها ًجب جىٞحر ٖضة قغوٍ منها :
 ؤلاعج٩اػ ٖلى الخالػمُت بحن ال٣اهىنق وخ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ؤظل جم٨حن ؤلاوؿان مً مسخل ٠خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت. جُبُ ٤خ٨م ٢اثم ٖلى الضًم٣غاَُت التي جم ً٨مً جىمُت مسخل ٠ظىاهب ؤلاوؿان. اإلادأٞة ٖلى البِئت التي ٌِٗل ٞيها ؤلاوؿان وٖلى مسخل ٠اإلاىاعص الُبُُٗت ختى ال ج ٘٣في اإلاؿخ٣بل خغوبوهؼاٖاث ٖليها.
 جد ٤ُ٣م٣اعبت َاصٞت لًماهةوؿاهُت ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ الضولي.وبالخاليٞ ،ةن الخىمُت ؤلاوؿاهُت هي ٖملُت جىؾُ٘ الخُاعاث التي ًماعؾها ؤلاوؿان في اإلاجا ٫ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي
والؿُاسخي والش٣افي٦ ،ما ؤجها ٖملُت ومدهلت في الى٢ذ ُٖىه ٞهي جىؾُ٘ الخُاعاث ٦ما ؤجها جغج٨ؼ ٖلى الىخاثج التي
ًخىنل بليها والتي حكمل:
يقضي مبدأ األمن كالطمانينة حبق السالمة الشخصية لإلنساف كاحًتامو كمعاملتو بشكل انساين كالدفاع عن اإلنسانية من سلتلف األخطار كذ لك من أجل ربقيق
تنمية انسانية ،كدلزيد من التفاصيل راجع :زلمد امحد داكد ،ادلرجع السابق ،ص ص . 4 – 38
 2عبد اجمليد راشد ،يف مفهوـ التنمية اإلنسانية ،رللة احلوار ادلتمدف ،العدد  30 ،2 5نوفمرب  ،2007تاريخ االطالع  ،20 6/02/28 :منشور على ادلوقع
التاِف:
3ازلند برقوؽ ،التنمية اإلنسانية  :مقاربة معرفية 28 ،ابريل

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116956
 ،20موقع سياسة،تاريخ االطالع Error! Hyperlink reference not 20 6/02/28 :

valid.

www.politics- ar.com/ar/index.php/permalink/3008.html
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الِٗل خُاة َىٍلت وصخُت.ي.
 ب٦دؿاب اإلاٗغٞت والىمى ال٨ٟغ قاإلاوجب الثالثُ :القت ألا ً ؤلاوظاوي بالخىمُت الدولُت
ٖىض صعاؾت الخىمُت في اإلاجخم٘ الضولي هجض ؤن َىا ٥مهضصاث لؤلمً ؤلاوؿاوي جإزغ في جد٣ُ٣ها ؤو ج٩ىنق ؾببا في
٢هىعَا وطل ٪هٓغا لالعجباٍ الىزُ ٤بحن الٗضالت والخغٍت و٦ظا الجزاٖاث وجضازل بًضًىلىظُاث اإلاجخمٗاثٞ ،ىجض ؤن
ألامً ؤلا٢خهاصي ًىٞغ للمجخم٘ جىمُت ب٢خهاصًت ًخجاوػق بها مغخلت ال٣ٟغ وٍض ٘ٞبعجلت الخٗلُم وؤن ألامً البُئي ًىٞغ له
الخىمُت الٛظاثُت التي بضوعَا جىٞغ الخُاة الصخُت لؤلٞغاص ،وبالخالي ٞةن ألامً ؤلاوؿاوي ًض ٘ٞبخد ٤ُ٣جىمُت قاملت.
٦ما ؤهه في ؤي بؾتراجُجُت للخىمُت الضولُت ًترجب ؤن ج٩ىنق َاصٞت لخد ٤ُ٣ألامً ؤلانؾاوي مً زال ٫جىٞحر الاوسجام
بحن البِئت وؤلاوؿان٦ ،ما ؤن مٟهىم ٧ل مً ألامً ؤلاوؿاوي والخىمُت ؤلاوؿاهُت ً٨مل بًٗهماالبٌٗ وطل ٪لؿعي ٧ل
منهما لخد ٤ُ٣هٟـ ألاَضا ٝم٘ وظىص بٌٗ الازخالٞاث بحن اإلاٟهىمحن جخمشل في:
 بطا ٧اهذ الخىمُت ؤلاوؿاهُت حٗجي جىؾُ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ؤمام ألاٞغاص ٞةن ألامً ؤلاوؿاوي َى ٢ضعة ألاٞغاصٖلى ؤلازخُاع بحن مسخل ٠البضاثل في بِئت ؤمىت.
 الخىمُت ؤلاوؿاهُت جخمشل في بػالت الٗ٣باث التي جدى٫ق صونق اػصَاع البكغٍت ،في خحن ؤن ألامً ؤلاوؿاوي ٌٗمل ٖلىخماًت الخُاة البكغٍت والؿعي إلًجاص ؾبل ُٟ٦لت بخ٣لُل ألازُاع مؿخ٣بال بخم٨حن ألاٞغاص مً اإلا٣ضعة ٖلى مجابهت جل٪
ألازُاع.
 جخمشل ؤولىٍت الخىمُت ؤلاوؿاهُت في جد ٤ُ٣الىمى واإلاؿاواة بِىما ألامً ؤلاوؿاوي ًغج٨ؼ ٖلى بًجاص بِئت ؤمىُتمالثمت إلاىاظهت الخدىالث الٗاإلاُت.
 ًغج٨ؼ ألامً ؤلاوؿاوي ٖلى ؤلانالح اإلااؾؿاثي باوكاء ماؾؿاث ُٟ٦لت بهىنق ٦غامت ؤلاوؿان ،بِىما الخىمُتؤلاوؿاهُت حٗجي جىٞحر الاخخُاظاث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص لخُاة مالثمت.
و بالخالي ًم ً٨ال٣ى ق ٫ؤن مسخلٞ ٠غوٕ ألامً ؤلاوؿاوي جد ٤٣هٓحراتها مً ٞغوٕ الخىمُت خُض ان:
* ألامً ؤلا٢خهاصي ًاصي بلى الخماًت مً ال٣ٟغ وبػصٍ اع الٗمل وبالخالي جد ٤ُ٣جىمُت ب٢خهاصًت.
* ألامً الٛظاجي ًم ً٨ألاٞغاص مً الىنى٫ق بلى َٗام ؤمً ،وألامً الهخي ًاصي بلى خماًت ؤلاوؿان مً ألامغاى
وألاوبئت ،وألامً الصخصخي ًاصي بلى جىٞحر الخماًت لؤلٞغاص مً الايُهاص وبالخالي ٞةن جىٞحرَا ًترجب ٖلُه جد ٤ُ٣جىمُت
بظخماُٖت.
* ألامً الؿُاسخي ًاصي بلى الخماًت مً الٓلم الؿُاسخي وجىٞحر الخغٍت والٗضالت والضًم٣غاَُت وبالخالي جد٤ُ٣
جىمُت ؾُاؾُت.
أبو احلسن عبد ادلوجود إبراىيم أبو زيد ،التنمية اإلجتماعية كحقوؽ اإلنساف ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .3
 2خدجية عرفة زلمد أمُت ،األمن اإلنساين :ادلفهوـ كالتطبيق يف الواقع العريب كالدكِف ،ادلرجع السابق ،ص ص .68 – 67
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* ألامً البُئي ًاصي بلى خماًت البِئت مً الخلىر وهٟاط اإلاىاعص الُبُُٗت وبالخالي جد ٤ُ٣جىمُت بُئُت.
الخاجمت
مٟهىم الخىمُت ٌٗ٨ـ ٨ٞغة الخ٩ام ٫بحن خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،الخىمُت الضولُت الكاملت ٦ما ٢غعق بٖالن الخ ٤في
 1986هي ٖملُت ب٢خهاصًت وبظخماُٖت
 128الهاصع بخاعٍش 4صٌؿمبر
الخىمُت الظي بٖخمضجه الجمُٗت الٗامت في ٢غاعَا/41
وز٣اُٞت وؾُاؾُت تهض ٝبلى الخدؿحن اإلاؿخمغ لغٞاَُت ألاٞغاص ،بط ظاء في ؤلاٖالن ؤن طمُ٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت مترابُت وحٗؼٍؼ الخىمُت ًخىا ٤ٞم٘ حٗؼٍؼ الخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت .الخ.
٦ما ؤن جىٞغ الخىمُت الضولُت جاصي بلى جد٨ٞ ٤٣غة خ ٤ؤلاوؿان ،بط ؤهه في َظا الهضص ظاء ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م
 2000بىهه ٖلى ؤن خماًت اإلاغؤة مً ؤزغ الجزاٖاث اإلاؿلخت وحٗؼٍؼ صوعَا في بىاء ألامً الضولي
 1325الهاصع في ؤ٦خىبغ ٖام
وخ ٟٔالؿالم ًاصي بلى جُىعق اإلاجخم٘ الضولي وجىمُخه.
وبىاءا ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةهه مً ؤَم الىخاثج اإلاخىنل اليها في َظٍ الضعاؾت هي:


ؤن الخٟاّ ٖلى ألاعواح مً زال ٫خل الجزاٖاث الضولُت ًاصي باإلاجخم٘ الضولي بلى الخىمُت اإلاؿخضامت.

ؤن ألاؾلخت الخُحرة (الىىوٍت ،البُىلىظُت) جاصي بلى ٞخ ٪بالبكغٍت مً ظهت وبالبِئت الضولُت مً ظهت

ؤزغيق ظغاء ؤلاؾخٗما ٫ختى ولى في ٚغى الخجغبت وبالخالي جاصي بلى ٖغ٢لت الخىمُت البُئُت.


ؤن خماًت اإلاغؤة والُٟل في اإلاجخمٗاث ؤؽاؽ الخىمُت الضولُت الكاملت.

 ؤن جىٞحر بِئت حٗلُمُت خؿىت في اإلاجخمٗاث اإلادلُت ًترجب ٖلُه ج٣ضم مسخل ٠الضو٫ق وبالخالي ؤلاػصَاع في
اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل.
وجب٣ى الخىنُت الىخُضة الهامت في َظا الهضص مً ؤظل النهىى بدىمُت صولُت قاملت هي الؿعي للخُبُ ٤الٟٗلي
لل٣ىاهحن الضولُت زانت ٢اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى ٧ل الضو٫ق.
قاةمت اإلاساحّ
 /1النخب
 ١ؤلاوؿان ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض،
 -1ؤبى الخؿً ٖبض اإلاىظىص ببغاَُم ؤبى ػٍض ،الخىمُت ؤلاظخماُٖت وخ٣ى ق
2009
ؤلاؾ٨ىضعٍت. ،
2009
 -2بؾماُٖل ؾغاط الضًً ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان واإلاغؤة والخىمُت ،م٨خبت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،منغ. ،
2009
 -3ظمُل مدمض خؿحن٢ ،اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان :اإلا٣ضمت واإلاباصت ألاؾاؾُت ،بضونق ؾىت وكغ. ،
 ١ؤلا٢خهاصًت
 ١ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت – الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ق
 -4خاجم ُ٢غان ،صلُل الخ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان ،جىوـ2004. ،
وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت ،اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ق
التقرير السنوم للمجلس القومي حلقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،2005 ،ص ص . 9 – 88
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 -5زضًجت ٖغٞت مدمض ؤمحن ،ألامً ؤلاوؿاوي :اإلاٟهىم والخُبُ ٤في الىا ٘٢الٗغبي والضولي ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت
2009
للٗلىم ألامىُت ،1ٍ ،الغٍاى. ،
 -6نٟاء الضًً مدمض ٖبض الخُ٨م الهافي ،خ ٤ؤلاوؿان في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت وخماًخه صولُا ،ميكىعاث الخلبي
2005
الخ٣ىُ٢ت ،1ٍ ،بحروث – لبىان. ،
2005
ٖ -7مغ ؾٗض هللا ،معجم ال٣اهىنق الضولي اإلاٗانغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،1ٍ ،الجؼاثغ. ،
ي وٖانم زلُل ،الجزاٖاث اإلاؿلخت وؤمً اإلاغؤة ،مٗهض ببغاَُم ؤبى لٛض للضعاؾاث الضولُت،1ٍ ،
ٖ -8لي الجغباو ق
2008
.
٢ -9اصعيق ٖبض الٗؼٍؼ ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي والٗال٢اث الضولُت :اإلادخىٍاث وآلالُاث ،صاع َىمت
.2003
للُباٖت ،الجؼاثغ،
/2اإلارلساث الجا ُِت
 -1زُاَي مسخاع ،صوعق الً٣اء الجىاجي في خماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماظؿخحر في بَاع
مضعؾت الض٦خىعاٍ في ال٣اهىنق ألاؾاسخي والٗلىم الؿُاؾُت٧ ،لُت الخ٣ى١ق والٗلىم الؿُاؾُت – ظامٗت مىلىص مٗمغيق –
2011
جحزيق وػو. ،
 -2عاٞعي عبُ٘ ،الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي اإلاؿلر ،مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىنق الضولي والٗال٢اث
2012
الضولُت٧ ،لُت الخ٣ى١ق والٗلىم الؿُاؾُت – ظامٗت الض٦خىعق الُاَغ مىالي – ؾُٗضة. ،
 -3ػعهىح ًاؾمُىت ،بق٩الُت الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،عؾالت جسغط لىُل قهاصة ماظؿخحر في الٗلىم
2006
ؤلا٢خهاصًت٧ ،لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُحر – ظامٗت الجؼاثغ. ،
 -4وٗاع ػَغة ،خ٣ى١ق الُٟل ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣انونق الٗام٧ ،لُت
2011
الخ٣ى١ق والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الض٦خىعق الُاَغ مىالي – ؾُٗضة. ،
 /3اإلامالث الِجمُت
 -1زضًجت ٖغٞت مدمض ؤمحن ،مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي ،اإلاغ٦ؼ الضولي للضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت وؤلاؾتراجُجُت ،الٗضص
2006
 ،13مهغ ،ظاهٟي .
ٖ -2بض ؤلاله وٗمت ظٟٗغ ،ج٩لٟت ا٫ظغٍمت وؤزغَا ٖلى الخىمُت في اإلاجخم٘ ألاعصوي ،اإلاجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت
والخضعٍب ،اإلاجلض – 15الٗضص ،30ألاعصن ،ص.ؽ.ن.
ٖ -3بض الُٗٓم بً نٛحر ،ألامً ؤلاوؿاوي والخغب ٖلى البِئت ،مجلت اإلا٨ٟغ ،الٗضص الخامـ٧ ،لُت الخ٣ى١ق
والٗلىم الؿُاؾُت – ظامٗت مدمض زًُغ – بؿ٨غة ،ص.ؽ.ن.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

45

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

ٖ -4لي اخمض الُغاح وٚؿان مىحر خمؼة ؾىى ،الهُمىت ؤلا٢خهاصًت الٗاإلاُت والخىمُت وألامً ؤلاوؿاوي ،مجلت
2003
الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضص الغاب٘ ،ظامٗت مدمض زًُغ – بؿ٨غة ،ماي .
 /4اإلاجخحُاث والىدواث
 -1ألازًغ ٖمغ الضَُمي ،اإلالخ٣ى الٗلمي خى٫ق ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي مً مىٓىعق ألامً ؤلاوؿاوي ،بحروث – لبىان،
2010
ماي .
 -2نضً ٤الُُب مىحر ،اإلاٟاَُم ألامىُت في مجا ٫ألامً الٛظاجي ،هضوة ٖلمُت لُ٣م الخماًت اإلاضهُت في اإلاىاهج
2008
الخٗلُمُت ألامىُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر – ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاىٞ ،براًغ .
 /5اإلاىازُق واإلاِاَداث الدولُت
1945
 -1مُشا ١ألامم اإلاخدضة .
1948
 ١ؤلاوؿان لٗام .
 -2ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
1966
 -3الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت لٗام .
1986
 -4بٖالن الخ ٤في الخىمُت لٗام .
 /6الخحازٍس.
2005
 -1الخ٣غٍغ الؿىىيق للمجلـ ال٣ىمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ال٣اَغة. ،
2007
 -2ج٣غٍغ اللجىت ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت لٛغبي آؾُا ،ؤزغ الجزاٖاث اإلاؿلخت ٖلى اإلاغؤة ،بحروث – لبىان. ،
 -3ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت ،جدضًاث ؤمً ؤلاوؿان في البلضان الٗغبُت ،اإلا٨خب ؤلا٢لُمي للضو٫ق الٗغبُت –
2009
بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بحروث. ،
 /7اإلاىاقّ الالنتروهُت
 ،2011مى ٘٢ؾُاؾت ،ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
 -1امدىض بغ٢ى ،١الخىمُت ؤلاوؿاهُت :م٣اعبت مٗغُٞت 28،ابغٍل
www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3008.html
 -2ألامحن الٗام ًدض ٖلى جىؾُ٘ مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي ،مغ٦ؼ اهباء ألامم اإلاخدضة ،اإلاى ٘٢الغؾمي لؤلمم اإلاخدضة،
ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الخاليwww.un.org/arabic/news/story.asp?NewsId=13024#.UYGUm0rbjFw:
 ،2007ميكىعق
 30،2115هىٞمبر
ٖ -3بض اإلاجُض عاقض ،في مٟهىم الخىمُت ؤلاوؿاهُت ،مجلت الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص
ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116956
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 ١ؤلاوؿان،
 ١ؤلاوؿان لؤلمم اإلاخدضة ،مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ مجلـ خ٣ى ق
 -4مى ٘٢م٨خب اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى ق
ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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جداُُاثةالِحىباثةالاقخـادًتةالدولُتةُلىةخقةؤلاوظانةفيةالخىمُت
(خالتةالِساوةهمىذحا)ق
49

ةأطخاذةة داكسةةقظمة(ب)ق،الدلخىزةةأ دمديةبىشٍىتةأ ىت
ق الؼجفة-ق حا ِتةخظِبتةبًةبىُلي-مجُتةالخحىوةوالِجىمةالظُاطُت
ق
ق
لخف
اهذ ولُضة الخُىعاث التي قهضتها الؿاخت الضولُت بٗض الخغب٧ ق الجضًضة التي١ى٣ في التنمُت مً الخ٤ٌٗخبر الخ
خهاصًت في٢ىباث الا٣ٗ بال ؤن ال،ُاٖاث الخُىٍت والبكغٍت واإلااصًت٣ت الٞا٧ ىنق ٖملُت الخىمُت جمـ٩ ل،الٗاإلاُت الشاهُت
ِق ألاوؾ١ت في الكغ٣ُجى قٗىب اإلاىٚغاص اإلاجذم٘ الٗغاقي مً ؤٞان ؤ٧ بٗض ؤنٞ ، و لم جدترمه٤ لم جغإ َظا الخ١الٗغا
 بال ؤهه بٗض،خهاصي لضولتهم٢ضم الا٣لخُىعق الخضماث الاظخماُٖت الصخُت والخٗلُمُت واإلاؿخىيق اإلاِٗصخي بؿبب الخ
ٗلٟ ب١ما جإزغث البيُت الخدخُت في الٗغا٦ ،٠ىباث جضَىعق َظا الىي٘ وجغاظ٘ بيؿبت ملخىْت بلى الخل٣ٗالخهاع وال
.بحرة ًهٗب مٗها بٖاصة بىائها٦ ىباث بيؿبت٣ٗال
Summary:
The right to development of new rights that were the result of developments in the
international arena after World War II, to the fact that the development process affecting all
vital, human and material sectors, the economic sanctions in Iraq did not take into account
this right and respect it. After that it was members of the Iraqi community of the richest
peoples of the region in the Middle East for the development of health, education, social
services and the standard of living due to the economic progress of the state, but after the
siege and sanctions, this situation had deteriorated and fell markedly to the back, as the
infrastructure affected in Iraq because of sanctions by a large margin makes it difficult to
rebuild.
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حد ت
حٗض خ٣ى١ق ؤلاوؿان مُٗاعا إلاضي جدًغ ألامم وصًم٣غاَُت الضو٫ق في ٖهغها الغاًَ ،وحٗخبر خماًتها مً ال٣ىاٖض
اإلالؼمت في ال٣اهىنق الضولي زهىنا بٗض نضوعق مُشاَُ ١ئت ألامم اإلاخدضة الظي ظٗل مً ؤولى م٣انضٍ بلى ظاهب جد٤ُ٣
الؿلم وألامً الضولُحن خماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،خُض هو ٖلى طل ٪في صًباظخه والٗضًض مً مىاصٍ ،وَى ما ؤ٦ض ٖلُه
.1966
 ،1948و٦ظا الٗهضان الضولُان لٗام
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖام
 ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت مً ؤ٦ثر ألازُاع التي تهضص بٖماَ ٫ظٍ
ول٣ض ٧ان الايُهاص ؤو اهتها٢ ٥ىاٖض خماًت خ٣ى ق
ٖ ١غيت لالهتها ٥ول ً٨بىىٕ آزغ مً
الخ٣ى ،١ل ً٨بخُى قع اإلاجخم٘ الضولي وال٣ىاهحن التي جد٨مه ؤنبدذ َظٍ الخ٣ى ق
ال٣ىة ؤَلٖ ٤لُه "ال٣ىة الىاٖمت" ؤو "ال٣ىة الهاصثت" والتي ؤزبذ الىا ٘٢ؤن الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت جمشل الىمىطط ؤو
الهىعة اإلاُاب٣ت لهاٞ ،هظٍ ألازحرة ؤزبدذ اإلاماعؾت الٟٗلُت لها في ال٨شحر مً ألاخُان ؤجها اؾتهضٞذ قٗىبا بغٍئت خغمتها
مً خ٣ى٢ها ألاؾاؾُت اإلاٟ٨ىلت بمىظب اإلاىازُ ٤الضولُت باؾم ال٣اهىنق وما زلٟخه َظٍ الٗ٣ىباث في الٗغا ١زحر صلُل
ٖلى طل.٪
وجإؾِؿا ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةهه بطا ٧اهذ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت جٟغى إلاىاظهت الضو٫ق التي جىته ٪ؤخ٩ام
ال٣اهىنق الضوليٞ ،هل ًم ً٨ؤن حٗخبر الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت وؾُلت ٗٞالت لٟغى الكغُٖت الضولُت ويمان اخترام خ٣ى١ق
ؤلاوؿان؟ ،وما مضي مىيىُٖت وقغُٖت ٢غاعاث مجلـ ألامً اإلاخٗل٣ت بٟغى الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت زهىنا في ْل
١
الخُىعاث الجضًضة التي ٕعٞها اإلاجخم٘ الضولي الظي ؤنبذ مً يمً ؤولىٍاجه يمان اخترام وٟ٦الت اخترام لخ٣ى ق
ؤلاوؿان ؟
لخىيُذ جضاُٖاث جُبُ ٤الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،ةهىا ؾىٗخمض مُٗاع هُا ١جُبُ٣ها الظي
 ١ظماُٖت ،خُض ؾىىار ؤلاَاع اٖ٫ام لخُبُ ٤الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت
ٞ ١غصًت وخ٣ى ق
 ١بلى خ٣ى ق
ً٣ؿم الخ٣ى ق
في اإلابدض ألاو ،٫وهبحن ؤزغ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى الخ ٤في الخىمُت في اإلابدض الشاوي.
اإلابدث ألاوىق
ؤلاهاز الِام لخوبُق الِحىباث الاقخـادًت الدولُت
مً ؤَم الخضابحر ال٣ؿغٍت التي جم الىو ٖليها في مُشا ١ألامم اإلاخدضة الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ،والتي ٧اهذ ؤ٦ثر
الىؾاثل اؾخسضاما مً َغ ٝألامم اإلاخدضة لغصٕ الضو٫ق التي زبذ يضَا مسالٟت ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي ،وطل ٪الٞتراى
جإزحرَا ٖلى ؾُاؾاث الضو ،٫وعٚم ؤَمُتها بال ؤهه ال مُشا ١ألامم اإلاخدضة هو ٖلى حٗغٍٟها وال ال٣ٟه اجٖ ٤ٟلى حٗغٍ٠
جاء يف الفقرة الثانية من ديباجة األمم ادلتحدة  " :كأف نؤكد من جديد إدياننا باحلقوؽ األساسية لإلنساف كبكرامة الفرد كقدره ،كدبا للنساء كالرجاؿ كاألمم كبَتىا
كصغَتىا من حقوؽ متساكية" ،كنصت ادلادة  3/2على ما يلي..." :كعلى تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاحلريات األساسية للناس مجيعا".

 اختلف الفقو يف معيار تصنيف حقوؽ اإلنساف فمنهم من اعتمد معيار زمن أك كقت تطبيقها فقسمها إُف حقوؽ اجليل األكؿ ،كحقوؽ اجليل الثا ين ،كحقوؽ
اجليل الثالث ،كـ هنم من أخذ دبعيار مضموهنا فقسمها إُف حقوؽ مدنية كسياسية ،كحقوؽ اقتصادية كاجتماعية كثقافية ،كحقوؽ جديدة أطلق عليها حقوؽ
التضامن ،كىناؾ من اعتمد معيار نطاؽ تطبيقها فقسنها إُف حقوؽ فردية كحقوؽ مجاعية  .للمزيد أنظر :إبراىيم أمحد خليفة االلتزاـ الدكِف باحًتاـ حق كؽ اإلنساف
كحرياتو األساسية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2007 ،ص .23
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مىخض لها ،وٖلُه ؾىدىاو٫ق في َظا اإلابدض حٗغٍ ٠الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت في بَاع اإلاىازُ ٤الضولُت وال٣ٟه في مُلب ؤو،٫
لىخُغ١ق ألهىإ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت وؤَضاٞها في مُلب زان.
اإلاوجب ألاوىق :حِسٍف الِحىباث الاقخـادًت الدولُت
ل٣ض ٧ان لُٛاب حٗغٍ ٠مدضص للٗ٣ىباث الا٢خهاصًت في مُشا ١ألامم اإلاخدضة صو قع في حٗضص الخٗاعٍ ٠ال٣ٟهُت التي
ؤَل٣ذ ٖليها ،وطل ٪لخٗضص اإلاهُلخاث التي حٗغ ٝبها ٞهىا ٥مً ٌؿميها الخٓغ الا٢خهاصي وَىا ٥مً ًُلٖ ٤ليها
اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ،وآزغون ًُل٣ىنق ٖليها الجؼاءاث الا٢خهاصًت ،لُخضاو٫ق ال٣ٟه في ألازحر مهُلر ال٘٢ىباث
الا٢خهاصًت٧ ،ل َظا بؿبب جضازل اإلاهالر الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ٞيها٦ ،ما ؤهه للى٢ىٖ ٝلى ؤؾاؽ
جُبُ ٤الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت البض مً الخٗغى إلاا ٢غعٍ مُشا ١ألامم اإلاخدضة بمىظب اإلااصة 41مىه التي هٓمذ مؿإلت
جُبُ ٤الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت.
الفسَ ألاوىق :اإلاداوالث الفحهُت لخِسٍف الِحىباث الاقخـادًت
ٞبًٗهم عؤي ؤجها الىؾُلت الٟٗالت لالمخشا ٫ألخ٩ام ال٣اهىنق الضولي بطا اؾخٗملذ في م٩اجها و٣ٞا للكغُٖت الضولُت صونق
جضزل الجىاهب الؿُاؾُت ٞيها ،ووؾُلت ٚحر مكغوٖت بطا ما اٞخ٣ضث الكغوٍ الالػمت لٟغيها بياٞت بلى اهدغاٞها ًٖ
ؤَضا ٝومباصت ألامم ااإلاخدضة.
م٘ طل ٪جىظض ٖضة مداوالث ٣ٞهُت ،خاو٫ق ؤصخابها وي٘ حٗغٍ ٠للٗ٣ىباث الا٢خهاصًت٣ٞ ،ض ٖغٞها الض٦خىعق ُمس
طِد هللا ؤجها " :هىٕ مً ؤهىإ الجؼاءاث الضولُت ،وبم٣خًاَا لِـ في وؾ٘ خ٩ىمت ما ؤن جخهغ ٝبدغٍت في ٖال٢اثَا
الا٢خهاصًت واإلاالُت م٘ صو ق ٫الٗالم بٟٗل الٗ٣ىباث التي هو ٖليها مجلـ ألامً الضولي" ،وٖغٞها ظاهب مً ال٣ٟهاء
بإجها "ؤي جهغ ٝؾُاسخي ًدمل ؤطي ؤو ب٦غاٍ ج٣ىم به الضولت في ؾُاؾتها الا٢خهاصًت الخاعظُت". 
ًالخٔ ٖلى َظا الخٗغٍ ٠ألازحر ،ؤهه جىؾ٘ في حٗغيق ٝالٗ٣ىباث الا٢خهاصًتٞ ،لم ًً٘ يىابِ جدضص بظغاء
ي ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الجؼاءاث و٤ٞ
الجؼاءاث الا٢خهاصًت مما ًجٗلها جدؿ٘ ألي بظغاء ا٢خهاصي ًماعؽ يض صو ق ٫ؤزغ ق
اإلااصة 41مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ؤم ال٦،ما ًازظ ٖلى َظا الخٗغٍ ٠ؤًًا ؤهه ونٟها بالخهغٞاث الؿُاؾُت ،في خحن
ؤجها مً الخهغٞاث ال٣اهىهُت التي ججض ؤؾاؾها في الٟهل الؿاب٘ مً مُشاَُ ١ئت ألامم اإلاخدضة اإلااصة.41
وٖغٞها بٌٗ ال٣ٟهاء ٖلى ؤجها " :ؤلاظغاءاث طاث الُاب٘ الا٢خهاصي التي جُب٣ها الضو٫ق ٖلى صولت مُٗىت بما إلاىٗها مً
اعج٩اب ٖمل ٖضواوي ؤو بً٣اٞها ًٖ ٖمل ٖضواوي ٧اهذ ٢ض بضؤجه".
الفسَ الثاوي :ألاطاض الحاهىوي لخوبُق الِحىباث الاقخـادًت
ختى ج٩ىنق الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت قغُٖتً ،جب ؤن جخه ٠بالهٟت ال٣اهىهُت ؤي م٣غعة بم٣خطخى الىٓام ال٣اهىوي
 بازغ عبد الصمد ،العقوبات االقتصادية الدكلية ،رللة احلوار ادلتمدف ،العدد  ،4049تاريخ التصفح  ،20 4 - 2 - 2 :ساعة التصفح 2: 7 :سا ،منشور على ادلوقع التاِف:
 عمر سعد اهلل ،معجم يف القانوف الدكِف ادلعاصر ،الطبعة األكُف ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف اجلزائر ،2005 ،ص.290 .

htt://www.ahewar.org

 ىويدا زلمد عبد ادلنعم ،ادلرجع السابق ،ص .35 .


باسم كرًن سويداف اجلنايب ،رللس األمن كاحلرب على العراؽ  ،2003دراسة يف كقائع ا لنزاع كمدل مشركعية احلرب ،دار زىراف للنشر كالتوزيع عماف األردف ،2006 ،ص.43 .

 مجاؿ زلي الدين ،ادلرجع السابق ،ص .70 .

 حامد كامل عبد القيسي ،ادلرجع السابق ،ص .39 .
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اإلاٗجي٦ ،ما ًجب ؤن ًىاٍ جىُٟظَا باألظهؼة التي ؤعؾاَا طل ٪الىٓام وؤؾىض ب٫حها َظا الازخهام ،وٖىضثظ ٞةن الجؼاء ال
ً٩ىنق قغُٖا بال بطا جم الخد ٤٣مً مُاب٣ت َظٍ الخضابحر ل٣ىاٖض الىٓام ال٣اهىوي مً هاخُت ومً ازخهام ألاظهؼة التي
ي.
اجسظتها في مماعؾت َظا الازخهام مً هاخُت ؤزغ ق
وٖلُه ججض الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ؤؾاؾها ال٣اهىوي في اإلااصة 41مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،والتي ههذ ٖلى ما
ًلي " :إلاجلـ ألامً ؤن ً٣غعق ما ًجب اجساطٍ مً الخضابحر التي ال جخُلب اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت لخىُٟظ ٢غاعاجه ،وله ؤن
ًُلب بلى ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة جُبَُ ٤ظٍ الخضابحر ،وٍجىػق ؤن ً٩ىنق مً بُنها و ٠٢الهالث الا٢خهاصًت ،والموانالث
الخضًضًت والبدغٍت والجىٍت والبرًضًت والبرُ٢ت والالؾلُ٨ت ،وٚحرَا مً وؾاثل اإلاىانالث وٟ٢ا ٧لُا ؤو ظؼثُا ،وُ٘٢
الٗال٢اث الضبلىماؾُت".
مً زال ٫ال٣غاءة الض٣ُ٢ت لهظٍ اإلااصةً ،م ً٨ؤن هىعص اإلاالخٓاث الخالُت:
 -1ظاء في الىو " إلاجلـ ألامً ؤن ً٣غعق "...مٗجى طل ٪ؤن الخضابحر الٗ٣ابُت التي جخسظ و ٤ٞاإلااصة 41مً اإلاُشا ١بهما جهضع
بمىظب ٢غاعاث وٖلُه ٞهي ملؼمت إلاً وظهذ بلُه ؾىاء للضولت اإلاٗا٢بت ؤو الضو٫ق ألازغيق ٚحر اإلاٗا٢بت ،بال ؤن َظٍ ألازحرة
بطا ٧اهذ حٗاوي مً مكا٧ل ا٢خهاصًت جمىٗها مً جىُٟظ ما ٢غعٍ اإلاجلـ ٞلها ؤن جلٟذ هٓغٍ بلى طل ٪اإلااصة (51مً مُشا١
ألامم اإلاخدضة ) -2.جضٖ ٫باعة " ...وٍجىػق ؤن ً٩ى قن مً بُنها  "...ؤن الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الىاعصة في اإلااصة هي ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ال الخهغ ،وجغ ٥إلاجلـ ألامً ج٣ضًغ ما ًغاٍ مىاؾبا منها بمىظب ؾلُخه الخ٣ضًغٍت ال٩املت و٣ٞا إلاخُلباث وْغوٝ
٧ل خا ،٫وبظل٩ً ٪ىنق مجلـ ألامً ٢ض ؤُٖي اخخماالث اؾخدضار جضابحر جضزل يمً َظٍ اإلااصة مؿخ٣بال.قغٍ
ٖضم اؾخٗما ٫ال٣ىة اإلاؿلخت.
 -3لم جخًمً اإلااصة 41مً اإلاُشا ١ؤي بقاعة آللُاث جىُٟظ الخضابحر الىاعصة بها ،مما ٌٗجي ؤجها جغ٦ذ ألامغ لخ٣ضًغ
ي اعجباَها م٘ الضولت
مجلـ ألامن والضو ق ٫ألاًٖاء في ألامم اإلاخدضة ،وال ًجى قػ لهظٍ الضو ق ٫الامخىإ ًٖ جىُٟظَا بضٖى ق
اإلاؿتهضٞت بهظٍ الخضابحر بمٗاَضة جمىٗها مً اإلاكاع٦ت في وي٘ َظٍ الخضابحر مىي٘ الخىُٟظ ،وٍجض َظا الالتزام ال٣اهىوي
ؤؾاؾه في اإلااصة ال٣اهىوي في اإلااصة 103مً المًشا.١
 -4الخضابحر التي ههذ ٖليها اإلااصة 41حٗخبر طاث َبُٗت ٖ٣ابُت ،ختى وبن لم ًهل طل ٪الٗ٣اب بلى خض اؾخسضام ال٣ىة
اإلاؿلخت٦ ،ما ؤجها حٗبر ًٖ ٨ٞغة الخًامً الضولي مً زال ٫جُبُ ٤بظغاءاث ظماُٖت مً ٢بل ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي
إلخضار ي٧ ِٛا ٝلخض صولت مُٗىت ومً زم حُٛحر جهغٞاث خ٩ىماتها ألظل ٦بحر وَى الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً

زلمد سعيد الدقاؽ ،عدـ اإلعًتاؼ باألكضاع اإلقليمية" ،دراسة لنظرية اجلزاء يف القانوف اؿدكِف " ،دار ادلطبوعات اجلامعيةمصر ، 99 ،ص .7
 أمحد عبد اهلل أبو العال ،تطور دكر رللس األمن الدكِف يف حفظ كالسلم األمن الدكليُت ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2005 ،ص .4
 باسم كرًن سويداف اجلنايب ،رللس األمن كاحلرب على العراؽ ،دار زىراف للنشر كالتوزيع عماف ،2006 ،ص .42
 زلمد سعيد الدقاؽ ،التنظيم الدكِف ،الطبعة الثالثة ،الدار اجلامعية ،لبناف ، 983 ،ص .330

تنص ادلادة  03من ميثاؽ األمم ادلتحدة على ما يلي " إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء "األمم ادلتحدة " كفقا ألحكاـ ىذا ادليثاؽ مع أم التزا ـ
دكِف آخر يرتبطوف بو ،فالعربة بالتزاماهتم ادلًتتبة على ىذا ادليثاؽ " لعمامرة ليندة ،دكر رللس األمن الدكِف يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ،رسالة لنيل شهادة
ماجستَت يف القانوف ،فرع ربوالت الدكلة ،جامعة مولود معمرم تيزم كزك ،20 2 ،ص .69
زلمد سعيد الدقاؽ ،التنظيم الدكِف ،ادلرجع السابق ،ص.330.
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الضولُحن.
وٍجضع بىا ؤن وكحر في ألازحر ،بلى ؤهه ختى ًىٗ٣ض الازخهام إلاجلـ ألامً بخى ُ٘٢الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلُه ؤن ً٣غ
ؤوال بىظىص خالت مً الخاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 39مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،وهي ؤلازال ٫بالؿلم ؤو تهضًضٍ  ،ؤو
و٢ىٕ خالت مً خاالث الٗضوان.
اإلاوجب الثاوي :أهىاَ الِحىباث الاقخـادًت
ههذ اإلااصة 41مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ٖلى ما ًلي " :إلاجلـ ألامً ؤن ً٣غعق ما ًجب اجساطٍ مً الخضابحر التي ال
جخُلب اؾخسضام ال٣ىة لخىً٠ظ ٢غاعاجه ،وله ؤن ًُلب مً ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة جُبَُ ٤ظٍ الخضابحر ،وٍجى قػ ؤن ً٩ى قن مً
بُنها و ٠٢الهالث الا٢خهاصًت واإلاىانالث الخضًضًت ،والبرًت والجىٍت والبرُ٢ت والالؾلُ٨ت وٚحرَا مً وؾاثل
اإلاىانالث"...
ٌؿدك ٠مً َظٍ اإلااصة ؤن الخضابحر اإلاظ٧ىعة ٞيها واعصة ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ بضلُل ٖباعة "...وٍجىػق ؤن
ً٩ىنق مً بُنها ،"...بال ؤن ؤ٦ثر نىعق الٗ٣ىباث الضولُت قُىٖا هي :الخٓغ الا٢خهاصي ؤو اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ًليها
الخهاع البدغيق وَظا الظي هداو٫ق جبُاهه في الى٣اٍ الخالُت:
أوال :الخٌس الاقخـادي
ٌٗض الخٓغ الا٢خهاصي مً ؤو٫ق ؤهىإ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت التي ًخم اللجىء بليها مً َغ ٝاإلاجخم٘ الضولي بضاًت
ٞغى الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ،وٍمشل الخٓغ الا٢خهاصي ؤقض ؤهىإ الجؼاءاث الا٢خهاصًت ٖلى مسخل ٠ؤهىاٖها زهىنا
في الى٢ذ الغاًَ ،خُض ٌٗخبر جُىٍ٣ا ا٢خهاصًا للضولت اإلاُب ٤يضَا وختى الضو٫ق اإلاجاوعة لها في بٌٗ ألاخُان،
وَٗغ ٝبإهه " :مى٘ بعؾا ٫الهاصعاث لضولت ؤو لٗضة صو ،٫ؤو َى بظغاء ٢ؿغيق ًغمي إلاى٘ الضوعان الخغ للمىخجاث
والبًاج٘٦.ما ً٣هض به مى٘ بعؾا ٫الهاصعاث لضولت ؤو ٖضة صو٫ق .ول٣ض ؤزظ باإلاٟهىم الًُ ٤لهظا اإلاهُلر ختى ال
ًسخلِ بمَ٠ىم اإلا٣اَٗت ؤي ٌٗجي  ِ٣ٞمى٘ ونى٫ق الهاصعاث بلى صولت ؤو صو٫ق ؤزغيق ،وٍٟغى الخٓغ الا٢خهاصي ٖلى
الضو ق ٫ظغاء مسالٟتها اللتزام صولي ؾىاء ٞغى باؾم اإلاجخم٘ الضولي في مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،ؤو في بَاع مىٓماث صولُت ؤي

ً٩ىنق ظغاء مسالٟت صولت ألخ٩ام مُشا ١اإلاىٓمت.
وٍى٣ؿم الخٓغ الا٢خهاصي بلى ٢ؿمحن ،قامل وظؼجي:
أ -الخٌس الجصتيٖ :ىضما ٌكمل الخٓغ ؾل٘ مدضصة بُٗنها ًمى٘ جهضًغَا بلى الضولت اإلاٗا٢بت ؤو اؾخحراصَا منها ٧الخٓغ
.)1992
-748
الظي ٞغيخه ألامم اإلاخدضة ٖلى لُبُا بمىظب ال٣غاع (
ب-الخٌس الؼا يَ :ى الخٓغ الظي ٌكم٧ ٫اٞت الؿل٘ واإلاىاص التي جدخاظها الضولت (مىاص ٚظاثُت ،مٗضاث ؤؾلخت)...
 باسم كرًن سويداف اجلنايب ،ادلرجع السابق ،ص .42
 السيد أبو عيطة ،اجلزاءات الدكلية بُت النظرية كالتطبيق ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، 200 ،ص .385

حامد كامل عبد القيسي ،تدابَت احلظر االقتصاد م يف ميثاؽ األمم ادلتحدة ،دراسة حالة العراؽ ،رسالة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف العاـ ،جامعة مؤتة،
األردف ،2008 ،ص .379
مجاؿ زلي الدين ،العقوبات االقتصادية لألمم ادلتحدة ،دار اجلامعة اجلديدة ،د.ب.ف ،2009 ،ص .75

 عبد الغفار عباس سليم ،مستقبل العقوبات الدكلية باألمم ادلتحدة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2008 ،ص .45
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 ،1990وَٗض الخٓغ الا٢خهاصي
٣ٖ )1990ب اخخالله ال٩ىٍذ ٖام
-661
وَظا ما ٞغيه مجلـ ألامً ٖلى الٗغا ١ب٣غاعٍ (
مً ؤزُغ ؤهىإ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ،بط ًاصي بلى اَتزاػ الىٓام الا٢خهاصي في الضولت ،وخغمان الكٗب مً الؿل٘
التي ًدخاظها مما ٢ض ًاصي بلى خالت مً السخِ الكٗبي ٖلى الخ٩ىمت ،والظي ً٩ىنق له ٦بحر ألازغ زهىنا في ألاهٓمت
الضًم٣غاَُت خُض ًض ٘ٞبالخ٩ىمت بلى حُٛحر ؾُاؾتها ،ومىٗها مً بجُان ؤٗٞا ٫جسال ٠ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي.
وبظغاء الخٓغ مم٪ن ؤن ً٩ىنق ٗٞاال بطا ٧اهذ الضولت حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الىاعصاث ،ؤما بطا ٧اهذ جمل٢ ٪ىة
ا٢خهاصًت ٞةجها ًم ً٨ؤن حٗخمض ٖلى ؤلاهخاط اإلادلي ،زهىنا بطا ٧ان ٢ض ٞغى ٖلى الضولت خٓغ ظؼجيٞ ،ةجها ؾتر٦ؼ
٢ىتها إلهخاط ما جم خٓغٍ.
ومً الىاخُت الىاُٗ٢ت ًخُلب هجاح الخٓغ الا٢ذناصي زالزت قغوٍ ،هي:
 -1ؤن ً٩ى قن اٖخماص اإلاٗخضي ٖلى ٚحرٍ ٢ىٍا مً الىاخُت الا٢خهاصًت.
 -2ؤن ٌكمل الخٓغ ؤَم الُ٣اٖاث الخُىٍت اإلاازغة في ا٢خهاص اإلاٗخضي ،وطل ٪باؾخسضام ؤ٦ثر وؾاثل الخى ٤مالثمت.
 -3ؤن حٗؼ قػ جضابحر الخٓغ الا٢خهاصي بةظغاءاث طاث َبُٗت ؾُاؾُت جخمض ٫في  ُ٘٢الٗال٢اث الضبلىماؾُت ؤو الُغص مً
اإلاىٓمت الضولُت بياٞت بلى ٖضم الاٖترا ٝباألويإ الىاقئت ًٖ اهتها ٥ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي.
و٢ض َب ٤الخٓغ الا٢خهاصي بمىظب مُشاَُ ١ئت ألامم اإلاخدضة ٖلى ٖضة صو٫ق ؤَمها :بًغان ،بط ٌٗض اإلال٠
الىىوي ؤلاًغاوي ألاصاة التي اؾخسضمتها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨تإلخالت بًغان بلى مجلـ ألامً ،بذجت ؤن اليكاَاث
ؤلاًغاهُت في اإلاجا ٫الىىوي لها ؤَضاٖ ٝؿ٨غٍت ،وٞغى مجلـ ألامً مجمىٖت مً الٗ٣ىباث ٖلى بًغان ابخضاء مً ال٣غاع
 2006الظي َالب مً الضو٫ق و ٤ٞؾلُاتها وحكغَ٘اتها الىَىُت مى٘ ه٣ل ؤي هىٕ ؤو نى ٠ؤو مىاص ؤو
 1696بخاعٍش-07-31
 2006والظي ظاء بٗ٣ىباث مٛاًغة هىٖا ما
 1737في-12-23
ؾل٘ ؤو ج٨ىىلىظُا لها ٖال٢ت بالبرهامج الىىوي إلًغان ،زم ال٣غاع
ًٖ الٗ٣ىباث ألاولى وهي الٗ٣ىباث الظُ٦ت ،وَالب َظا ال٣غاع مً الضو٫ق ججمُض ألامىا ٫وألاعنضة اإلااً٫ت اإلاىظىصة
 حامد كامل عبد القيسي ،ادلرجع السابق ،ص .44
 أنظر :مجاؿ زلي الدين ،ادلرجع السابق ،ص  ،76كبيًت ركدكلف ،العقوبات يف السياسة الدكلية ،ترمجة عدناف عباس علي،الطبعة األكُف،دراسات عادلية ،مركز
اإلمارات للبحوث كالدراسات اإلسًتاتيجية ،العدد ،2007 ،65ص . 4

 عبد اهلل األشعل ،النظرية العامة للجزاءات الدكلية يف القانوف الدكِف ،دار النهضة العربية  ،القاىرة ،د،س،ف ،ص
السابق ،ص .47
 كانت الواليات ادلتحدة األ مريكية أكؿ من فرض عقوبات ضد إيراف سنة  95إلعالف الوزير األكؿ اإليراين تأميم الصناعة البًتكلية ،كاليت اعتربت سابقة تلتها
سلسلة من العقوبات أحادية اجلانب من الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ  979دامت أكثر من ثالثُت سنة مرتبطة بعدة ملفات مث تلتها بعد ذلك عقوبات أكركبية
كعقوبات منظمة األمم ادلتحدة منذ عاـ  ،2006مرتبطة بادللف النوكم اإليراين.
أنظر :البشَت عاشور ،أىداؼ العقوبات االقتصادية كآثارىا على الدكؿ ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكِف كالعالقات الدكلية ،بن ع كنوف ،اجلزائر،
 ،20 3-20 2ص . 44

 ،نقال عن حامد كامل عبد القيسي ،ادلرجع

كاف األمُت العاـ السابق لألمم ادلتحدة أكؿ من استخدـ لفظ العقوبات الذكية عاـ  999ـ ،كظهرت كنزع من العقوبات الدكلية تستهدؼ األفراد كاألشخاص
القائمُت على أنظمة الدكؿ ادلسؤكلُت عن انتهاج سلوكيات كسياسات مستهجنة ،كديكن تعريفها بأهنا الدقة يف الطريقة اليت يتم ذلا اس هتداؼ الفئات يف الدكؿ أم
توجيو العقوبة ضلو فئات معينة داخل الدكلة بشكل موجو كفعاؿ " للمزيد أنظر :سوراف إمساعيل عبد اهلل بندياف ،دكر العقوبات الذكية يف إدارة األزمات الدكلية رسالة
لنيل شهادة ماجستَت يف العالقات الدكلية،جامعة مؤتة ،20 ،ص .46
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2007
 -1747الهاصع في-03-24
ٖلى ؤعاييها والتي ٌكغٖ ٝليها ؤشخام لهم ٖال٢ت بالبرهامج الىىوي ؤلاًغاوي ،زم ال٣غاع
1803
والظي ٞغى خٓغا ٖؿ٨غٍا ٖلى بًغان خُض مى٘ بُ٘ وقغاء ألاؾلخت مً بًغان ،لُهضع مجلـ ألامً ال٣غاع
 ،1737وٞغى ال٣غاع ؤًًا خٓغ الخٗامل
 2008والظي وؾ٘ مً الٗ٣ىباث اإلاٟغويت ٖلى بًغان بمىظب ال٣غاع
بخاعٍش-03-03
 ،1929بخاعٍش-09
الخجاعيق م٘ بًغان ٖلى الؿل٘ طاث الاؾخسضام الٗؿ٨غيق واإلاضوي ،لُهضع في ألازحر مجلـ ألامً ال٣غاع
٦ 1803ما ٝعى ٖ٣ىباث ظضًضة ؤَمها
،1747
 2010والظي قضص مً الٗ٣ىباث اإلاٟغويت ٖلى بًغان بمىظب ال٣غاعًٍ
-06


خٓغ بُ٘ ألاؾلخت الشُ٣لت إلًغان وه٣ل الخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨غٍت بليها.

زاهُا :اإلاحاهِت الاقخـادًت
اإلا٣اَٗت و٣ٞا لئلنُالح ال٣اهىوي ٌٗجيُ٢ " :ام الضو٫ق بىٖ ٠٢ال٢اتها الا٢خهاصًت واإلاالُت م٘ الضولت اإلاؿتهضٞت
بالجؼاء بهض ٝبظباعَا ٖلى ؤلاطٖان إلاُالب اإلاجخم٘ الضولي" ،وحكمل اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت و٧ ٠٢ل الٗال٢اث
الا٢خهاصًت والخجاعٍت واإلاالُت والاؾدشماعٍت والاظخماُٖت ،التي جخم ٖلى مؿخىيق ألاشخام ٧الؿُاخت والهجغة
والؿٟغ.
وللم٣اَٗت الا٢خهاصًت هىٖان َما:
ؤ -حاهِت اقخـادًت فسدًت :وهي اإلا٣اَٗت التي ج٣ىم بها صولت واخضة ججاٍ صولت ؤزغيق ؤو ؤ٦ثر مً جل٣اء طاتها ؤو ٦غص
ٗٞل لٗمل اهخ٣امي ججاَها٦ ،ما َى الخا ٫في اإلا٣اَٗت ال٩ىبُت لخجاعة الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وجدىٍلها بلى الاجداص
الؿىُٞاحي وٚحرٍ مً الضو٫ق الاقتراُ٦ت ببان ؤػمت الهىاعٍش ٖام1962م.
ي ؤو ؤ٦ثر جىُٟظا
ب :حاهِت اقخـادًت حماُُت :وهي اإلا٣اَٗت التي ج٣ىم بها مجمىٖت مً الضو ق ٫ججاٍ صولت ؤزغ ق
ل٣غاعاث جىُٓم صولي ٖالمي ؤو ب٢لُمي مٗحن،ومشا ٫الخالت ألاولى اإلا٣اَٗت التي ٢امذ بها الضو ق ٫ألاًٖاء في الٗهبت يض
بًُالُا بؿبب ٚؼوَا للخبكت ،ومشا ٫الخا٫ة الشاهُت اإلا٣اَٗت الٗغبُت إلؾغاثُل بؿبب الهجغة اليهىصًت بلى ٞلؿُحن
1945م.
وب٢امت اإلاؿخىَىاث ٞيها في-12-02
وحٗخبر اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت مً ؤَم الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت التي ًغاص بها جد ٤ُ٣ؤَضا ٝؾُاؾُت مُٗىت ،بط ًٟترى
في ٚالب ألاخُان ؤن زمت جإزحرا مخباصال بحن آلازاع الا٢خهاصًت للٗ٣ىباث والؿلى ٥الؿُاسخي للضولت اإلاٟغويت ٖليها
اإلا٣اَٗت ،ؤي ًٟترى ؤن جاصي آلازاع الؿلبُت للم٣اَٗت الا٢خهاصًت بلى حُٛحر الؿلى ٥الؿُاسخي في الضولت اإلاؿتهضٞت.
ولهظا جمشل اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت الىمىطط ألامشل للٗ٣ىباث ،خُض ؤهها حكضص الخىاٖ ١لى الُغ ٝاإلاٗا٢ب ختى
جد ٤٣الىدُجت اإلاغظىة ،واإلاخمشلت في الغظىٕ ًٖ اإلاسالٟت والٗىصة والالتزام باألهماٍ اإلا٣بىلت مً الؿلى ٥الضولي ،وحٗخبر
 قرار رللس األمن الدكِف رقم  ، 747ادلؤرخ يف  24مارس  ،2007الوثيقة رقمS/RES/1747/(2007) :
البشَت عاشور ،ادلرجع السابق ،ص . 52 ، 5 ، 47

 باسم كرًن سويداف اجلنايب ،ادلرجع السابق ،ص .46
الثقاؼاجلامعية ،اإلسكندرية  ،200ص .385
السيد أبو عيطة ،اجلزاءات الدكلية بُت النظرية كالتطبيق ،د ،ر،ط ،مؤسسة ة
 نفس ادلرجع ،ص .385

 بيًت ركدكلف ،ادلرجع السابق ،ص . 9
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بطن الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت في ق٩ل اإلا٣اَٗت مً ؤَم الٗ٣ىباث التي ًم ً٨ؤن جىٖ ٘٢لى ًٖى مسل بالتزاماجه الضولُت،
ومً ؤمطخى ألاؾلخت التي ًم ً٨ؤن جىظه هدىٍ.
و٢ض َب٣ذ اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت مغاث ٖضًضة بٗض بوكاء مىٓمت ألامم اإلاخدضة ل ً٨ألؾباب مسخلٟتٞ ،ةزغ
 ،1990جضزل مجلـ ألامً بؿغٖت مضًىا طل ٪الٛؼوق مٗخبرا بًاٍ
الاخخال ٫الٗغاقي ل٩امل ألاعاضخي ال٩ىٍدُت في 02ؤوث
 )660في هٟـ الُىم
ٖضواها مؿلخا ٖلى صولت ًٖى في ألامم اإلاخدضة ،وزغ٢ا لىهىم اإلاُشاٞ ،١إنضع ال٣غاع ع٢م (
الظي ٚؼث ُٞه الٗغا ١ال٩ىٍذ ،والظي مشل بضاًت حٗامل مجلـ ألامً م٘ ألاػمت ،لُهضع بٗضَا وبإعبٗت ؤًام ال٣غاع
 1990الظي ٞغى مجلـ ألامً بمىظبه م٤اَٗت ا٢خهاصًت قاملت ٖلى صولت الٗغا ،١بط هو َظا
 )661بخاعٍش 06ؤوث
ع٢م(
ال٣غاع في ٣ٞغجه الشالشت ٖلى ؤهه٣ً " :غعق ؤن جمى٘ ظمُ٘ الضو٫ق ما ًلي :اؾخحراص ؤي مً الؿل٘ واإلاىخجاث التي ً٩ىنق مهضعَا
الٗغا ١ؤو ال٩ىٍذ ،وج٩ى قن مهضعة منها بٗض جاعٍش َظا ال٣غاع بلى ؤ٢الُمها"،وجب٘ َظا ال٣غاع مجمىٖت مً ال٣غاعاث
وؾٗذ مً هُا ١الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى الٗغا ،١لُيخج في ألازحر ًٖ جُبَُ ٤ظٍ ال٣غاعاث اوٗ٩اؾاث بوؿاهُت زُحرة
.2003
اهتهذ باخخال ٫الٗغاٖ ١ام


زالثا :الخـاز الاقخـادي
ٌٗض الخهاع الا٢خهاصي ؤَم ؤهىإ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًتً ،ىٖ ٘٢لى الضولت اإلاسالٟت للمكغوُٖت الضولُت ،وألانل
ُٞه ؤهه ٖمل خغبي بال ؤن جُىعق آلاعاء والىٓغٍاث في ٢اهىنق الٗال٢اث الضولُت ؤصي بلى ْهىعق خهاع ؾلمي ًُب ٤و٢ذ
،1826
الؿلم ؾمي بالخهاع الا٢خهاصي ،ول٣ض َب ٤الخهاع الا٢خهاصي في ٖهغ الخىُٓم الضولي ألو ق ٫مغة ٖام
ٖىضما ٞغيذ ٞغوؿا وعقوؾُا وبغٍُاهُا خهاعا مكتر٧ا ٖلى ؤظؼاء مُٗىت بال٣غب مً ؾىاخل الُىهان بهض ٝبظباع جغُ٦ا
ٖلى مىذ الاؾخ٣ال ٫للُىهان،و٢ض ؤصي َظا الخهاع اإلاكتر ٥بلى اقدبا ٥ألاؾُى٫ق التر٧ي اإلاىظىص و٢خئظ في مُىاء هاٞغًٍ
م٘ ؾ ًٟالضو٫ق الشالر التي ٧اهذ ج٣ىم بالخهاع في مىٗ٢ت خغبُت اهتهذ بخضمحر َظا ألاؾُى٫ق.لِكهض جُبُ٣اث ٖضًضة له
ابخضاء مً ال٣غنق الٗكغًٍ.

 نفس ادلرجع ،ص .73
 قرار رللس األمن الدكِف رقم (  )66ادلؤرخ يف  6أكت )S/RES/661(2007 960
 يعرؼ بأنو  " :منع دخوؿ كخركج السفن إُف كمن شواطئ دكلة الع دك بقصد القضاء على ذبارتو اخلارجية ،كإضعاؼ موارده اليت يستعُت هبا على االستمرار يف
احلرب"،كحيدث احلصار االقتصادم أثره على الدكؿ احملايدة اليت تلتزـ باحًتامو كمراعاة أحكامو.
ىويدا زلمد عبد ادلنعم ،العقوبات الدكلية كأثرىا على حقوؽ اإلنساف ،الطبعة األكُف ،مو يب للطباعة القاىرة ،.2006 ،ص .38
 بازغ عبد الصمد ،العقوبات االقتصادية الدكلية ،رللة احلوار ادلتمدف ،العدد ( ،)4049تاريخ التصفح ،20 4 - 2 - 2 :ساعة التصفح 2: 7 :سا ،منشور
على ادلوقع التاِف:
htt://www.ahewar.org
 السيد أبو عيطة ،ادلرجع السابق ،ص .38
 علي صادؽ أبو اذليف ،القانوف الدكِف العاـ ،د ،ر ،ط ،منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية ،مصر ،د،س،ف ،ص .674

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

56

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

و٢ض ٧اهذ لُبُا واخضة مً الضو٫ق التي ٞغى ٖليها خهاع ا٢خهاصي بؿبب ما ٖغ ٝبًُ٣ت لى٦حربي ،بط ؤنضع
 199الظي ٞغى ٖ٣ىباث
 )748بخاعٍش2-03-31
مجلـ ألامً في خ٣ها جدذ ي ِٛؤمغٍ٩ي بغٍُاوي مكتر ٥ال٣غاع ع٢م (
ا٢خهاصًت منها خٓغ الُحران مً وبلى لُبُا ،بياٞت بلى خٓغ جؼوٍضَا بالُاثغاث ؤو ُٚ ُ٘٢اعَا ؤو ص ٘ٞؤي مؿخد٣اث
ظضًضة ٖلى ؤؾاؽ ٖ٣ىص الخإمحن ال٣اثمت ،م٘ خٓغ الخإمحن ٖلى الُاثغاث اللُبُت وبٚال ١م٩اجب الُحران اللُبي في
الخاعط ،و٢ض ؾبب الخهاع المٞغوى ٖلى لُبُا ْغو ٝا٢خهاصًت واظخماُٖت مخضَىعة ػاصث مً اٖخماص اللُبُحن ٖلى
الضولت ،بياٞت بلى قلل قبه جام في مسخل ٠ظىاهب الخُاة ،مما هخج ٖىه جمؼ١ق اظخماعي َىٍل ألامض وجىاٞغ بحن ألا٢الُم،
٧ل َظا ٧ان له صوعق في ج٣لُل ٞغم زل ٤هٓام صًم٣غاَي مؿخ٣ل.
اإلابدث الثاني
أزس الِحىباث الاقخـادًت ُلى الخق في الخىمُت
ٌٗخبر الخ ٤في الخىمُت مً الخ٣ى١ق الجضًضة التي ٧اهذ ولُضة الخُىعاث التي قهضتها الؿاخت الضولُت بٗض الخغب
الٗاإلاُت الشاهُت ،وحٗخبر الخىمُت ؤؾاؽ جُىعق ا٢خهاصًاث البلضان ،و٧اهذ هي ألازغيق ٖغيه لالهتها ٥بؿبب الٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت اإلاٟغويت ٖلى الٗغا.١
اإلاوجب ألاوىق :فهىم الخق في الخىمُت
ؤَم اإلاٟاَُم وؤ٦ثرَا جضاوال وقُىٖا في ال٨ٟغ الؿُاسخي وؤلا٢خهاصي وؤلاؾالمي مىظ الٗ٣ض
ٌٗض مٟهىم الخىمُت مً ّق
الؿاصؽ مً ال٣غنق اإلااضخي ،خُض ؤصث الخٛحراث في ألاويإ الضولُت َىا ٫جل ٪الٟترة بلى خضور ّ
حٛحراث في مٟهىم
الخىمُت باؾخمغاع الؾُما بٗض ْهىعق ما ٌؿمى بالٗالم الشالض (البلضان الىامُت) في ؤٖ٣اب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وما اعجبِ
الخسل ٠ؤلا٢خهاصي ّ
والخبُٗت ومك٨الث ّ
٧الىمى ّ
به مً ؤ٩ٞاع وهٓغٍاث ّ
ختى ؤهه ال ً٩اص ًظ٦غ بال مًاٞا بلى ؤلا٢خهاص
(الخىمُت ؤلا٢خهاصًت) ،ولً ً٩ىنق في وؾٗىا الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت مٗجى الخىمُت صونق الخٗغى إلاغاخل جُىعق َظا اإلاٟهىم،
زانت بطا ما ؤزظها في الخؿبان ْغو ٝوزهىنُاث الضو٫ق وؤولىٍاث البرامج ؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت .
الفسَ ألاوىق :جددًد اإلاحـىد بالخق في الخىمُت
٢بل ؤن هخٗغى بلى جدضًض اإلا٣هىص بالخ ٤في الخىمُت وظب ؤن هبحن اإلا٣هىص بالخىمُت والظي ٌٗبر ًٖ ٖملُت
ا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت وؾُاؾُت قاملت ،تهض ٝبلى الخدؿحن اإلاؿخمغ لغٞاَُت ٧اٞت الكٗىب صونق جمُحز ،وججضع
بىا ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢بل ؤن ًخىَض الخ ٤في جىمُت اإلاىازُ ٤الضولُت وٍخم اٖخباعٍ مً الخ٣ى١ق الجماُٖت٧ ،ان ال٣ٟه ٢ض صٖا
بلى الاٖترا ٝبه ،ول٣ض جُىعق مٟهىم الخىمُت لُخىَض في مباصت ومىازُ ٤صولُت لُهبذ ؤخض خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت،
 بتاريخ  2ديسمرب  986ربطمت طائرة من طائرات باف أمريكاف ادلتجهة من مطار فرانكفورت ،إُف مطار جوف كينيدم دبدينة نيويورؾ فوؽ قرية تسمى لوكريب
مواطنا من سكاف ىذه القرية ليصبح بعد ذلك عدد ضحايا ىذه
باسكتلندا ،كؽد أسفر احلادث عن مصرع مجيع ركاب الطائرة البالغ عددىم 259ككذلك
الطائرة  270شخصا .مها زلمد الشبوكي ،إشكاليات قضية لوكريب أماـ رللس األمن ،الطبعة األكُف ،الدار اجلماىَتية للنشر كالتوزيع كاإلعالف ،2000 ،ص .30

 سوالؼ سليم ،اجلزاءات الدكلية غَت العسكرية ،رسالة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف اجلنائي الدكِف ،جامعة البليدة ،2006 ،ص . 09

 تيم نبلوؾ ،العقوبات كادلنبوذكف يف الشرؽ األكسط -العراؽ – ليبيا  -السوداف -الطبعة األكُف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيركت 2006 ،ص.220 .

 كاف السيد كبيا ميبام أكؿ من كضع مفهوـ احلق يف التنمية باعتباره حق من حقوؽ اإلنساف على ادلستول الدكِف يف احملاضرة اليت ألقاىا يف ادلعهد الدكِف حلقوؽ
اإلنساف بسًتاسبورغ عاـ  . 972عمر سعد اهلل ،حقوؽ اإلنساف كحقوؽ الشعوب ،ادلرجع السابق ،ص .249
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 1968ال٣غاع
 ١ؤلاوؿان الظي ٖ٣ضجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في َهغان ٖام
ٞل٣ض جبجى اإلااجمغ الضولي الخام بد٣ى ق
 ١ؤلاوؿان
 ١ؤلاوؿان ،خُض ؤ٦ض اإلااجمغ ٖلى الترابِ الٗمُ ٤بحن جد ٤ُ٣خ٣ى ق
١م ( )17خى ق ٫الخىمُت الا٢خهاصًت وخ٣ى ق
عق
والخىمُت الا٢خهاصًت ،ولم جخىان ألامم اإلاخدضة ًٖ وي٘ ٢ىاٖض جد٨م َظا الخ ٤خُض جبيذ الجمُٗت الٗامت ؤلاٖالن
 1986الظي هو ٖلى ؤن "الخ ٤في الخىمُت َى مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان
 )128لٗام
الخام بالخ ٤في الخىمُت في ٢غاعَا ع٢م (/41
التي ال ًم ً٨الخىاػ٫ق ٖنها"ٚ ،حر ؤن َظا الخ ٤لم ًىي٘ يمً ظضو٫ق ؤٖما ٫اإلااجمغاث الضولُت بال في ٖ٣ض الدؿُٗيُاث
 ،1992وماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىمية الاظخماُٖت في ٧ىبنهاظً
٦ماجمغ ألامم اإلاخدضة للبِئت والخىمُت بغٍىصي ظاهحرو ٖام
 ١اإلاخًمىت في ؤلاٖالن
 1997نىجذ الجمُٗت الٗامت ٖلى اٖخباع َظا الخ ٤م٨مال ومؿاوٍا للخ٣ى ق
 ،1995وفي ٖام
الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان والٗهضًً الضولُحن ،وبظلٌٗ ٪ض مً الدكغَٗاث اإلا٨ملت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
الفسَ الثاوي ً :الخىمُت الاقخـادًت ئلى الخىمُت اإلاظخدا ت
ؤزظ مٟهىم الخىمُت ؤبٗاصا مسخلٟت في قتى مجاالث الخُاة اإلاٗانغة ولم ٌٗض ٢انغا ٖلى الجاهب الا٢خهاصي ؤو
ّ
ّ
اإلاالي خُض بن ال٨شحر مً اإلاجاالث ؤنبدذ طاث بٗض خُىيق ٢ابل للخُىعق والخٟاٖل م٘ مسخل ٠الٗىامل جإزحرا وجإزغا لُيخج
ُ٢ما ظضًضة ًم ً٨اؾدشماعَاٞ ،باإلياٞت بلى الخىمُت الا٢خهاصًت التي ٌٗض اإلاا ٫ؤخض ع٧اثؼَا ألاؾاؾُت ؤنبدىا هلخٔ
والخىمُت البكغٍت ّ
والخىمُت الىٟؿُت ّ
٧الخىمُت الاظخماُٖت ّ
الخىمُت ّ
الُىم ؤهماَا ظضًضة مً ّ
والخىمُت الؿُاؾُت،
والش٣اُٞت ،والتربىٍت ّ
والخىمُت اإلاؿخضامت ،وهي التي جغاعي البٗض البُئي في ٧ل مسُُاث الخىمُت.
ل٣ض جُىعق مٟهىم الخىمُت مىظ الخمؿُيُاث مً ال٣غنق اإلااضخي٣ٞ ،ض ٧ان اإلاٟهىم ًغ٦ؼ بالضعظت ألاولى في جل ٪الٟترة
ٖلى الجاهب الا٢خهاصي  ،ِ٣ٞخُض ٧ان مٗض ٫الىاجج ال٣ىمي ؤلاظمالي وما ًيخج ٖىه مً جد ٤ُ٣همى مؿخمغ في صزل
الٟغص ؤلاظمالي َى المئقغ الغثِسخي ٖلى مؿخىيق ّ
الخىمُت ،و٢ض ٞكل َظا اإلاٟهىم في بُٖاء ّ
جهىعق واار ٖلى ٖملُت
ظلُا في اعجٟإ مؿخىيق ال٣ٟغ وجٟا٢مه زانت في الضو٫ق الىامُت ؤو ما ٌؿمى بضو٫ق الجىىب٣ٞ ،ض ّ
الخىمُت ،وْهغ طلّ ٪
جبحن
ؤن ٖىاثض الىمى الا٢خهاصي لم ّ
جىظه بلى ٞئاث اإلاجخم٘ ٧اٞت ،بل اؽجٟاصث ٞئاث مدضوصة مً طلّ ٪
الىمى مسلٟت ٞئاث
ّ
وال مؿاواة في جل ٪الضو ،٫و٧ان للخىمُت في ألاهمىطط ألامغٍ٩ي ؾُُغة
ي حٗاوي مً مك٨الث ال٣ٟغ والبُالت ق
اظخماُٖت ؤزغ ق
ّ
وااخت ٖلى الىٓغة الٗاإلاُت في نُاٚت مٟهىم مخ٩امل للخىمُت.
ٞمً زال ٫ؤصبُاث الخىمُت الخ٣لُضًت التي ؾاصث في جل ٪الٟترة والتي جم٨ىذ مً نُاٚت همِ ٨ٞغيق جىمىيق ٧ان له
جإزحر ٦بحر ٖلى نُاٚت ال٣غاع الا٢خهاصي ّ
وجىظهاث الخىمُت ،في عئٍت ٧ان مً جضاُٖاتها وظىص ؾُاؾاث جىمىٍت في ٦شحر مً
الضو٫ق واإلاجخمٗاث الىامُت هجمذ ٖنها مك٨الث ٦بحرة ًٖ جبجي مٟاَُم وهماطط وؾُاؾاث الخىمُت التي ٢لضث همىطط
الىمى في الضو٫ق الغؤؾمالُت الٛغبُت( ) ،خُض ٧اهذ ال٨ٟغة الؿاثضة هي ؤن ج٣لُض الخبرة ألاوعوبُت صونق مغاٖاة زهىنُاث
صو٫ق الٗالم الشالض َى الظي ًمشل مٟخاح الخ٣ضم والخىمُت صونق مغاٖاة الٟغو ١البُيُت والُبُُٗت الخانت للضو٫ق الىامُت
ىشاـ مشالكم ،اجلزاءات االقتصادية الدكلية كأثرىا على حالة حقوؽ اإلنساف يف العراؽ ،مذكرة ماجستَت ،كلية بن عكنوف ،اجلزائر ،كلية احلقوؽ ،2002 ،ص
.90
 تيم نبلوؾ ،ادلرجع السابق ،ص . 7

عمر سعد اهلل ،حقوؽ اإلنساف كحقوؽ الشعوب ،ديواف ادلطبوعات اجلماعية اجلزائر ،2005،ص .249
( ) رابح كعباش ،سوسيولوجيا التنمية ،سلرب علم اجتماع االتصاؿ للبحث كالًتمجة ،جامعة منتورم –قسنطينة ،اجلزائر ،2007 ،ص.22
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التي ٖاهذ مٗٓمها بٗض اؾخ٣اللها مً ظملت مً اإلاٗى٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ؤصث بلى يٗ٠
قضًض في بصاعة الخىمُت في جل ٪الضو٫ق ؾىاء لؿىء ؤصاء ّ
الىسب في جل ٪البلضان وجغاظ٘ الضًمى٢غاَُت ،ؤو يٗ ٠الهُا٧ل
ّ
ؤلاصاعٍت بٟٗل ال٣ىيق الاؾخٗماعٍت ويٗ ٠اإلاىاص البُئُت والبكغٍت اإلاخإجاث لهظٍ اإلاجخمٗاث( ) ،ألامغ الظي ؤصي بلى حٗثر
ظهىص الخىمُت وونىلها بلى َغٍ ٤مؿضوص وػاص في جبُٗت الضو٫ق الىامُت لل٣ىة الخاعظُت.
وفي مؿتهل ّ
الؿ ّخ ّ
ِىُاث بضؤث ّجخضر ؤوظه ظضًضة في مٟهىم الخىمُت انُلر ٖلُه ُٞما بٗض بالخىمُت البكغٍت؛ خُض
ّ
ّ
واؾخمغ َظا اإلاٟهىم بلى
ّق
البكغٍت"،
 1962والظي ٧ان جدذ ٖىىان "جىمُت اإلاىاعص
المدضة ؾىت
ظاء في ٢غاع ظمُٗت ألامم ج
ّ ّ
ّ
جُىعق هىعي في مٟهىم ّ
ّ
الشماهِىاث خُض خهل ّ
البكغٍت ٧اٞت بما في
يم ال٣ضعاث
البكغٍت وناع ٌكمل ّق
الخىمُت
مىخه٠
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاهخاظُت وطل ٪لدؿغَ٘ الخهيُ٘ في الضو٫ق الىامُت.
الٗملُت
الىَىُت الؾخسضامها في
طل ٪جضعٍب ال٩ىاصع
بُٗيُاث ؤزظث الخىمُت بٗضا اظخماُٖا ٞخم بظلّ ٪
وفي ٞترة ّ
الؿ ّ
حٛحر في صوعق الىمى الا٢خهاصي في جد ٤ُ٣صعظت ٖالُت
مً الخىمُت ،وؤنبدذ طاث ؤَضا ٝاظخماُٖت وؤيخى الٗامل الا٢خهاصي بخضي الىؾاثل التي حٗمل ٖلى جدؿحن
الىىاحي الاظخماُٖت في خُاة الؿ٩ان ومِٗكتهم.
وفي مُل٘ الدؿُٗيُاث ّ
جُىعق مٟهىم الخىمُت لُظَب بلى ؤبٗض مً طل ٪لِكخمل ٖلى البٗض الؿُاسخي والاظخماعي
والش٣افي بلى ظاهب البٗض الا٢خهاصي ولُُٗي بٗضا بوؿاهُا لٗملُت الخىمُت ،و٢ض ؤصث َظٍ الخٛحراث بلى ٞغى اَخماماث
ظضًضة جماما ٖلى مٟاهيم وهٓغٍاث واؾتراجُجُاث الخىمُت٦ ،ما ٦كٟذ َظٍ الخٛحراث ًٖ ؤَمُت جدضًض مٟهىم للخىمُت
ًخالءم م٘ وا ٘٢صو ق ٫الٗالم الشالض ٖامت والجؼاثغ زانت مما ًدَ ٤٣مىح قٗىبها في مِٗكت ؤًٞل.
ّ
اإلاخدضة مٟهىما ظضًضا " ّ
ظمُٗت ألامم ّ
ّ
ّ
ّ
البكغٍت
البكغٍت" ،وهي الاؾذٞاصة مً ال٣ضعاث
للخىمُت
وفي ؾىت  1990جبيذ
ّ
ؤنّ " :
البكغٍت ظاهبحنّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاو ق٫
للخىمُت
ؤلاهخاظُت ،وطل ٪في ج٣غٍغ لؤلمم اإلاخدضة ؤ٦ض ٖلى ّ ق
الٗملُت
ويمها ٧اٞت الؾخسضامها في
ّ
والشاوي َى اهخٟإ ّ
البكغٍت مشل جدؿحن مؿخىيق ّ
ّ
الىاؽ ب٣ضعاتهم
الصخت واإلاٗغٞت واإلاهاعاث،
َى حكُ٨ل ال٣ضعاث
ّ
ّ
للخ ّ
اإلا٪حؿبت ّبما ّ
والاظخماُٖت ّ
والؿ ّ
ّ
ؤلاهخاظُت ؤو في الكاون الش ّ
ّ
ُاؾُت"( ) ،وٖلى
٣اُٞت
مخ٘ بى٢ذ الٟغا ٙؤو في ألاٚغاى
ّ
بالخىمُت َى ّ
مًُغصا خُض ٧ان اإلا٣هىص ّ
مضاع الدؿُٗيُاث ٖغَ ٝظا اإلاٟهىم ّ
الىمى الا٢خهاصي واؾدبض٫
جُىعا وحٛحرا
ّ
ّ
زم بلى ّ
التر٦حز ٖلى ّ
التر٦حز مً ّ
ّ
الخىمُت اإلاؿخضامت ُٞما بٗض؛ ؤي الاهخ٣ا ٫مً ّعؤؽ
البكغٍت ّق
الخىمُت
الىمى الا٢خهاصي ،ب٫ي
ّ
ً
ّ
ونىال بلى ّ
ّ
الكامل ،ؤي ّ
ب٩ل مؿخىٍاث اليكاٍ
بالغبِ بحن ّق
ؤلاوؿاهُت ببٗضَا
الخىمُت
ق
اإلاا ٫اإلااصي بلى ّعؤؽ اإلاا ٫الاظخماعي
ّ
ّ
الؿُاسخي والاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي والبًئي .
اإلاوجب الثاوي :أَم اإلاماالث اإلاخِجحت بالخىمُت التي ظتها الِحىباث الاقخـادًت
ألن ٖملُت الخىمُت جمـ ٧اٞت الُ٣اٖاث الخُىٍت والبكغٍت واإلااصًت ٞةهىا ؾىداو٫ق جبُان ؤَم الُ٣اٖاث اإلاخٗل٣ت
بالخىمُت والتي ؤزغث ٖليها الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت في الٗغا.١

( ) -زلمد أمحد العدكم ،مؤسسات اجملتمع ادلدين كسياسات التنمية الشاملة –دراسة حالة دلؤسسات اجلمعيات اخلَتية ،-أبحاث مؤسبر العمل اخلَتم اخلليجي الثالث،
دائرة العمل اخلَتم كالشؤكف اإلسالمية بديب ،من 20اُف 22يناير ،2008دكلة اإلمارات ،ص. 3- 2
( -)2رمضاف بن إبراىيم  ،الفقر كالتنمية البشرية كسَت العمل يف ربقيق األىداؼ اإلمنائية لأللفية ،دراسة حالة تونس ،أحباث ادلؤسبر الدكِف التاسع لإلقتصاد كالتمويل
اإلسالمي ،اسطنبوؿ-تركيا -09 ،سبتمرب ،20 3ص.5
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ي اإلاِِص ي لأزس لجِحىباث الاقخـادًت
اىفسَ ألاو قى :جساحّ اإلاظخى ق
بن الخمخ٘ بمؿخىيق مِٗصخي مالثم َى خ ٤مٟ٨ى٫ق لئلوؿان بمىظب اإلااصة 25مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان،
و٦ظا الٗهض الضولي للخ٣ى١ق الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت في اإلااصة 11مىه ،بال ؤن الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت في الٗغا١
لم جغإ َظا الخ ٤و لم جدترمهٞ ،بٗض ؤن ٧ان ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغاقي مً ؤٚجى قٗىب اإلاىُ٣ت في الكغ١ق ألاوؾِ وؤعٞهها
لخُىعق الخضماث الاظخماُٖت الصخُت والخٗلُمُت بؿبب الخ٣ضم الا٢خهاصي لضولتهم جضَىعق ويٗهم وجغاظ٘ بيؿبت
ملخىْت بلى الخل٣ٞ ،٠ض اهس ٌٟالٗغى من الؿل٘ ألاؾاؾُت بؿبب يٗ ٠ال٣ضعة الاؾخحراصًت والى٣و الجؿُم في
الٗمالث ألاظىبُت و٦ظا اعجٟإ الُلب ٖلى ؤهىإ مً الؿل٘ ومً زم صزل الٗغا ١في مغخلت اؾتهالً ٥ىمي إلاا لضًه مً
مسؼون اخخُاَي مً الؿل٘ والبًاج٘ مما ص ٘ٞوػاعة الخجاعة الٗغاُ٢ت بلى بنضاع البُا٢ت الخمىًًٍت الغامُت بلى خهغ
الخهت الكهغٍت للمىاًَ الٗغاقي مً اإلاؿتهل٩اث ألاؾاؾُت الخُاجُت وجدضًضَا.
٦ما ؾاَمذ الٗ٣ىباث الكاملت اإلاٟغويت ٖلى الٗغا ١في اهدكاع ال٣ٟغ لضي الؿ٩ان خُض حكحر الخ٣ضًغاث ألاولُت
 2003خُض بل ٜخىالي ما بحن480
 2002وبيؿبتٖ %31ام
بلى ؤن بظمالي الىاجج اإلادلي الٗغاقي اهس ٌٟبيؿبتٖ %04ام
 ،1989وفي ؤ٢ل مً ٖكغ ؾىىاث ؤصث
 2840صوالع ٖام
 630صوالع في الٗام ،في خحن ٧ان البى ٪الضولي ٢ض ٢ضعٍ ب
صوالع و
َظٍ الىخاثج بالٗغا ١ؤن ً٩ىنق في طًل جغجِب الخىمُت مً زال ٫جغجِب بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي من اإلاغجبت 50بلى
اإلاغجبتٖ 126اإلاُا وهي اإلاغجبت التي لم ٌؿب ٤للٗغا ١ؤن ونلها ،خُض ؤنبدذ اإلااقغاث الخىمىٍت بالٗغا ١هي ألا٢ل في
ي اإلاِٗصخي،
اإلاىُ٣ت ٣ٞض جإزغث البيُت الخدخُت وهٓم الصخت الٗامت والخٗلُم بك٩ل زُحر ،مما ؤصي بلى جغاظ٘ اإلاؿخى ق
للٟغص الٗغاقي الىاجج ًٖ الخضَىعق الا٢خهاصي للٗغا ١بؿبب الٗ٣ىباث.
الفسَ الثاوي :فحدان الخماطو الاحخماعي
لم ج ً٨جىظض بالٗغا٢ ١بل ٞغى الٗ٣ىباث ما ٌٗغ ٝبالُبُ٣ت و٧اهذ َىاٞ ٥جىة يُ٣ت بحن الثراء وال٣ٟغ بال ؤن
الؿى١ق الؿىصاء التي حٗض هدُجت خخمُت ألي هٓام ٖ٣ىباث مد٨م مشل الظي هٟظ في الٗغا ١وؾٗذ َظٍ الٟجىة خُض ؤن
الخجاع الهٛاع اإلاخاظغًٍ في الؿى١ق الؿىصاء اهخٟٗىا ٦شحرا مً هٓام الٗ٣ىباث وػاصث وؿبت زغائهمٞ ،بالخالي اه٣ؿم
اإلاجخم٘ بلى َب٣ت طاث زغاء ٞاخل وَب٣ت ؤزغيق ٣ٞحرة ٣ٞغا مضٗ٢ا ،وجمؼ٢ذ الخُاة الٗاثلُت هدُجت اعجٟإ مٗضالث
ا٫ظغٍمت والٗى ٠الاظخماعي٦ ،ما ػاص ظىىح ألاخضار والدؿى٫ق والبٛاء والٗؼلت الخاصة بؿبب ٖضم وظىص اجها ٫م٘ الٗالم
الخاعجي واعجٟٗذ مٗضالث الجغٍمت والٗى ٠الاظخماعي هدُجت جمؼ١ق الخُاة الٗاثلُت٦ ،ما اهدكغث ْاَغة الؿغ٢ت التي
لم ج ً٨مإلىٞت في الُ٣غ الٗغاقي ٢بل ٞترة ا٫خٓغ ،وبظل٧ ٪اهذ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ؾالخا مضمغا لليؿُج الاظخماعي
 مجاؿ زلي الدين ،ادلرجع السابق ،ص .327
 ىويدا زلمد عبد ادلنعم ،ادلرجع السابق ،ص . 45

 رضا قردكح ،العقوباتالذكية مدل اعتبارىا بديال للعقوبات االقتصادية التقليدية يف عالقتها بحقوؽ اإلنساف ،رسالة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكِف حلقوؽ
اإلنساف ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،20 -20 0 ،ص . 8
 ىويدا زلمد عبد ادلنعم ،ادلرجع السابق ،ص ، 44
 مجاؿ زلي الدين ،ادلرجع السابق ،ص .330
 رضا قردكح ،ادلرجع السابق ،ص . 9

