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مجلت ِلمُت دولُت مدىمت جفذس ً
دوسٍا ًِ مشهض حُل البدث الّلمي
حّني باألبدار الّلمُت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان واللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي جلتزم باإلاىلىُِت واإلاىهجُت وجخىافش فيها الاـالت الّلمُت،
بئؼشاف َُئت جدشٍش مؽيلت مً ظاجزة وباخشين وَُئت ِلمُت جخألف
مً هخبت مً الباخشين وَُئت جدىُم جدؽيل دوسٍا في ول ِذد.
تهذف َزٍ اإلاجلت إلى التربُت ِلى مبادا خلىق ؤلاوعان بمىٍىس
إظالمي ،ليي جخمخْ ألاحُاٌ الفاِذة بدُاة فمل حعىدَا الّذالت

اإلاؤظعت واإلاؽشفت الّامت:
د .ظشوس والبي
سبِعت الخدشٍش:
د .آمىت امدمذي بىصٍىت
5

واإلاعاواة وؤلاخترام اإلاخبادٌ للخلىق والىاحباث.

سبِغ اللجىت الّلمُت :الذهخىس ـافي خبِب ،حامّت وَشان  ،1الجضابش
سبِغ لجىت الخدىُم الّلمُت الاظدؽاسٍت للّذد  :د .هىاسة خعين ،حامّت مىلىد مّمشي جيزي وصو ،الجضابش
ِماء َُئت الخدشٍش
.د .إهشام الّذهني ،حامّت ابً صَش بأوادًش ،اإلاملىت اإلاغشبُت
.دِ .بذ الخلُم بً مؽشي ،حامّت بعىشة ،الجضابش
.د .مدمذ زامش العّذون ،سبِغ لجىت خلىق ؤلاوعان -حامّت ري كاس ،الّشاق
د .خمذ بؽاسة مىس ى ،حامّت خعِبت بً بىِلي الؽلف ،اٌحضابش
د .ظّذ ِلي ِبذالشخمً البؽير ،اإلاعدؽاس اللاهىوي ،حامّت البللء للّلىم الخىبُلُت ،ألاسدن
دِ .ذهان خلف خمُذ البذساوي ،سبِغ فشُ الّالكاث الذولُت ،حامّت اإلاىـل ،الّشاق
دِ .الء مىشِ ،مُذ ولُت الخلىق حامّت ؤلاظشاء بغضة ،فلعىين
دِ .ماسي بشاَُم ،حامّت خعِبت بً بىِلي الؽلف ،الجضابش
د .مدمذ بىبىػ ،حامّت مدمذ ألاوٌ بىحذة ،اإلاملىت اإلاغشبُت
د .مّيزة ِِس ى ،حامّت الجلفت ،الجضابش
ّ
د .هاجي مدمذ ِبذ هللا الهخاػ ،حامّت جىشٍذ ،الّشاق
د .وادي ِماد الذًً ،حامّت الجضابش  ،01الجضابش

اللجىت الاظدؽاسٍت للّذد
د .ؼشف مدفىً  ،حامْة ِين ؼمغ ،حمهىسٍت مفش الّشبُت
دِ .لي ِبذ اإلاّىي الخمذان ،حامّت دمؽم ،ظىسٍا
د .فشخاث هادًت ،حامّت خعِبت بً بىِلي الؽلف ،الجضابش
د .فالق مدمذ ،حامّت خعِبت بً بىِلي الؽلف ،الجضابش
د .ماصن لُلى ،الجامّت اإلاعدىفشٍت  -بغذاد ،الّشاق
د .مدمذ خمذ اإلايؽاوي ،حامّت اللاَشة ،حمهىسٍت مفش الّشبُت
دً .امت بشاَُم ،حامّت دساس ،الجضابش
 .بً داوود ِبذ اللادس ،حامّت وَشان ،الجضابش

الخذكُم اللغىي
د .بلّشبي مدمذ (حامّت جلمعان ،الجضابش)
د .لىُف الىاةي (مّهذ الفىىن الجمُلت ،الّشاق).
د .مدفش وسدة (حامّت جلمعان ،الجضابش).
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ؼشوه اليؽش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث ألاـُلت والّلمُت هما جيؽش ملخفاث ًِ بدىر اإلااحعخير
والذهخىساٍ ،التي حّالج مىلىُ خلىق ؤلاوعان في الىوً الّشبي و اإلاذاخالث الّلمُت
ً
اإلاشظلت حّلُبا ِلى بدث ِلمي وؽش في خذ ِذادَا ،وفم الؽشوه الخالُت:
 ن جىىن حذًذة ولم جيؽش مً كبل ،وٍخدمل الباخث وامل اإلاعؤلُت في خاٌ اهدؽاف بأن
معاَمخه ميؽىسة و مّشولت لليؽش ِلى مجلت خشي و مؤجمش.
ً
 ن جىىن كذ التزمذ بمىهجُت البدث الّلمي وخىىاجه اإلاّمىٌ بها ِاإلاُا ،وبعالمت اللغت
ودكت الخىزُم.
 ن جىىن مىخىبت بخي  Traditional Arabicحجم  16باليعبت للملاالث باللغت الّشبُت
باليعبت للمتن ،و 11باليعبت للهىامؾ ،وبخي  Times new Romanبحجم  12للملاالث
باللغت ألاحىبُت باليعبت للمتن وبحجم 10باليعبت للهىامؾ.
 ن جىخب الخىاش ي بؽيل هٍامي خعب ؼشوه بشهامج  Microsoft Wordظفل ول ـفدت
خُث ًشمض لها بأسكام بالؽيل.1
ً شفم الباخث بمعاَمخه ظيرجه الزاجُت ومشجبخه الّلمُت وبشٍذٍ ؤلالىترووي.
 جخمْ ألابدار واإلالاالث للخدىُم الّلمي كبل وؽشَا.
ً شفم الباخث الزي ًشٍذ وؽش ملخق بدشه للماحعخير و الذهخىساٍ إفادة باإلاىاكؽت.
 جدخفَ اإلاجلت بدلها في وؽش و ِذم وؽش ألابدار واإلامالاث اإلاشظلت إليها دون جلذًم
جبرًشاث لزلً.

ً
جشظل اإلاعاَماث بفُغت الىتروهُت خفشا ِلى ِىىان اإلاجلت:
human@jilrc-magazines.com
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الافخخاخُت

بؿم هللا الغخمً الغخُم والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاملغؾلحن وبٗض ،هً٘ بحن ؤًضً٨م الٗضص الخاصي ٖكغ مً
مجلت ظُل خ٣ى ١إلاوؿان لكهغ ؤًلى ،2016 ٫التي جهض ٝمً زاللها بلى وكغ الىعي بد٣ى ١إلاوؿان ،جإُ٦ضا ؤن مً ٌعي
ّ
ّ
الجماُٖت لخ٣ى ١إلاوؿان جمض ٫ؤخؿً وؤيمً صعٕ
خ٣ى٢ه وٍضع٦ها ظُضا ً٩ىن ؤ٢ضع مً ٚحرٍ ٖلى خماًتها ،وؤن املٗغٞت
ًضعؤ مساَغ الاهتها٧اث ،وؤن مً ٌٗغ ٝخ٣ى٢ه ًهبذ ؤ٦ثر خغنا ٖلى اخترام خ٣ىٚ ١حرٍ ،وَظا ما جا٦ضٍ الهُئاث
الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت ال٣اثمت ٖلى مغا٢بت اخترام الضو ٫لل٣ىاٖض الٗاملُت والىَىُت التي جٟ٨ل اخترام ال٣ىاٖض
إلاوؿاهُت في ٧ل الٓغو ٝوب٩ل و١اث.
و٢ض اقخمل الٗضص الجضًض ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث و بدار املخىىٖت طاث الٗال٢ت باملؿاثل إلاوؿاهُت ٖلى
املؿخىٍحن الضازلي الىَجي ؤو الضولي ،و٦ظل ٪بٌٗ الً٣اًا التي جخٗل ٤باملجخم٘ الضولي ٩٦ل٣ٞ ،ض ٖالج الٗضص بق٩الُت
مً املجخمعي في الٗال٢اث الضولُت٦ ،ما ؤهه اعجباَا بالخُىع في مغ٦ؼ املغؤة في مجا ٫خىا ٫الصخهُت ها٢ل الٗضص
املغ٦ؼ ال٣اهىوي للمغؤة في مىٓىمت ٢ىاهحن خىا ٫الصخهُت الٗغبُت٦ ،ما ّ
جم اهخ٣اء بدىر مً الخسههاث والٟئاث
الٗلمُت املكاع٦ت ٧اٞت؛ التي تهخم بالبدض في خماًت خ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٦ ،ظل ٪جًمً الٗضص
مىيىٖا مخمحزا ٌٗالج مؿإلت قبه مهملت في الدكغَٗاث امل٣اعهت وهي الخم٨حن الًغٍبي إلال٨ترووي لؤلشخام املٗا٢حن
و٣ٞا للدكغَ٘ والً٣اء ال٨ىضي الٟضعالي٦ ،ما جًمً صعاؾت طاث ؤَمُت في مجا ٫الغبِ بحن ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي وخ٣ى ١إلاوؿان ،بُٛت الخإُ٦ض ٖلى خماًت َٟا ٫مً الخجىُض زال ٫الجزاٖاث املؿلخت.
٦ما اخخىي الٗضص ٖلى ملخهاث لضعاؾاث ؤ٧اصًمُت طاث نلت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاويٗٞ ،الجذ ولى بق٩الُت
الخلِ بحن إلاعَاب الضولي ٗ٦مل ٚحر مكغوٕ وامل٣اومت املؿلخت ٦د ٤مكغوٕ ٦غؾخه مباصت ال٣اهىن الضو٫يوؤزغ الخلِ
 2001التي ٖم٣ذ هدى الخىظه للخلِ بحن الٓاَغجحن،
بُجهما ٖلى امل٣اومت في ٞلؿُحن الؾُما بٗض ؤخضار ؾبخمبر ٖام
وفي إلاَاع هٟؿه جًمً الٗضص ملخها ألَغوخت ٖلمُت جدىاو ٫املؿاولُت الجىاثُت للٟغص في بَاع ال٣اهىن الجىاجي الضولي،
َظٍ زحرة التي ٖملذ ٖلى ث٦غَـ املؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجغاثم الضولُت التي جًمىتها ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
وال٣اهىن الضولي الجىاجي ٖلى خض ؾىاء ،بُٛت جدَ ٤ُ٣ض ٝواخض وَى زضمت إلاوؿاهُت مً الاهتها٧اث التي جازغ ٖلى
خ٣ى٢ه اللهُ٣ت بصخهِخه بما في طل ٪الخ ٤في الخُاة بإوؾ٘ مٗاهُه٦ ،ما وكغ يمً الٗضص البدض الٟاثؼ بمؿاب٣ت
(2011
ظُل ال٣اهىن الاوؿاوي :اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولـي إلاوؿاوي )صعاؾت م٣اعهت بحن ػمخحن الُمىُت واللُبُت ٖام
خُض خاو ٫الباخض مً زالله الى٢ىٖ ٝلى إلاػصواظُت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىوي الضولي إلاوؿاوي بىا ٘٢اهتها ٥ال٣ىاٖض
2011؛ مؿدىضا في طلٖ ٪لى ج٣اعٍغ الهُئاث الضولُت خى ٫اهتها٢ ٥ىاٖض
إلاوؿاهُت في ػمخحن الُمىُت واللُبُت مىظ ٖام
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي زال ٫ػمخحن.
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ل٩ل طل ،٪ؤجىظه بك٨غ زام للهُئت الخدُ٨مُت والاؾدكاعٍت للمجلت والٗضص ٖلى مجهىصاتهم في بزغاط َظا الٗضص
من زال ٫بقغاٞهم ٖلى جدُ٨م البدىر امليكىعة يمىه واهخ٣ائهم ألخضر الضعاؾاث ،وهٟـ الك٨غ مىنى ٫ألًٖاء
َُئت الخض ٤ُ٢اللٛىي ٖلى جهىٍبهم للبدىر والضعاؾاث امل٣ضمت يمً َظا الٗضص ،وٖلُه ؾخٗمل ؤؾغة املجلت بك٩ل
صاثم ٖلى حصجُ٘ إلابضإ ال٨ٟغي والض٢ت الٗلمُت والجىصة في الذ٢ضًم ،بط ؾىداو ٫ج٣ضًم ؤًٞل البدىر التي ٖالجذ
الخُىعاث التي لخ٣ذ بد٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٦ ،ما ؾىً٘ بحن ؤًضً٨م ؤخضر ملخهاث الضعاؾاث
٧اصًمُت واملالٟاث الٗلمُت ،والخٗلُٖ ٤لى ال٣غاعاث طاث الهلت بد٣ى ١إلاوؿان والتي ٢ض ج٩ىن هُ٣ت اهُال٢ت
لضعاؾاث ظضًضة ،وَظا لً ًخد ٤٣بال بةؾهاماج٨م وؤٖمال٨م الٗلمُت املؿخمغة والضاثمت ،لظل ،٪هغظى اؾخ٣با ٫ظل
مؿاَماج٨م في ٖضاص ال٣اصمت ،وزخاما هخمجى جل٣ي جىظحهاج٨م للمجلت وجُُ٣م٨م الضاثم الظي ؾِؿهم ؤُ٦ض في جُىٍغَا
والغقي بها هدى ًٞل.