 مجاؿ زلي الدين ،ادلرجع السابق ،ص .328
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اإلاخىاؾ ٤لضولت الٗغا.١
الفسَ الثالث :جد ير البيُت الخدخُت
ل٣ض جإزغث البيُت الخدخُت في الٗغا ١بٟٗل الٗ٣ىباث بيؿبت ٦بحرة ًهٗب مٗها بٖاصة بىائهاٞ ،ل٣ض ؤصي ال٣ه ٠مً
٢بل ٢ىاث الخدال ٠بلى جضمحر قبه ٦لي للبجى الخدخُت مً مضاعؽ ومؿدكُٟاث وقب٨ت اإلاُاٍ و٦ظا الهغ ٝالهخي،
 ١والؿ ٪٨الخضًضًت باإلياٞت بلى ميكأث هُُٟت وؤؾىا ١مغ٦ؼٍت٣ٞ ،ض ؤقاعث الخ٣اعٍغ بلى ؤن %80مً
وقب٨ت الُغ ق
ال٣ىابل التي ؤؾُ٣ذ في الٗغا ١مً ٢بل ٢ىاث الخدال" ٠طُ٦ت" ؤو مؿتهضٞت بِىما  %20لم ج٦ ً٨ظل ،٪وؾُ٣ذ
الهىاعٍش ٖلى الجؿىعق واإلاضاعؽ واإلاؿدكُٟاث وقغ٧اث ألاصوٍت وقب٩اث ال٨هغباء وما بلى طل.٪
ٟٞي ُ٢إ الهىاٖت ،مشال ؤنٛغ مهى٘ للمىخجاث لم ٌٗض باؾخُاٖخه النهىى صونق الاخخُاط بلى  ُ٘٢الُٛاع
ألاظىبُت ،وفي بخهاء لبرهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت ط٦غ ؤن الٗغا ١بداظت بلى ؾبٗت ملُاعاث صوالع إلٖاصة حكُٛل ُ٢إ
َ ،1990ظا اإلابل ٜلم ً ً٨بىؾ٘ الٗغا ١جدهُله بؿبب الضزل الٗغاقي اٖخماص الضزل الٗغاقي
الُا٢ت ٦ما ٧ان ٢بل ٖام
بهٟت ؤؾاؾُت والظي ٧ان مىسًٟا هدُجت "بغهامج الى ِٟم٣ابل الٛظاء" بط ؤن ٖاثضاث البرهامج ٧اهذ جهب في جلبُت
الاخخُاظاث الٛظاثُت وألاصوٍت ،ولهظا بضؤث اإلاهاو٘ واإلاكاعَ٘ الخجاعٍت حٛل ٤ؤبىابها جاع٦ت الكٗب بضونق ٖمل.
٦ما ؤصي جضمحر قب٨ت ال٨هغباء بلى مٗاهاة الكٗب الٗغاقي بٟٗل اهُ٣إ الخُاع ال٨هغباجي إلاضة َىٍلتٞ ،بدلى٫ق قهغ ؤوث
٧ 2000اهذ مىاَ ٤واؾٗت مً مدآٞاث الىؾِ والجىىب مترو٦ت بال ٦هغباء لٟتراث جهل بلى 18ؾاٖت ًىمُا ٖلى الغٚم
مً ؤهه بٗض طل ٪ؤجاح الُلب اإلاىؾمي اإلاىس ٌٟبصزا ٫جدؿِىاث في ٦شحر مً اإلاىاَ٣ٞ ،٤ض ٧ان ؾ٩ان الؿلُماهُت
ٌؿخ٣بلىنق ال٨هغباء إلاضة ؾاٖخحن ٧ ِ٣ٞل ًىم في خحن لم ً ً٨لضي ؾ٩ان ؤعبُل َا٢ت ٦هغباثُت بال جل ٪التي جىلضَا
مىلضاث الُىاعتق ،وبسهىم الٗغا٣ٞ ١ض ؤصن الٗ٣ىباث بلى بُالت وؿبتها%70مً مجمىٕ الؿ٩ان ،وفي البهغة
وخضَا ٢ض ٞا٢ذ وؿبتها ،%75وؤنبذ مً الٗاصي ؤن ججض ؤؾخاط ظامعي ٢ض جدى٫ق بلى ؾاث ٤ؾُاعة ؤظغة بؿبب جضمحر
ال٣ه ٠للمضاعؽ والجامٗاث مً ظهت وٖضم ٢ضعة الخ٩ىمت ٖلى جىٞحر عواجب الٗما ،٫واػصاصث وؿبت البُالت بؿبب
بٚال ١اإلاهاو٘ والكغ٧اث وبالخالي حؿغٍذ الٗما ،٫ؤما ما ب٣ي مً اإلاىْٟحن الخ٩ىمُحن ٣ٞض جغاظٗذ عواجبهم هدُجت
الخضخم الظي ٢ابله اعجٟإ ألاؾٗاع.
اإلا٫٠٨ق بمىظب الٗضًض مً اإلاىازُ ٤الضولُت مما حؿبب في جغصي الىي٘
ٞالٗ٣ىباث الا٢خهاصًت اهته٨ذ الخ ٤في الخىمُت و
اإلاِٗصخي للكٗب الٗغاقي.
الخاجمت
زلهىا مما ؾب ٤بلى ؤن الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت هي وؾُلت مً وؾاثل جضُٖم هٓام ألامً الجماعي التي ظاء بها مُشا١
ألامم اإلاخدضة لخد ٤ُ٣الؿلم وألامً الضولُحن ،خُض ؤؾىضث اإلاهمت الغثِؿُت في ٞغيها بلى مجلـ ألامً الظي ؤزبدذ
اإلاماعؾت الضولُت في الٗ٣ضًً ألازحرًً بٗض ؾ٣ىٍ الاجداص الؿىُٞاحي وجٟغص الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بُ٣اصة الٗالم ؤهه
رضا قردكح ،ادلرجع السابق ،ص . 9

 جيف سيمونز ،استهداؼ العراؽ :العقوبات كالغارات يف السياسة األمريكية ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتكت ،لبناف ،2004 ،ص . 06
 فتيحة ليتيم ،عقوبات األمم ادلتحدة االقتصادية كآثارىا على حقوؽ اإلنساف ،دراسة حالة العراؽ ،رسالة لنيل ماجستَت يف القانوف الدكِف كالعالقات الدكلية،
جامعة احلاج خلضر باتنة ،،2003 -2002 ،ص .96
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اؾدشمغ مٟهىم الكغُٖت الضولُت بك٩ل مىدغ ،ٝخُض ظٗلها جخماشخى م٘ عٚبت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨تٞ ،ال٘٢ىباث
الا٢خهاصًت اهته٨ذ ٧ل الخ٣ى١ق ؤلاوؿاهُت ل٩ل ٞئاث الكٗب الٗغاقي بضونق اؾخصىاءٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن الٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت الضولُت اإلاٟغويت ٖلى الٗغا ١قغُٖت بهضوعَا ًٖ الجهت اإلاسىلت ٢اهىها بظل ،٪وهي مجلـ ألامً بال ؤن
َغٍ٣ت جىُٟظَا والىخاثج التي جغجبذ ٖنها ظٗلخا مكغوُٖتها ؤمغا مؿدبٗضا ،زانت و٢ض ؤ٦ض طل ٪الٗضًض مً ألامغٍُ٨حن
والبرًُاهُحن ؤهٟؿهم والظًً ٧اهىا ٌكغٞىنق ٖلى ٖملُت جىُٟظ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت مً زال ٫لجىت الجؼاءاث التي
 ،)661والضلُل ٖلى ؤن الٗ٣ىباث جم ٞغيها بٛغى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝؾُاؾُت ٚحر جدغٍغ
ؤوكئذ بمىظب ال٣غاع ع٢م (
ال٩ىٍذَ ،ى اؾخمغاع مجلـ ألامً في بنضاع ال٣غاعاث التي ج٣طخي بدكضًض الٗ٣ىباث ٖلى الٗغا ١ولى ؤن اإلاجلـ ؤنضع
 )986الظي ظاء "ببرهامج الى ِٟم٣ابل الٛظاء" ٖلى اؾخدُاء مً بٌٗ ألانىاث اإلاىضصة باألويإ ؤلاوؿاهُت
ال٣غاع ع٢م (
وؤلاباصة الجماُٖت التي ًخٗغى لها اللٖب الٗغاقي ،بال ؤن ؾُُغة الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ٖلى لجىت
الٗ٣ىباث ظٗلذ مً َظا ال٣غاع ؤصاة إلاداعبت الكٗب الٗغاقي في ل٣مت ِٖكه بم٣اًًت َظا الكٗب البريء في ٚظاثه
 ١ب٢لُمهمٞ ،ال٘٢ىباث الا٢خهاصًت اإلاؿلُت
بثروجه ،مىته٩ا بظل ٪خ ٤الٗغاُ٢حن في الؿُاصة ٖلى الثرواث الُبُُٗت ٞى ق
 ١ؤلاوؿان في َظا البلض عٚم ؤجها م٨غؾت خالُا في اإلاىازُ ٤وألاٖغا ٝالضولُت ،ومؿإلت
ٖلى الٗغا ١اهته٨ذ ٧ل خ٣ى ق
اهتها٦ها اٖخبرث تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن.
ومً ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بليها مً زال ٫صعاؾدىاً ،م ً٨بظمالها ُٞما ًلي:
 .1الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ًم ً٨ؤن حؿخٗمل ٧ىؾُلت ي ِٛللٗىصة بلى الكغُٖت الضولُت ،بطا ما َب٣ذ بك٩ل مضعوؽ،
بط ًٟترى ؤن َىا ٥جإزحرا مخباصال بحن الؿُاؾت التي جيخهجها الضولت والٓغو ٝالا٢خهاصًت التي جيخج ٖنها بٟٗل جُبُ٤
هٓام الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت.
 .2ؤزغ الىٓام الضولي ا٫ظضًض بهىعة وااخت ٖلى ٖملُت ٞغى الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت ٞبٗضما عجؼ مجلـ ألامً
ًٖ جُٟٗلها ٢بل الدؿُٗىاث مً ال٣غ قن اإلااضخي في خاالث ٖضًضة ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن ًىٗ٢ها لىال "الُٟخى" الظي ٧ان
ً ٠٣خاثال صو قن جىُٗ٢ها ،بط ؤهه بٗض ػوا ٫الخغب الباعصة قهض اإلاجخم٘ الضولي جُبُ٣ا م٨شٟا لهظٍ الٗ٣ىباث بهىعة
َٛذ ٖليها ؤلاػصواظُت وؾُاؾت الُ٨ل بمُ٨الحن ،وبال ٞلماطا ًضان الٗغا ١بٗض ٖضواهه ٖلى ال٩ىٍذ مباقغة بؿاٖاث
2003
٢لُلت وٍب٣ى جدذ الخهاع لؿىىاث وال جضان ؤمغٍ٩ا الخخاللها الٗغا ١في ماعؽ .
 .3بالىٓغ بلى الىخاثج ال٩اعزُت للٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى قٗب الٗغاٖ ١لى ألاويإ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت والا٢خهاصًت
ٞةهىا ههل بلى بم٩اهُت ؤن جهبذ الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الخٗؿُٟت في خض طاتها تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن ألن مؿإلت
 ١ؤلاوؿان في آلاوهت ألازحرة زغظذ مً اإلاٟهىم الضازلي بلى الٗالمي ،وؤنبدذ مغجبُت بالؿلم وألامً الٗاإلاُحن.
خ٣ى ق
وٖلى يىء الىخاثج التي جىنلىا بليهاٞ ،ةهىا ه٣ضم الخىنُاث الخالُت:
ً .1جب ؤن جٟغى الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت بىاء ٖلى هٓغة مىيىُٖت صو قن جضزل الغٚباث وألاَضا ٝالؿُاؾُت في ٖملُت
ٞغيها .م٘ مغاٖاة الخظع وٖضم الدؿغٕ في جُبُ٣ها.
زاهُا٢ :بل اللجىء بلى الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ًجب اؾدىٟاط ٧ل الُغ١ق الؿلمُت لخل الجزإ وبال مغاٖاة الخضعط الىاعص في
الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة الظي ً٣طخي ألازظ بالخضابحر اإلاا٢خت ،زم الٗ٣ىباث الضبلىماؾُت ،وبن لم ًىجر
٧ل َظا جُب ٤الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت.
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 .2بنالح مجلـ ألامً مً زال ٫جىؾُ٘ ألاًٖاء الضاثمحن ،و٦ظا َغٍ٣ت الخهىٍذ ،باإلياٞت بلى بم٩اهُت بقغاٝ
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖلى ٖملُت الغ٢ابت ٖلى مجلـ ألامً ُٞما ًسو ال٣غاعاث اإلاهحرًت للضو ،٫ختى ال ه٠٣
ؤمام ؾاا ٫مً ؾُد٨م ٖلى الً٣اة.
.3ؤوؿىت الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ،بجٗلها حؿدشجي اؾتهضا ٝالكٗب مً ؤَٟا ٫ووؿاء ومؿىحن زهىنا و٦ظا ٧ل ماله
 ١ؤلاوؿان،
ٖال٢ت بالجاهب ؤلاوؿاوي لكٗب البلض اإلاؿتهض ،ٝوطل ٪بمغاٖاة آعاء مسخهحن ومؿدكاعًٍ في مؿإلت خ٣ى ق
وال٣اهىنق الضولي و٦ظا اإلاجاالث الا٢خهاصًت الش٣اُٞت الاظخماُٖت ،وختى ا٫ؾُاؾُت .
63

ق
قاةمت اإلاساحّ
أ -النخب
 ،2005م
 .1ؤخمض ٖبض هللا ؤبى الٗال ،جُىعق صوعق مجلـ ألامً الضولي في خ ٟٔوالؿلم ألامً الضولُحن ،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت ،مهغ،
.41
.2007
 .2ببغاَُم ؤخمض زلُٟت الالتزام الضولي باخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾً٨صعٍت ،مهغ،
.2001
 .3الؿُض ؤبى ُُٖت ،الجؼاءاث الضولُت بحن الىٓغٍت والخُبُ ،٤ماؾؿت الش٣اٞت الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت
 .4ظُ ٠ؾُمىهؼ ،اؾتهضا ٝالٗغا :١الٗ٣ىباث والٛاعاث في الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ،الُبٗت الشاهُت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
.2004
بحروث ،لبىان،
.2006
 .5باؾم ٦غٍم ؽوٍضان الجىابي ،مجلـ ألامً والخغب ٖلى الٗغا ،١صاع ػَغان لليكغ والخىػَ٘ ٖمان،
.2009
 .6ظما ٫مخي الضًً ،الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت لؤلمم اإلاخدضة ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ص.ب.ن،
.2005
ٖ .7مغ ؾٗض هللا ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخ٣ى١ق الكٗىب ،صًىان اإلاُبىٖاث الجماُٖت الجؼاثغ،
.2005
ٖ .8مغ ؾٗض هللا ،معجم في ال٣اهىنق الضولي اإلاٗانغ ،الُبٗت ألاولى ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىنق الجؼاثغ،
.2008
ٖ .9بض الٟٛاع ٖباؽ ؾلُم ،مؿخ٣بل الٗ٣ىباث الضولُت باألمم اإلاخدضة ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
ٖ.10بض هللا ألاقٗل ،الىٓغٍت الٗامت للجؼاءاث الضولُت في ال٣انونق الضولي ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص،ؽ،ن.
ٖ.11لي ناص ١ؤبى الهُ ،٠ال٣اهىنق الضولي الٗام ،ص ،ع ،ٍ ،ميكإة اإلاٗاع ٝؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ ،ص،ؽ،ن.
.12مدمض ؾُٗض الض٢اٖ ،١ضم ؤلاٖترا ٝباألويإ ؤلا٢لُمُت" ،صعاؾت لىٓغٍت الجؼاء في ال٣اهىنق الضولي" ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
.1991
مهغ،
.1983
.13مدمض ؾُٗض الض٢ا ،١الخىُٓم الضولي ،الُبٗت الشالشت ،الضاع الجامُٗت ،لبىان،
.2006
َ.14ىٍضا مدمض ٖبض اإلاىٗم ،الٗ٣ىباث الضولُت وؤزغَا ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،الُبٗت ألاولى ،مهُب للُباٖت ال٣اَغة،
ب -اإلاحاالث واإلامالث
 .1بُتر عوصول ،٠الٗ٣ىباث في الؿُاؾت الضولُت ،جغظمت ٖضهان ٖباؽ ٖلي،الُبٗت ألاولى،صعاؾاث ٖاإلاُت ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للبدىر
.2007
والضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ،الٗضص،65
 ،2014ؾاٖت
 ،)4049جاعٍش الخهٟذ-12-12:
 .2باػٖ ٙبض الهمض ،الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت ،مجلت الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص (
12:17ؾا ،ميكىعق ٖلى اإلاى١قٕhtt://www.ahewar.org :
الخهٟذ:
ج -اإلارلساث والسطاةي
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 .1البكحر ٖاقىع ،ؤَضا ٝالٗ٣ىباث الا٢خهاصًت وآزاعَا ٖلى الضو ،٫مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنق الضولي والٗال٢اث
.2013
-2012
الضولُت ،بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ،
 .2جُم هبلى ،٥الٗ٣ىباث واإلاىبىطونق في الكغ١ق ألاوؾِ  -الٗغا – ١لُبًا  -الؿىصان -الُبٗت ألاولى ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
.2006
بحروث،
 .3خامض ٧امل ٖبض الِ٣سخي ،جضابحر الخٓغ الا٢خهاصي في مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،صعاؾت خالت الٗغا ،١عؾالت لىُل قهاصة ماظؿخحر في
.2008
ال٣اهىنق الٗام ،ظامٗت ماجت ،ألاعصن،
.2006
 .4ؾىال ٝؾلُم ،الجؼاءاث الضولُت ٚحر الٗؿ٨غٍت ،عؾالت لىُل قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنق الجىاجي الضولي ،ظامٗت البلُضة،
 .5ؾىعان بؾماُٖل ٖبض هللا بىضًان ،صوعق الٗ٣ىباث الظُ٦ت في بصاعة ألاػماث الضولُت عؾالت لىُل قهاصة ماظؿخحر في الٗال٢اث
.2011
الضولُت،ظامٗت ماجت،
 .6عيا ٢غصوح ،الٗ٣ىباث الظُ٦ت مضي اٖخباعَا بضًال للٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الخ٣لُضًت في ٖال٢تها بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،عؾالت لىُل
.2011
-2010
قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنق الضولي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ظامٗت الخاط لخًغ ،باجىت،
ٞ .7خُدت لُدُم٣ٖ ،ىباث ألامم اإلاخدضة الا٢خهاصًت وآزاعَا ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صعاؾت خالت الٗغا ،١عؾالت لىُل ماظؿخحر في
.2003
-2002
ال٣اهىنق الضولي والٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت الخاط لخًغ باجىت،
 .8لٗمامغة لُىضة ،صوعق مجلـ ألامً الضولي في جىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،عؾالت لىُل قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنٞ ،غٕ
ي وػو.2012،
ي جحز ق
جدىالث الضولت ،ظامٗت مىلىص مٗمغ ق
 ١ؤلاوؿان في الٗغا ،١مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت بً ٖ٨ىىن،
َ .9كام قمالوي ،الجؼاءاث الا٢خهاصًت الضولُت وؤزغَا ٖلى خالت خ٣ى ق
.2002
الجؼاثغ٧ ،لُت الخ٣ى،١
د -الحسازاث الدولُت
 ،2007الىزُ٣ت ع٢م )S/RES/1747/(2007
 ،1747اإلااعر في 24ماعؽ
٢ .1غاع مجلـ ألامً الضولي
)S/RES/661(2007 1960
 )661اإلااعر في6ؤوث
٢ .2غاع مجلـ ألامً الضولي ع٢م (
ٌ -الىدواث واإلاجخحُاث
 .1عمًان بً ببغاَُم ،ال٣ٟغ والخىمُت البكغٍت وؾحر الٗمل في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝؤلاهماثُت لؤللُٟت ،صعاؾت خالت جىوـ ،ؤبدار
.2013
اإلااجمغ الضولي الخاؾ٘ لئل٢خهاص والخمىٍل ؤلاؾالمي ،اؾُىبى٫ق-جغُ٦ا11-09،ؾبخمبر
 .2مدمض ؤخمض الٗضوي ،ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وؾُاؾاث الخىمُت الكاملت –صعاؾت خالت إلااؾؿاث الجمُٗاث الخحرًت ،-ؤبدار
 ،2008صولت ؤلاماعاث.
ماجمغ الٗمل الخحريق الخلُجي الشالض ،صاثغة الٗمل الخحريق والكاون ؤلاؾالمُت بضبي ،مً 20الىً 22ىاًغ

ق
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ق

يةةالبدثةالوبيةالِجميةفيةًيةاػتراهاثةالخقةبالظال تةالجظدًتة
خس ق
ي )ق
(دزاطتةخالتةالبدىرةالوبُتةالِجمُتةالخاؿتةباالطخيظاخةالبؼس ق
الباخث هالــب ُُـىاج احظخير قاهىنق ُام
مجُت الخحىوق والِجىم الظُاطُت ،حا ِت ُباض لغسوز خيؼجت ،الجصاةس
ق
لخف
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤلاَاع الدكغَعي – ال٣اهىوي ٞان الخضزل الُبي بمٗجى مماعؾت ٗٞل الدصخُو الًغوعيق
لخ٣ضًغ هىُٖت و٢ضع الٗالط اإلا٣ضم للمغٌٍ ً٩ىنق جدذ عابُت مؿخ٣لت ججم٘ بحن الُبِب بهٟخه في مىاظهت اإلاغٌٍ
بظاجه َظا ما ًمشل الٗال٢ت الُبُُٗت ال٨الؾُُ٨ت التي جد٨م ٗٞل الخضزل الُبي.
بن ما ًيخٓغٍ اإلاغٌٍ اإلادهً بترؾاهت ٢اهىهُت صازلُت وؤزغيق زاعظُت مً َبِبه َى ؤن ًبظَ ٫ظا ألازحر
ي الهخي للمغٌٍ جبٗا
ي ظهضٍ ُٞما ًسو ج٣ضًم الغٖاًت اإلاٗ٣ىلت اإلادؿ٣ت واإلاشابغة الالػمت للغ ٘ٞمً اإلاؿخى ق
٢هاع ق
للدصخُو اإلا٣غعق بىاءا ٖلى اإلاٗاع ٝالُبُت اإلا٨دؿبت ،وٖلُه ٞةن الخىانل بحن َغفي اإلاٗاصلت (الُبِب واإلاغٌٍ) ً٩ىنق في
مدُِ مً الش٣ت اإلاخباصلت والىعي الظاحي ،وبالىدُجت ٞان َظا الخىانل ً٩ى قن مدخى صازل مىٓىمت يماهاث ؤزالُ٢اث
الُب التي جد٨مها مهلخت وبعاصة اإلاغٌٍ ٢بل ؤي شخيء آزغ.
وٍبرػ جضازل ؤزالُ٢اث الُب م٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً خُض يغوعة اخترام ال٣غاع الخغ واإلاخبهغ للمغٌٍ،
و٦ظل ٪اخترام زُاعاجه باليؿبت للُبِب اإلاماعؽ ويماهاث خغٍت الٗالط التي جًٟي اإلاٗجى الىاار للغيا باٖخباع وؤن
َظٍ الخُاعاث اإلاخاخت جٟترى باإلا٣ابل وظىص بضاثل ،منها اخترام الخ ٤في الخُاة وال٨غامت ؤلاوؿاهُت واخترام الخُاة
الخانت والؿغ اإلاهًي؛ بال ؤن ج٣ضًم حصخُو َبي هىعي ومالثم وصخُذ ًخُلب جغا٦ما لجملت مً اإلاٗاع ٝاإلا٨دؿبت
هدُجت جُبُ٣اث وججاعب وبدض َبي ٖلمي وٖالجي ص ٤ُ٢ومؿخمغ ومٗمَ ،٤ظا البدض الُبي الٗلمي ًخُلب لخجؿُضٍ
مُضاهُا وٗٞلُا اإلاغوع ٖبر اقتراَاث ٖلمُت مسبرًت ص٣ُ٢ت جخُلب خغٍت ؤ٧اصًمُت (خغٍت البدض الٗلمي) ،وجخُلب بظغاء
ظملت مً الخجاعب والبدىر ٖلى الجؿض البكغيَ ،ظا ما ًض ٘ٞبىا لضعاؾت ٨ٞغة ؤبٗاص يبِ خغٍت الخهغ ٝفي الظاث
ؤلاوؿاهُت اإلا٣ترهت بمٗهىمُت ظؿض ؤلاوؿان وؾالمخه ،بمٗجى البدض في خضوصَا ؤلاًجابُت ًٖ يماهاث خغٍت الخهغٝ
في الظاث ؤلاوؿاهُت٦ ،ما البدض في خضوصَا الؿلبُت ،بمى٘ آلازغًٍ مً بلخا ١ألاطي بها ،وٖال٢ت ٧ل طل ٪بًغوعاث
البدض الُبي الٗلمي الظي ال مىام مىه إلًجاص َغ١ق ٖالط وؤصوٍت وؤؾالُب ظغاخُت ظضًضة ومخُىعة حؿمذ بمىاظهت
اهدكاع ألامغاى والٗضوي ،وبالخهىم ألامغاى اإلاؿخٗهُت ،خُض جىنل الٗلم في ؤعقى ؤبدازه اإلاٗانغة بلى مٗالجت
جل ٠الخالًا وألاوسجت وألاًٖاء البكغٍت بةٖاصة ػعٖها مسبرًا بىاؾُت ج٣ىُاث الاؾخيؿار البكغيق.
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Abstract :
Regardless of the :legislative- legal framework sense of the medical intervention
which is necessary for the practice of diagnosis and elaboration of the amount and quality of
treatment provided to the patient this should be under an independent Association combining
the patient in person and the doctor per se (in his capacity).

66

What awaits the patient who is fortified by an internal and external legal arsenal from
his doctor is to do his best in the providing of a reasonable, consistent and perseverance care
;necessary to raise the level of health of the patient ,depending about a diagnosis based on
medical knowledge- gained, and hence the communication between both sides of the
equation(Doctor-Patient) have the vicinity of mutual trust and self-awareness and as a result;
the containment of this communication within the system guarantees medical ethics governed
by the interests and the will of the patient before anything else.
The overlap of medical ethics with human rights stand out in terms of the need to
respect the free and insightful decision of the patient as well as respecting his choices for the
doctor practitioner and also for the guarantees related to freedom of therapy that give a clear
meaning to the consent given ,so that the available options assume in the other hand the
existence of other alternatives, like the respect for the right of existence and human dignity
and the respect for the private life and professional secrecy, and this is what drives us to study
the idea of legalizing the freedom of action on human- self associated to the immaculacy and
safety of human body, means the research on its positive borders about Freedom of action in
the human self guarantees freedom and on its negative borders about preventing the others
from harming it, the problem for both sides Enterprise approach to physical integrity.

حد ت
ضتها٦غصًت لئلوؿان في مىاظهت باقي الخغٍاث التي ؤٞ٫ في الخُاة والؿالمت الجؿضًت ٌٗض مىاعة الخغٍاث ا٤بن الخ
 وؤلاٖالهاث٤ُ وخضًشا جًمىتها اإلاىازٝ قغاج٘ ألاؾال٪ظل٦  وجًمىتها،ضمذ للبكغٍت٢ ما٦ مجمل الكغاج٘ الؿماوٍت
.ق وخغٍاث ؤلاوؿان١ى٣ت بد٣لُمُت اإلاخٗل٢اعٍت وؤلا٣ ال،ت الٗاإلاُت٣ىالث اإلالخ٧اث والٗهىص والبروجى٢اٟوالاج
ٓت ٖلىٞ في ؾالمت بضهه واإلادا٤ل بوؿان الخ٩ " ل:اَٗذ ٖلُه َظٍ ألازحرة َى اٖخباع ؤهه٣ مً ؤبغ قػ ما ج٫٘ول
تٞا٧  وخٓغ حٗظًبه وجدغٍم اؾخسضام،غامخه٦ واخترام آصمُخه و،اث٧خُاجه وخماًت خغٍخه الصخهُت يض ظمُ٘ الاهتها
م اإلاباصت الؿامُت بخًمُنها٨ي جل
ض جغظم اإلاكغٕ الضؾخىعي الجؼاثغ ق٣ ول،) ("اث مىهٞ واٖترا٫ىا٢غاٍ الهتزإ ؤ٦وؾاثل ؤلا
اثٟاهى قن ٖلى اإلاسال٣ب ال٢ ( ٌٗا: مىه بىهها ٖلى ؤن41 ما جًمىخه اإلااصة٤ٞت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت و٣ُفي هو الىز
اب٣ٗلذ مهمت نىهها وال٧ خُض ؤو،)ل ما ًمـ ؾالمت ؤلاوؿان البضهُت واإلاٗىىٍت٧  والخغٍاث وٖلى١
ى ق٣بت يض الخ٨اإلاغج
اهى قن الجىاجي٣ي و ال
 وَؿاَم الدكغَ٘ الجؼاثغ ق،ُظَاٟىم بالؿهغ ٖلى جى٣اهى قن والؿلُت الٗامت التي ج٣ها بلى ال٦ٖلى اهتها
 كنص، من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف5 ك3  ككذلك نص ادلواد، 779  من إعالف حقوؽ اإلنساف كادلواطن الفرنسي الصادر عاـ9 ك7:) أنظر نص ادلواد
. كادلادة الثالثة من االتفاقية األكركبية حلقوؽ اإلنساف، 966  من العهد الدكِف للحقوؽ السياسية كادلدنية لسنة7  ك6 ادلواد
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ٖلى ألازو في الخض مً اإلاؿاؽ بالخغٍاث الٟغصًت وَظا بمى٘ ؤًت اهتها٧اث ؾىاء باللجىء بلى الخٗؿ ٠ؤو بلى ا٢تراٝ
ججاوػاث يض مماعؾت َظٍ الخغٍاث.
وٍجضع بىا ؤن هدىاو٫ق واخضة مً ؤَم َظٍ آلالُاث التي جٟ٨ل الخماًت ال٣اهىهُت للخغٍت الٟغصًت لئلوؿان في
ؾالمت ظؿضٍ وخُاجه ،يمً ٢ىاٖض الدكغَ٘ الجؼاثغيق وهي الخ ٤في اؾخسضام الىؾاثل الٗلمُت الخضًشت في البدض
الُبي ،بالدؿائ٫ق خى٫ق :مضي خغٍت الباخض الُبي في اؾخسضام الىؾاثل والُغ١ق الٗلمُت الخضًشت ٖلى اإلااصة البكغٍت في
ْل اقتراَاث الًماهاث الضؾخىعٍت اإلاخٗل٣ت بدماًت الخ ٤في الؿالمت الجؿضًت؟.
ولضعاؾت َظٍ اإلااصة البدشُت اإلاؿخجضة يمً الٗلىم البدشُت الُبُت والتي اؾخ٨كٟىا ٞيها ؤوظها لل٣هىعق الدكغَعي ،ال
وبل وظىص ههىم ٢اهىهُت ًٙغ مدُىت وحٗالج ويُٗاث ٢ضًمت ؤنبدذ في خض طاتها (ؤي الىهىم ال٣اهىهُت الخالُت)
مٗغ٢ل ٦بحر الهُال٢ت البدض الٗلمي الُبي في مجا ٫الاؾخيؿار البكغيٞ ،ال الباخض الجؼاثغيق مدمي ٢اهىها وال الخضوص
ال٣اهىهُت وألازالُ٢ت وؤلاوؿاهُت مغؾىمت بىيىح له٦ ،ما وؤن اإلاغٌٍ في ْل ٌطا الخجاطب ًب٣ى ًيخٓغ مٗاهُا مً وَئت
جٟا٢م الٗلل ومً ٚلبت ز٣ل ٖمل اإلاكغٕ ال٣اهىوي.
واعجإًىا لخ٣ضًم الك٩ل الىمىطجي لهظٍ الضعاؾت ج٣ؿُمها بلى :
ؤوال :ؤلاَاع ال٣اهىوي اإلااَغ للبدض الُبي الٗلمي.
زاهُا :مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼاثغيق مً البدض الُبي الٗلمي.
زالشا :الخماًت ال٣اهىهُت لٗملُت الاؾخيؿار.
أوال :ؤلاهاز الحاهىوي اإلاإهس لجبدث الوبي الِجمي
ً٣هض بالبدض الُبي الُ٣ام ب٩ل الازخباعاث والخجاعب والخدىٍغاث والخُىٍغاث والخُبُ٣اث الٗلمُت الُبُت
ٖلى اإلااصة البُىلىظُت الخُت لئلوؿان( :ؤي البدىر الُبُت ٖلى ؤلاوؿان) ،بُٛت الىنى٫ق بلى هخاثج ٖلمُت مدضصة مخىٗ٢ت
بٗض صعاؾت هٓغٍت ،ؤو بلى ا٦دكاٞاث ٖلمُت ٚحر مخىٗ٢ت ظضًضة ،قغٍُت ؤن ججغيق َظٍ البدىر في مسابغ بدىر َبُت
ٖلمُت مٗخمضة ومغا٢بت وجسً٘ لل٣ىاهحن اإلاىٓمت للبدض الُبي الٗلمي.
و٢ض ظاء ؤلاٖالن الٗالمي ألزالُ٢اث ٖلىم الخُاة وخ٣ى١ق ؤلاوؿان الظي اٖخمضجه مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت
 ،2005والظي ؾب٣ه ؤلاٖالن الٗالمي بكإن اإلاجحن البكغيق
والٗلىم والش٣اٞت في ماجمغَا الٗام اإلاىٗ٣ض بخاعٍش 19:ؤ٦خىبغ
 1997وناص٢ذ ٖلُه الجمُٗت الٗامت لؤلمم
وخ٣ى١ق ؤلاوؿان الظي اٖخمضٍ اإلااجمغ الٗام لىٟـ اإلاىٓمت باإلظمإ ٖام
 ،1998و٦ظل ٪ؤلاٖالن الضولي بكإن البُاهاث الىعازُت البكغٍت الظي اٖخمضٍ اإلااجمغ الٗام
المجدضة ُٞما بٗض زالٖ ٫ام
 ،2003و٧لها جهب في مبضؤ اخترام ال٨غامت ؤلاوؿاهُت في مجا ٫ألازالُ٢اث
لىٟـ اإلاىٓمت الضولُت باإلظمإ في 16ؤ٦خىبغ
الخُىٍت ؤي .) (The Bioethics :واؿوالخا هي مجمىٖت ال٣ىاٖض التي ً٣ىم اإلاجخم٘ بىيٗها لىٟؿه إلاىاظهت اإلاسغظاث
الجاهبُت الىاظمت ًٖ الخُى قع الٗلمي الؿغَ٘ الىاجج ًٖ الشىعة البُىلىظُت الجؼٍئُت في مجاالث الُب والىعازت وٖلم
1) Van Rensselaer Potter, Bioethics, Bridge to the Future, Englewood Cliffs, New Jersey, USA,
Prentice-Hall, Year: 1971,P 10.
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ألاخُاء والخ٣اهت الخُىٍت ،وطل ٪مً ؤظل يمان وجغؾُش ال٨غامت ؤلاوؿاهُت( ) ،ومىه ٞةن ٌطٍ ؤلاٖالهاث الٗاإلاُت ما هي بال
هخاط وعص مباقغ ٖلى بغوػ مجمىٖت مً اإلاماعؾاث الٗلمُت ججاوػث الخضوص ؤلاوؿاهُت ،بدُض ؤنبذ الى٣اف الضولي
الٗ٣الوي ٌؿلِ الًىء ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٖلى يغوعة وي٘ مباصت جىظيهُت ؤزالُ٢ت ٖاإلاُت حُٛي ٧اٞت اإلاؿاثل اإلاُغوخت في
مجا ٫ؤزالُ٢اث البُىلىظُا وٖلى يغوعة حصجُ٘ ْهىعق ":ىٌى ت الحُم اإلاؼترلت" ،وجدؿِـ الٗالم بإؾغٍ بمضي
ً
وٚالبا ما ٌٗبر ًٖ َظٍ الخاظت الٗلماء واإلاخمغؾىنق ؤهٟؿهم بلى ظاهب
ق
الخاظت اإلالخت بلى الٗمل الدكغَعي في َظا المظا،٫
اإلاكغٖحن واإلاىاَىحن اإلاخابٗحن لهظا الكإن واإلاغضخى ؤهٟؿهم( ).
بن خماًت ونىنق ال٨غامت ؤلاوؿاهُت في مجا ٫البدض الُبي حٗجي مى٘ وعصٕ ٧ل ٖمل ٚحر بوؿاوي ال ؤزالقي مً
ر ٞةن َظا اإلابضؤ (نىنق
قإهه ؤن ًىٟي ًٖ ؤلاوؿان ؤو ال٩اثً البكغيق نٟت الصخو ؤلاوؿاني ( ،)Human Personومً م
ال٨غامت ؤلاوؿاهُت) َى مهضع خ٣ى١ق ؤزغيق للصخو٧ ،الخ ٤في الخُاة الظي ًىبشٖ ٤ىه مبضؤ ؾمى ال٩اثً البكغيق( )،
ومبضؤ اخترام ال٩اثً البكغيق مىظ بضاًت الخُاة ،ومبضؤ مٗهىمُت ظؿم ؤلاوؿان ( )Body Integrityوؾالمخه ،ومبضؤ ٖضم
الخهغ ٝبالجؿض وُٚاب الُاب٘ اإلااصي له ،و٦ظل ٪مبضؤ ؾالمت الجيـ البكغيق( ).
وهٓغا ألن ؤلاٖالن الٗالمي ألزالُ٢اث البُىلىظُا وخ٣ى١ق ؤلاوؿان( ) والظي ٖؼػق ٖضصا مُٗىا مً اإلاباصت الؿاب٤
ي والؿالمت الصخهُت
ؤلاقاعة بليها مً زال ٫الغيا وال٣بى ق ٫بالٗالظاث الُبُت اإلاىنىٞت و٦ظل ٪اخترام الًٗ ٠البكغ ق
واخترام زهىنُت ؤلاوؿان وخُاجه الخانت وٖضم الخمُحز في ج٣ضًم الٗالط وبٖالم اإلاٗجي بم٣ضاع اإلاىٟٗت والًغعق (آلازاع
الجاهبُت) للٗالط و٦ظل ٪ألازظ بٗحن الاٖخباع خالت ألاشخام الٗاظؼًٍ ًٖ ببضاء ال٣بى٫ق بالٗالط في خُىه هٓغا لُٛابهم
ًٖ الىعي م٘ ٖضم وظىص طوحهم ؤو ؤ٢غبائهم ؤو هدُجت إلٖا٢تهم الجؿضًت ؤو الظَىُت ،و٦ظل ٪التزام الؿغٍت في اإلال ٠الُبي
للمغٌٍ وخماًت ألاظُا ٫ال٣اصمت واخترام مبضؤ الاؾخ٣اللُت واإلاؿاولُت الٟغصًت في خالت ع ٌٞالٗالط اإلاىنى ،ٝويغوعة
اخترام الخىىٕ الش٣افي والخٗضصًت ؤلاوؿاهُت مً خُض اإلاٗخ٣ض وخغٍت الًمحر في ٢بى٫ق الٗالط مً ٖضمه ،بياٞت بلى
الخًامً والخٗاونق وجباص ٫اإلاٗلىماث والخبراث ووكغ هخاثج البدىر بك٩ل صوعي ،م٘ جُُ٣م اإلاساَغ وبصاعتها ٖبر بٖالم

1) Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle Encyclopédie De Bioéthique, Deboeck , Université,
1er Edition, Bruxelles , Belgique, Année : 2001, P 125 et s.
 )2للمزيد أنظر موقع اإلنًتنت دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلوـ كالثقافة على الرابط:
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioethics/bioethics-and-humanrights
3) Bertrand Mathieu, La dignité de la personne humaine: quel droit? Quel titulaire? , Dalloz, Année
1996, Chronique, France, P 282.
4) Bertrand Mathieu, Pour la Reconnaissance De Principes Matriciels En Matière De Protection Des
Droits De L'Homme , Dalloz, Année 1995, Chronique, France, P 211.
 )5مت اعتماد دكلة اجلزائر بتاريخ  3أكتوبر  2005بعد فحص كثائق اعتمادىا من طرؼ جلنة فحص كثائق االعتماد ادلشكلة ذلذا الغرض من طرؼ ادلؤسبر العاـ
دلنظمة اليونسكو يف جلستو ادلفتوحة يف ذلكم التاريخ كىذا خالؿ الدكرة ادلنعقدة من 03 :إُف  2أكتوبر  2005ببارمس .
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مغنض ألازالُ٢اث الٗالمي الخاب٘ للمىٓمت ب٩ل الىخاثج والا٦دكاٞاث بياٞت بلى جُبُ ٤اإلاؿاواة والٗضالت وؤلاههاٝ
ويمان اإلاؿاولُت الاظخماُٖت والصخت للجمُ٘ صونق اؾخصىاء( ).
زاهُا :ىقف اإلاؼسَ الجصاةسيق ً البدث الوبي
ي مً الؿبا٢حن لىي٘ ألاؾاؽ إلاجلـ وَجي ألزالُ٢اث الٗلىم الُبُت ،بدُض ههذ اإلااصة
٧ان اإلاكغٕ الجؼاثغ ق
()
 1990اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهى قن 05/85اإلاخٗل ٤بدماًت الصخت وجغُ٢تها،
 168م٨غعق 1مً ال٣اهى قن 17/90اإلااعر في 31ظىٍلُت
بإههً ( :يكإ مجلـ وَجي ألزالُ٢اث الٗلىم الُبُت ً٩ل ٠بخىظُه وج٣ضًم آلاعاء والخىنُاث خى قٖ ٫ملُت اهتزإ ألاوسجت
وألاًٖاء وػعٖها والخجغٍب و٧ل اإلاىاهج الٗالظُت التي ًٟغيها جُىعق الخ٣ىُاث الُبُت والبدض الٗلمي م٘ الؿهغ ٖلى
اخترام خُاة ؤلاوؿان وخماًت ؾالمخه البضهُت و٦غامخه وألازظ بٗحن الاٖخباع الى٢ذ المالثم للٗمل الُبي والُ٣مت الٗلمُت
إلاكغوٕ الازخباع والخجغٍب)٦ ،ما ههذ اإلااصة 168م٨غعق 2مىه ٖلى ؤههً ( :جب خخما اخترام اإلاباصت ألازالُ٢ت والٗلمُت
التي جد٨م اإلاماعؾت الُبُت ؤزىاء الُ٣ام بالخجغٍب ٖلى ؤلاوؿان في بَاع البدض الٗلميً ،سً٘ الخجغٍب للمىا٣ٞت الخغة
والمهحرة للصخو مىيىٕ الخجغٍب ؤو ٖىض ٖضمه إلامشله الكغعي ،ج٩ى قن َظٍ اإلاىا٣ٞت يغوعٍت في ٧ل لخٓت)٦ ،ما ههذ
اإلااصة 168م٨غعق 3مىه ٖلى ؤهه( :جسً٘ الخجاعب التي ال ًغجى مً وعائها الٗالط للغؤي اإلاؿب ٤للمجلـ الىَجي ألزالُ٢اث
الٗلىم الُبُت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 168م٨غعق 1ؤٖالٍ)٦ ،ما ظاءث اإلااصة 168م٨غعق 4لخً٘ هىٖا مً الخماًت في ظاهبها
اإلاضوي  ِ٣ٞبدُض ههذ ٖلى ؤهه ( :ال جبرتق مىا٣ٞت الصخو مىيىٕ الخجغٍب وعؤي اإلاجلـ الىَجي ألزالُ٢اث الٗلىم
الُبُت اإلاباصع بلى الخجغٍب مً مؿاولُخه اإلاضهُت) ،بِىما ؤ٦ضث اإلااصةَ 239ظا اإلاىخى الخماجي اإلاضوي بلى اٖخباع ؤهه ( :بطا
لم ًدؿبب الخُإ اإلانهي في ؤي يغعق ً٨خٟي بخُبُ ٤الٗ٣ىباث الخإصًبُت) ،بِىما ظاءث الخماًت الجؼاثُت في هو اإلااصة265
 1985اإلاخًمً
 2008اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىنق 05/85اإلااعر فيُٟٞ 16غيق
م٨غعق 5مً ال٣اهىنق ) (13/08اإلااعر في 20ظىٍلُت
حماًت الصخت وجغُ٢تها ،والتي ههذ نغاخت ٖلى ؤههٌٗ ( :ا٢ب بالسجً مً ؾيخحن بلى زمـ ؾىىاث وبٛغامت مً
10.000.000صط ٧ل مً ًسال ٠ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بخجغبت ألاصوٍت واإلاىاص البُىلىظُت واإلاؿخلؼماث الُبُت
5.000.000صط بلى
اإلاؿخٗملت في الُب البكغيق ٖلى ؤلاوؿان) ،وٍيسخب ألامغ ٖلى الصخو اإلاٗىىيق ٦ظل ٪في خالت ُ٢امه بـظلٌٗ ( :٪ا٢ب
الصخو اإلاٗىىيق الظي ًغج٨ب بخضي اإلاسالٟاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ بٛغامت حؿاويق زمـ مغاث الخض ألا٢صخى اإلاىهىم
ٖلُه باليؿبت للصخو الُبُعي) وَظا في هو اإلااصة 265م٨غعق 7مً ال٣اهىنق ،13/08واإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغيق ٢ض
فصص الٗ٣ىبت لضعظت ج٣غٍغَا ٦جغٍمت وخضص م٣ابلها ٚغاماث مغجٟٗت ختى ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىىٍحن (ً٣هض
قغ٧اث بهخاط ألاصوٍت والخجهحزاث الُبُت ومخٗامليهم) وَظا باليؿبت لآللُاث الجؼاثُت اإلاخٗل٣ت باإلاىخجاث واإلاىاص
الهُضالهُت وألاظهؼة الُبُت الخ٣ىُت.
األساسي كادلشورة الوراثية
ة
) أنظر ادلسائل ادلستمدة من اإلعالنات اليت تنطبق على رلاالت البحوث الطبية على اإلنساف كفرص الوصوؿ إُف الرعاية الصحية كاألدكية
كحرية البحث العلمي كموضوع استنساخ البشر(اإلستنساخ ألغراض التناسل كالعالج) كزرع األعضاء البشرية كعدـ التمييز يف جانب الرعاية الصحية كأخَتا أخالقيات
البحث ،على رابط اإلنًتنت دلرصد األخالقيات العادلي التابع دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية التابع دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية كاؿعلوـ كالثقافة:
http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/?action=Geo4View&db=GEO4&id=10&type=TREATY&l
ng=ar&criteria=Tjs%3D
 )2أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية-عدد -35الصادرة بتاريخ 5 :أكت  ، 990ص  23كما يليها.
 )3أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية-عدد -44الصادرة بتاريخ 3 :أكت  ،2008ص  3كما يليها.
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٦ما ههذ الماصة 161مً ال٣اهى قن 05/85اإلاخٗل ٤بدماًت الصخت وجغُ٢تها ٖلى ؤهه( :ال ًجىػق اهتزإ ؤًٖاء
ؤلاوؿان وال ػعٕ ألاوسجت ؤو ألاظهؼة البكغٍت بال ألٚغاى ٖالظُت أو حشخُـُت ،)...والدصخُو الُبي ( Medical
َ )Diagnosisى ون ٠مىظؼ ٚغيه جدضًض وحٗغٍ ٠مغى ؤو ايُغاب مدخمل مً زال ٫الٗالماث وألاٖغاى وهخاثج
الٗمل اإلاسبريق الخدلُلي زال ٫خُاة ؤلاوؿان وَظا بىاؾُت( ) :الٟدىناث اإلاسبرًت وألاقٗت الاٖخُاصًت وٖمل ألاقٗت
ٞى١ق الهىجُت ؤو الغهحن اإلاٛىاَِسخي ؤو مً زال ٫ألاقٗت اإلاُُٗ٣ت ،و٦ظل ٪مً زال ٫الٟدو الؿغٍغيق بىاؾُت جدؿـ
الجؿم والدؿمُ٘ والجـ وا٢٫غٕ باألنابـ٘  ،Percussionوٍخُىعق ألامغ لُهبذ الُ٣ام بالخؼٕ  Biopsiesيغوعٍا مً زال٫
ؤزظ ُٖىت مً هسإ الٗٓم مشال ،ومً زال٧ ٫ل َظٍ ؤلاظغاءاث ًم ً٨للُبِب ؤن ًهل بلى ماَُت اإلاغى ؤو جدضًض اإلاؿاع
البازىلىجي للخالت ومً زم الىنى ق ٫بلى جدضًض اإلاغى ؤو الًٗى اإلاغٌٍ الظي ًجب اهتزاٖه مً ظؿم اإلاغٌٍ لحزعٕ بضله
ًٖى ممازل له مهضعٍ ظؿض بوؿان آزغ ،وباالؾخيخاط ٞةن الدصخُو ٖملُا َى الخٗغٖ ٝلى اإلاغى ال٩امً وعاء
يً 05/85م ً٨للجغاح ؤو الُبِب اإلاسخو ؤن ً٣ىم بٗملُت
ؤٖغاى مُٗىت واإلاٟؿغ ٖلمُا ،ؤي ؤهه و ٤ٞال٣اهى قن الجؼاثغ ق
اهتزإ ؤو ػعٕ ألًٖاء ؤو ؤوسجت ؤو ؤظهؼة بكغٍت بٛغى الخٗغٖ ٝلى ٖلت اإلاغٌٍ ( ِ٣ٞالدصخُو) التي ًم ً٨ؤن ج٩ى قن
ي هٓغا لٗضم ًُ٣يُت الدصخُو الُبي وفي َظٍ الخالت ه٩ى قن ؤمام َبِب ًم٨ىه ٢اهىها ؤن ً٣ىم بخجغٍب ؤًٖاء
ٖلت ؤزغ ق
ؤو ؤوسجت بكغٍت ٖلى ؤشخام آزغًٍ ً٩ىهىا في خ٨م اإلاغضخى بىاؾُت هؼٕ وبٖاصة ػعٕ ؤوسجت ؤو ؤًٖاء ؤو ؤظهؼة بكغٍت
جدذ ُٚاء الدصخُو.
زالثا :الخماًت الحاهىهُت لِمجُت الاطخيظاخ
وج٣ضًغا للخُىعة البالٛت إلم٩اهُت و٢ىٕ اهدغا ٝبالبدض الُبي في الجُىىم البكغيق( ) ؤو في البُىلىظُا الخُىٍت
لئلوؿان باؾخٗما ٫الخ٣ىُت الٗلمُت ما ًمـ مباقغة بالـالمت الجؿضًت وب٨غامت ؤلاوؿان وؾمىٍ بحن باقي اإلاسلى٢اث،
ي هٓغا
ٞةهىا هضعؽ ؤَم خالت في البدض الُبي الٗلمي في هٓغ مسخصخي اإلاجا ٫الُبي وال٣اهىوي وهي الاؾخيؿار البكغ ق
العجباَها اإلاباقغ بةم٩اهُت الخدىٍغ والخُٛحر في مىانٟاث الترُ٦بت البُىلىظُت البكغٍت.
بن ؤلاؾخيؿار البكغيق والظي ٌٗجي جد٧ ٤ُ٣اثً بكغيق اهُال٢ا مً ٧اثً بكغيق آزغ بضونق خاظت بلى الخ٩ازغ
والخىاؾل البكغيق بالُغٍ٣ت الُبُُٗت ،اهُال٢ا مً الخٗغٍ ٠اللٛىيق مً ؤن ؤلاؾخيؿار َى ج٨غاع الصخيء هٟؿه ٖضة
مغاث ،وهي في ألانل مكخ ٤ل٩لمت ًىهاهُت ( )Klonوالتي حٗجي ٚهحن الصجغة ؤو الًبخت اإلاجزوٖت مً ؤنلها واإلاٗاص ٚغؾها
ٞخُٗي قخلت َب ٤ؤنل الصجغة ألام( ).
وؤلاؾخيؿار ٌٗض واخض مً ج٣ىُاث ؤلاهجاب (الخ٩ازغ) الٗضًضة وحهض ٝلخ٩ىًٍ ٧اثً حي مُاب ٤جماما مً خُض
ي ؤو
الخهاثو الىعازُت والٟحزًىلىظُت والك٩لُت ل٩اثً ؤنلي بُغٍ٣ت جىالض ال ظيسخي وبضو قن جسهِب ؤخاصي مسبر ق
1) Xiao-Hua Zhou, Nancy A. Obuchowski, Donna K. McClish, Statistical Methods in Diagnostic
Medicine, Second Edition, Edition WIELY, New Jersey, USA, Year:2011,P 4.
 )2اجلينوـ البشرم سيمكن يف ادلستقبل ميادين الصحة العمومية كالطب من معطيات كراثية عن األمراض كطرؽ التنبؤ كالوقاية منها كمعاجلتها عن طريق تبديل اخلريطة
اجلينية دبا يقضي على جينات األمراض اخلطَتة كالسرطاف كالزىادير ،للمزيد االطالع على:
Muin J.Khoury, Julian Little, Vylie Burke, Human Genome, Epidemiology, Oxford University Press,
NY, USA , Year: 2004, P 3-6.
3) Barbara MacKinnon, Human Cloning: Science, Ethics, and Public Policy, 2000 Edition, Year:
2001, Illinois, USA ,P 17.
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صازل عخم لبىًٍاث ؤهشىٍت بىاؾُت خُىاهاث مىىٍت ط٦غٍت( ) ،وَٗض ؤلاؾخيؿار مً ظاهب زان واخض مً الخ٣ىُاث
الٗالظُت والتي ًم ً٨بىاؾُتها ٖملُت بوكاء (ج٩ىًٍ) ألظؼاء مً الجؿم ؤو ؤًٖاثه ،والتي جخُاب ٤ظُيُا م٘ ألاظؼاء
وألاًٖاء اإلاىظىصة لضي ؤلاوؿان اإلاغاص ٖالطٌ ،وهٓغا للخُى قع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الخضًض وبىاؾُت ج٣ىُت الخالًا
الجظُٖت ٞةهه بىاؾُت الاؾخيؿار لؤلٚغاى الٗالظُت ؤنبذ مً اإلام ً٨بنالح ألاوسجت وألاًٖاء البكغٍت وهي في
م٩اجها مً الجؿم( ).
بن اإلاى٘ الغمؼيق (ألازالقي) لالؾخيؿار ًازغ بك٩ل مباقغ ٖلى الخًاعة ؤلاوؿانًت بدُض ؤنبذ اإلااو٘ ألازالقي ًلٗب صوعا
خماثُا لٗىهغ الخٟغص الصخصخي (ؤي جٟغص وجمحز ٧ل ٧اثً بكغيق ًٖ آلازغ) يض مساَغ الخ٩ازغ ٚحر اإلادضوص ل٩اثىاث
بكغٍت مخُاب٣ت ومدكابهت.
ي لم ج ً٨ومىظ ػمً َىٍل وؿبُا مدل َغح للى٣اقاث الٗلمُت والٗامت بال ٦مؿإلت
بن مؿإلت ؤلاؾخيؿار البكغ ق
ٖلمُت هٓغٍت بدخت صونق ؤن جخٗضي بلى مجا ٫الخجغٍب ،ول ً٨بمُالص الخغو" ٝصولي" في٦ 1996إو٫ق ٧اثً خُىاوي
ي بك٩ل ظضي اٖخباعا مً ؤن ج٣ىُت ؤلاؾخيؿار بؿُُت مً خُض اإلابضؤ،
مؿخيسخَ ،غخذ ٞغيُت الاؾخيؿار البكغ ق
ول ً٨مغ٦بت ومٗ٣ضة مً خُض بم٩اهُت اهجاػَا وجد٣ُ٣ها ،وجذمشل في هؼٕ الىىاة التي جدىيق الـ ( ( )DNAؤي هؼٕ البرهامج
الىعاسي للصخو) مً البىًٍت والُ٣ام بخُٛحرَا بىىاة زلُت الصخو الظي هغٍض اؾخيؿازه ،وبىاؾُت الخدغٌٍ
ال٨هغباجي والُ٨مُاجي جبضؤ البىًٍت في الاه٣ؿام والخُىع ،وٍخم ػعاٖت الخالًا الىاججت ًٖ الاه٣ؿام صازل اإلاسبر ( In
 )Vitroوالخُىعق لدكُ٨ل ظىحن ًم ً٨ػعٖه ُٞما بٗض في عخم ؤم مؿخ٣بلت لٛغى الخهى٫ق ٖلى مدُِ بُىلىجي مالثم
لخُىعق ظىُجي َبُعي ًيخهي بىالصة( ).
وٖملُا ًىظض جىاٖ ٤ٞالمي واؾ٘ خى٫ق مى٘ الاؾخيؿار ألٚغاى الخ٩ازغ (الخىاؾل) ،ول ً٨الخد٨م في ج٣ىُاث
الاؾخيؿار ٌؿمذ ٦ظل ٪بج٣ضًم ٞىاثض ٖالظُت ظمت ومنها الخهى٫ق ٖلى الخالًا الجظُٖت ال٣اٖضًت الجىُيُت ( Stem
 )Cellsوالتي حؿخٛل في م٩اٞدت ؤهىإ مً ألامغاى اإلاؿخٗهُت ٧الؿغَان وؾغَان الضم ؤو مغى باعُ٦يؿىنق ؤو الؼَاًمغ
ؤو الخسغب الًٗلي ؤو الخُبـ الٗٓمي( ) ،وَظا ما ًمحز ؤلاؾخيؿار الٗالجي ٕن ؤلاؾخيؿار الخ٩ازغيق ؤي الٛاًت النهاثُت
التي ؾِؿخٛل ٞيها الجىحن اإلاؿخيسخ.
ال٣اهىنق الجؼاثغيق لم ٌٗالج َظٍ اإلاؿإلت بك٩ل نغٍذ اٖخباعا وؤن َظا الىىٕ مً البدىر الُبُت ًخُلب ٢اٖضة ماصًت
(مسابغ بدض) و٢اٖضة مٗغُٞت ظض مخسههت بياٞت بلى ٢اٖضة لىظِؿدُُ٨ت (ؤمىا ٫مسههت ٫لبدض) ،بياٞت بلى
مغظُٗت ٢اهىهُت زابخت وطاث ظىصة وٚحر مخإزغة باالًضولىظُا ،بةٖخباع ؤن البدض الٗلمي مجغص ومداًض ولهظٍ ألاؾباب ب٣ي
َظا الهى ٠مً الٗلىم خ٨غا ٖلى اإلاخىىعًٍ صو قن ٚحرَم.
1) Gennady Ermak, Modern Science And Future Medicine, Kindle Edition, Create Space, California,
USA, Year 2007, P 39.
2) Emmanuelle Rial-Sebbag, Agnes homas, Ethique Et Législation Pour L’Exercice
Médicale :Médecine Légale & autres, Edition ESTEM , France, Année :2005, P 81.
3)J.Martal, L’Embryon Chez L’Homme Et L’Animal, Groupe Biologie Du Développement,
INSERM , INRA Edition, Versailles, France, Année :2002, P 72 et s.
4)Chirstine E.Pullar, The Physiology Of Bioelectricity In Development, Tissue Regeneration and
Cancer, CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, USA,Year: 2011, P 93.
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و٢ض ؤوكإ مجلـ وَجي ألزالُ٢اث الٗلىم الُبُت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه بمىظب ال٣اهىن 17/90اإلااعر في31
ظىٍلُت 1990اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهى قن 05/85اإلاخٗل ٤بدماًت الصخت وجغُ٢تها وؤهُُذ له مهمت جىظُه وج٣ضًم آلاعاء
والخىنُاث خى قٖ ٫ملُاث اهتزإ ألاوسجت وألاًٖاء وػعٖها والخجغٍب و٧ل اإلاىاهج الٗالظُت التي ًٟغيها جُى قع الخ٣ىُاث
الُبُت والبدض الٗلمي ،م٘ الؿهغ ٖلى اخترام خُاة ؤلاوؿان وخماًت ؾالمخه البضهُت و٦غامخه ،وألازظ بٗحن الاٖخباع
الى٢ذ اإلاالثم للٗمل الُبي والُ٣مت الٗلمُت إلاكغوٕ الازخباع والخجغٍب ،بال ؤن َظا اإلاجلـ ٢ض ع٦ؼ ظل اَخمامه ٖلى
ٖملُاث هؼٕ وػعٕ ال٨لى وال٣غهُت  ِ٣ٞهٓغا لل٣ٟغ الدكغَعي في َظا الجاهب والظي ًدمي الباخض وٍدمي بالًغوعة
اإلاغٌٍ( ).
ي بهخاط ألاظىت اإلاسههت لؼعاٖت الخالًا الجظُٖت ال٣اٖضًت
وال ًدمي ٦ما ال ًغصٕ ٢اهى قن الٗ٣ىباث الجؼاثغ ق
 5-2115مً
لٛغى البدض الُبي الٗلمي ؤو ألٚغاى الٗالط ألازغي ،باإلا٣اعهت م٘ اإلاكغٕ الٟغوسخي الظي مى٘ بمىظب اإلااصة
٢اهى قن الصخت الٟغوسخي ٧ل ؤٖما ٫البدض الٗلمي والُبي اإلاجغاة ٖلى الجىحن البكغي ،ؤزظا باإلابضؤ ألازالقي الٗالمي
ي اإلاؿخيسخ بٗض اؾخٗماله وٖضم
ال٣اثل بمى٘ بٖاصة ػعٕ الجىحن بٗض بظغاء البدض ٖلُه ،ؤي جضمحر الجىحن الخلى ق
ي ال ًمً٨
الؿماح له بالخُىع ،و٢ض ؤقاع اإلاكغٕ الٟغوسخي في ٢اهى قن ؤزالُ٢اث ٖلم ألاخُاء( ) بلى ؤن الجىحن البكغ ق
جهمُمه ألٚغاى ججاعٍت ؤو نىاُٖت ،بال ؤن اإلاكغٕ الٟغوسخي لم ًٟهل نغاخت بحن ؤصخاب اإلاىهج الىٟعي الظًً ًغون
بإن الجىحن البكغيق ًم ً٨جىٞحر خماًت ٢اهىهُت له بدؿب مغخلت جُىعٍ ،وبالخالي ٞالبدض الٗلمي ًخىانل ٖلى ألاظىت
باٖخباعٍ ٖمال ماَغ ٢اهىها ،بِىما ًغيق ؤصخاب الىهج ألازالقي بإن الجىحن َى شخو مىظ ؤن جضب الخُاة ُٞه وبالخالي
ٌؿخىظب ألامغ خماًخه مىظ جل ٪اللخٓت( ) ،بال ؤهه في النهاًت جضزل اإلاجلـ الضؾخىعي الٟغوسخي بٗض ؤزظ وعص بحن البرإلاان
والغثاؾت بإمغٍ بخٗلُ ٤ألابخار الٗلمُت التي ً٣ىم بها اإلاغ٦ؼ الىَجي الٟغوسخي لؤلبدار الٗلمُت ٖلى الخالًا الجظُٖت
اإلاؿخسغظت مً ؤظىت بكغٍت بؿبب ؤن َظٍ اإلاماعؾاث ؾخاصي بلى اهتهاٖ( ٥ضوان) مؼصوط وطل ٪بالؿماح بةهخاط ألاظىت
البكغٍت ألٚغاى هُٟٗت زم ًدب٘ ألامغ بخضمحرَا (بٞىائها)( ).
وال ًىظض ٫خض الؿاٖت ج٣ىحن صولي ًًبِ مؿإلت ؤلاؾخيؿار ،وخضٍ ؤلاٖالن الٗالمي بكإن الجُىىم (اإلاجحن)
البكغيق وخ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاظ٧ىعق آهٟا واإلاٗخمض زال ٫الضوعة الخاؾٗت والٗكغًٍ للماجمغ الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة
ً ،1998ىو في
 1997وناص٢ذ ٖلُه ألامم اإلاخدضة باإلظمإ في
للتربُت والٗلىم والش٣اٞت التي اوٗ٣ضث بخاعٍش 11هىٞمبر
اإلااصة ،11بإهه( :ال ًجىػق الؿماح بمماعؾاث جدىافى م٘ ٦غامت ؤلاوؿان مشل ؤلاؾخيؿا ،٫وَ٨ظا وعصث في الترظمت الغؾمُت
لئلٖالن باللٛت الٗغبُت] إلهخاط وسخ بكغٍت وٍخٗحن ٖلى الضو٫ق واإلاىٓماث الضولُت اإلاسخهت ؤن جخٗاونق لل٨ل ًٖ ٝمشل
) أنظر مداخلة الدكتورة فاطمة الزىراء الكبَت ادلعنونة بػ ،L’Etat De La Bioéthique En Algérie:ادللقاة يف إطار ملتقى معنوف بػ :أخالقيات علم
األحياء كتطور اجملتمعات ،ادلنظم يف دكلة الربتغاؿ عاـ  2005كادلنشور على موقع اإلنًتنت:
www.cebacores.net/static/cebacores.../elkebir.pdf
 )2أنظر :القانوف رقم 8 4/20 :ادلؤرخ يف  7جويلية  20ادلتضمن أخالقيات علم األحياء ،ادلنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية –عدد- 57
ادلؤرخة يف 8 :جويلية  ،20ص 826كما يليها.
3) Emmanuelle Rial-Sebbag, Agnes homas, Op. cit., P 80 et 81.
 )4أنظر رأم رللس الدكلة الفرنسي فيما خيص األجنة البشرية ادلزركعة سلربيا ،الصادر يف  9أفريل  2009دبناسبة تقدًن رأيو للجمعية الوطنية الفرنسية خبصوص
مراجعة القوانُت اليت ربكم أخالقيات عَف األحياء ادلنشور على موقع اإلنًتنت اخلاص دبجلس الدكلة الفرنسي على الرابط  :ص  32ك.33
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
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َظٍ اإلاماعؾاث واجساط الخضابحر الالػمت بكإجها ٖلى اإلاؿخىيق الىَجي ؤو الضولي و٣ٞا للمباصت اإلاىهىم ٖليها في َظا
ؤلاٖالن)( )ُٞ ،ما لم ج٣م ألامم اإلاخدضة ؾىيق بخ٣ضًم مكغوٕ بٖالن ٖالمي بؿُِ ًخٗل ٤باالؾخيؿار جم اٖخماصٍ في 8
 280زال ٫ا٫صوعة الخاؾٗت والخمؿى قن للجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاىٗ٣ضة بىٟـ الخاعٍش.
 2005جدذ ع٢م/59:
ماعؽ
و٢ض صعى َظا ؤلاٖالن الضو٫ق بلىٖ " :ضم الؿماح بمماعؾاث جدىافى وال٨غامت البكغٍت ٦ةؾخيؿار ال٩اثىاث
البكغٍت ألٚغاى الخ٩ازغ ،وهٓغا لالوكٛاالث ألازالُ٢ت التي ٢ض جشحرَا بٌٗ جُبُ٣اث الخُىعق ا٫ؾغَ٘ لٗلىم الخُاة ُٞما
ًخٗل ٤بال٨غامت البكغٍت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص٦ ،ما ًجب ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن جُبُ٣اث الٗلىم
ًيبغي ؤن حؿعى للخس ٠ُٟمً مٗاهاة ألاٞغاص والبكغ ظمُٗا وجدؿحن ؤخىالهم الصخُت٦ ،ما ؤن جد ٤ُ٣الخُىعق الٗلمي
 ١ؤلاوؿان وؤن ٌٗىص بالىٖ ٟ٘لى الجمُ٘ ،وٍجب وي٘ ُ٢ض الاٖخباع ما
والخ٣جي في ٖلىم الخياة ًجب ؤن ًٟ٨ل اخترام خ٣ى ق
٢ض ًترجب ٖلى اؾخيؿار البكغ مً ؤزُاع ظؿُمت َبُت ،وبضهُت وهٟؿاهُت ،واظخماُٖت ٖلى ألاٞغاص اإلاٗىُحن م٘ الخُلىلت
صو قن اؾخٛال ٫اإلاغؤة [عخم اإلاغؤة]"( ) ،وهٓغا لهظٍ اإلاساَغ التي ٢ض ججلبها ٖملُت ؤلاؾخيؿار ٖلى ال٨غامت البكغٍت ٞةن
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة جضٖى الضو ق ٫ألاًٖاء بلى خٓغ ظمُ٘ ؤق٩ا ٫اؾخيؿار البكغ ب٣ضع ما جدىافى م٘ ال٨غامت
البكغٍت وخماًت الخُاة ؤلاوؿاهُت.
وخاولذ وػاعة الصخت والؿ٩ان الجؼاثغٍت ج٣ضًم مكغوٕ ٢اهىنق للصخت ظضًض ًإزظ بٗحن الاٖخباع َظٍ الخُىعاث
 ،2003ههذ ماصجه ع٢مٖ 382:لى ؤن الجاهب
اإلاؿخ٣بلُت إلاٗالجتها في بَاع ٢اهىوي خُض ٢ضمذ مكغوٖا في ُٟٞغيق
ألازالقي ،في َظا ال٣اهىنق ٌكمل ظمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بدماًت وحٗؼٍؼ الصخت بما في طل ٪الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالٗضالت في
جىػَ٘ اإلاىاعص اإلاالُت مً ؤظل الصخت ،اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في خماًت ألاٞغاص ،ؤلاؾخيؿار البكغيق ،الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
في اإلاجا ٫الُبي( ).
ي لخُىٍغ اإلاٗغٞت
وههذ اإلااصة 436مىه ٖلى ؤن البدىر الُبُت حكمل الخجاعب اإلاجغاة ٖلى ال٩اثً البكغ ق
البُىلىظُت والٗالظُت ولخدؿحن اإلاماعؾت الِبُت ،وَكاع بلى َظٍ الازخباعاث بمهُلر الخجاعب الؿغٍغٍت٦ ،ما ؤن ٧ل
البدىر الُبُت الخُىٍت جسً٘ لترزُو الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالصخت بٗض مىا٣ٞت اللجىت الىَىُت ألزالُ٢اث ٖلم ألاخُاء،
بال ؤن اإلاالخٔ ٖلى َظا اإلاكغوٕ َى بقاعجه الهغٍدت في هو اإلااصة 435بلى مى٘ ٧ل اؾخيؿار ألًٖاء خُت ومخُاب٣ت
وعازُا ،جخٗل ٤بال٩اثً البكغيق و٦ظل ٪ألامغ باليؿبت إلاؿإلت ازخُاع ظيـ اإلاىلىص جدذ َاثلت ٖ٣ىباث بصاعٍت وظؼاثُت،
وظاءث اإلااصة 446مً اإلاكغوٕ لخ٣غعق عصٕ ٧ل مسال ٠لىو اإلااصة 435ؤي لخ٣غٍغ خماًت ألاظىت البكغٍت اإلاسبرًت ()In Vitro
نوفمرب  ، 997ادلنشور على موقع اإلنًتنت دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية

) أنظر نص اإلعالف العادلي بشأف اجملُت البشرم كحقوؽ اإلنساف ادلعتمد بتاريخ:
كالعلوـ كالثقافة على الرابط:
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ human-genome-andhuman-rights/
 )2أنظر قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ادلتخذ بتاريخ 8 :مارس  ،2005ربت رقم ،280/59 :ادلنشور على صفحة اإلنًتنت اخلاصة باألمم ادلتحدة على
الرابط:
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/280&TYPE=&referer=http://www.
un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp&Lang=A
 )3أنظر مشركع قانوف الصحة ادلقًتح من طرؼ كزارة الصحة كالسكاف كإصالح ادلستشفيات ،فيفرم  2003على رابط اإلنًتنت:
http://www.santemaghreb.com/algerie/loisanit7.htm
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ي (ؤلاهجابي في بٌٗ اإلاغاظ٘) خُض ههذ ٖلى ؤن ٧ل مسال ٠ألخ٩ام اإلااصة435
مً الاؾخيؿار بىىٕ ًه الٗالجي ؤو الخ٩ازغ ق
500.000صط ،بال ؤن َظا اإلاكغوٕ لم
مً َظا ال٣اهى قن (مكغوٕ ال٣اهى قن) ٌٗا٢ب بالسجً إلاضة ٖكغًٍ ؾىت وبٛغامت ٢ضعَا
ي الىىع ،وفي اهخٓاع ٢اهى قن للصخت ظضًض ًب٣ى َظا الجاهب اإلاهم مً اإلاماعؾاث التي جىته ٪الؿالمت الجؿضًت لؤلٞغاص
ًغ ق
ٚحر مدمي ٢اهىها ختى في خالت صزى٫ق ؤخض الباخشحن ألاظاهب اإلاسالٟحن لئلٖالن الٗالمي اإلاخٗل ٤باالؾخيؿار بلى ؤعى
 2004جدذ ع٢م
الىًَ ،وباإلا٣اعهت هجض بإن ال٣اهى قن الٟغوسخي الخام بإزالُ٢اث ٖلم الخُاة الهاصع بخاعٍش 06ؤوث
ً ،) (800مى٘ نغاخت ؤلاؾخيؿار لٛغى الخ٩ازغ ،بِىما ًىو ٢اهى قن الٗ٣ىباث الٟغوسخي في ماصجهٖ 2-214لى ؤن ؤي
/04:
بظغاء ؤو جضزل حهض ٝبلى الىي٘ في الخُاة َٟال مُاب ٤وعازُا لصخو آزغ حي ٧ان ؤو مُذ ٌٗا٢ب ناخبه بالسجً
 7.500.000ؤوعو( ) ،وبا٫هدُجت ٞةن ال٣اهى قن الٟغوسخي ال ٌٗا٢ب ٖ ِ٣ٞلى ججؿُض الاؾخيؿار
زالزحن ٖاما وبٛغامت ٢ضعَا
ٗٞلُا وبهما ٌٗا٢ب ٦ظل ٪ختى ٖلى ٧ل جضزل ًدب٘ َظا الخجؿُض ٧الخدًحر وجىٞحر الخ٣ىُت والُغٍ٣ت وؤلاقغا ،ٝبياٞت
 17-511واإلااصة 18-511مً ٢اهى قن الٗ٣ىباث الٟغوسخي ٧ل بظغاء ٚغيه جهمُم ؤو بوكاء ألظىت بكغٍت في
لهظا حٗا٢ب اإلااصة
 100.000ؤوعو ،وَٗا٢ب بىٟـ
اإلاسبر ؤو اؾخيؿازها ألٚغاى نىاُٖت ؤو ججاعٍت ،بالسجً ؾب٘ ؾىىاث وبٛغامت ٢ضعَا
الٗ٣ىبت ٧ل مً اؾخسضم ألاظىت البكغٍت ألٚغاى نىاُٖت ؤو ججاعٍت( ).
َظا و٢ض ٢ضمذ مجمىٖت مً الا٢تراخاث مً َغ ٝلجىت جابٗت إلاجلـ الضولت الٟغوسخي مً ؤظل حٗضًل ال٣اهىنق
الٟغوسخي الخام بإزالُ٢اث ٖلم الخُاة مً قإجها جىظُه اإلاكغٕ الٟغوسخي وبالُب٘ جىظُه ٧ل اإلاكغٖحن آلازغًٍ اإلاخإزغًٍ
باإلاضعؾت ال٣اهىهُت الٟغوؿُت( ).
ٖلما ؤن ٢اهىنق الٗ٣ىباث الجؼاثغيق في ق٩له الخالي ال ٌٗا٢ب بال ٖلى هؼٕ ألاًٖاء في هو اإلااصة 303م٨غعق 4م٘
عبُها بمىيىٕ الاججاع باألشخام وزهو ال٣ؿم الخامـ م٨غعق 1مً الٟهل ألاو٫ق اإلاسهو للجىاًاث والجىذ يض
ألاشخام وٖىىهه باالججاع باألًٖاء وزانت اإلااصة 303م٨غعق 18والتي جىو ٖلى ؤههٌٗ ( :ا٢ب بالخبـ مً ؾىت بلى
500.000صط ٧ل مً ٢ام باهتزإ ؤوسجت ؤو زالًا ؤو بجم٘ مىاص مً ظؿم
100.000صط بلى
زمـ ؾىىاث وبٛغامت مً
شخو م٣ابل ص ٘ٞمبل ٜمالي ؤو ؤي مىٟٗت ؤزغيق مهما ٧اهذ َبُٗتها)ٖ ،لما وؤن ال٣اهىنق اإلاضوي الجؼاثغيق الظي خضص
بىو اإلااصة 25مىه مٟهىم بضاًت شخهُت ؤلاوؿان بخمام والصجه خُا وجيخهي بمىجه وبإن الجىحن ًخمخ٘ بالخ٣ى١ق ا٫حي
ًدضصَا ال٣اهىنق بكغٍ ؤن ًىلض خُا ،ؤي ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغيق ال ٌٗا٢ب بهظٍ الهىعة ٖلى ظم٘ الخالًا الجظُٖت مً
ألاظىت اإلاؼعوٖت اإلاسبرًت وال ٖلى َغ١ق اإلاؿاٖضة ٖلى ؤلاهجاب باؾخٗما ٫ألاظىت اإلادًغة مسبرًا واإلاؼعوٖت في ألام الخاملت
ؤو الخايىت وَظا اٖخباعا بإن الىالصة الخُت الُبُُٗت هي مُٗاع الخهى٫ق ٖلى الخ٣ى١ق.

) أنظر اجلريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية-عدد - 82الصادرة بتاريخ 7 :أكت  ،2004ص  4040كما يليها.
 )2أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية-عدد - 82الصادرة بتاريخ 7:أكت  ،2004ص  4040كما يليها .ادلادة  28من قانوف أخالقيات علم احلياة
الفرنسي عدلت ادلادة  2 4من قانوف العقوبات الفرنسي كأضافت إليو نص ادلادة .2-2 4
 )3نفس ادلرجع.
 )4أنظر مشركع مراجعة قانوف أخالقيات علم احلياة الفرنسي ادلقًتح من طرؼ رللس الدكلة على اجلمعية الوطنية الفرنسية كادلعتمد بتاريخ  09أفريل  ،2009ادللحق
 ،4ص  37كما يليها ،على الرابط الرقمي:
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
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الخاجمــت
بن الدكغَ٘ ال٣اهىوي الجؼاثغيق في َظا اإلاجا ٫وال٣اهىنق الُبي مىه ٖلى الخهىم وي٘ قغوَا ٢اهىهُت إلباخت
 ١وواظباث الُبِب
الٟٗل الُبي ومماعؾت اليكاَاث الٗلمُت اإلا٣ترهت بالُب بدشا ًٖ هُ٣ت الخىاػ قن الخغظت بحن خ٣ى ق
١
مً ظهت ؤولى في مىاظهت اإلاغٌٍ ؤزىاء بظغاء الٗملُاث الُبُت ٖلى اإلااصة البكغٍت وبحن يغوعاث البدض الٗلمي ًٖ َغ ق
ظضًضة للٗالط ،وؤقترٍ ؤعبٗت قغوٍ ٢اهىهُت مغظُٗت وهي:
 الترزُو ال٣اهىوي إلاماعؾت ألاٖما ٫الُبُت.
 الغيا وال٣بى٫ق الهاصعًٍ ًٖ اإلاغٌٍ اإلاخبهغ والهغٍذ.
 اقتراٍ بجبإ ألانى٫ق الٗلمُت إلاماعؾت مهىت الُب.
 الٛغى والهض ٝمً ألاٖما ٫الُبُت َى الخىنل بلى الغ ٘ٞمً الخالت الصخُت للمغٌٍ هدى ألاخؿً في
ؾلم الخٗافي.
ٚحر ؤن َظٍ الاقتراَاث ال٣اهىهُت حٗض مً ظهت ؤزغيق ٖ٣بت في وظه خغٍت البدض الُبي الٗلمي ألا٧اصًميٞ ،ىدً في
خاظت صاثمت آلان بلى بىى ٥للىُ ٠والبىًٍاث والل٣اثذ وألامكاط وألاظىت آلاصمُت إلاٗالجت اإلاؿخٗصخي مً ألامغاى
ي مُالب بةصزا ٫الخ٣ىِىاث الالػمت
وزانت منها اإلاؿغَىت والىعازُت والجُيُت واؾدبضا ٫ألاًٖاء،ومىه ٞاإلاكغٕ الجؼاثغ ق
لخىُٓم اإلاماعؾت الٗلمُت الُبُت وؤلاصاعٍت والخ٣ىُت وإلظغاء الخجاعب واإلا٣اعباث الٗلمُت في َظا اإلاجا ٫م٘ اخترام مضوهت
ؤزالُ٢اث ٖلم الخُاة الٗاإلاُت وإلاا ال اإلادلُت ؤو ؤلا٢لُمُت ،وبًغوعة بوكاء آلُاث ٗٞالت للغ٢ابت ولؿغٍت البدض الُبي،
وٍمخض ألامغ بالًغوعة بلى بصزا ٫ظملت مً الخخمُماث ٖلى الىهىم الغصُٖت اإلاخٗل٣ت ب٤م٘ الجغاثم الىاٗ٢ت ٖلى الصخت
الٗمىمُت والجغاثم الىاٗ٢ت ٖلى ماصة ؤزالُ٢اث ٖلم الخُاة ُٞما ًسو خماًت ألاظىت البكغٍت ،و٦ظل ٪بصزا٢ ٫ؿم
٧امل ًدب٘ ٞهل الجىاًاث والجىذ يض ألاشخام ٌؿمى الجغاثم الىاٗ٢ت ٖلى الىىٕ ؤلاوؿاوي ٦جغاثم جدؿحن اليؿل
وظغاثم ؤلاؾخيؿار الخ٩ازغيق وهي ٧لها ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت والىىٕ ؤلاوؿاوي.
قاةمت اإلاساحّ
أوال :اإلاساحّ بالجغت الِسبُت
 .1الاجفاقُاث والحىاهين
أ -الاُالهاث واإلاىازُق
.1779
 .1بٖالن خ٣ى١ق ؤلاوؿان واإلاىاًَ الٟغوسخي الهاصع ٖام
.1948
 .2ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان لٗام
 ،1966واإلااصة الشالشت مً الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
 .3الٗهض الضولي للخ٣ى١ق السخياؾُت واإلاضهُت لؿىت
ب -الحىاهين
.1990
 .1الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍتٖ-ضص -35الهاصعة بخاعٍش 15:ؤوث
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.2008
 .2الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍتٖ-ضص -44الهاصعة بخاعٍش 3:ؤوث
.2004
 -182الهاصعة بخاعٍش 7:ؤوث
 .3الجغٍضة الغؾمُت ٫لجمهىعٍت الٟغوؿُتٖ-ضص
. 2004
 -182الهاصعة بخاعٍش 7:ؤوث
 .4الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الٟغوؿُتٖ-ضص
 2011اإلاخًمً ؤزالُ٢اث ٖلم ألاخُاء ،اإلايكى قع في الجغٍضة الغؾمُت
 814اإلااعر في 7ظىٍلُت
/2011
 .5ال٣اهى قن ع٢م:
.2011
-157اإلااعزت في 8:ظىٍلُت
للجمهىعٍت الٟغوؿُت –ٖضص
ٖ 2003لى عابِ
 .6مكغوٕ ٢اهىنق الصخت اإلا٣ترح مً َغ ٝوػاعة الصخت والؿ٩ان وبنالح اإلاؿدكُٟاثُٟٞ ،غيق
ؤلاهترهذhttp://www.santemaghreb.com/algerie/loisanit7.htm:
 .7مكغوٕ مغاظٗت ٢اهىنق ؤزالُ٢اث ٖلم الخُاة الٟغوسخي اإلا٣ترح مً َغ ٝمجلـ الضولت ٖلى الجمُٗت الىَىُت
 ،2009اإلالخ ،4٤م 137وما ًليهاٖ ،لى الغابِ الغ٢مي:
الٟغوؿُت واإلاٗخمض بخاعٍش 09ؤٞغٍل
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
 .2اإلاإجمساث و الىدواث
مضازلت الض٦خىعة ٞاَمت الؼَغاء ال٨بحر اإلاٗىىهت بـ ،L’Etat De La Bioéthique En Algérie:اإلال٣اة في بَاع ملخ٣ى مٗىى قن بـ:
 2005واإلايكىعق ٖلى مى ٘٢ؤلاهترهذ:
ؤزالُ٢اث ٖلم ألاخُاء وجُىعق اإلاجخمٗاث ،اإلاىٓم في صولت البرحٛاٖ ٫ام
www.cebacores.net/static/cebacores.../elkebir.pdf
 .3اإلاىاقّ الالنتروهُت
 .1للمؼٍض ؤهٓغ مى ٘٢ؤلاهترهذ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت ٖلى الغابِ:
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights
 .2ؤهٓغ اإلاؿاثل اإلاؿخمضة مً ؤلاٖالهاث التي جىُبٖ ٤لى مجاالث البدىر الُبُت ٖلى ؤلاوؿان وٞغم الىنى٫ق بلى
الغٖاًت الصخُت وألاصوٍت ألاؾاؾُت واإلاكىعة الىعازُت وخغٍت البدض الٗلمي ومىيىٕ اؾخيؿار
البكغ(ؤلاؾخيؿار ألٚغاى الخىاؾل والٗالط) وػعٕ ألاًٖاء البكغٍت وٖضم الخمُحز في ظاهب الغٖاًت الصخُت
وؤزحرا ؤرالُ٢اث البدضٖ ،لى عابِ ؤلاهترهذ إلاغنض ألازالُ٢اث الٗالمي الخاب٘ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت
الخاب٘ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت:
http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/?action=Geo4View&db=GEO4&id=10&type=TREATY&lng=ar&criteria=Tjs
%3D
 2009بمىاؾبت
 .3عؤي مجلـ الضولت الٟغوسخي ُٞما ًسو ألاظىت البكغٍت اإلاؼعوٖت مسبرًا ،الهاصع في  9ؤٞغٍل
ج٣ضًم عؤًه للجمُٗت الىَىُت الٟغوؿُت بسهىم مغاظٗت ال٣ىاهحن التي جد٨م ؤزالُ٢اث ٖلم ألاخُاء اإلايكىعق
ٖلى مى ٘٢ؤلاهترهذ الخام بمجلـ الضولت الٟغوسخي ٖلى الغابِ  :م 32و.33
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www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
 اإلايكىعق ٖلى،1997
مبرٞ هى11:ق ؤلاوؿان اإلاٗخمض بخاعٍش١ى٣ ؤهٓغ هو ؤلاٖالن الٗالمي بكإن اإلاجحن البكغيق وخ.4
:ِت ٖلى الغابٞا٣٘ ؤلاهترهذ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٢مى
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ human-genome-and-human-rights/
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دتٟ اإلايكىعق ٖلى ن،280
/59:م٢ جدذ ع،2005
 ماعؽ8 :غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة المجسظ بخاعٍش٢ .5
:ِؤلاهترهذ الخانت باألمم اإلاخدضة ٖلى الغاب
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/280&TYPE=&referer=http://www.un.org/french/
documents/instruments/docs_fr.asp&Lang=A
 اإلاساحّ بالجغت ألاحىبُت:زاهُا
1. Barbara MacKinnon, Human Cloning: Science, Ethics, and Public Policy, 2000
Edition, Year: 2001, Illinois, USA.
2.

Bertrand Mathieu, Pour la Reconnaissance De Principes Matriciels En Matière De
Protection Des Droits De L'Homme , Dalloz, Année 1995, Chronique, France.

3. Bertrand Mathieu, La dignité de la personne humaine: quel droit? Quel titulaire? ,
Dalloz, Année 1996, Chronique, France.
4. Développement, INSERM , INRA Edition, Versailles, France, Année :2002Gennady
Ermak, Modern Science And Future Medicine, Kindle Edition, Create Space,
California, USA, Year 2007.
5. Emmanuelle Rial-Sebbag, Agnes homas, Ethique Et Législation Pour L’Exercice
Médicale :Médecine Légale & autres, Edition ESTEM , France, Année :2005.
6. J.Martal, L’Embryon Chez L’Homme Et L’Animal, Groupe Biologie Du
7. Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle Encyclopédie De Bioéthique ,
Deboeck , Université, 1er Edition, Bruxelles , Belgique, Année : 2001.
.
8. 1)Chirstine E.Pullar, The Physiology Of Bioelectricity In Development, Tissue
Regeneration and Cancer, CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, USA,Year:
2011.
9. Muin J.Khoury, Julian Little, Vylie Burke, Human Genome, Epidemiology, Oxford
University Press, NY, USA , Year: 2004.
10. Van Rensselaer Potter, Bioethics, Bridge to the Future, Englewood Cliffs, New Jersey,
USA, Prentice-Hall, Year: 1971.
11. Xiao-Hua Zhou, Nancy A. Obuchowski, Donna K. McClish, Statistical Methods in
Diagnostic Medicine, Second Edition, Edition WIELY, New Jersey, USA, Year:2011,
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ق

الخماًتةالحاهىهُتةلالجئةبينةالحاهىنةالدوليةوالحاهىنةالجصاةسية
ألاطخاذةةهمىيةغالم،ةمجُتةالخحىوةوالِجىمةالظُاطُتة
حا ِتةأبيةبنسةبجحاًد،ةججمظانة
79

لخف:
ًىٞغ ال٣اهىنق الضولي الٗام لالجئ مغ٦ؼا ٢اهىهُاً ،سىله الخهى٫ق ٖلى الخماًت٦ .ما ًًمً له مؿإلت اخترام
خ٣ى٢ه اؾتناصا بلى مبضؤ " اخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان " ،طل ٪ؤن ال٣ىاٖض الضولُت التي جغعى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،جىٞغ خماًت
ؤوؾ٘ إلاسخلٞ ٠ئاث الالظئحن ،وبن ٧ان َظا َى الىي٘ باليؿبت إلاغ٦ؼ الالجئ في ال٣اهىنق الضولي الٗام ،بال ؤن جُٟٗل َظا
اإلاغ٦ؼ في الضولت اإلاًُٟت َى ما ٌك٩ل ٞغ٢ا باليؿبت لخمخٗه بالخ٣ى١ق والىاظباث جبٗا للمغ٦ؼ الظي ج٣غعٍ صولت اإلالجإ.
Abstract:
International Law provides the legal status of refugee to ensure the enjoyment of the
protection and guarantee him the question of respect for their rights on the basis of the
principle of "respect for human rights "; and the international rules that sponsor of human
rights, provide wider protection of the various categories of refugees. And if this is the
situation for the center of refugee status in general international law, but that the reactivation
of the center in the host State is what makes a difference for he enjoyed the rights and duties
according to the center, to be determined by the State of asylum.