سبِعت الخدشٍش :الذهخىسة آمىت امدمذي بىصٍىت
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ملخق
غٍت٨ٟ ثخضًض ؤَغٍ ال٫ مً زال،ً مىيىٕ م٫اقاث الىٓغٍت خى٣ل الضعاؾاث مىُت جىامي الى٣ خٖٝغ
 بط حٗخبر مؿإلت،غاصاٞ وؤ، مجخمٗاث،ل مُلب الجمُ٘ صوال٩ ٌك٫ان وال ًؼا٧  بال ؤهه،ُت الٗملُت٨واملىهجُت والضًىام
حر والٛ واملجخمٗاث الخايغة في وظىص ؤؾاؽ زابذ ال ًخ،تٟ٘ مم الؿال٢غاص وٖلى واٞ ٥٘ في ؾلىٞمً ؤَم الضوا
ًُٗت و ؾباب الكمىلُت في جدضًض مؿخىي م٢ذ ٖىامل الًماهاث الىاٟ وازخل، مهما جىالذ ٖلُه الٗهىع٫ًدبض
اٖالثٟ وهمِ الخ،اَُم والٓىاَغ املخجضصةٟ وؤَم الخدىالث في مؿخىي امل،اث الضولُت٢باالؾدىاص بلى ؤصبُاث الٗال
لُمُت ونُاهت٢ة وخماًت خضوصَا إلا٫هىم مً خضوص يمان اؾخمغاعٍت الضوٟاٖل خُض لم ًخٗضي مُٟم الخ٢الضولُت و
ٝ بال ؤن ْغو،اث مىُت٢ للٗال٥الوي ومدغ٣ٖ اٖل وخضوصيٞ ىجها٧ ،ؾُاصتها الىَىُت في مىاظهت ؤي تهضًض زاعجي
.اث الضولُت٢تراياث ؾاؾُت املغجبُت باملؿاثل مىُت في الٗالٞغيذ يغوعة بٖاصة الىٓغ في الاٞ الخغب الباعصة

Summary:
Know for Security Studies field growing théorétique discussions on the subject of
Security, by selecting the intellectual and methodologicalframeworks and dynamicprocess,
but it has been and continues to be a requirement of all nations, communities, and
individuals.Considering the issue of security the most important motivations in the behavior
of individuals and the reality of Nations above, and communitiespresent in the presence of a
consistent basis does not change not changed no matter how rolleditages, and
variedrealismguarantees and the reasons inclusiveness in determining the level of
securityfactors, based on the literature of international relations, the most important changes
in the level of concepts and phenomenarenewable, and the pattern of international reactions
and the values of the interaction termsdid not exceed the concept of securitylimitsensure the
continuity of the state and the protection of territorial boundaries and the maintenance of
national sovereignty in the face of anyexternalthreat, being an actor and parametric rational
and drive security relations, the cold war conditions imposedneed to reconsider the basic
assumptionsrelated to security issues in international relations.
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ملذمت
ازخلِ مٟهىم مً بمٟاَُم مسخلٟت ظغي الخٗبحر بها ٖىه ،باٖخباعٍ ٌك٩ل مدىع بدض ؤؾاسخي في ٦خاباث
واَخماماث صاعسخي الٗال٢اث الضولُت ومً طل ٪مٟهىم ال٣ىةٞ ،الضولت التي ج٣ٟض ال٣ىة لِؿذ ٢اصعة ٖلى جىٞحر مً،
والضولت ٢ىي هي ٢ضع ٖلى نُاهت ؤمجها ،واعجبِ مٟهىم مً بدُاة إلاوؿان مىظ ؤ٢ضم الٗهىع وٍخجلى في املٗجى
الٗؿ٨غي الخ٣لُضي ،ؤي ٧ان وال ًؼا ٫مبضآ ّ
خغبُا وطل ٪مىظ وكإة الٗلىم الٗؿ٨غٍت وجُىعَا بخُىع الاؾتراجُجُاث
املؿخسضمت ومٟهىم املهلخت ال٣ىمُت التي ْلذ َالمُت صون جدضًض ومٟهىم الاؾخ٣غاع الظي ْل الازخال٢ ٝاثما ٖلى
جدضًضٍ ،ومٟهىم مً الجماعي الظي لم ٌؿخُ٘ ؤن ًغصٕ الٗضوان ،ومٟهىم ؤمً الؿلُت وَى ما ٢ض ًىاٌ٢
الضًم٣غاَُت ومٟهىم ؤمً الضولت مما ال ًجٗل املٟهىم ًخمض بلى مت التي جٓم ٖضة صو ٫ؤو املجخم٘ الظي لم ًخُىع بٗض
بلى الضولت وٍب٣ى مغجبُا بغئٍا نىإ ال٣غاع.
الاق٩الُت :بلى ؤي مضي حٗضي مٟهىم مً خضوص يمان اؾخمغاع ةي الضولت ؟
وٖلي يىء الاق٩ا ٫الغثِسخي ًم ً٨نُاٚت الدؿائالث الخالُت:
ما َبُٗت الٗال٢ت بحن مً ال٣ىمي و مً املجخمعي؟ما هي الازاع الىاظمت ًٖ مىىت ٦مٟهىم مؿخدضر ؟ و٦م ج٩لٟىا هؼٕ مىىت؟َمُت الذساظت
جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً زال ٫ؤَم الخُىعاث ا٫حي ٖغٞها املجخم٘ ٟ٦ترة اهخ٣الُت ملُئت بالخٛحراث والخٟاٖالث
مىُت في ٖالم ؤنبذ ٌكدبه ب٣غٍت نٛحرة.
ولظا ًخم مٗالجت الاق٩الُت مً زال ٫الٗىانغ الخالُت:
ؤوال :مٟهىم مً.زاهُا :مً مً ال٣ىمي بلى مً املجخمعي.زالشا :مىىت وهؼٕ مىىت.مىهجُت اٌدساظت
املىهج املخب٘ :الىنٟي الخدلُلي مً زال ٫ؤؾلىب الاؾخيباٍ الظي ً٣ىم ٖلي اؾخيخاط ؤ٩ٞاع مُٗىت مً ْاَغة
ٖامت ،بمؼط الخدلُل الىا٢عي بحن الدصخُو واملٗالجتّ ،
وجمذ الاؾخٗاهت بالٗضًض مً الضعاؾاث والبدىر والخ٣اعٍغ
واملغاظ٘ املسخلٟت التي ؾاٖضجىا في جدلُل ٩ٞاع وعبُها م٘ بًٗها البٌٗ بهىعة مىُُ٣ت وٖلمُت ،والتي ؤونلخىا بلي
زالناث وهخاثج ٖلمُت في مجا ٫مً.
املىهج الؿلى٧ي٣ً :ىم ٖلى إلاٞاصة مً هخاثج الٗلىم الؿلىُ٦ت في مجا ٫بدار الؿُاؾُت مٗخبرا ؤن ٖلم الؿُاؾت
َى ٖلم صًىامُ٩ي ًغ٦ؼ ٖلى الخٟاٖل بحن الٓىاَغ الؿُاؾُت وبِئتها املدُُت ،خُض بجها ْىاَغ ٚحر ظامضة٦ ،ما ًغ٦ؼ
َظا املىهج ٖلى جىظهاث وصوا ٘ٞواؾخجاباث ٞغاص والجماٖاث وجإزحر ٧ل طلٖ ٪لى ؾلى٦هم الؿُاسخي.
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.ا٢تراب هٓغٍت الىٓمً :بحن مسغظاث ومضزالث جإزحر الش٣اٞت الؿُاؾُت ٚلى الهىٍت.
م٣اعبت املى :٠٢وَى ًخٗل ٤بالٟغص ،وفي ٧ل مجخم٘ هجض "ؤصواعا" و"مغا٦ؼا" ول ً٨ؤؾاؽ ج٩ىٍجها ونُٛها جسخلٟان
مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وفي ٧ل مغ٦ؼ اظخماعي َىاٖ ٥الماث جاصي بلى ُ٢ام الؿلى ٥الٗاصي ،ومٗجى طل ٪ؤن املى ٠٢لِـ
مجغص ٗٞل ول٨ىه في وا ٘٢مغ جىٗ٢اث للٟٗل ،طل ٪ألهه ٖىضما وكتر ٥في ؤي مى ٠٢اظخماعي َبُ٘ يٞةهىا هخى ٘٢م٣ضما
للؿلى ٥الظي ًهضع ًٖ آلازغًٍ ،ولظلٞ ،٪ةن جىظُه َظا املٟهىم هدى الؿُاؾت في مٗالجت صوع الضولت ٧ىخضة بحن
مجمىٖت مً الضو" ٫وخضاث" حُٗي صاللت مكتر٦ت اهُال٢ا مً مىهج ؾلى٧يٖ ،لى اٖخباع ؤن الضولت حٗبر ًٖ بعاصاتها ٖبر
ؾلى ٥ؾُاسخي زاعجي.
 /1مفهىم ألامً
ّ
ل٣ض ق٩ل مً مىيىٖا مغ٦ؼٍا في اَاع الىٓغٍاث الخ٣لُضًت واملٗانغة ،والتي اجسظث الاججاَاث ال٨ٟغٍت في
الخىٓحر لخٟؿحر املؿاثل املٗ٣ضة التي ًخًمجها مٟهىم مً ،والتي ٖٖ ٠٨لحها صاعؾى الؿُاؾت الضولُت والبدض في مضي
ام٩اهُت جد٣ُ٣ه وجُىٍغٍ) (.
وَٗخبر مً املهُلخاث الظي ٖغ ٝجُىع ٦بحرا ومؿخمغا م٘ جُىع املجخمٗاث البكغٍت ،وقهض ٖضة زالٞاث في
هٓغٍت الٗال٢اث الضولُت ،وؤصي بلى اجساطٍ ٖضة ؤؾماء ومٟاَُم لؤلمً) ( ،والظي اعجبِ بمٟهىم املساَغ والتهضًضاث،
خُض اهه وبٓهىع تهضًضاث ومساَغ ظضًضة ؤعجر املٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً واملبجي ٖلى ٢ضعة خماًت الضولت ومهالخها
وخضوصَا مً ؤي ٚؼو زاعجيٚ ،حر ٢اصع ٖلى اخخىاء َظٍ املساَغ وبالخالي ٖضم ال٣ضعة ٖلى جٟؿحرَا ومً زم جىٞحر
إلام٩اهُاث والىؾاثل ملىاظهتها) ( ولٗل مً ًض ٤٢في الىٓغ في املهُلخاث ًجض ؤن مٟهىم مً ًدخىي ٖلى ظمُ٘
الجىاهب التي ًذخ ٤٣بها وٍٟخ٣ض بلحها حٗغٍ ٠مدضص وُٚاب إلاظمإ بحن الباخشحنٞ ،دؿب " جحري بلؼا" thieray balezec ٥
َىا ٥زالر ٖىامل ؤؾاؾُت ؾاَمذ في حُٗ٣ض مٟهىم مً وهي ٧الخالي:
ؤوال :جغاظ٘ ماقغ الؿُاصة الىَىُت في ْل املخٛحراث الضولُت الجضًضة.
زاهُا :ػٍاصة الجزاٖاث ٖلى الؿاحة الضولُت ،بط ٌكحر " ظىػٍَُ ٠محز" في ٦خابه" الٟغا ٙوبصاعة الٟغا "ٙبإن البكغ
ٖضاثُىن وٍدىاػٖىن م٘ بًٗهم البٌٗ وٍا٦ض جل ٪الخ٣ُ٣ت ٖلماء الخاعٍش خُض ؤزاعوا بىظىص الجزإ مىظ ٞجغ إلاوؿان
ٖلى عى طل ٪ما ؤقبهه باإلقاعاث الضالت ٖلى مٓاَغ الجزإ والخغوب.
زالشا :ا٫ػٍاصة في الخٟاٖالث الٗابغة للخضوص ٧الهجغة مشال) (.
و مً في ظىَغٍ ٖامل هٟسخي ًدبلىع في اخؿاؽ الىٟـ بالُمإهِىت والهضوءٞ ،مٟهىم مً الكامل ًمخض لُخجاوػ
املىاظهت املاصًت للمساَغ والى ٧ل مً ًد ٤٣الُمإهِىت والاخؿاؽ باألمً ،وَى ما ٌٗجي جد ٤ُ٣الاَضا ٝمىُت ،والتي ال
(ٔ)دعاس عميور صاٌف "،التحوالت األمنية اجلديدة كتأثريها على األمن اجلزائرم :التحدم كاالستجابة" ،يف أعماؿ ادللتقى الدكِف :اجلزائر األمن يف ادلتوسط كاقع
كأفاؽ ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية ،العالقات الدكلية ،جامعة منتورم ،قسنطينة ،اجلزائر ،2008 ،صٖ.ٙ
(ٕ)عبد النوربن عنًت ،األمن يف ادلتوسط ،اجلزائر :ادلكتبة العصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ٕٓٓ٘ ،صٖٔ.
(ٖ)دعاس عميور صاٌف ،مرجع سبق ذكره ،صٖ.ٙ
(ٗ)أمني ىويدم ،السياسة كاألمن ،بريكت :معهد اإلمناء العريب ،ٜٕٔٛ ،ص .ٕٚ
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ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلي الجاهب املاصي مجها بالً٣اء ٖلي الخُغ مجي ،وبهما ًجب ؤن ٌؿخمغ الجهض مجي في املدآٞت ٖلي
إلاوؿان مً املهض الي اللخض) (.
ٌٗغ ٝاملىجض الٟغوسخي مً ٖلى ؤهه" ُٚاب الخُغ الخ٣ُ٣ي الظي حهضص اؾخ٣غاع الضولت) "(.
ُوَ ّ
ٗغ ٝباعي بىػان مً في الٗال٢اث الضولُت :
"الٗمل ٖلى الخدغع مً التهضًض ،وفي ؾُا ١الىٓام الضوليٞ ،هى ٢ضعة الضو ٫واملجخمٗاث ٖلى الخٟاّ ٖلى ُ٦اجها
املؿخ٣ل وجماؾ٨ها الىُْٟي يض ٢ىي الخُٛحر التي حٗخبرَا مٗاصًت في ؾٗحهما لؤلمًٞ ،ةن الضولت واملجخم٘ ًىظضان في
اوسجام ؤخُاها م٘ بًٗهما وٍخٗاعيان ؤخُاها) "( .
ٖغ ٝخ٣ل الضعاؾاث مىُت جىامي الى٣اقاث الىٓغٍت خى ٫مىيىٕ مً ،مً زال ٫جدضًض ؤَغٍ ال٨ٟغٍت
واملىهجُت والضًىامُُ٨ت الٗملُت ،بال ؤهه ٧ان وال ًؼاٌ ٫ك٩ل مُلب الجمُ٘ صوال ،مجخمٗاث ،وؤٞغاص) (.
بط حٗخبر مؿإلت مً ؤَم الضوا ٘ٞفي ؾلىٞ ٥غاص وٖلى وا ٘٢مم الؿالٟت ،واملجخمٗاث الخايغة في وظىص
ؤؾاؽ زابذ ال ًخٛحر وال ًدبض ٫مهما جىالذ ٖلُه الٗهىع ،وازخلٟذ ٖىامل الًماهاث الىاُٗ٢ت و ؾباب الكمىلُت في
جدضًض مؿخىي مً باالؾدىاص بلى ؤصبُاث الٗال٢اث الضولُت ،وؤَم الخدىالث في مؿخىي املٟاَُم والٓىاَغ املخجضصة،
وهمِ الخٟاٖالث الضولُت وُ٢م الخٟاٖل) ( خُض لم ًخٗضي مٟهىم مً خضوص يمان اؾخمغاعٍت الضولت وخماًت خضوصَا
إلا٢لُمُت ونُاهت ؾُاصتها الىَىُت في مىاظهت ؤي تهضًض زاعجي٧ ،ىجها ٞاٖل وخضوصي ٖ٣الوي ومدغ ٥للٗال٢اث مىُت،
بال ؤن ْغو ٝالخغب الباعصة ٞغيذ يغوعة بٖاصة الىٓغ في الاٞتراياث ؾاؾُت املغجبُت باملؿاثل مىُت في الٗال٢اث
الضولُت.خُض امخض الخإزحر بلى ٞىاٖل مً ٚحر الضوٖ ٫لى املؿخىي الخدتي) ٢لُاث ،الخُغ ،ٝالجماٖاث الٗغُ٢تْ ،اَغة
الهىٍت (....واملؿخىي الٟىقي )٧املىٓماث الخ٩ىمُت والٛحر الخ٩ىمًت  (...بلى ظاهب الخدى ٫في َبُٗت مهاصع التهضًض الٛحر
الخمازلُت)ٚحر صوالجُه مشل إلاعَاب الضولي ،الهجغة الؿغٍت ،الجغٍمت املىٓمت ،الخلىر البُئي.( )(....
وازخلِ مٟهىم مً بمٟاَُم مسخلٟت ظغي الخٗبحر بها ٖىه ،باٖخباعٍ ٌك٩ل مدىع بدض ؤؾاسخي في ٦خاباث
واَخماماث صعاسخي الٗال٢اث الضولُت ومً طل ٪مٟهىم ال٣ىةٞ ،الضولت التي ج٣ٟض ال٣ىة لِؿذ ٢اصعة ٖلى جىٞحر مً،
والضولت ٢ىي هي ٢ضع ٖلى نُاهت ؤمجها) ( ،واعجبِ مٟهىم مً بدُاة إلاوؿان مىظ ؤ٢ضم الٗهىع وٍخجلى في املٗجى
الٗؿ٨غي الخ٣لُضي ،ؤي ٧ان وال ًؼا ٫مبضءا ّ
خغبُا وطل ٪مىظ وكإة الٗلىم الٗؿ٨غٍت وجُىعَا بخُىع الاؾتراجُجُاث
(ٔ) علي فايز اجلحين كاخركف ،األمن السياحي ،الرياض :مركز الدراسات كالبحوث ،ٕٓٓٗ ،ص ص .ٖٜ-ٖٛ
)2( Le petit robert: dictionnaire alphabétique et analogique de longue française ;paris: franc
;1977,p1788.
(ٖ)عبد النوربن عنًت "،تطور مفهوـ األمن يف العالقات الدكلية "،السياسية الدكلية ،القاىرة ،العدد ٓ ،ٔٙالسنة ٕ٘ٓٓ ،ص.٘ٚ
(ٗ) عالؽ مجيلة ،كيفي خرية" ،مفهوـ األمن بني الطرح التقليدم كالطركحات النقدية اجلديدة" ،يف أعماؿ ادللتقى الدكِف  :اجلزائر كاألمن يف ادلتوسط كاقع كأفاؽ ،كلية
احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية كالعالقات الدكلية ،جامعة منتورم ،قسنطينة ،اجلزائر ،ٕٓٓٛ ،صٖ٘ٓ.
5
) ( Charles philippe david, jean jacques, théories de la sécurité, edition montchere stien ,2002, p105.
( )ٙعالؽ مجيلة ،كيفي خرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.ٖٓٙ
( )ٚسليماف عبد اهلل احلريب " ،مفهوـ األمن :مستوياتو ( الدراسة نظرية يف ادلفاىيم كاألطر) " اجمللة العربية للعلوـ السياسية ،بريكت :مركز دراسات الوحدة العربية،
العدد ،ٜٔجواف  ،ٕٓٓٛص٘ٔ.
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املؿخسضمت ) ( ومٟهىم املهلخت ال٣ىمُت التي ْلذ َالمُت صون جدضًض ومٟهىم الاؾخ٣غاع الظي ْل الازخال٢ ٝاثما ٖلى
جدضًضٍ ،ومٟهىم مً الجماعي الظي لم ٌؿخُ٘ ؤن ًغصٕ الٗضوان ،ومٟهىم ؤمً الؿلُت وَى ما ٢ض ًىاٌ٢
الضًم٣غاَُت ومٟهىم ؤمً الضولت مما ال ًجٗل املٟهىم ًمخض بلى مت التي جٓم ٖضة صو ٫ؤو املجخم٘ الظي لم ًخُىع بٗض
بلى الضولت وٍب٣ى مغجبُا بغئٍا نىإ ال٣غاع) (.
بن حٗضص الٓاَغة مىُت والخضازل بُجها ًغظ٘ بلى إلاوؿانٚ ،حر ؤن التر٦حز ٖلى بٗض صون آزغ في خ٣ل الضعاؾاث
الؿُاؾُت ًغظ٘ بلى ويإ والٓغو ٝالبِئت التي ؾاص ٞحها مٟهىم مدضص لؤلمً ،جغاوح بحن مً ال٣ىمي و مً
الجماعي ،و مً الكامل ،...و مً الىَجي الظي ظاء في مغخلت الخغب الباعصة ومً هاخُت ؤزغي هجض مً لئل٢لُم
و مً الضولي الظي ٧ان ً٣ىم ٖلى ٖال٢اث مً بحن الضو ٫إلا٢لُم ؤو الضو ٫الٗالم ،ولم ج ً٨الشىعة الٗلمُت
والخ٨ىىلىظُت ٢ض بلٛذ الخض بجٗل ْهىع ً٢اًا ٖاملُت الىُا ١جٟغى هٟؿها ٖلى مٟهىم مً ٞخجٗله ٧ىهُا ) (.
َى ال٣ضعة املجخم٘ وبَاعٍ الىٓامي الضولت ٖلى مىاظهت ٧اٞت التهضًضاث الضازلُت والخاعظُت بما ًاصي بلى
مدآٞخه ٖلى ُ٦اهه.
‟ َىٍخه وب٢لُمه ومىاعصٍ وجماؾ٨ه وجهىعٍ وخغٍت بعاصجه.
وَظا املٟهىم ) مً( ال ًخٗل ٤بدالت مُٗىت لىسبت ؤو َب٣ت ؤو ظماٖت ٖغُ٢ت ؤو لٛىٍت مؿُُغة ٖلى نىاٖت ال٣غاع
وبهما ًخٗل ٤ب٩ل املجخم٘ الظي بَاعٍ الىٓامي الضولت والتي ًماعؽ مً زاللها َظا املٟهىم ،ومً زم ًخُلب حٗاون مكتر٥
للمجخمٗاث إلصعا ٥مهاصع املساَغ وَبُٗتها وؤَضاٞها.
وَظا املٟهىم َى مٟهىم ألمً مغ٦بً ،دخىي ٖلى الٗضًض مً املخٛحراث التي جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗٞ ،ىجض
املخٛحراث الٗؿ٨غٍت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت والش٣اُٞتٞ ،املخٛحراث الا٢خهاصًت جدخل ؤَمُت زانت في َظا
املٟهىم وجاصي نضع املخٛحراث املؿخ٣لت والٓاَغة الؿُاؾُت بٗىانغَا وجُبُ٣ها صوع املخٛحراث الخابٗت ،وحؿخُُ٘ ؤن
جهل بلى مىا٢كت املخٛحراث زغي لؤلمً ٦ما ًلي:
„ؤن َظٍ الٗال٢ت و٢ض ق٨ال مُٗىا لِؿذ مُل٣ت وصاثمت ،ؤي ال جىظض في  ٫٥املجخمٗاث بك٩ل واخض.
•بىاء مً ال٣ىميٌٗ :خمض ٖلى جىاٞغ ٖضصا ٦بحرا مً املخٛحراث مً املٗخبراث مٗا.
•في ٞتراث الؿالم ًبرػ صوع املخٛحراث الٛحر الٗؿ٨غٍت زانت الا٢خهاصًت ٖلى ٚحرَا ) (.
مً الا٢خهاصي َض ٝمً ؤَضا ٝالضولت ،خُىما جًٟل الضولت بهىعة واُٖت ٖضم الٟ٨اءة الا٢خهاصًت ٖلى
ٖضم الغيىر للًٛىٍ الا٢خهاصًت الخاعظُت ؤو خُىما جغ٦ؼ الضولت ٖلى املىاهج الىٓغٍت ٖلى خؿاب امل٩اؾب واملؼاًا
الاهضماظُت) (.

(ٔ) ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ادلوسوعة العسكرية ،بريكت :ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ٜٔٛٔ ،ص .ٔٙ
(ٕ) عبد ادلنعم ادلشاط :ربليل ظاىرة األمن القومي اسًتاتيجيا ،بريكت ،د د ف ،العدد ٕ٘ ،جواف  ،ٜٔٛٛص.ٖٜ
(ٖ) زلمد زلفوظ ،اإلصالح السياسي كالوحدة الوطنية :كيؼ نبين كطنا للعيش ادلشًتؾ ،بريكت :ادلركز الثقايف العريب،ٕٓٓٗ ،صٔ.ٛ
(ٗ) مدحت أيوب ،األمن العريب يف عاَف متغري ،القاىرة :مركز البحوث العربية ،ٕٖٓٓ ،ص.ٔٚ

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

17

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
-2مً ألامً اللىمي إلى ألامً اإلاجخمعي
حكتر ٥ظمُ٘ صو ٫الٗالم في وكضان مً الظي َى مُلب ٖام ب٣هض مىاظهت زُاع والتهضًضاث وظاءث مً
الضازل ؤو الخاعط) ( ،وٖلى اؾخيباٍ الخُِ الًغوعٍت للضٞإ ًٖ ُ٦ىىهتها واملدآٞت ٖلى ب٣اءَا ،بلى ؤن جُىعث َظٍ
املجخمٗاث لخهل بلى ؤعقى خاالتها بلى " الىخضاث الؿُاؾُت" ؤو الضو٦ ٫ما هي مٗغوٞت ب٩ل حُٗ٣ضاتها وجضازالث
ٖىانغَا وجُىع مٗها الهاظـ مجي بلى مٟهىم مً ال٣ىمي) (.
وجًاٖ ٠اؾخدًاع َظا املٟهىم ٖلى ؤن ال٣ىة الٗؿ٨غٍت لِؿذ مً ال٣ىمي ،وؤنبذ ًماعؽ في ؤصبُاث
الؿُاؾت هٓغٍا وٖملُا ال ؾُما في الؿاخت الضولُت بٗض الخغب الٗاملُت الشاهُت بالىٓغ ملا احؿمذ به َظٍ الخغب مً
قمىلُت وما اؾخىظبخه مً حٗبثت للجُىف وَا٢اث مت ٧اٞت.
 1947جد٣ُ٣اث ال٩ىوٛغؽ مً ؤن
وا٦دؿب مً ال٣ىمي بغوػا بٗض ؤن ٢ضمذ الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت ٖام
٣ٞضان الخيؿُ٧ ٤ان ؤخض ؤؾباب ٧اعزت ) بحرَ ٫اعبىع( ٖلى بوكاء " مجلـ مً ال٣ىمي" ) (.
ٌكمل مً الٗؿ٨غي مً في ظمُ٘ مىاعص مت وُ٢اٖاتها زغي ؤو ما ًم ً٨حؿمُخه م٩ىهاتها ؾاؾُت:
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت وحهض ٝبالخالي بلى اؾخسضام مشل لهظٍ امل٩ىهاث لؿبُل جم٨حن املجخم٘
مً خماًت الظاث ونىن الؿُاصة.
وبطا ٧ان لؤلمً مٗجى ؤقمل مً ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ،بدُض ٌٗجي مجمىٕ ة الخهغٞاث ؤو ال٣ضعة التي ٌؿعى بها املجخم٘
بلى خ ٟٔخ٣ه في الب٣اء.
ًغي 'َجري ٦ؿىجغ' ؤن ال٣ىة الٗؿ٨غٍت هي التي جدضص م٩اهه الضولت وهٟىطَا الؿُاسخي في الٗالم ،ولٗل ابغٕ
الضبلىماؾُاث هٟؿها ٖاظؼة بطا لم ج ً٨مضٖىمت ب٣ىة ٖؿ٨غٍت "ومً هاخُت ؤزغي ال ٌٗض مً َى ؤًٞل املهُلخاث
للخٗبحر ًٖ مً ال٣ىمي للضولت املٗانغة ،ومً هاخُت ؤزغي لم ًدبلىع املٟهىم ل٩ي ًهحر خ٣ال ٖلمُا صازل ٖلم
الؿُاؾت جُبٖ ٤لُه ٢ىاٖض هٓغٍت املٗغٞت ،بضءا مً وي٘ الٟغوى وجدضًض مىاهج البدض املالثمت وازخُاع ؤصواث
الخد ٤٣الٗلمي و٢ىاٖض إلازباث والىٟي وبم٩انًت الىنى ٫بلى هٓغٍت ٖامت والىنى ٫بلى ٢اهىن ًد٨م ْاَغة مً
ال٣ىمي) (.
وَٗخبر "عوبغث ما٦ىاماعا" ؤن مً مغاصٞا للخمىُت الكاملت ألن ؤي صولت ال حؿخُُ٘ في ؤٚلب خُان بىاء ٢ىة
ٖؿ٨غٍت عاصٖت وبالخالي امخال ٥ال٣ضعة ٖلى حٗؼٍؼ ؤمجها ال٣ىمي ً٩ىن ٖلى صعظت ٧اُٞت من الىمى والخُىع ،خُض ٢ا ٫في