حد ت
بن بضاًت هٓام اإلالجإ ٧اهذ ٖلى ق٩ل عصة ٗٞل َبُُٗت للخٟاّ ٖلى الىٟـ يض ؤزُاع الُبُٗت ،صٗٞذ ؤلاوؿان
لالٖخهام بالجبا ٫واإلاٛاعاث ؤو ختى ؤٖالي ألاشجاع ،لُٓهغ َظا الىٓام بٗض طل ٪بك٩ل ؤوار ،ؾاٖض ٖلى جبلىعٍ وظىص
ؤما ً٦صازل الجماٖاث اٖخبرَا الىاؽ بؿبب الضًً ؤو الخغاٞت طاث خغمت زانت ال ًجىػق اهتها٦ها٩ٞ ،اهذ البضاًت
لٓهىعق ٧لمت "ملجإ" التي اجسظث ٦دؿمُت لهظٍ ألاما ،ً٦وَ٨ظا ٧اهذ وكإة هٓام اإلالجإ في ألانل وكإة صًيُتٖ ،غٞتها
مٗٓم الكٗىب ال٣ضًمت مً زال ٫الاٖترا ٝلبٌٗ ألاما٧ ً٦اإلاٗابض وما في خ٨مها بامخُاػ خماًت مً ًلىطونق بها٣ٞ ،ض
ٖغَ ٝظا الىٓام ٖىض الٟغاٖىت واليهىص وؤلاٚغٍ ٤والغومان٦ ،ما ٖغٞه الٗغب في الجاَلُت ،زم اٖترٞذ به الكغَٗت
ؤلاؾالمُت وهٓمخه ؤخؿً جىُٓم.
زم اؾخمغ جُىعق هٓام اإلالجإ ،مً زال ٫الخماؽ ؤلاوؿان اإلاالط في ظماٖاث ؤزغيق ٚحر ظماٖخه٩ٞ ،اهذ بضاًت هٓام
اإلالجإ ؤلا٢لُمي والظي ٖغ ٝبضوعٍ جُىعا ٦بحرا ،مً ا٢خهاعٍ ٖلى مغج٨بي الجغاثم الٗاصًت في ال٣غنق الشامً ٖكغ بلى
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مغج٨بي الجغاثم الؿُاؾُت بٗض الشىعة الٟغوؿُت ،ونىال بلى اخاًا الخغوب والايُهاص ،والٟاعًٍ مً وٍالث الٓلم
والاؾدبضاص ،صونق ؤن ً٩ىنق َاالء بالًغوعة مً مغج٨بي الجغاثم ؾىاء الٗاصًت ؤو الؿُاؾُت.
بن َظا الخُىعق الظي قهضٍ هٓام اإلالجإ ؤصي بلى زل ٤ما ٌٗغ ٝبالخ ٤في اإلالجإ ،ؤو خ ٤اللجىء ٦د ٤مً خ٣ى١ق
ؤلاوؿان اإلاٗتر ٝبها صولُا باٖخباع ؤن الالظئحن َم ؤشخام اهته٨ذ خ٣ى٢هم ؤلاوؿاهُت اهتها٧ا زُحرا ،ؤو حٗغيذ
 ١الالظئحن وجىٞحر
خ٣ى٢هم َظٍ للتهضًض ا٫زُحر ،وبظلٞ ٪ةن الهض ٝالغثِسخي مً وعاء ج٣غٍغ َظا الخَ ٤ى خماًت خ٣ى ق
ألاويإ ال٨غٍمت لهم ،بياٞت بلى زل ٤الٓغو ٝاإلاالثمت ل٩ي ًخم ً٨اإلاًُهضو قن مً مماعؾت الخ ٤في اللجىء والٗشى قع
ي.بن ٧ل َظٍ ألامىعق ؤ٦ض ٖليها اإلاجخم٘ الضولي ٝيًُ٢ت الالظئحن التي ؤزظ بالخهضي لها مً
ٖلى مالط آمً في صولت ؤزغ ق
زال ٫الاجٟاُ٢اث والبروجى٧ىالث الضولُت الخانت بكاون الالظئحن.
ومً َىا ٧ان البدض ًٖ الخماًت ال٣اهىهُت لالجئ بحن ال٣اهىنق الضولي وال٣اهىنق الجؼاثغي ،مً ؤَم اإلاىايُ٘
التي جُغح باليؿبت لضعاؾت مغ٦ؼ الالظئحن في الجؼاتع ٧ىهه ًخٗل ٤بمضي مكغوُٖت جهغ ٝالضولت م٘ الالجئ ،اهُال٢ا مً
ؤن للضولت الخغٍت في جىُٓم مغ٦ؼ ألاظاهب ُٞما ًجاوػق الخض ألاصوى للخ٣ى١ق.
وزمت ال٨شحر مً ألاؾباب والضوا ٘ٞالتي ٧اهذ وعاء ازخُاعها لهظا اإلاىيىٕ ،ؤَمها:
التزاًض اإلاسُ ٠لٓاَغة اللجىء ،والظي ًٟغيه اػصياص حجم وٖضص الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ،مما ػاصمً ؤَمُت صعاؾت آلالُاث التي جدُدها الضو٫ق اإلاؿخ٣بلت لالظئحن زانت في ْل الاهدكاع الىخصخي والغَُب الهتها٧اث خ٣ى١ق
ؤلاوؿان بك٩ل ٖام والىي٘ الظي حِٗكه بٌٗ ألاُ٢اع الٗغبُت بك٩ل زام ،ومً َىاٞ ،ةن الٛغى مً صعاؾت َظا
اإلاىيىٕ َى مداولت يبِ الىي٘ ال٣اهىوي لالجئ في الجؼاثغ مً زال ٫مٗغٞت ما ًخمخ٘ به مً خ٣ى١ق وٍلتزم به مً
واظباث.
 حُٗ٣ض جدضًض مغ٦ؼ الالظئحن ،والظي ٌٗىص لجملت مً ألاؾباب ،ؤَمها الاهخ٣اثُت التي جدبٗها بٌٗ الضو ق ٫فيجدضًض الجيؿُاث اإلااَل ؤصخابها للىٓغ في َلباتهم ،بِىما ًمى٘ ؤصخاب ظيؿُاث ؤزغيق مً بم٩اهُت ؤن جىُبٖ ٤ليهم
بظغاءاث جدضًض مغ٦ؼ الالظئحن.
 وظىص ٞئاث مً الالظئحن جإزظ ويٗا زانا ،ما ًجٗل بم٩اهُت ج٣غٍغ الضو٫ق اإلاًُٟت لهٟت الالظئحن باليؿبتلهظٍ الٟئاث قبه مؿخدُل هٓغا ألجها لِؿذ مدل حٗغٍ ٠في الاجٟاُ٢اث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاخٗل٣ت بالالظئحنٞ ،خٗغٝ
جدذ اؾم "الالظئحن صونق بلض لجىء" وهي جل ٪الٟئت اإلاخى٣لت مً مُىاء ؤو مُاع بلى آزغ صونق ؤن ججض صولت مًُٟت لها،
ٞهي ولُضة ؤلاظغاءاث الى٢اثُت اإلاكضصة التي جخسظَا الضو٫ق إلاىاظهت َالبي اللجىءٞ .ىدُجت ع ٌٞالضولت لُلب اللجىء،
ًًُغ اإلاٗجي بلى الاججاٍ بُلبه لضولت ؤزغيَ ،اجه ألازحرة حٗخبر الىيُٗت زاعظت ًٖ مؿاولُتها ،وبالخالي جل٣ي اإلاؿاولُت
ٖلى ٖاج ٤الضو٫ق اإلا٣ضم لها الُلب ؤوال ،مما ًجٗل َالب اللجىء ٌٗىص بلى الىُ٣ت التي بضؤ منها ،وَى ما ًٟؿغ حؿمُخه بـ "
الالجئ ٖلى اإلاضاع"  ،وَى الىي٘ الظي ٌٗاوي مىه خالُا آال ٝالالظئحن الٗغب الؿىعٍحن والٗغاُ٢حن.
لهظٍ ألاؾباب ٧اهذ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت اإلاىُل ٤منها في مداولت بزغاء َظا الُغح ٧الخالي:
1

-Amnesty BELGIQUE (la protection des réfugiés en droit international),
http://www.amnety.be/doc/img.
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 ٠ُ٦هٓمذ الىهىم ال٣اهىهُت الجؼاثغٍت مىيىٕ اللجىء؟ وما مضي مالثمت الخ٣ى١ق اإلا٨دؿبت مً وعاء
الإجغا ٝبهٟت الالجئ م٘ الخ٣ى١ق اإلا٣غعة بم٣خطخى ال٣اهىنق الضولي؟
وَى ما ؾىداو٫ق ؤلاظابت ٖلُه مً زالَ ٫ظا البدض الظي ظاء جدذ ٖىىان "الخماًت ال٣اهىهُت لالجئ بحن
ال٣اهىنق الضولي وال٣اهىنق الجؼاثغيق" والظي خاولىا التر٦حز ُٞه ٖلى ؤَم الجىاهب اإلابرػة للخماًت مً زال ٫الخُغ١ق
للكغوٍ ال٣اهىهُت ال٦دؿاب نٟت الالجئ وما ًترجب ٖنها مً خ٣ى١ق مٗخمضًً ؤؾاؾا ٖل اإلاىهجحن الخدلُلي واإلا٣اعن،
طل ٪ؤن الضعاؾت ٢امذ بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى جدلُل الىهىم ال٣اهىهُت الضولُت زم م٣اعهتها بالىي٘ في الجؼاثغ٦ ،ما جم
الاؾخٗاهت باإلاىهج الخاعٍخي في صعاؾدىا للذَىعق ال٣اهىوي للخماًت اإلا٣غعة لالظئحن.
و٦ىدُجت لغئٍدىا الخانت مً ظهت ،ولخاظاث ٞغيتها يغوعة ؤلاخاَت بمىيىٕ البدض مً ظهت ؤزغي ،ظاءث
صعاؾت َظا اإلاىيىٕ مىػٖت ٖلى مبدشحن٩ً ،ىنق اإلابدض ألاو٫ق جدذ ٖىىان الكغوٍ ال٣اهىهُت ال٦دؿاب نٟت الالجئ ،ؤما
في اإلابدض الشاويُٞ ،ذم جىاو٫ق خ٣ى١ق الالجئ في الضولت اإلاًُٟت.
اإلابدث ألاو قى
الؼسون الحاهىهُت اللدظاب ؿفت الالجئ
٧":1951ل مً وظض .وبؿبب زى ٝله ما ًبرعٍ مً
ظاء في هو اإلااصة ألاولى٣ٞ ،غة ؤل 02-٠مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لؿىت
الخٗغى لاليُهاص بؿبب ٖغ٢ه ؤو صًىه ؤو ظيؿِخه ؤو اهخماثه بلى ٞئت اظخماُٖت مُٗىت ؤو بؿبب آعاثه الؿُاؾُت ،زاعط
البالص التي ًدمل ظيؿُتها وال ٌؿخُُ٘ ؤوال ًغٚب في خماًت طل ٪البلض بؿبب َظا الخى ،ٝؤو ٧ل مً ال ظيؿُت له وَى
زاعط بلض ب٢امخه الؿاب٣ت وال ٌؿخُُ٘ بؿبب طل ٪الخى ٝفي الٗىصة بلى طل ٪البلض".
باؾخ٣غاء هو اإلااصة ،هسلو بلى ج٣غٍغَا لٗىهغ وخُض ٌٗض ٦إؾاؽ إلاىذ نٟت الالجئ .وٍخٗل ٤ألامغ بٗىهغ
الايُهاص ،وَى مٟهىم واؾ٘ ٌؿمذ للضو٫ق بخُبُ٣ه ٖلى مسخل ٠الخاالث التي جىاظهها ،ما ًلؼم بًغوعة جدضًض اإلا٣هىص
بٗباعة "زى ٝله ما ًبرعٍ مً الخٗغى لاليُهاص" الىاعصة في الاجٟاُ٢ت بالى٢ىٖ ٝلى الٗىانغ اإلا٩ىنقة للخى ٝالظي
ًهلر ٦إؾاؽ لُلب اإلالجإ(زاهُا)ٚ ،حر ؤهه و٢بل الخُغ١ق لظل ،٪البض مً ؤلاقاعة بلى الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في َظا
الُلب (ؤوال) لخخم صعاؾخه مً َغ ٝالؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاسخهت ،طل ٪ؤهه ال مجا ٫لضعاؾت مضي جىاٞغ الكغوٍ
اإلاىيىُٖت في الُلب ،بال بطا اؾخىفى قغوٌٍ الك٩لُت.
اإلاوجب ألاوىق :الؼسون ؤلاحساةُت
ختى جمىذ الضولت نٟت الالجئ لؤلظىبي الظي ًُلب الاؾخٟاصة مً خماًتها ،البض لهظا ألازحر مً َلب طل ،٪طل ٪ؤن
خغٍت الاهخ٣ا ٫مٟ٨ىلت ل٩ل ألاٞغاص ،وبظل ٪جسخل ٠صوا ٘ٞالضزى٫ق إل٢لُم الضولت بحن الؿُاخت ،وَلب الٗلم ،ؤو الٗمل،
وؤزحرا َلب اإلالجإ ،الظي ال ً٩ىنق بال بىاء ٖلى َلب اللجىء.
ق
ق
ق
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أوال:ػهي هجب اللجىء
خضص اإلاغؾىم ع٢م ، 63-274الجهت اإلاسىلت بضعاؾت َلب اللجىء ،واإلاخمشلت في م٨خب الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت.
ٚحر ؤهه ًيبغي الخمُحز بحن خالخحن ،وطلٖ ٪لى الك٩ل الخالي:
الخالت ألاولى :ساقبت ألاحىبي ً هسف ػسهت الخدود
ًجب ٖلى ٧ل ؤظىبي ٖىض صزىله الخضوص الجؼاثغٍت ،الخىظه مباقغة بلى ؤ٢غب مغ٦ؼ قغَت للمُىاء ،ؤو اإلاُاع ؤو
مدُت الُ٣اع ،ؤًً ًخم الخد ٤٣مً خُاػجه للىزاث ٤والخإقحراث ال٣اهىهُت وٍسخم الخاعٍش في وزُ٣ت الؿٟغ التي جشبذ جاعٍش
صزىله بلى ؤلا٢ليم الجؼاثغيق .وجماعؽ َظٍ الغ٢ابت مً َغ ٝقغَت الخضوص  ،وؤزىاء الُ٣ام بهظٍ الغ٢ابت ًجىػق ل٩ل ؤظىبي
ؤن ٌٗلم نغاخت قغَت الخضوص ؤو عظا ٫الجماع ٥بغٚبخه في َلب اللجىء ،وال ًم ً٨خُيئظ عَ ٌٞلبه بذجت ٖضم
امخال٦ه الىزاث ٤الالػمت للضزى٫ق بلى ؤلا٢لُم الجؼاثغيق  ،وفي َظٍ الر الت ًخم بٖالم ألاظىبي بًغوعة ج٣ضًمه لُلب ٦خابي
ًبحن ُٞه ألاؾباب التي صٗٞخه لُلب اإلالجإ في الجؼاثغ ،لخخم صعاؾخه مً َغ ٝم٨خب الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت الظي
ً٩ىنق له نالخُت الٟهل في جإؾِـ الُلب مً ٖضمه ،وبالخالي مىذ نٟت الالجئ مً ٖضمها.
وفي َظا الهضص ٣ٞض اٖخبر ٞىط الٗمل الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة للى٢اًت مً مساَغ الدجؼ ؤلاصاعيق الخٗؿٟي ،الُ٣ام
بُغص ألاشخام مً صو قن ؤن جضعؽ َلباتهم ٧ىجهم ًجهلى قن وظىب ج٣ضًمهم لُلب ٦خابي الٖخباعَم َالبي لجىء مً
مٓاَغ الخغو٢اث واإلاٗاهاة التي ًخٗغى لها َالبىا اللجىء .
وباليؿبت إلاهحر َالب اللجىء في الٟترة اإلامخضة ما بحن ج٣ضًم َلبه والٟهل ُٞه مً َغ ٝالؿلُاث اإلاسخهت
بظلٞ ،٪لم ًخم جدضًضٍ بىاؾُت اإلاغؾىم ع٢م ،63-274ل ً٨بالغظىٕ لل٣اهىنق ع٢م 11-08اإلاخٗل ٤بكغوٍ صزى٫ق ألاظاهب
بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها ٞ ،ةهه ًىي٘ في مىُ٣ت الاهخٓاع اؾدىاصا لىو اإلااصة 01/37مىه ،والتي ظاء
ٞيهاً":م ً٨ؤن جدضر ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم ،مغا٦ؼ اهخٓاع جسهو إلًىاء الغٖاًا ألاظاهب اإلاىظىصًً في ويُٗت ٚحر
٢اهىهُت ،في اهخٓاع َغصَم بلى الخضوص ؤو جدىٍلهم بلى بلضَم ألانلي".
ٞباٖخباع ويُٗت َالبي اللجىء ؤزىاء ٞترة الٟهل في َلبهم جضزل في نلب خاالث الىيُٗت ٚحر ال٣اهىهُت ٖلى
التراب الىَجيٞ ،ةهه ًُب ٤هٟـ الخ٨م اإلاخٗل ٤باإلب٣اء في مغا٦ؼ الاهخٓاع.
واهُال٢ا مً الخٗغٍ ٠الىاعص في اإلااصة 37الؿالٟت الظ٦غٞ ،األظاهب الظًً ًم ً٨جدضًض ب٢امتهم في مىُ٣ت الاهخٓاع
َم :
ادلرسوـ رقم  63-274اادلؤرخ يف  25جويلية  963الذم حيدد طرؽ تطبيق اتفاقية جنيف بتاريخ  28جويلية  95ادلتعلقة بوضعية الالجئُت ،ج .ر.ج.ج،ع ،52 .سنة . 963
-2زىَت سناسٍت ،الدليل العملي لدخوؿ كإقامة األجانب يف اجلزائر ،دار العرب للنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،2006 ،ص.32.
 -3ادلرجع نفسو ،ص.208-207.
(رللة متخصصة يف القضايا
-4ليلى زركقي ،دكر الربدلاف يف محاية حقوؽ طاليب اللجوء السياسي كاذلجرة من سلاطر احلجز اإلدارم التعسفي ،رللة الفكر الربدلاين
كالوثائق الربدلانية) ،اجلزائر ،ع ، 4.نوفمرب ،2006ص.39-38.
-5القانوف  -08ادلتعلق بشركط دخوؿ األجانب إُف اجلزائر كإقامتهم هبا كتنقلهم فيها ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  ،36سنة .2008
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ألاظىبي الُاًٖ في ٢غاع الُغص بطا عؤث الؿلُاث اإلاٗىُت طل. ٪ألاظىبي اإلاٗجي باإلبٗاص الظي ًشبذ ٖضم بم٩اهُت مٛاصعجه له  ،وباليؿبت لهظٍ الخالت ًم ً٨ؤن ًضعط جدتها َالباللجىء الظي لم جٟهل الؿلُاث اإلاسخهت في مىده َظا الخ ٤مً ٖضمه.
ألاظىبي الٗابغ لئل٢لُم الجؼاثغيق .ألاظىبي الظي َغص وعًٞذ اللع٦ت التي ه٣لخه ه٣له ،مغة ؤزغيق .ألاظىبي الظي َغص وعًٞذ ؾلُاث البلض الظي خى٫ق بلُه ؤو ؤعظ٘ بلُه ٢بىله .ؤما ًٖ ٢غاع ؤلاب٣اء في مىُ٣ت الاهخٓاعُٞ ،خسظ مً َغ ٝالىالي اإلاسخو ب٢لُمُا ٖلى ؤن ال جخجاوػق مضة ؤلاب٣اء في
َظٍ اإلاىُ٣تً 30ىما ٢ابلت للخجضًض .
وفي خا ٫جم ٢بى٫ق َلب الالجئُٞ ،خم مىده جإقحرة حؿىٍت وهي "جإقحرة جمىذ مً ٢بل مهالر قغَت الخضوص
زهىنا بطا لم جىظض في البلض ال٣اصم منها ألاظىبي بٗشاث صبلىماؾُت ؤو ٢ىهلُت ،ؤو ألي ؾبب آزغ مكغوٕ ،و٢ض حُٗى
بمهالر الضاثغة ،ؤو الىالًت ،بم٩ان ونى٫ق ألاظىبي" .
الخالت الثاهُت :دخوىق ألاحىبي ئلى الجصاةس دونق ساقبت ً هسف ػسهت الخدود
في خالت صزى٫ق ألاظىبي بلى الجؼاثغ صونق مغا٢بخه مً َغ ٝقغَت الخضوص ؤو الجماع ٥الجؼاثغٍت( ،وٍخهىعق طل ٪في
خالت الضزى٫ق ٚحر الكغعي) ٗٞلُه بًضإ َلب اللجىء في ؤ٢غب و٢ذ مم ً٨لضي مدآٞت الكغَت الخابٗت إلا٣غ مؿ٨ىه،
 1951والتي جلؼم ماصتها31
ختى ال ٌٗخبر في خ٨م اإلاُ٣م ٚحر الكغعي  ،وال ًدىافى َظا الخ٨م م٘ ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لؿىت
َالبي اللجىء اإلاىظىصًً بهىعة ٚحر قغُٖت في بلض اإلالجإ بالخ٣ضم صونق ببُاء مً ؾلُاث بلض اإلالجإ ،مبضًً ؤؾبابا وظيهت
جبرع صزىلهم ؤو وظىصَم ٚحر الكغٕ .ي
وؾىاء حٗل ٤ألامغ بالخالت ألاولى ،ؤًً ًخم بًضإ َلب اللجىء لضي قغَت الخضوص ،ؤو الشاهُت والتي ًىصٕ ٞيها الُلب
ؤمام مدآٞت الكغَت إلا٣غ الضاثغة اإلاخىاظض ٞيهاٞ ،ةن صعاؾت الُلب جخم مً َغ ٝم٨خب الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت،
تنص ادلادة  3ؼ 06.من القانوف رقم ": -08ديكن ربديد إقامة األجنيب الذم يقدـ طعنا دبوجب الفقرة الثالثة من ىذه اَف ادة إذا رأت السلطات اإلداريةادلختصة ضركرة ذلك".
-2تنص ادلادة  33من القانوف  " : -08األجنيب موضوع اإلبعاد من اإلقليم اجلزائرم ،الذم يثبت استحالة مغادرتو لو ،ديكن ربديد مكاف إقامتو دبوجب قرار
صادر عن كزير الداخلية،إُف غاية أف يصبح تنفيذ ىذا اإلجراء شلكنا ".
-3تنص ادلادة  34ؼ 02.من القانوف  " : -08كما تطبق أحكاـ الفقرة السابقة يف احلالة اليت يكوف فيها الدخوؿ إُف اإلقليم اجلزائرم مرفوضا لألجنيب العابر
لإلقليم اجلزائرم."..
-4تنص ادلادة  34ؼ ) (03.من القانوف " : -08إذا كانت مؤسسة النقل اليت كاف عليها نقلو إُف البلداف ادلقصودة الحقا ترفض نقلو".
-5تنص ادلادة  34ؼ )2(03.من القانوف " : -08إذا كانت سلطات البلد ادلقصد قد رفضت دخولو أك إعادتو إُف اجلزائر".
-6تنص ادلادة  37ؼ 02.من القانوف " : -08ديكن أف يوضع األجنيب يف ىذه ادلراكز بناءا على قرار الواِف ادلختص إقليميا دلدة أقصاىا ثالثُت ( )30يوما قابلة
للتجديد ،يف انتظار استيفاء إجراءات طرده إُف احلدكد أك ترحيلو إُف بلده األصلي".
-7حلمر أمحد ،النظاـ القانوين لألجانب يف اجلزائر ،مذكرة ماجستَت يف القانوف اخلاص ،جامعة أيب بكر بلقابد ،تلمساف ،2003-2002 ،ص.4 .
-8زىَت سناسٍت ،ادلرجع السابق ،ص.209-208.
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والظي ًهضع خ٨مه ٖلى ؤؾاؽ الخإ٦ض مً صخت المٖلىماث الىاعصة في الُلب ،طل ٪ؤن الُلب ًجب ؤن ً٩ىنق ٖلى الىدى
الخالي:
*ؤن ًىظه َلب اللجىء بلى وػٍغ الضازلُت.
*ًجب ؤن ًىار ألاظىبي الخالت اإلاضهُت ال٩املت له ،وفي َظٍ الخالت له ؤن ًضٖم َلبه بالىزاث ٤التي جشبذ صخت
بصالثه .ؤما في خالت ٖضم خُاػجه لهظٍ الىزاثٞ ٤ال ًلؼم ألاظىبي الُالب للجىء بخ٣ضًم ؤي وزُ٣ت شخهُت.
*ًجب ؤن ًدضص جاعٍش مٛاصعجه لبلضٍ ألانلي وجاعٍش صزىله الجؼاثغ ،وَٗىص الؿبب في يغوعة جدضًض َالب اللجىء
لخاعٍش مٛاصعة بلضٍ للىٓغ في جىا ٤ٞجاعٍش مٛاصعجه م٘ بضاًت التهضًضاث التي ًضٖيها ومضي بم٩اهُت خضوثها بالىٔع لٓغوٝ
صولخه.
*ًجب ؤن ًدضص ٧ل اإلاغاخل التي مغ بها الُالب مىظ مٛاصعجه لبلضٍ ألانلي بلى ٚاًت صزىله الجؼاثغ.
*ًجب ؤن ًدضص وؾاثل الى٣ل التي جم الخى٣ل بىاؾُتها.
*ًجب ؤن ًدضص ٧ل ألاؾباب التي ظٗلخه ٌٛاصع بلضٍ ألانليُٞ ،جب ٖلى َالب اللجىء ؤن ًىار بض٢ت الى٢اج٘
اللزهُت والخُ٣ُ٣ت لاليُهاص الظي حٗغى له ،ؤو اإلادخمل ؤن ًخٗغى له ،م٘ جٟاصي الٗباعاث الٗامت ،ؤو ون٠
اإلاىار الؿُاسخي الٗام لبلضٍ ألانلي .
زاهُا :جأطِع هجب اللجىء
بن ؤؾاؽ َلب اللجىء َى الايُهاص الظي ًٓهغ مً زال ٫الاٖخضاء ٖلى الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت للٟغصَ ،ظٍ الخ٣ى١ق
التي ًم ً٨جهيُٟها بلى ؤعبٗت ؤهىإ:
 ١ؤلاوؿان ،وبالٗهض
 ١اإلاٗلً ٖنها بمىظب ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
ً ١خٗل ٤بخل ٪الخ٣ى ق
الىىٕ ألاو ق ٫مً َظٍ الخ٣ى ق
الضولي الخام بالخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وهي حٗض خ٣ى٢ا ؤؾاؾُت وآهُت الخُبُٖ ٘٣ً ،٤لى ٖاج ٤الضولت بلؼامُت
الؿهغ ٖلى خماًتها .وال ًم ً٨ؤن ج٩ى قن مدل ؤي جُُ٣ض ختى في خالت الخُغ الٗام الاؾخصىاجي اإلاهضص لؤلمً الٗام والىٓام
 ١في:
 ١ألاؾاؾُت  ،وٍم ً٨بظماَ ٫ظٍ الخ٣ى ق
والصخت الٗمىمُت ،ؤو الخغٍاث والخ٣ى ق
الخ ٤في الخُاة.الخ ٤في الخماًت يض الخٗظًب ويض ؤق٩ا ٫اإلاٗامالث ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت.الخ ٤في الخماًت يض الٗبىصًت.-الخ ٤في الاٖترا ٝبالصخهُت ال٣اهىهُت للصخو.

ادلرجع نفسو ،ص.2 0.-2فاصلة عبد اللطيف ،مفهوـ االضطهاد يف تعريف الالجئ السياسي ،رللة العلوـ القانونية كاإلدارية كالسياسية،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف ،ع ،2009 ،07.
ص.78.
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الخ ٤في خغٍت الُٗ٣ضة وخغٍت الضًاهت وخغٍت الخ٨ٟحر.ؤما ؾبب بلتزام الضو٫ق بًمان َظٍ الخ٣ىٞ ،١هى اٖخباعَا ؤؾاؾُت لب٣اء ألاٞغاص ما ظٗل جمخٗهم بها ًىُل ٤مً
بوؿاهُت ؤلاوؿان صونق ؤي اٖخباع آزغ ،ما ًاصي الٖخباع ؤي زلل ًمـ بها ؤو بًماهاتها ايُهاصا ًم ً٨اٖخماصٍ ٦ؿبب
لُلب اللجىء.
ؤما الىىٕ الشاويُٞ ،خٗل ٤بالخ٣ى١ق ألاؾاؾُت اإلاٗلً ٖنها بمىظب ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،والٗهض الضولي
للخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والتي ًم ً٨للضولت جُُ٣ضَا ؤو مسالٟتها في خا ٫ا٢خًذ ْغو ٝالضولت َظا الخُُ٣ض ؤو
اإلاسالٟت٧ ،ىظىص خىاصر تهضص ألامً الٗام والؿالمت الىَىُت ؤو الىخضة ؤلا٢لُمُت  ،وبظلً ٪ىهب جد ٤ُ٣صولت اللجىء
ٖلى مضي ٧ىنق الخُُ٣ض الظي ٞغيخه صولت َالب اللجىء (وَىا ؾىاء حٗل ٤ألامغ بضولت ظيؿِخه ؤو صولت ب٢امخه اٖ٫اصًت في
خا٧ ٫ان ٖضًم الجيؿُت)ٌ ،ك٩ل ايُهاصا ؤم ال٩ً ،ى قن بالىٓغ لُُٟ٨ت جُبُ ٤الخُُ٣ضٞ ،ةن ٧ان جُبُ٣ه بهٟت جمُحزًت
ُٗٞض ايُهاصا ًجحز للمخٗغى له َلب اللجىء .ؤما بن َب ٤صو قن جمُحزٞ،هىا ال مجا ٫لئلصٖاء بااليُهاص.
ؤما ًٖ الخ٣ى١ق التي ٌكملها َظا الخ٨مٞ ،هي:
الخ ٤في الخماًت يض الخى ٠ُ٢ؤو الخبـ الخٗؿٟي.الخ ٤في حؿاويق الخماًت باليؿبت للجمُ٘ بما ٞيهم ألاَٟا ٫وألا٢لُاث.الخ ٤في اإلادا٦مت الٗاصلت.الخ ٤في اٖخباع الصخو بغٍئا ٚالًت زبىث ؤلاصاهت.الخ ٤في خماًت الخُاة الصخهُت.الخ ٤في خغٍت الخى٣ل ٖلى ب٢لُم الضولت وفي ازخُاع ؤلا٢امت.الخ ٤في خغٍت مٛاصعة ب٢لُم الضولت وخغٍت الٗىصة بلُه.الخ ٤في خغٍت الخٗبحر.الخ ٤في خغٍت الخجم٘ وج٩ىًٍ ظمُٗاث.الخ ٤في خغٍت ج٩ىًٍ الى٣اباث والاهًمام بليها.الخ ٤في خغٍت اإلاكاع٦ت في الاهخساباث.الخ.ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالىىٕ الشالض مً َظٍ الخ٣ىُٞ ،١خٗل ٤ألامغ بخل ٪اإلاىهىم ٖليها بمىظب ؤلاٖالن الٗالمي
لخ٣ى١ق ؤلاوؿان والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت  ،وَظٍ الخ٣ى١ق جخُلب مً صولت
اإلالجإ الض٢ت في الخد ٤ُ٣في مضي جىاٞغ الايُهاص ،طل ٪ؤهه ُٞما ًسو الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق الا٢ذناصًت
ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.-2فاصلة عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،ص.79.
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والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ال هجضٍ ًً٘ بلؼاما ٖلى الضو٫ق بالخُبُ ٤الٟىعي للخ٣ى١ق التي جًمنها ،بل ً٩ىنق جىٞحر َظٍ
الخ٣ى١ق خؿب بم٩اهُت الضو ،٫وٍخٗل ٤ألامغ بـ:
الخ ٤في الٗمل ،ألاظغة والغاخت.الخ ٤في الخٛظًت واللباؽ والؿ ً٨والٗالط والًمان الاظخماعي.الخ ٤في الخٗلُم الابخضاجي.-الخ ٤في اإلاكاع٦ت في الخُاة الش٣اُٞت والٗلمُت وألاصبُت.الخ.

86

وهٓغا لخهىنُت َظٍ الخ٣ىٖ ،١لى اٖخباع ؤجها مغَىهت بالٓغو ٝالا٢خهاصًت للضوٞ ،٫ال مجا ٫لالصٖاء بىظىص
الايُهاص هدُجت ج٣هحر الضولت في جىٞحر ؤخض َظٍ الخ٣ى١ق بال في خا ٫وظىص جمُحز ٝي مىدها ،والظي ًاصي بضوعٍ
للمؿاؽ بالخ٣ى١ق ألاؾاؾُت لئلوؿان ،وٖلى عؤؾها الخ ٤في الخُاة .وٍخهىعق طل ٪مشال في خالت الخمُحز في الاؾخٟاصة مً
خ ٤الٗالط الظي ًاصي بضوعٍ للمؿاؽ بالخ ٤في الخُاة ،و٦ظا الخ ٤في الخماًت مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو
الالبوؿاهُتٞ ،دغمان ؤي شخو مً الٗالط بالىٓغ الهخمائها الٗغقي ،ؤو الضًجي ،ؤو الؿُاسخي.الخٌٗ ،ض مً يغوب
اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ،والظي ًهى ٠بضوعٍ ٦إخض نىعق الايُهاص التي ًم ً٨ؤن ج٩ىنق ٦إؾاؽ لُلب اإلالجإ في صولت ؤزغيق.
١
 ١اإلاٟ٨ىلت بموظب ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
وؤزحرا هجض الىىٕ الغاب٘ مً َظٍ الخ٣ى ،١وٍخٗل ٤ألامغ بالخ٣ى ق
ؤلاوؿان ،والتي لم ًخم جإُ٦ضَا مً ٢بل الٗهضًً الضولُحن لخ٣ى١ق ؤلاوؿان .وٍخٗل ٤ألامغ بـ:
الخ ٤في اإلالُ٨ت. الخ ٤في الخماًت يض البُالت.ؾبب
 ١ال ٌٗخبر ا
ٞال مجا ٫الٖخباع َظًً الخ٣حن ٦ؿىض لُلب اللجىءٗٞ .ضم يمان الضولت للخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى ق
٧اُٞا في خض طاجه مً ؤظل جإؾِـ َلب اللجىء  ،بط ال مجا ٫لخٖ ٠ُُ٨ضم الخمخ٘ بهظًً الخ٣حن ؤو ؤخضَما ٧ايُهاص،
وَى ؤخض الكغوٍ اإلاىيىُٖت اإلاُلىبت إلم٩ان مىذ نٟت الالجئ.
اإلاوجب الثاوي :الـؼسون الــمىكىُُـت
جخمشل ؤبغػق الٗىاوًٍ ألاؾاؾُت التي ج ٠٣وعاء َلب اللجىء في الايُهاص ،ؤو اعج٩اب ظغاثم ؾُاؾُت ،وما ٖضاَا
حٗض ؤؾبابا ٞغصًت جضزل جدذ لىاء ؤي مً َظًً الؿببحن .وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾدخم صعاؾت َظًً الؿببحن جباٖا،
باٖخباعَما ألاؾاؽ اإلاىيىعي الظي ً٣ىم ٖلُه َالب اللجىء.
ق

-نفس ادلرجع السابق ،ص.80.
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أوال :الاكوه ــاد
الايُهاص ٌٗجي بؾاءة مٗاملت شخو ؤو مجمىٖت بكغٍت مُٗىت هدُجت الهخمائها بلى ُٖ٣ضة ؾُاؾُت ،ؤو صًيُت ،ؤو
ٖىهغٍت ،ؤو ز٣اُٞت ،ؤو َاثُٟت ،ؤو مظَبُت ،ؤو ٢ىمُت ،ؤو ازيُت مُٗىت ،ؤو مخٗل٣ت بىىٕ الجيـ ،وٍخمشل في الخغمان مً
بٌٗ الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت بما ًسال ٠ال٣اهىنق الضولي .
لُٗغٞه البٌٗ بإهه الاؾخسضام اإلاىٓم للتهضًض والىُٖض والخدظًغ والهضم وال٣خل والخهُٟت٣ً ،ىم به ؤٞغاص ؤو
ظماٖاث مىٓمت هدُجت جىاٞغ ٖىامل اظخماُٖت ،ؤو ؾُاؾُت طاجُت ،ؤو مىيىُٖت ،مً ؤظل جسىٍ ٠ألاٞغاص والجماٖاث
بُٛت الخإزحر في بعاصتها وخملها ٖلى الاؾدؿالم والخًىٕ إلاا ًغٍضٍ مؿخسضمى الايُهاص .
ؤما ألاؾذاط مدمض الٛؼاليُٞ ،ه ٠الايُهاص باالؾدبضاص الؿُاسخي الظي جًُغب مٗه مىاػًٍ الٗضالت وجسخل به
ؤٖما ٫الً٣اء ،وٍخًمً ؤلابٗاص ًٖ الىْاث ٠ؤلاصاعٍت والخىظيهُت بطا ٧اهذ مٗاعيتهم في خضوص الاهدغا ٝالؿلبي ،ؤو
ٖضم اإلاىالاة والخإًُض ،ؤو الخىُ٨ل الظي ٌكمل الاٖخ٣ا ٫ال٣هحر ؤو الُىٍل ،والسجً الخ ٠ُٟؤو الكا ،١والًغب ؤو
الخٗظًب ،وال٣خل البُيء ؤو الؿغَ٘ .
مً زالَ ٫ظٍ الخٗاعًٍٓ ،٠هغ ٖضم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍ ٠واخض للم٣هىص بااليُهاص ،طل ٪ؤهه مً ؤنٗب
اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت وؤ٦ثرَا ٚمىيا٧ ،ىهه ٌٗبر ًٖ ٨ٞغة وؿبُت ومغهت جخٛحر بخٛحر الؼمان والم٧ان  .وم٘ طلٞ ٪اهُال٢ا
مً الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ًم ً٨الىنى٫ق بلى جُُ٣ض جد ٤٣الايُهاص بخىاٞغ ٖهغًٍ ؤو قغَحن َما:
ؤن الٗمل ؤو ألاٖما ٫التي جاصي لاليُهاص ،البض وؤن ج٩ىنق مخسظة مً ٢بل الؿلُت في الضولت ،ؤو مً ٢بل ظهتصونق جضزل الضولت لخماًت َظا الصخو الظي ٌكٗغ باإلاًاي٢ت .
ال بض ؤن ً٩ىنق َظا الٗمل ؤو ألاٖما ٫جمشل تهضًضا ٢ض ًٖ ٘٣لى خُاة الصخو ؤو ٖلى خغٍخه بؿبب ٖغ٢ه ،ؤوظيؿِخه ،ؤو صًىه ،ؤو ل٩ىهه ًيخمي بلى مجمىٖت اظخماُٖت ؤو هدُجت آلعاثه الؿُاؾُت .
واهُال٢ا مً طلً ،٪خمحز الايُهاص في زهىم حٗغٍ ٠الالجئ بٗضة ممحزاث جخٗل ٤بمهضع َظا الايُهاص
وظؿامخه وؾببه.
ٞمً خُض اإلاهضعً ،جب ؤن ً٩ىنق الايُهاص ناصعا ًٖ الخ٩ىمت ال٣اثمت في صولت اإلاًُهض ألانلُت ،ؾىاء ٧اهذ
َظٍ الخ٩ىمت ٢اهىهُت ؤم ٗٞلُت ،وؾىاء ٧اهذ خ٩ىمت وَىُت ،ؤم ؾلُت اخخال ٫ؤظىبي جماعؽ ؾلُاث ٗٞلُت صازل
ؤلا٢لُم .
 أمحد عبد احلكيم عثماف ،اجلرائم الدكلية يف ضوء القانوف الدكِف اجلنائي كالشريعة اإلسالمية ،دار الكتب القانونية كدار شتات للنشر كالربرليات ،مصر،2009 ،ص. 95.
-2إحساف زلمد احلسن ،علم اجتماع العنف كاإلرىاب (دراسة ربليلية يف اإلرىاب كالعنف السياسي كاالجتماعي) ،ط  ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،األردف،2008 ،
ص.27.
-3زلمد الغزاِف ،الفساد السياسي يف اجملتمعات العربية كاإلسالمية ،دار ادلعرفة ،اجلزائر ،2004 ،ص. 35.
-4عبد اهلل علي عبو سلطاف ،دكر القانوف الدكِف يف محاية حقوؽ اإلنساف ،ط  ،دار دجلة ،األردف ،2007 ،ص. 77.
-5برىاف أمر اهلل ،حق اللجوء السياسي (دراسة يف نظرية حق ادللجأ يف القانوف الدكِف) ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2008 ،ص. 33.
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واٖخباع الايُهاص ناصع مً الخ٩ىمت ،ال ً٣خهغ ٖلى نضوعٍ مباقغة منها ،ؤي بىاؾُت ؤًٖائها ؤو ؤظهؼتها
اإلاسخلٟت ،بل ًخد ٤٣بُغ١ق ٚحر مباقغة٦ ،هضوعق ؤٖما ٫الايُهاص مً شخو ؤو ظماٖت حٗمل لخؿاب الخ٩ىمت ؾىاء
٧ان طل ٪بُغٍ٣ت ٖلىُت ؤو مؿخترة ،ؤو نضوعٍ مً شخو ؤو ؤشخام ال ًدبٗىنق الخ٩ىمت ،وم٘ طلٌ٘ ٪ملىنق بخدغٌٍ
منها ؤو بمىا٣ٞتهاًٞ ،ال ًٖ خالت ٖضم جضزل الخ٩ىمت إلاى٘ ؤو ٢م٘ ؤٖما ٫الايُهاص  ،ؤما اإلابرع اإلاىُ٣ي لهظا الكغٍ
ٞمغصٍ لُبُٗت هٓام اإلالجإ باٖخباعٍ خماًت ٢اهىهُت ج٣ضمها صولت في مىاظهت صولت ؤزغيق.
ومً خُض الجؿامتٌ ،كترٍ ؤن ً٩ىنق الايُهاص ٖلى ٢ضع مً الكضة ،بدُض حهضص خُاة الصخو ،ؤو خغٍخه ،ؤو
ي خاظخه
 ١الغابُت الٗاصًت التي جغبُه بضولخه ألانلُت ،وبالخالي ًبرع مً هاخُت ؤزغ ق
ؾالمت ظؿمهٖ ،لى هدى ٧ا ٝلخمؼ ق
بلى خماًت صولت ؤزغيق .وبىاء ٖلى َظا الاٖخباعٌٗ ،خبر مً ٢بُل الايُهاص باإلاٗجى اإلاُلىب في الالجئ ،ألاٖما ٫ؤو الخضابحر
ي صو قن
التي تهضص خُاة الصخو ،ؤو خغٍخه ،ؤو ؾالمت ظؿمه٧ ،ال٣خل والخٗظًب والاٖخ٣ا ٫والسجً والٗمل ؤلاظباع ق
م٣ابل .
ؤما مً هاخُت الؿببُٞ ،جب ؤن ً٩ىنق الايُهاص عاظٗا بلى ؤؾباب ؾُاؾُت باإلاٗجى الىاؾ٘ ،بدُض ٌكمل ٧ل ما
ًخٗل ٤بىٓام الخ٨م وألاشخام ال٣اثمحن ٖلُهًٞ ،ال ًٖ الٓغو ٝاإلاخهلت بالضًً ،ؤو الٗىهغ ،ؤو اللىن ،ؤو
الجيؿُت ،ؤو الغؤي الؿُاسخي ،ؤو الاهخماء بلى َاثٟت اظخماُٖت مُٗىت .
،1951باٖخباعَا الدجغ ألاؾاسخي الظي بىِذ ٖلُه مٗٓم الىزاث ٤الضولُت
وبالغظىٕ الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لؿىت
الالخ٣ت لها الخانت باللجىء ،هجض اإلاعياع ألاؾاسخي في جدضًض جىٞغ ؾبب اللجىء ،واعصا في اإلااصة ألاولى مً الاجٟاُ٢ت،
وباألزو ٖباعة "زى ٝله ما ًبرعٍ مً الخٗغى لاليُهاص" ،ومً الٗباعة حؿخسلو خالخحن للخى ٝاإلابرع لاليُهاص:
ألاولى باٖخباعٍ خالت طاجُت مخٗل٣ت بالصخو اإلاٗجي ،والشاهُت باٖخباعٍ خالت مىيىُٖت معجبُت بالىي٘ الؿاثض في بلضٍ
 ١بلى
ألانلي  ،وبظلٞ ٪بدض الضولت ًٖ مضي جىٞغ الخى ٝالظي ًبرع َلب اللجىء لضي َالبه ًىظب ٖليها الخُغ ق
ٖىهغًٍ ،طاحي ومىيىعي ،وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
 -1الــِىـس الـراحيبن الؿبب الظي ًض ٘ٞبالصخو بلى جغ ٥بلضٍ بدشا ًٖ ملجإً ،غظ٘ لخالت هٟؿُت ج ٘٣في هٟؿه حٗغ ٝبالخى،ٝ
وَى خالت هٟؿُت ال مجا ٫الؾخسالنها مً الٓغو ٝالٗامت لضولت َالب اللجىء ،طل ٪ؤن ج٣غٍغ جىاٞغ الخى ٝالظي

1

- Grahl MADSEN A, The status of refugees in international law, Vol 1, édition réimprimée
Sijthoff,1972, p.189.
 -2أنظر :يف ىذا ادلعٌت  :ادلادة  02ؼ 03.من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية بشأف اجلوانب الذاتية دلشاكل الالجئُت يف إفريقيا  ، 969كـ  03.ؼ 03.من
مبادئ باصلوؾ اليت أقرهتا اللجنة القانونية االستشارية لدكؿ آسيا كإفريقيا . 966
-3قضت بذلك رلموعة كبَتة من الوثائق الدكلية ،منها  :ادلادة  0ؼ.أ 02-من اتفاقية األمم ادلتحدة اخلاصة بالالجئُت لسنة  ، 95ادلادة  06ؼ.أ 02-من
 0ؼ 0 .من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية بشأف اجلوانب الذ اتية دلشاكل
النظاـ األساسي دلكتب ادلندكب السامي لألمم ادلتحدة لشؤكف الالجئُت ،ادلادة
الالجئُت يف إفريقيا ، 969ادلادة  0ؼ 0 .من االتفاقية العربية لتنظيم أكضاع الالجئُت يف الدكؿ العربية.
 -4عبد احلميد الواِف ،،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدكِف كالعريب كتعليق على اتفاقية األمم ادلتحدة اخلاصة بالالجئُت ،ط  ،بيساف للنشر كالتوزيع كاإلعالـ،
لبناف ،2007 ،ص. 99.
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ًض ٘ٞلُلب اإلالجإ ً٣خطخي صعاؾت مىٟغصة ل٩ل خالت لجىء ٖلى خضاٞ ،الغصوص الىٟؿُت ال ج٩ىنق طاتها باليؿبت إلاسخل٠
ألاٞغاص عٚم مٗاٌكتهم لىٟـ الٓغو.ٝ
وبالىٓغ لؤلَمُت ألاؾاؾُت التي ً٨دؿبها الٗىهغ الظاحي مً الخٗغٍٞ ،٠ةهه مً الًغوعي ،خُىما ال جٟ٨ي
الٓغو ٝؤو الى٢اج٘ لخىيُذ الخالت ؤو الًُ٣ت ،بزباث نض ١اصٖاءاث َالب اللجىءَ ًٖ ،غٍ ٤ألازظ باالٖخباع للؿىاب٤
الصخهُت والٗاثلُت لُالب اللجىء ،واهخماثه لُاثٟت ٖغُ٢ت ،ؤو صًيُت ،ؤو ٢ىمُت ،ؤو اظخماُٖت ،ؤو ؾُاؾُت مُٗىت.
ًٞال ًٖ جٟؿحرٍ الخام لخالخه ،وججاعبه الخانت ،و٧ل ما مً قإهه ؤن ٌؿاٖض للضاللت ٖلى ؤن الضا ٘ٞالٛالب لُلبه
َى الخى. ٝ
وعٚم ؤَمُت الٗىهغ الظاحيً ،ب٣ى َظا الٗىهغ وخضٍ ٚحر ٧ا ٝللخإ٦ض مً ويُٗت َالب اللجىء ،الظي ًخُلب ؤن
ً٩ىنق ماؾؿا ٖلى ٖىهغ مىيىعي.
 -2الــِىـس الــمىكىعيبن الخالت الىٟؿُت لُالب اللجىء ال جٟ٨ي وخضَا ٦إؾاؽ لُلبهٗٞ ،باعة "له ما ًبرعٍ" الىاعصة في هو اإلااصة
٣ً ،1951هض بها يغوعة ؤن ج٩ى قن الخالت الىٟؿُت لُالب اللجىء مبيُت ٖلى خالت
ألاولى مً اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لؿىت
مىيىُٖت ،ؤي ال ً٩ىنق ج٣غٍغ جىٞغ قغوٍ الايُهاص بال بالىٓغ لخلُٟت َالب اللجىء.
وٍم ً٨اؾخسالم الٗىهغ اإلاىيىعي بضعاؾت ألاخىا ٫الؿاثضة في البلض ألانلي لُالب اللجىء ،التي جٓهغ وظىص
ايُهاص بؿبب الٗغ١ق ؤو الضًً ،ؤو الجيؿُت ،ؤو الاهخماء ل٠ثت اظخماُٖت مُٗىت ،ؤو جبجي آعاء ؾُاؾُت مُٗىت ،وبظل٪
ٞةزباث وظىص الٗىهغ اإلاىيىعي ال ًخٗل ِ٣ٞ ٤بةزباث الخٗغى لاليُهاص ،بل ً٩ىنق ؤًًا بةزباث بم٩اهُت حٗغيهم
لاليُهاص ،وٖلُه ً٩ىنق باإلم٩ان جإؾِـ َلب اللجىء ٖلى الغٚبت في ججىب وي٘ ٌؿخدب٘ زُغ الايُهاص .قغٍ ؤن ًبلٜ
الخُغ اإلاهضص للصخو م٣ضاعا مً الجؿامت جهبذ مٗه الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت لئلوؿان مستر٢ت ؤو مهضصة باالزترا ١بمٟهىم
الاجٟاُ٢اث الضولُت ألاؾاؾُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان .
 1951في ٞغٖها ألاو،٫
ؤما ًٖ ألاؾباب التي جبرع الايُهاص٣ٞ ،ض خضصتها اإلااصة ألاولى مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لؿىت
بؿخت ؤؾباب هي :الايُهاص بؿبب الٗغ ،١الضًً ،الجيؿُت ،الاهخماء بلى ٞئت اظخماُٖت مُٗىت ،وؤزحرا بؿبب آلاعاء
الؿُاؾُت .وٍٟ٨ي الٖخباع الصخو الظئا َب٣ا لالجٟاُ٢ت ؾالٟت الظ٦غ ،ؤن ًٓهغ زىٞا له ما ًبرعٍ مً الخٗغى
لاليُهاص بىاء ٖلى ؾبب واخض مً َظٍ ألاؾباب ،ؤو ًٖ مجمىٖت منها في هٟـ الى٢ذٞ ،ىظىص ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫
الخمُحز الخمؿت ٧ا ٝلُلب اللجىء ،وًٖ اإلا٣هىص بالخمُحز بهٟت ٖامتٞ ،هى ٧ل اؾخصىاء ؤو جُُ٣ض ؤو جًُٟل ً٣ىم ٖلى
ؤي ؤؾاؽ ٧الٗغ ،١ؤو اللىن ،ؤو الجيـ ،ؤو اللٛت ،وَؿتهض ٝؤو ٌؿخدب٘ حُُٗل ؤو ٖغ٢لت الاٖترا ٝبد٣ى١ق ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت ،ؤو الخمخ٘ بها ،ؤو مماعؾتها مً ٢بل ٧اٞت ألاشخام ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة .

 ادلرجع نفسو ،ص.200- 99.-2فاصلة عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،ص.67.
-3أمَت فرج يوسف ،األحكاـ ادلعاصرة يف العنف األسرم ضد النساء كاألطفاؿ كمكافحة التمييز العنصرم ،ادلكتب العريب احلديث ،مصر،
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أ -الاكوهاد بظبب الِسوق 1945باٖخباعَا مً الٗىانغ
ًمشل الخمُحز الٗغقي ؤ٦ثر ألاؾباب التي ؤصاجها مُشا ١ألامم اإلاخدضة اإلاى ٘٢في 26ظىان
الهامت في جدضًض وظىص الايُهاص وَى ما ٌؿخسلو مً المواص 01في ال٣ٟغة ،03و٣ٞ 13غة(01ب) ،و٣ٞ 55غة (ط) ،و76
٣ٞغة(ط) مً طاث اإلاُشا ١الؿاب ٤إلبغام الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ الالظئحن.
وَكهض اإلاجخم٘ الضولي في الى٢ذ الخايغ ؤلىاها ٖضًضة مً ؤلىان الخمُحز الٗىهغي ،بالغٚم مً اهدكاع مىازُ٤
خ٣ى١ق ؤلاوؿان وبٖالهاث الخ٣ى١ق والاجٟاُ٢اث الضولُت التي جضا ًٖ ٘ٞالخغٍت وجداعب الٓلم والخٗؿ ٠والاؾدبٗاص ،
ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلاىازُ ٤الضولُت ؤو ؤلا٢لُمُت الٗامت ،وٖلى عؤؾها اإلااصة الشاهُت مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان التي
ظاء ٞيها" :ل٩ل بوؿان خ ٤الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى١ق والخغٍاث الىاعصة في ؤلاٖالن ،صونق ؤي جمُحز٧ ،الخمُحز بؿبب الٗىهغ ،ؤو
اللىن ،ؤو الجيـ ،ؤو اللٛت ،ؤو الضًً.".
 ١ؤلاوؿان ،واإلااصة 01مً الاجٟاُ٢ت ألامغٍُ٨ت
وفي طاث الؿُا ١جهب ٧ل مً اإلااصة 14مً الاجٟاُ٢ت ألاوعبُت لخ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان والكٗىب.
 ١ؤلاوؿان ،واإلااصة 02مً اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي لخ٣ى ق
لخ٣ى ق
وًٞال ًٖ َظٍ الىهىم الٗامت ،هجض الخمُحز الٗغقي ٢ض جم جىاوله في ٖضة اجٟاُ٢اث زانت ٖلى عؤؾها بٖالن
َُئت ألامم اإلاخدضة خى٫ق الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗغقي اإلاٗخمض في الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاعٍش
 ،1963والاجٟاُ٢ت الضولُت خى٫ق الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗغقي اإلاٗخمض مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت
20هىٞمبر
.1969
 ،1965والظي صزل خحز الخىُٟظ بخاعٍش04ظاهٟي
لهُئت ألامم اإلاخدضة بخاعٍش21صٌؿمبر
ؤما ما ًم ً٨مالخٓخه ؤن الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗغقي ٢ض صٖذ للً٣اء ٖلى الخمُحز
الٗغقي صون جدضًض اإلا٣هىص بالٗغٞ ،١ىجض اإلااصة ألاولى مً الاجٟاُ٢ت جىو " :ؤي جمُحز ؤو اؾخصىاء ؤو جُُ٣ض ؤو جًُٟل
 ١ؤو اللى قن ؤو اليؿب ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الٗغقي" ،وبالخاليٞ ،االجٟاُ٢ت جغ٦ؼ ٖلى الخمُحز الٗغقي
ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ق
ولِـ الٗغ١ق في خض طاجه ،ما ٌٗجي ؤن الاجٟاُ٢ت ١ص ؤُٖذ مٗجى اقتراَُا للخمُحز الٗغقي ًٞ ،ال ًٖ ط٦غ ؤعب٘
مهُلخاث ؤزغيق بلى ظاهب الٗغ١ق مما ًضٖ ٫لى ؤن الاجٟاُ٢ت ؤوؾ٘ مً ؤن ج٣خهغ ٖلى الخمُحز الٗغقي.
ب-الاكوهاد بظبب الدًًللخغٍت الضًيُت مٗجى مؼصوطٞ ،هي حكمل بالضعظت ألاولى خغٍت ؤلاًمان ؤو خغٍت الًمحر ،ؤي ؤن ً٪ونق ؤلاوؿان خغا
في ازخُاع الضًً الظي ًغٍض بما ًاصي بلُه ج٨ٟحرٍ وَؿخ٣غ ٖلُه يمحرٍ ،وحكمل بالضعظت الشاهُت خغٍت الٗباصة ؤو مماعؾت
الكٗاثغ الضًيُت ،ؤي ؤن ً٩ىنق ؤلاوؿان خغا في مماعؾت قٗاثغ َظا الضًً ؾغا وٖالهُت٦ .ما ً٩ىنق له حُٛحر صًىه صونق
ب٦غاٍ ،وَى خغ في ؤن ال يٖخى ٤ؤي صًً .
زلمد علي الساَف عياد احلليب ،احلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية يف الشريعة اإلسالمية ،ط  ،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ،األردف ،2009 ،ص.53.-2ديفيد كُت ،عناصر التمييز العنصرم  :اجملموعات العرقية دبوجب القانوف الدكِف ،رللة حق العودة تصدر عن بديل /ادلركز الفلسطيٍت دلصادر حقوؽ ادلو اطنة
كالالجئُت ،العدد  ،46السنة التاسعة ،كانوف االكؿ  ،20ص07.
-3أمحد سليم سعيفاف ،احلريات العامة كحقوؽ اإلنساف (دراسة تارخيية كفلسفية كسياسية كقانونية مقارنة ) ،ج" 2النظاـ القانوين للحريات العامة يف القانوف ادلقارف "،
ط  ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف ،20 0،ص. 47.
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وًٖ ؤنل مى٘ الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الضًً ٞمغصٍ لصخُٟت اإلاضًىت  ،وهي هو الٗ٣ض ؤو الاجٟا ١الظي ؤبغمه الغؾى ق٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ م٩ىهاث وحٗبحراث مجخم٘ اإلاضًىت آهظا ،٥والظي وار جىظه ؤلاؾالم إلوكاء مجخم٘ مضوي
وؾُاسخي واخض بُٗض ًٖ الٟغو ١الضًيُت ،خُض ً٤وم الىاؽ ٖلى ازخال ٝؤصًاجهم بمؿاولُاث واخضة في خُاتهم الضهُا.
1920
ؤما الاَخمام الضولي بالخغٍت الضًيُت في الٗهغ الخضًشٟحرظ٘ ولى بك٩ل ٖغضخي ،بلى اجٟاُ٢اث الؿالم لٗام
التي ويٗذ خضا للخغب الٗاإلاُت ألاولى ،واإلاخٗل٣ت بمىيىٕ خماًت ألا٢لُاث التي ٧اهذ في مٗٓمها ؤ٢لًاث صًيُت  ،وم٘
طلُٞ ٪ب٣ى الًٟل في بصزاٖ ٫ىهغ الضًً يمً ؤؾباب الايُهاص الظي ً٨ؿب الصخو نٟت الالجئ مغصٍ للماصة18
مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ؾالٟت الظ٦غ ،والتي جم حٗؼٍؼَا باإلااصة 18مً الٗهض الضولي اإلاخٗل ٤بالخ٣ى١ق اإلاضهُت
والؿُاؾُت .
٣ٞض ؾاَمذ الُ٣ىص اإلاىهىم ٖليها بمىظب ال٣ٟغة الشالشت مً هو اإلااصة 18مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ق اإلاضهُت
والؿُاؾُت في جدضًض ؤلاظابت ًٖ الؿاا ٫الظي ًم ً٨ؤن ًُغح بهضص اإلاؿخُٟض مً الخماًت اإلا٣غعة لالجئ في خا٫
الخٗغى لاليُهاص بؿبب اٖخ٣اصاتهم الضًيُت ،بدُض ٌؿدشجى اإلاسالٟحن للُ٣ىص المههىم ٖليها ٢اهىهُا والتي تهضٝ
لخماًت ألامً والىٓام الٗمىمي والصخت الٗمىمُت ،ؤو جل ٪اإلاخٗل٣ت باألزال ١ؤو الخغٍاث ألاؾاؾُت للٛحر .
م٘ الٗلم ؤهه ًيبغي الخمُحز باليؿبت للُىاث ٠الضًيُت بحن خالخحن ،جخمشل ألاولى في الخٗغى لاليُهاص هدُجت
الاهخماء لضًً مٗحنٞ ،هاالء ٌٗخبرون اخاًا اٖخ٣اصاث صًيُت ،وبالخالي ٌكملىنق بالخماًت الضولُت طل ٪ؤجهم ًٖ ٘٣ليهم
ج ٠ُُ٨وي٘ الالجئ.
ؤما الخالت الشاهُتٞ ،خسو مسالٟت الُاثٟت الضًيُت للىهىم الدكغَُٗت اإلاخٗل٣ت بالُىاث ٠الضًيُت ،ؤو مسالٟت
هو اإلااصة 18في ٣ٞغتها الشالشت مً الٗهض الضولي للخ٤و١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،مما ًاصي لخى٣ٖ ُ٘٢ىباث ٖليهم جٟغى ٖلى
ؤؾاؽ مسالٟتهم ،وفي َظٍ الخالت ال مجا ٫الٖخباعَم اخاًا ايُهاص بؿبب الضًً بمٟهىم اإلااصة ألاولى مً اجٟاُ٢ت
ظىُ ٠الخانت بالالظئحن .
ج-الاكوهاد بظبب الجيظُتبن الجيؿُت ٦إخض ؤؾباب الايُهاص التي جض ٘ٞا٫شخو لُلب اللجىء ،ال جٟهم ٖلى ؤؾاؽ ايُهاص الضولت
ألٞغاصَا بؿبب خمل ظيؿُتها ال٣اهىهُت ،بل ًخٗل ٤ألامغ باليؿبت لاليُهاص ٖلى ؤؾاؽ الاهخماء لجيؿُت ؤ٢لُت مُٗىت في
مدين يف التاريخ ،يهدؼ

صحيفة ادلدينة أك دستور ادلدينة ىي كثيقة مت كتابتها فور ىجرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إُف ادلدينة ادلنورة كىو يعترب أكؿ دستورباألساس إُف تنظيم العالقات بُت مجيع طوائف كمجاعات ادلدينة ،دلزيد من التفاصيل ،أنظرhttp://www.ar.wikipedia.org :
-2أمحد سليم سعيفاف ،ادلرجع السابق ،ص. 50- 49.
-3تنص ادلادة  8ؼ 0 .من العهد الدكِف للحقوؽ ادلدنية كالسياسية  " :لكل إنساف حق يف حرية الفكر كالوجداف كالدين ،كيشمل ذلك حريتو يف أف يدين بدين
ما ،كحريتو يف اعتناؽ أم دين أك أم معتقد خيتاره ،كحريتو يف إظهار دينو أك معتقده بالتعبد كإقامة الشعائر كادلمارسة كالتعليم دبفرده أك مع عا مة ،كأماـ ادلأل أك على
حدة".
-4تنص ادلادة  8ؼ 03.من العهد الدكِف للحقوؽ ادلدنية كالسياسية ":ال جيوز إخضاع حرية اإلنساف يف إظهار دينو أك معتقده ،إال للقيود اليت يفرضها القانوف كاليت
تكوف ضركرية حلماية السالمة العامة أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة كاآلداب العامة أك حقوؽ اآلخرين كحرياهتم األساسية".
-5فاصلة عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،ص.72.
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الضولت٦ ،ما جٟهم بمٗىاَا الىاؾ٘ باالهخماء بلى َاثٟت ٖغُ٢ت ؤو لٛىٍت ،مشلما ٧ان ألامغ ٖلُه باليؿبت اليُهاص ألا٢لُاث
مً َغ ٝبٌٗ الضو٫ق بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ٧الُىهاهُحن في جغُ٦ا .
د-الاكوهاد بظبب الاهخماء ئلى فئت احخماُُتً٣هض باالهخماء ،الاهدؿاب لُ٨ان ما ً٩ى قن الٟغص مخىخضا مٗه مىضمجا ُٞه و٢ض ً٩ى قن َظا الُ٨ان ظماٖتَ ،ب٣ت ؤو
وًَ .ومً اإلاؿلم به ٢اهىها ؤهه ال ٌكترٍ في ؾ٩ان الضولت ؤن ًيخمىا ظمُٗا بلى هٟـ الجيـ ،ؤو ألانل ،ؤو الضًً ،ؤو
الخًاعة ،ؤو اللٛتٞ.مً الىاصع ؤن جىظض صولت ًيخمي ظمُ٘ ؾ٩اجها بلى هٟـ الجيـ ،ؤو ًخ٩لمى قن هٟـ اللٛت ،ؤو ًضًىى قن
بىٟـ الضًاهت ،بل الٛالب ؤن جىظض في الضولت ظماٖاث جخمحز ًٖ بًٗها البٌٗ من خُض الجيـ ٧الؼهىط في ؤمغٍ٩ا ،ؤو
40١باإلائت مً الؿ٩ان  ،ؤو الضًً ٦ما َى ٖلُه
مً اللٛت ٧الىاَ٣حن بالبربغٍت في الجؼاثغ،والظًً ٌك٩لى قن وؿبت جٟى ق
الىي٘ في بٌٗ الضو٫ق ٧لبىان ،مهغ وٞلؿُحن.
وبالخالي ٞازخال ٝالٗاصاث وألاويإ الاظخماُٖت صازل هٟـ الضولت٢ ،ض ًاصي لدك٩يَ ٫ىاث ٠اظخماُٖت،
وَى ما ٌك٩ل في ؤٚلب ألاخُان مهضعا لاليُهاص لٗضم وظىص والء الٟئت للخ٩ىمت ؤو للخُل٘ الؿُاسخي ألًٖائها ؤو
ليكاَهم الا٢خهاصي ؤو إلاهالخهم ألازالُ٢ت .
ٌ-الاكوهاد بظبب السأي الظُاس يبن مٟهىم الايُهاص بؿبب الغؤي الؿُاسخي جم اٖخماصٍ ألو٫ق مغة بهٟت معٍدت بمىظب صؾخىعق اإلاىٓمت الضولُت
 ،1946وبمىظب الىٓام ال٣اهىوي للمٟىيُت الؿامُت لالظئحن٦ ،ما جم
لالظئحن اإلايكإة في هُىٍىع ٥بخاعٍش15صٌؿمبر
بصعاظه في اإلااصة ألاولى مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الخانت بىيُٗت الالظئحن .
وٍ٩ىنق الغؤي الؿُاسخي ؾببا لاليُهاص ،في خا٧ ٫ان مً ًدمل َظا الغؤي ًسال ٠الؿُاؾت اإلاماعؾت مً َغٝ
الؿلُت ،ؤي حك٩ل آعائٍ الؿُاؾُت ما ٌٗغ ٝباإلاٗاعيت الؿُاؾُت .وًٖ حٗغٍَ ٠ظٍ ألازحرة٣ٞ ،ض ازخل ٠بازخالٝ
ألاؾاؽ اإلاٗخمض في الخٗغٍ ،٠بدُض ٌٗغٞها مً اٖخمض ألاؾاؽ اللٛىيق بإجها "الاٖتراى ٖلى الىا ٘٢الؿُاسخي ال٣اثم"،
وَٗغٞها مً اٖخمض ٖلى الهض ٝمنها ،بإجها "ال٣ىيق التي جدمل مكغوٖا ظظعٍا ل٣لب اإلاجخم٘ وبىاء همىطظها البضًل ٖلى
ؤه٣ايه" .
وهٓغا لهظا الازخال ٝفي الخٗغٍٟاثٞ ،ال مجا ٫لخدضًض اإلا٣هىص باإلاٗاعيت الؿُاؾُت ،ؤو الغؤي الؿُاسخي اإلااصي
لاليُهاص ،بال باالٖخماص ٖلى َبُٗت الىٓام الؿُاسخي الظي حٗمل في ْلها اإلاٗاعيتٟٞ .ي ألاهٓمت الكمىلُت ،حٗجي
اإلاٗاعيت ،مىانبت الٗضاء لل٣اثم ٖلى عؤؽ الؿلُت واؾخسضام ألازحر ؤبك٘ نىعق الٗى ٠والبُل م٘ ٧ل مً ال ًخ٤ٟ
 فاصلة عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،ص.73.-2شطاب كماؿ ،حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر بُت احلقيقة الدستورية كالواقع ادلفقود ( ،)2003- 989دار اخللدكنية للنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،2005 ،ص.308.
-3فاصلة عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،ص.73.
-4ادلرجع نفسو ،ص.74.
 -5للمزيد من ادلعلومات حوؿ ىذه التعاريف ،أنظر:علي يوسف الشكرم ،التنظيم الدستورم حلق اللجوء السياسي ،ص ،73.منشور على:
http://www.qadmag.com/org.doc
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مٗه في الغؤي ،ؤو ال ًاٍضٍ في مى ٠٢ؤو خُا ٫مؿإلت مُٗىت  ،وبظلُٗٞ ٪ض جبجي مىٟ٢ا مسالٟا للمى ٠٢الظي اجسظجه
الؿلُت باليؿبت لؤلهٓمت الكمىلُت ،ؾببا اليُهاص ناخبه ،طل ٪ؤن اإلاٗاعيت الؿُاؾُت في ْل َظٍ ألاهٓمت حٗض مً
اإلاهُلخاث اإلادٓىعة .وبظل ٪ج٩ى قن خغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي في ْل ألاهٓمت الكمىلُت ٚحر مدترمت ،وفي طل ٪مسالٟت
 ١اإلاضهُت والؿُاؾُت  ،باٖخباعَا ؤو ق ٫وزُ٣ت صولُت
لخغٍت ال٨ٟغ والاٖخ٣اص والخٗبحر اإلاٟ٨ىلت بمىظب الٗهض الضولي للخ٣ى ق
ؤؾؿذ الخترام َظٍ الخ٣ى ،١وبن ٧اهذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ؾب٣تها في طل. ٪
ؤما في ألاهٓمت الضًم٣غاَُتٞ ،خٗجي اإلاٗاعيت الؿُاؾُت ،اإلااؾؿت التي حؿعى بلى الغقي باألصاء الخ٩ىمي ،وج٣ىٍم
ٖمل ال٣ابًًٌ ٖلى الؿلُت وماؾؿاتها عٚبت في جد٣ُ٣ه مهلخت اإلاىاًَ والىًَ  ،وبهظا اإلاٗجى ٣ُٞهض باإلاٗاعيت
الؿُاؾُت في ْل الىٓام الضًم٣غاَي ،ألاخؼاب الؿُاؾُت ،والغؤي الٗام وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وبظل ٪حٗض
اإلاٗاعيت الؿُاؾُت آلُت لخدؿحن ألاصاء الؿُاسخي ولِـ اخضٍ.
زاهُا :الــمسٍمـت الـظُاطُـت
ً٣هض بالجغٍمت الؿُاؾُت ،جل ٪الجغٍمت التي جىُىيق ٖلى اٖخضاء ٖلى الىٓام الؿُاسخي للضولت ،ؾىاء مً ظهت
الخاعط ،ؤي اإلاؿاؽ باؾخ٣ال ٫الضولت وؾُاصتها ،ؤو مً ظهت الضازل ،مً زال ٫الؿعي بلى حُٛحر ق٩ل الخ٩ىمت ؤو
الىٓام الؿلُاث ٞيها ؤو الاٖخضاء ٖلى خ٤و١ق ألاٞغاص الؿُاؾُت .
وجسخل ٠الىٓغة للمجغم الؿُاسخي خالُاٖ ،ما ٧ان ؾاثضا في الٗهىعق الؿاب٣ت٣ٞ ،ض ٧ان ٌٗخبر اإلاجغم الؿُاسخي
طا زُغ ٦بحر ٖلى هٓام الخ٨م والىاؽ ٧ىهه جٟلذ مً جبُٗت الخا٦م وَاٖخه وجمغص ٖلى وا ٘٢الجماٖت وؤٖغاٞها .ولظل٪
٧ان ًىاظه بإ٢صخى الٗ٣ىباث وؤٗٓٞها ،ومشل َظٍ الىٓغة ؾاصث ٖمىما ؤوعبا ختى ال٣غون الىؾُى .
وم٘ مغوع الؼمً ،ازخلٟذ الىٓغة للمجغم الؿُاسخي بدُض ؤنبدذ ؤلحن خ٨ما ججاَه ،زهىنا بٗض هجاح
بٌٗ اإلاٗاعيحن الؿُاؾُحن في جد ٤ُ٣ؤَضاٞهم ،وبالخالي ؤنبدىا ؤبُاال ٢ىمُحن .
َظا الخُٛحر في الىٓغة للمجغم الؿُاسخي ،ؾاَم في جضُٖم مبضؤ ؤؾاسخي وَى مبضؤ ٖضم حؿلُم الالظئحن
الؿُاؾُحن ،والظي بضوعٍ ًاؾـ لخ ٤اللجىء الؿُاسخيٖ ،لى ؤؾاؽ جمحز اإلاجغم الؿُاسخي ًٖ ٚحرٍ مً اإلاجغمحن
الٗاصًحن ؤصخاب الخُلٗاث الظاجُت ،ما ًسىله الخ ٤في الاؾخٟاصة مً خماًت واخترام الضولت اإلاًُٟت .
 ادلرجع السابق نفسو.-2جعفر عبد السالـ علي ،القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف (دراسات يف القانوف الدكِف كالشريعة اإلسالمية ) ،ط  ،دار الكتاب ادلصرم كدار الكتاب اللبناين،
القاىرة -لبناف ، 999 ،ص.5 .
-3ذلك أنو من حق كل فرد كمن كاجبو أف يعلن رفضو للظلم ،كإنكاره لو ،كأف يقاكمو ،دكف هتيب من مواجهة سلطة متعسفة ،أك حاكم جائر ،أك ف ظاـ طاغ  .كىذا
أفضل اجلهاد؛ "سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :أم اجلهاد أفضل؟ قاؿ :كلمة حق عند سلطاف جائر" .دلزيد من التفاصيل ،أنظر :الشافعي زلمد بشَت ،قانوف
حقوؽ اإلنساف (مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية) ،ط ،3منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،2004 ،ص. 8.
 -4علي يوسف الشكرم ،ادلرجع السابق ،ص.73.
-5عبد احلميد الشواريب ،اجلرائم السياسية (أكامر االعتقاؿ كقانوف الطوارئ) ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ، 999 ،ص.53.
-6علي يوسف الشكرم ،ادلرجع السابق ،ص.70.
-7منذر عرفات زيتوف ،اجلردية السياسية يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف ،ط  ،دار رلدالكم للنشر كالتوزيع ،األردف ،2003 ،ص.263.
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وعٙم الخُىعق الظي قهضٍ مغ٦ؼ اإلاجغم الؿُاسخي ،بال ؤن ألامغ ًسخل ٠باليؿبت لؤلهٓمت الكمىلُت التي
اخخٟٓذ بالىٓغة ال٣ضًمت للجغٍمت الؿُاؾُت ،خُض حؿعى الؿُاؾت الجىاثُت ٞيها بلى حٛلُٔ الٗ٣ىبت ٖلى الخهىم
الؿُاؾُحن ،بسل ٤ظغاثم مخٗل٣ت بدغٍت الغؤي م٘ نُاٚتها ٖلى هدى ًىؾ٘ من هُا ١الخجغٍم ،وبخالتها بلى ظهاث ً٢اثُت
اؾخصىاثُت ال ًخىاٞغ ٞيها الخض ألاصوى مً الًماهاث ،وال ًسغط ًٖ ٧ىجها مجغص ؤصواث لئلصاهت  ،وَى ما ًا٦ض َغصًت
الٗال٢ت بحن ص٦خاجىعٍت الىٓام الؿُاسخي ،واحؿإ هُا ١الجغٍمت الؿُاؾُت م٘ صًم٣غاَُت الىٓام الؿُاسخي ،واهدؿاع
هُا ١الجغٍمت الؿُاؾُت ،ألامغ الظي ًىٗ٨ـ ٖلى هُا ١صاثغة اؾدُٗاب َالبي خ ٤اللجىء الؿُاسخي ،الظي ًدؿ٘
باليؿبت لغٖاًا الضو٫ق الىاٗ٢ت جدذ ؾُىة ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت ،وًٍُ ٤باليؿبت لغٖاًا الضو٫ق الضًم٣غاَُت.
ٞةن جىاٞغث ؤخض ألاؾباب اإلابرعة لُلب اللجىءٞ ،ال ًٟ٨ي طل ،٪بل البض مً ب٢غاع َظٍ الهٟت مً ٢ل الجهت
اإلاسخهت بظل ٪في الضولت اإلاًُٟت .وباليؿبت للجؼاثغ ٌٗض م٨خب خماًت الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت لضي وػاعة الخاعظُت ،
الجهت الىخُضة اإلاسىلت لالٖترا ٝبهٟت الالجئ ،بدُض ال ًغجب اٖترا ٝاإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالظئحن بهٟت الالجئ
لُالبياللجىء ٖلى ؤعى الجؼاثغ ؤي ؤزغ ٢اهىوي وبالخالي خ٣ى١ق ٗٞلُتٞ ،هم ال ًسغظىنق ًٖ وي٘ اإلاهاظغًٍ بال بة٢غاع
نٟت الالجئ مً ٢بل م٨خب خماًت الالظئحن.
اإلابدث الثاوي
خحىوق الالجئ في الدولت اإلالُفت
 ١اإلامىىخت لالجئ بهما
 ١الالظئحن ال ً٣خهغ ٖلى اجٟاُ٢اث الالظئحن طل ٪ؤن ٦ثيعا مً الخ٣ى ق
بن مهضع خ٣ى ق
ً٨دؿبها بهٟخه البكغٍت ٦ةوؿان٩ٞ ،ىنق ؤلاوؿان الظئا ال ٌٗجي ججغصٍ مً نٟخه ؤلاوؿاهُت وخ٣ى٢ه اإلاؿخمضة منها ،ولهظا
ٞةن البدض في خ٣ى١ق م٨دؿب نٟت الالجئ٣ً ،خطخي البدض ًٖ بلتزاماث الضو٫ق ججاٍ الالجئ بىنٟه بوؿاها ،مما
ً٣خطخي جمخٗه بالخ٣ى ١اإلاىهىم ٖليها في اجٟاُ٢اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ،بياٞت لظلً ،٪يبغي ؤلاقاعة بلى ؤن
الالجئ ٖىضما ًضزل ب٢لُم ؤي صولتٞ ،ةهه ؾُ٩ىنق ٞيها ؤظىبُا مما ً٣خطخي ؤًًا البدض ًٖ خ٣ى٢ه بهٟخه َظٍ ،زانت
في ْل الخىا ٤ٞالضولي ٖلى مىذ خض ؤصوى مً الخ٣ى١ق لؤلظاهب.
وبالخاليٞ ،ةن البدض في خ٣ى١ق الالجئ في الجؼاثغ ،ؤو ؤي صولت ؤزغي٣ً ،خطخي البدض في مداوعق مخٗضصة:
٣ُٞخطخي ألامغ الىٓغ بلى الالجئ جاعة بىنٟه ؤظىبُا مىظىص في ب٢لُم الضولت ،وَى ما ًمىده َاثٟت مً الخ٣ى١ق وٍدمله
مجمىٖت مً ؤلالتزاماث ،وجاعة ؤزغيق بهٟخه الظئا ،ما ً٣خطخي البدض ًٖ خ٣ى٢ه في َظا ؤلاَاع.
وؤزحرا الىٓغ لالجئ ٦ةوؿان ،وَى ما ًمىده ؤًًا الخ٣ى١ق واإلاؼاًا اإلاىهىم ٖليها في اجٟاُ٢اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان
التي ناص٢ذ ٖليها الجؼاثغ والتزمذ بها.
اإلاوجب ألاوىق :خماًت الالجئ باُخبازٍ أحىبُا

ادلرجع نفسو ،ص.264.-2علي يوسف الشكرم ،ادلرجع السابق ،ص.70.
 -3استحدث ادلكتب دبوجب ادلرسوـ رقم  63-274ادلتعلق بضبط كضع الالجئُت يف اجلزائر ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد. 963 ،52
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٦ىدُجت ٖلى جُىعق مغ٦ؼ الٟغص ألاظىبي٧ ،ان يغوعٍا جىٞحر حماًت لخ٣ى١ق ألاظاهب ماصام ؤن الخُىعق في مغ٦ؼَم
ؾمذ باالٖترا ٝلهم بالصخهُت ال٣اهىهُت ،وبالخالي جمخٗهم بالخ٣ى ،١وَىا ًٓهغ ؤزغ ال٣اهىنق الضولي ٖلى ال٣اهىنق
الضازلي ،مً زال ٫ج٣غٍغ خماًت صازلُت لخ٣ى١ق الالظئحن ؤؾاؾها الاٖترا ٝلؤلظىبي بمغ٦ؼ ٢اهىوي مً ٢بل ال٣اهىنق
الضولي(ؤوال)ًٞ ،ال ًٖ ج٣غٍغ خماًت ألاظاهب ؤزىاء الخغب(زاهُا).
أوال :الخماًت الداخجُت لخحىوق ألاحاهب:
 ١ألاظاهب ،ججاٍ ٧ل مً الؿلُاث الشالر في الضولت ،وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
ج٩ى قن الخماًت الضازلُت لخ٣ى ق
 -1الخماًت ئشاء الظجوت الدؼسَُِتبن الخماًت اإلا٣غعة لؤلطاهب ججاٍ الؿلُت الدكغَُٗت ،هي هٟؿها اإلاٟ٨ىلت إلاىاَجي الضولت .ؤما ًٖ ؤؾالُب َظٍ
الخماًت ٞهي مخٗضصة ٚ ،حر ؤن ؤَم ؤؾلىب في الى٢ذ الخالي ًخمشل في ع٢ابت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن.وهي ٨ٞغة حٗىص للُ٣ٟه
"ؾُحز" ًٖ َغٍ ٤ا٢تراخه بوكاء َُئت مدلٟحن صؾخىعٍت ٩ٞ ،اهذ البضاًت لخبلىع ٨ٞغة اإلاغا٢بت الضؾخىعٍت التي تهضٝ
لخمل اإلاكغٕ ٖلى اخترام وخماًت الخ٣ى١ق والخغٍاث التي ٟ٦لها الضؾخىعق  ،والتي جُب ٤مٗٓمها صونق جمُحز بحن اإلاىاًَ
وألاظىبي ،وؤؾاؽ الخمخ٘ بها َى الهٟت ؤلاوؿاهُت ال ٚحر .
ؤما ًٖ َغٍ٣ت الُ٣ام بهظٍ الغ٢ابت للخإ٦ض مً مُاب٣ت ال٣ىانًً للضؾخىعٞ ،خضوعق بحن الغ٢ابت الً٣اثُت
والؿُاؾُتٞ ،باليؿبت للىىٕ ألاو٫ق مً الغ٢ابت٣ُٞ ،هض به بُٖاء الخ ٤للً٣اء لُخىلى ٖملُت ٞدو صؾخىعٍت ال٣ىاهحن،
وٍ٩ىنق طل ٪بما بمىظب صٖىيق ؤنلُت ،ؤو ًٖ َغٍ ٤الض ، ٘ٞؤما الىىٕ الشاوي مً الغ٢ابت٣ُٞ ،هض بها الغ٢ابت التي جماعؾها
َُئت ؾُاؾُت ،ؤو ًُغى الُاب٘ الؿُاسخي ٖلى ألاًٖاء اإلاك٩لحن للهُئت التي جماعؽ الغ٢ابت .
 1996مً َغ ٝاإلاجلـ الضؾخىعي،والظي ًخ٩ىنق
وجماعؽ َظٍ الغ٢ابت في الجؼاثغ َب٣ا للماصة 163مً صؾخىعق
َب٣ا للماصة164مً طاث الضؾخىعق مً حؿٗت ؤًٖاء جُغى ٖلُه الترُ٦بت الؿُاؾُت ،وٕ ن ُُٟ٦ت ٟ٦الت َظا اإلاجلـ
من بُت ىذه األساليب ،صلد :أسلوب اجمللسُت :يقوـ ىذا األسلوب على تأليف السلطة التشريعية من رللسُت لكي حيد كل منهما من طغياف كسلطة اآلخر ككي تكوف القوانُت الصادرة من ىذهالسلطة مدركسة دراسة ناضجة .كهبذا يبعد احتماؿ خرؽ الدستور كالتعدم على احلريات ادلكفولة سواء للمواطنُت أك األجانب.
أسلوب االستفتاء الشعيب :يقوـ على إعطاء الشعب صالحية إبداء رأيو يف ادلشركع القانوين لكي يقرر ما إذا كاف فيو مساس حبرياتو كحقوقو األساسية أـ ال. أسلوب االستدعاء  :كىو من اختصاص السلطة التنفيذية اليت تنظر فيو حىت إذا اعترب ادلستدعى نفسو مغبونا طرؽ باب ادلراجعات اإلدارية التسلسلية أك راجعالقضاء.
دلزيد من التفصيل ،أنظر :فؤاد شباط ،ادلركز القانوين لألجانب يف سوريا ،مطبعة جامعة دمشق ،سوريا ، 995 ،ص.224-223.
-2إبراىيم زلمد حسٍت ،الرقابة القضائية على دستورية القوانُت يف الفقو كالقضاء ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2003 ،ص.29.
-3مكي ناجي ،األسس الفلسفية للرقابة على دستورية القوانُت كالتعديالت الدستورية ادلقترحة ،منشور يف:
http://www.qadmag.com/org.doc.