)1 (Lawrence krause and joseph nye, «reflections on the economics and politices of international
economic Washington, d c brookims stitutions , p 64.
(ٕ) ظافر احلسن ،قضايا عربية ساخنة ،بريكت :دار اللواء للصحافة كالنشر ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٙٙ
(ٖ) حامد عبد اهلل ربيع " ،مفهوـ األمن القومي كالتعريف دبتغرياتو" شؤكف عربية ،القاىرة ،العدد ٕ ،أفريل ٖ ،ٜٔٛص.ٖٓٚ
(ٗ)مسري خربم ،األمن القومي العريب ،بغداد :دار القادسية للطباعة ،ٜٖٔٛ ،صٕٓ.
)5( H.kissinger, « politique et stratégie de défense », anthologie mondiale de la stratégie laffont, 1990,
p1418.
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 " :"1968مً َى الخىمُت ولِـ جىاٞغ املٗضاث الٗؿ٨غٍت وبن ٧ان ًخًمجها ...مً لِـ اليكاٍ
٦خابه " ظىَغ مً
الٗؿ٨غي الخ٣لُضي وبن ٧ان ٌكمله...بضون جىمُت ال ًىظض ؤمً) " (
 1945ولم ًظ٦غ مهُلر مً
 1944مُشا ١ظامٗت الضو ٫لٗغبُت وؤوكإث ٖلى ؤؾاؾه في ماعؽ ٖام
وي٘ في ٖام
ال٣ىمي ،وبهما مؿإلت الًمان الاظخماعي يض ؤي ٖضوان ًٖ ٘٣لى ؤًت صولت ًٖى في الجامٗت ؾىاء صولت زاعظُت ؤو صولت
ؤزغي ًٖى بالجامٗت )املاصة الؿاصؾت مً املُشا.(١
٢ 1950ض
٦ما ؤن مٗاَضة الضٞإ املكتر ٥والخٗاون الا٢خهاصي بحن الضوًٖ ٫اء في الجامٗت واملىٗ٢ت ٖام
ُ
ؤقاعث بلى مً والاؾخ٣غاع ولم حكغ بلى مً ال٣ىمي ٦ما ؤقاعث بلى الضٞإ ولِـ مً ال٣ىمي وههذ املاصة الشاهُت
مجها ٖلى مؿإلت الًمان الاظخماعي وخشذ الضوًٖ ٫اء ٖلى يغوعة جىخُض الخُِ واملؿاعي املكتر٦ت في خالت الخُغ
الضاٍ م ٧الخغب مشال.و٧اٞت مكغوٖاث جُىٍغ مُشا ١ظامٗت الضو ٫الٗغبُت جا٦ض ٖلى الىو ٖلى مؿإلت مً ال٣ىمي
الٗغبي) (.
*الٍشوف والّىامل التي جذفْ إلى الاَخمام بٍاَشة ألامً اللىمي:
وال :الخدىٌ في مفهىم اإلافلخت اللىمُت :التي لِؿذ اهبشا٢ا لجىَغ زابذ ؤو ملاَُت ال حٗغ ٝؾىي اظتراعا طاجُتها
ٚاٞلت ًٖ ؾحر خضار واملٟاَُم ،بلى الخدى ٫بلى مؿإلت يمان الغٞاَُت وجإمحن مهاصع املىاعص وبطا ٧اهذ املهلخت
ال٣ىمُت حٗبحرا ًٖ خغ٦ت جاعٍسُت وٟ٦اثُت وز٣اُٞت وؾُاؾُت ا٢خهاصًت ٞهي جسخهغ مٗالم الخُاة الخضًشت في اهخ٣الها
مً َىع ٖغٞخه املجخمٗاث البكغٍت لخًاعة ال٣غون الىؾُى بلى َىع ظضًض َى هٟؿه ٖاملها الُىم ،ومً زم ْهغ مٟهىم
مً ال٣ىمي ٦خُٗحر ًٖ ٧ل مً الغٞاَُت ومداولت يمان مهاصع الضولت الخاعظُت وخماًت الترجِباث الضازلُت التي جض٘ٞ
بلى ػٍاصة مٗض ٫الغٞاَُت) (.
زاهُا :جضاًذ مّذٌ الّىف والفشاِاث اإلاباؼشة والتي جخىىس إلى الخشوب
ٌكحر مهُلر الٗىٚ ٠لى اؾخسضام ال٣ىة ب٣هض جضمحري ِٞؿخُُ٘ ؤن ًخًمً الخغب وال٣خل في خاالجه
املخُغٞت ٦ما ً٩ىن الخدُُم الؿغَ٘ للبىاءاث واؾخٗما ٫وؾاثل ب٦غاَُت لخدَ ٤ُ٣ضاُٞ ،ٝإزظ الهغإ ق٩ل
الهجىم والضٞإ زانت ٖىض ؤصواث الخ٨م ٖلى ا٫ؾلُت ومً زم ٌؿحر مً ال٣ىمي في مىظاث الهغإ ٖلى املؿخىٍحن
إلا٢لُمي والضولي) (.
زالشا :التهذًذاث ألامىُت العُاظُت والاكخفادًت لذي دوٌ الجىىب:
مً املٗغو ٝجاعٍسُا ؤن الضًىان الخاعظُت املؿخد٣ت لضي صو ٫الجىىب جؼٍض مً خضة التهضًضًً الؿُاسخي
والا٢خهاصي زانت وؤن صو ٫الكما ٫جدغم ٖلى يمان جض ٤ٞاملىاعص الخُىٍت طاث الُبُٗت الاؾتراجُجُت و٢ض جم في

)1 (Ropert Maenamara, « The Essence of Security ».in
www.ofsabooh.com/paper.php? Source ―Akbrmef=interpage DSid:19864 04/01/2014
(ٕ)عطا زلمد صاٌف زىرة" ،األمن القومي كالعمل العريب ادلشًتؾ" ،ادلستقبل العريب ،بريكت ،العدد ،ٜٗ ،ديسمرب  ،ٜٔٙٛص.ٕٛ
(ٖ) كليد خالد أمحد حسن ،القومية العربية :األمة كالدكلة يف الوطن العريب ،نظرة تارخيية ،بريكت :ـركز دراسات الوحدة العربية ،ٕٕٓٓ ،صٗ.ٖٛ
(ٗ) مولود زايد الطيب ،علم االجتماع السياسي ،ليبيا :دار الكتب الوطنية ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،صٓٔٔ.
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بَاع الٓاَغة الاؾخٗماعٍت َظا ًٞال ًٖ ج٩لٟت زضمت الضًىن ومً ج٩لٟت جىىء ٖجها ٧ىاَل مٗٓم الضو ٫الهٛغي
واملخىؾُت.
وَ٨ظا بضؤ م٨ٟغو الٗغب الخضًض ًٖ ؤمً ا٢خهاصي بمٗجى ُٚاب التهضًض بالخغمان الكضًض مً الغٞاَُت
الا٢خهاصًت) (.
وٍغي "٦غوػ هاي  "KRAUSE and NYEمً الا٢خهاصي َض ٝمً ؤَضا ٝالضولت خُىما جٟهل صولت ما بهىعة
واُٖت ٖضم الٟ٨اءة الا٢خهاصًت ٖلى ٖضم الغيىر للًٛىٍ الا٢خهاصًت الخاعظُت ؤو خُىما جغ٦ؼ الضولت ٖلى املىاهج
الىٓغية ٖلى خؿاب امل٩اؾب واملؼاًا الاهضماظُت) (.
ومً هاخُت ؤزغي جسصخى الضو ٫الهٛغي مً ُ٢ام الضو ٫ال٨بري بةؾاءة جىُْ ٠املىٓماث الضولُت زانت مم
املخدضة لئليغاع باملهالر ال٣ىمُت و مً الظاحي للضو ٫الهٛغي ،وبٗباعة ؤزغي ًؼٍض الكٗىع لضي الضو ٫الهٛغي
بًٟٗها ؤمام ارجغا ١الضو ٫ال٨بري ألمجها وبخؿاؾها صاثما بإجها مٗغيت للخُغ) (.
سابّا :ؼّىس الذوٌ الفغشي بّذم ألامً والاظخلشاس والخىجش الذاخلي:
ؤصي اهبشا ١الشىعة الخ٣ىُت بلى صزى ٫الىٓام الؿُاسخي مغخلت ظضًضة وطل ٪بٟٗل الخٛحراث التي ؤخضزتها َظٍ
الشىعة في َُ٩ل الىٓام وزهاثهه وٖىانغ الهغإ بحن وخضاجه الخ٣لُضًت واملٗانغة ،وؤنبدذ الضو ٫الهٛغي حٗاوي
مً مك٨الث إلاهخاط و٦ظلٖ ٪ملُت الخىػَ٘ ومً زم الاهسغاٍ في ٖملُاث ٖى ٠يض الىٓام الؿُاسخي لُدؿ٘ في َُ٩له
وًٍم ظمُ٘ الضو ٫واملىاَ ٤بضون اؾخصىاء بلى ظاهب املىٓماث الضولُت وإلا٢لُمُت.
٦ما ؤن الٟغا ٙال٨ٟغي الظي هجم ؾ٣ىٍ الكُىُٖت ص ٘ٞبلى البدض ًٖ ؤًضًىلىظُت بضًلت ؤزظث َابٗا مخُغٝ
ؾىاء ٖلماهُت ول٨جها ٢ىمُت ؤو مخُغٞت وَىُت ؤو صًيُت ؤنىلُت طاث مُى ٫عاصً٩الُت) (.
وال ق ٪ؤن َظًً املؿاعًٍ إلاًضًىلىظُحن مً قإجها ؤن ًضٗٞا الضو ٫الهٛغي بال الاججاٍ مغة بلى ػٍاصة الدؿلر
ؾىاء لبىاء ماؾؿت الٗؿ٨غٍت ٢ىٍت وٖؿ٨غٍت ؤو لبىاء ٢ىة مجهؼة ملىاظهت املخُغٞحن ٢ىمُا ؤو مظَبُا ؤو صًيُا،ؤو ج٣ىص
بلى بىاء "صولت مً " Security stateباملٗجى الظي اؾخسضمه " َاعولض الؾىٍل" في ٦خابه today The Garison hypothesesوهي
صولت حٛو في الر ًاة الٗؿ٨غٍت ووكإ هدُجت الخغب ؤو الكٗىع بالخى ٝمً الشىعة والخُٛحر في مشل َظٍ الضولت ً٣ى" :٫
صاهُِل باعظم" في ٦خابه " الؿالم املمؼ."١
 national Shattered Peace: The Origin of The cold War and security Stateوالتي حؿُُغ ٖلحها ماصًا و٨ٞغٍا وهٟؿُا
مٟهىم مً الٗؿ٨غي والظي ًدض مً الٗىهغ املضوي.