-4بالرجوع دلعظم دساتَت الدكؿ صلدىا تتضمن مواد تنص على التمتع ببعض احلقوؽ األساسية لإلنساف دكف سبييز بُت ادلواطنُت كاألجانب ،من ذلك مثال يف الدستور
اجلزائرم ،صلد ادلواد.45-40-36-35-34-33 :
-5قزك زلمد أكلي ،دركس يف الفقو الدستورم كالنظم السياسية ( دراسة مقارنة ) ،طبعة منقحة ،دار اخللدكنية ،اجلزائر ،2006 ،ص. 72.
 -6حسُت عثماف زلمد عثماف ،النظم السياسية كالقانوف الدستورم ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، 989 ،ص.77.
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 ١ألاظاهب٩ُٞ ،ى قن مً زالَ ٫غح ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بهظٍ الٟئاث ٖلى اإلاجلـ لضعاؾت صؾخىعٍتها في خا ٫ما زالٟتها.
لخ٣ى ق
ٖلى ؤن ًخم بزُاع اإلاجلـ بظل ٪مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت،ؤو عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،ؤو عثِـ مجلـ ألامت
َب٣ا للماصة 166مً ا٫صؾخى قع .
 -2الخماًت ئشاء الظجوت الخىفُرًتللؿلُت الخىُٟظًت ظهاػان ،ؾُاسخي (خ٩ىمي) وبصاعي ،ؾىبرػَما ُٞما ًلي:
ٞباليؿبت إلاؿاولُت الخ٩ىمتُٞ ،جؿضَا بما عثِـ الجمهىعٍت ؤو الىػعاء ،وُٞما ًخٗل ٤بغثِـ الجمهىعٍت،ُٞخهىعق اهتها٦ه لخ٣ى١ق ألاظاهب في خا ٫اجساطٍ لخضابًغ ٞيها مؿاؽ بد٣ى٢هم مسالٟا بظل ٪الضؾخىعق  ،ؤما باليؿبت
للىػعاءُٞ ،خد ٤٣طل ٪مً زال ٫مؿاولُتهم اإلاضهُت هدُجت بلخا ١الىػٍغ يغعا بالٟغص ألاظىبي ،ؤو اإلاؿاولُت الجؼاثُت،
وج٩ىنق في خا ٫اعج٩اب الىػٍغ لجغاثم مىظبت للٗ٣ىبت الجؼاثُت .وٍخهىعق مؿاؽ الىػٍغ بد٣ى١ق ألاظاهب ٝيَظٍ الخالت مً
زال ٫بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت اإلاسىلت له .
ؤما ُٞما ًسو ؤلاصاعةُٞ ،جب ؤن جسً٘ ُٞما ًهضع ٖنها مً جهغٞاث ٢اهىهُت ؤو ماصًت ألخ٩ام ال٣اهىنق  ،ؤماُٞما ًخٗل ٤بمؿاولُتها ًٖ اهتها ٥الخ٣ى١ق والخغٍاثٞ ،خٓهغ ٖىض مماعؾت ؾلُت الًبِ والتي جإزظ مٓهغًٍ بما
٢امٗت ؤو ماوٗتٞ ،هي ٢امٗت ٖىضما جسى٫ق ألاٞغاص مماعؾت خغٍتهم بهىعة مُل٣ت قغٍ الخهى٫ق ٖلى الخهغٍذ اإلاؿب،٤
وهي ماوٗت ٖىضما ج٩ىنق مماعؾت َظٍ الخغٍاث مغجبُت بةطن ؤو جغزُو مؿب ٤مً ؤلاصاعة.
وفي ٧لخا الخالخحن ،بن ؤؾاءث ؤلاصاعة اؾخٗما ٫ؾلُاتهاٞ ،بمىظب زًىٖها لغ١قابت الً٣اء ؤلاصاعيق ًخ٣غعق بما
ؤلالٛاء ؤو الخٗىٌٍ ؤو ٦الَما ًٞال ًٖ ع٢ابت الً٣اء الٗاصي ،وجخجلى زانت ُٞما ًخٗل ٤بدماًت الخغٍت الصخهُت
واإلالُ٨ت الخانت و٦ظا ٖىض بؾاءة اؾخٗما ٫اإلاىْ ٠لؿلُخه .
م٘ الٗلم ؤن ج٣غٍغ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت ال ٌٗض مً اإلاىايُ٘ التي اؽجدضثها الً٣اء ؤلاصاعيق طل ٪ؤن ال٣ٟه
ؤلاؾالمي جىاو٫ق مىيىٕ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت وجىىٖذ هٓغاجه بلُه ،خُض ؾمُذ َظٍ اإلاؿاولُت آهظا ٥بـ "ظىاًت الؿلُان"
٣ٞض ج٣غعث مؿاولُت الؿلُان هدُجت زُئه ،ؤو ججاوػٍ مهمخه ،ؤو ج٣هحرٍ في ؤصاء واظباجه بما ًسل بد٣ى١ق ألاٞغاص .
 -3الح اًت ئشاء الظجوت الحلاةُتم٘ ألازظ في الاٖخباع الكغوٍ التي جماعؽ ٞيها الخغٍاث اإلاٗتر ٝبها ،جخمشل الُغٍ٣ت الىخُضة إللؼام الُغٝ
اإلاخٗا٢ض بدىُٟظ بلتزاماجه ،بةُٖاء الهالخُت للمدا٦م لخُبُ ٤اإلاٗاَضة الضولُت ٖىض الًغوعة يض ال٣ىاٖض الضازلُت التي
جخجاَل جل ٪الىاطباث ،وٍٟترى طل ٪ؤن جُب ٤ال٣ىاٖض الىاعصة في اإلاٗاَضاث طاث البٗض ؤلاوؿاوي مباقغة ،وبالخالي
كيكوف ذلك إما عن طريق التشريع بأكامر طبقا للمادة 24.من الدستور ،أك عن طريق التنظيمات ادلستقلة طبقا للمادة 25.من الدستور.-2فؤاد شباط ،ادلرجع السابق ،ص.234.
-3عصاـ الدبس ،النظم السياسية "أسس التنظيم السياسي ،الدكؿ ،احلكومات ،احلقوؽ كاحلريات العامة " ،ط  ،دار ا لثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف،20 0 ،
ص.349.
-4فؤاد شباط ،ادلرجع السابق ،ص.235.
-5مسَت دنوف ،اخلطأ الشخصي كاخلطأ أدلرفقي يف القانونُت ادلدين كاإلدارم (دراسة مقارنة) ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،لبناف ،2009،ص.284.
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الاؾدىاص ٖليها صو قن بق٩ا ٫مً َغ ٝاإلاخ٣ايحن ؤمام اإلادا٦م الىَىُت ٚ.حر ؤن ٖضالت الجهت الً٣اثُت ً٣طخي ج٣غٍغ
٢ىاٖض جًمً خماًت ألاظىبي ججاٍ الؿلُت الً٣اثُت ،وهي هٟؿها ال٣ىاٖض اإلا٣غعة لهالر اإلاىاًَ ،وجخمشل ؤَم ؤؾالُب
الخماًت في:
أ -زد الحلاة
هو ٖلُه ٢اهىنق ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت في الٟهل ألاو٫ق مً الباب الؿاب٘،وخضصث اإلااصة241مىه الخاالث التي
َق
ًجىػق عص ال٣اضخي ٞيها خماًت ألَغا ٝالضٖىيق وهؼاَت الً٣اء،وَظٍ الخاالث هي:
بطا ٧ان  ٌ٫ؤو لؼوظه مهلخت شخهُت في الجزإ.بطا وظضث ٢غابت ؤو مهاَغة بِىه وبحن ؤخض الخهىم ؤو ؤخض اإلادامحن ؤو و٦الء الخهىم ،ختى الضعظت الغابٗت.بطا ٧ان َى شخهُا ؤو ػوظه ؤو ؤخض ؤنىله ؤو ٞغوٖه ،صاثىا ؤو مضًىا ألخض الخهىم.بطا ؾب ٤له ؤن ؤصلى بكهاصة في الجزإ.بطا ٧ان ممشال ٢اهىهُا ألخض الخهىم في الجزإ ؤو ؾب ٤له طل.٪بطا ٧ان ؤخض الخهىم في زضمخه.بطا ٧ان بِىه وبحن ؤخض الخهىم ٖال٢ت نضا٢ت خمُمت ،ؤو ٖضاوة بِىت.ب -ئخالت الدُىيق
وج٩ىنق ؤلاخالت بما بؿبب ألامً الٗام  ،ؤو الكبهت اإلاكغوٖت  ،وفي ٧لخا الخالخحن ٌك٩ل يماهت لخ ٤اإلاضٖحن الظًً
ً٩ىهىنق بما مىاَىحن ؤو ؤظاهب.
ج -جىفُر ألاخهام ألاحىبُت
 ١ألاظاهب ،هجض بم٩ان هٟاط الخ٨م ألاظىبي.بال ؤن َظا الىٟاط لِـ ٖلى
مً الًماهاث اإلامىىخت لخماًت خ٣ى ق
ٖمىمه ،بل مُ٣ض بكغوٍ َ
خضصتها اإلااصة 605مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍتٞ،ال ًجىػق جىُٟظ ألاوامغ وألاخ٩ام
َ
بال بٗض مىدها الهُٛت الخىُٟظًت مً بخضي
وال٣غاعاث الهاصعة مً ظهاث ً٢اثُت ؤظىبُت ٖلى ؤلا٢لُم الجؼاثغي ،ق
الجهاث الً٣اثُت الجؼاثغٍت متى اؾخىٞذ الكغوٍ الخالُت :
َ
ؤال جخًمً ما ًسال٢ ٠ىاٖض الازخهام.
 ق– ؤن ج٩ىنق خاثؼة ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي به َب٤ا ل٣اهىنق البلض الظي نضعث ُٞه.
- Fatma ZOHRA KSENTINI, Les procédures Onusiennes de protection des droits de l’homme
(Recours et Détours), édition Publisud, Paris, 1994, p.196-197.
-2تنص ادلادة  248ؼ 0 .من ؽ.إ.ـ.إ" :ديكن للنائب العاـ لدل احملكمة العليا ،إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق باألمن العاـ ،أف يقدـ التماسات إُف
احملكمة العليا هتدؼ إُف تلبية ىذا الطلب".
-3تنص ادلادة  249من ؽ.إ.ـ.إ" :يهدؼ طلب اإلحالة بسبب الشبهة ادلشركعة إُف التشكيك يف حياد اجلهة القضائية ادلعركضة أمامها القضية".
1
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َ
ؤال جخٗاعى م٘ ؤمغ ؤو خ٨م ؤو ٢غاع ؾب ٤نضوعٍ مً ظهاث ً٢اثُت ظؼاثغٍتً ،شحرٍ اإلاضعى ٖلُه.
– ق
– ؤال جخًمً ما ًسال ٠الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت في الجؼاثغ.
زاهُا :خماًت خحىوق ألاحاهب أزىاء الخسب
بن ؤلاق٩ا ٫الظي ًُغح هٟؿه َىَ :ل حُٗل الخغب خ٣ى١ق ألاظاهب اإلاُ٣محن في الضولت؟
ٌٗض مبضؤ خُاص اإلاضهُحن في الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ؤخض اإلاباصت اإلاُب٣ت في خالت الخغبٞ .بمىظبه ًٖ ٘٣لى ٖاج٤
الضولت التي جلجإ بلى اؾخٗما ٫ال٣ىة الٗؿ٨غٍت بلى اجساط ؤلاظغاءاث الًغوعٍت التي ًم ً٨بمىظبها الخمُحز بحن ألاَضاٝ
الٗؿ٨غٍت ،وألاَضا ٝاإلاضهُت ،والخمُحز بحن اإلا٣اجلحن ،وٚحر اإلا٣اجلحن .
وًٖ مضي الخماًت التي ًخمخ٘ بها ألاظاهب باٖخباعَم ؤَغاٞا مضهُت في خا ٫وظىصَم في ؤعاضخي ؤَغا ٝالجزإ،
1949التي حٗخبر ؤن ؤي شخو مدمي ًغٚب في
هجض اجٟاُ٢ت ظىُ ٠بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب لٗام
مٛاصعة البلض في بضاًت الجزإ ؤو زالله ًد ٤له طل ،٪بال بن ٧ان عخُله ًًغ باإلاهالر الىَىُت .وبظلٌ ٪ؿخُٟض ألاظاهب
مً َظٍ الخماًت اإلا٣غعة للمضهُحن ،م٘ اؾخمغاع اؾخٟاصتهم مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بٗاملت ألاظاهب في و٢ذ الؿلم  ،بمٗجى
ؤهه ال مجا ٫لذُُٖل خ٣ى١ق ألاظاهب بمىظب وكىب الخغب في الضولت التي ًُ٣مىنق ٞيها ،وَؿخُٟض بم٣خطخى اإلاىاص مً35
 1949مً الخ٣ى١ق الخالُت:
بلى 46مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب لؿىت
لهم ؤن ًخل٣ىا بمضاصاث ؤلاٚازت الٟغصًت ؤو الجماُٖت التي جغؾل بليهم.ًجب ؤن ًدهلىا ٖلى الٗالط الُبي والغٖاًت في اإلاؿدكٟى و٣ٞا إلاا ج٣خًُه خالتهم الصخُت ،وطل ٪ب٣ضع ممازل إلااً٣ضم لغٖاًا الضولت اإلاٗىُت.
ٌؿمذ لهم بمماعؾت ٖ٣اثضَم الضًيُت والخهى قٖ ٫لى اإلاٗاوهت الغوخُت مً عظا ٫صًنهم.ٌؿمذ لهم بن ٧اهىا ًُ٣مىنق في مىُ٣ت مٗغيت بهىعة زامة ألزُاع الخغب باالهخ٣ا ٫مً جل ٪اإلاىُ٣ت بىٟـالُُٟ٨ت التي ٌٗامل بها عٖاًا الضولت اإلاٗىُت.
م٘ الٗلم ؤهه مً خ ٤ألاظاهب في خالت الخغب ؤن ًخل٣ىا ؤلاٖاهاث مً بلضان ميكئهم ؤو مً الضولت الخامُت  ،ؤو
ظمُٗاث ؤلاٚازت.
وًٞال ًٖ َظٍ ال٣ىاٖض الٗامت بكإن خماًت ألاظاهب٣ٞ ،ض ججؿضث خماًت الالظئحن اإلاخىاظضًً في ؤعاضخي
ؤَغا ٝالجزإ مً زال ٫اإلااصة 44مً الاجٟاُ٢ت الغابٗت ،والتي ههذ ٖلى ٖضم ظىاػ مٗاملت الالظئحن مً ٢بل الضولت
الخاظؼة ،والظًً ال ًخمخٗىنق بدماًت ؤي خ٩ىمت ٦إظاهب ؤٖضاء إلاجغص جبُٗتهم ال٣اهىهُت للضولت اإلاٗاصًتٞ ،مً خ ٤الضولت

نواؿ أمحد بسج ،القانوف الدكؿ اإلنساين كمحاية ادلدنيُت كاألعياف ادلدنية يف زمن النزاعات ادلسحلة ،ط  ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف ،20 0 ،ص.2 2.-2نعماف عطا اهلل اذلييت ،حقوؽ اإلنساف(القواعد كاالليات الدكلية) ،ط  ،دار كمؤسسة رسالف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،سوريا ،2007 ،ص.2 2.
-3الدكلة احلامية ىي دكلة تكلفها دكلة أخرل ( تعرؼ باسم دكلة ادلنشأ) برعاية مصاحلها كمصاٌف مواطنيها حياؿ دكلة ثالثة (تعرؼ باسم دكلة ادلقر).
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التي ًخىاظض ألاظاهب ٖلى ؤعيها اجساط جضابحر ؤلا٢امت الجبرًت ،ؤو الاٖخ٣ا ٫بطا ا٢خطخى طل ٪ؤمً الضولت التي ًىظض
ألاظاهب جدذ ؾلُتها.
ًٞال ًٖ اإلااصة 70مً هٟـ الاجٟاُ٢ت التي ههذ ٖلى ٖضم ظىاػ ال٣بٌ ٖلى عٖاًا صولت الاخخال ٫الظًً
لجاوا ٢بل بضء الجزإ بلى ألاعاضخي اإلادخلت ،ؤو مدا٦متهم ،ؤو بصاهتهم ،ؤو ببٗاصَم ًٖ ألاعاضخي اإلادخلت ،بال بؿبب
مسالٟاث اعج٨بىَا بٗض بضء ألاٖما ٫الٗضاثُت .ؤما جل ٪التي اعج٨بىَا ٢بل بضء ألاٖما ٫الٗضاثُتِٞ ،كترٍ ٞيها ؤن ج٩ىنق
مسالٟت لل٣اهىنق الٗام جبرع حؿلُم اإلاتهمحن بلى خ٩ىمذَمفي و٢ذ الؿلم.
 ١اإلاخمخ٘ بها في خالت
واهُال٢ا مً ٧ل َظٍ ألاخ٩امً ،خضر جمخ٘ ألاظاهب في ؤعاضخي ؤَغا ٝالجزإ بىٟـ الخ٣ى ق
الؿلم ،ؾىاء ٧اهىا مً عٖاًا بخضي الضولخحن اإلاخىاػٖخحن ،ؤو عٖاًا صولت مداًضة.
اإلاوجب الثاوي :خماًت الالجئ لىدُمت إلقساز الدولت بـفخه
ألانل ؤن ًخمخ٘ الالجئ بدض ؤصوى مً الخ٣ى١ق في الضولت اإلاًُٟت ،وَى اإلاٗتر ٝبه لؤلظاهب ٖامتٚ .حر ؤن ويٗه
الخام باٖخباعٍ ٞا٢ضا لخماًت صولخه ألانلُتً ،دُذ له الخمخ٘ بإ٦ثر مً طلٖ ٪لى ؤؾاؽ بٖٟاثه مً مبضؤ الٗاملت باإلاشل .
ٞاإلا٣هىص بمبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل ،ؤو ما ٌٗغ ٝبالخباص ٫في مٗاملت ألاظاهبَ،ى ؤن حٗامل الضولت ألاظىبي هٟـ
اإلاٗاملت التي ًخل٣اَا في ب٢لُم الضولت التي ًيخمي بليها َظا ألاظىبيٖ ،لى ؤؾاؽ اإلاغ٦ؼ الخام الظي ًخمخ٘ به َظا ألازحر في
الضولت اإلاًُٟت ،واإلاؿخيبِ مً ظملت الىزاث ٤الضولُت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ اللجىء ،الظي ًٌٗ٠ه مً مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل.
ؤما ًٖ اؾخٟاصة الالجئ مً َظٍ الخ٣ىُٞ ،١سخل ٠خؿب هىُٖتها.
أوال :الخحىوق الاقخـادًت والاحخماُُت واإلادهُت
ٖ ،1951لى حٗهض الضو ق ٫بخُبُ ٤ؤخ٩ام مٗاَضة الالظئحن ،صو قن جمُحز ٖلى ؤؾاؽ
جىو مٗاَضة ظىُ ٠لؿىت
الٗغ ،١ؤو الضًً ،ؤو البلض ألانلي ،وبالخالي ٞةن الىٓام الا٢خهاصي والاظخماعي اإلاُبٖ ٤لى الالظئحن ً٩ى قن ممازال للىٓام
اإلامىىح لؤلظاهب ٖاصة ،وبن ٧اهذ َظٍ هي ال٣اٖضة ،بال ؤجها جدخمل الاؾخصىاء ،وَى ما ٌؿخسلو مً هو اإلااصة 07مً
 ،1951وباؾخ٣غاء هو اإلااصة هسلو بلى ج٣غٍغَا لشالر خاالث ُٞما ًسو جمخ٘ الالظئحن بالخ٣ى١ق
اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لؿىت
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
و هفظها التي ًخمخّ بها ألاحاهب
 -1الخمخّ بالخحى قمتى جىاٞغث هٟـ الٓغوٞ ،ٝةن اؾخٟاصة الالجئ مً الخ٣ى١ق ً٩ىنق بىٟـ صعظت اؾخٟاصة ألاظىبي منها ،وًٖ
اإلا٣هىص بظل" ٪هٟـ الٓغوق٣ٞ "ٝض واخخه اإلااصة 06مً طاث الاجٟاُ٢ت بىهها:
"ألٚغاى َظٍ الاجٟاُ٢ت بن ٖباعة –هٟـ الٓغو -ٝجٟترى ؤن ٧اٞت الكغوٍ (ومً يمنها ما حٗل ٤بمضة ومخُلباث
اإلا٩ىر وؤلا٢امت) ،التي ًجب ؤن ٌؿخجمٗها ما لم ً ً٨الظئا إلاماعؾت خ ٤ماً ،جب ؤن جخىٞغ لضي الالجئ ما ٖضا جل ٪التي
يحٗظع جىٞغَا لضًه بؿبب َبُٗتها ".
-ذلك طبقا للمادة 07.من اتفاقية األمم ادلتحدة لسنة . 95
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وٖلُه ٗٞباعة هٟـ الٓغو ٝجخٗل ٤بالالجئ باٖخباعٍ ؤظىبي ،بدُض ٌكترٍ ؤن جخىٞغ ُٞه ٧اٞت الكغوٍ التي
جٟغى ٖلى ألاظىبي لالؾخٟاصة مً الخ٣ى ،١م٘ ألازظ بحن الاٖخباع بم٩اهُت الازخال ٝفي اإلاٗاملت بحن ألاظاهب والىَىُحن
خؿب الىيعية ال٣اهىهُت للصخو اإلاٗجي ،وطل ٪مً خُض مضة ؤلا٢امت ،وقغوٍ الضزى٫ق بلى البلض،ؤو خُاػة بٌٗ
الىزاث ٤مً ٢بل ألاظىبي ؤو جىٞحر بٌٗ الكغوٍ مً ٢بل اإلاىاًَ .
ؤما ًٖ الخ٣ى١ق التي ًخم الاؾخٟاصة منها بهظٍ اإلاٗاملت "هٟـ خ٣ى١ق ألاظاهب ٖامت"ُٞ ،م ً٨اؾخسالنها
ٖ 1951امت ،وباالٖخماص ٖلى اإلااصة 07منها ٖلى وظه الخهىم ،واهُال٢ا منها جخدضص َظٍ
بالغظىٕ ألخ٩ام اجٟاُ٢ت
الخ٣ى١ق في:
أ -جنُت ألا ىاى اإلاىحىلت وغير اإلاىحىلتٞؿىاء حٗل ٤ألامغ با٦دؿاب ألامىا ٫ؤو الخٗامل ٞيهاُٞ ،سً٘ الالجئ لىٟـ الكغوٍ اإلاُب٣ت ٖلى ألاظىبي ،
وبا٫عظىٕ للىهىم ال٣اهىهُت الخانت بةم٩اهُت حٗامل ألاظاهب في الُ٣م اإلاى٣ىلت وٚحر اإلاى٣ىلت ،هجض اإلاغؾىم ع٢م30-72
اإلاخٗل ٤بالخدىٍالث الٗ٣اعٍت والخ٣ى١ق الٗ٣اعٍت وباال٦دؿاب وجدىٍالث الُ٣م اإلاى٣ىلت اإلاغَىهت ؤو اإلاغتهىت ؤو الخهو في
قغ٦ت ظؼاثغٍت ؤو ؤظىبُت مىظىصة في الج ػاثغ .
وبىاءا ٖلى اإلااصة 02مىهً ،خضر ؤن صخت حٗامل ألاظىبي ٚحر اإلاُ٣م في الجؼاثغ باٖخباعَا مىَىه الٗاصي ،في
ألامىا ٫الٗ٣اعٍت ؤو اإلاى٣ىلت مغَىهت بدهىله ٖلى جغزُو مً وػٍغ اإلاالُت  ،وبمٟهىم اإلاسالٟت ٞةن جم الخٗامل مً َغٝ
ؤظاهب مىَنهم الٗاصي في الج ػاثغٞ ،ال ٌكترٍ ُٞه الخهى٫ق ٖلى ؤي جغزُو .
وال ًازغ َظا الازخال ٝفي الخ٨م بحن ألاظىبي اإلاُ٣م في الجؼاثغ بهٟت ٖاصًت وٚحر اإلاُ٣مٞ ،ال ًشحر ؤي بق٩ا٫
باليؿبت لخالت الالجئ الاٖترا ٝلالجئ بهظٍ الخ٣ى١ق ٚحر مكغوٍ باإلاىًَ ؤو ؤلا٢امت ،مما ٌٗجي ؤن ؤخ٩امها جىُبٕ ٤لى
الالجئ ب ٌٛالىٓغ ٖما بطا ٧ان له مىًَ ؤو ب٢امت في الضولت التي ًغٍض ؤن ًخمخ٘ ٞيها بخل ٪الخ٣ى١ق .
ب -الِمي الخسٞمً خ ٤الالجئ مماعؾت ألاٖما ٫الخغة في ؤعى الضولت اإلاًُٟت  ،ؾىاء في مُضان الؼعاٖت ؤو الهىاٖت ؤو الخجاعة
َ ١ى جىاظضٍ في الضولت بُغٍ٣ت
بىٟـ الكغوٍ اإلا٣غعة لؤلظىبي،م٘ وظىص قغٍ واخض ٖ ِ٣ٞلى الخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى ق
قغُٖت.
عبد احلميد الواِف ،ادلرجع السابق ،ص.2 9.-2تنص ادلادة  3من اتفاقية  " : 95سبنح الدكلة ادلتعاقدة الالجئ أفضل معاملة شلكنة على أف ال تقل بأم حاؿ عن تلك ادلمنوحة يف نفس الظركؼ لألجانب
عامة ،كذلك فيما خيص اكتساب ملكية األمواؿ ادلنقولة كغَت ادلنقولة كاحلقوؽ ادلتعلقة هبذه األمواؿ".
 -3ادلرسوـ رقم  30-72ادلتعلق بالتحويالت العقارية كاحلقوؽ العقارية كباالكتساب كربويالت القيم ادلنقولة ادلرىوفة أك ادلرهتنة أك احلصص يف شركة جزائرية أك أجنبية
موجودة يف اجلزائر ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  ،08سنة . 972
-4تنص ادلادة  02من ادلرسوـ رقم  ":30-72تعترب باطلة ال أثر ذلا مجيع اإلكتسابات أك التحويالت كرىن أك ارهتاف قيم منقولة أك حصص يف شركة جزائرية أ ك
أجنبية إذا كقعت ىذه العمليات من األشخاص ادلشار إليهم يف ادلادة األكُف من دكف ترخيص سابق من كزير ادلالية (البنك ادلركزم اجلزائرم)".
-5حلمر أمحد ،النظاـ القانوين لألجانب يف اجلزائر ،مذكرة ماجستَت يف القانوف اخلاص ،جامعة أبيب بكر بلقايد –تلمساف ،2003-2002 ،ص.93.
-6عبد احلميد الواِف ،ادلرجع السابق ،ص.226.
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ي بمىظب ال٣اهى قن ع٢م 10-81اإلاخًمً قغوٍ
وًٖ قغوٍ اؾخسضام ألاظاهب٣ٞ ،ض يبُه اإلاكغٕ الجؼاثغ ق
حكُٛل الٗما ٫ألاظاهب  ،ومً زالله ًم ً٨اؾخسالم قغوٍ ٖمل الٗما ٫ألاظاهب في الجؼاثغ ،وبالخالي طاتها با٫وؿبت
لالجئ ،وٍخٗل ٤ألامغ بـ:
وظىب الخهى٫ق ٖلى ظىاػ ؤو عزهت الٗمل اإلاا٢ذ حؿلم مً َغ ٝالؿلُت اإلا٩لٟت بالٗمل ،بٗض ج٣ضًم مل٠ًخًمً اإلاٗلىماث الخانت بالٗامل وعؤي الهُئت اإلاؿخسضمت ،ومبرعاث الاؾخسضام وعؤي ممشلي الٗما. ٫
الخإ٦ض مً ٖضم بم٩اهُت قٛل اإلاىهب مً ٖامل طػاثغيًٞ ،ال ًٖ يغوعة خُاػة ألاظىبي للكهاصاث واإلااَالثاإلاهىُت الالػمت للىُْٟت الىاظب قٛلها .
وبظل ٪ج٩ى قن َظٍ هي الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في الالجئ ألظل الخهى قٖ ٫لى ٖمل في الجؼاثغ ،م٘ وظىص اؾخصىاء
باليؿبت لكغٍ بزباجه إلااَالجه هٓغا الؾخدالت طل ٪باليؿبت لالجئ.
ج -اإلاهً الخسةً٩ى قن لالجئ الخ ٤في مؼاولت اإلاهً الخغة و٣ٞا لىٟـ الكغوٍ اإلاٟغويت ٖلى ألاظاهب ٖامت ،قغٍ ؤن ً٩ى قن
الالجئ خامال لكهاصاث مٗتر ٝبها مً ٢بل ؾلُاث البلض الظي ًغٚب ؤن ًماعؽ ُٞه مهىت خغة  ،وال ٌٗض َظا الكغٍ
مسالٟا إلاباصت الخض ألاصوى اإلا٣غعة لالجئ ،ماصام َظا الاقتراٍ مٟغوى ٖلى ٧ل مً الىَىُحن وألاظاهب بما ٞيهم
الالظئحن.
وبالغظىٕ لبٌٗ ال٣ىاهحن الخانت ببٌٗ اإلاهً  ،هجضَا جمى٘ ٦إنل ٖام مماعؾتها مً َغ ٝألاظاهب ،لخٗىص
وججحز طل٧ ٪اؾخصىاء بما بمىظب هٟـ الىو ال٣اهىوي ،ؤو بىاء ٖلى اجٟاُ٢اث صولُت.
د -ؤلاطهان 1951خ ٤ؤلاؾ٩ان لالظئحن  ،وًٖ اإلا٣هىص بهٞ ،هى الخ ٤في ؤلاًجاع وجسهُو الؿ ً٨ؤو
جًمىذ اجٟاُ٢ت
الض٧ا٦حن  ،ؤما ًٖ قغٍ مماعؾت َظا الخٞ ،٤هى م٣ترنق باإل٢امت الكغُٖت في ب٢لُم الضولت اإلاًُٟت ،وبظلٌ ٪ؿدشجى مً
تنص ادلادة  8من اتفاقية ": 95سبنح الدكؿ ادلتعاقدة الالجئ ادلوجود بصورة شرعية على أرضها أفضل معاملة شلكنة على أف ال تقل بأم حاؿ عن تلكادلمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظركؼ بالنسبة حلق العمل حلسابو يف الزراعة كالصناعة كاحلرؼ اليدكية كالتجارة كيف إنشاء شركات ذبارية كصناعية".
-2القانوف رقم  0-8ادلتضمن شركط تشغيل العماؿ األجانب ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد ،28سنة . 98
-3ادلواد  08 ،06 ،02من ادلرسوـ رقم . 0-8
-4طبقا للمادة 05.من ادلرسوـ السابق.
-5تنص ا دلادة  9ؼ ": 0 .سبنح الدكلة ادلتعاقدة الالجئُت ادلقيمُت بصورة شرعية على أرضها ،احلاملُت لشهادات معًتؼ هبا من قبل السلطات ادلختصة يف تلك
الدكلة كالراغبُت يف شلارسة مهنة حرة أفضل معاملة شلكنة على أف ال تقل بأم حاؿ عن تلك ادلمنوحة لألجانب عامة يف نفي الظركؼ".
-6كالقانوف رقم  04-9ادلؤرخ يف  99 -0 -08ادلنظم دلهنة احملاماة ،كالقانوف رقم  03-9ادلؤرخ يف  99 -0 -08ادلنظم دلهنة احملضر ،كالقانوف رقم
 7-90ادلؤرخ يف  990-07-3ادلتعلق حبماية كترقية الصحة.
-7تنص ادلادة  2من اتفاقية ": 95فيما خيص اإلسكاف ،كبقدر ما تنظم القوانُت كاألنظمة ىذا ادلوضوع أك عند خضوعو لرقابة السلطات العامة ،سبنح الدكؿ
س الظركؼ ".
ادلتعاقدة الالجئُت ادلقيمُت بصورة مشركعة على أرضها أفضل معاملة شلكنة على أف ال تقل بأم حاؿ عن تلك ادلمنوحة لألجانب عامة يف نف
-8عبد احلميد الواِف ،ادلرجع السابق ،ص.234.
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َظا الخ ٤الالظئىنق اإلاخىاظضونق بهىعة ٚحر قغُٖت ،وَى قغٍ مىُ٣ي ما صامذ مماعؾت َظا الخ ٤حكترٍ بضاًت
بزباجه ،وال ً٩ىنق طل ٪بال بن ٧اهذ ب٢امت الالجئ في الضولت قغُٖت.
َـ -الخِجُم السطميً٣هض بالخٗلُم الغؾمي الخٗلُم الظي جىٞغٍ الضولت َ
وجمىله مً اإلاحزاهُت الٗامت ،و٦ظل ٪الخٗلُم الظي جضٖمه
مالُا ؤ٧ان طل ٪بهٟت ٧املت ؤم ال .
وٖلُه ِٞكمل الخٗلُم الغؾمي ٧ل مً الخٗلُم الابخضاجي وٚحر الابخضاجيٚ ،حر ؤهه وُٞما ًسو اإلاٗاملت ألاًٞل
والتي ال ج٣ل ًٖ جل ٪اإلامىىخت لؤلظاهب في هٟـ الٓغوٞ ،ٝخخٗل ِ٣ٞ ٤بالخٗلُم ٚحر الابخضاجي .
وبالغظىٕ للىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لىي٘ الُلبت ألاظاهب في الجؼاثغ ،هجض اإلاغؾىم ع٢م 61-86اإلادضص لكغوٍ
٢بى٫ق الُلبت ألاظاهب واإلاخضعبحن ألاظاهب وصعاؾتهم والخٟ٨ل بهم ٞ ،غٚم ٖضم جُغ١ق اإلاغؾىم لىيُٗت الُلبت الالظئحن
بهٟت زانت ،بال ؤهه جدضر ًٖ وظىص اؾخصىاءاث باليؿبت للُلبت ألاظاهب الظًً َم في ويُٗت ٢اهىهُت زانت ،خُض
طاء في اإلااصة 25مىهً" :ىي٘ الُلبت واإلاخضعبىنق ألاظاهب ٖىض اهتهاء ج٩ىٍنهم جدذ جهغ ٝالخ٩ىمت ؤو الؿلُت ألاظىبُت
التي ًيخمىنق بليها.
ال جُب ٤ؤخ٩ام َظٍ ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٖلى الٟئاث اإلابِىت ؤصهاٍ:
ؤبىاء الغٖاًا ألاظاهب اإلاُ٣محن في الجؼاثغ.–ؤػواط اإلاىاَىحن الجؼاثغٍحن اإلاُ٣محن في الجؼاثغ.
– الُلبت ؤو اإلاخضعبحن ألاظاهب الظًً ًسًٗىنق لىيُٗت ٢اهىهُت زانت".
مً زال ٫اؾخ٣غاء هو اإلااصةً ،الخٔ اؾخٟاصة الُلبت الالظئحن مً الاؾخصىاء الىاعص في اإلااصة هٓغا للىي٘ ال٣اهىوي
الخام لهم ،وبالخالي ً٩ىنق لهم الدسج ًل في الجامٗاث ؤو ماؾؿاث الخ٩ىًٍ الىَجي قغٍ اخترام الكغوٍ التي ظاء بها
َظا اإلاغؾىم ،صو قن جُبُ ٤الجؼء الخام بىيٗهم جدذ جهغ ٝالخ٩ىماث التي ًيخمى قن بليها بٗض اهتهاء ج٩ىٍنهم.
-و -خسٍت الخىحي واخخُاز هان ؤلاقا ت

ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.-2تنص ادلادة  22ؼ 02.من اتفاقية  ": 95سبنح الدكؿ ادلتعاقدة الالجئُت أفضل معاملة شلكنة على أف ال تقل بأم حاؿ عن تلك ادلمنوحة لألجانب عامة يف
نفس الظركؼ بالنسبة للتعليم غَت االبتدائي كخاصة بالنسبة دلتابعة الدراسة ،كاالعًتاؼ بالشهادات الدراسية كالدبلومات كاأللقاب اجلامعية ادلمنوحة يف اخلارج
كاإلعفاء من الرسوـ كالتكاليف كتقدًن ادلنح الدراسية".
-3ادلرسوـ رقم  6 -86احملدد لشركط قبوؿ الطلبة االجانب كادلتدربُت األجانب كدراستهم كالتكفل هبم ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  ، 3ادلؤرخة يف  28مارس
. 986
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بن مٗاملت الالظئحن مً خُض ازخُاعَم إلا٩ان ؤلا٢امت والخى٣ل الخغ في ؤعى الضولت اإلاًُٟت في خضوص اخترام
ال٣ىاهحن الىَىُت ال جسخل ًٖ ٠مٗاملت ألاظاهب قغٍ ؤلا٢امت الكغُٖت  ،بال ؤن َظا الخ ٤لِـ ٖلى بَال٢ه ،بل ًُ٣ض
بهالخُت الضولت في مى٘ الالظئحن مً الخىاظض في ؤما ً٦مُٗىت ؤو بلؼامهم باإلا٩ىر في ؤما ً٦مُٗىت .وٍخهى قع طل ٪في خالت
حكُ٨ل الالظئحن لخُغ ٖلى ؤمً الضولت وهٓامها الٗام .
-2الخحىوق التي ًخمخّ بها الالجئ وفق اإلاِا جت ألافلي ً ألاحاهب ١صو قن
 ١بخضي خاالث جمُحز الالجئ ًٖ ألاظىبي في الخ٣ى ،١بط ًخمخ٘ الالجئ ببٌٗ الخ٣ى ق
حك٩ل َظٍ الخ٣ى ق
قغوٍ ،في خحن ً٩ىنق جمخ٘ ألاظىبي بهظٍ الخ٣ى١ق و٣ٞا لكغوٍ مُٗىت ،وجخمشل َظٍ الخ٣ى١ق في:
أ -خق الاهخماء للجمُِاثبن الاٖترا ٝلؤلظىبي بد ٤بوكاء ؤو الاهًمام للجمُٗاث ٚحر الؿُاؾُت ؤو الى٣اباث م٣ترنق بىظىص اجٟاُ٢اث
صولُت ،ؤو زىاثُت ؤو مخٗضصة ألاَغا ،ٝؤو ٦ىدُجت ل٣بى٫ق جل ٪الضو٫ق بكغٍ ألامت ألا٦ثر عٖاًت ،وم٘ طلِٞ ٪ؿخُٟض
الالظئى قن مً َظا الخ ٤قغٍ ؤن ج٩ى قن ب٢امتهم في الضولت بهٟت قغُٖت ،وٍ٩ى قن طل ٪بما بضزىلهم بلى البلض بهٟت
قغُٖت ،ؤو بدؿىٍت ويُٗتهم بٗض ؤن صزلىا البلض بهٟت ٚحر قغُٖت .
ب -الِمي اإلاأحىزقًدٓى الالظئىنق بشالر امخُاػاث ،ؤولها الخمخ٘ باإلاٗاملت ألاًٞل التي ج٩ىنق ٢ض مىدتها الضولت اإلاٗىُت بلى ٞئت
مُٗىت مً ألاظاهب اإلاخىاظضًً في هٟـ الٓغو ،ٝؤما الامخُاػ الشاوي ُٞخٗل ٤بٗضم الخًىٕ للخضابحر اإلاٟغويت مً َغٝ
الضولت لخماًت الؿى١ق الىَجي ،وطل ٪متى ؤمطخى الالجئ زالر ؾىىاث مُ٣ما في البلض ،ؤو ٧ان ػوظه خامال ظيؿُت بلص
ب٢امخه ،ؤو ٧ان لالجئ ولض ؤو ؤ٦ثر خامل لجيؿُت بلض ؤلا٢امت ،ؤما آزغ امخُاػُٞ ،خمشل في بظ ٫الضو ق ٫لجهضَا مً ؤظل
مؿاواة الالظئحن م٘ اإلاىاَىحن ُٞما ًخٗل ٤بالٗمل اإلاإظىعق .
-3اإلاِا جت هفظها التي ًخمخّ بها اإلاىاهً 1951لالظئحن مٖاملت مؿاوٍت ؤخُاها لخل ٪اإلا٣غعة لغٖاًا الضولت التي ًىظضونق
ٟ٦لذ اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لؿىت
ٖلى ب٢لُمها ،وٍخٗل ٤ألامغ بالخ٣ى١ق الخالُت:

تنص ادلادة  26من اتفاقية  ": 95سبنح الدكؿ ادلتعاقدة الالجئُت ادلقيمُت بصورة مشركعة على أرضها احلق يف اختيار زلل إقامتهم كالتنقل احلر ضمن أراضيهامع مراعاة األنظمة اخلاصة باألجانب عامة يف مثل ىذه الظركؼ".
2
e
Xavier VANDENDRIESSCHE, Le droit des étrangers, 2 édition, édition Dalloz, Paris, 2001, p.62.
-3تنص ادلادة  5من اتفاقية " : 95فيما يتعلق باجلمعيات غَت السياسية كتلك ذات ادلنافع غَت ادلادية كالنقابات ،سبنح الدكؿ ادلتعاقدة الالجئُت ادلقيمُت على
أرضها بصورة شرعية ادلعاملة الفضلى ادلمنوحة دلواطٍت الدكلة األجنبية يف ظل نفس الظركؼ".
-4تنص ادلادة  7ؼ 0 .من االتفاقية ":سبنح الدكؿ ادلتعاقدة لالجئ ادلقيم بصورة شرعية على أرضها ادلعاملة األفضل ادلمنوحة دلواطٍت بلد أجنيب يف الظركؼ نفسها
بالنسبة حلق شلارسة عمل مأجور ".
-5طبقا للمادة 7ؼ 02.ك.03
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أ -خق مازطت الؼِاةس الدًيُت وخسٍت اخخُاز الخِجُم الدًجي لألبىاءواإلا٣هىص بهظا الخ ٤ؤن مٗاملت الالظئحن ال ًم ً٨ؤن ج٩ىنق ؤًٞل مً اإلاٗاملت التي ًسو بها ال٣اهىنق الىَجي
اإلاىاَىحن ُٞما ًخٗل ٤بمماعؾت الكٗاثغ الضًيُت والتربُت الضًيُت لؤلوالص .ؤي ًخم اٖخماص اإلاٗاملت اإلاشلى بحن الالظئحن الظًً
ًيخمىنق لضًاهت مُٗىت ،واإلاىاَىحن الظًً ًيخمىنق بلى الضًاهت هٟؿها.
واهُال٢ا مً طلً ،٪م ً٨للضولت ؤن حٗامل الالظئحن بُٟ٨ية مسخلٟت خؿب الضًاهت التي ًيخمى قن بليها ٖلى ؤؾاؽ
الازخال ٝفي مٗاملت مىاَىيها بدؿب اٖخ٣اصاتهم الضًيُت اإلاسخلٟت.
ب -خق اإلاجنُت ألادبُت والفىُت والـىاُُتبن مؿخىيق ؤو مًمىنق خ٣ى١ق اإلالُ٨ت ألاصبُت والهىاُٖت التي ًخمخ٘ بها الالجئ ال ًسخل ٠ؾىاء في خا ٫مماعؾخه
ٟٞ ،1951ي ٧لخا الخالخحن ًمىذ الالجئ
ٌطٍ الخ٣ى١ق في بلض ب٢امخه اإلاٗخاصة ؤو في ؤي صولت ًٖى في اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لؿىت
الخ٣ى١ق هٟؿها اإلامىىخت إلاىاَجي بلض ب٢امخه اإلاٗخاصة.
ي َظٍ الخماًتٞ .بسهىم اإلالُ٨ت ألاصبُت والٟىُتً ،خمخ٘ ألاظىبي وبالخالي الالجئ بىٟـ
و٢ض ظؿض اإلاكغٕ الجؼاثغ ق
الخماًت التي جخمخ٘ بها مالٟاث الجؼاثغٍحن ،وَى ما ٌؿخسلو مً هو اإلااصة79مً ألامغ ع٢م 14-73اإلاخٗل ٤بد ٤اإلاال، ٠
والتي ظاء ٞيها":بن مالٟاث ألاظاهب التي لم ٌؿب ٤ؤن وكغث والتي جيكغ للمغة ألاولى في الجؼاثغ ،جخمخ٘ بمىظب َظا ألامغ
بىٟـ الخماًت التي جخمخ٘ بها مالٟاث الجؼاثغٍحن".
ؤما باليؿبت للملُ٨ت الهىاُٖت هجض اإلااصة 12مً ألامغ ع٢م 54-66اإلاخٗل ٤بكهاصاث اإلاسترٖحن وبظاػاث الازترإ ،
جىو ٖلى٩ً " :ىنق الخ ٤في ؤلاظاػة زانا للمسترٕ ألاظىبي ولخلٟه ألاظىبي"ٞ ،ما ٌؿخسلو مً اإلااصة ؤن خهى٫ق ألاظىبي
ٖلى قهاصة مسترٕ ج٩ىنق ؾىاء ٢ام بدسجُله في بلض ظيؿِخه ؤم ال ،وبظلٞ ٪ةن َظٍ اإلااصة جهب في مهلخت الالجئ٦ ،ما
.1951
حٗض ججؿُضا للماصة 14مً اجٟاُ٢ت
ج -خق الخحاض ي والخمخّ باإلاظاُدة الحلاةُت وؤلاُفاء ً السطىمجٟ٨ل ؤٚلب صو٫ق الٗالم خ ٤الخ٣اضخي لؤلظاهب  ،ومً البضًهي ؤن ًخمخ٘ ا٫الظئحن بهظا الخ ٤باٖخباعَم بخضي
َ
بال ؤن الازخال٩ً ٝىنق في جمخ٘ الالجئ باإلاٗاملت هٟؿها التي ًخمخ٘ بها اإلاىاًَ في خا ٫لجىثه لً٣اء بلضٍ.
ٞئاث ألاظاهب ،ق

تنص ادلادة  04من االتفاقية ":سبنح الدكؿ ادلتعاقدة لالجئُت على أراضيها معاملة ال تقل رعاية عن تلك ادلمنوحة دلواطنيها من حيث شلارسة الشعائر الدينية كالًتبيةالدينية ألكالدىم".
-2تنص ادلادة  4من االتفاقية :فيما يتعلق حبماية ادللكية الصناعية كاالخًتاعات كا لتصاميم كالنماذج كالعالمات كاألمساء التجارية ،كحبماية ادللكية األدبية كالفنية
كالعلمية  ،دينح الالجئ يف بلد إقامتو ادلعتادة نفس احلماية ادلمنوحة دلواطٍت بلد إقامتو ".
-3األمر رقم  4-73ادلتعلق حبق ادلؤلف ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  ،29سنة . 973
-4األمر رقم  54-66ادلتعلق بشهادات ادلخًتعُت كإجازات االخًتاع ،ادلؤرخ يف  03مارس  ، 966اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد . 9
ضمن
-5كقد كفلت اجلزائر ىذا احلق دبوجب القسم األكؿ من الباب الثاين ربت عنواف "يف الدعاكل ادلرفوعة ضد أك من األجانب " من القانوف رقم  09-08ادلت
ؽ.إ.ـ.إ ،حيث:
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د -خق الخِجُم الابخداتيجلؼم الضو٫ق باليؿبت إلاٗاملت الالظئحن باليؿبت للخٗلُم الابخضاجي بىٟـ مٗاملتها إلاىاًَحها  ،وما َظا الخ٤
َ
بال ججؿُض إلاا ظاء في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 26مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق
 1951ق
اإلاىهىم ٖلُه في اجٟاُ٢ت ظىُ٠
ؤلاوؿان التي جىو ٖلى بلؼامُت ومجاهُت الخٗلُم الابخضاجي ،وَظا ما حؿعى ٚالبُت الضو٫ق لخجؿُضٍ .
َـ -الاطخفادة ً هٌام جىشَّ الظجّ هبقا لىٌام الخـفعٚم ؤن بٖما ٫الخ٣ىحن في الٛالب ال ً٣ىم ٖلى الخٟغٍ ٤بحن اإلاىاَىحن وألاظاهب ،بال ؤن الاجٟاُ٢ت ٢غعث َظا الخ٤
٦ؼٍاصة في الخماًت .
ؤما ُٞما ًسو اإلاىخجاث التي ًخم جىػَٗها واإلاك٩ى مً ه٣ههاٞ ،لم جدضصٍ الاجٟاُ٢ت .وم٘ طلٞ ٪الغؤي الؿاثض ؤن
اإلاىخىظاث اإلا٣هىصة هي اإلاىخىظاث الاؾتهالُ٦ت . ِ٣ٞ
و -ؤلاطِاف الِامً٣هض باإلؾٗا ٝالٗام ؤلاٖاهاث الاظخماُٖت التي جمىدها الضولت للمىاَىحن ،وٍدؿاويق الالظئحن م٘ اإلاىاَىحن في
الاؾخٟاصة مً َظا الخ ، ٤وم٘ طل ٪جدخ ٟٔالضولت بد٣ها في جدضًض حجم وهىُٖت واإلاؿاٖضة التي ًم ً٨ؤن ج٣ضمها
لالظئحن.

ش -حؼسَِاث الِمي واللمان الاحخماعيًخمخ٘ الالجئ بالخ٣ى١ق هٟؿها التي ًخمخ٘ بها اإلاىاًَ ُٞما ًخٗل ٤بدكغَٗاث الٗمل والًمان الاظخماعي  ،وم٘
طلٞ ٪ال ج٩ىنق الضولت ملؼمت بالخ٣ى١ق التي ً٩ىنق الالجئ ٢ض ا٦دؿبها ؤو بهضص ا٦دؿابها في صولت ؤزغي ،وال ًجٗله ٌؿخُٟض

تنص ادلادة  4من ىذا القانوف":جيوز أف يكلف باحلضور كل أجنيب ،حىت كلو َف يكن مقيما يف اجلزائر ،أماـ اجلهات القضائية اجلزائرية ،لتنفيذ إللتزامات اليت تعاقد
عليها يف اجلزائر مع جزائرم.
ائية بشأف إلتزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع جزائريُت ".
كما جيوز أيضا تكليفو باحلضور أماـ اجلهات القضائية اجلز ر
تنص ادلادة  42من ذات القانوف ":جيوز أف يكلف باحلضور كل جزائرم أماـ اجلهات القضائية اجلزائرية بشأف إلتزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب،حىت كلو كاف مع
أجنيب".
طبقا للمادة 22.ؼ 0 .من اتفاقية . 95-2نص الدستور اجلزائرم على مبدأ رلانية التعليم بالنسبة للمواطنُت ،كيطبق األمر عينو بالنسبة لالجئُت عمال دببدأ ادلعاملة ادلتساكية ،حيث تنص ادلادة  53ؼ02.
من دستور ": 996التعليم رلاين حسب الشركط اليت حيددىا القانوف".
-3حيث تنص ادلادة  20من ذات االتفاقية ":يعامل الالجئوف معاملة ادلواطنُت حُت توجد أنظمة تقنُت التوزيع العاـ للمنتوجات ادلشكو نقص يف توفرىا كاليت تسرم
على السكاف بصورة عامة".
-4عبد احلميد الواِف ،ادلرجع السابق ،ص.233.
 -5ادلادة  23من اتفاقية . 95
-6يقصد بتشريعات العمل كالضماف االجتماعي طبقا التفاقية : 95
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مً ٢ىاهُنها وؤهٓمتها اإلاخٗل٣ت بالخ٣ضًماث ؤو ؤظؼاء منها واإلاضٞىٖت ب٩املها مً ألامىا ٫الٗامت والخٗىًٍاث اإلاضٞىٖت
لؤلشخام الظًً ال ٌؿخجمٗىنق قغوٍ اإلاؿاَمت اإلاٟغويت إلاىذ عاجب ج٣اٖضي .
ن -هٌام اللساةب والسطىمبن الهض ٝمً يمان َظا الخَ ٤ى جٟاصي مٗاملت الالجئ باٖخباعٍ ؤظىبُا ،هٓغا ألهه في خالت ألاظىبي جٟغى في
بٌٗ الخاالث جإصًت يغاثب زانت ػٍاصة ٖلى الًغاثب الٗاصًت .و٦خمُحز بًجابي ًدٓى به الالجئ بهظٍ الهٟتٞ ،ةهه
ٌٟٗى منها .
زاهُا :الدظهُالث ؤلادازٍت
ًخمخ٘ الالجئ بمجمىٖت مً الدؿهُالث ؤلاصاعٍت التي ً٣خًيها ويٗه الخام ،هٓغا الؾخدالت ج٣ضًم بٌٗ الىزاث٤
.1951
باليؿبت بلُه لالؾخٟاصة مً الخضماث ؤلاصاعٍت في الضولت اإلاًُٟت ،وَى ألامغ الظي ؤ٦ضجه اإلااصة 25مً اجٟاُ٢ت
ؤما ًٖ ؾبب َظا الدؿاَل مً الضولت اإلاًُٟتٞ ،هى يمان الخٟاّ ٖلى ؤمنها وهٓامها الٗام مً ظهت ،وجد٤ُ٣
الاؾخ٣غاع لالجئ مً ظهت زاهُتٞ .مىذ الالجئ الىزاث ٤التي حؿلم ٖاصة مً َغ ٝؾلُاث صولتهم ،مشل بُا٢ت ؤلا٢امت،
والهىٍت ،ووزاث ٤الؿٟغ التي حؿمذ له بالؿٟغ زاعط بلض اإلالجإً ،هب في مهلخت الضولت اإلاًُٟت مً زال ٫يمان
زًىٕ الالجئ لىٓامها ال٣اهىوي ُٞما ًسو اؾخمغاعٍت خُاجه ٞيها مؿخ٣بال ،ومهلخت الالجئ مً زال ٫حؿهُل
اؾخمغاعٍت ِٖكه ٞيها.
وبظلٞ ٪ةن ؤَم الدؿهُالث ؤلاصاعٍت التي ًخدهل ٖليها الالجئ جخٗل ٤بدالخه الصخهُت ،ووزاث ٤بزباث َىٍخه،
ووزاث ٤الؿٟغ ،وَى ما ؾِخم جىيُده آلان:
-1ألاخىاى الشخـُت 1951لالجئ الاؾخ٣غاع ُٞما ًسو ؤخىاله الصخهُت مً زال ٫بزًاٖها ل٣اهىنق بلض
ٟ٦لذ اإلااصة 12مً اثٞاُ٢ت
مىَىه ،ؤو ب٢امخه في خا ٫لم ً ً٨له مىًَ .
لخًبِ ال٣ٟغة الشاهُت مً طاث اإلااصة قغوٍ الاؾخٟاصة مً خ٣ى٢ه اإلاخٗل٣ت بإخىاله الصخهُت ،خُض ظاء ٞيها:
 ١اإلاغجبُت بالؼواط،
 ١الالجئ اإلا٨دؿبت والىاظمت ًٖ ؤخىاله الصخهُت ،وال ؾُما الخ٣ى ق
"جدترم الضولت اإلاخٗا٢ضة خ٣ى ق

بالنسبة لتشريعات العمل تشمل  :األجر دبا فيو التعويضات العائلية عندما تشكل جزءا من األجر ،ساعات العمل ،الًتتيبات اخلاصة بساعات العمل اإلضافيةكاإلجازات ادلدفوعة ،القيود على العمل يف ادلنزؿ ،احلد األدىن لسن العمل ،التدريب كالتأىيل ادلهٍت نعمل النساء كاألحداث ،االستفادة من منافع العمل اجلماعية.
بالنسبة لتشريعات الضماف االجتماعي تشمل  :األحكاـ ادلتعلقة بطوارئ العمل ،األمراض ادلهنية ،األمومة ،ادلرض ،العجز ،الشيخوخة ،الوفاة ،البطالة ،األعباءالعائلية ،أك أم سلاطر أخرل تنص عليها القوانُت كاألنظمة كادلشمولة بنظاـ الضماف االجتماعي.
كردت ىذه القيود على شكل ربفظات يف ادلادة  24ؼ.ب (  )2-من اتفاقية . 95 -2حيث تنص ادلادة  29ؼ": 0 .سبتنع الدكؿ ادلتعاقدة عن فرض تكاليف أك رسوـ أك ضرائب مهما كاف كضعها على الالجئُت زبتلف أك تفوؽ تلك ادلستوفاة أك
اليت تستوىف من مواطنيها يف أحواؿ شلاثلة".
-3تنص ادلادة  2ؼ 0 .من اتفاقية  ": 95زبضع أحواؿ الالجئ الشخصية لقانوف بلد موطنو ،أك لقانوف بلد إقامتو إذا َف يكن لو موطن".
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ٖلى ؤن ًسً٘ طلٖ ٪ىض الا٢خًاء الؾخ٨ما ٫الك٩لُاث اإلاىهىم ٖليها في ٢ىاهحن جل ٪الضولت ،ول ً٨قغٍُت ؤن ً٩ىنق
الخ ٤اإلاٗجي واخض مً الخ٣ى١ق التي ٧ان ؾُٗتر ٝبها حكغَ٘ الضولت اإلاظ٧ىعة لى لم ًهبذ ناحبه الظئا".
اهُال٢ا مً اإلااصة ،هجض ؤن اإلابضؤ الٗام الظي ًد٨م ؤخىا ٫الالجئ الصخهُت في صولت اإلالجإ َى زًىٖه ل٣اهىنق
بلض مىَىه ،وم٘ طل ٪جب٣ى الاؾخٟاصة مً بٌٗ الخ٣ى١ق اإلاغجبُت بدالخه الصخهُت ،والؾُما آزاع الؼواط ،مغَىهت
ج٣خًُه ٢ىاهحن الضولت اإلاًُٟت لالؾخٟاصة منها ،وما طل ٪بال ججؿُض لل٣ىاٖض
ا
باؾخ٨ما ٫الالجئ لبٌٗ الك٩لُاث التي
 ١ال ٌٗتر ٝبها
 ١الصخهُت ،لخب٣ى اؾخٟاصة الالجئ مً خ٣ى ق
الٗامت اإلاُب٣ت ٖلى اؾخٟاصة ألاظىبي ٖمىما مً الخ٣ى ق
٢اهىنق الضولت اإلاًُٟت ٚحر مم ،ً٨وَى ؤمغ َبُعي ال ًشحر ؤي بق٩ا ،٫طل ٪ؤهه ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ٖضم اؾخٟاصة ألاظىبي
 ١ؤوؾ٘ مً جل ٪التي ًخمخ٘ بها اإلاىاًَ.
مً خ٣ى ق
-2بواقاث الهىٍت ووزاةق الظفسبن الٓغو ٝالخانت لالجئ ال حؿمذ له في الٗاصة مً الخهى قٖ ٫لى وزاثَ ٤ىٍخه ؤو ؾٟغٍ هٓغا الهُ٣إ ٖال٢خه
 1951لدؿهُالث ُٞما ًسو حنى ق ٫الالجئ ٖلى ألاوعا ١الغؾمُت التي
بضولخهَ ،ظا الؿبب ٧ان وعاء ج٣غٍغ اجٟاُ٢ت
ًدخاظها الؾخمغاعٍت خُاجه في الضولت اإلاًُٟت ،وَى ألامغ الظي بُيخه ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة 25مً الاجٟاُ٢ت والتي ظاء
ٞيها":ج٣ىم الىزاث ٤ؤو الكهاصاث الهاصعة ٖلى َظا الىدى م٣ام اله٩ى ٥الغؾمُت التي حؿلم لؤلظاهب مً ٢بل ؾلُاجهم
الىَىُت ؤو بىاؾُتها ،وجٓل مٗخمضة بلى ؤن ًشبذ ٖضم صختها".
٢ 1951ض ٞهلذ ألامغ بخ٣غٍغَا مىده الىزاث ٤التي جشبذ
ٟٞي ما ًسو وزاث ٤الهىٍت ،هجض اإلااصة 27مً اجٟاُ٢ت
َىٍخه الصخهُت مً َغ ٝؾلُاث الضولت اإلاًُٟت ،خُض ظاء ٞيها":جهضع الضو ق ٫اإلاخٗا٢ضة بُا٢ت َىٍت شخهُت ٧٫ل
الجئ مىظىص في ب٢لُمها ال ًمل ٪وزُ٣ت ؾٟغ نالخت".
واإلا٣هىص ببُا٢ت الهىٍت في َظٍ الخالتَ ،ى مىذ الضولت لالجئ بُا٢ت جضٖ ِ٣ٞ ٫لى َىٍخه ،بدُض ًم ً٨ؤن ال
حُٗي الضولت لهظٍ البُا٢ت ؤي نبٛت عؾمُت خُض ًىدهغ مٟٗىلها في جبُان َىٍت اإلاٗجي باألمغ ،صونق ؤن حؿمذ
باؾخٗمالها زاعط الضولت .وعٚم ؤن الضولت ملؼمت بمىذ َظٍ البُا٢ت ختى لالظئحن اإلاُ٣محن بهٟت ٚحر صاثمتٚ ،حر ؤن َظا
ال ًٟغى ؤي بلتزام ٖلى الضولت ُٞما ًسو ؤلاب٣اء ٖلى الالجئ ٞى١ق ب٢لُمها .
وٍخ٣غ قع ألامغ طاجه باليؿبت لىزاث ٤الؿٟغ ،بدُض ًخم اؾخهضاع وزاث ٤ؾٟغ مً ٢بل الضولت اإلاًُٟت إلاً ًخٗظع
ٖليهم الخهى٫ق ٖلى وزُ٣ت ؾٟغ مً بلضٍٖ ،لى ؤن َظٍ الىزاث٩ً ٤ىنق مٗتر ٝبها مً ٢بل ظمُ٘ الضو٫ق ألاَغا ،ٝوَى ألامغ
الظي ؤ٦ضجه اإلااصة 28مً طاث الاجٟاُ٢ت ،والتي ظاء ٞيها" :جهضع الضو ق ٫اإلاخٗا٢ضة لالظئحن اإلاُ٣محن بهىعة هٓامُت في
ب٢لُمها وزاث ٤ؾٟغ لخمُ٨نهم مً الؿٟغ بلى زاعط َظا ؤلا٢لُم ،ما لم جخُلب زال ٝطل ٪ؤؾباب ٢اَغة جخهل باألمً
الىَجي ؤو الىٓام الٗام ،وجىُب ٤ؤخ٩ام ملخَ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت بهضص الىزاث ٤اإلاظ٧ىعة.
وللضو٫ق اإلاخٗا٢ضة بنضاع وزُ٣ت ؾٟغ مً َظا الىىٕ إلاً بخٗظع ٖليهم الخهى٫ق ٖلى وزُ٣ت ؾٟغ مً بلض ب٢امتهم
الىٓامُت مً الالظئحن اإلاىظىصًً في ب٢لُمها.
-عبد احلميد الواِف ،ادلرجع السابق ،ص.240.
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حٗتر ٝالضو٫ق اإلاخٗا٢ضة بىزاث ٤الؿٟغ التي ؤنضعَا ؤَغا ٝالاجٟا٢اث الضولُت الؿاب٣ت في ْل َظٍ الاجٟا٢اث،
وحٗاملها ٦ما لى ٧اهذ ٢ض نضعث بم٣خطخى ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة".
ٞاهُال٢ا مً اإلااصةٌ ،ؿخسلو وظىص بلتزام ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضولت ًسو بنضاعَا لىزاث ٤ؾٟغ لالظئحن
اإلاخىاظضًً بهٟت مكغوٖت ٞى١ق جغابها والغاٚبحن في الؿٟغ بلى الخاعط  ،وج٩ىنق َظٍ الىزاث ٤مٗتر ٝبها مً َغ ٝظمُ٘
الضو٫ق اإلاخٗا٢ضة ،ؤما اليؿبت لالظئحن اإلاخىاظضًً بهٟت ٚحر ٢اهىهُت ؤو ختى ما٢ختٞ ،الضولت اإلاًُٟت ٚحر ملؼمت بمًخهم
وزاث ٤ؾٟغ.
ومً ؤظل ج٨ملت اإلااصة 28مً اجٟاُ٢ت ظىُ٣ٞ ،٠ض جًمىذ َظٍ ألازحرة ملخ٣ا ً٣ىم بخىيُذ اإلااصة ،مً ؤَم ما
ظاء ُٞه:
ٌٗىص ججضًض ؤو جمضًض نالخُت وزُ٣ت الؿٟغ بلى الؿلُت التي ؤنضعتها ما لم ًخسظ الالجئ اإلاٗجي ب٢امت قغُٖت فيب٢لُم صولت ؤزغيٖ ،لى ؤن طل ٪ال ٌٗجي الخمخ٘ بالخماًت الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت للضو٫ق الهاصعة ٖنها وزاث ٤الؿٟغ.
جلتزم الضو٫ق بإن حؿمذ لخامل وزُ٣ت الؿٟغ الهاصعة ٖنها بالٗىصة بلى ب٢لُمها في ؤي و٢ذ ؤزىاء ٞترة نالخُتالىزُ٣ت اإلاظ٧ىعة ،م٘ مغاٖاة قغوٍ الضزى٫ق والٗبىعق وؤلا٢امت والاؾخ٣غاع في ؤعاضخي الضو٫ق اإلاخٗا٢ضة ؤو الخغوط منها.
الخاجمت
بن صعاؾت مغ٦ؼ الالجئ في الجؼاثغ م٣اعهت باإلاغ٦ؼ الظي ج٣غعٍ له الىهىم الضولُت ،جم٨ىىا مً الىنى٫ق بلى ٖضة
هخاثج ،ؤَمها:
يٗ ٠اإلاغظُٗت ال٣اهىهُت لً٣اًا اللجىء في الجؼاثغ ،بدُض جٓهغ مغاظٗت الدكغَٗاث الجؼاثغٍت ٖضم وظىص ؤيي بال في زالر
ون٢ ٠اهىوي ؤو حٗغٍ ٠لالجئ٦ ،ما ًٓهغ ؤن ٧لمت "الجئ" ٚحر مؿخٗملت في ال٣اهى قن الىيعي الجؼاثغ ق
خاالث:
جخٗل ٤ألاولى باللجىء الؿُاسخي ،الىاعص بمىظب اإلااصة 69مً الضؾخىعق الجؼاثغي ،واإلاخٗل٣ت بمبضؤ ٖضم حؿلُم ؤو
َغص الالجئ الؿُاسخي اإلاخمخ٘ ٢اهىها بد ٤اللظىء .ؤما الشاهُت ٞىاعصة بم٣خطخى اإلاغؾىم ع٢م 63-274الظي ًدضص َغ١ق

مع العلم أف إلتزاـ الدكلة دبنح جواز السفر لالجئ باعتباره ذبسيدا حلق الالجئ يف التنقل داخل تراب دكلة ادللجأ أك خارجو ،ديكن أف يسقط عن الدكلة إف كانتىناؾ أسباب ملحة تتعلق باألمن العاـ  .كما ديكن أف يكوف زلل تقييد ،من خالؿ فرض الدكلة يف بعض احلاالت إلجراءات خاصة على تنقل الالجئُت ،مثلما ىو
األمر بالنسبة لالجئُت الصحراكيُت يف سليمات تندكؼ باجلزائر  .حيث يكوف حق التنقل مطلقا إذا تعلق األمر بالتنقل داخل ادلخيم أك بُت ادلخيمات ،كنسبيا إذا
تعلق األمر بالتنقل يف مناطق أخرل من اجلزائر غَت مدينة تندكؼ  .ذلك أنو بالنسبة لزيارة سكاف ادلخيمات دلدينة تندكؼ ال يشًتط فيو احلصوؿ على أم ترخيص،
باستثناء ساعات منع التجوؿ ليال  .ليختلف األمر بالنسبة لزيارة باقي ادلدف اجلزائرية الذم يشًتط فيو احلصوؿ على تصريح من السلطات اجلزائرية  .كللحصوؿ على
ىذا التصريح ،جيب على الالجئ الصحراكم أف يتقدـ بطلب إُف سلطات البوليساريو ،كاليت تنقل الطلب إُف السلطات اجلزائ رية اليت سبنح الًتخيص بالتنقل شرط
احتواء طلب الالجئ على سبب ذلذه الزيارة .دلزيد من ادلعلومات ،أنظر :حقوؽ اإلنساف يف الصحراء الغربية كسليمات تندكؼ لالجئُت ،تقرير ىيومنرايتسوكتش حوؿ
حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر لسنة  ،2008منشور على:
http://www.hrc.org/ar/hode/77268/section/10.
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 1951اإلاخٗل٣ت بىي٘ الالظئحن ،والظي خضص بمىظبه الجهت اإلاسىلت بضعاؾت َلب اللجىء ،وٍخٗل٤
جُبُ ٤اجٟاُ٢ت ظىُ٠
ألامغ بم٨خب الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت.
وؤزحرا ،هجض ال٣اهىنق 11-08اإلاخٗل ٤بكغوٍ صزى٫ق ألاظاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها٢ ،ض جُغ١ق بلى
خالت الالظئحن ،وبن ٧ان طل ٪بمىظب ماصة واخضة هي اإلااصة 07مىه والتي خضصث الىزُ٣ت التي حٗىى ظىاػ الؿٟغ
باليؿبت لُالبي اللجىء.
وصعاؾت َظٍ الخاالث الشالر جٓهغ ٖضم الخُغ١ق لل٣ىاٖض التي جد٨م مغ٦ؼ الالظئحن في الجؼاثغ ،ؤو ختى اإلا٣هىص
بالالجئ ،بل ا٦خٟذ بالىو ٖلى بٌٗ اإلاباصت التي جد٨م الالظئحن في الضولت اإلاًُٟت ،خُض اقخملذ الخالت ألاولى ٖلى
مبضبٖضم حؿلُم الالجئ ؤو َغصٍ .ؤما الخالخان الشاهُت والشالشتٞ ،خسهان الدؿهُالث التي جمىذ لالجئ ُٞما ًسو صزىله
للجؼاثغ ُ٦الب لجىء.
ٖضم وظىص جىُٓم زام بالالظئحن في الجؼاثغ مً خُض الضزى٫ق والخغوط وؤلا٢امت ،وبالخالي خهغ الخىُٓم ٖلىمىيىٕ ألاظاهب ،ما ًٓهغ ع ٌٞمىاظهت مؿإلت اللجىء ،عٚم ؤهه ؤمغ واٖ ٘٢لى ؤعى الجؼاثغ.
ٖضم وظىص ٢اٖضة ٖامت بسهىم جمخ٘ الالظئحن بالخ٣ى١ق في الجؼاثغ ،مما ًخٗظع مٖه جدضًض الخ٣ى١ق التي جخمخ٘بها َظٍ الٟئت الخانت ،ألامغ الظي ًخُلب الغظىٕ للمىاػهت واإلاُاب٣ت بحن الدكغَٗاث الضولُت اإلاخٗل٣ت باللجىء،
والىهىم ال٣اهىهُت التي جًبِ مغ٦ؼ ألاظاهب في الجؼاثغ.
ي في مجا ٫جىُٓم مع٦ؼ الالظئحن ،بال ؤهه ال مجا٫
وبن ٧اهذ َظٍ ؤَم الى٣اثو التي جازظ ٖلى الدكغَ٘ الجؼاثغ ق
إله٩اع ؾعي الجؼاثغ للخٗاَي م٘ وا ٘٢اللجىء ،والظي ًٓهغ بك٩ل واار مً زال ٫جىُٓم اإلاٗاًحر وَغٍ٣ت الخهى٫ق ٖلى
 ١اإلاغاظٗت ،مما ًجٗل اللجىء في الجؼاثغ زايٗا لًىابِ ٢اهىهُت .وَى ؤمغ ًشجى ٖلُه ،طل ٪ؤن مٗٓم
اللجىء وَغ ق
الضو٫ق ج٣ىم بخٛلُب الاٖخباعاث الؿُاؾُت في الخٗامل م٘ الالظئحن ،بط ؤنبذ اؾخ٣با ٫الضو٫ق اإلاًُٟت لالظئحن وَالبي
اللجىء ٖلى ؤعاييها مد٩ىما بٗملُت جٟاويُت إلاا ًم ً٨ؤن ًد ٤٣لها َظا ألامغ مً ٞىاثض في ٖال٢تها م٘ صولت الالجئ ؤو
ًد ٤٣لها مً مهالر ٢ىمُت ،وبالخالي ؤنبذ ٢بى٫ق َلب الالجئ ومًخه َظٍ الهٟت مغجبُا باٖخباعاث اإلاهلخت الىَىُت
ال الاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت.
ولٗل ما ٌٗاهُه في اإلاجغ مً ؾىء مٗاملت أل٦بر صلُل ٖلى ٖضم اوسجام الدكغَٗاث الضازلُت للضو ق ٫م٘ الاجٟاُ٢اث
اإلاخٗل٣ت بىي٘ الالظئحن والتي جًمً لهم ويٗا ؤ٢ل ما ًم ً٨ؤن ً٣اٖ ٫ىه بهه م٣بى٫ق ٚحر مها ٝلئلوؿاهُت.
وَى الىي٘ الظي ًىظع بًغوعة بٖاصة الىٓغ في يبِ َظا اإلاىيىٕ الظي ٌٗخبر في و٢خىا الخالي مً ؤَم مىايُ٘
خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،غٚم ما حُُٗه اجٟاُ٢ت خماًت الالظئحن مً يماهاث بال ؤن ٖضم اَخمام مٗٓم صو٫ق الٗالم بًبِ
قغوٍ الاؾخٟاصة مً ون ٠الالجئ ٌٗض ؤَم ٖ٣بت وعاء الخمخ٘ بإي خ ٤مً خ٣ى١ق الالجئ ،بل ٌٗض اإلابرع الظي جلجإ بلُه
الضو٫ق في الخملو مً مؿاولُتها ججاٍ َالبي اللجىء.
قاةمت اإلاساحّ
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أوال :اإلاإلفاث
-1بالجغت الِسبُت
ؤخمض ؾلُم ؾُٟٗان ،الخغٍاث الٗامت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان (صعاؾت جاعٍسُت وٞلؿُٟت وؾُاؾُت و٢اهىهُت م٣اعهت)،.2010
الجؼء الشاوي" :الىٓام ال٣اهىوي للخغٍاث الٗامت في ال٣اهىنق اإلا٣اعنق" ،1ٍ ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان،
ؤخمض ٖبض الخُ٨م ٖشمان ،الجغاثم الضولُت في يىء ال٣اهى قن الضولي الجىاجي والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،صاع ال٨خب.200
ال٣اهىهُت وصاع قخاث لليكغ والبرمجُاث ،مهغ9،
ببغاَُم مدمض خؿجي ،الغ٢ابت الً٣اثُت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن في ال٣ٟه والً٣اء ،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت ،مهغ،.2003
بخؿان مدمض الخؿًٖ ،لم اظخمإ الٗى ٠وؤلاعَاب (صعاؾت جدلُلُت في ؤلاعَاب والٗى ٠الؿُاسخي والاظخماعي)،.2008
ٍ ،1صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،
ا٫قاٞعي مدمض بكحر٢ ،اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان (مهاصعٍ وجُبُ٣اجه الىَىُت والضولُت) ،3ٍ ،ميكإة اإلاٗاع،ٝ.2004
ؤلاؾ٨ىضعٍت،
ؤمحر ٞغط ًىؾ ،٠ألاخ٩ام اإلاٗانغة في الٗى ٠ألاؾغيق يض اليؿاء وألاَٟا ٫وم٩اٞدت الخمُحز الٗىهغي ،اإلا٨خب.2011
الٗغبي الخضًض ،مهغ،
بغَان ؤمغ هللا ،خ ٤اللجىء الؿُاسخي (صعاؾت في هٓغٍت خ ٤اإلالجإ في ال٣اهى قن الضولي) ،صاع النهًت الٗغبُت،.2008
ال٣اَغة،
ظٟٗغ ٖبض الؿالم ٖلي ،ال٣اهىنق الضولي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان (صعاؾاث في ال٣اهىنق الضولي والكغَٗت ؤلاؾالمُت)،1ٍ ،صاع ال٨خاب اإلاهغيق وصاع ال٨خاب اللبىاوي ،ال٣اَغة-لبىان.1999،
.1989
خؿحن ٖشمان مدمض ٖشمان ،الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىنق الضؾخىعي ،الضاع الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،ي:اإلاجمىٖاث الٗغُ٢ت بمىظب ال٣اهى قن الضولي ،مجلت خ ٤الٗىصةجهضع ًٖ
صًُٟض ٦حنٖ ،ىانغ الخمُحز الٗىهغ ق ١اإلاىاَىت والالظئحن ،الٗضص ،46الؿىت الخاؾٗت٧ ،اهى قن الاو ق٫
.2011
بضًل/اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي إلاهاصع خ٣ى ق
.2006
ػَحر ؾىاؾجي ،الضلُل الٗملي لضزى٫ق وب٢امت ألاظاهب في الجؼاثغ ،صاع الٗغب لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،ؾمحر صهىن ،الخُإ الصخصخي والخُإ ؤإلاغ٣ٞي في ال٣اهىهحن اإلاضوي وؤلاصاعيق (صعاؾت م٣اعهت) ،اإلااؾؿت الخضًشت.2009
لل٨خاب ،لبىان،
 ،)2003صاع الخلضوهُت
-1989
 ١ؤلاوؿان في الجؼاثغ بحن الخ٣ُ٣ت الضؾخىعٍت والىا ٘٢اإلا٣ٟىص (
قُاب ٦ما ،٫خ٣ى ق.2005
لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
.1999
ٖ-بض الخمُض الكىاعبي ،الجغاثم الؿُاؾُت (ؤوامغ الاٖخ٣ا ٫و٢اهىنق الُىاعتق) ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،
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ٖبض الخمُض الىالي ،،بق٩الُت اللجىء ٖلى الهُٗضًً الضولي والٗغبي وحٗلُٖ ٤لى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة الخانت.2007
بالالظئحن ،1ٍ ،بِؿان لليكغ والخىػَ٘ وؤلاٖالم ،لبىان،
.2007
ٖبض هللا ٖلي ٖبى ؾلُان ،صوعق ال٣اهىنق الضولي في خماًت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،1ٍ ،صاع صظلت ،ألاعصن،ٖهام الضبـ ،الىٔم الؿُاؾُت "ؤؾـ الخىُٓم الؿُاسخي ،الضو ،٫الخ٩ىماث ،الخ٣ى١ق والخغٍاث الٗامت"،1ٍ ،.2010
صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،
ٞانلت ٖبض اللُُ ،٠مٟهىم الايُهاص في حٗغٍ ٠الالجئ الؿُاسخي ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت.2009
والؿُاؾُت،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان،07.ٕ ،
.1995
 ٞااص قباٍ ،اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لؤلظاهب في ؾىعٍا ،مُبٗت ظامٗت صمك ،٤ؾىعٍا،٢ؼوق مدمض ؤ٦لي ،صعوؽ في ال٣ٟه الضؾخىعي والىٓم الؿُاؾُت ( صعاؾت م٣اعهت )َ ،بٗت مى٣دت ،صاع الخلضوهُت،.2006
الجؼاثغ،
لخمغ ؤخمض ،الىٓام ال٣اهىوي لؤلظاهب في الجؼاثغ ،مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىنق الخام ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ابض،.2003
-2002
جلمؿان،
لُلى ػعوقي ،صوعق البرإلاان في خماًت خ٣ى١ق َالبي اللجىء الؿُاسخي والهجغة مً مساَغ الدجؼ ؤلاصاعيق الخٗؿٟي،.2006
مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي (مجلت مخسههت في الً٣اًا والىزاث ٤البرإلااهُت) ،الجؼاثغ ،14.ٕ ،هىٞمبر
.2004
مدمض الٛؼالي ،الٟؿاص الؿُاسخي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،صاع اإلاٗغٞت ،الجؼاثغ،مدمض ٖلي الؿالم ُٖاص الخلبي ،الخ٣ى١ق الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت،1ٍ ،.2009
ماؾؿت الىعا ١لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،
مىظع ٖغٞاث ػٍخىن ،ا٫ظغٍمت الؿُاؾُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن ،1ٍ ،صاع مجضالويق لليكغ والخىػَ٘،.2003
ألاعصن،
وٗمان ُٖا هللا الهُتي ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان(ال٣ىاٖض والالُاث الضولُت) ،1ٍ ،صاع وماؾؿت عؾالن للُباٖت واليكغ.2007
والخىػَ٘ ،ؾىعٍا،
هىا ٫ؤخمض بسج ،ال٣اهى قن الضو ق ٫ؤلاوؿاوي وح ماًت اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت،1ٍ ،.2010
ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان،

 -2بالجغاث ألاحىبُت

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

111

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

-Fatma ZOHRA KSENTINI, Les procédures Onusiennes de protection des droits de l’homme (Recours et Détours),
édition Publisud, Paris, 1994. –GrahlMadsen A, The status of refugees in International Law, vol1, édition réimprimée
Sijthoff, 1972.
-Xavier VANDENDRIESSCHE, Le droit des étrangers, 2eédition, édition Dalloz, Paris, 2001.
زاهُا-الىـىؾ الحاهىهُت
-1الىـىؾ الحاهىهُت الدولُت
الىٓام ألاؾاسخي إلاٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالظئحن :اٖخمض بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م.1950
( 427ص )5-اإلااعر في٧ 14اهىنق ألاو٫ق/صٌؿمبر
الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ الالظئحن :اٖخمضَا ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمٟىيحن بكإن الالظئحن وٖضًمي الجيسخية ،1951الظي صٖخه الجمُٗت ألامم اإلاخدضة لالوٗ٣اص بم٣خطخى ٢غاعَا ع٢م( 429ص )5-اإلااعر في٧ 14اهى قن
ًىم 28جمى قػ/ظىٍلُت
.1950
ألاو ق/٫صٌؿمبر
( 2198ص )21-اإلااعر في
البروجى٧ى٫ق الخام بىي٘ الالظئحن :اٖخمضجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بمىظب ٢غاعَا.1966
٧ 16اهىنق ألاو٫ق/صٌؿمبر
الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ق اإلاضهُت والؿُاؾُت :اٖخمض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًمام بمىظب ٢غاع.1966
 2200ؤل(٠ص )21-اإلااعر في٧ 16اهىنق ألاو٫ق/صٌؿمبر
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
 اجٟاُ٢ت مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت بكإن الجىاهب الظاجُت إلاكا٧ل الالطثحن في بٞغٍُ٣ا :اٖخمضث بخاعٍش10.1969
ؤًلى ق/٫ؾبخمبر
 الاجٟاُ٢ت الٗغبُت لخىُٓم ؤويإ الالظئحن في الضو٫ق الٗغبُت :اٖخمضَا مجلـ وػعاء الجامٗت الٗغبُت بخاعٍش271994
ماعؽ .
-2الىـىؾ الحاهىهُت الداخجُت
 1996اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ي لؿىت
الضؾخى قع الجؼاثغ ق
أ-الحىاهين
 1981اإلاخًمً قغوٍ حكُٛل الٗما ٫ألاظاهب ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت،
ال٣انونق ع٢م 10-81اإلااعر في-01-11.1981
ٕ ،28.ؾىت
.1991
 1991اإلاىٓم إلاهىت اإلادًغ ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،02.ٕ ،ؾىت
ال٣اهى قن ع٢م 03-91اإلااعر في-01-08.1991
 1991اإلاىٓم إلاهىت اإلاداماة ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،02.ٕ ،ؾىت
-ال٣اهىنق ع٢م 04-91اإلااعر في-01-08
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 2008اإلاخًمً ٢اهى قن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت
ال٣اهى قن ع٢م 09-08اإلااعر في-02-25.2008
الجؼاثغٍت ،21.ٕ ،ؾىت
 2011اإلاخٗل ٤بكغوٍ صزى٫ق ألاظاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها،
ال٣اهىنق ع٢م 11-08اإلااعر في-06-25.2008
الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،36.ٕ ،ؾىت
ب-ألاوا س
ألامغ ع٢م ،54-66اإلااعر في 03ماعؽ ،1966اإلاخٗل ٤بكهاصة اإلاسترٖحن وبظاػاث الازترإ ،الجغٍضة الغؾمُت.1966
الجؼاثغٍت ،19.ٕ ،ؾىت
،1966الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،الٗضص.19
 ألامغ ع٢م ،54-66اإلااعر في 03ماعؽج-اإلاساطُم
 1951اإلاخٗل٣ت
 ١جُبُ ٤اجٟاُ٢ت ظىُ ٠بخاعٍش 28ظىٍلُت
 1963الظي ًدضص َغ ق
اإلاغؾىم ع٢م 63-274اإلااعر في-07-25.1963
بىيُٗت الالظئحن ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،52.ٕ،ؾىت
 1972اإلاخٗل ٤بالخدىٍالث الٗ٣اعٍت والخ٣ى١ق الٗ٣اعٍت وباال٦دؿاب وجدىٍالث
 اإلاغؾىم ع٢م 32-72اإلااعر في-01-21الُ٣م اإلاى٣ىلت اإلاغَىهت ؤو اإلاغتهىت ؤو الخهو في قغ٦ت ظؼاثغٍت ؤو ؤظىبُت مىظىصة في الجؼاثغ ،الجغٍضة الغؾمُت
.1972
الجؼاثغٍت ،08.ٕ ،ؾىت
 1981اإلاخٗل ٤بهالخُاث لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ُٞما ًسو الُغ١ق
 267اإلااعر في-10-10
اإلاغؾىم ع٢م-81.1981
والى٣اوة والُمإهِىت الٗمىمُت ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت ،41.ٕ ،ؾىت
زالثا :اإلاىاقّ الالنتروهُت
ٖلي ًىؾ ٠الك٨غي ،الخىُٓم الضؾخىعي لخ ٤اللجىء الؿُاسخي ،ميكىعق ٖلى الغابِ الخالي:http://www.qadmag.com/org.doc
 صؾخىعق اإلاضًىت ،،ميكىعق ٖلى الغابِ الخاليhttp://www.ar.wikipedia.org :م٩ي هاجي ،ألاؾـ الٟلؿُٟت للغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن والخٗضًالث الضؾخىعٍت اإلا٣ترخت ،ميكى قع ٖلى الغابِالخاليhttp://www.qadmag.com/org.doc :
َُىمجراًدؿىوحل،خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الصخغاء الٛغبُت ومسُماث جىضو ٝلالظئحن ،ج٣غٍغ خى٫ق خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ،،2008ميكىعق ٖلى الغابِ الخاليhttp://www.hrc.org/ar/hode/77268/section/10 :
الجؼاثغ لؿىت
-Amnesty BELGIQUE (la protection des réfugiés en droit international), http://www.amnety.be/doc/img.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

113

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

114

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

كماهاثةخحىوةبِمةالفئاثةالخاؾةة ًةاإلادهُينةأزىاءةالنزاُاثةاإلاظلخت ق
ذاثةالوابّةغيرةالدوليق
ألاطخاذق هابيةُبدةالحادز،ةحا ِتةالدلخىزة ىاليةالواَسةبظُِدةة
لخف٧:اهذ الٛاًت مً وظىص ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي والػالذ خماًت اخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحرَا،
َظٍ ألازحرة ٖاصة ما ج٩ىنق ٖىا٢بها ور ًمت ٖلى ظمُ٘ ألاَغا ٝالٗؿ٨غٍت منها واإلاضهُت ،بال ؤن َىا ٥بٌٗ الٟئاث
الخانت مً اإلاضهُحن ٧األَٟا ٫والكُىر واليؿاء والصخاُٞحن ً٩ىنق و ٘٢الخغوب ٖليهم ؤ٦ثر خضة ووَإة مً ٚحرَم،
لهظا ٦غؽ ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ٧ل ظهىصٍ مً ؤظل خماًتهم مً زال ٫ب٢غاع مبضؤ الخمُحز بين اإلاضهُحن والٗؿ٨غٍحن
ؤزىاء قً الهجماث الٗؿ٨غٍت ،هاَُ ًٖ ٪بعؾاء ٖضًض الًماهاث ال٣اهىهُت والً٣اثُت للخُلىلت صونق الاٖخضاء ٖليهم
وٖلى ممخل٩اتهم.
Résumé:
Le but de l'existence du droit international humanitaire, tout en protégeant les victimes
des conflits armés internationaux et d'autres, ces derniers sont généralement des conséquences
et des répercussions sur toutes les parties au civil et militaire, mais il ya certains groupes
particuliers de civils tels que les enfants et les personnes âgées, les femmes et les journalistes
ont signé une guerre sur les plus graves et l'impact des d'autres, consacrés à ce droit
international humanitaire de tous ses efforts pour assurer leur protection grâce à l'adoption du
principe de distinction entre civils et militaires au cours des attaques militaires, de ne pas
mentionner la création d'un grand nombre de garanties juridiques et judiciaires pour prévenir
les abus et à leurs biens.

حد ت
ل٣ض اؾخ٣غ ال٣ٟه الضولي بٗض ما قهضٍ اإلاضهُى قن مً مٗاهاة هدُجت للجزاٖاث اإلاؿلخت ٖامت ،والجزاٖاث اإلاؿلخت طاث
 ١اخاًا الجزاٖاث
الُاب٘ ٚحر الضولي زانتٖ ،لى ظملت مً الًماهاث ال٣اهىهُت والً٣اثُت وٚحرَا ؤمال في ٟ٦الت خ٣ى ق
اإلاؿلخت مً اإلاضهُحن وٚحرَمَ ،ظا ما ظاء الىو ٖلُه في اله٩ى ٥الضولُت اإلاسخلٟت وٖلى عؤؾها اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت
.)1(1977
 1949والبرجى٧ىالن ؤلاىاُٞان لٗام
بال ؤن اإلاالخٔ ؤن الىو ٖلى الًماهاث لىخضٍ،لم ٌٗض ًٟ٨ي لخىٞحر الخماًت اإلاضهُت في ْل ما ه٣غؤٍ وهغاٍ مً
اهتها٧اث ج ٘٣يض اإلاضهُحن ؤزىاء ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ،وٍب٣ى الجاهب ؤلاوؿاوي ٖىض ؤَغا ٝالجزإ ؤ٦ثر شخيء ٌٗى٫ق
ٖلُه ختى جد ٟٔللمضهُحن وٚحرٍ م مً اخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت خ٣ى٢هم وخغٍاتهم ،بياٞت بلى الجاهب ال٣اهىوي.
( ) :إدكارد مونش" ،ىل ضلن مجيعا حباجة إُف دعم نفسي" ،رللة اإلنساين ،العدد رقم  ،37خريف  ،2006ص .53
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مً اإلاشحر لالهدباٍ في و٢خىا الخالي ،احؿإ صاثغة اهتها ٥ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي لدكمل صوال ٖضًضة مشل الؿىصان
والهىما ٫والٗغا ،١وججاَل بٌٗ الضو٫ق الجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام ،1949مما ؤصي بلى بلخا ١ألاطي باإلاضهُحن
 ١ؤلاوؿان في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت.
و٣ٞضاجهم ألبؿِ خ٣ى ق
٦شحرا ما ًجغيق الخضًض ًٖ ألاشخام اإلادمُحن والٟئاث اإلادمُت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،و٢ض ٢ام ال٣اهىنق الضولي
ؤلاوؿاوي بخدضًضَا ،وؤ٢غ مبضؤ اخترامها وخماًتها ،وؤن بُٖاء وي٘ ٢اهىوي ألشخ ام مُٗىحن ؤؾاؾه في الخ٣ُ٣ت مبضؤ
الخمُحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ،وبن ٧ان ألاَٟا ٫واليؿاء والكُىر ًيخمىنق بُبُٗتهم بلى ٚحر اإلا٣اجلحنٞ ،ةن اإلا٣اجلحن
الظًً ًخىٟ٢ىنق ًٖ ال٣خا ٫إلاغى ؤو بنابت ؤو لى٢ىٖهم في ألاؾغ ًهبدىنق في ٖضاص ٚحر اإلا٣اجلحن ؤًًا(.)2
وؾيب٣ي حصًصىا في صاثغة ألاشخام اإلادمُحن بمىظب ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،م٣خهغًٍ ٖلى الٟئاث
 1977وهي
 )1(1949وبغوجى٧ىليها ؤلاياُٞحن لؿىت
الخانت وؾىداو٫ق بُان طل ٪بالغظىٕ بلى اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
مٗاَضاث خماًت اخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت الجاعيق بها الٗمل الُىم ،ؾيخدضر بةًجاػ ًٖ الٟئاث الخالُت :اليؿاء،
ألاَٟا ،٫الكُىر والصخُٟىنق.
وصعاؾت َظا اإلاىيىٕ جشحر ظملت مً الاق٩الُاث ،هسخهغ ؤَمها في :
 ما هي َبُٗت الخماًت التي ٢غعَا ال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي لضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت مً اليؿاء والاَٟا ٫و٦باعالؿً والصخُٟحن باٖخباعَم ٞئاث زانت مً اإلاضهُحن؟
ولالظابت ٖلى َظٍ الاق٩الُت ،ؾىً ٝخم ج٣ؿُم َظا اإلاىيىٕ بلى زالزت ه٣اٍ ،هدىاو٫ق في ألاولى الًماهاث ال٣اهىهُت
لخماًت خ٣ى١ق اليؿاء ،زم هخٗغى للًماهاث ال٣اهىهُت لخماًت خ٣ى١ق الاَٟا ٫في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت في الشاهُت ،وفي
الشالشت وألازحر هخٗغٖ ٝلى الخماًت اإلا٣غعة ل٨باع الؿً والصخاُٞحن.
أوال :خماًت اليظـاء ش ً النزاُاث اإلاظلخت
،1977
بن الخغ٦ت الغامُت بلى جُىٍغ ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،بلٛذ طعوتها بٗض اٖخماص الضو٫ق لبروجى٧ىلي ٖام
واؾخٟاصث اؾخٟاصة ٦بحرة مً الخ٣ضم اإلادغػق في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،ى٣ٞا لغؤي "ظحرالض صعابغ" ٧ان جُىعق ٢اهىنق
الجزاٖاث اإلاؿلخت ًخسبِ في وي٘ زُحر ٢غٍب مً الغ٧ىص ٢بل ؤن ًخإزغ بدغ٦ت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
ل٣ض جم الدكضًض ٖلى يغوعة خماًت اليؿاء ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت َىا ٫اإلاٟاوياث التي ؤؾٟغ ٖنها اٖخماص
 ،1949وَكهض ٖلى طل ٪الىو الخخامي للبروجى٧ىلحن.
البروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن الجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام
بن ؤخ٩ام البروجى٧ىلحن لم جإث بجضًض ُٞما ًخٗل ٤بدماًت اليؿاء بهىعة ٖامت ،خُض ؤجها اؾخمغث ٖلى جغ٦حز
الاَخمام باليؿبت للخىامل وؤمهاث نٛاع ألاَٟا ٫وباليؿبت للخماًت مً الٗى ٠الجيسخيٞ ،ةن البروجى٥و٫ق ؤلايافي الشاوي

( :)2عامر الزماِف ،الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين ،مقاؿ منشور يف كتاب مفيد شهاب ،ادلرجع السابق ،ص. 2
( ) :اتفاقية جٍتؼ الرابعة بشأف محاية األشخاص ادلدنيُت يف كقت احلرب ادلؤرخة يف  2أكت . 949
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ًا٦ض ٖلى الخًغ اإلاٟغوى ٖلى اهتها ٥ال٨غامت الصخهُت ،وبىظه زام اإلاٗاملت اإلاهُىت لئلوؿان واإلادُت مً ٢ضعٍ
والاٚخهاب وؤلا٦غاٍ ٖلى الضٖاعة وؤًت نىعة مً نىعق زضف الخُاء(.)2
باإلياٞت بلى َظٍ ال٣ىاٖض الهغٍدتَ ،ىا ٥زُغ يمجي للٗى ٠الجيسخي في ؤخ٩ام ال٤اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي التي
جدٓغ مماعؾت الٗى ٠بػاء خُاة ألاشخام ،بما في طل ٪اإلاٗاملت ال٣اؾُت والخٗظًب والاٖخضاء ٖلى ال٨غامت الصخهُت،
وهي ؤخ٩ام واظبت الخُبُ ٤في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ٖلى الؿىاء(.)1
 )2(1977في اإلادا٦ماث الجىاثُت جىو ٖلى ؤهه ال ًجىػق ؤن ًهضع خ٨م
ظاءث اإلااصة  6مً البروجى٧ى٫ق الشاوي لٗام
باإلٖضام ٖلى ألاشخام الظًً َم صونق الشامىت ٖكغة و٢ذ اعج٩اب الجغٍمت ٦ما ال ًجىػق جىُٟظ ٖ٣ىبت ؤلاٖضام ٖلى ؤوالث
ألاخما ٫ؤو ؤمهاث نٛاع ألاَٟا.٫
ٞ ،1949ةهىا هجض ؤن اإلااصة 27منها ج٣غعق خماًت زانت لليؿاء
بطا عظٗىا بلى مىاص الاجٟاُ٢ت الغابٗت لجىُ ٠لٗام
وجىو "وٍجب خماًت اليؿاء بهٟت زانت يض ؤي اٖخضاء ٖلى قغٞهً وؾُما يض الاٚخهاب ،وؤلا٦غاٍ ٖلى الضٖاعة
وؤي َخ ٪لخغمتهً"(.)3
عٚم ؤن اليؿاء ٦شحرا ما ًهىعن ٦ضخاًا ٞ ِ٣ٞةن طل ٪ال ٌٗ٨ـ الىاٞ ،٘٢اليؿاء ٖبر ؤهداء الٗالم ال يْهغ قن
م٣اومت قضًضة ٞدؿب في مىاظهت ألازُاع وبهما جخىاٞغ لضحهً ٢ضعاث ببضاُٖت ومهاعاث ًجضن اؾخسضامها للخٛلب ٖلى
مهاٖب ألاصواع الُىمُت التي ًلٗبنها بىنٟهً عباث ؤؾغ و٧اؾباث للغػ ١وعاُٖاث لٗاثالتهً ومجخمٗاتهً وحؿاٖض َظٍ
ال٣ضعاث ٖلى الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪للمجخمٗاث التي مؼ٢ذ الجزاٖاث ؤونالها وبٖاصة بىائها.
حكاع ٥اليؿاء ٦ظل ٪مكاع٦ت ٗٞالت في الخغوب ؾىاء في ال٣خا ٫مباقغة ٦جؼء مً ٢ىة ٖؿ٨غٍت ؤو عبما بضٖم
الغظا ٫اإلا٣اجلحن ،بىنٟهً م٣اجالث و ًٗ٢في ؤؾغ الٗضو جدٓى اليؿاء بدماًت جمازل جل ٪التي ًخمخ٘ بها الغظا ٫في ْل
ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي(.)4
ٞاليؿاء ًىاظهً الٗضًض مً الخدضًاث واإلاساَغ في ؤو٢اث الجزإ٣ٞ ،ض ًخٗغيً للٗى ٠ؤوٍٟغٖ ًٖ ً٢اثالتهً ؤو
ًجزخً مً بُىتهً ؤو ً٣ٟضن ؤ٢غباءًَ ،وفي الٗضًض مً َظٍ الخاالث ًتر ٥الغظا ٫اليؿاء وعائهً لُهبدً اإلاُٗالث
لٗاثالتهً ؾىاء مً ألاَٟا ٫ؤو ٦باع الؿً ،م٘ اٞخ٣اعًَ في الٗاصة بلى الخضعٍب ؤو اإلاىاعص الالػمت للُ٣ام بظل.)5(٪
زاهُا :خماًـت ألاهفــاى
مً بحن آلازاع اإلاضمغة للجزاٖاث اإلاؿلخت وٗ٢ها ألالُم ٖلى ألاَٟا ،٫وٍهبذ ال٨شحر منهم بما ؤؾغيق ؤو ًخامى بٗضما
حكخدذ ؤؾغَم ،وٍخم ججىُضَم في الخغب وفي ٧ل َظٍ الخاالث ً٩ىهىنق ٖغيت للمىث في ؤي و٢ذ ،وألاَٟا ٫بُبُٗتهم
( :)2عامر الزماِف ،القانوف الدكِف اإلنساين كاإلسالـ( ،بدكف طبعة) ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األمحر ،مصر ،2007،ص. 42
( ) :شارلوف ليندسي" ،نساء بواجهة احلرب" ،الطبعة األكُف ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األمحر( ،بدكف عاصمة النشر) ،2002 ،ص.65
( :)2الربكتوكوؿ الثاين اإلضايف إُف اتفاقيات جنيف ادلعقودة يف  2أكت  949ادلتعلق حبماية ضحايا ادلنازعات ادلسلحة غَت الدكلية.
( :)3زلمد فهد الشاللدة ،القانوف الدكِف اإلنساين( ،بدكف طبعة) ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،2005 ،ص. 83
( :)4اللجنة الدكلية للصليب األمحر" ،النساء كاحلرب" ،الطبعة اخلامسة ،القاىرة ،2007 ،ص.25
( :)5فلورانس تَتسيو" ،النساء لسنا ضحايا فحسب" ،رللة اإلنساين ،العدد  ، 2ربيع  ،2008ص. 5
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ٖاظؼًٍ ٖلى بٖالت ؤهٟؿهم وَٗخمضونق بظلٖ ٪لى ٚحرَم في الخاالث الٗاصًت ٠ُ٨ٞ ،بهم في خاالث الجزاٖاث اإلاؿلخت،
ومً َىا ًخُلب ألاَٟا ٫خماًت زانت في و٢ذ الجزإ اإلاؿلر.
ٟ٦لذ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بكان خماًت ألاشخام المصهُحن و٢ذ الخغب والتي جُب ٤ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت اخترام خُاة ألاَٟا ٫وؾالمتهم البضهُت و٦غامتهم ٦ما ظاءث َظٍ الاجٟاُ٢ت جدٓغ الخٗظًب وؤلا٦غاٍ واإلاٗا٢بت
البضهُت والٗ٣ىباث الجماُٖت وؤٖما ٫الاهخ٣ام.
وفي خاالث الجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي ًمىذ لؤلَٟا ٫خ ٤المٖاملت ؤلاوؿاهُت باٖخباعَم ؤشخام ال ً٣ىمىنق بضوعق
بًجابي في ألاٖما ٫الٗضاثُت ،و٣ٞا إلاا ج٣طخي به اإلااصة 03اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘(.)1
 ١البروجى٧ى ق ٫ألاو ق ٫إلابضؤ الخماًت الخانت باألَٟا ،٫خُض ظاءث ههىنه جىاصي بًغوعة ؤن ً٩ى قن
ل٣ض جُغ ق
ألاَٟا ٫مىي٘ اخترام زام ،وؤن جىٞغ لهم الخماًت يض ؤًت نىعة مً نى قع زضف الخُاء وؤلؼم ؤَغا ٝالجزإ ببظ٫
الٗىاًت مً ؤظل مض الٗى قن بلى ألاَٟا ،٫وهظ٦غ في َظا الهضص اإلااصة 77مً البروجى٧ى ق ٫ألاو ق ٫التي ظاءث ج٨غؽ الخماًت
الخانت باألَٟا ٫وطل ٪بىهها ٖلىً ":جب ؤن ً٩ىنق ألاَٟا ٫مىي٘ اخترام زام ،وؤن ًٟ٨ل لهم الخماًت يض ؤًت
نىعة مً نىعق زضف الخُاء.".
بالىٓغ بلى ؤن الخ٩ىماث ٦شحرا ما حٗامل ألاَٟاٖ ٫لى هدى جًُٟلي ُٞما ًخٗل ٤بالٛظاء والٗىاًت الُبُت
واإلاؿاٖضاث الاظخماُٖتٞ ،ةن الاجٟاُ٢ت الغابٗت جىو ٖلى ؤن ألاَٟا ٫مً عٖاًا الضو٫ق اإلاٗاصًت الظًً ج٣ل ؤٖماعَم ًٖ
زمؿت ٖكغ ٖاما ،لهم خ ٤الاؾخٟاصة مً آًت مٗاملت جًُٟلُت م٣غعة لغٖاًا الضو٫ق اإلاسخهت(.)2
بال ؤن خماًت ألاَٟا ٫في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت ًجب ؤن ًدبٗها ٖضم الخٟغٍ ٤بحن ؤٞغاص ألاؾغة
الىاخضة ،ول٣ض ٦غؽ ال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي َظا الصخيء خُض اٖتر ٝبإَمية ألاؾغة وؾعي بلى نُاهت وخضة الٗاثلت.
ول٣ض جُغ٢ذ اإلااصة 82مً الاجٟاُ٢ت الغابٗت بلى َظا اإلاؿعى مً زال ٫ههها ٖلى ما ًليُ٣ً ." :م ؤٞغاص الٗاثلت الىاخضة،
وٖلى الىالضًً وألاَٟا ٫مٗا َىا ٫مضة الاٖخ٣ا ٫في مٗخ٣ل واخض بال في خاالث التي ً٣طخي ٞيها الٟهل اإلاا٢ذ
الختياظاث الٗمل ؤو ألؾباب صخُت وٍجى قػ للمٗخ٣لحن ؤن ًُلبىا ازظ ؤَٟالهم ٚحر اإلاٗخ٣لحن والظًً ًتر٧ى قن صو قن عٖاًت
ٖاثلُت ،لُٗخ٣لىا مٗهم."..
٦ما هو البروجى٧ى٫ق الشاوي ٖلى يغوعة اجساط ظمُ٘ الخضابحر وؤلاظغاءاث التي مً قإجها ظم٘ قمل ألاؾغ ظغاء
الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت .وجب٣ى بصامت الاجهاالث بحن ألاَٟا ٫وؤٞغاص ٖاثالتهم وظم٘ اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت ًٖ
جدغ٧اتهم َى الؿبُل الىخُض في ظم٘ قمل ألاؾغ التي حكخدذ هدُجت الجزاٖاث اإلاؿلخت.
مً بحن الخماًت التي ٦غؾها البروجى٧ى ق ٫ؤلايافي الشاوي اإلاخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘ ٚحر الضولي باليؿبت
لؤلَٟا ،٫الىو في بخضي ٢ىاٖضٍ ٖلى خٓغ ججىُض ألاَٟا ٫صونق ؾً الخامـ ٖكغ في ال٣ىاث ؤو الجماٖاث اإلاؿلخت
وٖلى ٖضم ظىاػ الؿماح باقترا٦هم في ألاٖما ٫الٗضاثُت(.)1
( ) :اتفاقية جنيف الرابعة بشأف محاية األشخاص ادلدنيُت يف كقت احلرب ادلؤرخة يف  2أكت . 949
(: )2أمحد فتحي سركر ،القانوف الدكِف اإلنساين ،الطبعة الثالثة ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األمحر ،القاىرة ،2006 ،ص.252
( ) :شريف عتلم كآخركف ،،اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين ،الطبعة السادسة ،إصدار بعثة اللج نة الدكلية للصليب األمحر ،القاىرة ،2005 ،ص.354
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ُٞما ًخٗل ٤باخخما ٫خمل ألاَٟا ٫الؿالح ،جدؿم ألاخ٩ام ال٣اهىهُت للبروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن بالىاُٗ٢تُٞ ،ىو
البروجى٧ى٫ق ألاو٫ق في اإلااصة 77ال٣ٟغة (ٖ )3لى ؤهه في خالت مسالٟت اإلااصة 77ال٣ٟغة ( )2الؿاب٣ت لها واقترا ٥ؤَٟا ٫صونق
الخامؿت ٖكغ في الجزإ زم و٢ىٖهم في ٢بًت الٗضوٞ ،ةجهم ٌؿخمغون في الاؾخٟاصة مً الخماًت التي جٟ٨لها اإلااصة77
ي خغب ؤولم ً٩ىهىا(.)2
ؾىاء ٧اهىا ؤؾغ ق
ٖ )3(1949لى بظ٢ ٫هاعيق الجهض ؤزىاء ُ٢ام ألاٖما ٫الٗضاثُت
جىو اإلااصة 132مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
لئلٞغاط ًٖ نٛاع ألاَٟا ٫وألامهاث الغي٘ ،ؤو بٖاصتهم بلى ؤوَاجهم ؤو بلى مدا ٫ب٢امتهم ؤو بًىائهم في بلض مداًض،
وجىاولذ هٟـ الاجٟاُ٢ت في اإلااصة 68بٌٗ الجغاثم وٖ٣ىبت ؤلاٖضام وظاء في زخامها ؤهه" :ال ًجىػق في ؤي خا ٫بنضاع خ٨م
باإلٖضام ٖلى شخو مدمي بطا ٧اهذ ؾىه ج٣ل ًٖ زماهُت ٖكغ ٖاما و٢ذ ا٢ترا ٝالظهب".
ؤما في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت ٞةن البروجى٧ى٫ق الشاوي ًخًمً في اإلااصة 6ال٣ٟغة ( )4بهه ال ًجىػق ؤن ًهضع
خ٨م باإلٖضام ٖلى ألاشخام الظًً ٧اهىا صونق الشامىت ٖكغ مً ٖمغَم و٢ذ اعج٩اب الجغٍمت.
زالثا :خماًت لباز الظً والصخافُين
ؾى ٝه٣ىم بةل٣اء الًىء ٖلى الخماًت ال٣اهىهُت ل٨باع الؿً والصخاُٞحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وما هي
ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جًمً لهم الخماًت ؤرهاء حٗغيهم للخُغ ؤزىاء ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت.
أ -خماًت لبـاز الظً
حٗض ٞئت اإلاؿىحن مً بحن الٟئاث ألا٦ثر ٖغيت ألزاع الجزاٖاث اإلاؿلخت قإجهم في طل ٪قإن اليؿاء وألاَٟا ،٫ومً
ؤظل يمان الخماًت لهظٍ الٟئت الًُٟٗت ،جٟ٨ل ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي بىي٘ ظملت مً ٢ىاٖضٍ ثنب ٧لها للخض مً
مساَغ الجزإ اإلاؿلر ٖلى ٦باع الؿً بهٟتهم مضهُحن ؤؾاؾا.
وظضًغ بالظ٦غ ؤن ال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي لم ًىو ٖلى ؾً مٗحن ٌٗخبر ُٞه الصخو مؿىا٨ٖ ،ـ ما ؤ٢غٍ
ي بإهه مً ًخجاوػق الخامؿت والؿخحن ٌٗخبر مؿىا.
مكغوٕ ؾخى٦هىلم الظي ًغ ق
في خحن لم ٌكغ اإلااجمغ ا٫صبلىماسخي لخُىٍغ ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي بلى ؾً مدضص للمؿىحن وجغ ٥طل ٪لخ٣ضًغ
الخ٩ىماث ،ول٣ض ؤ٢غث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ؾً الخامؿت والؿخحن مً ؤظل مؿاٖضة اإلاؿىحن ؤزىاء ُ٢امها
بإوكُتها ؤلاوؿاهُت.
ول٣ض ظاء هو اإلااصة 14في ال٣ٟغة ألاولى مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠ا٫عابٗت ٌكحر بلى خماًت اإلاؿىحن والتي ظاء ٞيهاً":جى
لؤلَغا ٝالؿامُت اإلاخٗا٢ضة في و٢ذ الؿلم ،وألَغا ٝالجزإ بٗض وكىب ألاٖما ٫الٗضاثُت ؤن جيصخئ في ؤعاييها ؤو في
ألاعاضخي اإلادخلت ،بطا صٖذ الخاظت ،مىاَ ٤ومىا ٘٢اؾدكٟاٍ وؤمان مىٓمت بُُٟ٨ت حؿمذ بدماًت الجغحى واإلاغضخى
والعجؼة واإلاؿىحن وألاَٟا ٫صونق الخامؿت ٖكغة مً الٗمغ والخىامل وؤمهاث ألاَٟا ٫صونق الؿاب٣ت"(.)1
( :)2ساندرا سنجر ،محاية األطفاؿ يف حالة النزاع ادلسلح ،مقاؿ منشور يف كتاب مفيد شهاب ،ادلرجع السابق ،ص. 55
( :)3اتفاقية جنيف الرابعة بشأف محاية األشخاص ادلدنيُت يف كقت احلرب ادلؤرخة يف  2أكت . 949
( ) :اتفاقية جنيف الرابعة بشأف محاية األشخاص ادلدنيُت يف كقت احلرب ،ادلؤرخة يف  2أكت . 949
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وظاءث ٦ظل ٪اإلااصة 17مً هٟـ الاجٟاُ٢ت جىو ٖلى يغوعة ؤن ٌٗمل ؤَغا ٝالجزإ ٖلى وي٘ ٧ل الترجِباث مً
ؤظل ه٣ل اإلاؿىحن مً اإلاىاَ ٤اإلادانغة وج٣ضًم الخضماث الُبُت ومىاص ؤلاٚازت لهم(.)2
ػٍاصة ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ ،ظاءث جىنُاث اإلااجمغ الضولي الؿاب٘ والٗكغًٍ للهلُب ألاخمغ والهال ٫ألاخمغ ،جضٖى
ؤَغا ٝالجزإ اإلاؿلر بلى بظ٧ ٫ل الجهىص مً ؤظل الخٟاّ ٖلى خُاة الٟئاث الًُٟٗت زانت اإلاؿىحن منهم٦ ،ما ؤياٝ
اإلااجمغ خًغ قً الهجماث يض الؿ٩ان اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت.
وٍم ً٨ال٣ى ق ٫ؤن ٦باع الؿً ًخمخٗى قن بدماًت زانت في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ومً َظٍ الخماًت ما ًإحي:
 ًخمخ٘ ٦باع الؿً بما ًخمخ٘ بها الجغحى واإلاغضخى والخماًت اإلا٣غعة لليؿاء وٍخمخٗىنق بدماًت زانت جىاؾب ؾنهم. ًجب ه٣ل اإلاؿىحن مً مىاَ ٤الجزإ اإلاـلر بلى مىاَ ٤آمىت والؿماح بمغوع عظا ٫الضًً بليهم خُض ًخىاظضو قن. ًجب جىٞحر الغٖاًت الُبُت للمؿىحن في مىاَ ٤آمىت بُٗضا ًٖ مىاَ ٤الهغإ والٗملُاث الٗؿ٨غٍت.ب -خماًـت الصخافُين
جىاولذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في صوعتها الخامؿت والٗكغًٍ وي٘ الصخاُٞحن ،خُض صٖذ في ٢غاعَا
 1973ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بلى ٖغيه ٖلى اإلااجمغ الضبلىماسخي اإلاىٗ٣ض بجىُ.٠
اإلااعر في/11/02
الخماًت التي ًخمخ٘ بها الصخافي هي خهاهخه مً ألاٖما ٫الٗضاثُت باٖخباعٍ مضهُا واإلاضهُىنق لِؿىا ؤَضاٞا
ٖؿ٨غٍت ،وهالخٔ ؤن الخماًت ال٣اهىهُت للصخاُٞحن حلملها ؤخ٩ام الاجٟاُ٢اث والبروجى٧ى٫ق ألاو٫ق  ،ِ٣ٞوعٚم زُىعة
ألاٖما ٫الصخاُٞت في الجزاٖاث الضازلُت ٞةن البروجى٧ى٫ق الشاوي ال ًُبٖ ٤لى الصخاُٞحن ،ل ً٨جب٣ى اإلاباصت الٗامت
ألخ٩ام اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ؾاعٍت اإلاٟٗى ،٫وحٗخبر اإلااصة 79مً البروجى٧ى ٫ألاو٫ق ؤن الصخٟي
مضوي ٖلى مٗجى اإلااصة 50ال٣ٟغة ألاولى(.)1
ٖلى الصخافي ؤن ًدمل بُا٢ت َىٍت مؿلمت مً الضولت التي َى مً عٖاًاَا ؤو التي ًُ٣م بها ؤو التي ًٞ ٘٣يها ظهاػ
ألاهباء الظي ٌؿخسضمه وحكهض ٖلى نٟخه ٦صخافي.
عٚم ؤن البرجى٧ى٫ق الشاوي لم ًىو ٖلى خماًت زانت للصخاُٞحن ،بال ؤجهم ًخمخٗىنق باإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت اإلاىهىم
ٖليها في اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت والبرجى٧ى٫ق الشاوي والخماًت الٗامت اإلا٣غعة للمضهُحن(.)2
الخاجمـت
في يىء ما ج٣ضمً ،م ً٨ال٣ى ق ٫ؤن اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت حٗخبر حجغ الؼاوٍت في بىاء ال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي
الىا ٘٢حٗض ٦ظل ٪ؤو٫ق بهجاػ بوؿاوي ٌؿـ ؤخ٩اما مؿخ٣لت لخماًت اإلاضهُحن ،هٟـ الصخيء ًم٢ ً٨ىله بسهىم
( :)2شريف عتلم كآخركف ،ادلرجع السابق ،ص. 98
( ) :عامر الزماِف ،مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين ،الطبعة األكُف ،منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف ، 993 ،ص57
()2
KARINE LEXURE, Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Centre de droit
international de Paris, Etudes internationales N: 06, Imprimerie France Quercy, Edition N: 1186,
Novembre 1994, p 45
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البروجى٧ى ق ٫ؤلايافي الشاوي اإلالخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُ ٠واإلاخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘ ٚحر الضولي .ل٣ض خملذ
اجٟاُ٢ت ظىُ ٠في َُاتها ظملت مً الًماهاث ال٣اهىهُت والً٣اثُت مً ؤظل صٖم خماًت الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤزىاء الجزاٖاث
اإلاؿلخت.
ل٣ض ؤعؾذ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠ظملت مً اإلاباصت ؤلاوؿاهُت الهامت لخماًت اإلاضهُحن وٖلى عؤؽ َظٍ اإلاباصت الخمُحز بحن
اإلاضهُحن واإلا٣اجلحن وؤعيق ؤن مىيىٕ خماًت اإلاضهُحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘ ٚحر الضولي ًخهل اجهاال وزُ٣ا
بهظا اإلابضؤ ،واخترام َظا ألازحر ؤزىاء ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في ج٣ضًغيق َى لىخضٍ ٧ا ٝمً ؤظل جد ٤ُ٣الخماًت
الكاملت وال٩املت للمضهُحن.
 1977اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت واإلاخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘
بن البروجى٧ى٫ق ؤلايافي الشاوي لٗام
ٚحر الضولي ،ظاء في ٖمىم مىاصٍ ًىاقض ؤَغا ٝالجزإ ٖلى يغوعة ٖضم اؾتهضا ٝالؿ٩ان اإلاضهُحن وٟ٦الت الًماهاث
ألاؾاؾُت لهم ،وج٣ضًم اإلاؿاٖضة لهم ،والٗمل ٢ضع اإلاؿخُإ ٖلى جس ٠ُٟمٗاهاة الؿ٩ان اإلاضهُحن وخماًتهم مً
الهجماث وججىبهم مساَغ وآزاع ألاٖما ٫الٗضاثُت والٗؿ٨غٍت.
 1977اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت َى بمشابت لبىت جًا ٝبلى نغح
وؤٖخ٣ض ؤن البروجى٧ى٫ق ؤلايافي الشاوي لٗام
٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،زانت م٘ جؼاًض الاهتها٧اث الخانلت ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخت التي
ج ٘٣صازل ب٢لُم الضولت الىاخضة ،زانت وؤن مشل َظٍ الجزاٖاث ٧اهذ حٗخبر في ألامـ ال٣غٍب يغبا مً يغوب الكاون
الضازلُت للضو ق ٫و٧ان مجغص الخ٨ٟحر في خماًت اإلاضهُحن اخاًا الجزاٖاث الضازلُت ًهُضم م٘ جمؿ ٪الضو ق ٫بمبضؤ
الؿُاصة الضازلُت لها.
و٢ض زلهىا مً َظٍ الضعاؾت التي اٖخمضتها في ؾغص وجدلُل بٌٗ ؤخ٪ام وههىم اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت
 1977بلى الىخاثج الخالُت:
 1949والبروجى٧ى٫ق ؤلايافي الشاوي لٗام
اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاضهُحن ؤزىاء الخغب لٗام
ٞ ١ئاث زانت مً اإلاضهُحن مً اليؿاء وألاَٟا٫
 ل٣ض ويٗذ ظملت مً الًماهاث ال٣اهىهُت لٟ٨الت خماًت خ٣ى قو٦باع الؿً والصخُٟحن ؤزًاء الجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘ ٚحر الضولي وحكمل َظٍ الًماهاث ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
 1949و٦ظا البروجى٧ى ق ٫الشاوي ؤلايافي اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت
الضولُت التي ظاء الىو ٖليها في ٧ل مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
ظىُ ٠واإلاخٗل ٤بدماًت اإلاضهُحن في ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت طاث اَ٫اب٘ ٚحر الضولي٦ ،ما ؤن َىا ٥يماهاث ً٢اثُت
جخمشل في ججغٍم اهتها٧اث ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي وباألزو ٢ىاٖض اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت والبروجى٧ى٫ق ؤلايافي الشاوي
اإلالخ ٤به ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ظغاثم خغب ،مما ًجٗل َظٍ الاهتها٧اث جضزل في الازخهام اإلاىيىعي للمد٨مت الجىاثُت
الضولُت الضاثمت في الَاي.
 ٦ما حٗخبر مً بحن الًماهاث التي ويٗذ مً ؤظل خماًت اإلاضهُحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت طاث الُاب٘ ٚحرالضولي ،صوعق اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت لضخاًا َظٍ الجزاٖاث وج٣صخي الخ٣اث ٤بػاء
ا٫ؼاٖاث٦ ،ما ًبرػ صوعق َظٍ اإلاىٓماث في ٢ضعتها ٖلى َغح مشل َظٍ الً٣اًا ؤزىاء
ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت الهضالٕ َظٍ ه
ظلؿاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة.
ق
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قاةمت اإلاساحّ
2006
 -1بصواعص مىولَ ،ل هدً ظمُٗا بداظت لضٖم هٟسخي ،مجلت ؤلاوؿاوي ،الٗضص ،37زغٍ. ٠
ٖ -2امغ الؼمالي ،الٟئاث اإلادمُت بمىظب ؤخ٩ام ال٣انو قن الضولي ؤلاوؿاوي ،م٣ا ٫ميكى قع في ٦خاب مُٟض قهاب.
.1949
 -3اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب ،اإلااعزت في 12ؤوث
ٖ -4امغ الؼمالي ،ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي وؤلاؾالم( ،بضونق َبٗت) ،ميكىعاث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،مهغ،
2007
.
 -5قاعلىنق لُىضسخي ،وؿاء ًىاظهً الخغب ،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ( ،بضونق ٖانمت
2002
اليكغ). ،
 -6اإلااصة 6مً البروجى٧ى٫ق الشاوي ؤلايافي بلى اجٟاُ٢ت ظىُ ٠اإلاخٗل ٤بدماًت اخاًا اإلاىاػٖاث ٚحر الضولُت اإلاؿلخت لٗام
1977
.
2005
 -7مدمض ٞهض الكاللضة ،ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي( ،بضونق َبٗت) ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضًت. ،
.2007
 -8اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ" ،اليؿاء والخغب" ،الُبٗت الخامؿت ،ال٣اَغة،
.2008
ٞ -9لىعاوـ جحرؾُه" ،اليؿاء لؿىا اخاًا ٞدؿب" ،مجلت ؤلاوؿاوي ،الٗضص ،12عبُ٘
.1949
 -10اإلااصة 03مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب اإلااعزت في 12ؤوث
-11ؤخمض ٞخخي ؾغوع ،ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،الُبٗت الشالشت ،ميكىعاث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ال٣اَغة،
.2006
 -12قغٍٖ ٠خلم وآزغون ،اجٟاُ٢اث ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،الُبٗت الؿاصؾت ،بنضاع بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب
2005
ألاخمغ ،ال٣اَغة. ،
 -13ؾاهضعا ؾىجغ ،خماًت ألاَٟا ٫في خالت الجزإ اإلاؿلر ،م٣ا ٫ميكىعق في ٦خاب مُٟض قهاب ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
.1949
 -14اإلااصة14مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب اإلااعزت في 12ؤوث
.1949
-15اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بكإن خماًت ألاشخام اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب ،اإلااعزت في 12ؤوث
.1993
ٖ -16امغ الؼمالي ،مضزل بلى ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان،
- 17KARINE LEXURE, Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Centre de droit international de Paris,
Etudes internationales N: 06, Imprimerie France Quercy, Edition N: 1186, Novembre 1994, p 45.
ق
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ق

أخهامةاإلاظئىلُتةالجىاةُتةالدولُتةلجسٍمتةؤلاشدزاءةباألدًانة
الدلخىزةحماىةُبدٍةُبدةالِصٍصةس يد ،ةمجُتةالخنىىلىحُتةبىطىةالىادية-وشازةةالخِجُمةالِالىةاإلاـسٍتة
حمهىزٍتة ـسةالِسبُتة
123

ق
لخف
اػص اء ألاصًان ٌٗض اٖخضاء ٖلى ٢ضؾُت ؤلاٖخ٣اص الضًجي ،وؤلاؾاءة ّ
للضًً ّ
وللغؾى ،٫ومهاظمت الُٗ٣ضة بالباَل .وال
ع
ً
يغبا مً يغوب ؤلاػصعاء
ق
ًسخل ٠ألامغ بطا ٢ام بالٟٗل مً ًيخمىنق للُاثٟت الضًيُت طاتها ،ؤو مً ال ٌٗخى٣ىجها .وَٗض
والخد٣حر لؤلصًان الؿماوٍت مهاظمت الؿىت وؤلاؾاءة للصخابت وبلها ١الاتهاماث الجؼاُٞت للصخابت وآ ٫البِذ.
ٌٗغ ٝظغٍمت اػصعاء ألاصًان بإهه اخخ٣اع الضًً ؤو ؤخض عمىػٍ ؤو مباصثه الشابخت ؤو ه٣ضٍ ؤو ّ
بن ال٣اهى قن ّ
ية
السخغ ق
ٌٗض اػصعاء وال ٌؿمذ
مىه ،ألن مشل َظٍ الؿلىُ٦اث جشحر الٟتن .ومً َىا ٞةن الهجىم بإي ق٩ل ٖلى ٧ل ما ًخٗل ٤بالضًً ّق
به ،وال٣اهى قن ٌٗا٢ب ٖلُه.لظلٞ ٪اػصعاء ألاصًانٌٗ :جي الٗمل ٖلى جد٣حر اإلاٗخ٣ضاث والغمىػق الضًيُت الخانت بما ً٣لل
اختراما باإلاجخم٘.
بن ّ
الؿلم اإلاجخمعي َى الغ٦حزة ألاؾاؽ في اؾخ٣غاع الضولت ،واإلاٗ٨غ ألاو٫ق لهٟى َظا الؿلم َى اهخ٣اص ؤصًان
آلازغًٍ واإلاٗخ٣ض الضًجي لهم ،وَى ما ًجب ؤن ً٣ابل ب٩ل خؼم وقضة في الضو٫ق التي حؿعى بلى الاؾخ٣غاع والؿلم بحن
مىاَىيهإوالبض مً انضاع ٢اهىنق صولى ًجغم اػصعاء ألاصًان
والىا ٘٢ان الجغٍمت الضولُت وجدضًض اإلاؿئى٫ق ٖنها جدخم الخٗاونق الضولي اطا ً٩اص ًهبذ مؿخدُال م٩اٞدت الجغٍمت
الضولُت منها ظغاثم ألاصًان التي جترجب ٖليها ايغاع مد٣٣ت لؤلمً والاؾخ٣غاع والؿالم ؤلاظخماعي بحن ّ
الضو٫ق والخًاعاث –
صونق حٗإونق صولي ٗٞا ٫ؾىاء ٖلى نُٗض الدكغَ٘ ؤو اإلاالخ٣ت الً٣اثُت ـ ـ لظلً ٪جب ٖلى الضو٫ق انضاع حكغَٗاث ججغم
الاؾاءة للمٗخ٣ضاث ؤو اإلا٣ضؾاث الضًيُت
الهجماث الدالت :اإلاؿئىلُت – ؤلاػصعاء – ألاصًان – اإلاٗخ٣ضاث – اإلا٣ضؾاث – الخغٍت – الخٗبُحر-الجغاثم – يض –
الاوؿاهُت – الضولُت  -اإلاد٨مت – الجىاثُت -الخٗاونق-م٩اٝخت-مكغوٕ -خىاع -الخًاعاث -الش٣اٞاث.
;Abstract
Defamation of religions is an assault on the sanctity of religious belief, and the abuse of
religion and the Messenger, and attacking creed vanities. It's no different than if he already
belonged to the religious sect itself, or those who do not espouse. Is a form of disrespect and
contempt of heavenly religions attack Sunnis and abuse of the Companions and the charges
stick arbitrariness of the Companions and all House.
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The law defines the crime of contempt of religion as a contempt of religion or its
symbols, or a fixed or criticism or ridicule its principles, because such behaviors give rise to
discord. Hence, any form of attack on all matters relating to religion is considered contempt
does not allow it, and the law punishes Alih.lzlk Vazdra religions: means working on
contempt own beliefs and religious symbols, including decreases respectful society.

124

The community of peace is the cornerstone of stability of the state, and Sustained first to
disturb this peace is criticizing religions other religious belief to them, which must be
matched with determination and intensity in the countries that seek to stability and peace
between Mwatunaihowlabd of issuing an international law criminalizing contempt of
religions In fact, international crime and identifying responsible for it necessitate international
cooperation if it almost becomes impossible fight against international crime, including
religions crimes which have damaged achieving security, stability and social peace among
nations and civilizations - without effective international cooperation both in terms of
legislation or prosecution for that States must legislate criminalizes offending the beliefs or
religious sanctities
Keywords Search: responsibility - contempt - religions - beliefs - Sanctuaries LIBERTY - assimilation-crimes against humanity - International - Court - criminal.
Cooperation-anti-draft. dialog. civilizations. Cultures.

حد ت
ت بحن٦ق آصم بضلُل ؤهىا هجض ؤنىال ٖامت مكتر٫ضاث الضًيُت ؤو الضًً واخض وهي صًاهت ؤلاوؿان ألاو٣ؤنل اإلاٗخ
بلت التي ًخجه بليها٣ الىاؽ في الٗباصاث مبضؤ الهالة والٝ ٖغ٪ان لظل٩ل ػمان وم٧ ظمُ٘ الىاؽ ٖلى مضي الخاعٍش وفي
ضؽ٣ان م٩ الىاؽ ظمُٗا مبضؤ الهىم ًٖ الُٗام والدج بلى مٝاث زانت وٖغٟؤلاوؿان في نالجه والسجىص بمىان
همٞاًَ ؤو ؤلامام الظي ًام الىاؽ في الهالة وَٗغ٩ ال٪ظل٦اع وٟٛضيم الظبُدت مً الخُىان لالؾخ٣ىا مبضؤ جٞوٖغ
.واظباتهم الضًيُت
:فنسة البدث
غام٦ وب١اء والهضُٞم الغوخُت ومباصت الخحر والبر والى٣غٍمت واخترام ال٨ ال١ الىاؽ ظمُ٘ مباصت ألازالٖٝغ
ّ بحر والُٗاء٨حر للٛالىالضًً واخترام اله
ىا ؤًًا ؤن ًمحزوا بحنٞحن وؤصخاب الخاظاث وٖغ٦غاء واإلاؿا٣ٟوالغخمت بال
ّ خل٣الخحر والكغ وؤن ًدغمىا ال
ّ والؼها
.ظب واًظاء الازغًٍ وما اليها مً قغوع٨ت وال٢والؿغ
ّ الٗامت للضًاهاث واخضة وؤن
ّ ق٫ ٖلى ؤن ألانى٫ ٖليها بحن ظمُ٘ الىاؽ جض٤ٟل َظٍ الامىعق اإلاخ٧
تها٣ُ٣الضًاهت في خ
.ق آصم ومىه ؤزظ ظمُ٘ ؤوالص آصم مباصت الضًاهت٫صًاهت ألاب ألاو
ضاث الضًيُت و ٖلى خماًت٣ الضولُت جىو ٖلى خغٍت اإلاٗخ٤ُظا وؿخسلو ؤن ظمُ٘ الضؾاجحر الىيُٗت واإلاىاز٨َو
 بٗض جدضًض٪ضاث الضًيُت والخغٍت الضًيُت وطل٣ل مً ٌٗخضي ٖلى اإلاٗخ٧ بت٢٘ لً ًخم َظا بال بمٗا٢ً في الىا٨ألاصًان ول
ّ اهىنق وللضؾخىعق الىيعي٣ا لل٣مؿئىلُخه الجىاثُت َب
ق٫ذ ٖليها الضو٢ الٗاإلاُت والتي و٤ُُاث واإلاىاز٢اٟا لالج٣ق وَب٫للضو
.غتها٢وا
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اػهالُت البدث:
ً
ً
صوعا ٚحر مؿبى١ق جاعٍسُا ،زال ٫الؿىىاث ألازحرة فى مجا ٫اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت،
لٗبذ الً٣اًا ؤلاوؿاهُت ق
ً
ظىاثُا ٖلى اإلاؿخىيق الضولى ،العج٩ابهم بخضي الجغاثم يض
ق
خُض ؤنبذ اإلاجخم٘ ًاٍض بكضة ب٢غاع مؿئىلُت ألاٞغاص
ً
ً
ؤلاوؿاهُت( )٦ ،ما ؤن ازخهام اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت بالٟهل فى َظٍ الجغاثم باث ؤمغقا مؿخ٣غقا فى ٖهغها الخةلى.
و٢ض باث وااخا ؤن مىٓمت ألامم اإلاخدضة جىلي ؤَمُت ٢هىيق إلا٩اٞدت الجغاثم الضولُت ومنها اق٩الُت ظغاثم
الاٖخضاء وؤلاػصعاء باألصًان خُض بن َظٍ الجغاثم جخىػٕ آزاعَا بًٟل الخ٣ضم الٗلمي الهاثل ٖلى ؤ٢الُم صو٫ق ٖضة وبالخالي
ًهٗب ٖلى ال٣ىاهُحن الجىاثُت الىَىُت بمٟاَُمها الخ٣لُضًت اإلابيُت ؤؾاؾا ٖلى ٧ىنق ا٫ظغٍمت ْاَغة صازلُت ا٢لُمُت
مالخ٣ت مشل َظٍ ألاوكُت ؤلاظغامُت ,و٦ظا جبُان ما ًخمحز بت ٖهغها الخةلى مً وظىص قب٩اث ومىا ٘٢الخىانل ؤلاظخماعى
٣ٞض ؤنبذ َىا ٥اق٩الُت و٢ىٕ ظغٍمت اػصعاء ألاصًان مً زالَ ٫ظة اإلاىا.٘٢
في الى٢ذ الظي جُالب ؤَغا ٝبؾالمُت ّ
ٖضة اإلاجخم٘ الضولي بدبجي ٢اهى قن ؤممي لخجغٍم اػصعاء ألاصًانًُ ،الب
اإلاجخم٘ الضولي الضو ق ٫الٗغبُت وؤلاؾالمُت بخٗضًل مىاص ججغٍم اػصعاء ألاصًان وبً٣ا ٝبؾاءة اؾخسضامها ل٣م٘ ألا٩ٞاع
ؤن مٗٓم ٢ىاهحن ججغٍم اػصعاء ألاصًان في الٗالم الٗغبي جدُذ بهُاٚتها الًٟٟايت ام٩اهُت اؾخسضامها ل٣م٘
وآلاعاء .بط ّ ق
الخغٍاث.
ولظا هخيىاو٫ق َظا اإلاىيىٕ الهام مً زالَ ٫غح ؤلاق٩الُاث آلاجُت :ما هى ظغٍمت ؤلاػصعاء باألصًان ؟ومتى ج ٘٣؟ وما
هى اإلاؿئىلُت الجىاثُت التى جٖ ٘٣لى الصخو اإلاغج٨ب لهظة الجغٍمت ؟ وما هى الٗ٣ىبت ؟م٘ جىيُذ َل َىا ٥اعجباٍ بحن
خغٍت الغؤي والخٗبًغ وظغٍمت ؤلاػصعاء باألصًان ؟ وما َى اإلاُلىب مً اإلاجخم٘ الضولى ججاٍ الخهضي لجغٍمت ؤلاػصعاء
باألصًان ؟
وطىف همُب ُلى حمُّ اػهالُاث َرا البدث والتى هبخغيها ً خالى هسخىا لهرا اإلاىكىَ :
أَمُت البدث:
ي الُىم حٗضًل ٢ىاهحن ججغٍم اػصعاء ألاصًان ال٘عبُت بدُض ًسغط مً جدذ بىضَا الخٗبحر ًٖ الغؤي
باث مً الًغوع ق
ؤو الُٗ٣ضة ؤو ال٨ٟغ ،ؤو جىظُه الى٣ض ؤو اإلاالخٓاث بلى ألاصًان وما ًخٗل ٤بها مً ٖ٣اثض وقغاج٘ ومماعؾاث ،بط بن الخ٤
بض ؤن ًخم اؾدبٗاص ؤي ه٣ض لٟهُل ؤو فزهُت
في الى٣ض ال ًخٗاعى م٘ اخترام ألاصًان واإلا٣ضؾاث في شخيء٦ .ظل ٪ال ّق
ً ً
صًيُا وَظا ما هبخُٛت
صوعا ق
صًيُت مً بىض "اػصعاء ألاصًان" ،بط ال ًجىػق جدهحن ُ٦ان ؤو شخو مً الى٣ض إلاجغص ٧ىهه ًلٗب ق
مً زال ٫جىإولىا لهظا اإلاىيىٕ ول٩ىهه طا ؤَمُت فى و٢خىا وٖهغها الخةلى.
( ) نصت ادلادة ( )77من النظاـ األساسى للمحكمة اجلنائية الدكلية على العقوبات الواجبة التطبيق فأشارت إُف أف:

 يكوف للمحكمة أفتوقع على الشخص ادلداف بارتكاب جردية ىف إطار ادلادة " " 5من ىذا النظاـ األساسى إحدل العقوبات التالية :أ – السجن لعدد زلدد من السنوات لفًتة أقصاىا
 30سنة .ب – السجن ادلؤبد حيثما تكوف ىذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجردية كبالظركؼ اخلاصة للشخص ادلداف.
 -2باإلضافة إُف السجن،
للمحكمة أف تأمر دبا يلى  :أ – فرض غرامة دبوجب ادلعايَت ادلنصوص عليها ىف القواعد اإلجرائية كقواعد اإلثبات  .ب – مصادرة العائدات كادلمتلكات كاألصوؿ
ادلتأتية بصورة مباشرة أك غَت مباشرة من تلك اجلردية.
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بض مً ؤن جمخض مٓلت ال٣اهى قن ّ
لخجغم "زُاب الخدغٌٍ ٖلى ال٨غاَُت والٗىهغٍت" .ؤي ؤن الخجغٍم
في اإلا٣ابل ،ال ّق
ٌكمل ؤي زُاب ًضٖى لل٨غاَُت ؤو مماعؾت الٗىهغٍت يض ؤخض ؤو بٌٗ اإلاىاَىحن بؿبب الضًً ؤو الُاثٟت ؤو اإلاظَب
 ١ؤو الجيـ ؤو اللى قن ؤو ؤلا٢لُم ؤو الاهخماء الؿُاسخي .وٍىو ٦ظلٖ ٪لى اخترام مكاٖغ ؤَل َظٍ ألاصًان
ؤو الٗغ ق
والُىاث ٠وألاٖغا ١وألاظىاؽ .وألاَمَ ،ى ؤن ًً٘ ال٣اهى قن حٗغٍٟاث ص٣ُ٢ت وخاؾمت إلاٟاَُم ؤلاَاهت والخد٣حر
والخدغٌٍ ٖلى ال٨غاَُت ومماعؾت الٗىهغٍت ،ختى ال ُتٌؿاء اؾخسضام مىاصٍ ٦ما ًدضر الُىم.
اإلابدث الخمهُدي
اَُت اإلاِخحداث واإلاحدطاث الدًيُت وخسٍت السأي والخِبير
زل ٤هللا ؾبداهه وح٘الى ؤلاوؿان وزل ٤مٗه الكٗىعق الضًجي ٞالخضًً ؤمغ ُٞغيق في الىٟـ البكغٍت إلخؿاؾها بان
َىا٢ ٥ضعة َاثلت جخد٨م في ال٩ىنق وجخد٨م في مسلى٢اجه ٞالكٗىعق ّ
الضًجي ٚغٍؼة ؤؾاؽ لضي ؤلاوؿان جسخل ٠مً شخو
بلى ؤزغ ًىلض وَِٗل بها ولم جْ ً٨اَغة اظخماُٖت مً نى٘ اإلاجخمٗاث وبهما َبيٖت ُٞغٍت وفي َظا ً٣ى ق ٫ؾبداهه
ْ ُت ّ َّي َ ُت ْ َ َ ْ َ َ ُت ْ َ َ َ ْ ُت ْ َ َ ْ ُت ُت َ ُت َ َ َ َ َ ُت
وحٗالىَ :وب ْقط َؤ َز َقظ َ ُّبب َ
ً َبجي َآ َص َقم م ْ
٪م ْ
ً ُتْ ُت
ذ ِب َغِّبْ ٨قم ٢الىا َبلى ق ِه ْضها ؤ ْ قن ج ُت٣ىلىا ًَ ْى َقم
ىع َِ قم ط ِعٍته قم وؤقهضَ قم ٖلى ؤهِ ٟؿ ِه قم ؤلؿ ق
ه
ق
ق
ق
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُت
َ
ُت
َ
ً
ُت
َ
َ
ْ َ َ َّي ُت
ُت
َ
ُت
ْ
َ
َ
ُت
َ
َ
َّي
َ
َّي
َّي
َ
ُت
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّي
ْ
َ
ً ب ْٗ ِضَ ْقم ؤٞت ْه ِل٨ىا ب َما  َٗ ٞقلَ
ُت
ّ
َ
ً ٢ب قل و٦ىا ط ِعٍ قت ِم ق
 ٥آبائها ِم ق
 )172ؤو ج٣ىلىا ِبهما ؤقغ ق
ً َظا ٚا ِِ ٞلي قن (
ال ُِ٣ام ِقت ِبها ٦ىا ٖ ق
ِ
ِ
ْ ُت ُت َ
اإلا ْب ُِلى قن.
ولهظا ٞةن وكإة اإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت لم جخإزغ ًٖ وكإة ؤلاوؿان والجماٖاث ؤلاوؿاهُت ٞالٛغٍؼة الضًيُت
قاجٗت في ٧ل ألاظىاؽ البكغٍت وألاصًان باُ٢ت ما بُ٣ذ ؤلاوؿاهُت ألجها جساَب ؤلاوؿان وجغصٍ بلى ُٞغجه وُٖ٣ضجه وجىظه
له ؾلى٧ا وجل٣ى ٖلُه ج٩لُٟا
اإلاوجب ألاوىق
واإلاحدطاث ّر
ّر
الدًيُت
اإلاحـىد باإلاِخحداث
واإلاحدطاث ّر
ّر
الدًيُت
أوال :حِسٍف اإلاِخحداث
اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ٖىض ؤلاوؿان هي مجمىٖت الٗ٣اثض التي اوٗ٣ضث ٖليها هٟؿه ،واعجبُذ بها عوخهٞ ،ال ًىٟهل
ٖنها وبن ازخلٟذ صعظت ٞهمه لها ،وبًماهه بها ،وعؾىزه ٞيها ،وهي مىيىٖاث ججم٘ في الى٢ذ هٟؿه بِىه وبحن الىاؽ وبن
ازخلٟذ صعظت اَمئىاهه بليها مً واخض بلى ؤزغ وهي في عؤي ؤخض ال٣ٟهاء ٢" :ىاهحن قغُٖت ًلتزم بها ظم٘ مً الىاؽ ٢ىاهحن
ًجضَا في بِئت لِؿذ مً زل٣ه َى مشلها مشل اللٛت التي ًخل٣ها الُٟل مً والضًه وٍخٗامل بها م٘ ؤمه وؤبُه وؤؾغجه في
َٟىلخه زم م٘ ؾاثغ مىاَىُه ٖىضما ً٨بر.

 سورة األعراؼ اآليتُت . 73 – 72 - 2د  /سامي على مجاؿ الدين ،ادلرجع السابق ،ص . 5

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

126

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

ولئن ٧اهذ جل ٪الىخضة ؾمت الغؾاالث ظمُٗا ٞل٣ض جمحزث الغؾاالث الشالر ال٨بري بؼٍاصة مؼٍت وهي ؤجها جغظ٘
ظمُٗا بلى ؤنل ٢غٍب واخض وَى :ملت ابغاَُم ٖلُه الؿالم والظي ظٗله هللا حٗالى للىاؽ بماما .
وؤزحرا ٌؿخُُ٘ الىاْغ ؤن ًضع ٥ؤن عوح الضًاهت واخض وَى ج٣ىيق هللا وٖباصجه بالغوح والخ، ٤وَى ؾُاصة الخب
واإلاىصة وؾمى الازال ١وألاصاب بحن الىاؽ في اإلاٗامالث وبصاهت الكغ والخُُئت وبًظاء الٛحر والىاؽ ظمُٗا ٖلى ازخالٝ
صًاهاتهم ًضع٧ىنق وٍشبخىنق ؤن ما ًجمٗهم مً ألانى٫ق الضًيُت ؤٖٓم وؤَم مما ًٟغ٢هم .
زاهُا :اإلاِخحداث الدًيُت الظماوٍت اإلاِىُت بالخماًت الجىاةُت الدولُت
اإلا٣هىص باإلاٗخ٣ضاث الضًيُت الؿماوٍت ؤي اإلاجزلت مً ٖىض هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى ؤهبُاثه وعؾله وهي التي ؾىٝ
هخدضر ٖنها في َظا اإلاىيىٕ ألجها ألاولى بالخماًت الجىاثُت الضولُت.
 .1الدًاهت اليهىدًت
هؼلذ الخىعاة ٖلى ًض ؾُضها مىسخى (ٖلُه الؿالم ) وهاصث باإلادبت وؤلازاء والخدغعق مً الٗبىصًت ،وؤمغث اليهىصًت
بُاٖت هللا ومدبت آلازغًٍ بما ًدبىهه ألهٟؿهم ٦ما ؤمغتهم باإلخؿان ألٖضائهم ،وبُيذ لهم ؤن الخُاة الهالخت ؤٖلى
صعظت وعخمت مً خُاة الٗضؤوة والبًٛاء التى اٖخاصوا ٖليها.
ل ً٨اليهىص لم ًخمؿ٩ىا بما ظاءث به الخىعاة ،بل ؤياٞىا بليها ٖلى ًض ؤخباعَم الٗضًض مً ألاؾٟاع وظمٗىَا جدذ
اؾم الخلمىص ( ).
ٞكغَٗتهم اإلاضوهت فى مٗاصاة ؤلاوؿاهُت جغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؽ ٖىهغي ،خُض ًضعى اليهىص بإجهم قٗب هللا اإلاسخاع
مؿدىضًً فى طل ٪بلى الخلمىص خُض وعص ُٞه ما ههه ( أله ٪قٗب م٣ضؽ للغب بله ،٪بًا٢ ٥ض ازخاع الغب بلُ ٪لخ٩ىنق
له قٗب ؤزو مً ظمُ٘ الكٗىب الظًً ٖلى وظه ألاعى ) ( ).
وٍجحز الخلمىص اليهىصي ٢خل ٚحر اليهىصي ،خُض وعص ُٞه ما ههه (ا٢خل الهالر مً ٚحر ؤلاؾغاثُلُحن ألن مً ٌؿ٪ٟ
ً
٢غباها هلل )٦ ،ما ؤظاػ الخلمىص الغ١ق ول ً٨لليهىص ٖلى ٚحر اليهىص باٖخباعَم قٗب هللا اإلاسخاع ،وال ًسخل٠
ق
صم ال٩اٞغ ً٣ضم
المؤة ٖىض اليهىص ًٖ الغٞ ،٤ُ٢هي مدغومت مً الخ٣ى١ق اإلاضهُت ،بل هى ٖىضَم مسلى١ق ٚحر َاَغ ٧ىجها جدٌُ
مغ٦ؼ ع
وجسل الىٟاؽ هدُجت الىالصة ( ).

 د :حيدر عبد الرمحن احليدر :األمن الفكرم يف مواجهة ادلؤثرات الفكرية ،رسالة دكتوراه أكادديية الشرطة بدكف دار نشر أك سنة اصدار – د :سامي جماؿ الدينادلرجع السابق ص . 5
( ) 2الشيخ  /عبداهلل غوشة :رعاية اإلسالـ للقيم ك ادلعاىن اإلنسانية ىف الدكلة اإلسالمية ػ ادلؤسبر السادس جملمع البحوث اإلسالمية ىف األزىر ، 97 ،ص . 67
( ) 3اإلصحاح السابع (سفر التثنية ) الكتاب ادلقدس ،العهد األعظم ،القاىرة ، 966 ،ص .290
( ) 4األستاذ  /توفيق على كىبة  :حقوؽ اإلنساف بُت اإلسالـ كالنظم العادلية ،كتب إسالمية ،ع  ، 7اجمللس األعلى للبحوث اإلسالمية ،القاىرة ، 97 ،ص
 22ػ .24
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ٞاليهىصًت هي مجمىٖت مسخهغ مً اصاب وجاعٍش الا٢ىام والغوح الؿامُت هبٗذ في " ؤو قع " ٖانمت ال٩لضان زم
اهخ٣لذ بلى ؤعى ٦ىٗان واهدكغث في نَغألاعصن وظبا ٫نهُىنق واعجدلذ بلى صًاع الىُل ،زم جىَىذ بالص الجلُل وحؿغبذ
َىاث ٠منها بلى الدجاػ ،زم ه٣ل ٢ؿم منها بلى بابل وبٗض ػمً عظ٘ بلى نهُى قن .
 .2الدًاهت اإلاظُدُت:
٢امذ الضًاهت اإلاؿُدُت ٖلى ؤؾاؽ مدبت ؤلاوؿان ألزُه ؤلاوؿان و٧اهذ جدمل مشل بوؿاهُت ٖلُا ؤؾاؾها اإلادبت
والٗض ٫وؤلاهها ٝوالغخمت.
٦ما خملذ اإلاؿُدُت بلى ال٨ٟغ ألاوعبى والخًاعة ألاوعبُت٨ٞ ،غحى ٦غامت الصخهُت ؤلاوؿاهُت وجدضًض الؿلُت ُٟٞ ،ما
ًخٗل ٤بال٨غامت ؤلاوؿاهُت ٣ٞض ٞغ٢ذ اإلاؿُدُت بحن الٟغص ٦ةوؿان والٟغص ٦مىاًَ ،وٍظَب عؤي فى ال٣ٟه بلى ؤن َظٍ
ال٨ٟغة ؤزظتها الكغَٗت اإلاؿُدُت ًٖ الٟلؿٟت الُىهاهُت.
٦ما هاصث الضًاهت اإلاؿُدُت بمؿإواة الجمُ٘ ؤمام هللا ،ألامغ الظي ًٟؿغ ؤلا٢با ٫الىاؾ٘ للٗبُض ٖلى اٖخىا١
ً
ً
الكغَٗت اإلاؿُدُت ،ل ً٨نضاَا ٧ان مدضوصاٞ ،الٗبىصًت لم جل ٜوْل الخ٣ؿُم الُب٣ى ٢اثما ،وْلذ اإلاجخمٗاث حِٗل
فى ْل مباصت ال٣اهىنق الغوماوى والُىهاوى وحٗالُم ؤلامبراَىعٍت الىزيُت وبن ٧اهذ حٗلً اٖخىا٢ها للمؿُدُت وجىايل مً
ً
صاثما ولم ًخٛحر َظا الىا ٘٢ختى ُ٢ام الشىعة الٟغوؿُت التى ؤٖلىذ اإلاؿإواة بحن الجمُ٘ وؤجهذ هٓام الٗبىصًت
ؤظلها ق
والالٞذ للىٓغ ؤن اإلاؿُدُت خُىما ؤاخذ ٢ىٍت بٗض ؤن اٖخى٣ها ؤلامبراَىعق (٢ؿُىُحن) وظٗلها الضًً الغؾمى
الضًً ًبدشىنق ًٖ الخبرًغ ّ
لغوما ٖام213م .بضؤ عظاّ ٫
الضًجى للخغب ،و٧اهذ جل ٪بضاًت هٓغٍت الخغب الٗاصلت التى ناٚها
ال٣ضٌـ (ؤٚؿُُىىؽ ) وَىعَا ال٣ضٌـ (جىما ألا٦ضًجى) ألامغ الظي ًٟؿغ الٗى ٠الظي اؾخسضم فى قما ٫ؤوعوبا إلعٚام
ؾ٩اجها ٖلى اٖخىا ١اإلاؿُدُت ( ).
ؤما ما ًخٗل ٤بخدضًض الؿلُت ٞخظَب الخٗالُم اإلاؿُدُت ،بلى ؤن ؤي ؾلُت ٞى١ق ألاعى ال ًم ً٨ؤن ج٩ىنق ؾلُت
مُل٣ت ،والؿلُت اإلاُل٣ت ال ًسخو بها بال هللا٩ٞ ،ل ؾلُت بوؿاهُت مىٓمت هى ؾلُت مدضوصة الهالخُت بُبُٗت الخا٫
ٞال ًم ً٨لؿلُت ؤي خا٦م مهما ٧ان ؤن ج٩ىنق مُل٣ت ،ولؤلٞغاص الشىعة ٖلى الخا٦م بطا اؾدبض بالؿلُت ؤو ازخو بها
لىٟؿه ( ).
ل ً٨الىا٧ ٘٢ان ٌكحر بلى ٚحر طل٣ٞ ٪ض ازخو الُ٣هغ بالؿلُخحن الضًيُت والضهُىٍت بٗض ؤن خاعب ال٨ىِؿت
وؤزًٗها لؿلُخه ولم ًتر ٥إلاشلها ؤن جججى زماعَا بل ؤهه قىٍ ال٨شحر مً مباصئها ( ) ،اإلاؿُدُت ،وهي صًً انالحي ٢ام به
اإلاؿُذ ِٖسخى بً مغٍم ٖلُه الؿالم الهضاًت زغا ٝبِذ اؾغاثُل ٦ما ٢ا ٫طلَ ٪ى ًٖ هٟؿه وماػالىا به ًُ٨ضوهه ختى
خملىا خا٦مهم بالَـ الىبُي ٖلى ج٣غٍغ مدا٦مت اإلاؿُذ ؤمام مد٨مت حهىصًت آلعاء ػٖمىا ؤهه زالٞ ٠يها الخٗالُم التي

 عبد العزيز الثعاليب :زلاضرات يف تاريخ ادلذاىب كاالدياف يف ادلغرب اإلسالمي  ،تونس  983ص 96( ) 2راجع ىف ذلك ..د .حسن زنوف :فلسفة القانوف ،مطبعة العاىن ببغداد ،سنة  ، 975ص .29 ،28
( ) 3د .زلمود سالـ زناتى :مدخل تارخيى لدراسة حقوؽ اإلنساف ،الطبعة األكُف ، 987 ،ص 05 ، 04
( ) 4د .عبدالواحد زلمد الفار ادلرجع السابق ،ص .22
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ٖليها ظمهىعق اليهىص ٞخم لهم ما ؤعاصوا وؤؾ٨ىىا طل ٪الهىث الهاعر بالهضاًت الالهُت في ؤوعقلُم ولم ٌؿ٨ىىٍ ٞيها ختى
ْهغ ٖالُا في ألاُ٢اع ألازغيق ٖلى لؿان الخىاعٍحن الظًً جٟغ٢ىا في الٗالم لل٨غاػة باالهجُل وحٗلُم الخلُ٣ت.
 .3ؤلاطالم ػسَِت مي ش ان و هان
ٞالضولت ؤلاؾالمُت ٧اهذ مد٩ىمت آهظا ٥بضؾخىعق قغعى ؤهؼله هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى عؾىله ألامحن (م)٦ ،ما
ٖغٞذ َظٍ الضولت مبضؤ الخضعط فى الُ٣مت ال٣اهىهُت لل٣ىاٖض التى ٧اهذ جىٓم الٗال٢ت بحن الؿلُاث مً ظاهب ،وبُنها
وبحن ألاٞغاص مً ظاهب آزغ.
٦ما اٖترٞذ َظٍ ّ
ّ
والخغٍاث الٟغصًت (خ٣ى١ق ؤلاوؿان باإلاٗجى اإلاٗانغ ) وؤعؾذ ال٣ىاٖض التى جٟ٨ل
الضولت بالخ٣ى١ق
اخترام وزًىٕ ّ
الضولت لل٣اهىن ،مشل مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث وجبجى مبضؤ الؿُاصة الكٗبُت والغ٢ابت ٖلى ال٣اثمحن ٖلى
الضولت وقاوجها ،وبظل٩ً ٪ىنق ؤلاؾالم ٢ض ؤعسخى صٖاثم ؤو ٫صولت ٢اهىهُت فى الخاعٍش ومىه اهخٟذ ٨ٞغة الضولت ال٣اهىهُت بلى
باقى صو٫ق الٗالم.
وٍم٨ىىا ال٣ى٫ق بإن الخ٣ى١ق والخغٍاث الٗامت فى ْل الضولت ؤلاؾالمُت ألاولى ٧اهذ ٢ض جمحزث بٗضة زهاثو :
َر َر
َر َر َر ْر َر
( )1بجها مىدت بلهُت ولِؿذ جًٟل ؤو مىت مً الضولت ؤو الخا٦م٣ٞ ،ض وعص فى ٢ىله حٗالى {لح ْرقد أ ْرز َرطجىا ُرز ُرطجىا
َّن َّن َر
ْر َر ّر َر َر َر َر ْر َر َر َر ُر ُر ْر َر َر َر ْر َر َر َر ُر َر َّن ُر ْر
ى } (الخضًض٦ )25ما وعص فى مد٨م ٦خابه {الج ُرقه ال ِرري أ َرهص َرقى
اض ِربال ِرح ْرظ ِر ق
ىم الى ق
ان ِرلُح ق
اإلايز ق
اث وأهصلىا ِه قم ال ِرنخ ق
ِربالب ِرِى ِر ق
اب و ِر
ْر َر َر ْر َر ّر َر ْر
ْر َر ّر َر ْر َر ْر َر َر َر ْر َر
َر َر َر ْر َر َّن ْر َر َر َر َر َر َر َر ْر َر
َر
َر
ًَر
ُر
ُر
ّر
ْر
كز ىا ب ِرجي د قم وخمجىاَ قم ِرفي الب ِرقر والبد ِرقس وزشقىاَم ِر ق
ان } (الكىعي ،)17و٢ىله حٗالى {ولح قد ق
اإلايز ق
اب ِربالخ ِر ق
ال ِرنخ ق
ق و ِر
ًا
َّن ّر َر َر َر َّن ْر َر ُر ْر َر َر َر ّر َّن ْر َر َر ْر َر َر ْر
ُال } (ؤلاؾغاء.)70
ً خجحىا جف ِرل ق
ير ِر م ق
اث وفلجىاَ قم ُلى ل ِرث ٍرق
الو ِرُب ِر ق
َر َر ْر َر َر ْر َر َّن َّن
ن الج َرقه
 ١والخغٍاث ،خُض وعص فى ٢ىله حٗالى {أل قم جس قوا أ ق
ؤجها قاملت مً خُض اإلاىيىٕ ل٩ل الخ٣ى ق
( )2
َر ُّ َرَر
ْر َر ْر َر َر ْر َر َر َر َر ْر ُر ْر َر َر ُر َر َر ًا َر َر َر ًا
َّن َر ُر
َر
َر
َر
َّن
َّن
اهى قت } (ل٣مان٦، )20ما وعص فى ٢ىله حٗةلى{ًا أيها
أواث و ا ِرفي ألاز ِر ق
َر خ َرقس لنم ا ِرفي الظم ِر ق
ق وأطب قغ ُجُن قم ِروِم قه ً ِراَس قة وب ِر
َّن َر َر ُر ْر ُر ُر ْر َر َّن َر ّر ُر
ْر ْر َر َر َر ْر َر َّن ُر ْر َر َر ُر َر ْر َر َر َر َّن َر ْر ُر ْر ْر ُر ْر ُر َر َر ْر َر ُر َّن ْر
ي
ب ِرلجخح َرى ق
ىا َ قى أقس ق
ىا اُ ِردل ق
ن قى ٍر قم ُلى أ قال حِ ِردل ق
ى و قال ًم ِرس قمهن قم ػى ق
ين ِرلج ِرقه ػ َره َرداء ِربال ِرحظ ِر ق
ىا قىا ِر ق
ىا لىه ق
ًً ى ق
ال ِرر ق
َر َّن ُر ْر ّر َر َّن ّر َر َر ٌر َر َر ْر َر ُر َر
َّن ّر َر َر ْر ُر ُر ْر َر ْر َر ْر َر َر َر
ان و ِرئًخاء ِرذي
ن الج قه ًأ قس ِربالِد ِر قى و ِرؤلاخظ ِر ق
ن } (اإلااثضة٦ ،) 8ما وعص فى مد٨م لخابه { ِرئ ق
ير ِربما حِمجى ق
ن الج قه خ ِرب ق
ىا الج قه ِرئ ق
واجح ق
ْر ُر ْر َر َر َر ْر َر ْر َر ْر َر َر ْر ُر َر َر ْر َر ْر َر ُر ُر ْر َر َر َّن ُر ْر َر َر َّن ُر َر
ون } (الىدل.)90
ً الفدؼاء واإلاىن ِرقس والب ِرقي ٌ ِرٌِن قم لِجن قم جرلس ق
الحسبى قوًىهَرى ُ ِر ق
ؤجها ٖامت لؿاثغ الجيـ البكغيق وبظل ٪ج٩ىنق الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ؤصاهذ الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الٗىهغ
ْر َر َر َر ُّ َر ْر َر َر َر ّر َر ٌر َر ًا
َر َر
سا ِر ً ِره ٍرين ،ف ِراذا
ق َربؼ ق
و ِرلجمال ِرةن ِرقت ِرئ ِروي خ ِرال ق
اى زب ق
ؤو اللى قن ؤو الاهدضاع ال٣ىمى ؤو الُب٣ى٣ٞ ،ض وعص فى ٢ىله ح٘الىِ { :رئ قذ ق ق
َر
ُر
َر
َر َر
َر ُّ َر َّن ُر َّن َر َر ْر َر ُر
ُر َر َر ْر ُر
َر َر ُر َر ُر َر
اض ِرئها خجحىالم ّرِر ً ذل ٍرقس َروأهثى
ًً } (م ،)72،71و٢ىله حٗالى {ًا أيها الى ق
اح ِرد َر ق
ذ ِرف ِرق
َرط َّنى ْرٍخ ُرقه َروهفخ ق
ُه ِر ً ُّز ِر
وحي فحِىا ل قه ط ِر
َر َر َر ْر َر ْر َر َر َّن
َر َر َر ْر َر ُر ْر ُر ُر ًا َر َر َر َر َر َر َر ُر َّن َر ْر َر َر ُر ْر َر َّن َر ْر َر ُر ْر َّن َّن َر َر ٌر َر
اك ِرئ قال
ير } (الدجغاث )13و {و ا أزطجى ق
ُم خ ِرب ٌرق
ن الج قه ُ ِرج ق
ىد الج ِرقه أجحال قم ِرئ ق
ن ألس ن قم ِرُ ق
ي ِرلخِازفىا ِرئ ق
ىبا وقبا ِرة ق
غُ ق
وحِجىال قم ق
َر َّن َر ُر َّن ُر ُر ْر ُر َّن ًا َر َر ًا َر َر َر َر ُّ ْرُر
َر َّن ًا ّر َّن َر ًا َر َر ًا َر َر َّن َر ْر َر َر َّن َر َر ْر َر ُر َر
اخد قة وأها زبن قم
ن } (ؾبإ ،)28و٢ىله حٗالى {و ِرئ ق
اض قال ٌِجمى ق
ً أل قر الى ِر ق
ًسا ول ِرن ق
يرا وه ِرر ق
اض ب ِرؼ ق
ماف قت ِرلجى ِر ق
ن َ ِرر ِرقٍ أ خن قم أ قت و ِر
َر ْر َر ْر َر ْر َر ُر َر ْر َر ُر ْر َر َر ْر َر ُر ْر َّن َر َر َرَر
ْر
َر
َر َّن ُر
ق َّن
و ً ٍر ق
اث
ن ِرفي ذ ِرل ق
ف أل ِرظي ِرخن قم وألىا ِرهن قم ِرئ ق
ق واخ ِرخال ق
أواث وألاز ِر ق
الظ َرم ِر ق
ً َرًا ِرج ِرقه خج ُر ق
ن } (اإلاامىىنق ،)52و٢ىله حٗالى { َرو ِر ْر ق
فاجحى ِر ق
ّر ْر َر َر
ين } (الغوم .)22واطا ٧ان ؤلاؾالم زاجم الغؾاالث الؿماوٍت ظاء للىاؽ ٧اٞت وللبكغٍت ٧لها ٞظل ٪ألن َبُٗخه
اإلا ق
ِرلجِ ِر ِر
وحٗالُمه وج٩لُٟاجه نالخت لالوؿاهُت في ٧ل ػمان وم٩ان ٞاإلؾالم عؾالت ٧ل و٢ذ وقغَٗت ٧ل ٖهغ وقغَٗت الؼمً ٧له
ختى ًغر هللا ألاعى ومً ٖليها ومى ٠٢ؤلاؾالم مً خغٍت الغؤي والخٗبحر واار َى خَ ٤بُعي مىده هللا لٗباصٍ
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اإلاوجب الثاوي
فهىم خسٍت السأي والخِبير
أوال :اَُت خسٍت السأي والخِبير
ً٣هض بدغٍت الغؤي والخٗبحر ٖىض ؤخض ال٣ٟهاء " ؤلام٩اهُت اإلاخاخت ل٩ل بوؿان ؤن ًدضص بىٟؿه ما ٌٗخ٣ض ؤهه صخُذ
في مجا ٫ما " ( ).
وال جشىعق مك٩لت َاإلاا ْل الغؤي خبِؿا بحن ؤيل٘ ناخبه ؤما خُىما ًسغط الغؤي بلى خحز الىظىص ٞهىا ًخضزل
ال٣اهى قن لخماًت خغٍت الغؤي.
بطنٞ :دغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي وجىنُله لآلزغًٍ ـ ـ ـ بإًت وؾُلت مكغوٖت ٧اهذ لٗلهم ً٣خىٗىنق به وٍاٍضوهه ـ ـ ـ هي التي
جدخاط الخماًت ( ).
وٖلى َظا ٞدغٍت الغؤي جخًمً بم٩اهُت ٧ل ٞغص في الخٗبحر ًٖ ؤعاثه وؤ٩ٞاعٍ ومٗخ٣ضاجه الضًيُت وب٩اٞت الىؾاثل
اإلاكغوٖت ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بال٣ى٫ق ؤو بالغؾاثل ؤو بىؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت)3( .
زاهُا :هخاةج الىف ُلى خماًت خسٍت الِحُدة والسأي في الحىاهين الىهىُت والدولُت
ّ
وؤنغث ٖلى
ؾلمذ ظمُ٘ الضو٫ق ؤن خغًت الُٗ٣ضة والغؤي والخٗبحر مً الخ٣ى١ق اإلاُل٣ت التي ال ًجىػق الخ٣غب منها،
ؤهه ال ًجىػق ٞغى ؤي هىٕ مً ؤهىإ الُ٣ىص ٖلى ٨ٞغ الاوؿان وحٗبحرٍ.
وم٘ طل ٪وبىاء ٖلى الىهىم التي جم اؾخٗغايها في َظا الٟهلٞ ،ةن الضو٫ق وا٣ٞذ ٖلى زًىٕ خغٍت الخٗبحر
والغؤي لُ٣ىص مقغوٖت وختى ال جخًغعق الىىٓام وألامً الٗام ّ
للضو٫ق واإلاجخم٘ الضولي.
واٖخمضث الضو ق ٫ؤًًا ٖضم الخمُحز بؿبب ّ
 ١الاوؿان
الضًً و٢ض ؾاع ٖلى طل ٪وايٗى ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ق
 ١اإلاضهُت والؿُاؾُت واٖخمضجه ؤًًا اللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخمُحز وخماًت الا٢لُاث ٖىضما
والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ق
ٖضث مكغوٕ مباصت ًٖ الخغٍت وٖضم الخمُحز بكان الخ٣ى١ق واإلاماعؾاث الضًيُت ٦ما اٖخمضجه الهُئاث التي اٖضث
اٖالهه للً٣اء ٖلى ظمُ٘ اق٩ا ٫الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً والُٗ٣ضة.
وٍظ٦غ الاٖالن في صًباظخه ؤن اَما ٫واهتها ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؽ وزانت الخ ٤في خغٍت الخ٨ٟحر ؤو
الًمحر ؤو ّ
الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ؤًا ٧ان ٢ض ظلبا ٖلى البكغٍت ـ ـ بهىعة مباقغة ـ ـ خغوبا وآالما بالٛت خُض ًخسظ ؤي وؾُلت
ّ
الضازلُت ّ
للخضزل الاظىبي في الكئى قن ّ
للضو ق ٫ألازغي ،وخُض ًاصًان بلى بزاعة ال٨غاَُت بحن الكٗىب وألامم وؤٖغب ؤًًا
ّ
الخٗهب ووظىص جمُحز في ؤمىعق الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض وهي ؤمىعق ال جؼاْ ٫اَغة للُٗان في
ًٖ ٢ل ٤اإلاجخم٘ الضولي اػاء مٓاَغ

1

- jean crauen leslibertes puliques paris 1979 p. 145
 - 2د  /ماجد راغب :القانوف الدستورم دار ادلطبوعات اجلامعية اإلسكندرية سنة  986ص 4
-3شهد القضاء ادلصرل ىف عاـ  20 5ـ احلكم على اكال:الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.ككذلك ثانيا :االعالمى إسالـ حبَتل.كقد حكم عليهما بالسحن دلدة
ثالت سنوات بتهمة ازدراء االدياف كمها االف يقوماف بتنفيذ العقوبة.
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بٌٗ مىاَ ٤الٗالم وًٖ جهمُمه ٖلى اجساط ظمُ٘ ّ
الخضابحر الًغوعٍت للً٣اء ؾغَٗا ٖلى مشل َظا الخٗهب ب٩ل
ؤق٩اله ومٓاَغٍ إلاى٘ وم٩اٞدت الخمُحز ٕلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض.
اإلابدث ألاوىق
الجساةم كد الاوظاهُت دزاطت فى فهى ها واطاطها الحاهىوى
 ١ؤلاوؿان الظي خضر زال ٫الؿىىاث اإلاايُت ،خُض
اعجبُذ الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت بالخُىعق ال٨بحر فى خ٣ى ق
ً
ؤؾاؾا لخىٞغ يماهت ؤؾاؾُت لئلوؿان فى هٟؿه و٦غامخه ،وا٦تنٞها فى البضاًت بٌٗ الٛمىى زانت فى
ق
ظاءث ال٨ٟغة
مُشا ١هىعمبرط ،خُض جم عبِ الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت بالجغاثم يض الؿلم وبجغاثم الخغب ،زم ٧ان الخىظه ل ٪ٟاعجباٍ
ً
ق
جُىعا
الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت بالخغب الٗاإلاُت الشاهُت ب٣اهى قن مجلـ الغ٢ابت ع٢م ( ،)10ول٣ض جُى قع مٟهىم جل ٪الجغاثم
ً
٦بحرقا مً زال ٫الىٓام ألاؾاسخى إلاد٨مت ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا ،خُض اؾخ٣غ مٟهىم الجغٍمت يض ؤلاوؿاهُت ٖلى
ٖىانغ زالزت ظىَغٍت -1 :ؤن حكخمل ٖلى ؤٗٞا ٫ال بوؿاهُت ظؿُمت -2 .ؤن ج٩ى قن جل ٪ألاٗٞا ٫مىظهت يض الؿ٩ان
اإلاضهُحن -3.ؤن ًخم طل ٪مً زال ٫مسُِ واؾ٘ الىُا ١ؤو منهجى ألؾباب ؾُاؾُت ؤو ٢ىمُت ؤو ٖغُ٢ت ؤو صًيُت.
اإلاوجب ألاوىق
اَُت الجساةم كد ؤلاوظاهُت وُىاؿسَا
باصت طي بضء وؤلاوؿان ٌٗاوى مً ال٣م٘ والايُهاص والخٗظًب والدكُ٨ل ٖلى ؤًضي ؾلُاث بالصٍ ؤو ٖلى ؤًض
ؤظىبُت جدخل بلضٍ ؤو بؿبب الخغوب الضاثغة بحن بٌٗ الجماٖاث صازل بلضٍٞ .هطٍ مظابذ الخخاع حؿُغَا ٦خب الخاعٍش
ً
ً
ظغخا ٚاثغقا فى ظبحن ؤلاوؿاهُت .ومظابذ الههُىهُت فى ٞلؿُحن لِؿذ ببُٗضة ٖىا ( )،
ق
بالضم وَظٍ مظابذ الىاػٍت ماػالذ
وؾُاؾت الخمُحز الٗىهغيق التى ٧اهذ جماعؾها ألا٢لُت البًُاء يض ألا٦ثرًت الؿىصاء فى ظىىب بٞغٍُ٣ا ـ وبن ػالذ آلان ـ
ً
مشاال لدؿلِ ؤلاوؿان يض ؤزُه ؤلاوؿان ،ؤما ظغاثم الهغب فى البىؾىت اإلاؿلمت ٞال ج٣ل وخكُت وَمجُت ٖما
ؾدب٣ى ق
ؾب٣ها مً ظغاثم فى الٗهغ ال٣ضًم ؤو الخضًض ،و٦ظل ٪فى عواهضا جمشل فى ظغاثم مغوٖت طَب اخُتها آلاال ٝمً البكغ
وال٩ىٍذ حٗغيذ ـ فى ٞترة مٓلمت مً الخاعٍش الٗغبى ـ لجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ٖلى ؤًضي ٢ىاث الاخخال ٫الٗغاقى فى الٟترة مً
1991م ػاص مً ٢ؿىتها ووخكُتها نلت ال٣غبى فى الضًً والٗغوبت واليؿب التى جغبِ بحن ال٩ىٍذ
1990م بلى/2/26
/8/2
()
والٗغا. ١
وفى م٣ابل طلٌ ٪ؿعى اإلاجخم٘ الضولى ٖلى مغ الٗهىعق وألاػمان لخس ٠ُٟمٗاهاة الضخاًا والخىنل بلى ٖضالت
بوؿاهُت ًُ٣مىجها ٖلى ألاعى( ) ،و٢ض جم الخىنل بٗض مساى ٖؿحر بلى آلُت ًخد ٤٣مً زاللها ظؼء مً َظٍ الٗضالت
1945م والتى ٖلى الغٚم مً
ؤلاوؿاهُت وْهغث بكاثغ َظٍ الخجغبت فى مدا٦ماث هىعمبحرط بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؾىت
( ) شهدت فلسطُت على يد مركىت " أرغوف كشتَتف " اإلرىابيتُت مذابح اىتز ذلا الضمَت اإلنساىن كمن أشهرىا مذحبة دير ياسُت ىف إبريل  948كمذحبة كفر
قاسم سنة  ، 956راجع الدكتور زلمد سليم غزكل ،جردية إبادة اجلنس البشرل ،الطبعة الثانية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ، 982 ،ص  8ػ .20
( ) 2د .عيسى محيد العنزل ،د .ندل يوسف الدعيج  :ادلسئولية الدكلية ادلًتتبة عن االعتداء على حياة األسرل كادلعتقلُت ػ دراسة تطبيقية للحالة ىف الكويت ،جلنة
التأليف كالتعريف كالنشر ،رللس النشر العلمى ،جامعة الكويت2005 ،ـ ،ص43كما بعدىا.
( ) 3د .زلمد محد العسبلى :ادلركز القانوىن ألسرل احلرب ىف القانوف الدكُف اإلنساىن ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،طبعة 2005ـ ،ص 22كما بعدىا.
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بٌٗ ال٣هىعق الظي قابها ،بال ؤجها حٗخبر عاثضة خحن جبيذ ٨ٞغة " الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت " واإلاٗا٢بت ٖليها ،وَظٍ ال٨ٟغة
ّ
الخىؾ٘ فى مٟهىمها وفى جُبُ٣هاٟٞ ،ى زُىة ظغٍئت،
قهضث بٗض طلٟ٢ ٪ؼة هىُٖت جبكغ بٗضالت بوؿاهُت ٗٞالت بطا ما جم
1993م بهض ٝبوكاء مد٨مت ٖؿ٨غٍت صولُت إلادا٦مت ؤولئ٪
1991م) بخاعٍشٞ 22براًغ
ؤنضع مجلـ ألامً ال٣غاع( 808
الظًً اعج٨بىا ظغاثم خغب وظغاثم يض ؤلاوؿاهُت فى ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت( ) ،والظي جبجى الىٓام ألاؾاسخى إلاد٨مت ظىاثُت
صولُت إلاٗا٢بت اإلاؿئىلحن ًٖ اعج٩اب مسالٟاث ظؿُمت ل٣ىاٖض ال٣اهى قن الضولى ؤلاوؿاوى فى ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت مىظ
1994م) ٖ٣ب اإلاظابذ اإلاغوٖت التى قهضتها عواهضا فى الخغب
1991م٦ ،ظل ٪ؤنضع مجلـ ألامً الضولى ال٣غاع ع٢م( 935
ألاَلُت التى ٖهٟذ بها.
1948م خُض ٢غعث اإلااصة الشاهُت ( ؤن ل٩ل بوؿان خ ٤الخمخ٘
٦ما هو ٖليها ؤلاٖالن الٗالمى لخ٣ى١ق ؤلاوؿان لٗام
ب٩اٞت الخ٣ى١ق والخغٍاث الىاعصة فى َظا ؤلاٖالن صونق ؤي جمُحز بؿبب الٗىهغ ؤو اللىنق ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو
الغاي الؿُاسخى ؤو ؤي عؤي آزغ ؤو ألانل الىَجى ؤو الاظخماعى ؤو الثروة ؤو ؤي وي٘ آزغ صونق ؤًت جٟغ٢ت بحن الغظا٫
واليؿاء) ( ).و٢ض اؾخمغث الجهىص الضولُت الغامُت ٖلى وي٘ ثٖغٍ ٠مدضص للجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وبلى ب٢غاع الىزاث٤
الضولُت التى ججغم جل ٪الجغاثم وجٟ٨ل جى ُ٘٢الٗ٣ىباث اإلاىاؾبت ٖلى ٧ل مً ًغج٨ب بخضي َظٍ الجغاثم( ) .
اإلاوجب الثاوى
ألاطاض الحاهىوى لخدسٍم الجساةم كد ؤلاوظاهُت
ْهغث ٨ٞغة " الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت " واإلاٗا٢بت ٖلى اعج٩ابها ـ ؤو ق ٫ما ْهغث ـ فى ْل الخغوب والجزاٖاث اإلاؿلخت
1945م ،وجخمشل َظٍ اإلاباصت بًغوعة ٖضم
ومً زم ٞهى هخاط للمباصت ؤلاوؿاهُت ،واؾخ٣غث بٗض مدا٦ماث هىعمبحرط ؾىت
ّ
بٟٚا ٫الجاهب ؤلاوؿاوى فى خاالث الخغوب والجزاٖاث اإلاؿلختوٍدخىيق قغٍ "ماعجُجز" بظلٖ ٪لى زالزت مباصت حٗض مً
ال٣ىاٖض الٗغُٞت الغاسخت فى ال٣اهى قن ّ
 ١ال٣خا ٫مُ٣ضة ،وؤهه ًجب
الضولى ؤلاوؿاوى خغٍت اإلاخداعبحن فى ازخُاع وؾاثل وَغ ق
ً
َضٞا لهجىم
الخمُحز بحن اإلا٣اجلحن واإلاضهُحن م٘ مدإولت ببٗاص اإلاضهُحن ًٖ الجزإ ٢ضع ؤلام٩ان ،وؤهه ًدٓغ ظٗل اإلاضهُحن ق
1945م والتى
ي( ) ،و٢ض جضٖمذ َظٍ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت فى ؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗؿ٨غٍت الضولُت بىىعمبحرط ؾىت
ٖؿ٨غ ق
اٖخبرث الاٖخضاء ٖلى ال٣اٖضة ألاولى منها ظغٍمت خغب .بِىما الاٖخضاء ٖلى ؤي مً ال٣اٖضجحن الشاهُت ؤو الشالشت ظغٍمت
خغب وظغٍمت يض ؤلاوؿاهُت فى طاث الى٢ذ ( ).