(ٔ) صباح زلمود زلمد ،األمن القومي العريب ،بغداد :جامعة بغداد ،ٜٔٛٔ ،ص.ٕٛ
)2 ( Laurance Krauce and Joseph Nye, " Reflections on the Economic and politics of International
Economic.‖ Organizations: Washington, 1994, p63.
)3 (ibid, p 64.
(ٗ)عبد القادر رزيق ادلخادمي ،النظاـ الدكِف اجلديد...كادلتغري ،اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،طٕ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٖٔٛ
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خامعا :الخدشس مً الخىف واهخلاء التهذًذاث وجفىً الذوٌ الفغشي خاـت الفذسالُت إلى دوٌ كىمُت:
ً٣ى٧ " ٫اوٞمان" ؤن ؤٚلب وظهاث الىٓغ خى ٫مٟهىم مً ال٣ىمي ،جل٣ي في ظىَغَا ٖىض ٢اؾم مكتر ٥وَى
بصعا٦ها ؤن مً بن صٖ ٫لى شخيء ٞةهما ًضٖ ٫مىما ٖلى الخدغع مً الخى.( ) ٝ
ومً ًخد٨م في م٣ىماث مً ال٣ىمي وزانت امل٣ىماث الٗؿ٨غٍت ،ومً ًدمي الجمهىعٍاث ؤو الضو ٫الىلُضة
و ٠ُ٦جد ٤٣الغٞاَُت ،وبما بطا ٧اهذ ٖملُت الخدلل جخم بهىعة ؾلُمت ؤم بهىعة نغاُٖت وٍخطر مً الخجاعب املايُت
واملٗانغة لٗملُاث ا٫ج ٪٨ٟوالخدلل ومضي التهضًض الظي ٌك٩ل بٌٗ مً ال٣ىمي) (.
وبىاءا ٖلى طلً ٪خًمً مً ال٣ىمي جإمحن ؾالمت الضولت مً ؤزُاع زاعظُت وصازلُت ٢ض جاصي بلى الى٢ىٕ جدذ
ؾُُغة ؤظىبُت هدُجت يٛىٍ زاعظُت ،وَى خؿب الخٗغٍ ٠الىاعص في معجم ٖمغ ؾٗض هللا " صٞإ الىخضة ؾاؾُت
الٟاٖلُت في الٗال٢اث الضولُت وٍخٗل ٤مغ بالضولت يض ؤي تهضًض ٖؿ٨غي زاعجي لُ٨اجها وؾُاصتها وج٩املها إلا٢لُمي ؤو
اؾخ٣غاع الىٓام الؿُاسخي ؤو مهالخها ال٣ىمُت ،وبظل ٪ج٩ىن ال٣ىة الٗؿ٨غٍت هي صاة املشلى لخد ٤ُ٣مًٞ ،خخدى٫
الٗال٢اث م٘ الىخضاث زغي بلى نٟغٍت جدؿم بالٛلبت لُغ ٝوبالهؼٍمت بلى الُغ ٝآلازغ) (.
ولم ٌٟٛل ال٨ٟغ الؿُاسخي باالَخمام باألمً ال٣ىمي وجدضًض ؤهىاٖه ،زانت م٘ الخغوب الٗاملُت ،وخحن ؾاص بإن
مً مٟهىم ٖؿ٨غي وال لىم في طل ٪ألن مم ٧اهذ جىاظه الخغوب واملٗاع ٥والخغ٧اث الاؾخٗماعٍت مما صٗٞها لخجٗل
مً البٗض الٗؿ٨غي والاؾتراجُجي ؤؾاؾا لخُُها لخدضًض مٟهىم مً ال٣ىمي ،زم جُىع املٟهىم لِكمل ظىاهب ٖضًضة
اظخماُٖت ،ا٢خهاصًت ،بوؿاهُت لظل ٪اعجبِ مٟهىم مً ب٣ضعة الضولت ٖلى مجابهت زُاع والتهضًضاث زانت
الٗؿ٨غٍت و٦ظلٞ ٪ةهه ًغجبِ بال٣ضعة الضولت ٖلى خماًت منالخها واملدآٞت ٖلحها ؾىاء ٧ان طل ٪بالخغب ؤو ججىب
الخغبٞ ،هىا ٥حٗغٍ ٠لؤلمً ال٣ىمي وَى "ؤهه إلاظغاءاث التي جخسظَا الضولت للخٟاّ ٖلى ُ٦اجها ومهالخها في الخايغ
واملؿخ٣بل م٘ مغاٖاة املخٛحراث الضولُت" و٦ظل" ٪ؤن مً م٣ضعة الضولت ٖلى خماًت ُ٢مها الضازلُت مً ا٫تهضًضاث
الخاعظُت)" (
وٍم ً٨ؤن وكحر بلى ٖضة حٗغٍٟاث جتراوح ما بحن الُ٣م املجغصة ؤو الاٖخباعاث إلاؾتراجُجُت املدضصة ؤو املٟاَُم
املجخمُٗت طاث الُبُٗت الكمىلُت) (.
وحٗغ ٝاملىؾىٖت الاظخماُٖت مً ال٣ىمي بإهه٢ " :ضعة مت ٖلى خماًت ُ٢متها الضازلُت مً التهضًضاث
الخاعظُت") (
وهي "٧اوٞمان" بلى ال٣ى ٫بإن ؤٚلب وظهاث الىٓغ خى ٫الىٓغ خى ٫املٟهىم جلخ٣ي ،في ظىَغَا ٖبر ٢اؾم مكتر٥
َى بصعا٦ها ؤن مً ال٣ىمي بن صٖ ٫لى شخيء ٞةهما ًضٖ ٫لى الخدغع مً الخى ٝوٍغي ٧ل مً «PADELFORD and
(ٔ) علي شفيق على العمر ،العالقات الدكلية يف العصر احلديث ،ادلغرب :دار النشر ادلعرفة ،ٜٜٔٓ ،صٕٕٗ.
(ٕ) زلمد نصر ،مدخل إُف علم العالقات الدكلية يف عاَف متغري ،القاىرة :اإلسكندرية ادلكتبة اجلامعية ،ٜٜٔٛ ،ص.ٔٔٚ
(ٖ)عمر سعد اهلل ،معجم يف القانوف الدكِف ادلعاصر ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ٕٓٓ٘ :ص.ٙٚ
(ٗ) ىايل عبد ادلوُف طشطوش ،مقدمة يف العالقات الدكلية ،األردف :جامعة الريموؾ ،ٕٓٔٓ ،ص ٗ.ٔٚ
(٘) ادلرجع نفسو ،ص ٕ.ٔٚ
( )ٙماؿ ميشاؿ ،ترمجة سلتار عادؿ ،مصلوح سعد عبد العزيز ،موسوعة العلوـ االجتماعية ،اإلسكندرية :دار ادلعارؼ اجلامعية ،طٔ ،ٜٜٜٔ ،صٕٕ٘ .
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»  LINCOLINبإن مً ال٣ىمي َى "مٟهىم وؿبيٌٗجي ؤن ج٩ىن الضولت في وي٘ ٢اصعة ُٞه ٖلى ال٣خا ٫والضٞإ ًٖ
وظىصَا يض الٗضوان ؤي ؤجها ال٣ضعة املالُت والبكغٍت التي ججٗل قٗبها ٌكٗغ بالخدغع مً الخى ٝبما ًًمً مغ٦ؼَا
الضولي ومؿاَمتها في جد ٤ُ٣مً الجماعي" وَظا الخٗغًٍ ٠خًمً الٗىانغ الخالُت:
ؤ-خماًت الخياة ال٣ىمُت للضولت ،واؾخ٣اللُتها ووخضتها إلا٢لُمُت مً ؤي الخضزل زاعجي.
ب-جدغع الضولت مً خالت اوٗضام مً.
ث-يمان مغ٦ؼَا ال٣ىمي ،وجإزحرَا في الكاون الضولُت) (.
وٍغي والتر لُبمان "  walter lippmamؤن مت مىت لِؿذ في زُغ الخطخُت بالُ٣م ؾاؾُت بطا ايُغث التي
ججىب خغب ما ،وؤجها ٢اصعة بطا جم جدضحها ٖلى نُاهتها باالهخهاع في جل ٪الخغب".
بط مً الهٗب ٖؼ ٫مٟهىم مً ال٣ىمي ًٖ ؾبل جد٣ُ٣ه ؤو الخٟاّ ٖلُه ،وٍدُذ مً جدضًضها الترابِ الًٗىي
بحن مً ال٣ىمي ومٟهىم ال٣ىةٞ ،األمت ال٣ىمُت هٓغٍا هي ال٣اصعة ٖلى جد ٤ُ٣مً ال٣ىمي ولِـ مٟهىم ال٣ىة و٣ٞا ٖلى
ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ٞدؿب ،بل ال٣ىة بمٗىاَا الكامل :الا٢خهاصًت ،الؿُاؾُت ،الٗلمُت ،الش٣اُٞت ،وال٣ىة الٗؿ٨غٍت
٣٦ىة عصٕ الاٖخضاء الخاعجي بخىاٞغ مً وال٣ىة الا٢خهاصًت ) مً الا٢خهاصي( وج٣ىُت ٖلمُت وخُاة ؾُاؾُت وز٣اُٞت
مؼصَغةٞ ،ال٣ىة بمٗىاَا الكامل حؿهم في ب٢امت ٖال٢ت ؾلم بحن الضو ٫وٖال٢اث الؿلم التي جٟغيها ال٣ىة هي ق٩ل مً
ؤق٩ا ٫الخٟاّ ٖلى مً ال٣ىمي) (.
ؤما "جغٍجغ و٦غوهىبرط " Trager and kronen boryفي ٦خاب" مً ال٣ىمي واملجخم٘ مغٍ٩ي "National Security and
ً American Societyغٍان ؤن الُ٣م ال٣ىمُت الخُىٍت حك٩ل ظىَغ ؾُاؾُت مً ال٣ىمي وٍخدضص مً لضحهما بإن طل٪
الجؼء مً ؾُاؾُت الخ٩ىمُت الظي ٌؿتهض ٝبًجاص قغوٍ ؾُاؾُت صولُت ووَىُت مالثمت لخماًت ؤو جىؾُ٘ الُ٣م
الخُىٍت يض ٖضاء الخالُحن ؤو املدخملحن) (.
٦ما ًغي والٟغػ  ARNOLD Walfersؤن مً ٌٗجي "خماًت الُ٣م التي جم ا٦دؿابها وُٚاب الخى ٝمً ؤي هجىم
ٖلى جل ٪الُ٣م" ،وبلى خض ما جم خهغ حٗغٍ ٠مً ال٣ىمي في اججاَاث املضعؾت الُ٣مُت الاؾتراجُجُت) ( ٚحر ؤن حٗاعٍ٠
مً ال٣ىمي مً زال ٫الُ٣م ٌٗض نٗبا ألن َظا زحر ٖبر مُل ٤ؤو مجغص بل ًخٛحر بخٛحر الؼمان وامل٩ان.
املضعؾت الا٢خهاصًت إلاؾتراجُجُت :حهخم ؤههاع َظا الاججاٍ بالٗىانغ ؾاؾُت ٦خإمحن املىاعص الخُىٍت
الا٢خهاصًت والىُُْٟت الا٢خهاصًت ٧الؿالح الا٢خهاصي زم الخىمُت ٦جىَغ مً والتي حٗجي جىٞحر الاؾخ٣غاع الؿُاسخي
وَظا الاؾخ٣غاع ال يٖجي الجمىص وبهما ًغجبِ بدل ٤مىار مالثم للخسُُِ وجىظُه مؿاع الخُٛحر الا٢خهاصي والاظخماعي
والؿُُغة ٖلى البِئت وال٣ضعة ٖلى اؾخسضام املىاعص ومُٗاع الخىمُت الخ٣ُ٣ي َى الٟ٨اءة والٟٗالُت ،ومضي جد٨م الضولت
(ٔ) عبد القادر زريق سلادمي ،مرجع سبق ذكره ،صٕٖٓ.
(ٕ) أمحد برقاكم ،حنو ربديد نظرم لألمن القومي العريب ،دمشق :مركز الدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجيية ،ٕٖٓٓ ،صٗ.ٜ
)3 (Trager and Kronenbory, National security and American society in:
http://www.wcl.american.edu/org/nsls.
(ٗ)صباح زلمود زلمد ،األمن اإلسالمي :دارسات يف التحديات اجليوبوليتيكية ،صنعاء :مركز الدراسات كالبحوث اليمنية ،ٜٜٔٗ ،ص.ٜ
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في الؿُُغة ٖلى مىاعصَا وجىظحهها و ٤ٞزُِ وبغامج واضخت َضا ٝو٢ضعتها ٖلى جىظُه الُا٢اث للمؿاَمت في جإمحن
املىاعص وجد ٤ُ٣جلَ ٪ضا.( )ٝ
بن بؾتراجُجُت مً ال٣ىمي حٗجي مٟهىم قامل للٗىانغ التي حك٩ل الاخخُاظاث الًغوعٍت للىًَ ،مخًمىت
الخماًت الظاجُت واؾخ٣ال ٫الُ٨ان الىَجي وجغج٨ؼ ٖلى ٖضة ٖىانغ ؤبغػَا:
يغوعة الخىا ١ٝالُ٣اصاث الىَىُت ال٣اصعة ٖلى بصاعة الخُِ التي جدَ ٤٣ضا ٝال٣ىمُت للىًَ ،مؿدىضا ٖلىالٛاًت ال٣ىمُت م٘ مغاٖاة مً ال٣ىمي واٖخباعاجه ،وؤن َظٍ َضا ٝلِؿذ مُل٣ت وبهما جخدضص ٖلى ؤؾاؽ ال٣ىة
املخاخت و٢ضعاتها ال٣ىمُت والتهضًضاث الخاعظُت والخدضًاث املدلُت وٍبُٗت الىٓام الضولي املٗانغ وؤهه جهىع اؾتراجُجي
هاب٘ مً مخُلباث خماًت املهالر الخُىٍت ؾاؾُت ألي ؤمت ومؿخمض مً جاعٍسها وما ؤٞغػجه مُُٗاث مىٗ٢ها الجٛغافي
ومىعوثها الخاعٍذي الاظخماعي للمدآٞت ٖلى الىظىص الخي لها ،ؤي ؤجها وزُ٣ت ؾغٍت في ٚالبُت ظىاهبها جغج٨ؼ ٕلى ؤبٗاص
وٖىانغ يغوعٍت لم ًظ٦غ الخاعٍش ًىما ؤن صولت ما وكغث بؾتراجُجُتها لؤلمً ال٣ىمي بال٩امل في املداٞل إلاٖالمُت
زهىنا في ْل الاخخال ،٫وؤي ؤمً ٢ىمي ًيكغ في الصخ ،٠وب ٌٛالىٓغ خى ٫الخجاوػاث واملٛاالة بحن مً ًٟؿغ
مً ال٣ىمي في ظىاهب ٖؿ٨غٍت وبحن مً ًغبُه بالخىمُت والٗامل الا٢خهاصي ،بال ؤن مً ال٣ىمي ٢ض ًخُاب ٤م٘ مً
الىَجي) (.
/3ألامىىت وهضُ ألامىىت
مً املجخمعي ؤو الاظخماعي :وٍسو ٢ضعة املجخمٗاث ٖلى بٖاصة اؾخيخاط ؤهماٍ زهىنُاتها في اللٛت :الش٣اٞت،
الهىٍت و ٤ٞجهىع م٣بى ٫في مىظهت الاه٨كا ٝخُض ْهغ َظا ٝيبؾهاماث مضعؾت ٧ىبجهاظً التي وضخذ  ٠ُ٦جهحر
ًُ٢ت ما مك٩لت ؤمىُت) (securitizationوٍ٣ى" ٫وٍٟحر" :ؤن مؿإلت اظخماُٖت جهبذ عَاها ؤمىُا مدضص الؿلى ٥باملماعؾت
الاؾخضاللُت الاؾخُغاصًت للٗاملحن الاظخماُٖحن ،بط بًٟل ٢ىة نُٛت مًمىن ال٨الم ًخم ج٣ضًم عَان اظخماعي ًخٗل٤
يمىُا ؤو نغاخت باألمً ،وبالخالي ًدهل ٖلى مٗالجت ٚحر مٗخاصة م٣اعهت بالغَاهاث الاظخماُٖت التي جب٣ى زايٗت
ملٗالجت ؾُاؾُت عوجُيُت ،وبالخالي ل٨خاب مضعؾت ٧ىبجهاظً لِـ مً مىيىُٖا.وبهما بىاء اظخماعي و٦ما الخٔ " بىػان
" ؤهه ال ؤخض ًى٨غ جإزغ الىسب بمدُُها الاظخماعي والؿُاسخي) (.
و مً املجخمعي ٢ضعة املجخم٘ وبَاعٍ الىٓامي الضولت ٖلى مىاظهت ٧اٞت التهضًضاث الضازلُت والخاعظُت بما ًاصي
بلى مدآٞخه ٖلى ُ٦اهه َىٍخه وب٢لُمه ومىاعصٍ وجماؾ٨ه وجهىعٍ وخغٍت بعاصجه.
وَظا املٟهىم ) مً( ال ًخٗل ٤بدالت مُٗىت لىسبت ؤو َب٣ت ؤو ظماٖت ٖغُ٢ت ؤو لٛىٍت مؿُُغة ٖلى نىاٖت ال٣غاع
وبهما ًخٗل ٤ب٩ل املجخم٘ الظي بَاعٍ الىٓامي الضولت والتي ًماعؽ مً زاللها َظا املٟهىم ،ومً زم ًخُلب حٗاون مكتر٥
للمجخمٗاث إلصعا ٥مهاصع املساَغ وَبُٗتها وؤَضاٞها) (.

(ٔ) ادلرجع نفسو ،ص.ٔٓ-ٜ
(ٕ) عبد ادلنعم ادلشاط كآخركف ،اإلبعاد اإلقليمية كالدكلية للقضية الفلسطينية يف الوقت الراىن ،القاىرة :دار ادلستقبل العريب ،ٜٔٛٙ ،صٕٔ.ٖٔ-
(ٖ) السيد صدقي" ،ربليل العالقات الدكلية من منظور البنائي" ،رللة النهضة،القاىرة ،ٜٜٜٔ ،صٗ٘.
(ٗ)ادلرجع نفسو ،ص ٔ.ٙ
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وَظا املٟهىم َى مٟهىم ألمً مغ٦بً ،دخىي ٖلى الٗضًض مً املخٛحراث التي جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗٞ ،ىجض
املخٛحراث الٗؿ٨غٍت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت والش٣اُٞتٞ ،املخٛحراث الا٢خهاصًت جدخل ؤَمُت زانت في َظا
املٟهىم وجاصي نضع املخٛحراث املؿخ٣لت والٓاَغة الؿُاؾُت بٗىانغَا وجُبُ٣ها صوع املخٛحراث الخابٗت.
ثي مضعؾت "٧ىبجها "ًٚؤن ؤخض ؤ٦بر مهاصع الال ؤمً مجخمعيً ،خمشل في املًٗلت مىُت املجخمُٗت وؤن الخٗغٍ٠
ع
الاؾاسخي للمك٩لت مىُت شخيء ًم ً٨ؤن ً٣ىى الىٓام الؿُاسخي صازل الضولت ،وبالخالي "حُٛحر ما ً٦لجمُ٘ املؿاثل
زغي"٦.ما ًبحن بىػان ،مداولت حٗمُ ٤مً في مويىٕ ٦ـا "الخدغع مً التهضًض" ؾىاء بهىعة مىيىُٖت وطاجُت،
ٗٞىضما ج٣ىم مجمىٖت ما بمداولت ػٍاصة ؤمجها املجخمعي ،جدؿبب في عص ٗٞل في الجماٖت الشاهُت ،بدُض َظا زحر ًى٣و
مً مً املجخمعي للجماٖت ولى ،وَظا ما ًُدضر املًٗلت ،وٍيخج ؾلى٧ا قبه بباصي ججاٍ الجماٖاث الازغي) (.
ألامىىت:
ؤنبدذ هٓغٍت مىىت بغهامج بدض ُ٢اصي في الاظىضة البدشُت ملضعؾت ٧ىبجهاظً ،وبيٟاء الُاب٘ مجي ٌؿدىض
ٖلي ٨ٞغة ؤن مً ؤوال :مماعؾت طاجُت وؤن حٗغٍ ٠التهضًض ال ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلي الجىاهب املاصًت امللمىؾت مشل الؿالح
وؾلى ٥الاٖخضاء وٚحرَا) ( وزاهُا :مماعؾت زُابُت ؤي ان اٖخباع ٞاٖل مٗحن في التهضًض ٌٗىص بلى َغٍ٣ت الخٗامل والخٟاٖل
م٘ َغ ٝالٟىاٖل مىُت للًُ٣ت.
ًُ٢ :1998ت التهضًض الىظىصي ،و مىىت هي "الخدغ ٥الظي ًجٗل
وقغخذ م٣اعبت مىىت بىيىح في ٦خاب مً
الؿُاؾت جخجاوػ الىي٘ الٗاصي ل٣ىاٖض ا٫لٗبت) ".بىػان &واًٟغ & صي واًلض(
وٍ٨خب "ؤولي واًٟغ"في مىىت:
ما َى مً؟ بمؿاٖضة هٓغٍت اللٛت والتي ٌٗخبر مً ٗٞل زُابي لِـ ٦ةقاعة بلى شخيء ملمىؽ واهما اٖخباع
ال٨الم َى الٟٗل.
٦ما ٌكحر "ؤولي واًٟغ"الى حٗغٍ ٠مىىت ٖلي ؤجها بُٖاء الهٟت مىُت بلى ٢طخية لم ج ً٨حٗخبر ًُ٣٦ت ؤمىُت.
مىىت :حٗغٍ ٠بٌٗ الٟىاٖل والً٣اًا ٦تهضًضاث ؤمىُت بالغٚم مً ؤجها لم ج٦ ً٨ظل٢ ٪بل الخ٩لم ٖجها بُغٍ٣ت
ؤمىُت) ( ،وفي َظا الهضص ً٣ى "Jorg Monar" ٫الاهخ٣ا ٫مً مؿخىي املىا٢كت الؿُاؾُت الغوجُيُت بلى وي٘ ومجزلت زانت
ًهبذ ٞحها لٟاٖل معين الكغُٖت املُل٣ت في اؾخسضام ؾلُاث ال٣ىة والً ِٛفي مىاظهت التهضًض ) (.
وما ّ
ًمحز مىىت هي ونًُ٢ ٠ت ؤمىُت ٖلي مىيىٕ ما ،وبُٖاء الكغُٖت للىؾاثل والاظغاءاث الخانت التي ال
حؿخسضم ٖاصة في الاويإ الؿُاؾُت الٗاصًت ،للخٗامل م٘ الًُ٣ت مىُت.

)1 (―The Copenhagen School (International Relations):
http://www.wikipedia/widening Security/the Copenhagen school(international relation.html.
(ٕ) سيد أمحد قوجيلي ،الدراسات األمنية النقدية "مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن" ،عماف :ادلركز العلمي للدراسات السياسية ،طٔ ،ٕٓٔٗ ،ص ٗ.ٛ
(ٖ) ادلرجع نفسو ،ص ٘.ٛ
)4(Helena Carrapiç,‖ chasing Mirages? Reflection son concepts of Security throught the study of the
Securitization of organized crime, international Studies Association San Francisco:march2008,p22.
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٦ما ًم ً٨ؤن ّ
حٗغٖ ٝلى ؤجها " املؿاع الظي ًم ً٨مً زالله لٟاٖل ما ؤن ٌٗلً مؿإلت مدضصة ؤو ٞاٖل آزغ ٖلى
ؤهه ٌك٩ل تهضًضا ٗٞلُا لىخضة مغظُٗت مُٗىت.
ٌ
ٌ
و مىىت مً املٟاَُم التي حؿخسضم ٖىض الخٗامل م٘ املؿاثل مىُت ،وَى ٌكحر بلى ٖملُت جدىٍل مؿإلت ٖاصًت بلى
ٌ
مك٩لت ؤمىُت وظٗلها جبصو ٦تهضًض للىظىص ،بٗباعة ؤزغي مىىت هي ج٣ضًم مؿإلت اظخماُٖت وؾُاؾُت ٦مك٩لت ؤمىُت،
وبالخالي ظٗلها جدذ ؾلُت مىْٟحن ال ًخدملىن ؤي مؿاولُت ؾُاؾُت ) (.
ٌ
تهضًضا وهجٗل مجها مؿإلت ؤمىُت ال ًيخج هٟؿه بىٟؿه وال ًىظض بك٩ل مىيىٕ مؿخ٣ل
واملٟهىم الظي هُلٖ ٤لُه
ٌ
ٌ
ظؼء مً ٖملُت بىاء الهىٍت ،وٍاصي ً
ٞالتهضًض ٌ
صوعا خاؾما في بهخاط الخٗاعى بُيىا وبحن آلازغ ،وبهظا
في اٖ٫الم الخاعجي،
جهبذ التهضًضاث هخاظا لٗملُت بىاء اظخماعي) (.
ٌ
ٌ
ٌ
و٣ٞا للىٓغٍت البىاثُتَ ،ىاٖ ٥ال٢ت بىاء اظخمإ مخباص ٫بحن مىىت ،الش٣اٞت ،والهىٍت.بهظا املٗجى يم ً٨ال٣ى ٫بإن
َ
٧ل ز٣اٞت جسل ٤ق٩ى٧ا ،مساو  ،ٝوتهضًضاث زانت بهاٞ ،هي لِؿذ َبُُٗت ،ول٨جها هخاط اظخماعي وز٣افيٞ.الضو٫
ٌ
ٌ
حؿخسضم مىىت ٦إصاة ؾُاؾُت مً ؤظل بيٟاء الكغُٖت ٖلى ؾُاؾاتها وزل ٤ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗبىصًت الُىُٖت
صازل املجخم٘) (.
وون ٠الض٦خىع امدىض بغ٢ى ١مىىت باجها مٟهىم مغ٦ب لؿببحن الاو :٫مىىت مٟهىم مكخ ٤مً ٖملُت بىاء
جهىع ألمً ًجم٘ بحن خاظاث إلاوؿان وخاظاث الؿلم و مً الىَجي ،والؿبب الشاوي :مٟهىم مىىت مً خُض جىؾُ٘
٨ٞغة مً ٦ما ظاءث بها امل٣اعبت الىٓغٍت ملضعؾت ٧ىبجهاظً).( .
وبامل٣ابل َغح "بىػان" الخُاب الؿُاسخي الؿلُىي الظي ً٣ىم ٖلي جطخُم املساَغ الىاظمت ًٖ اؾخمغاع
ْاَغة اللجىء وجبٗاتها ٖلي مً الا٢لُمي والضولي بؿبب الاهٟالث مجي املدخمل ظغاء تهغٍب الاؾلخت مشال) (.
ٖىض م٣اعهت هٓغٍت مىىت م٘ الٟٗل الاظخماعي الٛحر مدضص جهبذ مىىت حكبه اٗٞ٫ل الخ٣غٍغي الكامل خى٫
الٗال٢ت بحن الٗضو والهضً ٤في الضعاؾاث مىُت ،جإزظ مىٓىمت الدكابه ل٩اع ٫قمُذ في ظٗل الىٓام الؿُاسخي ٧امل٣غع
الاؾخصىاجي الظي ٌك٩ل الخضوص بحن الهضً ٤والٗضو ؛ وفي َظا إلاَاع ،ظىَغ الؿُاؾُحن ًخًمً ج٩ىًٍ ال٣غاع خى٫
الٗضو٧ " :ل ق٩ا ٫الًًُ٢ت ،الضًيُت و زالُ٢ت والا٢خهاصًت ،او ٚحرَا جخدى ٫بلى ه ٌُ٣ؾُاسخي اطا ٧اهذ ٢ىٍت
لخجمُ٘ البكغ ٗٞلُا و٣ٞا للهضً ٤والٗضو".عٚم ؤن قمُذ ال ًم٨ىه ان ًى٨غ ان الجماٖاث جدىاٞـ ُٞما بُجها في
املجاالث الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت و زالُ٢ت ،خُض ًضعي ان املٗاعيت الؿُاؾُت بحن الهضً ٤والٗضو ٌك٩ل ا٦ثر
الاه٣ؿاماث جُغٞا " :الخهىمت الؿُاؾُت هي قض و ٦ثر جُغٞا ،وجهبذ ٧ل زهىمت ملمىؾت وجهبذ ا٦ثر ؾُاؾُت
وؤوز ٤نلت بها وهي ج٣ترب مً الىُ٣ت الا٦ثر جُغٞا ،وَى الخجم٘ "الهضً – ٤الٗضو) "(.

)1( Ipid.p22-24.