( ) أنظر :قرار رللس األمن (رقم  )808بشأف إنشاء زلكمة جنائية دكلية ليوغسالفيا السابقة.
 - Un.أنظر الوثيقة:

Doc, s/Res/25704,1,47/1993.
( ) 2أستاذنا األستاذ الدكتور /عبدادلعز عبدالغفار صلم :دركس ىف حقوؽ اإلنساف ،بدكف2008 ،ـ ،ص38كما بعدىا.
( ) 3راجع..أستاذنا األستاذ الدكتور./عبدالواحد الفار :اجلرائم الدكلية ،ادلرج ع السابق ،ص .29 ،290كراجع بالتفصيل ىف ذلك د .زلمود شريف بسيوىن  :مدخل
ىف القانوف اإلنساىن الدكُف بالرقابة على استخداـ األسلحة  ، 999ص ص . 48 : 39
( ) 4د .رشيد محد العنزل :اجلرائم ضد اإلنسانية ػ دراسة ىف مفهومها كأساسها القانوىن كدكر األمم ادلتحدة ىف مكافحتو ا ،مرجع ساب ،ص .42
( ) 5د .زلمد على سلادمة :ادلسئولية اجلنائية الدكلية لألفراد ،ادلرجع السابق ،ص .5
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1948م) ( ) بهٟت زانت بخىٞحر
ي واإلاٗا٢بت ٖليها (
واَخمذ اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاى٘ ظغٍمت بباصة الجيـ البكغ ق
ً
ًٖىا فى ظماٖت ٖغُ٢ت ؤو صًيُت ؤو ٖىهغٍت ؤو
ق
يماهت ٢اهىهُت لئلوؿان جخمشل فى اٖخباع ؤلاٖخضاء ٖلى خُاجه بهٟخه
٢ىمُت ظغٍمت ًجب الخٗاو قن إلا٩اٞدتها ومٗا٢بت مً ًغج٨بها ( ) ،و٢ض ظاء الخىٖ ُ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢ت ٦غص ٗٞل صولُت ٖلى
الجغاثم التى اعج٨بتها الىاػٍت يض اليهىص ببان الخغب الٗاإلاُت الشاهُتٟٞ .ى الٟترة التى ؾب٣ذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مباقغة
وزال ٫الخغب ،اؾخسضمذ خ٩ىمت ؤإلااهُا الىاػٍت ؤؾلىب ؤلاباصة الجماُٖت ٦ؿالح يض ظماٖاث مُٗىت ،وَجية ؤو ٖغُ٢ت
ؤو ٖىهغٍت ؤو صًيُت ،بٛغى الً٣اء ٖليها ٧لُت ،و٧ان لهظٍ الجغٍمت عص ٗٞل َاثل فى الغؤي الٗام الٗالمى( ) ،و٢ض صٗٞذ
ٓٞاج٘ الىاػٍحن فى ؤإلااهُا الجماٖت ّ
الضولُت ٖلى الخٗاو قن فى وي٘ واجساط ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بالخُلىلت صو قن و٢ىٕ مشل َظٍ
الجغاثم مغة ؤزغي ،وٖليطل ٪ظاءث ؤلاجٟاُ٢ت لخىو فى اإلااصة ألاولى منها ٖلى ؤن " جهاص ١ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٖلى بباصة
الؿلم ؤو ؤزىاء الخغب ،هى ظغٍمت بم٣خطخى ال٣اهى قن ّ
الجيـ البكغي ،ؾىاء اعج٨بذ فى ؤًام ّ
الضولى ،وجخٗهض بمىٗها
واإلاٗا٢بت ٖليها( ).
ؤما ٖلى نُٗض جدغٍم الخٗظًب و٧اٞت نىعق المٖاملت اإلاهُىت٣ٞ ،ض اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٟٞى
1975م " بٖالن خماًت ظمُ٘ ألاشخام مً الخٗغى للخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
( 3452صـ )30بخاعٍش 9صٌؿمبر
ال٣غاع ع٢م
اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت( ) ،وبُيذ اإلااصة ألاولى ٖلى ؤهه :
ً
ً
ظؿضًا ؤم ٖ٣لُاً ،خم
ق
 -1ألٚغاى َظا ؤلاٖالن٣ً ،هض بالخٗظًب ؤي ٖمل ًيخج ٖىه ؤلم ؤو ٖىاء قضًض ،ؾىاء ؤ٧ان
ً
ٖمضا بصخو ما بٟٗل ؤخض اإلاىْٟحن الٗمىمُحن ،ؤو بخدغٌٍ مىه ،ألٚغاى الخهى ق ٫مً َظا الصخو ؤو مً
بلخا٢ه ق
شخو آزغ ٖلى مٗلىماث ؤو اٖترا ،ٝؤو مٗا٢بخه ٖلى ٖمل اعج٨به ؤو ٌكدبه فى ؤهه اعج٨به ،ؤو جسىٍٟه ؤو جسىٍ٠
ً
ً
ً
ق
مترجبا
مالػما لها ؤو
ق
هاقئا مً مجغص ظؼاءاث مكغوٖت ؤو
ق
ؤشخام آزغًٍ ،وال ٌكمل الخٗظًب ألالم ؤو الٗىاء الظي ً٩ىنق
ٖليها( ) ،فى خضوص جمصخى طل ٪م٘ ال٣ىاٖض الىمىطظُت الضهُا إلاٗاملت السجىاء( ).
ً
ً
ً
ومخٗمضا مً ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت
ق
ق
مخٟا٢ما
ق
ق٨ال
ً – 2مشل الخٗظًب
بال٨غامت".
ؤما اإلااصة الشالشت ٣ٞض خغمذ ٖلى الضو ق ٫الؿماح بالخٗظًب ؤو ٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو
الدؿامذ بكإجها٦ .ما ؤجها لم ج٣بل باجساط الٓغو ٝالاؾخصىاثُت مشل خالت الخغب ؤو زُغ الخغب ؤو ٖضم الاؾخ٣غاع
( ) راجع :
- United Nations Convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide (1948), 48
UNTS(1951), p. 277 – 323.
( ) 2د .مٌت زلمود مصطىف  :ادلرجع السابق ،ص .46
( ) 3د .أشرؼ توفيق مشس الدين :مبادئ القانوف اجلنائى الدكُف ،دار النهضة العربية ،الطبعة األكُف ،القاىرة ، 998 ،ص87كمابعدىا.
( ) 4د .زلمد عبدادلنعم عبداخلالق :اجلرائم الدكلية ػ دراسة تاصيلية للجرائم ضد اإلنسانية كالسالـ كجرائم احلرب ،الطبعة األكُف 989 ،ـ ،ص.53
( ) 5د .إدياف شريف قائد :مناىضة التعذيب كحقوؽ ادلواطنة ،مؤسبر ادلواطنة ،اجمللس القومى حلقوؽ اإلنساف ،القاىرة 25 ،نوفمرب 2007ـ ،ص.2 3
( ) 6زلسن عوض  :اجلهود التحضَتية للمؤسبر العادلى الثالث دلكافحة العنصرية ،كالتمييز العنصرل ،رللة قضايا حقوؽ اإلنساف ،اإلصدار السابع ،يوليو 200ـ،
ص 03كمابعدىا.
( ) 7د .عناف زلمد عناف :حقوؽ اإلنساف ىف السجوف ،مطبوعات جامعة الكويت 994 ،ـ ،ص.53

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

133

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق

الؿُاسخى الضازلى ؤو ؤًت خالت َىاعتق ٖامت ؤزغيق طعَٗت لخبرًغ الخٗظًب ؤو ٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت
ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت( ).
اإلابدث الثاوى
اإلاظئىلُت الجىاةُت ّر
الدولُت لالشدزاء باألدًان
مغ الٗهىعق ٖغٞذ البكغٍت نىعا مً الاٖخضاءاث التي حك٩ل ٖضواها
جُىعقث الجغٍمت الضولُت جُىعا ٦بحرا ٗٞلى ّق
ٖلى الجماٖت البكغٍت ٧ان ؤٚلبها في نى قع خغوب وٚؼواث وؤن الخاعٍش ٌسجل لىا وكىب الخغوب واهضالٖها ألؾباب
ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ؤظخماُٖت ؤو صًيُت ناخبها اعج٩اب الٗضًض مً ؤٖما ٫الخسغٍب واإلا٣اَٗت الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت ومً اخضر الجغاثم الضولُت ظغاثم الخٗضي ٖلى ألاصًان والخمُحز بحن البكغ بؿبب الضًً.
اإلاوجب ألاوىق
اَُت الجسٍمت الدولُت اإلااطت باإلاِخحداث واإلاحدطاث الدًيُت
ٗٞلى مغ الٗهىعق ازخل ٠ال٣ٟهاء في حٗغٍ ٠الجغٍمت ا٫صولُت ٗٞغٞها البٌٗ ّ
بإجها الاٗٞاٚ ٫حر اإلاكغوٖت التي
جغج٨ب باؾم الضولت بغياَا ؤو بدصجُ٘ منها يض مهلخت صولُت مدمُت ٢اهىها ( ) ؤي بن الجغٍمت ّ
الضولُت ال جغج٨ب بال
( ) د .كائل أمحد عالـ :مركز الفرد ىف النظاـ القانوىن للمسئولية الدكلية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،القاىرة200 ،ـ ،ص.33
- kelsen principles of international law new york p. 211.
للمزيد حوؿ فكرة اجلردية الدكلية:
 د  /رمسيس هبناـ اجلردية الدكلية حبث مقدـ للجمعية ادلصرية للقانوف اجلنائي سنة  987ص . 0العرب سنة  986ص . 35
 د  /عبد العزيز سليمر االرىاب الدكِف دار النهضة ية د  /زلمد الصاكم أحكاـ القانوف الدكِف يف رلاؿ مكافحة اجلرائم الدكلية للمخدرات دار ادلطبوعات اجلامعية االسكندرية سنة  984ـ ص . 8 د  /زلمد زلي الدين عوض اجلردية الدكلية كاحملاكمة عنها حبث مقدـ للمؤسبر االكؿ للحمعية ادلصرية للقانوف اجلنائي سنة  987ص . 0 د  /عمر حسن عدس مبادئ القانوف الدكِف العاـ ادلعاصر مؤسسة الطوجبي للطباعة كالنشر  2005 / 2004ص . 597 د  /جعفر عبد السالـ :مبادئ القانوف الدكِف العاـ دار النهضة العربية الطبعة الثانية سنة  986ص . 794 د  /سليماف ساَف االكحلي أحكاـ ادلسئولية اًفنائية عن اجلرائم الدكلية يف التشريعات الوطنية رسالة دكتوراه جامعة عُت مشس . 997 د  /حسنُت ابراىيم عبيد اجلردية الدكلية دراسة ربليلة تطبيقية  994الناشر دار النهضة العربية بالقاىرة . د  /محيد السعدم مقدمة يف دراسة القانوف اجلنائي الدكِف الطبعة االكُف  97بغداد . د  /زلمود صليب حسٍت دركس يف اجلنائي الدكِف دركس للدكتوراه حقوؽ القاىرة . د  /زلمد زلي الدين عوض دراسات يف القانوف اجلنائي الدكِف دبجلة القانوف كاالقتصاد العدد السنة  965 ، 35ص . 037 – 847 د  /زلمد عبد ادلنعم رياض ضلو زلكمة دكلية حملاكمة كبار رلرمي احلرب اجمللة ادلصرية للقانوف الدكِف اجمللد االككؿ  945ص  25كما بعدىا . د  /زلمد عبد ادلنعم عبد اخلالق اجلرائم الدكلية دراسة تاصيلية للجرائم ضد االنسانية كالسالـ كاحلرب الطبعة االكُف  989القاىرة .للمزيد من ادلعلومات حوؿ فكرة اجلردية الدكلية:
- jean graven cours de droit penal international le caire 1955 et voir aussi vers une cour criminelle
international cours de dectrat le caire 1956
– - m. bourquin crimes et delits contre la surete de etats etrangers r. c. a. d.i. 1927 , 1 – 16 pp. 121
243
- Pieter drosi the crime of state book – 1 " humanicide " , 1959 , a , w , sythoof – leyden
- Stainslave plauski " etudes des principles fondemen taux du droit international penal , paris " , 1972
2
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مً صولت يض صولت ؤو مجمىٖت صو٫ق صونق ٚحرَا مً ألاٗٞا ٫التي ًغج٨بها ألاشخام الُبُُٗحن بهٟتهم الٟغصًت ولى ٧اهذ
ياعة باإلاهالر الضولُت ٦إٗٞا ٫ال٣غنىت وججاعة الغ ٤ُ٢وظغاثم جؼٍُ ٠الٗملت وظغاثم الاججاع باإلاسضعاث وظغاثم الخٗضي
ٖلى ألاصًان والُٗ٣ضة وٚحرَا مً ألاٗٞا ٫التي جمشل ٖضواها ٖلى الُ٣م ألاؾاؽ في الىٓام الاظخماعي ٞةجها حٗض ٖىضَم
ظغاثم وَىُت وٍُلٖ ٤ليها ؤحياها ظغاثم ٖاإلاُت ( ) ٖلى اٖخباع ؤن الجاوي ًؼاو٫ق وكاَه الاظغامي في ٖضة ا٢الُم ،وبالخالي
ٌك٩ل ٗٞله زُغا ٖلى مهالر ٖضة صو٫ق مً َىا جخٗاونق الضو٫ق ٖلى م٩اٞدت َظا الىىٕ مً الجغاثم بالىو ٖلى ججغٍمها
في اجٟاُ٢اث صولُت جدضص ٞيها ال٣ىاٖض الاؾاؾُت التي ًجب ؤن حكخمل ٖليَاال٣ىاهحن الىَىُت.
وَٗض الُ٣ٟه )) pellaمً ماٍضي ٨ٞغة ٢هغ الجغٍمت الضولُت ٖلى ألاٗٞا ٫الهاصعة ًٖ الضولت الا ؤهه ًىاصي
باإلاؿئىلُت اإلاؼصوظت للٟغص والضولت ٗٞغ ٝالجغٍمت ّ
الضولُت ّ
بإجها ٗٞل ؤو جغ ٥ج٣ابله ٖ٣ىبت حٗلً وجىٟظ باؾم الجماٖت
الضولُت ( ) ،و٢ض اهخ٣ض َظا الخٗغٍ ٠في ؤهه عبِ بحن الجغٍمت ويغوعة اوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت صاثمت جسخو
باإلادا٦مت ًٖ الجغاثم الضولُت ( ).
وَٗغٞها ألاؾخاط الض٦خىعق مدمض مخي الضًً ٖىىّ ،
بإجها ٧ل مسالٟت لل٣اهىنق الضولي ؾىاء ؤ٧ان ًدٓغَا ال٣اهىنق
الىَجي ؤو ً٣غَا ج ٘٣بٟٗل ؤو جغ ٥مً ٞغص مدخ ٟٔبخغٍت الازخُاع ( مؿئى٫ق ازالُ٢ا ) بيغاعا باالٞغاص ؤو اإلاجخم٘ الضولي
بىاء ٖلى َلب الضولت ؤو بدصجُٗها ؤو عياء منها في الٛالب ً٩ىنق مً اإلام ً٨مجاػاجه ظىاثُا ٖنها َب٣ا ألخ٩ام طل٪
ال٣اهىنق ( ).
وظغاثم ؤلاػصعاء باألصًان جىضعط جدذ َاثٟت الجغٍمت الضولُت خُض ؤجها جخًمً اهتها٧ا لُ٣م تهم الجماٖت الضولُت
التي ج٣غعق خماًتها ب٣ىاٖض ال٣اهىنق الضولي.
اإلاوجب الثاوى
هبُِت الافِاى اإلانىهت لجسٍمت ؤلاشدزاء باألدًان
َبُٗت الٟٗل اإلا٩ىنق لجغٍمت ؤلاػصعاء باألصًان ً٨مً في اإلاهلخت – مدل الاٖخضاص – ٞاطا ٧اهذ مً اإلاهالر والُ٣م
التي تهم الجماٖت الضولُت ٞةن ٞان الاٖخضاء ٖليها ٌك٩ل ظغٍمت صولُت بهغ ٝالىٓغ ًٖ نٟت مغج٨بها واإلاججي ٖليهم ( ).
- Stifan claser " 1 infractio intermatinal ". paris , 1957 et voir " droit international penal
conventionnel " , bruxelles , 1970
- V. pella " la crimelite collective des etatas et la droit penal de l avenir " la dition bucarest 1926
 د  /مٌت زلمود مصطفى اجلردية الدكلية بُت القانوف اجلنائي الدكِف كالقانوف الدكِف اجلنائي دار النهضة العربية سنة  989ص  36كما بعدىا2
- pella: la crimin alite collective des etats et la droit penal de l avenir bucarset godde 1926 , p 109 ,
175 .
يندم بال بادلسئولية ادلزدكجة للفرد كالدكلة عن اجلردية الدكلية كيرل تقسيم اجلرائم الدكلية إُف جنايات كجنح ك أنظر أيضا د  /مٌت زلمود مصطفى اجلردية الدكلية
ادلرجع السابق ص 40
3
- plaeski , etude des pricipes fondamentaux du droit international penal paris 1972 p 72 .
 - 4د  /زلمد زلي الدين عوض دراسات يف القانوف اجلنائي الدكِف رللة القانوف كاالقتصاد العدد الثاين السنة  35يونيو سنة  965ص 296
5
- dr. cherif bassiouni – international criminal law – a draft international criminale code Netherlands,
1980.
ذكر دكتور بسيوين يف مقدمة كتابو أبنو توجد  22جردية دكلية ،ص .42 – 4
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ولبُان الهٟت الضولُت لالٗٞا ٫اإلا٩ىهت للجغٍمت اإلااؾت باإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت ٞةهه ًيبغي الغظىٕ بلى
ال٣اٖضة الخجغٍمُت وبلى اإلاهلخت اإلادمُت مً هاخُت ازغيق ُٞجب ؤوال ان ً٩ىنق مهضع الخجغٍم ٢اٖضة صولُت ؾىاء ا٧اهذ
ٖغُٞت ؤو اجٟاُ٢ت ب ٌٛالىٔ ًٖ ججغٍمها بم٣خطخى حكغَ٘ صازلي مً ٖضمه ٞال ٌكترٍ لخىاٞغ الهٟت الضولُت لالٗٞا٫
اإلا٩ىهت للجغٍمت ان ً٩ىنق مٗا٢با ٖليها في ال٣اهىنق الجىاجي الضازلي للضو٫ق – ٦ما هغيق الان ع ٌٞبٌٗ الضو٫ق ألاوعوبُت (
الضهماع , ٥الجروٍج ٞ ,غوؿا  ,اهجلترا  ,اًُالُا  ,اإلااهُا ) ج٣ضًم الصخُٟحن مغج٨بىا الغؾىم اإلاؿِئت للغؾى٫ق ال٨غٍم بلى
اإلادا٦مت بذجت ٖضم وظىص ٢اهىنق ًضًنهم وطل ٪في اَاع خغٍت الغؤي والخٗبحر ٞهي ال حؿخمض نٟتها الضولُت في الانل مً
اظمإ الدكغَٗاث الضازلُت ٖلى ججغٍمها وان ٧ان َظا الاظمإ ٌٗض مهضعا زاهىٍا مً مهاصع ال٣اهىنق الضولي وٍجب زاهُا
ان ً٩ىنق الؿلىٚ ٥حر اإلاكغوٕ حهضص مهلخت اؾاؾُت في اإلاجخم٘ الضولي و٦ظل ٪الاٗٞا ٫اإلااؾت بمٗخ٣ضاجه وم٣ضؾاجه
الضًيُت ٞهي حٗض اٖخضاءاث ٖلى ظىاهبه الىٟؿُت والازالُ٢ت ٞهي اٖخضاءاث ٕلى ُ٢م اؾاؾُت تهم اإلاجخم٘ الضولي.
ووؿخسلو بلى ان ؤي ظغٍمت ماؾت باإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت ظغٍمت صولُت الن اإلاهلخت مدل الاٖخضاء مً
اإلاهالر والُ٣م التي تهم الجماٖت الضولُت واإلاججي ٖليهم لهم ا٦ثر مً خيؿُت وفي ظمُ٘ صو٫ق الٗالم وان الايغاع لِؿذ
مدهىعة في م٩ان اعج٩اب الجغٍمت بل ازاعَا ًمخض بلى ٧ل صو٫ق الٗالم – مما حهضص ألامً والؿلم الضولُحن وزحر مشا ٫لظل٪
 ١اإلاصخ ٠ال٨غٍم في الهىض ؤزغ َضم ظماٖت
– الهى قع اإلاؿِئت للغؾى ق ٫ال٨غٍم نلى هللا ٖلُه وؾلم وما جغجب مً ازاع وخغ ق
َالبان لخمازُل بىطا في اٛٞاوؿخان وجهغٍداث بابا عوما" بىضًُ٨ذ الؿاصؽ ٖكغ".
اإلاوجب الثالث
ئ هاهُت ئكافت حسٍمت اشدزاء ألادًان الخخـاؾ اإلادنمت الجىاةُت الدولُت
اوال :اإلاؼهجت والخِا ي الدولى ّ ألاش ت

()

َظٍ الغئٍت الٗامت بطا جم جسهُهها لخ٣خهغ ٖلى ألاصًان الؿماوٍت التى ٌٗخ٣ها ؤ٦ثر مً زلثى مىاَجى الٗالم وٍؼٍض
مٗخى٣ى ؤلاؾالم منهم ٖلى اإلالُاعًٍ ،و٦ظل ٪اإلاؿُدُتٞ ،ةجها جاصي بالخإُ٦ض بلى يغوعة الٗمل ٖلى خماًت َظٍ ألاصًان مً
٧ل حٗضي ؤو سخغٍت ؤو اؾتهؼاء ًمـ مً م٩اهتها وٍهِب مكاٖغ مٗخ٣يها ويماثغَم وٍدغيهم ٖلى الخ٣ض وال٨غاَُت .
لظل ٪خغنذ الجمُٗت الٗامت لهُئت ألامم اإلاذخضة وؤظهؼتها الٟغُٖت ٖلى بنضاع الٗضًض مً ال٣غاعاث التى جدٓغ
2004م الظي ًضٖى بلى مىاًَت حكىٍه نىعق ألاصًان ،و٢غاع لجىت
ؤلاؾاءة بلى ألاصًان مشل ٢غاعَا الهاصع بخاعٍش 11هىٞمبر
2005م ( ).
خ٣ى١ق ؤلاوؿان بكإن م٩اٞدت اػصعاء ألاصًان الهاصع بخاعٍش12ببغٍل

 د  /زلمد الفاضل اجلرائم الواقعة عُف أـف الدكلة كزارة الثقافة دمشق سنة  ، 987ص  538كما بعدىا . د  /عبد العزيز سليمر االرىاب الدكِف ادلرجع السابق ص .35 د  /زلمد مؤنس زلب الدين االرىاب الدكِف ادلرجع السابق ص . 37( ) د .زلمد سعيد  :زلاضرة بعنواف احلرية الدينية كحقوؽ اإلنساف ،الدكرة ادلتخصصة ىف رلاؿ حقوؽ اإلنساف ( حقوؽ اإلنساف كادلواطنة ) معهد تدريب ضباط
الشرطة ،القاىرة2007/ 2/26 ،ـ.
( ) 2د .ىاىن مسَت عبد الرزاؽ :ادلرجع السابق ،ص . 28
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واَخمذ المهٓماث الضولُت اإلاىبش٣ت ًٖ ألامم اإلاخدضة ٢بل طل ٪بدٓغ وكغ ما ًشحر الخمُحز وال٨غاَُت بحن الكٗىب
بؿبب الاهخماء الضًجى ،وٖلى ؾبُل اإلاشا٢ ،٫ض ؤنضع اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت فى صوعجه
ً
ً
ٖاإلاُا بكإن اإلابات ألاؾاؾُت الخانت بةؾهام وؾاثل ؤلاٖالم فى صٖم الؿالم،
ق
ق
بٖالها
1978م
الٗكغًٍ بخاعٍش 28هىٞمبر
ً
و٢ض جًمً ؤلاٖالن جظ٦حرقا بما ؤوعصٍ ؤلاٖالن الٗالمى لخ٣ى١ق ؤلاوؿان مً خٓغ ُٞما ًسو الخدغٌٍ ٖلى البًٛاء
الضًيُت وم٩اٞدت الٗىهغٍت وٚحر طل ٪مً ؤق٩ا ٫الٗضاء الضًجى ،وَالب ؤلاٖالن وؾاثل ؤلاٖالم باإلؾهام فى اخترام
الخ٣ى١ق وال٨غامت لجمُ٘ ألامم والكٗىب صونق جٟغ٢ت بؿبب الضًً ؤو الٗىهغ ؤو الجيـ ( ).
ي خغٍت
وم٘ بزال ٫البٌٗ بهظٍ اإلاباصت واإلاىاقضاث ،واؾخسٟا ٝالبٌٗ آلازغ باإلاٗخ٣ضاث والغمىػق الضًيُت بضٖى ق
ي اإلاٗخ٣ضاث وألاصًان الؿمإوٍت،
الغؤي والخٗبحر ،وُ٢ام بٌٗ الضو ق ٫وألاٞغاص بيكغ بٌٗ ألاٞالم والغواًاث التى جؼصع ق
ججضصث الخاظت بلى اإلاُالبت باجساط ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بخٗؼٍؼ الخٗاونق والخ٣اعب بحن ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولى لخجغٍم
اإلاؿاؽ بالضًاهاث الؿماوٍت واػصعاء الغؾل ال٨غام ،والٗمل ٖلى وكغ ُ٢م الدؿامذ والخٗاونق والٗض ٫والؿالم ،وهبظ
الخٗهب والٗى ٠وؤلاعَاب بىنٟها ؤمغاى زُحرة فى اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ( ).
* لظلَ ٪البذ مهغ اإلاجخم٘ الضولى وألامم اإلاخدضة بةنضاع حكغَ٘ صولى ًلؼم ٧ل الضو٫ق بخجغٍم بػصعاء ألاصًان،
ً
والتى جدمل فى َُاتها زُغقا ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن ( ).
ي "الؿاب " ٤والامحن الٗام لجامٗت الضو ق ٫الٗغبُت الخةلى فى
وؤ٦ض الؿُض /ؤخمض ؤبى ال ُِٛوػٍغ الخاعظُت اإلاهغ ق
2007م
٧لمخه ؤمام الجلؿت الاٞخخاخُت إلااجمغ وػعاء زاعظُت صو٫ق مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمى الظي بضؤ ؤٖماله بخاعٍش 15ماًى
ً
٦ ١بحر بحن خغٍت
فى بؾالم ؤباص ،ؤَمُت الخٗامل بدؼم م٘ ظغٍمت اػصعاء ألاصًان وحلوٍه الغمىػق الضًيُت مكحرقا بلى وظىص ٞاع ق
ال٨ٟغ وخغٍت الخٗبحر ًٖ ال٨ٟغ.
٦ما َلب الض٦خىعق /مهُٟى ال٣ٟى عثِـ لجىت الٗال٢اث الخاعظُت بمجلـ الكٗب اإلاهغيق "الؿاب "٤وًٖى
2008م بًغوعة
مهغ اإلاكاع ٥فى اإلااجمغ الٗالمى لخىاع ألاصًان والخًاعاث الظي ٖ٣ض فى ؤؾباهُا زال ٫قهع ًىلُى
بنضاع مشل طل ٪الدكغَ٘ الضولى الظي ًدغم اإلاؿاؽ بالضًاهاث الؿماوٍت باٖخباعَا م٣ضؾاث للمؿاَمت فى بًجاص بِئت
صولُت مىاؾبت لخُٟٗل ظهىص الخٗاٌل اإلاكتر ،٥ومً ظاهبها َالبذ اإلااؾؿاث الضًيُت الغؾمُت فى مهغ ،وفى م٣ضمتها
ألاػَغ الكغٍ ،٠ألامم اإلاخذ صة بةنضاع ٢غاع صولى خاؾم و٢اَ٘ بخجغٍم اػصعاء ألاصًان والاٖترا ٝبالخٗضًت الش٣اُٞت لؤلمم
اإلاخدضة والكٗىب ( ) ،وؤوار البُان الهاصع مً ألاػَغ الكغٍ ٠وصاع ؤلاٞخاء اإلاهغٍت ووػاعة ألاو٢ا ٝؤن " :خغٍت الخٗبحر
ج ٠٣ؤو جخىٖ ٠٢ىض ألاصًان واإلا٣ضؾاث وال ًجىػق لها ؤن جخسُى جل ٪الخضوص والبض ؤن ًخم ؤلالتزام بيكغ ز٣اٞت الدؿامذ
والؿالم واإلادبت والخٗاونق ( ).
( ) د .عبد العزيز زلمد سرحاف :األمم ادلتحدة كاختيار ادلصَت الشرعية كاالستعماؿ األمريكى ،ادلرجع السابق ،ص .2 0
( ) 2د .إيريكا ػ إيرين ػ أ  .دايس ،احلرية ادلكفولة للفرد دبتقضى القانوف ،دراسة عن كاجبات الفرد أزاء اجملتمع كالقيود ادلفركضة على حقوؽ اإلنساف كحرياتو دبقتضى
كمحام األقليات ،األمم ادلتحدة ،نيويورؾ 990 ،ـ ،ص  220كما بعدىا.
ادلادة " "29من اإلعالف العادلى حلقوؽ اإلنساف ،ادلقرر اخلاص ،اللجنة الفرعية دلنع التمييز ة
( ) 3د .أمحد زلمد عبد اهلل أبو العال :تطور دكر رللس األمن كالسلم الدكليُت ،ادلرجع السابق ،ص  280كما بعدىا.
ؽ ،ص . 3
( ) 4نقال عن د .ىاىن مسَت عبد الرزاؽ :نطاؽ اختصاص احملكمة اجلنيابية الدكلية ،ادلرجع الساب
5
( ) www.islamonline.net/servlet/satellite?c=ArticleA_C&Cid=1203757744076& page.name = zone0arabic-news%2FNWALayout.
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ومً ظهت ؤزغيق صٖا بابا الٟاجُ٩ان باٖخباعٍ الىاَ ٤باؾم ظمىٕ اإلاؿُدُحن ال٩ازىلُ ٪فى ٧اٞت ؤهداء الٗالم واإلاغظ٘
الضًجى لهم ،بلى الاخترام اإلاخباص ٫وٖضم بَاهت الغمىػق الضًيُت ،وؤٖلً ؤن خغٍت الخٗبحر ال حٗجى الخغٍت فى بَاهت اإلاٗخ٣ضاث
ً
ظىا مً الاخترام اإلاخباصٌ ٫صج٘ ٖلى الؿالم بحن ألامم ،وصٖذ ال٨ىِؿت
الضًيُت و٢ا ٫ؤن الخٗاٌل ؤلاوؿاوى ًخُلب ق
ألاعزىط٦ؿُت فى مهغ الٗالم بلى يغوعة ؾً ٢اهىنق اػصعاء ألاصًان.
 ١ؤلاوؿان بالجمُٗت
وهدُجت لهظٍ اإلاىاقضاث الضولُت والغؾمُت ووؾِ عٚ ٌٞغبى ظماعى ؤنضعث لجىت خ٣ى ق
ً
2005م٢ ،غاعا ٚحر ملؼم
مجضصا فى الضوعة 63للجمُٗت الٗامت اإلاىٗ٣ضة فى قهغ ؾبخمبر
ق
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة U.N.G.A.
ًدض الضو قٖ ٫لى خٓغ اػصعاء ألاصًان ،وؤ٦ض ال٣غاع الظي ج٣ضمذ به الضو ق ٫ؤلاؾالمُت بضٖم مً بُالعوؾُا وٞجزوٍال
ً
ٚالبا وزُإ ما جيؿبب بلى الضًً ؤلاؾالمى ،و٢ض ؤٖغبذ
 ١ؤلاوؿان وؤلاعَاب ق
والهحن و٧ىبا وعوؾُا ،ؤن اهتها٧اث خ٣ى ق
اللجىت فى ال٣غاع ًٖ ٢ل٣ها الٗمُ ٤بػاء الخمُحز الٗغقى والضًجى ججاٍ ألا٢لُاث ؤلاؾالمُت مىظ ؤخضار 11ؾبخمبر ،وصٖا
()
ال٣غاع بلى وي٘ خض لئلٞالث مً الٗ٣ىبت بػاء مً ًُل٣ى قن الخهغٍداث وألاٖما ٫الٗىهغٍت
ونغح مىضوب مهغ لضي ألامم اإلاخدضة فى ظىُ ٠الؿٟحرَ /كام بضع"الؿاب ،"٤بإن بصعاط ألامم اإلاخدضة للمىيىٕ
ٖلى ظضو٫ق ؤٖما ٫مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ونضوعق َظا ال٣غاع ٌٗ٨ـ بصعا ٥اإلاجخم٘ الضولى إلاضي وزُىعة اؾخٟدا ٫جل٪
ً
ًٖىا فى الجمُٗت
ق
الٓاَغة وآزاعَا اإلادخملت ٖلى الؿالم الٗالمى والخٗاٌل بحن الكٗىب والخًاعاث ،و٢ض ؤًض ال٣غاع85
ً
ًٖىا وامخى٘ ًٖ 42الخهىٍذ ( ).
ق
الٗامت بِىما ٖاعيه50
بٗض الٗغى الؿاب ٤لجملت اإلاىاقضاث الضاُٖت لؿً ٢ىاهحن ججغم اػصعاء ألاصًان وجدغى ٖلى الخ٣ض وال٨غاَُت
بحن الكٗىب بما حهضص الؿلم وألامً الضولُحن ( ) ،وب٢ىإ الضو٫ق بًغوعة ٖضم اإلاؿاؽ باإلا٣ضؾاث واإلاٗخ٣ضاث الضًيُت،
ي الخضمحروالاهٟالث ،جٓهغ ؤَمُت
م٘ زلِ البٌٗ منها بحن خغٍت الخٗبحر ويغوعة يبُها وخماًتها مً الاهؼال ١فى مهإو ق
بصاعط ظغٍمت اػصعاء ألاصًان يمً ازخهام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ( ).
ٞالضو٫ق بما لها مً مهالر ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ،وبما جدىٍه مً قٗىب جسخل ٠اهخماءاتها الضًيُت والٗ٣اثضًت،
ًٞال ًٖ ؤؾـ الخٗامل الضبلىماسخى التى جُ٣ضَا فى الخٗامل ٖلى اإلاؿخىيق الضولى ،ال ًم ً٨جهىعق ُ٢امها ؤو ُ٢ام
اإلااؾؿاث الغؾمُت باػصعاء ألاصًان ؤو اإلاؿاؽ باإلاٗخ٣ضاث والشىابذ الخانت بُاثٟت مُٗىت مً الُىاث ٠ؤو الجماٖاث
( ).
وبدهىم ألاٞغاص٣ٞ ،ض ال جإحى الاٖخباعاث الؿاب٣ت بم٩ان لضحهم ،بط ٢ض ًخهىعق البٌٗ منهم ؤن خغٍت الخٗبحر ًٖ
ألا٩ٞاع وآلاعاء ال٩امىت بضازله ؤمغ مباح ٚحر مُ٣ض بإًت ُ٢ىص فى ْل ا٫صًم٣غاَُاث الخضًشت واخترام خ٣ى١ق ؤلاؾىان و٢ض
جمهل بٌٗ الضو٫ق فى مىاظهت َظٍ الؿلىُ٦اث بؼٖم ٖضم جإزحرَا ؤو الٖبخاعاث ؤزغيق ؾُاؾُت جخضعط جدذ مؼاٖم
( ) تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصرل ،الدكرة ( )5ادللحق رقم  ( A/50/in) 18األمم ادلتحدة  990ـ ،ص  70كما بعدىا.
( ) 2د .ىاىن مسَت عبد الرزاؽ :نطاؽ اختصاص احملكمة اجلنائية الدكلية ،ادلرجع السابق ،ص. 32
( ) 3د .ىيكتور جركس أشبيل :عادلية حقوؽ اإلنساف كالتنوع الثقاىف ،اجمللة العربية حلقوؽ اإلفساف ،العدد السابع2000 ،ـ ،ص .27
( ) 4أستاذنا األستاذ الدكتور  /عبدالواحد الفار :اجلرائم ضد اإلنسانية ،إبادة اجلسن كجرائم احلرب كتطور مفاىيمها مقاؿ منشور دبؤلف بعنواف " دراسات ىف القانن
الدكُف اإلنساىن " إعداد د /مفيد شهاب :ادلرجع السابق ،ص . 72
( ) 5د .عبد العزيز زلمد سرحاف :األمم ادلتحدة كاختيار ادلصَت الشرعية كاالستعمار األمريكى ،ادلرجع السابق ،ص .270
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اهخسابُت وٚحرَا ،لظلٞ ٪ةن بصعاط َظٍ الجغٍمت يمً ازخهام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت وقٗىعق ألاٞغاص بمؿئىلُتهم
الجىاثُت ٕن َظٍ ألا٩ٞاع فى خا ٫وكغَا ،بل وقٗىعق الضو٫ق بًغوعة الخهضي لهظٍ الجغٍمت صازلُت لؿض الُغٍٖ ٤لى
ً
ً
٧اُٞا للخض مً َظٍ الٓاَغة والخهضي لها ٢بل ؤن حؿخٟدل وحُٗض للخاظت
و٢اثُا ق
ق
الاصٖاء الضولى بكإجها ٌٗض بظغاءا
ط٦غٍاث الجغاثم الٗىهغٍت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت التى ًدٟل بَاجاعٍش الٗالم الخضًض ( ) .
اإلابدث الثالث
الخِاونق الدولي لخمسٍم اإلاظاض باإلاِخحداث واإلاحدطاث الدًيُت باطم خسٍت السأي والخِبير
للخٗاونق الضولي في َظا اإلاجا ٫مٓاَغ ٖضًضة ؤوال يغوعة ج٩امل مٗاًحر الازخهام الجىاجي الضولي الازظ بالُت
١واٖض الخٗاو قن الً٣اجيَ.ظٍ اإلآاَغ للخٗإو قن الضولي ُٟ٦لت في الً٣اء وجُىٍ ٤والؿُُغة
حؿلُم اإلاجغمحن ؤو اإلادا٦مت و ق
ٖلى الجغٍمت الضولُت.
ؤولى مٓاَغ الخٗاونق الضولي ل ٌٟالخىاػٕ الازخهام الً٣اجي بخ٩امل مٗاًحر الازخهام الجىاجي الضولي وَى
ًخمشل في مدإولت اُٖاء ألاولىٍت الي مً الضو٫ق اإلاخىاػٖت و٣ٞا ال خض مٗاًحر الازخهام الا٦ثر ظضويق وٗٞالُت لًمان
مالخ٣ت الجغٍمت.وال ًجض َظا الخل مبرعٍ  ِ٣ٞفي اٖخباعاث الؿُاصة الىَىُت اللهُ٣ت بمبضا الاُ٢لمُت واهما ؤًًا في
ظضواٍ الٗملُت واهه خُض ج ٘٣الجغٍمت ٧لها ؤو ظلها جهبذ اصلت الازباث مخىاٞغة وَٛضو مً الِؿحر اظغاء الذخ٣ُ٣اث
الُٟ٨لت الْهاع الخ٣ُ٣ت.
اإلاوجب ألاوىق
ؼنالث جوبُق اإلاظئىلُت الجىاةُت الدولُت إلاسجنب حساةم ؤلاشدزاء باألدًان
الجغاثم الضولُت ْاَغة ال ًم ً٨الدك ٪ُ٨في وظىصَا إلاا لها مً زُىعة للتهضًض ألامً ال٣ىمي للضو٫ق وتهضًض
الاؾخ٣غاع الاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي بين الضو٫ق وجازحرَا الىاار ٖلى الُ٣م واإلاباصت الغاسخت في اإلاجخمٗاث و٦ما
عاًىا جازحر ظغٍمت الخٗضي ٖلى اإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت للمؿلمحن ٖ٣ب وكغ الغؾىم اإلاؿِئت للغؾى٫ق ال٨غٍم ( م
)ٞ.االهتها٧اث والاٖخضاءاث الٗضًضة التي ًتر٦بها الاٞغاص والضو٫ق والتي حكٗل ظغاثم صولُت انبدذ ال ججض مىاظهت ؤو عصٖا
في الاٚلب الاٖم مً الخاالث ( ) وطل ٪بؿبب الكغُٖت ٦ما ط٦غها ٢بل طل – ٪ان بٌٗ الضو٫ق ال ججغم الخٗضي ٖلى ألاصًان
َاإلاا في اَاع خغٍت الغؤي والخٗبحر – ؤو بؿبب الؿُاصة ؤو ع ٌٞحؿلُم اإلاجغمحن وٚحرَا مً الاؾباب الازغيق.
الفسَ ألاوىق :اإلاؼنالث اإلاخِجحت بالؼسُُت لخوبُق اإلاظئىلُت الجىاةُت الدولُت إلاسجنب حساةم ؤلاشدزاء باألدًان
ّ
 ١جُبُ ٤اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت الكغُٖت ( ) خُض بهه ال ًٟ٨ي لُ٣ام اإلاؿئىلُت الجىاثُت
الاق٩الُاث التي حٗى ق
الضولُت اعج٩اب اخضي الجغاثم الضولُت واإلاىهىم ٖليها بال٣ىاهحن الىَىُت للضو٫ق ؤو باالجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت بل
( ) د .ىاىن مسَت عبد الرزاؽ :نطاؽ اختصاص احملكمة اجلنائية الدكلية ،راسة ىف ضوء األحكاـ العامة للنظاـ األساسى كتطبيقاهتا ،ادلرجع السابق ،ص . 33
 - 2اللواء  /سيد زلمد ىاشم :القضاء اجلنائي الدكِف رللة احلق صادرة عن ارباد احملامُت العرب العدد  ، 2 ،سنة  986ص . 39
 - 3للمزيد من التعميق حوؿ الشرعية الدكلية راجع:
- felice morfenstern , legality in international organizations , oxford , 1978
- wespasien pella , la criminalite collective des etats et la droit penal de l avenier 2 ed , bucersest 1926
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ًجب ؤن ًخُاب ٤الٟٗل اإلاغج٨ب م٘ الىمىطط اإلادضص له في الىو الخجغٍمي ؤي وظىص ٢اٖضة ظىاثُت صولُت ( ).وَؿخلؼم
لخُبُ٢ ٤ىاٖض اإلاؿئىلُت زًىٕ الٟٗل اإلاغج٨ب لىو ججغٍمي ً٨ؿبه الهٟت ٚحر اإلاكغوٖت.وٚجي ًٖ البُان ان زمت
ٞاع٢ا ٦بحر بحن مهُلر الكغُٖت والتي حٗجي الىو ال٣اهىوي اإلا٨خىب وبحن مهُلر اإلاكغوُٖت والظي ٌٗجي احؿا١
اإلاؿئىلُت م٘ مجمىٖت الُ٣م الؿاثضة في اإلاجخم٘ الضولي ( ).
وفي بَاع مبضؤ الكغُٖت في الدكغَٗاث الخضًشت هالخٔ ؤن الخُىعق الدكغَعي للضو٫ق وزانت ألاوعوبُت مخجه بلى
ججغٍم الخدغٌٍ ٖلى ٦غاَُت امت مً الامم ؤو ججغٍذ اإلاٗالم الاؾاؾُت لش٣اٞت مً الش٣اٞاث ؤو اإلاؿاؽ بم٣ضؾاث صًيُت
لكٗب مً الكٗىب ( ).
وٍهغ الُغ ٝآلازغ – ظمُ٘ اإلاؿلمحن في ب٣إ ألاعى بان الغؾىم الضهماعُ٦ت التي جهجمذ ٖلى الغؾى ق ٫ال٨غٍم (
ّق
م ) ً ٘٣صونق ؾ٩ل يمً ٢ىاثم ال٣اهىنق الجىاجي بىنٟها ظغٍمت ؾب و٢ظ ٝوحكهحر ؤو ؤهه ال ؾبُل للضٞإ ًٖ جل٪
الغؾىم باٖخباع ؤن ناخبها ًماعؽ خغٍت الخٗبحر التي هدترمها ألن مً عؾمها ووكغَا ٢ض اهته ٪خ ٤اإلاؿلمحن في خغٍت
ؤلاٖخ٣اص وججاوػق خضوص خغٍخه في الخٗبحر.
وبالىٓغ بلى خ٨م خضًض للمد٨مت الاجداصًت الٗلُا في الىالًاث اإلاخدضة بإن خغٍت الخٗبحر هي اإلاٟخاح لخماًت ؾاثغ
الخغٍاث وؤجها جخمخ٘ وخضَا بمغ٦ؼ ممخاػ ومًٟل بحن ؾاثغ الخ٣ى١ق التي ًدميها الضؾخىعق والُىم بٗض ؤن اجهاعث الخىاظؼ
بحن الكٗىب وجإ٦ضث خ٣ُ٣ت الخىىٕ والخٗضص الش٣افي جدىلذ في الىا ٘٢ظغاثم ال٣ظ ٝوالؿب بلى هىٕ ظضًض هي ال٣ظ ٝفي
خ ٤ظماٖاث مً البكغ ججمٗها وخضة ز٣اُٞت ؤو ٢ىمُت ؤو اٖخ٣اصًت لظل ٪لم ٌٗض مً خ ٤ؤخض ؤن ًخٗلل بدغٍخه في
الخٗبحر لُشحر خملت ٦غاَُت ؤو اػصعاء يض ظماٖت مً البكغ إلاجغص ؤجهم ًسالٟىهه في الغؤي ؤو الٗىهغ ؤو الُٗ٣ضة وفي َظا
 ( 1982بال٣اهى قن ع٢م ) 29هي اإلااصة ( 98و ) التي حٗا٢ب مً
ي ٖام
الاَاع ؤيُٟذ ماصة ظضًضة بلى ٢اهى قن الٗ٣ىباث اإلاهغ ق
ي أل٩ٞاع مخُغٞت ب٣هض بزاعة الٟخىت ؤو جد٣حر
ٌؿخٛل الضًً في التروٍج ؤو الخدبُظ بال٣ى ق ٫ؤو بال٨خابت ؤو باًت وؾُلت ؤزغ ق
ؤو اػصعاء ؤخض ألاصًان الؿماوٍت ؤو الُىاث ٠المهخمُت اليها ؤو ؤلايغاع بالىخضة الىَىُت ؤو الؿالم ؤلاظخماعي.
ولظل ٪وٗخ٣ض ؤن اإلاكغٕ الضاهمغ٧ي وظمُ٘ الضو٫ق ألاوعوبُت لً ٌؿخُُٗىا الخجمض ٖلى مىٟ٢هم الغاًَ والخمؿ٪
بمبضؤ الكغُٖت لخغٍت الغؤي والخٗبحر إلاا جغجب ٖلى خملت الاؾاءة للىبي ( م ) مً جضاُٖاث زُحرة للٗ٣ال١اث الؿُاؾُت
والش٣اُٞت والا٢خهاصًت بحن قٗىب الٗالم ؤلاؾالمي والكٗىب ألاوعوبُت َظٍ الخضاُٖاث ؾى ٝج ٌٟبلى مؼٍض مً
, n. 109 , pp , 170 – 180
- Jean craven: gours de droit penal international le caire 1955 pp. 270 – 280
- Stefan claser , l infraction international , paris 1957 pp. 10 – 11. et voir ausi droit intrational penal
conventionnel bruxelles 1970 , n 32,pp 45- 50 et voir le principe de la legalite de la legalite des delits
et des peines et les process de cgiminal de guerre , 1947 , pp. 235 0 240
- claude lombois droit penal international paris , 1971 , no. 33 , pp 34- 40
- s. petern: le role du juge international , 1975 pp. 130 – 140
- stanislav plawsky , etudes des principes fandement lv du droit international penal , paris , 1972
ين النظرية كالتطبيق ادلرجع السابق ص . 76
د  /السيد ابو عطية :اجلزاءات الدكلية ب
 د  /ساَف زلمد سليماف :أحكاـ ادلسئولية اجلنائية عن اجلرائم الدكلية يف التشريعات الوطنية ادلرجع السابق ص 87 - 2د  /السيد ابو عطية :ادلرجع السابق  ،ص 77
 - 3د  /امحد كماؿ ابو اجملد :حرية الرام جريدة االىراـ  20 5 / 3 / 4ـ
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الخ٨ٟحر والخضبغ والبدض لخجغٍم الؿب وال٣ظ ٝالجماعي والخدغٌٍ ٖلى ال٨غاَُت ٖلى هدى ما ٗٞل ٢اهىنق الٗ٣ىباث
اإلاهغيق.
الفسَ الثاوي :اإلاؼنالث اإلاخِجحت با ّر
لظُادة لخوبُق اإلاظئىلُت الجىاةُت الدولُت لإلشدزاء باإلاِخحداث واإلاحدطاث
الدًيُت
مً ؤَم الاق٩الُاث التي ج٣ابل جُبُ ٤اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت للمؿاؽ باإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت هي
مبضؤ الؿُاصة التي جخمشل صازلُا في اؾخئشاع ظهت الخ٨م في الضولت ب٩اٞت ازخهاناث الؿلُت ومٓاَغَا في ب٢لُم الضولت
وٖلُه صوهما زًىٕ لجهت ؤٖلى وصونق مكاع٦ت ما مً ؤًت ظهاث صازلُا ؤو زاعظُا ( ) .وٍغجبِ الازخهام الً٣اجي ب٨ٟغة
الضولت ٖلى ب٢لُمها ٩ٞل صولت جسخو بكئىنق الٗ٣اب واظغاءاجه صازل ا٢لُمها صونق جضزل مً ظاهب الضو٫ق ألازغيق والا
٧ان في طل ٪اٖخضاء ٖلى ؾُاصة الضولت ( ).
وٖلى طل ٪حكترٍ ّ
الضولت لخُبُ ٤اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت ًٖ اهتها ٥ؤي ظغٍمت صولُت ومنها اإلاؿاؽ
باإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت ؤي ج٩ى قن مى٣ٟت م٘ حكغَٗاتها الضازلُت وال حؿخُُ٘ الضولت جبٗا لظل ٪ؤن جخهضي لٟٗل
ًمـ مهلخت صولُت بطا لم ًجغمه هو ٢اهىوي في الدكغَ٘ الضازلي.
قىاهين جمسٍم اشدزاء ألادًان في بِم الدوىق الِسبُت ودوىق الِالم :
ً
ٖغبُا صوعق "ٖها الؿلُت" يض ؤصخاب آلاعاء التي ال جىاؾبها،
في الى٢ذ الظي جلٗب ٢ىاهحن ججغٍم اػصعاء ألاصًان ق
هغيق ٢غٍىاتها مً مىاص ٢ىاهحن الٗ٣ىباث في بٌٗ الضو٫ق ألاظىبًت جلٗب صوعق "نىنق اإلاكاٖغ الضًيُت مً الكٗىعق باإلَاهت،
وخماًت َ
ُت
والخٗبض ،والخٟاّ ٖلى الؿالم اإلاجخمعي"ٞ .ضو٫ق مشل الهىض ،ؤٌؿالهضا ،الُىهان ،ظىىب ؤٞغٍُ٣ا،
خغٍت ْقي الُٗ٣ضة
بؾباهُا ،ؾىَؿغا وٚحرَا ّ
ججغم بك٩ل مباقغ ونغٍذ ؤلاؾاءة لؤلصًان ،ول ً٨مً مىُل ٤مغاٖاة مكاٖغ ؤَل ٧ل صًً
وخماًتهم مً الخدغٌٍ ٖلى ال٨غاَُت ؤو مماعؾت الٗىهغٍت.
وصو ق ٫مشل ٦ىضا ،البراػٍلٞ ،ىلىضا ،الضهماعٞ ،٥غوؿا وٚحرَا حٗا٢ب بالخبـ ٧ل مً ًغج٨ب ٗٞل الخهغٍذ بسُاب
ُٞه جدغٌٍ ٖلى ٦غاَُت شخو ؤو ؤ٦ثر بؿبب لىهه ؤو صًىه ؤو ٖغ٢ه ؤو اهخماثه ؤلازجي .وجدكضص ؤإلااهُا ٝي مغاٖاتها
ً
ٞخٟغى الٗ٣ىبت ٖلى الٟاٖل وبن لم ً ً٨ؤإلااهُا ،وبن اعج٨ب َظٍ الجغٍمت زاعط ألاعاضخي ألاإلااهُت .وبظل ٪ال ًجغم ال٣اهىنق
َىا الخٗغى لؤلصًان في طاتها ٞدؿب ،بل الخٗغى باألطي ألًت ٞئت بؿبب اهخمائها الضًجي ؤو الٗغقي.
 .1اإلاؼسَ اإلاـسيق
خغم اإلاكغٕ اإلاهغيق ٖلى الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪اليؿُج الاظخماعى اإلاهغيق مً مداوالث اإلاؿاؽ باإلا٣ضؾاث
الضًيُت ؤو ظغح الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ الضًيُت ،ظغم ؤًت ؤٗٞا ٫جمشل مؿاؾا ؤو جىضٌؿا ألما ً٦مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت ؤو
ي لها خغمت ٖىض ؤبىاء ملت ؤو ٞغٍ ٤مً الىاؽ ،ؾىاء ٧اهذ بؾالمُت ؤو ٚحر بؾالمُتٖ ،لى الىدى الىاعص
عمىػق ؤو ؤقُاء ؤزغ ق
فى اإلااصة 160مً ٢اهىنق الٗ٣ىباث
 ادلستشار  /عادؿ ماجد :احملكمة اجلنائية الدكلية كالسيادة الوطنية ادلرجع السابق ص 7 - 2د  /زلمد سليماف االكرجلي :أحكاـ ادلسئولية اجلنائية عن اجلرائم الدكلية ادلرجع السابق ص 490
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ي الٗضًض مً اإلاىاص الٗ٣ابُت التي ججغم ألاٗٞا ٫الؿاب ٤الاقاعة اليها ،و ل٨ىىا ٖمضها بلى
٢ .ض ؤٞغص اإلاكغٕ اإلاهغ ق
ؤلاقاعة لىو اإلااصة ماصة ( )98مً ٢اهى قن الٗ٣ىباث اإلاهغي ،خُض جىو ٖليٌٗ ” :ا٢ب بالر بـ مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت
اقهغ وال ججاو قػ زمـ ؾىىاث وبٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿماثت ظىُه وال ججاو قػ ال ٠ظىُه ٧ل مً اؾخٛل الضًً فى التروٍج
ؤو الخدبُظ بال٣ى٫ق ؤو بال٨خابت ؤو باًت وؾُلت ؤزغيق ال٩ٞاع مخُغٞت ب٣هض بزاعة الٟخىت ؤو جد٣حر ؤو اػصعاء ؤخض ألاصًان
الؿماوٍت ؤو الُىاث ٠اإلاىخمُت اليها ؤو ؤلايغاع بالىخضة الىَىُت ؤو الؿالم الاظخماعى”.
 ،2014جدضزذ اإلاباصعة ًٖ جهاٖض وجحرة اإلادا٦ماث
وكغ في ًىهُى
ؾاب ٤لـ"اإلاباصعة اإلاهغٍت للخ٣ى١ق والخغٍاث"ِ ،
 .2013جدضر البُان ًٖ "وظىص خالت مً التربو
 2011و
بتهمت اػصعاء ألاصًان ،بط بلٛذ هدى 48خالت مالخ٣ت ما بحن ٖامي
مٗاص للخغٍاث ،مضٖىم
وماؾؿاث جغٍض ٞغى وناًتها ٖلى اإلاىاَىحن ،في ْل مىار ٍيق
ٍي ق
بدغٍت الغؤي والخٗبحر مً ٢بل ؤٞغاص
مً الؿلُت الخا٦مت".
باؾخسضام َظٍ ال٣اهىنً ،هبذ مً اإلام ً٨مؿاءلت الٟىان ال٩ىمُضي "ٖلي ٢ىضًل" بؿبب ل٣اء جلٟؼٍىوي اهخ٣ض
زالله ؤلازىان اإلاؿلمحن ؤو الغثِـ مدمض مغسخي ،زالٖ ٫هض َظا ألازحر٦ .م ًهبذ مً اإلام ً٨ج٣ضًم بال ٙيض
الصخاُٞت ٞ"/اَمت هاٖىث" بؿبب جهغٍداتها -الخاصة -يض مٓاَغ طبذ ألااخُاث في ُٖض ألايخى و٢ض جم الخ٨م ٖليها
مً ٢بل الً٣اء اإلاهغيق بالخبـ زالر ؾىىاث بتهمت ؤلاػصعاء باألصًان ،و٦ظال٣ٞ ٪ض جم الخ٨م ٖلى الاٖالمى /بؾالم
البدحريق زمـ ؾىىاث بتهمت ؤلاػصعاء باألصًان مً ٢بل الً٣اء اإلاهغي ،ؤو مٗا٢بت اإلاٗلمت "صمىُاهت ٖبُض ٖبضالىىعق"
بؿبب ببضائها عؤحها في ؤجها جًٟل البابا قىىصة ٖلى الىبي مدمض ،ؤو الخ٨م ٖلى ال٩اجب ٦غم نابغ بالسجً زمـ ؾىىاث
بتهمت ؤلاؾاءة للظاث ؤلالهُت بؿبب مجمىٖخه ال٣ههُت "ؤًً هللا؟
.2اإلاؼسَ ؤلا ازاحي
"فى بضاًت ؾىىاث ُ٢ام الاجداص" حكغَٗا ظىاثُا مؿخ٣ال ًجغم ٧اٞت نىعق اإلاؿاؽ بالغمىػق واإلا٣ضؾاث ؤلاؾالمُت،
 1978فى قإن الجغاثم اإلااؾت بالضًً ؤلاؾالمى ،ولم ً٣خهغ خغم اإلاكغٕ ؤلاماعاحى
َى ال٣اهىنق الاجداصي ع٢م ( )18لؿىت
ٖلى خماًت اإلا٣ضؾاث الضًيُت ؤلاؾالمُت ٞدؿب ،بل ظغم فى البىض الشاوى مً اإلااصة 321مً ٢اهى قن الٗ٣ىباث الاجداصي
ُ٢ام ؤي شخو بؿب ؤخض ألاصًان الؿماوٍت اإلاٗتر ٝبها ،م٣خضًا فى طل ٪باإلاٟاَُم ألاؾاؾُت فى الكغَٗت ؤلاؾالمُت التى
جضٖى بلى ج٣ضٌـ ألاصًان الؿماوٍت واإلاؿإواة بحن بجى ؤلاوؿان.
اإلاؼسَ الظِىدي:
حؿدىض ال٣ىاهحن الؿٗىصًت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي ّ
ججغم الغصة٢ .ىاهحن الغصة ججٗل مً ٧ل ؤق٩ا ٫ؤلاؾاءة بلى
ّ
واإلاضونق الؿٗىصي عاث ٠بضويق
 ،2015جل٣ى الىاقِ
الضًً ظغٍمت٢ ،ض جهل ٖ٣ىبت بًٗها بلى ؤلاٖضام .الجمٗتً 9ىاًغ
ّ
 1000ظلضة خ٨مذ ٖلُه بها اإلاد٨مت الؿٗىصًت بياٞت للسجً مضة 10ؾىىاث .التهمت :اهخ٣اص َُئت ألامغ
ؤو٫ق صٗٞت مً
باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ووكغ ؤ٩ٞاع لُبحرالُت ٖلى ؤلاهترهذ ،مما ص ٘ٞعظل الضًً اإلادكضص ٖبضالغخمً البرا ٥إلنضاع
َ
ٞخىيق بإهه ّ
مغوط للٟ٨غ ،لُدا٦م وٍهضع يضٍ الخ٨م الؿال ٠الظ٦غ.
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 .3اإلاؼسَ النىٍتي
ًىو ٢اهىنق الجؼاء ال٩ىٍتي ٖلى ؤن "٧ل مً ؤطإ ،بةخضي الُغ١ق الٗلىُت اإلابِىت في اإلااصة ،101آعاء جخًمً سخغٍت
ً
ً
ؤو جد٣حرقا ؤو جهٛحرقا لضًً ؤو مظَب صًجي ،ؾىاء ٧ان طل ٪بالًُٗ في ٖ٣اثضٍ ؤو في قٗاثغٍ ؤو في َ٤وؾه ؤو في حٗالُمه،
 3,400صوالع) ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن".
ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال ججإوػق ؾىت واخضة وبٛغامت ال ججإوػق ؤل ٠صًىاع (
في 17ؤٚؿُـ اإلااضخي٢ ،بًذ الؿلُاث ال٩ىٍدُت ٖلى ّ
اإلاضونق "مدمض العجمي" وخا٦مخه بتهمت اػصعاء ألاصًان
بؿبب اهخ٣اصٍ ٞغ٢ت "الجامُت" الؿلُٟت التي ّ
ٖبرث ًٖ ابتهاظها لضي سخب الؿلُاث الجيؿُت مً الكُش "هبُل
ّ ً
٣ا في حٛغٍضة له بن ٞغخت الجامُت ججٗله ٌٗخ٣ض ؤن الجيؿُت ال٩ىٍدُت َ
حسخب بإمغ ؤلامام
الٗىضخي"٢ .ا ٫العجمي مٗل ق
ؤخمض بً خىبل ،مما اؾدشاع الُاثٟت والؿلُت ٞىظض هٟؿه متهمإ باإلؾاءةللضًً..
 .4اإلاؼسَ الظىداوي
٢اهىنق الٗ٣ىباث الؿىصاوي ٞهى مً ؤ٦ثر ال٣ىاهحن مُاَُت في بم٩اهُت بيٟاء نٟت "اػصعاء ألاصًان" ٖلى ؤي حٗبحر
ًٖ الغؤي ،بط ال ًدضص ألاٗٞا ٫اإلا٨ملت ألع٧ان َظٍ الجغٍمت بل ً٨خٟي ب٣ىله "بإًت َغٍ٣ت" ،والٗ٣ىبت َىا هي الخبـ مضة
ؾخت ؤقهغ ،ؤو الٛغامت ،ؤو الجلض 40ظلضة .بياٞت لخل ٪اإلااصة ٞةن ال٣اهى قن الؿىصاوي ًًم ماصة خى ق ٫الغصة ،وٍد٨م
باإلٖضام ٖلى ٧ل مً ًتر ٥ؤلاؾالم ؤو ٌٗلً ما ًُٟض جغ٦ه ؤلاؾالم ،وَظا بطا لم ًتراظ٘ ًٖ مىٟ٢ه ٢بل جىُٟظ الخ٨م ،وَى
ألامغ الظي ال ًٖ ٠٣ىض الاٖخضاء ٖلى خغٍت الُٗ٣ضة ،بل ًخجإو قػ طل ٪بلى ٞخذ الباب ٖلى مهغاُٖه ألي ناخب مهلخت-
ً
ؤ٢ىالا لخهمه وٍجٗله ٖغيت لهظٍ الٗ٣ىب
ق
مً ألاٞغاص ؤو الؿلُت -ألن ًإو ق ٫جهغٍداث ؤو
اإلاوجب الثاوى
أَمُت الخِاونق الدولي في هافدت حساةم ؤلاشدزاء باألدًان
ال ق ٪ؤن اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ ًٟخ٣ض بلى وظىص ً٢اء ظىاجي صولي صاثم ًسخو بجمُ٘ الجغاثم الضولُت ًاصي
للمجخم٘ الضولي هٟـ الضوعق الظي ًماعؾه الً٣اء الجىاجي الضازلي باليؿبت للضو٫ق ( ).
وٍإحي َظا الاَخمام مٗبرا ًٖ آلازاع الخُحرة ليكغ عؾىم مؿِئت للغؾى٫ق ال٨غٍم ( م ) و٢ض ْهغث َظٍ ألاػمت
ال٣اهىهُت الضولُت ان ظهىص اٖما ٫ال٣ىاهحن الٟغصًت التي ج٣ىم بها صولت واخضة ال ج ٌ٣الا ٖلى ظؼء نٛحر مً ظغاثم
الخٗضي ٖلى ألاصًان خُض بن مغج٨بيها ٌؿخٛلىنق بٌٗ الٗىاث ٤في اٖما ٫وجُبُ ٤ال٣اهىنق الجىاجي الضولي مشل ازخالٝ
اللٛاث والش٣اٞاث وال٣ىاهُحن الجىاثُت ومماعؾاث الٗضالت.واؾدىاصا بلى َظٍ اإلابرعاث ٞةن الخٗاونق الضولي في مجا٫
م٩اٞدت الجغٍمت الضولُت باث ًٟغى هٟؿه ٧ىؾُلت البض منها للً٣اء ٖلى اإلاساَغ اإلاترجبت ٖلى َظٍ الجغاثم
خىاع الخًاعاث وؤلاخترام اإلاخباص ٫بحن الش٣اٞاث وألاصًان :
في َظا اإلا٣ام و٢بل ؤلاهتهاء مً البدض باإلاكغوٕ الىمىطجي ل٣غاع صولي إلاى٘ مٗاصة ألاصًان ٧ان البض مً الخٗغى بلى
خىاع الخًاعاث والاخترام اإلاخباص ٫بحن الش٣اٞاث وألاصًان.
 -د  /حساـ على عبد اخلالق :ادلسئولية كالعقاب على جرائم احلرب – ادلرجع السابق – ص . 2 0
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ي البٌٗ باليؿبت لؤلػمت الازحرة – الاؾاءة للغؾى ق ( ٫م ) – ان الًُ٣ت الخ٣ُ٣ُ٣ت ج٨مً في الاخترام ٞهي
وٍغ ق
لِؿذ ًُ٢ت ٢اهىهُت ول٨نها في نلب مؿالت ُُٟ٦ت حٗاٌل ؤٞغاص مسخلٟحن طويق صًاهاث ؤو مٗخ٣ضاث مسخلٟت مٗا حٗاٌكا
ؾلمُا وال ًم ً٨للدكغَ٘ ؤو ؤي اظغاء ٖىُ٣ً ٠ىم به اإلاخُغٞىنق ان ًاصي بلى الاخترام ٞاالخترام الخ٣ُ٣ي ال ًخاحى مً
الخى ٝمً ٖ٣اب ال٣اهىنق ؤو الخى ٝمً عص الٟٗل الٗىُ ٠واهما مً الخٟهم والخٗ٣ل الاٖم ٤الظي ًم ً٨البكغ مً ان
ًخٗاملىا بدغم إلاا َى م٣غب بلى ٢لىب ظحراهسم ان الجهل َى اؾىا ٖضو لالخترام وما ًجب ٖلُىا مداعبخه َى ظهلىا ججاٍ
الخًاعاث والش٣اٞاث وألاصًان الازغيق ( ).
ومً ؤظل طلٞ ٪ةن جدال ٠الخًاعاث ًمشل عؾالت ؾالم وحٗاٌل وحؿامذ جضٖى بلى الخٟاَم اإلاخباص ٫واخترام
الش٣اٞاث اإلاسخلٟت وؤَمُت الىعي بإن ألامً والخُى قع امغان خُىٍان باليؿبت للجمُ٘ ما ًا٦ض يغوعة الخٗاو قن الكامل مً
ؤظل جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاكتر٦ت .بن مباصعة الخدال ٠بحن الخًاعاث حؿعى بلى حٗمُ ٤الخٟاَم اإلاكتر ٥واخترام الُ٣م
اإلاكتر٦ت بحن الكٗىب والش٣اٞاث والخًاعاث اإلاسخلٟت ؤجها حؿعى بلى نُاٚت اعاصة ؾُاؾُت ظماُٖت وبٗض الٗمل في ٧ل
ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ مً ؤظل ججاوػق ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت وألا٩ٞاع الخاَئت وٖملُت الاؾخُ٣اب ول ً٨مباصعة جدال ٠الخًاعاث
لها بٗض ؤمجى خُض حؿعى بلى مىاظهت الخُغ ٝالظي حهضص الؿالم والاؾخ٣غاع الضولُحن وفي الى٢ذ هٟؿه حؿعى بلى اخخىاء
هٟىط َاالء الظًً يصٖمىنق الخُغ ٝوالخمحز يض مً ال ٌكاع٦هم ؤ٩ٞاعَم بن َظا اإلاكغوٕ الظي صزل خحز الخىُٟظ ًضًً
الخٗهب والخُغ ٝوبك٩ل زام الٗى ٠ؤلاعَابي الظي جغًٞه ٧ل ألاصًان ( ) .
بن الٗالط الؿلُم إلا٩اٞدت الخٗضي ٖلى ألاصًان َى الخباص ٫الش٣افي بحن الضو ق ٫و٢ض ؤٞغػق َظا الخباص ٫في ال٣غو قن
الىؾُى ٖهغ اإلاٗغٞت وجهًت الخًاعة وٍخُلب الخباص ٫الش٣افي مٗالجخه مً هاخُت اوؿاهُت وال ٌؿخُُ٘ ٚحر الخًامً
الخ٣ُ٣ي  ِ٣ٞب ٌٛالىٓغ ًٖ ّ
الضًً والٗغ١ق ؤن ً٣خل٘ الهغإ الاًضًىلىجي والخال ٝبحن هٓم الُ٣م اإلاسخلٟت لخحر
الاوؿاهُت.
وهسخخم َظة الضعاؾت بان جدال ٠الخًاعاث ًمشل عؾالت ؾالم وحٗاٌل وحؿامذ جضٖى بلى الخٟاَم اإلاخباص٫
واخترام الش٣اٞاث اإلاسخلٟت وطلَ ٪ى الٗالط الىاظ٘ والؿلُم إلا٩اٞدت ؤلاػصعاء باألصًان:
الخاجمت
٢بل اؾخٗغاى ؤَم الىخاثج وٗتر ٝبإن ظغٍمت الخٗضي ٖلى اإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت جدذ ؾخاع خغٍت الغؤي
والخٗبًغ هي ْاَغة زُحرة لِؿذ ٢انغة ٖلى صولت مُٗىت وجازحرَا ً٩ى قن ازُغ واقض ٖلى الٗالم اظم٘ خُض ًىظض
الٗىامل اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة التي جغجبِ بٓهى قع وجهاٖض ْاَغة الخٗضي ٖلى اإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت واؤن
اصعاَ ٥ظٍ الٗىامل َى اإلا٣ضمت الًغوعٍت لىي٘ اؾالُب م٩اٞدت ٌطٍ الجغٍمت.
وجإحي بٗض طل ٪مؿإلت اإلاىاظهت التي حؿخلؼم حٗاونق الضو٫ق في بَاع َض ٝصولي ؤؾاؽ وَى خخمُت الخض مً جل٪
الجغاثم ولِـ مداولت اخخىاء جهاٖضَا.

 السيد السفَت  /كالكش ايربماف رئيس كفد ادلفوضية االكركبية بالقاىرة االىراـ االثنُت  6مارس - 2ماكسيمو كاخاؿ :شلثل رئيس احلكومة االسبانية يف ربالف احلضارات االىراـ االثنُت  6مارس  2006مقاؿ بعنواف :منع الصداـ كذباكز االنشقاؽ "
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أَم الىخاةج
 – 1ؤنل اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت الؿماوٍت واخض وَى الضٖىة بلى وخضاهُت هللا حٗالى
 – 2مى ٠٢ؤلاؾالم مً خغٍت الغؤي والخٗبحر هي خَ ٤بُعي مىده هللا لٗباصٍ ٞةهه ال ًجى قػ اهتها٦ها ٦ما ال ًجى قػ
الخىاػ٫ق ٖنها ٞالخغٍت خ ٤مً الخ٣ى١ق الُبُُٗت التى هي لهُ٣ت بالُبُٗت البكغٍت وظىصا وٖضما ول ً٨الخغٍت ٖلى
اَال٢ها حٗجي اهه لِـ َىا ٥صًً ول ً٨الضًً ظاء ل٩ي ٌُٗل ٧لمت الخغٍت
 – 3الكٗىعق الضًجي ٖمُ ٤وٖىُ ٠ال ٌؿهل عصٍ بطا ما اؾدشاع لضي الجماٖاث وؤي مؿاؽ بخل ٪ألاصًان ؤو طل٪
الكٗىعق ٢ض ًدضر ؤزُاعا ٞاصخت بالىٓام الٗام وألامً والتي حؿعى ٧اٞت الدكغَٗاث لخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع واإلادآٞت ٖلُه
لهالر اإلاجخمٗاث والخًاعاث
 – 4وجىنلىا بلى ٧اٞت اإلاىاسي ١والاجٟاُ٢اث الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ؤو اإلاىٗ٢ت بحن الضو٫ق وبًٗها البٌٗ هجض
ؤجها جلؼم الضو٫ق اجساط ٧اٞت الاظغاءاث ال٣اهىهُت الجىاثُت الخترام ألاصًان واإلا٣ضؾاث الضًيُت وٖضم اإلاؿاؽ بها وحٗض
اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت م٘ جُبُ٣ها ٖلى مغج٨ب ظغاثم الخٗضي ٖلى ألاصًان وؾُلت ٗٞالت لغصٕ مً ٌؿل ٪ؾلى٧ا ٚحر
٢اهىوي ًٖ َغٍ ٤الٗ٣ىبت الجىاثُت التي جترجب ٖليها ٞهي جمشل عاصٖا جدظع به الضو٫ق والاٞغاص مً الخ٨ٟحر في اهتها٢ ٥ىاٖض
وؤخ٩ام ٢ىاهُحن الخٗضي ٖلى ألاصًان وحٗخبر اإلاؿئىلُت والجؼاءاث اإلاترجبت ٖليها ؤخض وؾاثل نىنق ّ
الؿالم وألامً الضولُحن.
 – 5ولبُان الهٟت الضولُت لؤلٗٞا ٫اإلا٩ىهت للجغٍمت اإلااؾت باإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ضؾاث الضًيُت ٞةهه ًيبغي الغظىٕ بلى
ي وٍجب ؤوال ان ً٩ى قن مهضع الخجغٍم ٢اٖضة صولُت ؾىاء ا٧اهذ
ال٣اٖضة الخجغٍمُت وبلى اإلاهلخت اإلادمُت مً هاخُت ازغ ق
ٖغُٞت ؤو اجٟاُ٢ت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ججغٍمها بم٣خطخى حكغَ٘ صازلي مً ٖضمه ٞال ٌكترٍ لخىاٞغ الهٟت الضولُت لالٗٞا٫
ي الان جغ ٌٞبٌٗ الضو ق ٫ألاوعوبُت (
اإلا٩ىهت للجغٍمت ان ً٩ى قن مٗا٢با ٖليها في ال٣اهى قن الجىاجي الضازلي للضو ق٦ ٫ما هغ ق
الضهماع , ٥الجروٍج ٞ ,غوؿا  ,اهجلترا  ,اًُالُا  ,اإلااهُا ) ج٣ضًم الصخٟيًً مغج٨بىا الغؾىم اإلاؿِئت للغؾى ق ٫ال٨غٍم بلى
اإلادا٦مت بذجت ٖضم وظىص ٢اهىنق ًضًنهم وطل ٪في اَاع خغٍت الغؤي والخٗبحر ٞهي ال ٌؿخمض نٟتها الضولُت في الانل مً
اظمإ الدكغَٗاث الضازلُت ٖلى ججغٍمها وان ٧ان َظا الاظمإ ٌٗض مهضعا زاهىٍا مً مهاصع ال٣اهىنق الضولي وٍجب راهُا
ان ً٩ىنق الؿلىٚ ٥حر اإلاكغوٕ حهضص مهلخت ؤؾاؾُت في اإلاجخم٘ الضولي.
 – 6جم اؾخٗغاى مٟهىم اإلاؿئىلُت وقغوَها والتي جمشلذ ؤوال في و٢ىٕ ٖمل ٚحر مكغوٕ صولُا وظىاثُا خُض بن
اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت ؤؾاؾها الٟٗل ٚحر مكغوٕ ط هاثُا وَبُٗت َظا الٟٗل هي اهتها ٥ؤلالتزاماث الضولُت
ؤلاوؿاهُت اإلاٟغويت ٖلى ألاشخام مدل اإلاؿئىلُت الجىاثُت الضولُت ؾىاء ٧ان َظا الاهتها ٥اًجابُا بالٟٗل ام ؾلبا
باالمخىإ ..والكغٍ الشاوي وؿبت الٟٗل الٛحر مكغوٕ بلى ؤخض ؤشخام اإلاؿئىلُت خُض البض مً ٞاٖل َبُعي ًيؿب الُه
اإلاؿاؽ باإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ححى ًم ً٨ان جخد ٤٣اإلاؿئىلُت وان مؿئىلُت الضولت جخ٣غعق بطا ؤزلذ بىظباتها في بظ٫
الٗىاًت الالػمت للخُلىلت صو قن و٢ىٕ ؤي مؿاؽ باإلاٗخ٣ضاث الغثِؿُت ٖلى ب٢لُمها ومٗا٢بت مً ً٣ىم بهظا الاهتها ٥مً
مىاَىيها وألاظاهب اإلاُ٣محن ٖلى ب٢لُمها ..والكغٍ الشالض ان ًسل ٤الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ يغعا بمً خضر في مىاظهخه "
الىدُجت " والبض ان ً٩ىنق الًغعق ما٦ض وخاال ان ً٩ىنق هدُجت لٗمل ٚحر مكغوٕ وؤن ًىظض عابُت ؾببُت بحن الٗمل ٚحر
اإلاكغوٕ والًغعق الخانل وؤزحرا ؤال ً٩ىنق الًغعق ٢ض ؾب ٤الخ٨م ُٞه.
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 – 7جىنلىا بلى الاػهالُاث التي ججٗل ٢ىاٖض اإلاؿئىلُت ًٖ ظغاثم الخٗضي ٖلى ألاصًان ٢ىاٖض ٖاظؼة ،ال جغجب
مٟٗىلها وال جد ٤٣ؤَضاٞها وال ج٣ىم بىُْٟتها وؤولى ؤَم اإلاك٨الث الكغُٖت بمٗجى ٖضم وظىص هو ٢اهىوي ًجغم الخٗضي
ٖلى ألاصًان وطل ٪في اَاع خغٍت الغؤي والخٗبحر خُض ان بٌٗ الضو٫ق ال ًىظض ٢اهىنق ًدغم ؤي حٗضي ٖلى اإلاٗخ٣ضاث
الضًيُت َاإلاا في اَاع خغٍت الغؤي والخٗبحر ...وجىنلىا بلى اهه  ٫ابض مً ان ًمىذ ال٣اضخي الىَجي ؾلُت ج٣ضًغٍت واؾٗت
الىُا ١ختى ًخم ً٨في ٧ل واٗ٢ت جُغح ؤمامه وجبٗا للٓغو ٝواإلاالبؿاث ؤن ٌٗض ٫الاؾىاص اإلااصي واإلاٗىىيق ٧ي ًهل بلى
جٟغٍض الٗ٣اب وٖالط طل ٪بىي٘ الجغاثم الضولُت التي جمـ اإلاهالر الٗلُا للضو٫ق والٗال٢اث بُنهم في ؾلؿلت مً
اإلاٗاَضاث الكاعٖت في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة وجلتزم في ؾلؿلت مً اإلاٗاَضاث الكاعٖت في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة
وجلتزم الضو٫ق اإلاىٗ٢ت ٖلى طل ٪اإلاٗاَضاث باصزا ٫مباصت جل ٪اإلاٗاَضاث وههىنها يمً ٢ىاٖض ٢اهىجها الضازلي وطل٪
لٗضم اجاخت الٟغنت للض ٘ٞلٗضم الكغُٖت مً ؤي مً الضو٫ق ...وزاوي ؤَم اػهالُاث البدث " مبضؤ الؿُاصة " بمٗجى
اؾخئشاع ظهت الخ٨م في الضولت ب٩اٞت ازخهاناث الؿلُت ومٓاَغَا في ا٢لُم الضولت وٖلُه صوهما زًىٕ لجهت اٖلى
وصونق مكاع٦ت ما مً ؤًت ظهاث زاعظُت.
أَم الخىؿُاث:
بٗض ان هخاولىا ؤَم هخاثج البدض هىار وهبحن ما هى اَم الخىنُاث التى ًم ً٨ج٣ضًمها للمجخم٘ الضولى وباالزو
اإلاجخم٘ الٗغبى وهى ٧الخةلى :
أوال:اوكاء ٢ىاة مخسههت إلا٩اٞدت ومىاظهت ؤلاػصعاء باألصًان ؾىء ٖلى ألا٢ماع الهىاُٖت ؤوٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث
الضولُت (الاهترهذ )
ًا
زاهُا :بوكاء مغ٦ؼ ٖالمي ؤو ماؾؿت صولُت لخىاع ألاصًان بهض ٝحٗمُ ٤اإلاٗغٞت بالُغ ٝآلازغ وحٗؼٍؼ ز٣اٞت الخىاع
ق
ومغاظٗت اإلاىعوزاث الخاعٍسُت الؿلبُت التي حك٩ل ٖ٣بت ؤمام الخٟاَم اإلاكتر ٥بحن ؤجبإ ألاصًان الشالزت .وٍخُل٘ اإلااجمغ
بلى بوكاء َظا اإلاغ٦ؼ ٖلى ؤعى الىا ٘٢لُ٣ىم بغؾالخه الجلُلت.
ًا
زالثا :بوكاء ؤ٢ؿام ؤ٧اصًمُت في الجامٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت إلا٣اعهت ألاصًان جضعؽ ألاصًان صعاؾت ٖلمُت
ق
مىيىُٖت عنِىت بهضٞ ٝهمها وونٟها وجدلُلها.
ًا
ز٣ا ٝالخىاع بحن الضٖاة والىٖاّ واإلاٗلمحن
زابِا :جباص ٫ػٍاعاث ألاؾاجظة في اإلااؾؿاث الضًيُت الشالر وحٗمُ ٤ة
ق
وؤلاٖالمُحن وال٨هىت وَالب الٗلم.
ًا
ظا :بوكاء مجالـ للخٗاٌل الضًجي في بالص الٗالم ؤلاؾالمي ٌكاعٞ ٥يها ممشلىنق مً ٧ل ألاصًان وجغ٦ؼ ٖلى
خا ق
مٗالجت اإلاك٨الث الٗملُت ،وحٗؼٍؼ عوح الخٗاٌل والخٗاونق وجد ٤ُ٣الؿلم الاظخماعي.
ًا
طادطا :بصاهت الخىُْ ٠الؿُاسخي للضًً بإي ق٩ل مً ألاق٩ا.٫
ق
ًا
طابِا :بنضاع مُبىٖاث مكتر٦ت لٗلماء ألاصًان خى٫ق اإلاىيىٖاث الضًيُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت التي تهم
ق
اإلاجخمٗاث.
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ً
زامىا :الٗمل اإلانهجي الجاص ٖلى جىُ٣ت وؾاثل ؤلاٖالم وال٨خب الضعاؾُت واإلاىاهج الخٗلُمُت مما ٌكىبها من نىعق
ق
ؾلبُت ومٗلىماث زاَئت ًٖ ألاصًان الشالزت وؤجباٖها.
ًا
جاطِا :ع ٌٞوؿب ؤلاعَاب بلى ؤي صًً مً ألاصًان.
ق
ًا
ُاػسا :حٗمُُ٢ ٤م الٗضالت واإلاؿإواة وبٖاصة الخ٣ى١ق بلى ؤصخابها.
ق
قاةمت اإلاساحّ