(ٕ)سيد أمحد قوجيلي ،مرجع سبق ذكره ،ص٘.ٛ
(ٖ)ازلند برقوؽ ،األمننة ادلستدامة ،يف ادلوقع االلكًتكينHttp://www.altaalim.org/akhbar2.php?id=4559:
)4(Http://etudiantdz.com/vp/t43186.html.
)5 ( Ibid.
)6( Ibid.
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وَىاٖ ٥ضص مً الاهخ٣اصاث بكإن مٟهىم مىىت ،مشالًُ٢ :ت املؿاولُت الؿُاؾُت م٘ ُٚاب امل٣اعباث زغي
ٚحر الخُابُت ،والاق٩ا ٫املاؾؿُت ،.و َم َى الىٓغ بلى ال٨ٟغة ال٣اثلت بإن ًُ٢ت ًم ً٨جدىٍلها مً الؿُاؾت الٗاصًت
بلى جل ٪الخضابحر الٗاظلت ،ومً زم ام٩اهُت "هؼٕ َابٗها مجي".
هؼٕ مىىـت :
اٖغبذ مضعؾت ٧ىبجها ًٖ ًٚجٟهُلها لجزٕ مىىت.،و ال هجض ال٨شحر مً الٗمل بهض ٝهؼٕ مىىت في الؿُاؾت التي
ج٩ىن ا٦ثر ٗٞالُت مً ؤمىىت املكا٧ل مشل ً٢اًا البِئت التي ٚالبا ما ًم ً٨مٗالجتها مً زال ٫الٗملُت الؿُاؾُت الٗاصًت.
وٍىضر واًٟغ ،ان هؼٕ مىىت َى الاًٞل للضًم٣غاَُت ،ألن الًُ٣ت ؾِخم مٗالجتها م٘ ٢لُل مً الؿغٍت ،وٚالبا
بٛحر مؿاولُت الؿُاؾت الُاعثت.بىٟـ الُغٍ٣ت بلى خض ٦بحرً ،جاص٧ ٫اًل ٚغَؿىن يض ٟ٦اءة ؾُاؾت الُىاعت ،ولً٨
مً ػاوٍه مً إلاوؿاوي
٣ُٞىٚ ٫غَؿىن " :لٛت مً صاثما جىُىي ٖلى مهلخت الضولت مدل املهالر الٟغصًت" وفي بلضان مشل ٦ىضا،
اٖخمضث ؤظىضة مً و٧اهذ مىظهت هدى جىؾُ٘ املٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً ،الظي ًدؿاوي بال٣ىة الىَىُت ،وحٗؼٍؼ املهالر
ال٣ىمُت.وبظلً ٪غج ٟ٘مً إلاوؿاوي في َظا الؿُا ١جيب٘ مً الُغٍ٣ت التي ٌؿاَم بها في مهالر الضولت ال٨ىضًت.
وا٢ترح ٚغَؿىن ان بٌٗ الخهصًضاث ًيبػي ان ٌٗاص حٗغٍٟها بإجها "ه٣اٍ يٗ " ٠خُض التهضًضاث ّ
مٗغٞت ٦مساَغ
خالُت جخُلب بظغاءاث ٖاظلت بِىما ه٣اٍ الًٗ ٠هي املساَغ املؿخ٣بلُت التي ال جدمل مٗها َظٍ الغصوص الؿُاؾُت
الىاضخت.باليؿبت لٛغَؿىنً٢ ،اًا ونٟذ بإجها ه٣اٍ يٗ" ٠جب٣ى مٟخىخت ومخىاػٖت ؾُاؾُا".
ّؤما "الُغٍ٣ت املُُ٨اُٞلُت" للخ٩لم ًٖ مًً ،إزظ  Andreas Behnkeهُ٣ت ؤبٗض ،وٍجاص ٫في ؤمىىت بٌٗ الً٣اًا
وٍم ً٨ان ج٩ىن ٞاقلت٦.ما ًه ، Andreas٠ههُدت مُ٨اُٞلي لخماًت الضازل مً زال ٫بىاء الجضعان و ؾىاع.وبضال
مً طل ،٪مً ال ًم ً٨جد٣ُ٣ه الا ب٣بى ٫الُىاعت في ٖالم الخُاة الاظخماُٖت " :مً في املٗجى املُ٩اُٞلي ال ًم ً٨ان
ً٣ىم ٖلى ؤهُىلىظُت مً ،واهه ًجب اصاعجه ،بضال مً ع ٌٞالُىاعت ،وفي املهُلخاث املُ٩اُٞللُت ،ؤن جستر ١ال٣لٗت،
وَ٨ظا في ٖالم ٚحر مًمىن انال ،مً ال ًم ً٨ان ًىجؼ باألؾلىب الضٞاعي ،املخدهً في مىُ ٤ال٣لٗت ،ولِ٣ٞ ً٨
باعجباٍ مبضٕ ومشمغ م٘ الُىاعت في الكاون الؿُاؾُت الخالُت) (.
وٍإحي الى٣ض زالقي مً الىٓغٍاث مىُت الى٣ضًت زغي وبهٟت ٖامت ًخسظ ق٩لحن مسخلٟحنً :خٗل ٤و ٫بُٛاب
جهىع مُٗاعي لؤلمىىت .هؼٕ مىىت يمً الاَاع الخدلُلي لىٓغٍت مجنة وٍغ٦ؼ الشاوي بالخجاَل املؼٖىم للخإزحراث
الؿُاؾُت ل٨خاباث واًٟغ لؤلمً هٟؿه ،بهٟخه مدلل ؤمجيً ،اٍض اؾخٗما ٫الجمُ٘ لىٓغٍت مىىت ،وفي م٣الت " مً
 2004في مجلت "الٗال٢اث الضولُت
ل٩لىصًا ؤعاصاو ع٦ؼ ٖلي املكهض الضًمى٢غاَي :هؼٕ مىىت والخدغع" وكغ في صٌؿمبر
والخُىع".
ّ
َ
َ
مىىت وؤٗٞا ٫هؼٕ مىىت ؾُاؾت ج ٘٣زاعط جًُٟل ٖالم مىىت الىٓغي الٟغصي.و جبحن م٣اعبت هٓغٍت مىىت بإجها
ُ ّ
ُ ّ
َ
َل ْ
دلل َؤ ْن ًَ ّ
خدب َ٘ خىاصر مىىت وهؼٕ مىىت.
ِؿذ ؾُاؾُت مً هاخُت املدل َل ،ل٨جها ؤصاة هٓغٍت
للخدلُل الظي ًم ً٨به للم ِ
ِ
)1 (PAUL ROE, Securitization and Minority Right: Conditions of Desecuritization ,Security Dialogue
vol 35, n3, September, 2004 , pp.279-294.
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َ ُ َ ُ َ
ّ ُ ّ َ
هٓغٍت مىىت لىخضَا ال َجم ًْ ٨املدل َل ل٣ى ٫ما ًجب ٖلى مً ؤ ْن ًَ٩ىن/ال ًَ٩ىن.هٓغٍت مىىت َ٨ظا جغٍض إلاظابت
ً
و٢لُال ما بٗض َظا ،في َظا َ
الْ ٟهم ،هٓغٍت مىىت لِؿذ شخيء ؾىي صاة الىٓغٍت
الؿاا - ٫ماطا َٖ ِم َل مً ؟-
ٖلى
ِ
َ
الٗملي.
جدلُل مً
لدؿهُل
ِ
ِ
باليؿبت أل اصو ،وظىص املًٗلت املُٗاعٍت َل٨الم و٦خابت مً ٌَ ْٗجي " ّ
هٓغٍت مىىت" وهؼٕ مىىت ٦مماعؾت
بإن
ع
ِ
ِ
ِ
مُٗاعٍت" ًَ ْض ُ
مج بلى واخض "-هٓغٍت مىىت املُٗاعٍت) (.
27

الخاجمت
بن حٗضص الٓاَغة مىُت والخضازل بُجها ًغظ٘ بلى إلاوؿانٚ ،حر ؤن ا٫جغ٦حز ٖلى بٗض صون آزغ في خ٣ل الضعاؾاث
الؿُاؾُت ًغظ٘ بلى ويإ والٓغو ٝالبِئت التي ؾاص ٞحها مٟهىم مدضص لؤلمً ،جغاوح بحن مً ال٣ىمي و مً
الجماعي ،و مً الكامل ،...و مً الىَجي الظي ظاء في مغخلت الخغب الباعصة ومً هاخُت ؤزغي هجض مً لئل٢لُم
و مً ا٫صولي الظي ٧ان ً٣ىم ٖلى ٖال٢اث مً بحن الضو ٫إلا٢لُم ؤو الضو ٫الٗالم ،ولم ج ً٨الشىعة الٗلمُت
والخ٨ىىلىظُت ٢ض بلٛذ الخض بجٗل ْهىع ً٢اًا ٖاملُت الىُا ١جٟغى هٟؿها ٖلى مٟهىم مً ٞخجٗله ٧ىهُا.
و مً املجخمعي ٢ضعة املجخم٘ وبَاعٍ الىٓامي الضولت ٖلى مىاظهت ٧اٞت التهضًضاث الضازلُت والخاعظُت بما ًاصي
بلى مدآٞخه ٖلى ُ٦اهه َىٍخه وب٢لُمه ومىاعصٍ وجماؾ٨ه وجهىعٍ وخغٍت بعاصجه.
وَظا املٟهىم ) مً( ال ًخٗل ٤بدالت مُٗىت لىسبت ؤو َب٣ت ؤو ظماٖت ٖغُ٢ت ؤو لٛىٍت مؿُُغة ٖلى نىاٖت ال٣غاع
وبهما ًخٗل ٤ب٩ل املجخم٘ الظي بَاعٍ الًْامي الضولت والتي ًماعؽ مً زاللها َظا املٟهىم ،ومً زم ًخُلب حٗاون مكتر٥
للمجخمٗاث إلصعا ٥مهاصع املساَغ وَبُٗتها وؤَضاٞها.
وَظا املٟهىم َى مٟهىم ألمً مغ٦بً ،دخىي ٖلى الٗضًض مً املخٛحراث التي جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗٞ ،ىجض
املخٛحراث الٗؿ٨غٍت الاظخماُٖت والؿُاسخية ،والا٢خهاصًت والش٣اُٞتٞ ،املخٛحراث الا٢خهاصًت جدخل ؤَمُت زانت في َظا
املٟهىم وجاصي نضع املخٛحراث املؿخ٣لت والٓاَغة الؿُاؾُت بٗىانغَا وجُبُ٣ها صوع املخٛحراث الخابٗت.
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اإلاشهض اللاهىوي للمش ة في مىٍىمت كىاهين ألاخىاٌ الشخفُت الّشبُت
ومعخجذاتها
 ولُت الخلىق وؤلاداسة الّامت، ظخار معاِذ،ًً مدمىد دود.د
 فلعىين،حامّت بيرصٍذ
31