147

أوال :اإلاساحّ الِسبُت
ا -النخب:
. 2006
ي بكُ٣ه ووؾُُه ؤلاؾالم صاع ال٨ٟغ الٗغبي
 )1ابغاَُم خماص :الخُغ ٝال٨ٟغ ق
. 1984
 )2اخمض قلبي :م٣اعهت ألاصًان  ,م٨خبت النهًت ال٣اَغة
.1988
 )3اخمض ٞخخي بهيسخي :اإلاؿئىلُت الجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي .صاع الكغو , ١ال٣اَغة
.2011
 :..................... )4الىؾُِ في قغح ٢اهىنق الٗ٣ىباث – الجؼء ألاو٫ق – ال٣ؿم الٗام صاع ا٫جهًت الٗغبُت
.2001
 )5الؿُض ابى ُُٖت :الجؼاءاث الضولُت بحن الىٓغٍت والخُبُ ٤ماؾؿت الش٣اٞت الجامُٗت  ,ؾىت
1986
 )6ظٟٗغ ٖبض الؿالم :مباصت ال٣اهىنق الضولي الٗام  ,صاع النهًت الٗغبُت  ,الُبٗت الشاهُت ؾىت .
. 1994
 )7خؿىحن ابغاَُم ٖبُض :الجغٍمت الضولُت  ,صعاؾت جدلُلُت ثَبُُ٣ت صاع النهًت الٗغبُت بال٣اَغة
. 1971
 )8خمُض الؿٗضي :م٣ضمت في صعاؾت ال٣اهى قن الجىاجي الضولي  ,بٛضاص  ,الُبٗت ألاولى
.2001
َ )9ه الكغٍ :٠الخىعاٍ والاهجُل وال٣غان صعاؾت جدلُلُت صاع النهًت الٗغبُت,
ٖ )10بض الٛجي مدمىص :اإلاُالبت الضولُت النالح الًغعق في ال٣اهىن الضولي الٗام والكغَٗت ؤلاؾالمُت الُبٗت ألاولى
.2000
ٖ )11بض الخُ٨م خؿحن الُٗلي :الخغٍاث الٗامت في ال٨ٟغ والىٓام الؿُاسخي في ؤلاؾالم ال٣اَغة مهغ صاع ال٨ٟغ
. 2005
الٗغبي .
.1999
ٖ )12بض اإلاخٗا ٫الهُٗضي :الخغٍت الضًيُت في ؤلاؾالم صاع ال٨ٟغ الٗغبي ,الُبٗت الشالشت
.2014
ٖب اإلاىٗم ٖبض الخال :٤الجغاثم الضولُت يض الاوؿاهُت والؿالم وظغاثم الخغب بضونق هاقغ
 )13ص
.2015
ٖ )14مغ خؿً ٖضؽ :مباصت ال٣اهىنق الضولي الٗام اإلاٗانغ ماؾؿت الُىبجي للُباٖت واليكغ
.1999
 )15مامى قن مدمض ؾالمت٢ :اهى قن الٗ٣ىباث – ال٣ؿم الٗام  ,الُبٗت الشالشت صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٤اَغة
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.1983
 )16مدمض ابى ػَغة :م٣اعهاث ألاصًان صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اَغة
 )17مدمض خاٚ ٔٞاهم :اإلاؿئىلُت الضولُت صعاؾت ألخ٩ام ال٣اهىنق الضولي ولخُبُ٣اتها التي تهم الضو٫ق الٗغبُت,
.1962
ظامٗت الضو٫ق الٗغبُت
.1985
 )18مدمض ػ٧ي ابى ٖامغ :صعاؾت في ٖلم الاظغام والٗ٣اب صاع اإلاِبىٖاث الجامُٗت باالؾ٨ىضعٍت
. 1985
 )19مدمض ؾُض َىُإويق :بىى اؾغاثُل في ال٣غان والؿىت صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اَغة
 )20مدمض ٖبض اإلاىٗم ٖبض الخال :٤الجغاثم الضولُت صعاؾت جانُلُت للجغاثم يض الاوؿاهُت والؿالم والخغب
.1989
الُبٗت ألاولى ال٣اَغة
 )21مدمض مىهىعق الهإويق :ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الجغاثم طاث الُبُٗت الضولُت صاع النهًت
 2008م .
الٗغبُت الُبٗت الشاهُت
.1999
 )22مدمىص قغٍ ٠بؿُىوي :مضزل في ال٣اهىنق الاوؿاوي الضولي بضونق صاع وكغ
. 2011
 :............. )23اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت هاصي الً٣اة
. 1959
 )24مدمىص قلخىث :ؤلاؾالم ًٖ٤ضة وقغَٗت مُبىٖاث الاػَغ
.1978
 )25مجى مدمىص مهُٟى :قغح ٢اهىنق الٗ٣ىباث صعوؽ في ال٣اهىنق الجىاجي الضولي
 )26مجى مدمىص مهُٟى :الجغٍمت الضولُت بحن ال٣اهىنق الجىاجي الضولي وال٣اهىنق الضولي الجىاجي صاع النهًت
. 1989
الٗغبُت ؾىت
.1994
 )27هبُل بكحر :اإلاؿئىلُت الضولُت في ٖالم مخٛحر الُبٗت ألاولى
.1970
ً )28ىوـ الٛؼؤويق :مك٩لت اإلاؿئىلُت الجىاثُت الصخهُت في ال٣اهىنق الضولي مُبٗت ق ٤ُٟبٛضاص
ب – زطاةي الدلخىزاٍ واإلااحظخير:
.1989
 )1اخمض عقاص َاخىنق :خغٍت الُٗ٣ضة في الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ,عؾالت ص٦خىعاٍ ظامٗت الاػَغ
 )2خُضع ٖبض الغخمً الخُضع :ألامً ال٨ٟغيق في مىاظهت اإلاازغاث ال٨ٟغٍت عؾالت ص٦خىعاٍ ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا
ا٧اصًمُت الكغَت بضونق ؾىت انضاع ؤو صاع وكغ .
 )3ؾامي ٖلى ظما ٫الضًً :الخماًت الجىاثُت للخغٍاث الضًيُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ؤ٧اصًمُت الكغَت ،بضو قن ؾىت
انضاع .
 )4ؾلُمان ؾالم ألاوعظلي :ؤخ٩ام المؾئىلُت الجىاثُت ًٖ الجغاثم الضولُت في الدكغَٗاث الىَىُت ،عؾالت
.2002
ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ٖحن قمـ،
. 1989
ٖ )5امغ بً ًىوـ :ؤؾاؽ مؿئىلُت الضولت ؤزىاء الؿلم ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ال٣اَغة،
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. 1979
،اَغة٣ ال،١ى٣خىعاٍ خ٦عؾالت ص،ي الخغب
 ؤؾغ ق:اعٟ) ٖبض الىاخض ال6
.2014
، بضونق صاع وكغ، خىعاٍ ؾىت٦ق ؤلاؾالمُت عؾالت ص٫ق ؤَل الظمت في الضو١ى٣ خ:ا ببإوي٢) هبُل لى7
ج – الابدار والدوزٍاث
.1987
،اهىنق الجىاجي٣ضم للجمُٗت اإلاهغٍت لل٣ بدض م، الجغٍمت الضولُت:) عمؿِـ بهىام1
 ؾىت, 2 , 1 ناصعة ًٖ اجداص اإلادامحن الٗغب الٗضص٤ًاء الجىاجي الضولي مجلت الخ٣ ال:) ؾُض مدمض َاقم2
. 1986

149

 الٗضص الشاوي،خهاص٢اهىنق والا٣ مجلت ال, اهىنق الجىاجي الضولي٣ صعاؾاث في ال:) مدمض مخي الضًً بً ٖىى3
.1965
.  ًىهُى ؾىت35الؿىت
اهىنق الجىاجي الٗض٣ق للجمُٗت اإلاهغٍت لل٫ضم للماجمغ ألاو٣ بدض م, مت ٖنها٦ الجغٍمت الضولُت واإلادا:............ )4
.1987
٘الغاب
: ساحّ ً الؼبنت الدولُت الاهترهذ: زاهُا
http:www.un.org ٘ الامم اإلاخدضة٢) مى1
http: www.iccnow.org :مت الجىاثُت الضولُت٨٘ اإلاد٢) مى2
http: www.cicr.org :) اللجىت الضولُت للهلُب الاخمغ3
 اإلاساحّ الاحىبُت:زالثا
1- Ashraf shams edlin: the need for cooperation among arab countries in the prevention
and control of crime chicago illinois richard g. word and ahmed gala ez dldin
2- Porn to run: the supreme court of washington s misapplication of the doctrine of
specialty in stats v. pang by timothy mcmichael washington law review , col. 74 , january ,
1999
3- Cavare l: droit international public positif 3 eme edition , tome II edition , a , pedone
paris , 1969
4- Cloud lombois: droit penal international paris 1979
5- De arechage: international responsibility , 1998
6- Glaser: droit international penal conventional bruxelle , 1970
7- Hans kelsen: principles of international law second edition. new york , 1966
8- Huet a: les conflits de lois en matiere de prevue , these , paris , 1965
9- Ian brownile: principles of public interational law ( oxford , clarendon press 4 edition ,
1990
10- Ian brownile: international law and use of force by states ( clarendon press , 1963 )
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11- Lyal s sunga: individual responsibitity in international law for serious human rights
violations , london , 1992
12- Lyal , s. sunga: intdvidual responsibitity in international law for serious human rights
violations nerther lands 1992
13- Mc , bassouni: international criminal code , martinus nijhoff publichers , dordrecht ,
the netherlands , 1989
14- Stain plawski: etude des principles fondamentaux du droit international penal, Paris,
150

1972
15- Stainslave plauski: etudes des principles fondemen taux du droit international penal,
Paris, 1972
16- Stefan claser: culpobilite en droit international penal , 1960
17- Stefan claser: l ifraction international, paris , 1957
18- Stefan claser: l infraction international , paris , 1957 et voir droit international penal
conventinnel , bruxelles , 1970
19- Thomas m , framct and gregory h, fox: international law decisions in national courts ,
george town university law , 1998

ق
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ق
لخف زطالت احظخير في الِجىم الظُاطُت :الخىلمت الِاإلاُت لخحىوق ؤلاوظان
مجُت الخحىوق والِجىم الظُاطُت ،حا ِت الخاج لخلس باجىت ،الجصاةس
ئُدادالوالب الباخث طا ي خـُد
ئػساف الدلخىزة بدسيق دالى


ِجىماث ُا ت

هاٞل الُالب الباخض :خهُض ؾامي ،جدذ اقغا ٝألاؾخاطة الض٦خىعة :صال ٫بدغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة
اإلااظِؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،جسهو خى٦مت وجىمُت بٗىىان " :الخىلمت الِاإلاُت لخحىوق ؤلاوظان
 ،2014ب٣اٖت اإلاىا٢كاث الخانت ب٣ؿم
( ،")Globalgovernance for human rightsوطلً ٪ىم الخمِـ اإلاىا ٤ٞلـ 13نوٞمبر
 12.30ػوالا ،خُض ج٩ىهذ لجىت
 09.30نباخا بلى ٚاًت
الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت الخاط لخًغ – باجىت .01مً الؿاٖت
اإلاىا٢كت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾمائَم:
 خؿحن ٢اصعي ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٣ؿم الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت باجىت  /عثِؿا. صال ٫بدغي ،ؤؾخاطة مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت باجىت  /مكغٞا م٣غعا. ٖاص ٫ػ٢ا ،ٙؤؾخاط مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت باجىت ًٖ /ىا مىا٢كا. ؤخمض باي ،ؤؾخاط مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت باجىت ًٖ /ىا مىا٢كا.وبٗض اإلاىا١قت واإلاضاولت ٢غعث اللجىت مىذ الُالب الباخض قهاصة اإلااظِؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت،
.20/17.20
جسهو خى٦مت وجىمُت ،بٗالمت ٢ضعة للمظ٦غة بـ


لخف السطالت

جدىاو٫ق َظٍ اإلاظ٦غة بالضعاؾت بخضي مجاالث الخى٦مت الٗاإلاُت ،وهي الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وطل ٪مً
زال ٫ا٫حٗغٖ ٝلى البضاًاث ألاولى للخى٦مت الٗاإلاُت  -ا٫يبِ الٗالمي -لهظا اإلاىيىٕ ،بٗض ؤن ٧اهذ مجغص جهىعاث
٨ٞغٍت لضو٫ق مُٗىت ،ججلذ في بٖالهاث ال جخمخ٘ بإًت ٢ىة بلؼامُت ،ؾىاء ٧اهذ للخُبُ ٤في الىا ٘٢اإلاُضاوي ؤومً خُض آلُاث
يماهاتها ،بلى ٚاًت ؤن جغظمثوججؿضث مسخل ٠الجهىص الٗاإلاُت ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في ؤو٫ق بٖالن ٖالمي لخ٣ى١ق
1948م ،مىظه ل٩ل ؤٞغاص وصو قَ ٫ظا الٗالمَ ،ظا عٚم ؤهه لم ً ً٨لُدٓى بةظمإ ٦بحر آهظا .٥ل ً٨جإزحراث
ؤلاوؿان لؿىت
الخغب الباعصة مً ظهت وصٖىاث ؤلانالح مً ظهت ؤزغيق مً ٢بل مسخل ٠صو٫ق الٗالم زهىنا الخضًشت الاؾخ٣ال٫
حٗضصث الجهىص الضولُت في ؾبُل حٗؼٍؼ الخى٦مت الٗاإلاُت للخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
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ل ،ً٨م٘ جهاًت الخغب الباعصة والخجلُاث ال٨بحرة لٓاَغة الٗىإلات ،جإػمذ وحٗ٣ضث الى٣اقاث في مىيىٕ خ٣ى١ق
1993مَ ،ظا ألازحر الظي ؤههى ٖضًض الاهخ٣اصاث
ؤلاوؿان ولم ًٟهل ٞيها بال بٗض نضو قع بٖالن وبغهامج ٖمل ُِٞىا لؿىت
التي ٧اهذ مُغوخت في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مشل ًُ٢ت بَما ٫ؤلاٖالن للخهىنُاث والهىٍاث اإلادلُت،
ٞهله بحن الخ٣ىٖ ،١ضم الجؼم الخام بالٗاإلاُت .ل ً٨عٚم َظا ٧له لم وؿخُ٘ الجؼم بالىنى ق ٫بلى خى٦مت ٖاإلاُت ٧املت
ُٞه ،ألن محزة الخغُ٦ت التي ًدؿم بها ظٗلذ مىه ًخٟاٖل م٘ ٧ل حٛحر ًدهل في الؿاخت الضولُت ،وَظا ما ججلى في جإزغٍ
بالخٛحراث الضولُت الخضًشت الخانلت في الىا ٘٢والتي ٞغيتها الخجلُاث الٗمُ٣ت للٗىإلات ،الصخيء الظي ٞخذ ه٣اقاث
ظضًضة في اإلاىيىٕ جضٖى وبهٟت ٦بحرة بلى يغوعة وي٘ بنالخاث ظضًضة ُٞه ،بلى ٚاًت ؤن ونل ألامغ بلى يغوعة بغمجت
.2018
ماجمغ ٖالمي ظضًض لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ؾىت


أَمُت الدزاطت :جيب٘ ؤَمُت مىيىٕ "الخىلمت الِاإلاُت لخحىوق ؤلاوظان" مً زال:٫

َّ -1ي
الجضة التي جخمحز بها وخضاجه ألاؾاؾُت:
ً اَسة الِىإلات :التي ؤنبدذ خ٣ُ٣ت ُتمُٗاة وظب الخإ٢لم مَ٘ا ،والبدض ًٖ م٣اعباث وهماطط ٖاإلاُت حؿخجُب
للكغوٍ التي ويٗتها َظٍ الٓاَغة.
 فهىم الخىلمت :الظي ؤنبذ مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في ؤصبُاث الٗلىم الؿُاؾُت ،لخدلُل مسخل ٠الٓىاَغ
الؿُاؾُت ،و ٤ٞاإلا٣اعباث الخٟاٖلُت البُٗضة ًٖ الؿلُت الضوالجُت ال٨الؾُُ٨ت (م٣اعبت جدلُلُت ظضًضة).
ّ
خغُ٦ت ،هٓغا ألَمُخه في ٖضًض الٗملُاث ؤو
 ىكىَ خحىوق ؤلاوظان :الظي ٧ان وال ًؼا ٫مً اإلاىايُ٘ ألا٦ثر
اإلا٣اعباث ،مشل :الضًم٣غاَُت ،الخىمُت ،البِئت.الخ .باإلياٞت بلى الُغوخاث الجضًضة للمىيىٕ،والتي جً٘ ؤلاوؿان
يمً ؤولىٍاث اإلاكاعَ٘ ؤلاوؿاهُت.
 ١ؤلاوؿان ،وطل ٪اهُال٢ا مً مسخل ٠مكاعَ٘ الًبِ
 -2ألاهىإ اإلاخٗضصة للًبِ التي ٖغٞها مىيىٕ خ٣ى ق
ّ
.١
الىيُٗت التي ٧اهذ جدذ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ لضو ق ٫الٗالم ال٣ىٍت ،والتي لم جخ ٤ٟبُنها ختى ٖلى همىطط مٗحن مً الخ٣ى ق
بل بالٗ٨ـ ؤصزلذ َظا اإلاىيىٕ في نغاٖاتها ال٨شحرة (الا٢خهاصًت ،الؿُاؾُت ،الش٣اُٞت ،وال٨ٟغٍت.).خُض اٖخبرث
 ١ؤلاوؿان مً بحن ؤَم مىايُ٘ الهغإ الاًضًىلىجي ،التي ٖغٞتها صو ق ٫الٗالم الٛغبي بُ٣بُه الغؤؾمالي والاقترا٧ي
خ٣ى ق
ُت
1945م) ،والتي لم ًٟهل ٞيها بال بٗض ؾ٣ىٍ الاجداص الؿىُٞاحي وجهاًت الخغب الباعصةًٟ٫ ،خذ
بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت (
اإلاجا ٫لهُمىت ؤخاصًت ٖلى الٗالم مً َغ ٝالـىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .ل ً٨الخجلُاث ال٨بحرة لٓاَغة الٗىإلات،
والهغاٖاث ال٨ٟغٍت الخاصة التي ناخبتهاّ ،ؤصث بلى ْهىعق يبِ ظضًض لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ِمحزجه الخلى مً ؤي بٗض
ّ
بال ٖلى بوؿاهُت ؤلاوؿان.
بًضًىلىجي ،ؾُاسخي ،ا٢خهاصيُ٢ ،مي صًجي.الخ ،وال يع٦ؼ ق
 -3ؤلاق٩الُاث الخضًشت التي جىاظه مىيىٕ الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان والتي ازخلٟذ ًٖ ؾاب٣اتها مشل:
الٗاإلاُت والٗىإلات ،الٗاإلاُت والخهىنُت٧ ،ل َظا في ْل الخإزحراث الٗمُ٣ت للٗىإلات ،وما هخج ٖنها مً حُٛحراث في الؿُاؾُت
الضولُت.
 أٍ داف الدزاطت:جخجلى ؤَضا ٝالضعاؾت في الى٣اٍ الخالُت:
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َ
 ١ؤلاوؿان ،مىظ ؤن ٧اهذ ٖباعة ًٖ مباصعاث
 - 1ج ُّبدب٘ الخُىعاث اإلاسخلٟت التي ٖغٞتها الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى ق
ٞغصًت طاجُت زانت بضو ،٫بلى ؤن ؤنبدذ مباصعاث ظماُٖت مىيىُٖت زانت بالبكغٍت ظمٗاء.
ّ
الخدىالث التي ٍعؤث ٖلى مىٓىمت خ٣ى١ق ؤلاوؿان و ٤ٞاإلاىٓىعاث الخدلُلُت الجضًضة،
ٞ - 2هم مسخل٠
وباألزو مىٓىعق "الخى٦مت الٗاإلاُت".
 ١ؤلاوؿان  -التي جإزغث بك٩ل ٦بحر بٓاَغة الٗىإلات  -والتي ّ
ّ
جمهض
 ١بلى ؤخضر ألا٩ٞاع في مىيىٕ خ٣ى ق
الخُغ ق
-3
ّ
ّ
لبىاء مكغوٕ يبِ ٖالمي زالي مً ؤي بٗض ؤو مغظُٗت ،بًضًىلىظُت ٧انث ؤو ُ٢مُت صًيُت.والىنى ق ٫بلى خى٦مت ٖاإلاُت
ّ
اإلاخٗضصة،
لخ٣ى١ق ؤلاوؿانٚ ،اًتها اخترام بوؿاهُت ؤلاوؿان ،م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع الخهىنُاث الش٣اُٞت والهىٍاث
ججؿُضا إلاٟهىم "الىخدة اإلاخِددة".
 خدود الدزاطت
اإلاىيىٕ الغثِسخي لهظٍ الضعاؾت َى "خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،والظي ٌ٘جبر مىيىٕ مدكٗب اإلاجاالث وَغح في ٧ل
ألام٨ىت وألاػمىت ،ل ،ً٨ومً ؤظل جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلايكىصة في َظا البدض ،جدخم ٖلُىا جدضًض هُا ١صعاؾخه ،والظي
ظاء ٧اآلحي:
ّ
الىواو الص جي :جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى ٞترة ػمىُت ًم ً٨ؤن ه٣ى٫ق ٖنها بإجها خضًشت هىٖا ما م٣اعهت ب٣ضم اإلاىيىٕ،
وحكمل مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بلى ٚاًت الى٢ذ الخايغٚ ،حر ؤن م٣خًُاث ؤلاإلاام بجمُ٘ ظىاهب اإلاىيىٕ
حؿخضعي الٗىصة بلى مغاخل ٢ضًمتؾاب٣تٖ ،لى ؾبُل ّ
جدب٘ ؤَم الخُىعاث الخاعٍسُت التي ٖغٞها مىيىٕ خ٣ى١ق ؤلاوؿان
مىظ الٗهىعق والخًاعاث ال٣ضًمت ظضا ،ونىال بلى آرع مباصعة في َظا اإلاىيىٕ وهي ماجمغ وبٖالن بغهامج ٖمل فُِىا
ّ
 ،20+وبالخالي ٞاإلَاع الؼمجي اإلادىعي للضعاؾت ؾحر٦ؼ ٖلى الٟترة اإلامخضة مً جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بلى ٚاًت
الخُىعاث ألازحرة الخانلت في الؿُاؾت الضولُت ،بةلتزامً م٘ حٛحراث هىُٖت وبيُىٍت ٦شحرة مـث مسخل ٠مٟاَُم
الخىُٓم الؿُاسخي والاظخماعي.
الىواو اإلاىكىعي :ج٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖلى جىاو٫ق البضاًاث ألاولى لخى٦مت مىيىٕ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖاإلاُا،
ّ
اهُال٢ا مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ومسخل ٠الجهىص الضولُت  -في اإلاىيىٕ -التي جلخه ُٞما بٗض ،م٘ جإزغ َظا
 ١ؤلاوؿان بُِٟىا  20+في ؾىت
اإلاىيىٕ بٓاَغة الٗىإلات وجىاوله لئلق٩الُاث الجضًضة ،بلى ٚاًت آزغ ماجمغ ٖالمي لخ٣ى ق
ألن الضعاؾت ال جبدض بمؿاَمت ٧ل صاٖم منها ٖلى خضي في
ؤن الضعاؾت ال جدىاو ق ٫صو قع صٖاثم الخى٦مت ّ ،ق
َ .2013ظا ٦ما ّ ق
مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤو جُُ٣م صوعٍ ،بل جدىاو٫ق مسخل ٝالجهىص الٗاإلاُت في خى٦مت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وٖلى عؤؾها ألامم
اإلاخدضة.
 ؤلاػهالُت البدثُتَ :ظا وجم جىاو٫ق َظا اإلاىيىٕ مً زال ٫ؤلاق٩الُت الخالُت :ا دي ظاَمت خخجف
ّر
الخغيراث الخاؿجت في الظاخت الظُاطُت الدولُت -وفي حد تها الِىإلات – في جددًد ِالم الخىلمت الِالمًت لخحىوق
ؤلاوظان؟".
َُ هجت اإلارلسة ،جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى زالزت ٞهى ،٫ظاءث ٧الخالي:
الفـي ألاوىق ،خاولىا ُٞه ج٣ضًم بَاع مٟاَُمي وجدلُلي مالثم للبدض مً زال ٫الؿعي لًبِ اإلاٟاَُم
واإلا٣اعباث ألاؾاؾُت التي جخٗل ٤بمىيىٖىا  -الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان -وطلٝ ٪ي زالزت مباخض،زهو ألاو٫ق

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

153

مجتةحُيةخحىوققؤلاوظانة-قالِامةالثالثق-قق الِددة:10قًىلُىقق2016ق
ّ
للخٗغٖ ٝلى مٟهىمحن ؤؾاؾُحن في البدض ؤال وَما الٗىإلات والٗاإلاُت ،وطل ٪مً زال ٫حٗغٍ٧ ٠ل واخض منها ٖلى خضي،
لىدىاو٫ق بٗضَا ؤَم ه٣اٍ الدكابه والازخال ٝبحن اإلاٟهىمحن.ؤما اإلابدض الشاويٞ ،سههىاٍ لخدلُل مٟهىم الخى٦مت
الٗاإلاُت ٦مٟهىم ماَغ للمىيىٕ مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى مًمىنق مٟهىم الخى٦مت ؤوال ،زم مداولت اؾخ٨كا ٝؤَم
اإلاىا ٠٢الخٗغٍُٟت ججاَه في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت زانت ،بِىما جم مً زال ٫اإلابدض الثالث الخُغ١ق إلا٣اعبت خ٣ى١ق
ؤلاوؿان بالكغح والخٟهُل مً زال ٫جىاو٫ق حٗغٍٟها ،وجهيُٟها ،و٦ظا زهاثههاَ ،ظا مً ظهة ،ومً ظهت زاهُت،الخُغ١ق
بلى ؤَم الخُىعاث الخاعٍسُت التي ٖغٞها اإلاىيىٕ مً الٗهىعق ال٣ضًمت بلى ٚاًت الى٢ذ الخالي ،ؤًً ؤنبذ ًدخل ؤَمُت
٦بحرة ٖلى اإلاؿخىيق الٗالمي ،في ْل حٛحراث البِئت الؿُاؾُت الضولُت التي وكهضَا ًىميا.
الفـي الثاوي ،و اإلاىؾىم بـ " خ٣ى١ق ؤلاوـان وظهىص الخ٨غَـ :هدى خى٦مت ٖاإلاُت ؤ٦ثر لخ٣ى١ق ؤلاوؿان"،
جُغ٢ىا ُٞه بلى البضاًاث ألاولى للخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،زم هيخ٣ل بٗضَا بلى مسخل ٠الجهىص الضولُت في ؾبُل
ج٨غَؿها وخماًتها والتي ججلذ في مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت التي ؤٖ٣بذ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صونق ؤن هيسخى
الخُغ١ق بلى ؤَم مُٗ٣اتها ؤهظا.٥
خُض جُغ٢ىا في اإلابدض ألاو٫ق بالكغح والخٟهُل لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر ؤو٫ق مباصعة في
الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وطل ٪مً زال ٫الخٗغٍ ٠به وقغح مىاصٍ وجدلُل مًمىجها ،والخٗغٖ ٝلى الخُىاث
التي مغ ٖليها ؤزىاء بٖضاصٍ ،بلى ٚاًت الىنى٫ق بلى مىا٢كت بق٩الُت ُ٢مخه ال٣اهىهُت ،ؤما اإلابدض الشاوي ٞخم جسهُهه
إلاسخل ٠الجهىص الضولُت الغامُت بلى ج٨غَـ مىيىٕ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بِىما ًدىاو٫ق اإلابدض الشالض مسخل ٠آلالُاث الضولُت
وؤلا٢لُمُت في ؾبُل حٗؼٍؼ خماًتها ويماجها ،ؤما اإلابدض الغاب٘ وألازحر في َظا الٟهل زههىاَا ألَم للٗ٣باث اإلاىاظهت
للخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
الفـي الثالث ،وبٗض الخُغ١ق في الٟهل الشاوي بلى البضاًاث ألاولى للخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وجدب٘
ّ
ً
مغخلت مغخلت ،بلى ٙاًت جهاًت الخغب الباعصة وبضاًت بؿِ الٗىإلات لخجلُاتها ،والتي مً
ق
مغاخل ججؿُضَا في ؤعى الىا٘٢
بُنها حٗضص الخغ٧اث اإلاىاًَت والسخِ ؤزىاء اجساط ال٣غاعاث ٖلى اإلاؿخىيق الٗالمي مً ٢بل ٖضًض الٟىاٖل الىاقئت.
اهُال٢ا مً طل ٪اهخ٣لىا بلى ُُٟ٦ت جدى٫ق الى٣اف في مىيىٕ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مً ه٣اف مُٗاعيق خى٫ق خى٦مت ٖاإلاُت ؤ٦ثر
لخ٣ى١ق ؤلاوؿان بلى مىا٢كت "خى٦مت ٖاإلاُت ؤًٞل لخ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،مً زاللها ظاء ٖىىان الٟهل الشالض ٧الخالي:
 ١ؤلاوؿان.جُغ٢ىا ُٞه لخإزحراث الٗىإلات اإلاسخلٟت ٖلى الخى٦مت
 ١ؤلاوؿان :هدى خى٦مت ٖاإلاُت ؤًٞل لخ٣ى ق
الٗىإلات وخ٣ى ق
الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ؾىاء ٧ان َظا الخإزحر ٖلى الجاهب ال٨ٟغيق الُ٣مي ؤو الجاهب ال٣اهىوي ؤو ختى ٖلى الجاهبحن
الخُبُ٣ي والاؾدكغافي.
جىاولىا َظا الٟهل في زالزت مباخض ،زهو ألاو٫ق ٞيها لضاعؾت بق٩الُت ٨ٞغٍت ّ
خؿاؾت ظضا ؤال وهي بق٩الُت
الخهىنُت والٗاإلاُت ،والتي حٗخبر مً بحن ؤَم ؤلاق٩الُاث التي َغختها الٗىإلات ،ؤما اإلابدض الشاوي جُغ٢ىا ُٞه بالكغح
ّ
والخٟهُل إلٖالن وبغهامج ٖمل ُِٞىا لؿىت ،1993الظي ٌٗخبر الخجلي ال٣اهىوي لٓاَغة الٗىإلات في مىيىٕ خ٣ى١ق
 ،1948ؤما في اإلابدض
ؤلاوؿان ،مً زال ٫جضاع٦ه لؤلزُاء والى٣اثو اإلاسجلت في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١ق ؤلاوؿان لؿىت
الشالض وألازحر مً َظا الٟهل جُغ٢ىا بلى الخجلُاث الٗمُ٣ت.
 الىخاةج التي جىؿجذ ئليها اإلارلسة
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في ألازحر وبٗض جدلُل الكب٨ت اإلاٗ٣ضة للخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاٗانغةَ ًٖ ،غٍ ٤اؾخ٨كا ٝؤَم
الخٛحراث التي َغؤث ٖليها ،والتي جماقذ م٘ مسخل ٠الخُىعاث ا٫خانلت في الؿاخت الؿُاؾُت الضولُت ،مً جهاًت الخغب
الٗاإلاُت الشاهُت والهغإ ؤلاًضًىلىجي ّببان الخغب الباعصة ،وخغ٧اث الخدغعق الٗاإلاُت ،زم الضوعق ال٨بحر التي لٗبخه الٟىاٖل
ٚحر الضوالجُت ،بلى ٚاًت بضاًت الخجلُاث الٗمُ٣ت لٓاَغة الٗىإلات والتي ؤٞغػث ْىاَغ وً٢اًا ؾُاؾُت ظضًضة مشل:
ؤلاعَاب ،الهجغة الؿغٍت ،الخىمُت.الخ ،مً زال٧ ٫ل طل ٪اؾخسلهىا ما ًلي:
 ؤن الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان اعجبُذ باإلوؿان طاجه ،وبهٟخه ًٖىا في اإلاجخم٘ ،وهي مٟهىم حٗضصث
حٗاعٍٟه مً ٧ىهه ٖلما ٢اثما بظاجه ،ؤو بهٟخه ظؼءا مً ال٣اهىنق الضولي الٗام ،وازخلٟذ جهيُٟاجه بدؿب اإلاٗاًحر
اإلاٗخمضة في طل٦ ،٪ما ؤجها ٖغٞذ جُىعا جاعٍسُا مؿخمغا ،وَظا ٖلى اإلاؿخىٍحن ال٨ٟغيق وال٣اهىوي ،مً زال ٫ما ٖغٞه
الٗالم مً مىازُ ٤مخٗضصة ،ب٢لُمُت وٖاإلاُت .وهدُجت لهظٍ الؿحروعة والخُىعٞ ،ةن الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان
جدىاػٖها ظملت مً الخهاثو ،مً الكمىلُت والٗاإلاُت بلى الخهىنُت وؤلا٢لُمُت ،ج٨غَؿا لخهىنُاث ز٣اُٞت وؤبٗاص
خًاعٍت ُتج ّ
محز ٧ل مجمىٖت بكغٍت ًٖ ٚحرَا (ز٣اٞت ،صًً ،بًضًىلىظُا ،همِ خُاة وخ٨م …).
ؤن الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان٧ ،اهذ مدل نغاٖاث صاثمت مسخلٟت ؾىاء بًضًىلىظُت ؤو صًيُت ؤو
٦ ما ّ ق
٨ٞغٍتٞ .الغؤؾمالُت مشال ٦ةًضًىلىظُت لُبرالُت ؾٗذ مىض وكإتها بلى الضٞإ ًٖ الخ٣ى١ق الٟغصًت لئلوؿان مً ظمُ٘
لى٣ض مً مسخل ٠ؤلاًضًىلىظُاث ألازغي ،زهىنا الاقتراُ٦ت،
ظىاهب الخُاة بلى صعظت ؤلاٞغاٍ ٞيها ،مما ظٗلها ٖغيت ٍيق
ونل بلى خض وكىء نغإ بًضًىلىجي بيجها زهىنا في اإلابضؤ  -الٟغص/الجماٖت .-
ً
ً
ظضًضا مً الخضازل والخٟاٖل
ق
 باإلياٞت بلى طل٣ٞ ٪ض صزلذ مٟاَُم الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ق
ٖهضا
َ
ّ
اإلاخٗضصة ،ومً زم ٧اهذ َىا ٥بٞغاػاث وآزاع ٦بحرة وواؾٗت ٖ٨ؿتها الٗىإلات _ وما
م٘ مٟغصاث الٗىإلات اإلاسخلٟت وبإصواتها
جؼاٖ _ ٫لى مماعؾت ؤلاوؿان لخ٣ى٢ه اإلاسخلٟت ،ومً َىاٞ ،ةن الٗىإلات ،لم ج ً٨جازغ في بٖماٞ ٫ئت صونق ؤزغيق مً ٞئاث
خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاسخلٟت ،بل بن آزاعَا امخضث لدكمل الخ٣ى١ق الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت والؿُاؾُت ،وما
ٌٗغ ٝبالخ٣ى١ق الجماُٖت لئلوؿان .ختى ونل ألامغ بالباخضًً واإلا٨ٟغًٍ في َظا اإلاجا ٫بالخضًض ًٖ الجُل الغاب٘
لخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
وُجُه فحد جىؿجذ رلسجىا ئلى الىخاةج الخالُت:
ؤن ٖاإلاُت خ٣ى١ق ؤلاوؿان حٗجي امخال٧ ٥ل البكغ مىٓىمت مً الخ٣ى١ق ٚحر ٢ابلت للخهغ ٝوالتي ال ًمً٨
ّ ق
به٩اعَا باٖخباعَا خ ٤م٨دؿب مىظ الىالصة ،وطل ٪في حص طاجه بهجاػ بوؿاوي ٦بحر ًجب الخمؿ ٪به.
 الخهىنُت لِؿذ مىاً٢ت للٗاإلاُت ،ول٨نها في ألانل بياٞت بمٗجى :الُغٍ ٤للىنى٫ق بالخى٦مت الٗاإلاُت
لخ٣ى١ق ؤلاوؿان بلى ؤبٗض ما ًم ً٨ؤن ًخٖ ٤ٟلُت اإلاجخم٘ الضولي.
ُت
 ١ؤلاوؿان ،بال ؤهه ؤزبدذ ٖاإلاُتها ،ألجها
ٖ لى الغٚم مً الاصٖاءاث التي جىظهها بٌٗ ألاَغا ٝخى ق ٫وؿبُت خ٣ى ق
جغاعي اإلاحزة ؤلاوؿاهُت التي ًخمحز بها ٧ل بوؿان صونق مغاٖاة لخهىنُاجه الش٣اُٞت ،وبالخالي ٞمسخل ٠الخهىنُاث هي
ؤمغ ُتم ّ
غخب به٦ ،ما ؤجها حٗخبر مً الخ٣ىٞ ،١ل٩ل بوؿان الخ ٤في الخٟاّ ٖلى زهىنُاجه اإلاسخلٟت.
1993زُىة ظاصة ومهمت في ج٨غَـ مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿاهُت والخغم ٖلى
ٌٗ خبر بٖالن وبغهامج ٕمل ُِٞىا لؿىت
ٖاإلاُتها ،وٖضم ٢ابلُتها للخجؼثت ؤو الخهغ.ٝ
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 للٗىإلات صوعق ٦بحر في ه٣ل الى٣اف خى٫ق الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان مً خى٦مت ٖاإلاُت ؤ٦ثر ،بلى خى٦مت
ٖاإلاُت ؤًٞل ،حٗخمض ٖلى الجىصة في الخ٣ى١ق.
 بن الاهتها٧اث الهاعزت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان التي ماعؾتها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بضٖىيق الخغب ٖلى ؤلاعَاب
جضٖ ٫لى ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان ماػالذ مجغص قٗاع ،وٍخُلب جد٣ُ٣ها وج٨غَؿها ٖلى اإلاؿخىيق الضولي والضازلي مجهىصاث
٦بحرة وبعاصة ؾُاؾُت ٢ىٍت.
 حٗخبر مىايُ٘ :ؤلاعَاب ،الهج عة الؿغٍت ،خغٍت اإلاٗخ٣ض ،والخىمُت وختى البِئت والصخت مً ؤبغ قػ مىايُ٘
 ١ؤلاوؿان في الى٢ذ الخالي.
الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى ق
٣ً خطخي َظا البدض ؤًًا الخظ٦حر بمدىعٍت الضوعق الظي ؤنبدذ جلٗبه اإلاىٓماث الضولُت ٚحر الخ٩ىمُت،
وزهىنا اإلاىٓماث الٗاملت في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بط حٗمل ع٣ٞت ٚحرَا مً اإلاىٓماث الخ٩ىمُت ب٩ل ٞغوٖها ٖلى
 ١مهما ٧اهذ
 ١ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ الضولي ،وجماعؽ يُٛها اإلاؿخمغ ٖلى مىته٩ي َظٍ الخ٣ى ق
جغؾُش مباصت خ٣ى ق
َبُٗتهم ،ومهما ٧اهذ صعظت الاهتها.٥
لخهل الضعاؾت في ألازحر بلى الخإُ٦ض ٖلى ؤن مسخل ٠الخٛحراث التي خهلذ في الؿاخت الضولُت وٖلى عؤؾها الٗىإلات
٧ان لها الضوعق ال٨بحر في عؾم وجدضًض مٗالم الخى٦مت الٗاإلاُت لخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،لَ ً٨ظا ال ٌٗجي بَال٢ا الى٢ىٖ ٝىض َظا
الخض  .ِ٣ٞبل ماػاَ ٫ىاٖ ٥مل ٦بحر في َظا اإلاجا ٫زهىنا وؤن مىيىٕ خ٣ى١ق ؤلاوؿان محزجه الخُىٍت والضًىامُُ٨ت
ٖبر الؼمان ،وجإزغٍ ب٩ل ما ًدُِ به.
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لخفةزطالتة اطترةفيةالِجىمةؤلاطال ُت:قالجساةمةاإلااطتةباإلاسأةةفيةالفحهةؤلاطال ية
والحاهىنةالدوليق الجىاتيق_جمازةةالبغاءةأهمىذحا_ق
كلُتةالخلازةةؤلاطال ُتةوالِجىمةؤلاوظاهُت،ق حا ِتةوَسان،ق الجصابز ق
ئُداد الوالبت هُب ػسٍف خىان
ئػساف الدلخىزة خباز أ اى


ِجى اث ُا ت

هاٞكذ الُالبتَُ :ب قغٍ ٠خىان ،جدذ بقغا ٝالض٦خىعة خباع ؤما ،٫مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم
ؤلاؾالمُت ،جسهو ألاخىا ٫الصخهُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىنق بٗىىان " :الجساةم اإلااطت بالمزأة في الفحه
 ،2016ب٣اٖت اإلاىا٢كاث الخانت
ؤلاطال ي والحاهىنق الدولي الجىاتي -ثحازة البغاء– أهمىذحا " ،وطلً ٪ىم 26ظىان
ب٣ؿم الٗلىم ؤلاؾالمُت ب٩لُت الخًاعة ؤلاؾالمُت والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت وَغان ،الجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،حًض ج٩ىهذ
لجىت اإلاىا٢كت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾمائَم:
 الض٦خىعة ظمعي لُلى ،ؤؾخاطة مدايغة نى( ٠ؤ) ب٣ؿم الٗلىم ؤلاؾالمُت ،ظامٗت وَغان .........عثِؿا. الض٦خىعة خباع ؤما ،٫ؤؾخاطة مدايغة نى( ٠ؤ) ب٣ؿم الٗلىم ؤلاؾالمُت ،ظامٗت وَغان .........مكغٞا م٣غعا. الض٦خىع نافي خبِب ،ؤؾخاط مدايغ نى( ٠ؤ) ب٣ؿم الٗلىم ؤلاؾالمُت ،ظامٗت وَغانًٖ .........ىا مىا٢كا.وبٗض اإلاىا٢كت واإلاضاولت ٢غعث اللجىت مىذ الُالب الباخض قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم ؤلاؾالمُت ،جسهو
ألاخىا ٫الصخهُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن ،بٗالمت ٢ضعة للمظ٦غة بـ.20/18


لخف السطالت

مما القُٞ ٪ه ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى زل ٤ؤلاوؿان ّ
و٦غمه ٖلى ؾاثغ اإلاسلى٢اث وؤ٢غ له مجمىٖت مً الخ٣ى١ق
جٟ٨ل له َظٍ ال٨غامت ،بال ؤن الٗضًض مً الىاؽ ًخٗغيىنق لالٖخضاء ٖلى ٦غامتهم ،وباألزو اإلاغؤة التي ؤنبدذ آلان
ؾلٗت ًخاظغ بها عٚم الجهىص الضولُت الغامُت بلى خماًتها وعٚم ؤن ؤلاؾالم ههى ًٖ اهتها٦ ٥غامتها بٗضما ٧اهذ في الجاَلُت
جىؤص وجسخان وج٨غٍ ٖلى البٛاء ،و٧ان طل ٪في ٢بُلت بجي ٦ىاهت والتي منها ٢بُلت ٢غَل ،و٧اهذ مؿلىبت الخ٣ى١ق بلى ؤن ظاء
 ١وخؿم َظا ألامغ مً بضاًت هؼو ٫الغؾالت ٖليؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم وطل ٪مىظ
ؤلاؾالم وخغعَا مً الغ ق
ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٖكغ ٢غها مً الؼمًٞ ،اإلاغؤة في ؤلاؾالم لِؿذ هي اإلاغؤة ٢بل ؤلاؾالم بل هي هُ٣ت اعج٩اػ َامت في الدكغَ٘
ؤلاؾالمي ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ألام والؼوظت والبيذ والخُٟضة وألازذ والجضة وال٣غٍبت٣ٞ ،...ض ظٗل ؤلاؾالم للمغؤة م٩اهت
مغمى٢ت وٞغى ٖليها الدجاب ل٣ضاؾت ظؿمها وؤوصخى ٖليها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞض ٧اهذ اإلاغؤة آزغ وناًاٍ في
ّ
حجت الىصإ جيبيها مىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى يغوعة عٖاًت اإلاغؤة والخٟاّ ٖليها زكُت مىه ؤن حٗىص ألامىعق إلاا ٧اهذ
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ٖلُه في الجاَلُت ،وٗٞال َظا ما خوٞ ٫بضاًت مً ال٣غنق الخاؾ٘ ٖكغ ٖاصث ألامىعق ٦ما ٧اهذ ٖلُه في الجاَلُت بل
وبهىعة ؤ٢ىيق وؤاخم ،ألن اإلاغؤة ؤنبدذ ؾلٗت ًخاظغ بها في الؿى١ق لٛغى اؾخٛاللها في البٛاء و٦ؿب اإلاا ٫مً وعاء
َظا الٗمل ،بل وؤنبدذ ججاعة البٛاء مً ؤؾغٕ اإلاك٨الث الضولُت اإلاٗانغة في الخ٩ازغ في الؿىىاث ألازحرة ،خُض
ؤنبدذ َظٍ الخجاعة جدخل اإلاغجبت الشالشت ٖاإلاُا بٗض ججاعة الؿالح واإلاسضعاث.
أَمُت اإلاىكىَ:
ّ
لهظا اإلاىيىٕ ؤَمُت بالٛت وطل ٪لخٗل٣ه بإمغ ُٖٓم في خُاة اإلاغؤة ؤال وَى الٗغى والكغ ،ٝول٩ىنق الٗغى مً
الًغوعٍاث الخمـ ،وج٨مً ٦ظل ٪في مٗغٞت مضي ٖٝالُت الجهىص الضولُت للخض منها.
أَداف اإلاىكىَ:
ؤَض ٝمً وعاء َظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت خ٣ُ٣ت َظٍ الجغٍمت ،وبُان مى ٠٢ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىنق الضولي
الجىاجي منها.
ئػهاى اإلاىكىَ:
لظا َغخىا بق٩اال خى٫ق َظا اإلاىيىٕ وَى:
ما هي ؤلاظغاءاث والجهىص الضولُت اإلاخبٗت إلا٪اٞدت ظغٍمت ججاعة البٛاء؟
ولئلظابت ًٖ َظا ؤلاق٩ا٢ ٫ؿمىا َظٍ الضعاؾت بلى زالزت مباخض ٖلى الىدى الخالي:
مبدض جمهُضي :مضزل لضعاؾت اإلاىيىٕ.
اإلابدض ألاو٫قَ:بُٗت ظغٍمت ججاعة البٛاء.
اإلابدض الشاوي :ؤع٧ان وٖ٣ىبت ججاعة البٛاء في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهى قن الضولي الجىاتي وآلُاث م٩اٞدتها.
الخاجمت.
اإلابدث الخمهُدي :دخي لدزاطت اإلاىكىَ.
٢بل الكغوٕ في الخضًض ًٖ َظٍ الجغٍمت البض مً الخٗغٍ ٠بها وباإلاهُلخاث التي جدخاط بلى حٗغٍ ٠في اإلاىيىٕ،
وخهغ الجغاثم اإلااؾت باإلاغؤة.لظا ؾىدىاو٫ق َظا اإلاضزل في مُلبحن ٧الخالي:
اإلاوجب ألاوىق:حِسٍف حسٍمت جمازة البغاء واهالقاتها
الفسَ ألاو قى:حِسٍف البغاء.
أوال)البغاء لغت:
ْ ً َ
َ
َ ٌّي َ ُت ٌّي َ َ َ ْ َ َ
ذ ُتمباٚاة وب َٛاء ،بال٨ؿغ ّ
ذ( ).
ث وػه ْ ق
واإلاض ،وهي ب ِغ قي وب ٛقىٖ:هغ ق
ذ ألامت ْجبغي َب ٛقُا َوبا ْ ٚق
البٛاء مهضعَ :ب ِ ٛق
ِ
ِ
.ابن منظور ،أيب الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ،لساف العرب ،مج ، 4دار صادر للنشر ،بَتكت ،ط  4 2 ،ق 992 ،ـ ،ص.77
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ْ
َ
ٛاءٞ:جغث ّ
وج٨ؿبذ بٟجىعَاٞ ،هي بغ ٌّيقي( ).
ً٣اَ :٫بٛذ اإلاغؤة ِب ًق
بىاء ٖلى ما ّ
ج٣ضم مً اإلاٗجى الٛىيق ًخضر ؤن البٛاء َى مماعؾت اإلاغؤة للؼها م٣ابل اإلاا.٫
ًق
زاهُا:البغاء اؿوالخا.
نَ :ى مماعؾت ؤلاهار ألٗٞا ٫مً قإجها بعياء قهىاث الٛحر مباقغة وبضو قن جمُحز( ).
أ) البغاء في اؿوالح الحاهى ق
ؤن َظا الخٗغٍ ٠لِـ بخٗغٍ ٠للبٛاء ،وبهما َى حٗغٍ ٠للؼها ،ألن البٛاء ً٩ىنق م٣ابل ماٞ ،٫ةطا ؤيٟىا له
ٚحر ّ ق
اإلااً ٫هبذ حٗغٍٟا للبٛاء.
ٌٗغ ٝبٌٗ ال٣ٟه البٛاء بإهه:ػوى اإلاغؤة.ؤما الغظل ٞال ّ
ب) البغاء في اؿوالح فحهاء الؼسَِتّ :
ٌؿمى ػهاٍ
بٛاء.واإلاغاص مً بٛاء اإلاغؤة َى زغوظها جبدض ٖمً ًؼوي بها ،ؾىاء ٧اهذ م٦غَت ؤو ٚحر م٨غَت( ) ،وٍٟهم طل ٪مً ٦الم
َّي َ َ َ ُت َ َ ً َ َّي ٰى ُت ْ َ ُت ُت َّي ُت ْ َ ْ ۗ َ َّي َ ُت َ ْ
ْ
ًً ًَ ْب َخٛى قن ال َِ ٨خ َ ق
اب
ً ِ ًٞل ِقه ق وال ِظ ق
ًً قال ً ِجضو قن ِه٩اخا خت قى ٌِ ٛىيه قم الل قه ِم ق
 ٠ال ِظ ق
الٗلماء في جٟؿحر ٢ىله حٗالى﴿ َول َِ ْؿ َخ ْٗ ِ ِ ٟق
َّي َّي
َ ُت ْ
َ ُت
َ ُت َ ْ َ
ذقم ٞيه ْقم َز ْح ًرا ۖ ق َو ُتآج ُت
م َّيما َم َل َ ْ ٨ق َ ْ َ ُت ُت ْ َ َ ُت ُت ْ ْ َ ْ ُت ْ
ا ٫الل ِقه ال ِظي آجاْ ٦قم ۚ ق َو قال جِ ٨غ ُتَىا َ ٞخ َُا ِجْ ٨قم َٖلى ال ِبِ ٛق
اء
ً َم ِ ق
ىَ ْقم ِم ْ ق
ِ
ذ ؤًماه ٨قم ٩ٞا ِجبىَ قم ِب قن ٖ ِلم ِ ِ
َ
ْ
ْ
َّي َ ْ َ ْ ْ َ َّي َ
ُت
َ
ْ
ُت
َ
َ
َ
ْ
ۚ
ً
ُّب
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّي
َ
َ
َ
( ).
ُت
َ
َ
َ
ٌر
َ
ُّب
ٌر
َ
َ
ُم ﴿﴾﴾٣٣
ىع ع ِخ ق
ً  ٟٚق
ً بٗ ِقض ِب٦غ ِاَ ِه ق
ً ٞةن الل قه ِم ق
ً ًِ ٨غَ ُته ق
اة الضهُا ق وم ق
ى الخُ ِق
ِب قن ؤعص قن جدهىا ِلخبخٛىا ٖ َغ ق
الفسَ الثاوي :اطخِماالث مجمت الب ي في الحس ن النسٍم.
أوال :الب ي بمِجى اإلاِـُت:
ُت َ ْ َ
َ ْ
َ
ْ ُت َ َ ْ
ََ َْ
 ۗ ٤ق ًَا َؤ ُّبح َها َّي
ْ٪قم
اؽ ِب َّيه َما َبُ ٛتُْ ٨قم َٖل ٰىقى ؤه ُتِ ٟؿ ُت ق
الى ُت ق
ى ِبْ ٛح ِقر ال َخ ِ ّ ق
ومً طل٢ ٪ىله حٗالى﴿ ٞل َّيما ؤه َج ُتاَ ْقم ِبطا ُتَ ْقم ًَ ْبٛى قن ِفي ألا ْع ِ ق
ُت َ
ُت َ ُت
ُت َ ُت َ
ۖ َ َ َ ْ َ َ ُّب ْ
الضه َُا ۖ ق ز َّيقم ِبل ُْ َىا َم ْغ ِظ ُتْٗ ٨قم ُ ٞتى َى ِّب ُتئْ ٨قم ِب َما ْ ٦ى ُتخ ْقم ح ْٗ َملى قن ﴿.) ( ﴾﴾٢٣
إ الخُ ِق
اة
ق مخ ق
زاهُا :الب ي بمِجى الصها

َ ُت َ ْ َ َ َ ّ َ ْ ً ۖ َ َّي َ َ َّي َ ْ َ َ
ّ ََ
َ
ً َ
ن ْى ًما
ث ِل َّيلغ ْخ َٰىم ِ ق
ً ال َبك ِقغ ؤ َخ ًضا ُ ٞت٣ى ِ ق٫ي ِب ِوي هظ ْع ُت ق
ً ِم ق
وعص طل ٪في ٢ىله حٗالى﴿ ِ ٨ٞلي واقغِبي وِ ٢غيق ُٖىا ق ِ ٞةما جغٍِ ق
َّي
َ
َّي
ْ
ً َْ ٞ
ً ُتؤ َّ ٧ل َقم ْال َُ ْى َقم ب ْوؿ ًُّا ﴿ ،) (﴾﴾٢٦و٢ىله حٗالى ﴿ َو ْل َِ ْؿ َخ ْٗ ٟق َّي َ
ََ ْ
ًً َ قال ًَج ُتضو َ قن هً ٩
ً ِل ِقه ۗ ق َوال ِظ َ ق
ًً
اخا َخ َّيت ٰىقى ُتٌِ ٛى َي ُته ُتقم الل ُتقه ِم ْ ق
ِ
ِ ِ
ٞل ق ِ
ِ ِ
 ٠ال ِظ ق ِ
َّي َّي
َ ُت ْ
َ ُت
َ ْ َ ُت َ ْ َ َ َّي َ َ َ ْ َ ُت
ىَ ْقم ب ْ قن َٖل ْم ُتخ ْقم ٞيه ْقم َز ْح ًرا ۖ ق َو ُتآج ُت
انْ ٦قم َ٩َ ٞاج ُتب ُت
ا ٫الل ِقه ال ِظي آجاْ ٦قم ۚ ق َو قال جِ ٨غ ُتَىا
ً َم ِ ق
ىَ ْقم ِم ْ ق
ذ ؤ ًْ َم ُت ق
اب ِمما مل ٨ق
ًبخٛى قن ال ِ٨خ ق
ِ ِ
ِ
ِِ
َ
ْ
َ َ َ ُت ْ َ َ ْ
ْ
َّي
ْ
َ
َ
ُت
َ
َ َ َ َ َ ُّب ْ
اء ب ْ قن ؤ َع ْص َ قن ج َد ُّب
ىع َع ِخ ٌرق
ُم
ً ُ ٚتٌ ٟرق
ً ٞةن الل َقه ِ قم ْ قن َب ْٗ ِقض ِبَ ٦غ ِاَ ِه َّي ق
ً ُتًِ ٨غ َْ ُته َّي ق
الضه َُا ۚ ق َو َم ْ ق
ى الخُ ِق
اة
ه ًىا ِل َخ ْب َخٛىا ٖغ ق
ٞخُا ِج ٨قم ٖلى ال ِبِ ٛق ِ
﴿ ،) ( ﴾﴾٣٣وهي َىا بمٗجى الؼها( ).

ابراىيم أنيس ،ادلعجم الوجيز ،اذليئة العامة لشؤكف ادلطابع األمَتية ،ج  ،دط 998 ،ـ ،ص.57
2الذىيب ،إدكار غاِف ،اجلرائم اجلنسية ،ط  ،مكتبة غريب 988 ،ـ ،ص ، 83بتصرؼ.
3
بتصرؼ.
ادلوسوعة الفقهية الكويتية ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،ط ،2الكويت ،دار السالسل ،ج 404 ،7ق ،صّ ، 29
4سورة النور اآلية .33
5سورة يونس ،اآلية .23
6سورة مرًن اآلية .26
7سورة النور اآلية .33
8الطربم ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ،تح :أمحد زلمد شاكر ،ط  ،مؤسسة الرسالة ،مج 420 ، 7:ق2000 ،ـ ،ادلصدر السابق ،ص.289
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زالثا:الب ي بمِجى الٌجم
َّي ْ
ْ
ُت ُت َ ُت
ْ ُت َ ْ ْ
ْ ُت ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ً ال َْ ٟدكاء َواإلاىِ ٨قغ َوال َبغ ِقي ٌَ ِْٗٓ ٨قم ل َٗ َّيقلْ ٦قم
ان َوِب ًَخاء ِطي ال٣غبى وٍىهى ٖ ِ ق
٢ا ٫حٗالى﴿ ِب َّي قن الل َقه ًَإ ُتم ُتقغ ِبال َٗ ْض ِ قَ ٫و ِؤلا ْخ َؿ ِ ق
َ َ َّي
جظُ ٦تغون ﴾ ( ) ،بمٗجى ال٨بر والٓلم( ).
ّ
والؿىت الىبىٍتٚ ،حر ؤهىا ؤعصها ؤن هٓهغ بٌٗ مٗاهُه في
ٞلمهُلر (البغي) مضلى٫ق واؾ٘ في ال٣غآن ال٨غٍم
ال٣غآن والؿىت الىبىٍت.
اإلاوجب الثاوي :جمُيز حسٍمت جمازة البغاء ًُ الجساةم اإلااطت باإلاسأة واإلاؼابهت
ّر
الخدسغ الجيس ي.
الفسَ ألاوى:
َى ٧ل بمٗان في مًاً٣ت الٛحر بخ٨غاع ؤٗٞا ٫ؤو ؤ٢ىا ٫ؤو بقاعاث مً قإجها ؤن جىا ٫مً ٦غامتها و جسضف
خُائها ،وطل ٪بٛاًت خمله ٖلى الاؾخجابت لغٚباجه ؤو عٚباث ٚحرٍ الجيؿُت ،ؤو بمماعؾت يٛىٍ ٖليها مً قإجها بيٗاٝ
ّ
الخهضي لخلّ ٪
الغٚباث( ).
بعاصتها ٖلى
الفسَ الثاويَ :خو الِسق.
ً
ّ
ٖمضا ومباقغة ٖلى ظؿم اإلاجىُت ٖليها وٍسل بدُائها ( ).
ٌٗغ ٝبإهه ٗٞل مىا ٝلآلصاب ً ٘٣ق
الفسَ الثالث:ؤلالساٍ ُلى البغاء.
ّ
ظيؿُت ٢هض الخهى قٖ ٫لى ؤمىا ٫وٞىاثض مً ّ
ظغاء َظٍ
ًخمشل في بعٚام امغؤة ؤو ؤ٦ثر ٖلى مماعؾت ؤٗٞا٫
ّ
ّ
اإلاماعؾاث الجً ّ
ؾُت ٚحر الالث٣ت ،وٍ٩ىنق طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اؾخسضام ال٣ىة ؤو التهضًض ،باؾخسضام ؤلا٦غاٍ ؤو الاخخجاػ ؤو
ّ
ّ
الخُ٣ُ٣ت( ).
الخهغٞاث التي ججٗل اإلاججي ٖليها ٖاظؼة ًٖ الخٗبحر ًٖ بعاصتها
بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت ،ؤو ٚحرَا مً
مً زالَ ٫ظا الخٗغٍ ٠وؿخسلو حٗغٍٟا لخجاعة البٛاء وهي:الاججاع باإلاغؤة لٛغى اؾخٛاللها في البٛاء ،ؾىاء
بدؿٟحرَا بلى زاعط البالص ؤو الٗ٨ـ ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام ال٣ىة ؤو التهضًض ؤو الخضلِـ ؤو ٚحر طل ٪مً الُغ١ق ٚحر
ّ
اإلاكغوٖت ،زم بعٚامها ٖلى مماعؾت َظا الٟٗل ٚحر الالث٢ ٤هض الخهى٫ق ٖلى ؤمىا ٫وٞىاثض.
ق
سورة النحل اآلية .90
2الطربم ،ادلصدر السابق ،ص .280
3
التحرش اجلنسي ضد ادلرأة ،رسالة ماجستَت ،بكلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة تونس ،بتونس ،2005/2004 ،ص.3
اليحياكم دلياءّ ،
 4خليل ،أمحد زلمود ،جرائم ىتك العرض ،دط ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية 990 ،ـ ،ص  ،3بتصرؼ.
جامعة مولود معمرم،
5صفياف براىيمي ،دكر احملكمة اجلنائيّة الدكليّة يف مكافحة اجلرائم الدكلية ،مذكرة لنيل درجة ادلاجستَت ،كلية احلقوؽ ك العلوـ السياسية،
بتصرؼ) ،ص.82
يتزيوزك ،اجلزائرّ (،20 3 ،
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اإلابدث ألاو قى :هبُِت جزٍمت جمازة البغاء
اإلاوجب ألاوىق :ئخـاةُاث جمازة البغاء وأطبابها
الفسَ ألاوىق :ئخـاةُاث جمازة البغاء
 )500000امغؤة مً ؤوعبا الىؾُى والكغُ٢ت ًخم الاججاع بهً
ؤ٦ض ج٣غٍغ مىٓمت الضولُت للهجغة ؤن َىا ٥خىالي (
ألٚغاى ظيؿُت في صو ق ٫الاجداص ألاوعوبي ( ).
٦.2006ما ْهغ في
2003و
و٢ض ق٩لذ اليؿاء ؤ٦ثر مً زلثي الضخاًا اإلا٨دكٟحن زال ٫الٟترة اإلامخضة بحن الٗامحن
 ،2010ؤن اليؿاء ق٩لً ؤٚلبُت اخاًا الاججاع باألشخام اإلا٨دكٟحن ٖلى الهُٗض
2007و
الٟترة اإلامخضة بحن الٗامحن
الٗالمي ،بيؿبت جتراوح بحن55و % 60مً مجمىٕ الضخاًا اإلا٨دكٟحن.
ٖ 2010لى ٖضص مً ا٦دك ٠مً
2007و
وجج صع ؤلاقاعة بلى اهه ٢ض َغؤث ػٍاصة زال ٫الٟترة اإلامخضة بحن الٗامحن
الٟخُاث اإلاخجغ بهً ،خُض ق٩لً وؿبت جغاوخذ بحن15و % 20مً الٗضص ؤلاظمالي للضخاًا اإلا٨دكٟحن( ).
)800000امغؤة و ًٗ٢اخُت للمخاظغة
ٞ 2015ةن الغ٢م ٢ض ونل ؾىىٍا بلى (
ؤما ًٖ آزغ ؤلاخهاثُاث التي جمذ ؾىت
()
بهً مً ؤظل البٛاء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والغ٢م ماػا ٫في جؼاًض.
َ 2015ى
٦ما نغخذ مىٓمت الهجغة الٗاإلاُت مازغا؛ بإن %80مً اإلاهاظغاث الىُجحرًاث بلى ؤوعوبا وٖضصَم في
 )4370الظئت جم اؾخٛاللهً في الجيـ الخجاعيق.) (...
(
بهً لٛغى البٛاء ؾىت بٗض ؾىت.
هالخٔ ؤن َىا ٥جؼاًض في ٖضص اليؿاء اإلاخاظغ ّ ق
الفسَ الثاوي :أطباب جمازة البغاء.
أوال :أبسشق ألاطباب اإلاسجبوت بِا ي الِسق:
ٞ ؿاص ٖام وزام ،وظغٍمت مىٓمت وٖى ٠يض اإلاغؤة ،وجمُحز يضًَ( ).
 جٟسخ الىٓام الٗاثلي ويٗ ٠الٗال٢اث والغوابِ الاظخماُٖت ،مما ؤصي بلى يٗ ٠صو قع الٗاثلت في جإمحن
الخماًت والغٖاًت ألَٟالها( ).

ادلرزكؽ ،خالد سليماف ،جردية االذبار بالنساء كاألطفاؿ كعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف الدكِف ،الرياض 426 ،ق2005 ،ـ ،ص ،34ص.35
2التقرير العادلي عن االذبار باألشخاص  -مكتب األمم ادلتحدة ادلعٍت بادلخدرات كاجلردية .20 2-unodc
3كيسمى أيضا باجلنس التجارم.
4مقاؿ:حصاد /20 5إُف أين كصل االذبار بالبشر يف 20 5؟ 26 ،ديسمرب ،20 5منشور على ادلوقع التاِف:
WWW.NOONPOST.NET

5لتقرير السنوم السادس لوزارة اخلارجية األمريكية اخلاص باالذبار بالبشر ، 2 ،كاشنطن ،حزيراف  ،2007منشور علل ادلوقع التاِف:
.(tip).tiprepoot@state.gov
6ادلرزكؽ ،ادلرجع السابق ،ص.36
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 ال٣ٟغ وؾىء ألاخىا ٫الاظخماُٖت ص ٘ٞال٨شحر مً الٟخُاث بلى الى٢ىٕ ٦ضخاًا لهظٍ الخجاعة خُض حٗغى
ّ
ي جل ٪الٟخُاث اللىاحي ًدلمً بالخغوط مً الخالت اإلاؼعٍت التي ٌٗكً ٞيها( ).
مىانب ٖمل في الخاعط بإظى قع مغجٟٗت ،حٛغ ق
زاهُا:ألاطباب اإلاسجبوت بِا ي الوجب:
 اػصَاع الُلب ٖلى اليؿاء والٟخُاث خى ق ٫الٗالم مً ؤظل مماعؾت البٛاء ،ؾاٖض ٖلى زل ٤ججاعة ٖاإلاُت للبٛاء،
وَى ٖامل الجظب الغثِسخي( ).
 اهدكاع ؾُاخت الجيـ وزانت في صو٫ق قغ١ق آؾُا و ؤوعوبا الكغُ٢ت( ).
 ووقظىص الؿماؾغة اإلاؿخُٟضًً مً َظٍ الخجاعة ّ
الغابدت ،وخهى٫ق الغؤؾمالُىنق ٖلى ٞاثضة َاثلت مً زغوط
اإلاغؤة للٗمل( ).
اإلاوجب الثاويُ :ـاباث ؤلاحسام و زاز حسٍمت جمازة البغاء.
الفسَ ألاو قىُ :ـاباث ؤلاحسام
ّ
ج٣ىم بمهام ؤلاٚغاء والى٣ل والترخُل وؤلاًها ٫والخىػَ٘ لليؿاء ار اًا َظٍ الخجاعة ٖهاباث اإلااُٞا اإلاىدكغة في
ظمُ٘ ؤهداء الٗالم والتي اػصاصث قغاؾتها وزُىعتها الؾُما في اإلاجخم٘ الٛغبي.
ومً ؤَم ظماٖاث اإلااُٞا وؤزُغَا واإلاسخهت بهظٍ الخجاعة هي:
أوال:اإلاافُا ؤلاًوالُت.
جىدكغ في ن٣لُت وؤًٖائَا ًخجاوػونق الخمؿت آالًٖ ٝىا ًُ٣ىىن الجؼٍغة.
زاهُا :اإلاافُا ألا سٍنُت.
وهي ظماٖاث جمشل في نىاٖتها ألاهمىطط ألامغٍ٩ي للماُٞا ؤلاًُالُت ،وجغظ٘ ؤنى٫ق اإلااُٞا ألامغٍُ٨ت بلى اإلاهاظغًٍ
ً
ؤوال في الؿاخل الكغقي زانت هُىٍىع.٥
ؤلاًُالُحن الظًً َاظغوا بلى ؤمغٍ٩ا في ال٣غنق الشامً ٖكغ اإلاُالصي ،واؾخ٣غوا ق
زالثا :اإلاافُا ؤلاطساةُجُت.
جيكِ هي ألازغيق في تهغٍب اليؿاء ال٣اصماث زانت مً عوؾُا وؤو٦غاهُا ،وؤًًا جخاظغ باألؾلخت وٚحرَا مً
الجغاثم الخُحرة.
ب نوح ،مرًن ،ادلتاجرة بالرقيق األبيض بُت الفقو اجلنائي اإلسالمي كالقانوف الدكِف اجلنائي ،رسالة ماجستَت كلية العلوـ اجلتماعية كالعلوـ اإلسالمية ،قسم العلوـ
ف
اإلسالمية زبصص شريعة كقانوف ،جبامعة احلاج خلضر بباتنة ،اجلزائر 429 ،ق2009 ،ـ ،ص. 0
 2التقرير السنوم السادس لوزارة اخلارجية األمريكية اخلاص باالذبار بالبشر ، 2 ،كاشنطن ،حزيراف  ،2007منشور على ادلوقع التاِف:
.(tip).tiprepoot@state.gov
3ادلرزكؽ ،مرجع السابق ،ص.37
 4أنظر :أبار ،محد ،عمل ادلرأة يف ادليزاف ،دط ،دت ،ص.93
أبو العينُت ،حسن ،عمل ادلرأة يف ميزاف الشريعة اإلسالمية ،موقع مكتبة صيد الفوائد ،دت .ص ،56منشور على ادلوقع التاِف:http//www.said.net/book/index.php
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زابِا :اإلاافُا الخدًثت.
ً
1988م ٖ٣ب
هي ظماٖاث اإلاجغمحن الىُجغٍحن ،و٢ض ْهغث في هُجحرًا اٖخباعقا مً ٖام
اهسٟاى ؤؾٗاع البترو ،٫وجخمشل ؤوكُتها في مجا ٫التهغٍب والاججاع باإلاسضعاث وٖملُاث الابتزاػ( ).
الفسَ الثاوي :زاز جمازة البغاء.
أوال :زاز جمازة البغاء ُلى دوىق الاجماز
أ)آلازاز الاقخـادًت

163

 ػٖؼٖت الخىمُت الا٢خهاصًت والدك ٪ُ٨في ٢ضعاث الىٓام الؿُاسخي وقغُٖخه بما ًازغ ٖلي اؾخ٣غاع ألاويإ
الا٢خهاصًت.
 ػٍاصة ألاٖباء التي جخدملها الضولت في جىٞحر الغٖاًت الُبُت والاظخماُٖت لضخاًا ججاعة البٛاء.
 ز ٌٟمٗضالث الىمى الا٢خهاصي في اإلاجخم٘ ( ).
ب) آلازاز الدًيُت
ٖ٣اب الهي ٦ما خهل م٘ ٢ىم لىٍ الظًً اقتهغوا بالكظوط الجيسخي بل ٧اهىا َم ؤو٫ق مً ؾنها في الخلٞ ٤ماطا ٧ان
َ
َ ُت َ ُت ُت َّي ُت ُت ُت َ ّ َ َ َ ُت َ ْ َ َ َ
ْ ّ َ َّي َ ْ
ً الل ُْ ِ قل َو قال ًَل َخ ِ ْ ٟق
ذ
ِ ٪ب ٍِ ُ٣ي ق٘ ِم ق
 ۖ ٪ق ٞإ ْؾ ِقغ ِبإ َْ ِل َ ق
 ٪لً ً ِهلىا ِبلُ ق
ىٍ ِبها عؾ قل عِب ق
الجؼاء في الضهُا ٢ا ٫هللا حٗالى ﴿ ٢الىا ًا ل ق
ُت
َّي ْ َ َ َ َ ۖ َّي ُت ُت ُت َ َ َ َ َ ُت ْ ۚ َّي َ ْ َ ُت ُت ُّب ْ ُت ۚ َ َ ْ َ ُّب ْ ُت َ
) (،
ٍب ﴾ وؤما آلازغة ٞالجؼاء
ـ الهب قذ ِبِ ٣غ ٍي ق
 ٪ق ِبه قه م ِهُبها ما ؤنابه قم ق ِب قن مى ِٖضَ قم الهب قذ ق ؤلِ ق
ِمىْ ٨قم ؤخض ِب قال امغؤج ق
ُٖٓم وقيُ٘ وؿإ ٫هللا الؿالمت والٗاُٞت( ).
ج) آلازاز الاحخماُُت
بن البٛاء ال ًجغ ٖلى اإلاجخم٘ الظي ٌؿمذ بمماعؾخه وامتهاهه ؾىيق الى٨باث والىٍالث خُض ً٨ثر الخ ٪٨ٟألاؾغيق
وألاَٟا ٫اللُ٣اء اإلادغومىنق مً ألابىًٍ والضٝء ألاؾغيق.) (...
ومما ًازغ ؤًًا ٖلى اإلاجخم٘ وألاؾغة ،اههغا ٝال٨شحر مً الغظا ًٖ ٫الؼواط والاججاٍ هدى الٟىاص ١لخلبُت
خاظاتهم الجيؿُت ،وبظلٌٗ ٪ؼٞىنق ًٖ الؼواط وٍىدكغ الاهدال ٫الخل٣ي وباإلا٣ابل ٖىىؾت لضي اليؿاء وما ًيخج ًَٖامً
اهدغاٞاث( ).
زاهُا :زاز جمازة البغاء ُلى اليظاء اإلاخاحس بهً
أ) آلازاز الصخُت
ىشاـ بشَت ،االذبار يف-البشر ،منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.f-law.net/law/threads/28538

2ادلرزكؽ ،مرجع السابق ،ص ص .65-63
3سورة ىود ،اآلية .8
 4عبد الرمحن ،بن جربين اجلربين ،جردية البغاء ،ادلملكة العربية السعودية 426 ،ق2005-ـ ،ص.56
5اجلربين ،ادلرجع السابق ،ص.72
6بن نوح ،ادلرجع السابق ،ص. 6
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 2006لليؿاء اللىاحي
جٓهغ ألابدار ؤن الٗى ٠وؤلاؾاءة َما ألاؾاؽ في ججاعة البٛاء ،و٢ض وظضث صعاؾت ظغث ٖام
ظغث اإلاخاظغة بهً في البٛاء في الاجداص الؿىُٞتي ؤن %95مً الضخاًا َىظمن بٗى ٠وؤ٦غًَ ٖلى اإلاًاظٗت ،وؤ٦ثر مً
 %60جدضزىا ًٖ بعَا...١وؤلم في الٓهغ ،و/ؤو ٖضويق وؿاثُت( ).
٦ظل ٪حكحر ج٣اعٍغ بخضي اإلاىٓماث ال٨مبىصًت ٚحر الخ٩ىمُت ،بلى ؤن ؤ٦ثر مً %80مً البىاث اللىاحي جم به٣اطًَ
مً بُىث البٛاء  ً٦مهاباث بٟحروؽ ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿبت (الايصػ )( ).
ب) آلازاز الىفظُت
حٗاوي اليؿاء اخاًا ججاعة البٛاء مً الًغعق الىٟسخي ،وألامغاى الىٟؿُت اإلااصًت بلى اإلاداوالث الاهخداعٍت باإلياٞت
خُاتهً بالك٩ل الُبُعي الظي ٧اهذ ٖلُه مً ٢بل.
ّق
اؾخُاٖتهً ٖلى مماعؾت
ّق
بلى قٗىعق بالخى ٝوالٗاع وٖضم
ومً الخإزحراث الؿُ٩ىلىط ًت ؤلاياُٞت بحن اليؿاء اخاًا ججاعة البٛاء ،ايُغاب في الصخهُت واه٣باى ،خُض
بهً ٖبر الخضوص الضولُت حٗاهحن مً
ٖ 2001لى ؤن %86مً اليؿاء اللىاحي ظغث اإلاخاظغة ّ ق
٦كٟذ صعاؾت ظغث ٖام
اه٣باى( ).
اإلابدث الثاوي :أزمان وُحىبت حسٍمت جمازة البغاء في الفحه ؤلاطال ي والحاهىنق الدولي الجىاتي و لُاث هافدتها
ًخٗغى مغج٨ب ظغٍمت ججاعة البٛاء في ال٣ٟه ؤلاؾالمي بلى ٖ٣ىباث حٗؼٍغٍت ،وٍخٗغى في ال٣اهىنق الضولي الجىاجي بلى
ٖ٣ىباث ويُٗت وُٞما ًلي بُان طل ٪في مُلبحن مؿخ٣لحن:
اإلاوجب ألاوىق :أزمان حسٍمت جمازة البغاء في الفحه ؤلاطال ي والحانونق الدولي الجىاتي
حٗض ججاعة البٛاء مً الجغاثم الخٗؼٍغٍت ،بط ؤجها حٗخبر مً اإلاٗاصخي التي لم ج٣ضع ٞيها ٖ٣ىبت مدضصة في الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،وظاءث الكغَٗت بالىهي ٖنها( ،وألن ؾبب وظىب الخٗؼٍغ اعج٩اب ظىاًت لِـ لها خض ّ
م٣ضع في الكغٕ ،ؾىاء
٧اهذ الجىاًت ٖلى خ ٤هللا-ح٘الى٦-تر ٥الهالة والهىم وهدى طل ٪ؤو ٖلى خ ٤الٗبض بإن آطي ُتمؿلما بٛحر خ ٤بٟٗل ؤو
ب٣ى ق ) ()٫وَظٍ الخجاعة هي ظىاًت ٖلى خ ٤اإلاغؤة باالججاع بها ب٣هض ب٦غاَها ٖلى البٛاء ،وَى ما ؾىبرػٍ ُٞما ًلي:
الفسَ ألاوىق :أزمان حسٍمت جمازة البغاء في الفحه ؤلاطال ي
جىدهغ ؤع٥ان ظغٍمت ججاعة البٛاء في ال٣ٟه ؤلاؾالميُٞ ،ما ًلي:
أوال:السلً الؼسعي.
وجىظب الكغَٗت الٖخباع الٟٗل ظغٍمت ؤن ً٩ىنق َىا ٥هو ًدغم َظا الٟٗل ،وَٗا٢ب ٖلى بجُاهه ،وَظا َى ما
وؿمُه الُىم بالغ ً٦الكغعي للجغٍمت.
التقرير السنوم السادس ؿكزارة اخلارجية األمريكية ،ادلصدر السابق.
 2ادلرزكؽ ،ادلرجع السابق ،ص.55
 3التقرير السنوم السادس لوزارة اخلارجية االمريكية ،ادلصدر السابق.
4

الكساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط2، 406ق،دار الكتب العلمية ،ج7، 986ـ ،ص.63
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ووظىص الىو ّ
اإلادغم للٟٗل اإلاٗا٢ب ٖلُه ال ًٟ٨ي بظاجه للٖ٣اب ٖلى ٧ل ٗٞل و ٘٢في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان
اإلادغم ؤن ً٩ىنق الىو الظي ّ
ومً ؤي شخو ،وبهما ٌكترٍ للٗ٣اب ٖلى الٟٗل ّ
خغمه هاٞظ اإلاٟٗى٫ق و٢ذ ا٢ترا ٝالٟٗل( ).
َ ْ ۖ ََ ْ َ َ
َ ْ َ َ ٰى َ
ّ
بال ما ّ
ي َّيقل ِ ٞة َّيه َما
٠ؾ ِقه ق وم ق
ً
ي ِ ٞة َّيه َما َح ْه َخ ِضي ِلى ِق
ً اَخض ق
خغم هللا حٗالى ،ل٣ىله حٗالى﴿ م ِ ق
ٞاألنل في ألاٗٞا ٫ؤلاباخت ،ق
ً
َ
ُت
ّ
َ َ
ٌر ْ ُت ْ
َ َ
ىال ﴿ ،) (﴾﴾١٥ولل٣اٖضة ال٣ٟهُت(ألاؿي بساءة
ض َع ُتؾ ق
حن َخ َّيت ٰىقى ه ْب َٗ ق
ي ۗ ق َو َما َّ ٦يىا ُتم َٗ ِظ ِب َ ق
ًَ ًِ ُّبقل َٖل ْي َها ۚ ق َو قال ج ِؼ ُتقع َو ِاػ َع قة ِوػ َقع ؤز َغ ٰىق
ّر
الر ت)( )ٞ ،بخىاظض الىو ًخىٞغ الغ ً٦الكغعي للجغٍمت.
زاهُا:السلً اإلاادي.
ًصر ؤن ه٣ى٫ق في حٗغٍ ٠طل ٪الغ ً٦مً ؤع٧ان الجغٍمت الظي ٌٗخبر نلبها ؤو ٖمىصَا ،بإهه الاعج٩اب بالٟٗل ؤو
ال٣ى٫ق لؤلمغ الظي وعص به الىهي ،و٢غعث له ٖ٣ىبت ًُب٣ها الً٣اء( ).
وٍخىاٞغ الغ ً٦اإلااصي للجغٍمت بةجُان الٟٗل اإلادٓىعق( ).
وفي ظغٍمت ججاعة البٛاء ًيكإ الغ ً٦اإلااصي ٖىض اإلاخاظغة باإلاغؤة وب٦غاَها ٖلى مماعؾت َظٍ ألاٗٞا ٫اإلاهُىت ل٨غامتها،
واإلاؿِئت لها ،وٍترجب ٖلى الجاوي ٖ٣ىبت.
ي.
زالثا:السلً اإلاِىى ق
وَى ال٣هض الجىاجي وٍى٣ؿم بلى ٢هض ظىاجي زام و٢هض ظىاجي ٖام.
أ):الحـد الجىاتي الِام.
َى الٗلم وؤلاعاصة.
ب) الحـد الجىابي الخاؾ.
َى الغٚبت في الىنى٫ق بلى اؾخٛاللهً في الجيـ.
ن الدولي الجىاتي.
الفسَ الثاوي :أزمان حسٍمت جمازة البغاء في الحاهى ق
أوال:السلً الؼسعي
اإلاكغٕ ّ
ّ
ًجغم الٟٗل( ) ،وؤن ًىظض َظا الىو ٢بل اعج٩اب الجغٍمت( )،
ً٣هض بالغ ً٦الكغعي وظىص هو ٢اهىوي مً
وٖاصة ما ًها ٙمبضؤ الكغُٖت بٗباعة قهحرة "ال ظغٍمت وال ٖ٣ىبت بال بىو"( )وَظا اإلابضؤ ٌٗجي ؤن ؾلُت الخجغٍم والٗ٣اب
ّ
اإلاكغٕ ولِـ ال٣اضخي.
هي مً ازخهام

الرسالة ،ج  987 ،ـ ،ص. 2
عودة ،عبد القادر ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارف بالقانوف الوضعي ،ط 408 ،9ق ،مؤسسة ّ
2سورة اإلسراء اآلية (.) 5
3عبد القادر ،داكدم ،القواعد الكليّة كالضوابط يف الفقو اإلسالمي ،دار ابن حزـ ،بَتكت ،لبناف ،ط  430 ،ق2009 ،ـ ،ص.97
4محمد أبو زىرة ،اجلردية ،دار الفكر العريب ،القاىرة 976 ،ـ ،ص.353
5عودة ،ادلرجع السابق ،ص.342
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زاهُا:السلً اإلاادي
ّ
ّ
ّ
ٌٗغ ٝالغ ً٦اإلااصي بإهه الٟٗل ؤو الامخىإ الظي بىاؾُخه جخ٨ك ٠الجغٍمت وٍ٨خمل ظؿمها ،وال جىظض ظغٍمت
بضونق ع ً٦ماصي ،بط بٛحر ماصًاتها ال جهاب خ٣ى١ق ألاٞغاص ؤو الجماٖاث بإي اٖخضاء( ).
َظا ُٞما ًسو اإلاٗجى الٗام ّ
للغ ً٦اإلااصي للجغٍمت.ؤما اإلاٗجى الخام للغ ً٦اإلااصي لهظٍ الجغٍمت ُٞخمشل في:
ً
شخها ؤو ؤ٦ثر بلى مماعؾت ٗٞل ؤو ؤٗٞا ٫طاث َاب٘ ظيسخي باؾذٖماّ ٫
ال٣ىة ؤو
ق
 ؤن ًض ٘ٞمغج٨ب الجغٍمت
بالتهضًض باؾخٗمالها...مً ٢بُل ما ًىجم ًٖ الخى ٝمً ّ
حٗغى طل ٪الصخو ؤو ؤولئ ٪ألاشخام...للٗى ٠ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو
الاخخجاػ ؤو الايُهاص ّ
الىٟسخي ؤو بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت ؤو عجؼ شخو ؤو ألاشخام ًٖ الخٗبحر ًٖ خ٣ُ٣ت
عياَم.
 ؤن ًدهل مغج٨ب الجغٍمت ؤو ٚحرٍ ؤو ؤن ًخى ٘٢الخهى٫ق ٖلى ؤمىا ٫ؤو ٞىاثض ؤزغيق م٣ابل ب٣اء جل ٪ألاٗٞا٫
طاث الُاب٘ الجيسخي( ).
وبالخالي ّ
ّ
اإلاكغٕ باٖخباعَا ظغٍمت
ًخ٩ىنق الغ ً٦اإلااصي ٖىض ُ٢ام الجاوي بض ٘ٞامغؤة العج٩اب ألاٗٞا ٫التي ًازمها
ظيؿُت ماؾت بالٗغى ؤو مكاٖغ الخُاء( ).
زالثا :السلً اإلاِىىيق
ا٢٫هض الجىاجي ؤو الغ ً٦اإلاٗىىيق َى ٖلم الجاوي ب٩اٞت الى٢اج٘ التي ّ
ج٩ىنق الجغٍمت واججاٍ بعاصجه لخد٣ُ٣ها( ).
وٍخمشل ؤًًا في ٢هض اعج٩اب ألاٗٞا ٫الخىُٟظًت للجغٍمت م٘ الٗلم بماَُتها وؤن ال٣اهىنق ٌٗا٢ب ٖليها ّ
وٍجغمها،
وال٣هض الجىاجي ًى٨ك ٠مً زال ٫الٓغو ٝواإلاالبؿاث وَبُٗت ألاٗٞا ٫التي ؤ٢ضم ٖليها الجاوي وؾلى٦ه ٞيهاٞ ،ةطا لم
ًخىٞغ َظا ال٣هض ٞال ظغٍمت( ).
ؤما الخٗغٍ ٠الظي هغاٍ ظام٘ ماو٘ لهظا الغً ً٦خمشل في ٖلم الجاوي بخىاٞغ ٖىانغ الجغٍمت ،واههغا ٝبعاصجه هدى
جد ٤ُ٣طل ٪الٟٗل ،وجد ٤ُ٣الىدُجت اإلاٗا٢ب ٖليها ٢اهىها في َظٍ الج عٍمت .
ي باإلاٗجى الخام ٞهى ؤن ُتًغج٨ب الؿلى٦ ٥جؼء مً هجىم واؾ٘ الىُا ١ؤو منهجي مىظه يض
ؤما الغ ً٦اإلاٗىى ق
ً
()
ظؼءا مً طل ٪الهجىم .
ؾ٩ان مضهُحن ؤو ًىىيق ؤن ً٩ىنق َظا الؿلى ٥ق
نص ؽ ع ج ادلادة األكُف على أنو ":ال جردية كال عقوبة أك تدابَت أمن بغَت قانوف "األمر رقم  56-66ادلؤرخ يف  08جواف  966ادلتضمن قانوف العقوبات
اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم.
2ركاف ،زلمد الصاٌف ،اجلردية الدكلية يف القانوف الدكِف اجلنائي ،أطركحة دكتوراه ،جامعة منتورم ،قسنطينة2009 ،ـ ،ص.89
3كىذا ما أكدتو ادلادة األكُف من ؽ ع ج ادلشار إليها أعاله.
4ادلرزكؽ ،ادلرجع السابق ،ص .8
 5ادلادة السابعة ( ) (ز) ،نظاـ ركما األساسي لعاـ . 998
6ادلرزكؽ ،ادلرجع السابق ،ص .8
 7ىشاـ ،فرجية زلمد ،دكر القضاء الدكِف اجلنائي يف مكافحة اجلردية الدكلية ،رسالة دكتوراه ،جامعة بسكرة 20 4 ،ـ ،ص.95
8اجلربين ،ادلرجع السابق ،ص.79
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ي ؤو ال٣هض الجىاجي ٖلى:
وٍ٣ىم الغ ً٦اإلاٗىى ق
أ)الحـد الجىاتي الِام:
 ١ؤلاوؿان
ي ٖلى اٖخضاء ظؿُم ٖلى خ٣ى ق
ًخُلب الٗلم وؤلاعاصةُٞ ،جب ؤن ٌٗلم الجاوي ؤن ٗٞله ًىُى ق
وٍجب ؤًًا ؤن جخجه بعاصجه بلى َظا الٟٗل( ).
ؤما ال٣هض الجىاجي الٗام في ججاعة البٛاء ٣ُٞىم َى آلازغ ٖلى الٗلم وؤلاعاصةُٞ ،جب ؤن ٌٗلم الجاوي ب٩ل الٓغوٝ
والى٢اج٘ اإلادُُت بالخدغٌٍ وما ً٣ىم به وكاٍ ّ
مجغم ،م٘ ؤلاخاَت بإن الٗلم بال٣اهىنق لِـ مُلىبا لخىاٞغ الٗلم ٦إخض
ي.
ي الغ ً٦اإلاٗىى ق
ٖىهغ ق
ؤما ؤلاعاصةٞ ،خٗجي اججاٍ بعاصة الجاوي بلى جد ٤ُ٣هدُجت مُٗىت؛وهي خمل اإلاججي ٖليها ٖلى مٛاصعة البلض مً ؤظل
مماعؾت الٟجىعق ؤو البٛاء م٘ الٛحر صونق اعجباٍ طل ٪بخدَ ٤ُ٣ظٍ الًجُجت ٗٞال مً ٖضمهٞ ،بمجغص جىٞغ الٗلم وؤلاعاصة
للؿٟغ بصخو زاعط البلض ب٣هض اؾخٛالله في البٛاء وٚحرَا ٞهظا ما ٌؿخضعي الخجغٍم والٗ٣اب( ).
ب)الحـد الجىاتي الخاؾ
َى ؤن ج٩ىنق ٚاًخه مً َظا الٟٗل بلى الىُل مً الخ٣ى١ق ألاؾاؾُت لجماٖت بُٗنها

()

ًخمشل ال٣هض الجىاجي ا٫زام في ظغٍمت الاججاع باليؿاء لٛغى البٛاء في هُت الٟاٖل جدىٍل اإلاغؤة بلى ؾلٗت
ً
حؿدشمغ مالُا ،ومً زم ٞهى ً٣هض الىدُجت التي ًغٚب في جد٣ُ٣ها وجخمشل في بعاصجه الجغمُت الؿاُٖت بلى جدَ ٤ُ٣ظٍ
الىدُجت.
زابِا :السلً الدولي
بىاء ٖلى َلب الضولت ؤو حصجُٗها ؤو
ومٗىاٍ ؤن الٟٗل اإلاغج٨ب ًمـ بمهالر اإلاجخم٘ الضولي ،بدُض ً٩ى قن ناصعا ًق
عياَا ،ؤو ؤجاٍ شخو لخؿابه الخام ٞمـ به مهلخت صولُتَ ،ضص بٟٗله ؾالم وؤمً
( ).

اإلاجخم٘ الضولي ؤو ظماٖت مٗخبرة مً البكغ

ؤما الغ ً٦الضولي في ججاعة البٛاء ُٞخمشل في ؤن جخم زاعط البلض ؾىاء بدؿٟحر اإلاج وي ٖليها مً صازل البلض بلى
زاعظها ،ؤو مً زاعط البالص لضازلهاٞ ،اإلاهم َى ه٣ل اإلاغؤة اإلاخاظغ بها مً بلض آلزغ ختى جًٟي ٖليها نٟت الضولُت( ).
اإلاوجب الثاويُ:حىبت حسٍمت جمازة البغاء في الفحه ؤلاطال ي والحاهىنق الدولي الجىاتي و لُاث هافدتها
ادلادة السابعة( )(ج) ،نظاـ ركما األساسي.
2القهوجي ،علي عبد القادر ،القانوف الدكِف اجلنائي ،ط  ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت ،لبناف200 ،ـ ،ص. 25
 3بن نوح ،ادلرجع السابق ،ص ،76بتصرؼ.
4القهوجي ،ادلرجع السابق ،ص . 25
5ركاف ،ادلرجع السابق ،ص .88
6ابن نوح ،ادلرجع السابق ،ص ،77بتصرؼ.
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٢امذ ّ
ٖضة ظهىص صولُت للً٣اء ٖلى َظٍ الخجاعة ،وطل ٪خحن ؤصع ٥اإلاجخم٘ الضولي زُىعتها ومضي بكاٖتها
وبيغاعَا باإلاغؤة ،ول ً٨الٓاَغة الػالذ مىدكغة ألجها جدخاط ظهىصا ؤ٦بر ووُٖا ؤ٦ثر مً َغ ٝألاٞغاص و٦ظا الضو٫؛ وطل٪
ّ
ؾىىاخه مً زال ٫آلاحي:
لُخم الً٣اء ٖليها مً ظظوعَا ،وَظا ما
الفسَ ألاوىُ:حىبت حسٍمت جمازة البغاء في الفحه ؤلاطال ي
حٗض ججاعة البٛاء مً الجغاثم الخٗؼٍغٍت ،بط ؤجها حٗخبر مً اإلاٗاصخي التي لم ج٣ضع ٞيها ٖ٣ىبت مدضصة في الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،وظاءث الكغَٗت بالىهي ٖنها ،والٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت هىٖان:
أ)الِحىباث الخِصٍسٍت بغير الحخي :وهي الٗ٤وباث الخٗؼٍغٍت التي قإ اؾخٗمالها في الى٢ذ الخالي والتي ًمً٨
اؾخٗمالها في الخٗؼٍغ ٖلى ظغٍمت ججاعة البٛاء ؛وحكمل الخٗؼٍغ بالخىبُش والتهضًض ،والخٗؼٍغ باإلااٟ٦ ٫غى ٚغاماث مالُت،
والخٗؼٍغ بالخبـ ،والخٗؼٍغ بالجلض.
ُت
ُت َ َ َ ْ
ب)ُحىبت الخِصٍس بالحخي:ألانل ؤهه ال ًبل ٜبالخٗؼيقع بال٣خل( ) ،وطل ٪ل٣ىله حٗالى ﴿ ْ ٢قل ح َٗال ْىا ؤج ُتقل َما َخ َّيغ َقم َعُّببْ ٨قم
َ ْ ً ۖ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً ۖ َ َ َ ْ ُت ُت َ ْ َ َ ُت ْ ْ ْ َ ۖ َ ْ ُت َ ُت ُت
َ َّي ُت ْ ُت
َ ُت
َ َ
ً ه ْغ ُتػْ ٨٢قم َوِب َّيً ُتاَ ْقم ۖ ق َو قال ج َْ ٣غُتبىا
 ١ق هد ق
ً ِبمال ٍي ق
ً ِبخؿاها ق و قال ج٣خلىا ؤوالص ٦قم ِم ق
َٖل ُْْ ٨قم ۖ ق ؤ قال حك ِغ٧ىا ِب ِقه قِئا ق و ِبالى ِالضً ِ ق
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ۖ َ َ َ ْ ُت ُت َّي ْ َ َّي َ َّي َ َّي ُت َّي ْ َ ّ ۚ َٰى ُت ْ َ َّي ُت
َ َّي ُت َ ُت َ
ناْ ٦قم ِب ِقه ل َٗلْ ٨قم ح ْٗ ِ٣لى قن ﴿﴾١٥١
 ٤ق ط ِل ٨قم و
ـ ال ِتي خغ قم الل قه ِب قال ِبالخ ِ ق
ً ق و قال ج٣خلىا الى ٟق
ل ما ْه قغ ِمنها وما بُ ق
الٟى ِاخ ق
( ).
﴾
زم ٞال ًجىػق في الخٗؼٍغ ٢خال وال ُٗ٢ا ،ل ً٨ال٨شحر مً ال٣ٟهاء
ُٞيبغي ؤن ال ج٩ىنق ٖ٣ىبت الخٗؼٍغ مهل٨ت ،ومً ّق
الٗامت ؤن ٌٗا٢ب بال٣خل حٗؼٍ ًغقا بطا ا٢خًذ اإلاهلخت ّ
اؾخصىاء مً َظٍ ال٣اٖضة ّ
الٗامت ج٣غٍغ ٖ٣ىبت ال٣خل ،ؤو
ًق
ؤظاػوا
٧ان ٞؿاص اإلاجغم ال ًؼو ٫بال ب٣خله( ).
الفسَ الثاويُ:حىبت حسٍمت جمازة البغاء في الحاهىنق الدولي الجىاتي
أوال :اجفاقُت خٌس الاجماز باألشخاؾ واطخغالى بغاء الغير.
ً
بعياءق
ظاء في اإلااصة ألاولى مً الاجٟاُ٢ت ما ًليً " :خ ٤ٟؤَغاَ ٝظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى بهؼا ٫الٗ٣اب بإي شخو ً٣ىم
ألَىاء آزغ:
-1ب٣ىاصة شخو آزغ ؤو ٚىاًخه ؤو جًلُلهٖ ،لى ٢هض البٛاء ،ختى بغياء َظا الصخو.
_2باؾخٛال ٫بٛاء شخ م آزغ ،ختى بغياء َظا الصخو".
زم جىو اإلااصة الشاهُت ٖلى ما ًليً" :خ ٤ٟؤَغاَ ٝظٍ الاجٟاُ٢ت٦ ،ظلٖ ٪لى بهؼا ٫الٗ٣اب ب٩ل شخو:
ً _1مل ٪ؤو ًضًغ مازىعا للبٛاء ،ؤو ً٣ىم ًٖ ٖلم بخمىٍله ،ؤو اإلاكاع٦ت في جمىٍله.
م٩ان آزغ الؾخٛال ٫بٛاء الٛحر"( ).
ً _2اظغ ؤو ٌؿخإظغ ٧لُا ؤو ظؼثُا ،وًٖ ٖلم ،مبجى ؤو ا
ادلوسوعة الفقهية ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،الكويت ،ج ، 2ط 408 ،2ق 988 ،ـ ،ص.263
2سورة األنعاـ ،اآلية . 5
3عودة ،ادلرجع السابق ،ج  ،ص.689
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1998
زاهُا :هٌام زو ا ألاطاس ي لِام
جم الىو باإلااصة 77مً َظا الىٓام ٖلى الٗ٣ىباث الىاظبت الخُبُ٦ ٤ما ًلي:
ُت
"-1عَىا بإخ٩ام اإلااصة٩ً ،110ىنق للمد٨مت ؤن جىٖ ٘٢لى الصخو اإلاضان باعج٩اب ظغٍمت في بَاع اإلااصة  5مً َظا
الىٓام ألاؾاسخي بخضي الٗ٣ىباث الخالُت:
(ؤ)السجً لٗضص مدضص مً الؿىىاث لٟترة ؤ٢هاَا  30ؾىت.
(ب)السجً اإلاابض خُشما ج٩ىنق َظٍ الٗ٣ىبت مبرعة بالخُىعة البالٛت للجغٍمت وبالٓغو ٝالخانت للصخو
اإلاضان.
-2باإلياٞت بلى السجً ،للمد٨مت ؤن جإمغ بما ًلي:
(ؤ) ٞغى ٚغامت بمىظب اإلاٗاًحر اإلاىهىم ٖليها في ال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت و٢ىاٖض ؤلازباث.
(ب) مهاصعة الٗاثضاث واإلامخل٩اث وألانى٫ق اإلاخإجُت بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة مً جل ٪الجغٍمت.) (...
اإلاوجب الثالث :لُاث هافدت جمازة البغاء في الحاهىنق الدولي الجىاتي.
ْهغث الٗضًض مً الهىعق للمخاظغة باإلاغؤة واؾخٛاللها ؤبك٘ اؾخٛال٫؛مً بُنها الاججاع باإلاغؤة لٛغى اؾخٛاللها
في البٛاءٞ،إنبدذ اإلاغؤة ؾلٗت ًخاظغ بها صولُا في َظا اإلاجا ٫بُٛت ٦ؿب اإلاا،٫لظل٢ ٪امذ ٖضة ظهىص صولُت إلا٩اٞدت
َظٍ الجغٍمت ٞإبغمذ اجٟاُ٢اث للً٣اء ٖليها،وَظا ما ؾىىاخه مً زال ٫الٟغٖحن الخالُحن:
)2000
اىفسَ ألاوىق :بسوجىلىىق ىّ وقمّ و ِاقبت الاجماز باألشخاؾ ،وبخاؿت اليظاء وألاهفاى (بالير ى
هو في اإلااصة الشاهُت ٖلى ؤن":ؤٚغاى َظا البروجى٧ى٫ق هي:
(ؤ) مى٘ وم٩اٞدت الاججاع باألشخام ،م٘ بًالء اَخمام زام لليؿاء وألاَٟا.٫
(ب) خماًت اخاًا طل ٪الاججاع ومؿاٖضجهم ،م٘ اخترام ٧امل لخ٣ى٢هم ؤلاوؿاهُت.
(ط) حٗؼٍؼ الخٗاونق بحن الضو٫ق ألاَغاٖ ٝلى جد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا."ٝ
بِىما ط٦غ الخجغٍم وؤهىإ الاؾخٛال ٫في اإلااصة الخامؿت ،التي جىو ٖلى ما ًلي:
"الخجغٍم:
 -1حٗخمض ٧ل صولت َغ ٝما ٢ض ًلؼم مً جضابحر حكغَُٗت وجضابحر ؤزغيق لخجغٍم الؿلى ٥اإلابحن في اإلااصة 03مً
َظا البروجى٧ى ،٫في خا ٫اعج٩ابه ٖمضا.

1

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution
d'autrui.
2نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائية الدكلية لعاـ . 998
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ي لخجغٍم ألاٗٞا ٫الخالُت:
 -2حٗخمض ؤًًا ٧ل صولت َغ ٝما ٢ض ًلؼم مً جضابحر حكغَُٗت وجضابحر ؤزغ ق
(ؤ) الكغوٕ في اعج٩اب ؤخض ألاٗٞا ٫اإلاجغمت و٣ٞا لل٣ٟغة  1مً َظٍ اإلااصة ،وطل ٪عَىا باإلاٟاَُم ألاؾاؽًت
ال٣اهىوي.
لىٓامها
(ب) اإلاؿاَمت ٦كغٍ ٪في ؤخض ألاٗٞا ٫اإلاجغمت و٣ٞا لل٣ٟغة  1مً َظٍ اإلااصة.
(ط) جىُٓم ؤو جىظُه ؤشخام آزغًٍ العج٩اب ؤخض ألاٗٞا ٫اإلاجغمت و٣ٞا لل٣ٟغة 1مً َظٍ اإلااصة".
٦ما هو ٖلى خماًت اخاًا الاججاع باألشخام في اإلاىاص(.)6،7،8
170

ؤما اإلاى٘ والخٗاونق والخضابحر ألازغيق ٣ٞض ههذ ٖليها في اإلاىاص(.) ( )9،10،11،12،13
الفسَ الثاوي :اجفاقُت الحلاء ُلى حمُّ أػهاى الخمُيز كد اإلاسأة (اجفاقُت طُداو)
ههذ في اإلااصة ألاولى ٖلى مهُلر الخمُحز يض اإلاغؤة ،ؤما اإلاىاص مً 2بلىٖ ،5لى يغوعة اجساط الضو٫ق للخضابحر
اإلاىاؾبت لىبظ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة.
ؤما ًٖ جضابحر م٩اٞدت اؾخٛال ٫اإلاغؤة في البٛاء ٣ٞض ههذ ٖليها في اإلااصة الؿاصؾت ،والتي جىو ٖلى ما ًلي":
جخسظ الضو٫ق ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت ،بما في طل ٪الدكغَعي منها ،إلا٩اٞدت ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الاججاع باإلاغؤة واؾخٛال٫
بٜاء اإلاغؤة".
٦ما جىو في اإلااصة الشامىت ٖكغ ٖلى":جخٗهض الضو ق ٫ألاَغا ٝبإن ج٣ضم بلى ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ،ج٣غٍغا ٖما
اجسظجه مً جضابحر حكغَُٗت وً٢اثُت وبصاعٍت وٚحرَا مً ؤظل بهٟاط ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت وًٖ الخ٣ضم اإلادغ قػ في َظا
الهضص( ).
ٞهظا البروجى٧ى٫ق وَظٍ الاجٟاُ٢ت ٌٗخبران مً بحن آلالُاث الضولُت اإلاخسظة لخماًت اإلاغؤة ،وم٩اٞدت الاججاع بها ألي
ٚغى ٧انٚ ،حر ؤن اجٟاُ٢ت ؾُضاو عٚم ؤجها اجٟاُ٢ت تهض ٝبلى الً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة بال ؤجها لم جىو ٖلى
جضابحر م٩اٞدت َظٍ الجغٍمت بال في اإلااصة.06
٦ما ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت جخدضر في ظل مىاصَا ًٖ اإلاؿاواة اإلاُل٣ت بحن اإلاغؤة والغظل ،وَظا لِـ في نالر اإلاغؤة،
ٞاإلااصجحن ()02و(ٌٗ ،)16خبران جمُُ٘ لهىٍت اإلاغؤة اإلاؿلمت.
الخاجمت
و٢بل ازخخام ؤخمض هللا حٗالى الظي و٣ٞجي إلجهاء َظٍ الضعاؾت ،والتي جىنلذ ٞيها لجملت مً الىخاثج ؤٍ مها:
ّ
-1وعوص ججاعة البٛاء بمهُلخاث ٖضًضة منها ججاعة الغ ٤ُ٢ألابٌُ ؤو ؾُاخت الجيـ٩ٞ ،لها ؤلٟاّ جضٖ ٫ليها.

بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص ،كخباصة النساء كاألطفاؿ ،ادلكمل التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلردية ادلنظمة عرب
اإلنساف ،جامعة منيسوتا.
2اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة.
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-2وعوص ل ٟٔالبغي في ال٣غآن ال٨غٍم في 96مىي٘ جغظ٘ ٧لها بلى اَال٢حن؛ ألاو ق ٫بمٗجى الُلب والشاوي بمٗجى
الٟؿاص.
 2015بلى
ٖ-3ضص اليؿاء اإلاخاظغ بهً في جؼاًض مؿخمغٞ ،دؿب آزغ ؤلاخهاثُاث ٞةن ٖضص اليؿاء ونل ؾىت
 )800000امغؤة ؾىىٍا.
(
ٖ-4املي ال٣ٟغ وؾىء ألاخىا ٫الاظخماُٖت ٌٗخبران ٖاملحن عثِؿُحن الهدكاع َظٍ الخجاعة ،بط ؤن ال٨شحر مً
ّ
اليؿاء ًٌٗ اخُت َظٍ الخجاعة ،وطل ٪ؤزغ ٖغوى ٖمل في الخاعط بإظىعق مغجٟٗت حٛغيق َاالء الٟخُاث اللىاحي ًدلمً
بالخغوط مً الخالت اإلاؼعٍت التي ٌٗكً ٞيها و٦ظا إلاؿاٖضة ٖاثالتهم.
_5وظىص ٖهاباث ؤلاظغام التي حؿعى وعاء الغبذ الؿغَ٘ واإلاغٍذ ،مما ؤصي بلى اؾخمغاع َظٍ الجغٍمتٞ ،هم َظٍ
الٗهاباث َى الثراء صو قن الىٓغ بلى مهضع طل ٪اإلاا.٫
_6جاصي َظٍ الخجاعة بلى حكىٍه الىٖاء الًغٍبي بؿبب التهغب مً ص ٘ٞالًغاثب ٖلى َظٍ اإلاضازُل ألن َظا
اليكاٍ ٚحر مكغوٕ ومضازُله ٚحر مٗلىت وال جضزل في الخؿاباث الغؾمُت للضولت مما ًاصي بلى اإلاؿاؽ با٢خهاص
الضولت.
َ-7ظٍ الجغٍمت ججغ ٖلى ٞاٖليها ًٚب هللا حٗالى والخؿغان في الضهُا وآلازغة٦ ،ما ؤن ٞاٖلها بطا هجى مً ٖ٣اب
الضهُا ٞلً ًىجى مً ٖ٣اب آلازغة.
-8خغم الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى مداعبت الٟؿاص بإي ق٩ل ٧ان.
-9زُىعة َظٍ الجغٍمت ج٨مً في ؤجها جمـ بالخلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ وهي ألاؾغة ،وباجهُاعَا ًنهاع اإلاجخم٘.
ّ
ومخٗضصة جمـ اإلاغؤة والضو ق ٫التي جخم ٞيها َظٍ الخجاعة اإلادٓىعة.
ً-10ترجب ٖلى َظٍ الخجاعة آٞاث زُيعة
-11اقترا ٥ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىنق الضولي الجىاجي في زالزت ؤع٧ان للجغٍمت ،وٍسخلٟان في ع ً٦واخضٞ ،الغً٦
الضولي اإلاىظىص في ال٣اهىن ،والغ ً٦ألاصبي في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وَظا الغً ً٦خٗل ٤في ال٣اهىنق باإلاؿاولُت الجىاثُت وهي18
ؾىت.
-12جضعط ال٣ٟه ؤلاؾالمي في الٗ٣ىبت بدؿب ما ًغاٍ مىاؾبا لها بِىما اٖخبرَا ال٣اهىنق ظىاًت والبض لها مً ؤ٢صخى
ٖ٣ىبت.
ي جخمشل في
-13بياٞت الٗ٣ىبت الجىاثُت في ال٣اهى قن ٞةن للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤن جًُ ٠لها ٖ٣ىبت ؤزغ ق
ٚغامت مالُت ومهاصعة اإلامخل٩اث.
-14عٚم الجهىص الضولُت ال٣اثمت للخض مً َظٍ الجغٍمت ل ً٨صونق ظضويق وطل ٪لٗضم لخُبُ٣ها ٖلى ؤعيُت
الىاٞ ،٘٢بالخالي مجغص خبر ٖلى وع ١وٍب٣ى ؾبب ٖضم ٞاٖلُتها ٖلى ؤعى الىا ٘٢مجهىال.
َظٍ ؤَم الىخاثج التي زلهذ بليها مً زال ٫البدض في ظغٍمت ججاعة ا٫بٛاء وال ٌؿٗجي في َظا اإلا٣ام بال ؤن
ؤؾُغ َاثٟت مً الخىنُاث ؤَمها:
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ي ؤو ؤخ٩ام ٣ٞهُت ج٩ى قن مالثمت لهظٍ الجغٍمت.
-1يغوعة بنضاع ٞخاو ق
-2ج٨شُ ٠بغامج الخىُٖت التي جبحن َغ١ق الخداًل التي ٌؿخملها الخجاع لئلً٣إ باليؿاء ،مً بٖالهاث وٖغوى
ٖمل ٧اطبت.
-3ج٨شُ ٠الجهىص اٖ٫لمُت والٗملُت للخض مً َظٍ الٓاَغة؛ بط البض مً ال٨خابت في َظٍ لجغٍمت التي ؤٟٚلها
ؤٚلب الباخشحن واعج٨ؼث ظل ٦خاباتهم ٖلى خ٣ى١ق اإلاغؤة٦ ،ظل ٪مداولت الضو٫ق جُٟٗل ظهىصَا ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 -4ج٨شُ ٠ظهىص عظا ٫ألامً إلاغا٢بت ظىاػاث الؿٟغ.
وفي الخخام ما ٖؿاي ؤن ؤ٢ى٫ق ؾىيق ؤن َظا البدض ما َى بال ظهض بكغيق حٗترًه ه٣اثو ألن ال٨ما ٫ل٨خاب هللا
ٖؼ وظلٞ ،لِـ لي آلان ؾىيق اهخٓاع الخهىٍباث والاهخ٣اصاث البىاءة للجىت اإلاىا٢كت واإلا٨ملت لى٣اثو اإلاظ٦غة.
ظل مً ال ًسُئ وٖلى وما ؤبغي مً وعاء َظا البدض بال ؤن ً٩ىنق رالها لىظه هللا
بن ججض ُٖبا ٞؿض الخلل ّق
ال٨غٍم وؤن ً٩ىنق ٖلما ًيخ ٟ٘به ٚحريق زم ؤخمض هللا الظي و٣ٞجي إلجهاء َظٍ الضعاؾت وؤنلي وؤؾلم ٖلى زاجم ألاهبُاء
واإلاغؾلحن.
َظٍ ؤَم الىخاثج التي زلهذ بليها مً زال ٫البدض في ظغٍمت ججاعة البٛاء وال ٌؿٗجي في َظا اإلا٣ام بال ؤن
ؤؾُغ َاثٟت مً الخىنُاث ؤَمها:
-1يغوعة بنضاع ٞخاويق ؤو ؤخ٩ام ٣ٞهُت ج٩ىنق مالثمت لهظٍ الجغٍمت.
-2ج٨شُ ٠بغامج الخىُٖت التي جبحن َغ١ق الخداًل التي ٌؿخملها الخجاع لئلً٣إ باليؿاء ،مً بٖالهاث وٖغوى
ٖمل ٧اطبت.
-3ج٨شُ ٠الجهىص الٗلمُت والٗملُت للخض مً َظٍ الٓاَغة ؛بط البض مً ال٨خابت في َظٍ لجغٍمت التي ؤٟٚلها
ؤٚلب الباخشحن واعج٨ؼث ظل ٦خاباتهم ٖلى خ٣ى١ق اإلاغؤة٦ ،ظل ٪مداولت الضو٫ق جُٟٗل ظهىصَا ٖلى ؤعى الىا. ٘٢
 -4ج٨شُ ٠ظهىص عظا ٫ألامً إلاغا٢بت ظىاػاث الؿٟغ.
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Le nucléaire civil dans la zone arabe: défis énergétique
ou risque de prolifération ?(*)
DERFOUFI Lakhdar
Étudiant chercheur, Laboratoire des Etudes ET de Recherche Juridiques, Administratives ET Politiques
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Centre des Etudes Doctorales, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,
Université Mohammed Premier, Oujda.

Résumé
Depuis les débuts de l’an 2000, l’énergie nucléaire s’est vu revenir dans les priorités des
pays arabes. L’intérêt des Etats arabes pour ce type d’énergie trouve son explication dans la
stratégie de développement économique et d’indépendance énergétique.
Si le développement des programmes nucléaires a une dimension géopolitique c’est
parce que les combustibles nucléaires peuvent être utilisés pour fabriquer des armes
atomiques.
Sur le plan géopolitique, le monde arabe est confronté à un Etat hébreu, n’ayant pas
encore adhéré au TNP et soupçonné de détenir des armes atomiques et à un Etat d’Iran à
avancées considérables dans le domaine nucléaire. La crainte que l’accord historique sur le
programme nucléaire de Téhéran conclu avec les USA le 24 novembre 2013, risque de
modifier profondément l’équilibre de la sécurité régionale au Moyen Orient et la peur d’une
déstabilisation encore plus dans la région sont grandement ressentis aussi bien par les Etats
arabes sunnites que par l’Etat d’Israël.
Compte tenue des enjeux géopolitiques, sécuritaires et stratégiques des programmes
nucléaires, la tentation des pays du monde arabe de franchir le pas et de prôner pour des
programmes nucléaires clandestins est beaucoup plus tentante que la menace de l’Etat d’Iran
en sus des inquiétudes grandement ressenties de l’arsenal nucléaire israélien. On peut soutenir
sans pour autant se tromper que l’inefficacité du régime international de lutte contre la
prolifération nucléaire est un facteur supplémentaire et crucial dans cette propension à la
prolifération nucléaire.

لخف
ٕ الٗغبُت لهظا الىى٫ؿغ اَخمامالضو قٍٟ و. الٗغبُت٫ت الىىوٍت مً ؤولىٍاث الضو ق٢اهذ الُا٧ ،2000
مىظ مُل٘ ٖام
ان جُىٍغ بغامج هىوٍت طو٧  وبطا،ت٢ الُا٫اللُت في مجا٣خهاصًت والاؾخ٢ وي٘ اؾتراجُجُت للخىمُت الاٝت بهض٢مً الُا
.ً اؾخسضامها لهى٘ ؤؾلخت هىوٍت٨ىص الىىوي ًم٢ؤلن الىٞ بٗض ظُىؾُاسخي بالضعظت ألاولى
 التي لم جىٓم بٗض بلى مٗاَضة خٓغ الاهدكاع،ةن الٗالم الٗغبي ًىاظه صولت الٗبرًتٞ ،ُتٞغاٛمً الىاخُت الج
١اٟىنق الاج٧ ً مٝ الىىوي الخى٫بحرا الضولت في اإلاجا٦ ضما٣ ألاؾلخت الىىوٍت وبًغان ج٥ في امخال٥ى٩ ق٥الىىوي وَىا
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 في محزان٤ُل ٖم٩حر بكٌٛ ض٢ ،2013
مبرٞ هى24ُت٨ٍ بغهامج َهغان الىىوي اإلابرم م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغ٫الخاعٍخي خى ق
ق الٗغبُت٫بحر الصخيء الظي جسكاٍ الضو٦ ت بلى خض٣ُغاعفي اإلاى٣ق ألاوؾِ وػٖؼٖت الاؾخ١ت الكغ٣ُلُمي في مى٢ألامً ؤلا
.الؿيُت مً بًغان وصولت بؾغاثُل ٖلى خض ؾىاء
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ٕاٞض ؤزظ الٗالم الٗغبي ػمام اإلاباصعة للض٣ٞ ،وهٓغا لؤلبٗاص الاؾتراجُجُت الجُىؾُاؾُت وألامىُت للبرامج الىىوٍت
 وزُىعة الترؾاهت الىىوقًتٝ واإلاساو،له الضولت ؤلاًغاهُت٩ًٖ البرامج الىىوٍت الؿغٍت وجبىيها بؿبب التهضًض الظي حك
 ألاَمُت في َظاٜل ٖامال بال٩دت الاهدكاع الىىوي ٌكٞا٩ٗالُت الىٓام الضولي إلاٞ  ؤوٗضم،٫ى٣ً ال٨ما ًم٦ ،ؤلاؾغاثُلُت
.اإلاُل بلى الاهدكاع الىىوي
Contexte général
Le défi énergétique dans les prochaines décennies sera de faire face à la pénurie des
énergies fossiles et donc de développer des stratégies alternatives de développement
énergétique tout en minimisant le phénomène d’aggravation de l’effet de serre. Dans la même
logique l’ensemble des rapports internationaux concluent et prévoient une transition, de plus
en plus marquée du pétrole vers l’énergie nucléaire..
Connaissant une activité industrielle étoffée, les pays arabes vont devenir de gros
consommateurs d’énergie ; + 7 à 8% par année ; sous l’effet d’une hausse du niveau de vie.
C’est dans ce contexte que le monde arabe a affiché sa volonté pour la possession de
programmes nucléaires civils. Cependant, bien que ces programmes nucléaires trouvent leur
explication dans la stratégie de développement économique et d’indépendance énergétique
par le biais de la maitrise de la technologie atomique, le risque de prolifération nucléaire n’est
pas à écarter. Le cycle du combustible nucléaire comporte des étapes sensibles qui reposent
sur des technologies duales et peuvent avoir une destination civile ou militaire. La
prolifération des armes nucléaires n’est pas un problème technique engendré ou aggravé par le
développement des programmes nucléaires civils.
Il s’agit avant tout d’une question politique et l’abolition complète des applications
civiles de l’énergie atomique n’empêcherait en rien la réalisation clandestine d’installations
militaires.
Historiquement cinq Etats arabes ont beau essayé de détourner l’usage pacifique de leurs
programmes nucléaires à des fins militaires. Contrer la force de frappe israélienne constitue,
pour ces pays, l’argument essentiel en faveur de la création d’un potentiel de dissuasion
atomique.
Sur le plan géopolitique, le monde arabe est confronté à un Etat hébreu, n’ayant pas
encore adhéré au TNP et soupçonné de détenir des armes atomiques et à un Etat d’Iran à
avancées considérables dans le domaine nucléaire. La crainte que l’accord historique sur le
programme nucléaire de Téhéran conclu avec les USA le 24 novembre 2013, risque de
modifier profondément l’équilibre de la sécurité régionale au Moyen Orient et de jouer en
défaveur des pays de la zone arabe est grandement ressentie chez les Etats arabes.
Compte tenue des enjeux géopolitiques, sécuritaires et stratégiques des programmes
nucléaires, la position des pays du monde Arabe quant aux pacifications nucléaires pourra
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changer à tout moment, ce qui pose la problématique de la prolifération nucléaire avec son
corollaire de mutations de déséquilibres stratégiques régionaux, de sécurité et d’instabilité,
dans une zone aussi sporadique que le Moyen Orient.
1. Les programmes nucléaires initiales et leurs avancements.
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L’histoire des programmes nucléaires dans le monde arabe n’est pas nouvelle. Elle date
des années cinquante du vingtième siècle, à l’aube de la guerre froide entre les deux
superpuissances USA et l’ex URSS. Dès lors, cinq pays arabes (l’Irak, l’Egypte, la Syrie, la
Lybie et l’Algérie) se sont engagés d’abord dans le développement de programmes nucléaires
civils soutenus par plusieurs États dont la France, les USA et l’ex URSS, puis ont tenté de les
détourner après à des fins militaires. Les raisons politiques qui ont poussé ces arabes à
s’engager dans la voie des armes atomiques sont liées à l’intrus d’Israël depuis 1948 dans un
milieu arabe ; qui lui est hostile ; sans pour autant définir ses propres frontières1, reliant cette
indétermination territoriale – en elle même menace permanente pour ses voisins – à des
considérations de sécurité. Cette configuration géopolitique est fondamentalement
déstabilisante pour la région. Par son refus de fond de l’identité politique palestinienne cet
état des choses amène Israël, face à la révolution anticoloniale arabe, à donner une place
centrale à son appareil militaire. L’objectif de l’Etat hébreu est l’établissement d’une
supériorité militaire absolue présentée comme unique solution au problème de la sécurité de
l’État face au refus des États arabes de reconnaître Israël. Le nucléaire israélien est alors lancé
dès 1948 – année de création de l’État – avec l’accord américain. Les activités israéliennes
dans ce domaine sont liées aux différentes installations de la centrale nucléaire de Dimona,
située dans le désert du Néguev, réalisée par la France après la guerre de Suez en 1956 et
entrée en service au cours des années 19602. Israël, considérée comme une puissance
nucléaire dans la région, maintient toujours une ambiguïté stratégique sur l’utilisation
militaire de l’atome3. Depuis, Israël a manifesté sa volonté de maintenir le monopole régional
de la possession de l’arme et d’exercer, sous le parapluie américain, une fonction de
gendarme nucléaire pour interdire par la force aux pays de la région d’en disposer.
Embourbés dans un conflit incertain avec l’Etat hébreu, l’Algérie, la Lybie, l’Egypte,
l’Irak et la Syrie; considérés comme pays arabes nationalistes; ont été plus motivés du point
de vue sécurité et sur un plan politique, pour constituer une force de dissuasion nucléaire
pouvant déboucher sur une nation arabe unie. La maitrise du cycle de combustible nucléaire et
les fortes motivations politiques de ces cinq pays ; visant à contrer la force de frappe

1

Aujourd’hui l’Etat d’Israël n’a de frontières reconnues qu’avec l’Egypte et la Jordanie, les autres tracés sont
des lignes de cessez-le-feu datant de 1948, ou qui ont été modifiées lors de la guerre israélo-arabe de 1967, après
la conquête du Golan aux dépens de la Syrie. Ces « frontières » ne sont pas reconnues par les Etats en cause. Il
n’y a que les accords de cessez le feu qui figent une situation post-conflictuelle dans l’attente d’un règlement
sans terme pour l’instant, malgré différentes tentatives. Donc, sur les quatre Etats limitrophes d’Israël, la moitié
des frontières n’a pas de reconnaissance interétatique et internationale.
2
Yaïr Evron, « Perception de menace et approche stratégique en Israël », in Bassma Kodmani-Darwish & May
Chartouni-Dubarry (dir.), Perceptions de sécurité et stratégies nationales au Moyen-Orient, IFRI, Paris, 1994,
pp. 163-179.
3
Amnon Kapelouk, « Israël assume sa bombe », Le Monde diplomatique, février 1999, p.19.
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israélienne ; ont permis le détournement de ces programmes atomiques pacifiques à des fins
militaires.
Cependant bien qu’ils aient mené des démarches pour produire clandestinement la
bombe atomique, les programmes nucléaires dans ces pays étaient restés modestes et avaient
fini par une renonciation soit aux pressions américaines: cas de l’Egypte et l’Algérie, soit à de
bombardements et destructions par l’armée israélienne: cas de l’Irak en 1981 et la Syrie en
2007, soit à abandon volontaire: cas de la Lybie en 2003.
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Une première raison qui expliquerait le choix de ces pays de se doter d’un arsenal
nucléaire est le désir de briser le monopole nucléaire d’Israël au Moyen Orient. Ces pays sont
plus motivés du point de vue sécurité et sur un plan politique, pour constituer une force de
dissuasion nucléaire. Un autre argument peut amener ces pays à aspirer le statut de puissance
nucléaire: leurs situations diplomatiques générales s’en trouveraient renforcée, de même que
leur idéologie nationaliste dans le monde arabe. En se faisant les champions de la de la
constitution d’une nation arabe unie qui défendrait la cause arabe.
En dehors de la région du monde arabe et notamment à proximité de l’une de ses
frontières, se trouve l'Iran qui s'est ainsi engagé très tôt dans des programmes de recherche
nucléaire. Adhérant immédiatement à l’AIEA, Téhéran a rejoint le TNP en 1970, et créé, en
1974, l’Organisation pour l’Energie Atomique de l’Iran. Le pays s'est ensuite engagé dans le
développement de capacités nucléaires à finalités civiles, autour de la construction d'une
première centrale, à Bushehr. Mais la chute du Shah marquera un abandon de plusieurs
années de ces velléités nucléaires, avant leur retour à l'avant scène, en 2002 lorsqu’un
dissident iranien révéla l'existence d'une installation souterraine à Natanz en Iran destinée à
l'enrichir de l'uranium. Téhéran renouait avec des activités suspendues depuis l'époque du
Shah pour qui l'enrichissement de l'uranium devait accompagner un programme ambitieux de
réacteurs. A la suite de ces révélations, l'Iran se soumit aux inspections de l'AIEA
conformément au TNP et envisagea en 2003-2004 de ratifier le protocole additionnel1 de ce
traité qui permet des inspections renforcées et inopinées. Alors que l'Iran est accusé de
dissimuler un programme militaire, une crise est déclenchée avec la communauté
internationale pendant plus d’une décennie qui a fini par la conclusion d’un accord historique
sur son programme nucléaire avancé avec les USA le 24 novembre 2013.
Les ambitions nucléaires iraniennes peuvent être résumées par une stratégie régionale
menée par Téhéran, suivant une volonté de s’affirmer comme une puissance régionale
incontournable et d’assurer sa sécurité dans un environnement hostile et nucléarisé.
Mais, les débuts de l’an 2000 voient le nucléaire revenir dans les priorités des États
arabes. C’est dans un contexte international énergétique incertain, que les États arabes comme
de nombreux pays émergents veulent faire face à d’importants enjeux de développement
humain et économique avec des ressources naturelles limitées. Dépourvus de pétrole pour les
uns, volonté de mettre davantage de matières fossiles sur le marché pour les autres, les pays
1

Le protocole additionnel au TNP a été établi en 1997 par l'Agence internationale de l'énergie nucléaire et
constitue le principal outil international de contrôle du nucléaire. Les Etats ayant signé un protocole additionnel
doivent fournir à l'AIEA des informations beaucoup plus pointues que sous le seul régime du TNP afin que
l'agence onusienne dispose d'une vue d'ensemble de leur programme nucléaire. Entré en vigueur en 1970, le TNP
fait obligation aux Etats signataires de déclarer et de placer sous le contrôle de l'AIEA leurs matières nucléaires,
en vue d'assurer le respect de leur engagement de ne pas développer d'armes nucléaires.
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arabes en question ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition d’installations et de savoirfaire dans le domaine du nucléaire civil pour assurer une production électrique suffisante et
bon marché. Le TNP, à travers son article autorisant le développement du nucléaire à des fins
civiles, est souvent avancé comme légitimation de ces programmes. Une nouveauté
technologique pour les uns et une réactivation pour les autres, plusieurs capitales arabes ont
fait part de leur intention de construire une ou plusieurs centrales nucléaires sur leur sol, en se
basant sur des projets chiffrés en mégawatts et en années.
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S’agissant de l’Egypte, le Caire a mis sur pied un programme nucléaire plus abouti dès
les années 60, sous Nasser, avec l'acquisition d'un premier petit réacteur nucléaire de 2
mégawatts auprès de l'URSS. Le programme de recherche s'accrut durant les années 70, mais
connut un gel sous la période de Sadate, avant d'être relancé par Moubarak, jusqu'en 1986. Au
cours des années 90, le Caire reprend ses investissements dans ce domaine, avec l'acquisition
de matériels nucléaires auprès de l'Argentine et de la Russie dès les débuts des années 1990.
En 2002, l’Égypte a réactivé son programme nucléaire gelé1 depuis 20 ans afin de
construire, à l’aide de la Chine, une centrale nucléaire sur la côte méditerranéenne, à Dabaa (à
l’est d’Alexandrie), pour un coût estimé à 1,17 milliards d’euros et qui devrait être
opérationnelle d’ici à 2017. Ce pays, qui est aussi lié avec la Russie par un accord important
dans ce domaine, envisage de réaliser trois autres centrales nucléaires d’ici 2020, représentant
une capacité de 1 800 MW. Cette ambition nucléaire permettra donc à l’Égypte de satisfaire
ses besoins en énergie mais aussi de gagner de l’influence au Proche-Orient2.
De son coté, l’Irak a signé le 17 aout 1959 avec l’URSS un accord prévoyant la
construction d'une centrale nucléaire et l'établissement d'un programme nucléaire, dans le
cadre de leur rapprochement diplomatique. L’Irak s’est doté d'un petit réacteur de recherche
de 5MW, IRT-5000, fourni par les Soviétiques et qui fonctionnait depuis 1967 (à cette
époque, il n'atteignait que 2 MW), construit près de Baghdad sur le site de d'Al Tuwaitha à
une trentaine de kilomètres au sud-est de Bagdad, L'Irak a cependant ratifié le TNP le 29
octobre 1969, entré en vigueur le 5 mars 1970. Le 26 Aout 1976, l'Irak signe un contrat de
plus d'un milliard de francs, avec le gouvernement français, portant sur la construction d'un
réacteur de recherche de 70 MW nommé « Tamuz 1 » situé en Irak dans le centre de
recherche nucléaire d'Al-Tuwaitha où se trouvait déjà le petit réacteur soviétique. Ce réacteur
est constitué de deux réacteurs qui sont des piles jumelles à eau légère et est doublé d'un
réacteur auxiliaire, nommé « Tamuz 2 » de puissance limitée à 0,8MW. Le centre de
recherche nucléaire d’Al Tuwaitha, de traitement de déchets et les trois réacteurs nucléaires
irakiens appellés Tamuz 1 construit par l'industrie française, Tamuz 2 et Tamuz 14 étaient de
technologie russe. « Tamuz 1 », avait été détruit par l’armée israélienne le 7 juin 1981; qui
craignait que l'Irak n'accède à l’arme nucléaire ; puis à nouveau par l’armée américaine en
1991, lors de la guerre du Golfe. Plusieurs résolutions de l'ONU interdisent à l'Irak de mener
un programme nucléaire et il faudra qu'elles soient levées pour que l'Irak puisse reconstruire
un réacteur.

1

Barbara M. Gregory, « Egypt’s Nuclear Program: Assessing Supplier-Based and Other Developmental
Constraints », Nonproliferation Review, automne 1995, pp. 20-27.
2
Cécile Hennion, « Face à Téhéran, Washington et les pays arabes sunnites soutiennent le nucléaire égyptien »
Le Monde, 24 Mars 2007, Colette Thomas, « L’Égypte se relance dans le nucléaire », en ligne:
www.rfi.fr/actufr/articles/081/article_46381.asp, page consultée le 22 juillet 2013.
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En 2009, l’Irak a commencé à faire du lobbying, notamment auprès de l'ONU, afin
d'obtenir l'autorisation de relancer un programme nucléaire dix neuf ans après la destruction
en 1991, lors de la première guerre du Golfe, par les aviations américaines et anglaises des
deux derniers réacteurs construits par Saddam Hussein. En 2009, le gouvernement irakien a
pris des contacts, selon le Guardian1, à la fois avec des représentants de l'industrie nucléaire
française, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) et de l'ONU afin
d'obtenir des premiers une aide technique et des autres le feu vert pour relancer un programme
nucléaire. Selon Bagdad, le réacteur qu'il souhaite construire ou reconstruire sera utilisé
uniquement à des fins de recherche. «Nous coopérons avec l'AIEA afin de définir et d'étendre
les secteurs de recherche ou nous pouvons utiliser la technologie nucléaire à des fins
pacifique», a déclaré au Guardian le ministre irakien de la science et de la technologie Raid
Fahmi. «Après la dissolution du régime (de Saddam Hussein), nous n'avions plus d'industrie,
mais nous sommes devenus de plus en plus conscients de la nécessite d'accéder à la
technologie nucléaire»2, ajoute-t-il.
La Syrie, quant à elle, a entrepris le développement d’un programme nucléaire civil avec
l’assistance de l’Agence internationale de l’énergie atomique en 1976. À cette même période,
Damas a fondé le Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques, considéré par certains
experts comme responsable du développement d’armes non conventionnelles et de
l’acquisition d’armes biologiques et chimiques auprès d’intervenants étrangers. Aussi, dans
le cadre d’un projet d’assistance technique supervise par l’AIEA, Pékin contribua à la
construction du premier réacteur de recherche syrien SRR-1 qui entra en fonction en 1996.
Cette collaboration avait été fortement critiquée par les États-Unis et Israël qui soupçonnaient
l’État communiste de participer, sous couvert d’une assistance au programme nucléaire
syrien, à une militarisation de celui-ci. La Syrie est membre du traité sur le TNP mais
maintient un programme nucléaire civil, qui serait en réalité utilisé à des fins militaires. Le 6
septembre 2007, Israël bombarde un site en Syrie où seraient implantées des installations
nucléaires, tuant 10 ingénieurs nord coréens. La cible détruite abriterait des activités
suspectes, avec la complicité de la Corée du Nord, qui fournirait à Damas de l'uranium
enrichi.
Pour sa part, la Lybie s’est lancée le 5 mai 1975 dans un programme nucléaire, lors de la
signature d'un accord de coopération avec l’URSS pour construire le Centre de Recherche
Nucléaire de Tadjourah (CNRT) et l'équiper d'un réacteur nucléaire de recherche de 10
mégawatts. En décembre 1977, l'URSS signe un nouvel accord pour la construction d'une
centrale, munie de deux réacteurs à eau pressurisée de type VVER - 440, d'une puissance de
440 Mégawatts chacun, sur la côte méditerranéenne de la Libye. En avril 1981, l'URSS livre
un premier chargement de 11,5 kg d'uranium hautement enrichi pour alimenter le réacteur du
CNRT. En août, il devient opérationnel. Le CNRT aurait hébergé des activités de conversion
et d’enrichissement de l’uranium, et de retraitement du combustible nucléaire pour en séparer
le plutonium. En décembre 2003, Kadhafi abandonne son programme de développement
d'armes nucléaires, ce qui améliore les relations de la Libye avec l'Europe et les États-Unis.
Selon Kadhafi, la Libye était alors sur le point de fabriquer la bombe nucléaire3.
1

« Iraq goes nuclear with plans for new reactor programme », The Gardian, le 27 octobre 2009.
Ibid.
3
La Libye était sur le point de construire la bombe atomique en 2003, selon Mouammar Kadhafi , journal le
monde du 25 juillet 2006.
2
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En 2007, le regain d’intérêt pour le nucléaire civil par Tripoli. Ainsi, elle a signé en
juillet 2007 un accord définissant les conditions de coopération bilatérale afin de construire un
réacteur nucléaire capable de produire l’électricité nécessaire à une usine de dessalement
d’eau de mer. En outre a conclu avec la Russie, en novembre 2008, un autre accord de
coopération dans le domaine du nucléaire civil.
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L’Algérie, s’est dotée, aux années 1970, d’un réacteur de recherche de 3 mégawatts en
coopération avec l’Argentine à Draria, près d’Alger. En 1983, l'Armée nationale populaire
signe un accord avec la République populaire de Chine pour la fourniture d’un réacteur
nucléaire réacteur de 15 mégawatts, du nom de « Essalam », qui est construit en secret à la fin
des années 1980 sur le site d’Ain Oussera. Il n’est découvert qu’en 1991 par un satellite de
reconnaissance de l’US Air. Utilisant l’eau lourde comme fluide modérateur, il se prêterait
assez facilement à une utilisation militaire: il pourrait permettre, à partir d’uranium naturel, de
produire en un an assez de plutonium de la qualité nécessaire pour une bombe1.
L’Algérie, quant à elle, s’apprêtait alors à mettre en service le réacteur d’Essalam. La
révélation publique de l’existence du réacteur la força à déclarer son existence à l’AIEA et de
le mettre sous le contrôle de l’Agence. Des pressions américaines ont poussé le gouvernement
Algérien à abandonner ses ambitions nucléaires.
En 2007, l’Algérie, cherche à construire des centrales nucléaires de 600 à 900 mégawatts
(MW). En juin 2007, l’Algérie a signé un protocole d’accord avec les États-Unis et en
décembre de la même année, a conclu un autre accord avec la France qui couvre tous les
champs de la coopération en matière d’énergie nucléaire civile2. En outre, elle envisage
d’acquérir cette technologie auprès de la Russie et mène des activités pour signer des accords
de coopération dans ce domaine avec l’Égypte et l’Afrique du Sud, et l’Iran se déclare prêt à
partager avec l’Algérie son expérience nucléaire3. Sur le plan normatif, une loi sur le
nucléaire civil est en cours d’adoption, contenant plusieurs dispositions dont la plus
importante est « la création d’une agence de sûreté et sécurité nucléaire ».
Enfin, plusieurs autres États arabes ont également manifestés leur intérêt pour le
développement programmes nucléaires nucléaires.
2. Vers la propension à la prolifération virtuelle ?
Pour bien prendre la mesure du problème de la prolifération et comprendre pourquoi les
candidats à l'arme suprême ne peuvent parvenir à leurs fins qu'à coups de combines et de
complaisances, il nous faut d'abord évoquer quelques questions d'ordre technique. Bien
évidement, il n’y a pas de frontière entre nucléaire civil et militaire. Le carburant ou matière
fissile pour construire des armes atomiques est le même que pour produire de l’électricité:
l’uranium enrichi ou le plutonium. Le combustible nucléaire est le produit qui, contenant des
matières fissiles, fournit l'énergie dans le cœur d'un réacteur nucléaire en entretenant la
1

Bruno Tertrais: « L’Algérie veut-elle l'arme atomique? », journal « Libération » du 19 septembre 2009.
2
Ministère de l’Énergie et des Mines (Algérie), Énergie et mines, no 9, juillet 2008, p.17.
3
Il s’agit de la déclaration du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, en novembre 2006, lors d’une
rencontre à Téhéran avec le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Chakib Khelil. De son côté, le président
algérien Abdelaziz Bouteflika a déclaré, à l’issue de la visite du président iranien en Algérie en août 2007, que
son pays soutenait le droit de l’Iran à se doter d’une industrie nucléaire civile. Voir, « L’Algérie apporte son
soutien à l’Iran sur le dossier nucléaire », Le Monde, 8 août 2007.
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réaction nucléaire en chaine de fission nucléaire1. Se procurer des ingrédients explosifs est
l’étape décisive pour confectionner une bombe atomique. La filière civile offre toutes les
technologies pour y parvenir. Il existe quatre sortes de matières fissiles: l’Uranium civil,
l’Uranium militaire, le Plutonium civil et le Plutonium militaire. Mais ou peut-on trouver ces
deux matières fissiles ?
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Il faut savoir que l’une des deux matières fissiles (uranium, un métal qui se trouve dans
la nature ou plutonium, un métal artificiel qui résulte d’une irradiation du combustible
nucléaire dans le réacteur) est nécessaire pour faire fonctionner un réacteur pour produire de
l’énergie. Si partant du plutonium, le moyen d’accès à l’énergie comporte cinq étapes
essentielles: l’approvisionnement en minerai d’uranium, la mise au point des éléments du
combustible nucléaire, le fonctionnement d’un réacteur nucléaire, la séparation du plutonium
du combustible irradié dans le réacteur, adaptation et réutilisation dans le réacteur pour la
production de l’énergie. Le plutonium artificiellement créé peut être utilisé à des fins
militaires ou civiles. La production de plutonium est le résultat inévitable de l'irradiation
d'uranium dans un réacteur nucléaire. La vitesse de production du plutonium dépend du type
de réacteur et de ses caractéristiques, de l'enrichissement du combustible, de sa position dans
le réacteur et de l'exploitation du réacteur. En général, on peut dire que, plus longtemps le
combustible est irradié, plus grande est la quantité de plutonium formé.
Le combustible dans les réacteurs pour la production d'énergie est irradié pendant des
périodes sensiblement plus longues que dans le cas d'applications militaires. Une irradiation
prolongée, avec un degré d'irradiation élevé, modifie la composition isotopique du plutonium,
avec comme résultat un pourcentage plus faible de l'isotope fissile Pu-239 dans le
combustible. Le plutonium déchargé d'un réacteur commercial contient de 60% d'isotopes
fissiles, tandis que le plutonium militaire contient généralement plus de 93% de Pu-239.
Quant à la voie de l’uranium pour produire de l’énergie, l’effort comporterait trois
phases principales: l’approvisionnement en l’uranium, l’enrichissement de celui-ci, pour
l’adapter à une exploitation à des fins civiles et la production de l’énergie.
Toutefois, on peut enrichir l’uranium U-235 à des degrés différents en fonction de
l’usage qu’on lui accorde. Pour un usage civil, un enrichissement à 3-5% (U-235 à 3-5%) est
suffisant. On parle alors d’Uranium Faiblement Enrichi ou d’Uranium civil), mais pour un
usage militaire, il doit aller bien au delà, idéalement 93% (uranium de qualité militaire, mais
on peut considérer l’uranium enrichi à partir de 20% comme du UHE, Uranium Hautement
Enrichi). L’essentiel est d’atteindre le seuil des 5%, car après la réaction est exponentielle et
l’uranium peut s’enrichir très vite. Pour atteindre l’indépendance totale, un pays doit avoir les
ressources voulues pour la maitrise du cycle du combustible complet.
Que l’on utilise le plutonium ou l’uranium pour produire de l’énergie, le minéral
d’uranium est essentiel. Selon les valeurs adoptées par l’AIEA, acquérir de l’arme atomique
suppose que l’on dispose en quantités suffisantes de matières fissiles: 8 kg de plutonium ou
25 kg d’uranium enrichi2.
Après ces considérations techniques, revenons maintenant à la question prolifération
nucléaire. Bien évidement, pour démontrer ce que l’on veut expliciter, il serait utile de définir
1

Source Wikipédia, pour plus de plus amples informations consulter le site web:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_nucl%C3%A9aire, page consultée le 25 mars 2013.
2
Valeurs adoptées en 1972 par l’AIEA.
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la « prolifération virtuelle». En premier lieu, il faut savoir qu’en stratégie, le terme de
prolifération est réservé aux armements non conventionnels pouvant être définis comme
emportant un seuil de violence et de dévastation supposé hors du commun ou relevant d’une
prohibition légale ou morale. Mais au regard de la complexité du phénomène de l’ère,
s’apparentant à une nébuleuse, le concept de prolifération s’appréhende en terme de
disséminations de matières, de technologies et de savoir faire permettant de fabriquer une
arme nucléaire1 même s’il convient de noter les transferts légitimes. Mais qu’appelle-t- on
« prolifération nucléaire virtuelle » ?
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Comme on a vu auparavant, dans les activités du cycle du combustible, il y a deux étapes
sensibles dans ce processus: l’enrichissement et le retraitement. Lors de chacune de ces
étapes, il est possible d’accéder à des quantités d’uranium ou de plutonium qui peuvent être
utilisées à des fins militaires. Il faut savoir que par la surveillance des chargements et
déchargements de combustibles de tous les réacteurs, qu’ils soient destinés à produire de
l’énergie ou à d’autres vocations, comme les réacteurs de recherche, l’AIEA est capable de
contrôler soigneusement la production des usines de retraitements déclarés et de s’assurer de
l’absence de programmes clandestins. Par contre une installation d’enrichissement par
centrifugation passe plus facilement inaperçue qu’une usine de retraitement car difficilement
identifiable et se prête beaucoup mieux à la clandestinité. Aussi, la technique de
l’enrichissement par centrifugation qui peut se contenter de bâtiments de petite taille, de
formes banales, se prête beaucoup mieux à la clandestinité.
Selon Martin Briens, sous directeur du désarmement et de la non-prolifération nucléaire
au ministère des Affaires étrangères et européennes « il n’y a pas tellement de différence entre
un Iran « au seuil », c’est-à-dire perçu comme ayant une capacité nucléaire, et un Iran
effectivement doté de l’arme nucléaire. Si la différence correspond à un délai de six mois, un
Etat de la région pourrait vouloir se doter de la capacité nucléaire dans les mêmes conditions.
Si on aboutit à un Moyen-Orient truffé d’installations d’enrichissement prêtes, en cas de crise
grave, à être affectées à des fins militaires, on passera assez rapidement d’une prolifération
virtuelle à une prolifération réelle »2.
On peut donc en déduire de ce qui précède que: «quand un pays menant des activités
clandestines s’arrête juste avant le test d’une arme atomique, mais qu’il développe le
potentiel de réussite, c'est-à-dire la capacité d’en construire et d’en tester une rapidement, on
parle de prolifération nucléaire virtuelle ».
Ce sont donc les installations d’enrichissement d’uranium qui se prêtent mieux à la
prolifération nucléaire virtuelle. L’enrichissement de l’uranium en amont du cycle du
combustible nucléaire repose sur des technologies duales et peuvent avoir une destination
civile ou militaire. Du point de vue de l’utilisation civile, la possession d’uranium faiblement
enrichi est nécessaire pour faire fonctionner un réacteur nucléaire. Mais, dans une installation
d’enrichissement d’uranium ; il est possible de fabriquer sans grandes modifications de
construction tant de l’uranium faiblement enrichi (3 – 5%) utilisé dans les réacteurs à eau
légère que de l’uranium hautement enrichi (80 - 90%) utilisé dans les armes nucléaires.
Toutefois, on peut considérer l’uranium enrichi à partir de 20% comme de l’UHE. L’essentiel
1

cf: LABBE Marie-Hélène, La prolifération nucléaire en 50 questions, J. Bertoin, 1992, p.9.
Intervention de Martin Briens, sous-directeur du désarmement et de la non-prolifération nucléaire au ministère
des Affaires étrangères et européennes, au colloque du 23 novembre 2009, Où va l'Iran ?
2
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est d’atteindre le seuil des 5%, car après, la réaction est exponentielle et l’uranium peut
s’enrichir très vite.
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Depuis les progrès réalisés dans le domaine des technologies d’enrichissement, la
centrifugation est devenue la technique la plus proliferante, car discrète et facile à détourner
d’un but initial purement civil. La reconfiguration d’installation d’enrichissement par
centrifugation pour produire de l’UHE peut être accessible à travers un réseau illicite tel que
celui d’A.Q Khan, qui pourrait fournir le matériel et la technologie nécessaires à un pays pour
fabriquer une arme nucléaire. Les évènements récents ont brutalement mis en lumière les
faiblesses de l'arsenal juridique international sur une multitude de plans essentiellement
technique, technico-juridique, juridique et politique.
Sur le plan technique, il apparaît clairement que le TNP n'est toujours pas assorti des
moyens appropriés permettant de vérifier sa mise en œuvre. La principale difficulté concerne
la détection d’activités clandestines, surtout celle des activités d’enrichissement par
centrifugation. La technique de l’enrichissement par centrifugation, qui peut se contenter de
bâtiments de petite taille, de formes banales, et difficilement identifiables, se prête beaucoup
mieux à la clandestinité. Concernant les contrôles de l’AIEA, il faut savoir que même avec les
pouvoirs étendus que lui accorde le protocole additionnel, n’est pas en mesure de détecter les
activités clandestines surtout celles d’enrichissement par centrifugation. Pour l’instant, il
n’existe pas ou pratiquement pas de techniques permettant de déceler à longue distance
l’existence d’installations de centrifugation. En réalité, l’AIEA ne peut déceler des activités
clandestines que si elle a une première indication des lieux ou elles peuvent se trouver. Ces
informations ne peuvent être fournies par les services de renseignement des pays membres, ou
par des sources à l’intérieur du pays lui-même. Le 14 août 2002, Alireza Jafarzadeh, un
dissident iranien, révèle l'existence de deux sites nucléaires inconnus, une installation
d’enrichissement de l’uranium à Natanz; dont une partie est souterraine ; et une installation à
l’eau lourde à Arak1. Il n’est non plus pas possible de vérifier efficacement les engagements
pris par des Etats qui disent vouloir renoncer à la production de combustible nucléaire. Par le
passé, l’AIEA s’est non seulement révélée incapable de repérer certaines centrales
clandestines, mais aussi à maintes reprises n’a découvert la présence de plutonium séparé et
d’uranium enrichi ; prévus pour construire de nombreuses bombes ; que longtemps après leur
production. L'Irak a expérimenté six filières d'enrichissement de l'uranium pour parvenir à ses
fins. Quant les inspecteurs de l'AIEA ont eu accès à ces installations, en 1991, ils ont constaté
qu'ils étaient dans une ignorance totale des efforts déjà consentis par l'Irak, qui aurait été à
moins d'un an de l'acquisition d'armes nucléaires2. Aussi, la découverte du réseau d’A.Q
Khan3 a illustré la faiblesse des mécanismes des contrôles des exportations. Des lors, des
mesures supplémentaires ont été adoptés par le Groupe de Fournisseurs Nucléaires (NSG),
mais elles restent insuffisantes pour contenir de tel réseaux.

1

« Programme nucléaire de l’Iran », source Wikipédia, en ligne:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_l%27Iran, page visitée le 13 juin 2013.
2
Source Senat France "compte rendu des auditions effectuées par la commission du 27 Avril 2004", en ligne:
http://www.senat.fr/rap/r03-388/r03-3888.html , consulté le 20 Octobre 2014.
3
Abdul Qadeer Khan est un scientifique et entrepreneur pakistanais, né en 1935 à Bhopal (Inde). Il est le plus
connu comme le père de la bombe atomique au Pakistan et comme le plus grand trafiquant international de
matériel nucléaire à destination de la Corée du Nord, de la Libye, de l'Iran, de l'Inde et de l'Irak. Il est surnommé
« Dr. Khan » ou « A.Q Khan ».
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Sur le plan juridique, la crise iranienne et celle de la nord coréenne ont révélé deux
failles du TNP. D’abord, en poussant à l’extrême une interprétation juridique du TNP plus
ambigüe pour justifier ses activités d’enrichissement d’uranium, l’Iran a montré que l'accès
aux technologies sensibles du cycle du combustible nucléaire ; enrichissement et retraitement
n'est pas encadré par les instruments internationaux. Au regard du principe posé par le TNP
garantissant le « droit inaliénable » à l'acquisition de technologies nucléaires à des fins
pacifiques, rien n'interdit à un Etat déclarant développer un programme nucléaire civil de se
doter d'installations d'enrichissement ou de retraitement. Le TNP, à travers son article
autorisant le développement du nucléaire à des fins civiles, est souvent avancé comme
légitimation de ces programmes. L'Irak a très officiellement poursuivi un programme de
réacteurs dans le cadre du développement d'une filière nucléaire civile, avec la coopération
technique de l’AIEA. « J'ai moi-même participé, dans le cadre de l'Agence, à des équipes
d'inspection qui ont visité les sites sélectionnés en collaboration avec l'Irak pour implanter un
ou deux réacteurs civils »1. Le discours irakien était simple: nous avons du pétrole mais il
n'est pas éternel, et nous profitons des marges qu'il nous procure pour acquérir des
technologies dont nous pourrons avoir besoin dans l'avenir2.
Du point de vue de l'utilisation civile, la possession d'uranium faiblement enrichi
(uranium civil) est nécessaire pour faire fonctionner un réacteur nucléaire. Les installations de
retraitement permettent le recyclage des matières irradiées pour les réutiliser dans un réacteur.
La possession d'installations d'enrichissement ou de retraitement ne représente pas en soi un
signe de la volonté d'un Etat de conduire un programme nucléaire militaire. En revanche, une
fois ces installations en fonctionnement, un délai très bref, de l'ordre d'un mois seulement,
peut permettre à un Etat qui le décide de passer d'une vocation strictement civile à une
utilisation militaire.
La deuxième faille est révélée lorsque Corée du Nord s’est retirée du TNP le 10 janvier
2003. Son retrait est le premier dans l’histoire. Certes, la Corée du Nord n’a pas respecté les
formes requises ; par lesquelles l’article 10 du TNP permet à un Etat membre de se retirer
moyennant un préavis de quatre vingt dix jours si « des événements extraordinaire » en
rapport avec l’objet du traité venant à compromettre ses intérêts nationaux suprêmes ; mais
elle a surtout enfreint un principe essentiel de tout ordre juridique, en se déliant d’un
engagement après l’avoir violé. L'absence de réaction internationale, comme l'enlisement des
pourparlers à six3, semblent conforter la Corée du Nord dans cette politique du fait accompli,
avec la faculté de chantage que lui procure désormais la possession présumée d'une arme
nucléaire4. Evidement, ce précédent est dangereux parce qu'il pourrait convaincre certains
1

Interview avec Michel Saint-Mieux, physicien, a été inspecteur de la Commission spéciale des Nations unies
pour l'Irak (UNSCOM) entre 1991 et 1998, en ligne: http://www.persee.fr/docAsPDF/polit_0032342x_2004_num_69_1_1268.pdf, page visitée le 19 janvier 2016.
2
Saint-Mleux. Le nucléaire en Irak. In: Politique étrangère, n°1 - 2004 - 69 année. pp. 53-65. doi:
10.3406/polit.2004.1268
3
Les pourparlers à six réunissent la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et la
Russie. Une première réunion s'est tenue fin août 2003 et a été suivie de deux autres sessions, en février et juin
2004. Faute d'avancée, la reprise des discussions est reportée au mois de septembre 2004.
4
Avant même la crise de 2002, les services de renseignement américains considéraient que la Corée du Nord
était parvenue à produire une quantité de plutonium suffisante pour fabriquer un ou deux engins nucléaires.
Depuis le démantèlement des dispositifs de contrôle de l'AIEA, l'expulsion des inspecteurs internationaux et le
redémarrage, début 2003, du réacteur de Yongbyong, le retraitement des barres de combustibles irradiés aurait
été engagé. Cette opération pourrait permettre de produire quelques dizaines de kilos de plutonium, soit la
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pays que le coût politique d'un retrait n'est pas nécessairement insupportable, ce dernier
pouvant même servir de monnaie d'échange pour la satisfaction de revendications politiques
ou économiques. Ce retrait contribue, d'une manière plus générale, à fragiliser le TNP dont la
quasi-universalité ne doit pas faire oublier qu'il demeure la cible de toutes sortes de critiques.
L'argument est souvent avancé selon lequel le TNP institue un régime discriminatoire entre
cinq Etats dotés de l'arme nucléaire, auxquels il est reproché de ne pas mettre en œuvre
suffisamment vite leur engagement de désarmement, et les autres Etats, qui jugent ne pas
avoir tiré suffisamment de bénéfices de leur renonciation au nucléaire militaire.
184

Sur le plan technico-juridique, le contrôle des exportations pose des problèmes juridiques
et techniques. Le régime de surveillance des exportations comporte de graves lacunes,
accentuées avec l'apparition d'intervenants privés. Plus d’une trentaine de pays exportateurs
d’équipements nucléaires ont adopté un code de conduite soumettant à une licence
d’exportation la fourniture d’équipements sensibles. Mais récemment des trafics importants
sont passés par des pays qui ne sont pas exportateurs nucléaires. En outre, dans certains pays,
les services des douanes sont assez perméables.
Sur le plan politique, avec le désaccord autour du programme nucléaire iranien avec la
communauté internationale, mais aussi parce que de plus en plus d’Etats prévoient de se
lancer désormais dans l’utilisation pacifique de l’atome, la discussion internationale autour de
la «multilatéralisation du cycle du combustible» s’est intensifiée cette décennie. L’ancien
sénateur américain Sam Nunn a bien résumé la problématique: « Si chaque pays prévoyant la
construction de réacteurs à eau légère devait aussi envisager l’exploitation d’installations
d’enrichissement de l’uranium – la prolifération des matières nucléaires dangereuses
augmenterait de manière irresponsable»1. C’est dans ce contexte que l’enrichissement se
trouve être alors l’objet d’enjeux contradictoires. D’un côté, les pays en voie de nucléarisation
revendiquent leur droit à un libre accès aux technologies d’enrichissement ainsi qu’à un
apport sécurisé en combustible. De l’autre côté, l’AIEA souhaite limiter les risques de
prolifération nucléaire tout en remplissant son rôle premier, à savoir « d’encourager et de
faciliter, dans le monde entier, le développement et l’utilisation pratique de l’énergie
atomique à des fins pacifiques »2. La plupart des propositions faites dans ce sens visent à
dissuader de nouveaux pays de construire des usines d’enrichissement en offrant des solutions
alternatives attractives. Le but est de créer des mécanismes assurant la continuité de
l’approvisionnement en combustible nucléaire dans le cas d’une rupture découlant de raisons
politiques. Cependant, les enjeux économico-politiques soulevés par l’enrichissement de
l’uranium rendent l’application de ces propositions bien compliquée. Jusqu’à présent, aucune
de ces propositions n’a vu le jour.
Après avoir fait le point sur les faiblesses du régime international, revenons maintenant à
leurs impacts sur la zone arabe. Bien évidement, l’ambition de l’ensemble des pays arabes est
de mettre en place l’infrastructure d’une énergie nucléaire pacifique et ils n’affichent aucun
intérêt à l’acquisition de l’arme atomique. Toutes leurs activités nucléaires mentionnées
quantité nécessaire pour produire cinq ou six engins supplémentaires. Le manque d'informations vérifiables
laisse toutefois subsister un doute quant à la possession par Pyongyang d'un ou plusieurs engins nucléaires.
1

Matthias Bieri, « Double usage: la question de l’enrichissement de l’uranium », CSS-ETH, Zurich n° 151 avril
2014.
2
Statut de l’AIEA, Article III, Chapitre 1, Paragraphe A.
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précédemment sont menées en collaboration et sous le contrôle de l’AIEA. Selon cette
dernière, ces pays maintiennent une position de transparence et sont engagés à faciliter un
échange sur les utilisations de l’énergie nucléaire pacifique en conformité avec le sens du
TNP. Jusqu’à présent, aucun pays arabe ne figure sur la liste de l’AIEA des 31 pays dotés de
la technologie nucléaire. L’Algérie tout comme l’Egypte dispose d’une infrastructure
nucléaire très importante, quasiment équivalente à celle de l’Égypte, et de solides
compétences scientifiques et technologiques dans ce domaine, fédérées par plusieurs
institutions de recherche notamment le Centre des Sciences et de la Technologie Nucléaires.
L’Algérie dispose également d’une usine de fabrication de combustible, et de réserves
d’uranium significatives. Elle est ainsi l’un des seuls pays du Moyen-Orient qui pourrait
prétendre à un programme nucléaire entièrement autonome. Notant que l’Algérie dispose
actuellement d’une réserve d’uranium estimée à 56.000 tonnes qui lui offre la possibilité de
diversifier ses ressources énergétiques en développant, notamment, l’électronucléaire1.
Depuis plusieurs années, quelques pays ont invoqué le droit indéniable des programmes
nucléaires civils pour construire des installations d’enrichissement de l’uranium. Le Brésil a
invoqué l’article IV du TNP pour construire sa propre usine d’enrichissement, les dirigeants
de l’Ukraine ont parlé d’en faire autant lorsque la Russie a coupé l’approvisionnement du
pays en gaz naturel, et surtout, l’Iran s’abrite derrière cet article pour tenter de justifier ses
agissements avant la conclusion de l’accord historique sur son programme nucléaire avec les
USA.
Plusieurs pays arabes notamment l’Arabie Saoudite, les EAU ou même les pays du Golf
qui se sont investi dans le développement d’importantes infrastructures de programme
nucléaire civil peuvent demander l’installation d’une usine d’enrichissement d’uranium.
Egalement d’autres capitales comme Alger et le Caire ayant mis au point la technologie de
fabrication de combustible pourraient préférer s'assurer l'approvisionnement en uranium
enrichi plutôt qu'en combustible prêt à l'emploi et peuvent demander l’installation d’une usine
d’enrichissement d’uranium.
Sur le plan géopolitique, la région du Moyen Orient constitue la partie géographique la
plus concernée par la prolifération. Elle est la moins couverte par le protocole additionnel du
TNP, instrument de vérification essentiel. Dans cette région, trois Etats seulement, la Jordanie
et le Koweït, disposent d'un protocole additionnel en vigueur. L'Iran a signé son protocole
additionnel le 18 décembre 2003 mais ne l'a pas ratifié. La Libye a pour sa part signé un
protocole additionnel le 10 mars 2004. Sept autres étant signataires sans avoir procédé à la
ratification (Algérie, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Iran2 Irak, Maroc, Tunisie). Les tensions
politiques et la quasi absence de ratification du protocole additionnel du TNP dans cette
région risquent d’entrainer une prolifération nucléaire accélérée qui remettrait également en
cause les efforts entrepris par les acteurs régionaux depuis quatre décennies pour la création
d’une ZEAN au Moyen Orient. Cette initiative figure sur l’agenda du Moyen Orient depuis
plusieurs décennies. L’exigence de cette ZEAN s’est manifestée après l’acquisition de l’arme
atomique par Israël dans les années 1960. Le projet, originalement fut proposé par l’Iran pré
Khomeyniste en 1974 ; puis parrainé par une diplomatie égyptienne active en la matière. Sous
1

Ministère de l’Énergie et des Mines (Algérie), Énergie et mines, no 8, janvier 2008, p.61.
Suite aux négociations engagées en 2003 par l' « UE-3 » (Allemagne, France et Royaume-Uni, l'Iran a signé le
protocole additionnel le 18 décembre 2003 et avait accepté de le mettre en œuvre dès cette signature. L'Iran a
déclaré en cesser l'application en février 2006.
2
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la direction de l’Egypte et de l’Iran, différents Etats de la région ont essayé de faire pression
sur Israël avec cette exigence et d’accroitre leur influence diplomatique. Les arabes n'ont alors
pas quitté l'argumentaire et les raisons qu'ils ont maintes fois évoquées: « Israël doit signer le
TNP ». Le mot d'ordre des deux a été: « pas de concession ». Pour le l’ensemble des Etats
arabes, la signature par Israël du TNP est vitale pour la paix et pour la sécurité régionale.
Quant à Israël, sa non adhésion au TNP fait partie de sa stratégie de dissuasion à l’égard de
ses voisins arabes dont l’État hébreu se méfie et sert également de pression pour pousser à un
accord de paix dans la région. Le fait que les Israéliens rejettent la signature du TNP, signifie
pour les capitales arabes, que l'Etat hébreu a l'intention d'utiliser ces armes à des fins
dissuasives ; cela signifie aussi qu'il désire asseoir son influence et son hégémonie parmi les
Etats de la région et s'imposer par le moyen de la peur, chez ses voisins. Selon l'éditorialiste
égyptien, les conséquences sont de taille, toutes les structures étatiques du Moyen Orient font
la course en vue de posséder les armes nucléaires, car si les arabes sont prêts à accepter Israël
parmi eux, ils ne sont pas prêts à accepter ses bombes nucléaires.
Dans les faits, Israël n’a jamais été en faveur de la création de cette zone et n’a à aucun
moment fait part de son souhait de participer à cette action. La poursuite de l’absence de
volonté israélienne ont condamné la conférence sur la ZEAN sur le cycle 2010/2015. En
2012, déclara Victoria Nuland, porte-parole du département d’Etat des Etats Unies
l’ajournement de la conférence: « Les Etats-Unis ont le regret d’annoncer que la conférence
ne peut se tenir, en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient et de l’absence de
consensus entre les pays concernés. Nous pensons qu’un profond fossé subsiste dans la région
entre les différentes approches sur la sécurité régionale et l’organisation du contrôle des
armes. Ces différences de points de vue peuvent être comblées par un engagement commun et
un accord entre les différents Etats de la région. Des Etats extérieurs ne peuvent imposer un
processus à la région pas plus qu’ils ne peuvent dicter le résultat d’une telle initiative »1 En
sus des inquiétudes ressentis par l’échec de cette conférence se dissimule la crainte de voir la
conclusion de l’accord historique du programme nucléaire de l’Iran en date du 24 novembre
2013 entre Téhéran et Washington jouer en défaveur des pays arabes sunnites dans la région,
remettant en cause une modification profonde l’équilibre de la sécurité régionale au MoyenOrient. Grâce à cet accord Téhéran peut consolider sa position en Irak, et la position de son
allié syrien s'en trouve renforcée. L'Iran est reconnu de fait comme la grande puissance
régionale légitime et il renforce sa position vis-à-vis de la Russie et de la Turquie2. Le dégel
de la manne financière estimée à 150 milliards de dollars3 qui constitue un des objets du dit
accord inquiète au plus haut point Israël et les monarchies sunnites du Golfe, qui redoutent
que l'Iran utilise cette trésorerie pour soutenir encore davantage les milices chiites au Proche
Orient et pour renforcer aussi ses capacités militaires, à un moment où Téhéran est activement
impliqué dans les grandes crises de la région, de la Syrie à l’Irak, en passant par le Liban et le
Yémen. Une nouvelle lutte hégémonique risque alors de s’installer pour le contrôle de la
région par un déséquilibre stratégique entre chiites et sunnites, de pôles dominants l’Iran et
l’Arabie Saoudite. Ce qui remet dangereusement en cause l’équilibre géopolitique régional et
1

Jean-Marie COLLIN, «TNP, J-18: 2011/2014, ZEAN au Moyen-Orient: l’Echec », alternatives économiques, 9
avril 2015.
2
« Puissance régionale légitime », en ligne: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9830b1da-5368-11e3-925000144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2lr9wsIZg, « Russie et Turquie », en ligne:
http://www.stratfor.com/weekly/israels-new-strategic-position, pages consultées le 23 octobre 2015.
3
« Accord historique sur le nucléaire iranien », Yves-Michel RIOLS, le monde du 14 juillet 2015.
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international. Avec l'Irak, la Syrie et le Liban au nord et le Yémen au sud, l'anneau iranien
autour de l'Arabie Saoudite se resserre. La prochaine cible de l'Iran pourra être le Bahreïn.
Une telle situation permettra à l’Iran de contrôler les deux détroits stratégiques d’Ormuz et de
Bab-el Mandeb. Le détroit d’Ormuz est situé au débouché du Golfe arabo persique, entre Iran
et Oman, une des régions du monde les plus importantes par sa production en hydrocarbures
mais également de part les conflits récurrents qui agitent ses pays frontaliers. Celui-ci se
révèle être un lieu de passage décisif pour le trafic international, notamment en termes de flux
pétroliers. Ce qui constitue un enjeu majeur pour l’Arabie Saoudite et les pays du Golf en
général. Quant au détroit de Bab-el Mandeb, le Yémen, en raison de son emplacement
stratégique, il contrôle le passage de tous les navires qui partent du Moyen-Orient et se
rendent vers l’Afrique, l’Asie ou le Continent indien, est pour l’État juif une route maritime
primordiale et stratégique. L’objectif des supplétifs de l’Iran est de devenir les maîtres de
toutes les routes maritimes stratégiques du Moyen-Orient. Presque la moitié du commerce
extérieur israélien transite par le détroit de Bab el Mandeb et ce serait un coup dur pour Israël
si l’Iran décidait, pour les raisons que nous avons déjà évoquées, de bloquer le trafic
maritime. Si l’Iran sort gagnant de la lutte fratricide entre sunnites et chiites, la République
islamique chiite pourra être capable de se munir d’une bombe à court terme, et son hégémonie
au Moyen-Orient sera irréversible. L’Iran est donc chaque fois plus important pour les calculs
de sécurité israélienne et Téhéran est, par sa croissance portée stratégiquement et son appuie
des forces irrégulières, un acteur important dans le conflit du Moyen Orient. Bien évident,
tous ces événements pèseront lourd sur les efforts de lutte contre les dangers de la
prolifération dans la région. En effet, ce contexte peut inciter des pays comme l’Egypte ou
l’Arabie Saoudite ou même l’Algérie, supposés comme des Etats potentiellement
proliférateurs, (les autres pays comme la Syrie, l’Irak et la Lybie n’ont pas actuellement de
programmes nucléaires significatifs) à suivre la voie de prolifération virtuelle. La
clandestinité semble être la solution la plus adéquate pour les projets de prolifération. En
effet, vu leurs interconnexions avec les USA, ces pays ne peuvent s’engager ouvertement
dans un programme nucléaire militaire. Ces pays se sentant menacés dans cette région
peuvent ainsi recourir à diverses solutions, soit en intégrant le « dilemme de la sécurité » –
produisant course à l’armement, prolifération nucléaire afin de réduire l’écart entre ses
propres forces et celles d’Israël. Plusieurs rumeurs rapportent les liens entre l’Arabie Saoudite
et le Pakistan, dans un échange respectif de technologies nucléaires et ressources pétrolières 1.
L’Arabie Saoudite pourra rejoindre une alliance existant pour équilibrer aussi bien le
monopole nucléaire d’Israël et faire face à l’influence iranienne dans la région, en se plaçant,
le cas échéant, sous le parapluie nucléaire du Pakistan. Cela consisterait pour Islamabad à
délocaliser une partie de sa capacité de dissuasion sur le territoire saoudien, tout en en
conservant la maîtrise nationale. Tant que les têtes nucléaires resteraient sous contrôle
pakistanais, un tel transfert serait parfaitement légal au regard du TNP2. Selon une
interprétation qui prévaut depuis les origines, le Traité n'interdit ni le stationnement d'armes
nucléaires étrangères sur le sol d'un État qui n'en est point doté, ni même - c'est, en tout cas,
l'opinion des États-Unis et de leurs alliés européens - le transfert en temps de guerre de telles
1

Bruno Tertrais, « Pakistan's nuclear exports: was there a state strategy? », Washington, Non-proliferation
Education Centre, 2006, p. 12, en ligne, http://www.npec-web.org/files/Tertrais-Pakistan.pdf, page consultée le
12 octobre 2015.
2
Le Pakistan n'étant pas partie au TNP, la question juridique ne se poserait que pour l'Arabie saoudite. Cf «
Ryad: la tentation nucléaire », Bruno TERTRAIS, Politique internationale – Revue n° 103, printemps 2004.
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armes sous contrôle physique d'autres forces nationales1. L’Algérie quant à elle, en dépit de
relations traditionnellement difficiles avec certains de ses voisins (Libye, Maroc), aucun
d’entre eux ne constitue aujourd’hui une menace militaire immédiate. Toutefois, pour des
raisons de statut, l’Algérie pourrait ne pas vouloir laisser l’Arabie Saoudite, et surtout
l’Égypte, devenir la première puissance nucléaire arabe. Un éventuel programme nucléaire
militaire pourrait aussi contribuer, comme cela a été le cas au Pakistan par le passé, à garantir
la pérennité du contrôle de l’armée sur le régime.
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Enfin, la tentation des pays du monde Arabe de franchir le pas et de prôner pour des
programmes nucléaires clandestins est beaucoup plus tentante que la menace de l’Etat d’Iran
en sus des inquiétudes grandement ressenties de l’arsenal nucléaire israélien. On peut soutenir
sans pour autant se tromper que l’inefficacité du régime international de lutte contre la
prolifération nucléaire est un facteur supplémentaire et crucial dans cette propension à la
prolifération virtuelle.
3. Des arrangements sécuritaires et la nucléarisation pacifique de la zone arabe
Si le développement des programmes nucléaires a une dimension géopolitique c’est
parce que les combustibles nucléaires peuvent être utilisés pour fabriquer des armes
atomiques. Les risques de prolifération peuvent donc devenir une réalité autant qu’ils doivent
être pris en charge assez rapidement pour parvenir à la pacification du Moyen Orient et
atténuer l’instabilité dans la zone arabe. Deux démarches peuvent être envisagées pour lutter
efficacement contre les dangers de prolifération dans la région du Moyen Orient.
En premier lieu, la crise nord-coréenne comme la crise iranienne ont révélé aux yeux de
la communauté internationale les failles du TNP que l’on croyait universel, avec les
conséquences que l’on imagine pour la sécurité collective. Et l’équilibre du TNP entre droit à
l’énergie nucléaire pacifique et lutte contre la prolifération est ainsi directement touché. Mais
le maintien du système international de non-prolifération reste crucial pour la sécurité de la
planète.
Il est impossible de faire prévaloir un de ces deux principes sur l’autre, c’est pourquoi il
faut considérer précisément la manière dont peuvent s’articuler les usages pacifiques de
l’énergie nucléaire et la lutte contre la prolifération nucléaire. Cela peut paraître néanmoins
difficile avec le régime de non-prolifération tel qu’il existe actuellement, dont les failles
apparaissent nombreuses. Heureusement que l’ensemble des Etats membres réaffirment leur
attachement au TNP. Il est possible de continuer à « compléter » le régime. Des améliorations
peuvent être apportées pour renforcer le régime de non-prolifération, tout en gardant à l’esprit
que ces modifications constituent un ensemble, et qu’il ne s’agit pas uniquement de normes,
mais également des instruments pour les mettre en œuvre. Plusieurs pistes sont actuellement
explorées. Une première chose serait de combler les faiblesses dans le domaine des
inspections en renforçant le rôle de l’AIEA. Dans cette perspective, le protocole additionnel
existe déjà, cependant la question de son universalisation ou d’un élargissement de sa mise en
œuvre se pose.
1

Les États-Unis maintiennent encore aujourd'hui des armes nucléaires (bombes B-61) sur le territoire de six pays
européens alliés. Les forces aériennes de cinq d'entre eux seraient susceptibles d'emporter ces bombes en temps
de crise ou de guerre, Washington maintenant le contrôle de la décision d'emploi. Cf « Ryad: la tentation
nucléaire », Bruno TERTRAIS, Politique internationale – Revue n° 103, printemps 2004.
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De même, des efforts pourraient être envisagés dans le domaine du contrôle des
exportations. Une deuxième chose pourrait être d’encadrer la procédure de retrait du TNP
pour éviter que le système instauré par le TNP ne se retourne contre lui à travers l’échange de
technologies dont peuvent bénéficier les signataires du TNP dans le cadre du Traité. Il s’agit
bien évidemment de projets ambitieux, dont la réalisation n’est sans doute pas pour demain,
mais l’élargissement de la prise de conscience de la gravité de la prolifération constitue
indéniablement une évolution positive.
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Une autre façon d’éviter que les pays potentiellement proliférateurs au Moyen Orient ne
s’engagent dans la voie de prolifération serait de leu accorder la garantie des USA. Dans leurs
efforts pour prévenir la mise sur pied de nouveaux arsenaux atomiques dans cette région, les
USA peuvent recourir, à l’égard des Etats potentiellement proliférateurs, à trois tactiques
générales: ou bien réduire les pressions qui poussent ces Etats à envisager un armement
nucléaire en leur fournissant une aide ou des garanties en matière de défense, ou bien les
encourager à l’abstention atomique en favorisant la conclusion d’accords internationaux. S’ils
décident qu’il faut renforcer la sécurité de tel ou tel pays ami, car la stabilité dans la région en
bénéficiera, les USA peuvent agir à cet effet en donnant leur garantie nucléaire, en adhérant à
une alliance , en concluant un accord de défense bilatéral, en accordant une aide militaire, en
proposant une assistance économique, ou en combinant ces initiatives sous une forme ou sous
une autre. De plus, un Etat qui envisage de se doter d’un arsenal atomique « renoncera peut
être à franchir le pas s’l comprend que rien ne menace sa sécurité. Dès lors, une alliance
confiante avec les USA peut constituer pour certaines nations un facteur décisif. Le moyen le
plus efficace pour encourager l’abstention nucléaire consiste à fournir une assistance en
matière de sécurité, par l’octroi d’une garantie nucléaire, la conclusion d’un accord de
défense, la fourniture d’une aide militaire, la présence de troupes de combats. L’attitude
inverse notamment le retrait de la garantie atomique, réduction des engagements pris en
matière de défense ou arrêt de l’assistance militaire risque plus que tout autre d’encourager
certains Etats au seuil de l’atome à se doter de la bombe.
Enfin, pour les encourager à l’abstention atomique, les USA doivent conditionner la
fourniture d’une aide ou des garanties en matière de défense avec la ratification du Protocol
Additionnel du TNP. L’accueil réservé à l’accord historique entre l’Iran et les USA a varié de
pays très critiques comme Israël et l’Arabie saoudite à des pays exprimant des réserves
comme l’Égypte ou certaines pétromonarchies riveraines du golfe Persique. Il a fallu des
assurances et des garanties de sécurité nouvelles de la part de Washington pour convaincre le
Conseil de Coopération du Golfe de soutenir publiquement l’accord1. La promotion du
protocole additionnel du TNP fournirait une protection plus efficace et permettrait d’avoir une
image globale de la situation des pays dans un monde arabe qui désire utiliser pacifiquement
l’énergie nucléaire.
L’ampleur de la tache est importante car il s’agit d’une région moyenne orientale dans
laquelle tous les éléments clés et toutes les motivations de prolifération restent ouverts et
actifs: la détention d’une force de frappe nucléaire pourrait être considérée par les pays arabes
comme un atout qui leur permettrait de traiter d’égal à égal avec l’État hébreu et de pouvoir
imposer leurs vues et leurs revendications dans les futurs pourparlers de paix. Un autre
argument pourrait être pour des ambitions régionales. La question de la prolifération nucléaire
1

Jay Solomon, Carol E. Lee, « Gulf Arab States Voice Support for Iran Nuclear Deal », The Wall Street Journal,
August 3, 2015.
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au Moyen Orient reste complexe et trouve ses motivations dans les aspirations propres à
chaque Etat, rendant difficile une solution et globale.
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