ملخق
 الصخهُت الٗغبُت ؾاعٍت٫ىاهحن خىا٢  املغؤة في مىٓىمت١ى٣ َظا البدض ؤبغػ املؿاثل املخهلت بد٫جىاو
 بـ" الغبُ٘ الٗغبي"؛ٝاهذ ٖغيت ملا باث ٌٗغ٧  التي٫ىاهحن في بٌٗ الضو٣ترخت ٖلى مكغوٖاث ال٣ والخىظهاث امل،٫ٗىٟامل
غافي للبدضٛ الج١ض جدضص الىُا٢ و، املغؤة الٗغبُت١ى٣يًم خالت الخُىع ؤو التراظ٘ الخانل ٖلى خالت خ٣ لغنض وج٪وطل
،غبٛ وامل، وإلاماعاث الٗغبُت املخدضة،ىٍذ٩ وال،ًٍ والبدغ، والجؼاثغ، و عصن، وجىوـ، ولُبُا،ً والُم،ل مً مهغ٧ في
.ُغ٢و
، والىالًت في الؼواط،اهىهُت الىاْمت لؿً الؼواط٣ام ال٪ املىيىعي للبدض ٖلى مغاظٗت خ١خهغ الىُا٢وا
،ت٣ٟ والخًاهت والى،ًاجي بحن الؼوظحن٣ ال٤ٍغٟؿها والخٟ ه٤ُ الؼوظت في جُل٤ وخ، وحٗضص الؼوظاث،٘ والخل،واملحرار
. املغؤة في املجخمٗاث الٗغبُت١ى٣اهىوي وخ٣وجم الخلىم بلى ظملت مً الىخاثج حؿاٖض املٗىُحن في بغامج إلانالح ال
Abstract:
This research addresses the most significant women’s rights provided for in the
applicable Arab family laws, as well as in the draft laws and proposals initiated in the so
called ―Arab Spring‖ countries.The research aimed at monitoring and assessing the state of
development and/or decline in the case of the Arab women's rights.The geographic scope of
the search is limited to the countries of Egypt, Yemen, Libya, Tunisia, Jordan, Algeria,
Bahrain, Kuwait, the United Arab Emirates, Morocco and Qatar.The subject matters of this
research are identified in the following area: age of marriage, guardian in marriage,
inheritance, mukhala’ah, polygamy, right of the wife to divorce itself, dissolution of marriage
by the court, custody and alimony.The research has concluded a set of results that can assist
stakeholders and those who are interested in the legal reform programs and women's rights in
Arab societies.
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ملذمت
حٗغى َظٍ الضعاؾت للخُىعاث الخانلت ٖلى ٢ىاهحن خىا ٫الصخهُت في املىُ٣ت الٗغبُت ،وللخىظهاث امل٣ترخت
ٖلى مكغوٖاث ال٣ىاهحن في بٌٗ الضو ٫التي لم ج٣م بٗض بةنضاع ٢ىاهحن مٗضلت ؤو ظضًضة لؤلخىا ٫الصخهُت؛ لخُُ٣م
مضي الخُىع ؤو التراظ٘ الخاصر ٖلى خالت خ٣ى ١املغؤة الٗغبُت ،و٢ض جدضص الىُا ١الجٛغافي للبدض في خالت الضو٫
الٗغبُت التي مغث بما باث ٌُٗغ ٝبالغبُ٘ الٗغبي مشل مهغ ،والُمً ،ولُبُا ،وجىوـ ،وبٌٗ الضو ٫زغي مشل عصن،
والجؼاثغ ،والبدغًٍ ،وال٩ىٍذ ،وإلاماعاث الٗغبُت املخدضة ،واملٛغب ،وُ٢غ.في خحن ا٢خهغ الىُا ١املىيىعي للبدض ٖلى
صعاؾت املؿاثل الخالُت :ؾً الؼواط ،والىالًت في الؼواط ،واملحرار ،والخ ل٘ ،وحٗضص الؼوظاث ،وخ ٤الؼوظت في جُلُ٤
هٟؿها والخٟغٍ ٤الً٣اجي بحن الؼوظحن ،والخًاهت والى٣ٟتٖ ،لى اٖخباع ؤن َظٍ املؿاثل مً ؤبغػ الجىاهب املخهلت
بد٣ى ١املغؤة في حكغَٗاث خىا ٫الصخهُت.
تهض ٝالضعاؾت بلى عنض ومغاظٗت همِ وَبُٗت الخُىع الخانل ٖلى مؿاثل خىا ٫الصخهُت مدل البدض،
وبك٩ل زام ؤزغ الشىعاث الٗغبُت ٖلى خغ٦ت الخجضًض والخُىٍغ في َظٍ املؿاثل ما ٢ض ًُٟض في جىظُه ٖىاًت ناو٘ ال٣غاع
ومىٓماث خ٣ى ١إلاوؿان ٖىض جىاولها ؤويإ خ٣ى ١املغؤة في الىًَ الٗغبي.
وملا ٧اهذ بٌٗ الضو ٫الٗغبُت ٢ض ناص٢ذ ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام ،1989و٦ظل ٪الاجٟاُ٢ت الضولُت
للً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز يض املغؤة )ؾُضاو(٣ٞ ،ض اعجإًىا ،و٢بل الضزى ٫في مىيىٖاث الضعاؾت ،بُان مٟهىم
الُٟل في َاجحن الاجٟاُ٢خحن ،الجها ٫طل ٪بالؿً ال٣اهىوي للؼواط ،وما ًترب ٖلى طل ٪مً آزاع.
1989م الُٟل ٖلى
ٖغٞذ املاصة ) (1مً اجٟاُ٢ت ح٢ى ١الُٟل التي اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة ٖام
ؤهه٧ " :ل بوؿان لم ًخجاوػ الشامىت ٖكغة ما لم ًبل ٜؾً الغقض ٢بل طل ٪بمىظب ال٣اهىن املىُبٖ ٤لُه".في خحن جىو
ال٣ٟغة ) (2مً املاصة ) (16مً اجٟاُ٢ت )ؾُضاو( ٖلى ؤهه " :ال ً٩ىن لخُىبت الُٟل ؤو ػواظه ؤي ؤزغ ٢اهىوي وجخسظ ظمُ٘
ً
إلاظغاءاث الًغوعٍت بما في طل ٪الدكغَُٗت مجها لخدضًض ؾً ؤصوى للؼواط ولجٗل حسجُل الؼواط في سجل عؾمي ؤمغا
بلؼامُا".
وجدٓغ اجٟاُ٢ت ؾُضاو ػواط َٟا ٫وزُبتهم ،وجلؼم الضو ٫بىي٘ خض ؤصوى لؿً الؼواط صون جٟغ٢ت بحن الظ٦غ
و هثى ،و٢ض ناص٢ذ مهغ ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت م٘ الخدٖ ٟٔلى املاصة 16التي ههذ في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى يغوعة جدضًض
ؾً ؤصوى للؼواط.
 1994بغ ٘ٞالخض صوى لؿً الؼواط بلى الشامىت
و٧اهذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض املغؤة ٢ض ؤونذ في ؾىت
ٖكغة باليؿبت للجيؿحن ٖلى الؿىاء٦.ما ؤونذ لجًة خ٣ى ١الُٟل في ؾىت 2003الضو ٫باؾخٗغاى الدكغَٗاث
واملماعؾاث بُٛت ع ٘ٞالؿً صوى للؼواط بلى الشامىت ٖكغة ل٨ال الجيؿحن .
سبت الزيارة بتاريخ
ٔ اجمللس القومي للمرأة ،حقوؽ ادلرأة يف رلاؿ األحواؿ الشخصية كإشكاليات الزكاج من الوجهة القانونية ،مصر ،متوفر على الرابط التاِف،
ٕٔ.ٕٓٔٗ/ٗ/كقعت ليبيا بتاريخ  ٜٜٔٛ/٘/ٔٙعلى "اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة  -سيداك" ،متح ّفظة يف الوقت ذاتو على بعض نصوص
االتفاقية ،كاليت كانت من أمهها ادلادة (ٕ) اليت تتعلّق حبظر التمييز يف الدساتري كالتشريعات ،كالبندين الثالث ك الرابع من ادلادة ( )ٔٙاللتني تتعلّقاف بالتساكم يف
احلقوؽ كالواجبات يف الزكاج كفسخو ،كنفس احلقوؽ كادلسؤكليات للوالدة بغض النظر عن حالتها الزكجية يف األمور ادلتعلقة بأطفاذلا.
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443-pslara3
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ً
وال :ظً الضواج
ؾاوث ٧ل مً حكغَٗاث الجؼاثغ ،واملٛغب ،وجىوـ ،ولُبُا ،مً خُض املبضؤ ،بحن الجيؿحن في الخض صوى لؿً
الؼواط ،زالٞا لل٨شحر مً الدكغَٗاث الٗغبُت التي ظٗلذ ؾً الؼوظت ؤ٢ل مً ؾً الغظل ،وٍإحي طل ٪جماقُا م٘
الاجٟاُ٢اث الضولُت التي خٓغث الخمُحز في ههىم ال٣اهىن والخ٣ى ١والىاظباث بحن الجيؿحن٧ ،اجٟاُ٢ت )ؾُضاو( التي
 1984املٗض ٫باألمغ
جدٓغ ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز بحن الغظل واملغؤةٟٞ.ي الجؼاثغ ،خضصث املاصة 7مً ال٣اهىن ع٢م 11لؿىت
 ،2005ؾً الؼواط بدؿ٘ ٖكغة ؾىت ،بال ؤهه ًجىػ لل٣اضخي ؤن ًإطن بالؼواط في ؾً
ع٢م 02-05املاعر فيٞ 27براًغ لؿىت
ج٣ل ًٖ َظٍ الؿىت متى جإ٦ضث ٢ضعة الُغٞحن ٖلى الؼواط.و٢ض ؤُٖذ املاصة ؾاب٣ت الظ٦غ ؤَلُت الخ٣اضخي للؼوط ال٣انغ
في ما ًخٗل ٤بإزاع ٖ٣ض الؼواط مً خ٣ى ١وبلتزاماث.
 ،2004ؤ٢غث مجمىٖت مً الخٗضًالث الجىَغٍت ٖلى مضوهت ؾغة املٛغبُت مً بُجها جدضًض ؾً
في املٛغب ،في ٖام
الؼواط بشماوي ٖكغة ؾىت للغظل واملغؤة ،م٘ جسىٍل ال٣اضخي بم٩اهُت جسًُٟه في الخاالث املبرعة )املاصة 19مً املضوهت(،
في امل٣ابل ،مىدذ املاصة ) (20مً املضوهت ٢اضخي ؾغة ؾلُت إلاطن بؼواط الٟتى والٟخاة صون بجمام ؾً الشماهُت ٖكغ،
ٖلى ؤن ً٩ىن ٢غاعٍ مٗلال ومؿببا ،وٍبحن ُٞه املهلخت التي اؾخىظبذ إلاطن ،وطل ٪بٗض الاؾخمإ ألبىي ال٣انغ ،ؤو هاثبه
الكغعي ،والاؾخٗاهت بسبرة َبُت ؤو بظغاء بدض اظخماعي ،وٍ٩ىن ٢غاع ال٣اضخي باالؾخجابت لُلب إلاطن بؼواط ال٣انغ
ٚحر ٢ابل ألي ًَٗ ،وجخىٍجا لظل ،٪اقترَذ املاصة ) (21مً املضوهت مىا٣ٞت الىاثب الكغعي ٖلى ػواط ال٣انغ بخىُٗ٢ه
م٘ ال٣انغ ٖلى َلب إلاطن بالؼواط وخًىعٍ ببغام الٗ٣ض ،وفي خا ٫امخىإ الىاثب ا٫قغعي لل٣انغ ًٖ املىا٣ٞت ًبذ
٢اضخي ؾغة امل٩ل ٠بالؼواط في املىيىٕ.
ً
في جىوـ ،و٣ٞا آلزغ حٗضًالث مجلت خىا ٫الصخهُت ،خٓغ الٟهل الخامـ املٗض ٫مجها ٖلى ٧ل مً لم ًبلٜ
زماهُت ٖكغ ؾىت ٧املت ،ط٦غا ٧ان ؤم ؤهثى ،ابغام ٖ٣ض الؼواط ،وببغام ٖ٣ض الؼواط صون الؿً ّ
امل٣غع ًخىٖ ٠٢لى بطن
زام مً ال٣اضخي ،وال ًمىذ َظا إلاطن بال ألؾباب زُحرة وملهلخت واضخت لُغفي الٗ٣ض.و٢ض اقترٍ الٟهل الؿاصؽ
ً
مٗا إلوٗ٣اص ػواط ال٣انغ ،وفي خا ٫امخىٗا ؤو ؤخضَماّ ،
وجمؿ ٪ال٣انغ بغٚبخه في
املٗض ٫مً املجلت مىا٣ٞت الىلي و م
ً
وظىب لل٣اضخي لُ٣غع مىذ إلاطن بالؼواط مً ٖضمه ،وبطا مىدهم ال٣اضخي إلاطن٩ً ،ىن ٢غاعٍ
ا
ٖ٣ض الؼواطً ،غ ٘ٞمغ
حجت ٢اَٗت ال ً٣بل الًُٗ بإي وظه.
 1984بكإن خ٩ام الخانت بالؼواط والُال ١وآزاعَم ،
وفي لُبُا ،اؾدىاصا للماصة ) (6مً ال٣اهىن ع٢م 10لؿىت
ج٨خمل ؤَلُت الؼواط ببلى ٙؾً الٗكغًٍ ،وللمد٨مت ؤن جإطن بالؼواط ٢بل بلىَ ٙظا الؿً ملهلخت ؤو يغوعة ج٣ضعَا
بٗض مىا٣ٞت الىلي ،وٍ٨دؿب مً جؼوط و٣ٞا ألخ٩ام املاصة املظ٧ىعة ؤَلُت الخ٣اضخي في ٧ل ما له ٖال٢ت بالؼواط وآزاعٍ.

ٔ مت تعديل ىذا اؿفصل بادلرسوـ رقم ٔ لسنة ٗ ٜٔٙبتاريخ ٕٓ ،ٕٜٙٗ/ٕٓ/ادلصادؽ عليو بالقانوف عدد ٔٓ ٜٔٙٗ/ٓٗ/ادلؤرخ يف ٕٔ ٜٔٙٗ/ٓٗ/كبالقانوف
عدد ٕٖ لسنة  ٕٓٓٚادلؤرخ يف ٗٔ.ٕٓٓٚ/٘/
ٕ مت تعديل ىذا الفصل من اجمللة بالقانوف ،اؿعدد ٗ ٚلسنة ٖ ،ٜٜٔبتاريخ ٕٔ.ٜٜٖٔ/ٓٚ/
ٖ ديكن الوصوؿ إُف نصوص القانوف ادلذكور تاريخ الزيارة  ،ٕٓٔٗ/ٗ/ٕٙمن خالؿ الرابط التاِف:

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=93
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 1992وحٗضًالجه٣ً ،طخي بٗضم ظىاػ جؼوٍج
وٖلى الغٚم مً ؤن ٢اهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي ع٢م 20لؿىت
الهٛحر ،ط٦غا ٧ان ؤم ؤهثى ،صون بلىٚه زمـ ٖكغة ؾىت ،صون جمُحز في الؿً ،بال ؤن َظا الؿً ال ًيسجم ومخُلباث
املٗاًحر الضولُت ،وا٦خما ٫الىطج الٗ٣لي لؤلػواط٦ ،ما ؤن ٖ٣ض ولي الهٛحرة ٌٗخبر صخُدا ،و٣ٞا لل٣اهىن املظ٧ىع ،بال ؤهه
ال ًم ً٨للٗا٢ض الضزى ٫بالهًٜغة وال جؼ ٝبال بٗض ؤن ج٩ىن نالخت للىٍء ولى ججاوػ ٖمغَا زمـ ٖكغة ؾىت ،وال
ًصر ٖ٣ض الهٛحر بال بصبىث مهلخت ،وماصي ال٣ى ٫بصخت ٖ٣ض ولي الهٛحرة م٘ اقتراٍ نالح املٗاقغة الجيؿُت
٦كغٍ للضزى ،٫بم٩اهُت ٖ٣ض ٢غان ٞخُاث ج٣ل ؤٖماعًَ ًٖ زمؿت ٖكغ ٖاما صون يابِ٦ ،ما ال ًس٠ي نٗىبت
الخد ٤٣مً ال٣ضعة ٖلى الجمإ في ْل بِئت وٖاصاث جبخٗض ًٖ الاهٟخاح ،وإلاٞهاح ،والاخخ٩ام بلى مٗاًحر َبُت عاسخت،
ما ٌؿخلؼم ع ٘ٞالخض صوى امل٣غع بما ًيسجم وؾً َلُت املضهُت.
ً
 2010رماوي ٖكغة ؾىت قمؿُت،
وفي عصن ؤنبذ ؾً الؼواط و٣ٞا ل٣اهىن خىا ٫الصخهُت ع٢م ) (36لؿىت
وطل ٪و٣ٞا ألخ٩ام املاصة الٗاقغة مً َظا ال٣اهىن ،وؤظاػث املاصة املظ٧ىعة لل٣اضخي وبمىا٣ٞت ٢اضخي الً٣اة ؤن ًإطن في
ً
خاالث زانت بؼواط مً ؤ٦مل الخامؿت ٖكغة ؾىت قمؿُت مً ٖمغٍ و٣ٞا لخٗلُماث ًهضعَا )ؤي ٢اضخي الً٣اة( لهظٍ
الٛاًت بطا ٧ان في ػواظه ىعوعة ج٣خًحها املهلخت ،وٍ٨دؿب مً جؼوط و ٤ٞطل ٪ؤَلُت ٧املت في ٧ل ما له ٖال٢ت بالؼواط
والٟغ٢ت وآزاعَما ،مى٘ ال٣اهىن املظ٧ىع بظغاء الٗ٣ض ٖلى امغؤة بطا ٧ان زاَبها ً٨برَا بإ٦ثر مً ٖكغًٍ ؾىت بال بٗض ؤن
ًخد ٤٣ال٣اضخي مً عياَا وازخُاعَا.
لم جد ٤٣بُ٣ت الضو ٫الٗغبُت مخل الضعاؾت املؿاواة بحن الجيؿحن في الخض صوى لؿً الؼواط٦ ،ما جغ ٥بًٗها
جدضًضٍ بؿ ٠٣مٗحن ،وؤخا ٫بكإن ؤَلُت الؼواط بلى البلى ٙالجيسخيٞ ،مشال ،لم ًدضص املكغٕ ال٩ىٍتي ؾىا مُٗىت
 1984مىٗذ جىرً٣ٖ ٤ض الؼواط ؤو املهاص٢ت
للؼواط ،ول ً٨املاصة 26مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ال٩ىٍتي ع٢م 51لؿىت
ٖلُه ما لم جخم الٟخاة الخامؿت ٖكغ مً ٖمغَا ،والٟتى الؿابٗت ٖكغ مً ٖمغٍ و٢ذ الخىزُ ،٤وألن الخىزًُ ٤سخلًٖ ٠
الؼواطٞ ،ةن ماصي ما ظاءث به َظٍ املاصة َى ظىاػ جؼوط الهٛحر والهٛحرة٦ ،إنل ٖام ،وٍغجب الؼواط في َظٍ الخالت
آزاعٍ ،ولً ً٨مى٘ ثوزَُ ٤ظا الٗ٣ض بال بخمام الؿً املظ٧ىع ،وَظا ما صللذ ٖلُه املظ٦غة إلاًًاخُت لل٣اهىن املظ٧ىع .
ٔ ديكن الوصوؿ إُف نصوص القانوف من خالؿ الرا بط التاِف:
http://www.yemen-nic.info/index.php
علما أنو قد مت تعديل القانوف ادلذكور بالقانوف رقم ( )ٕٚلسنة ٜٜٔٛـ كالقانوف رقم (ٕٗ) لسنة ٜٜٜٔـ كالقانوف رقم (ٖٗ) لسنة ٖٕٓٓـ.

ٕ ديكن الوصوؿ إُف نصوص قانوف األحكاؿ الشخصية األردين رقم  ٖٙلسنة ٕٓٔٓ تاريخ الزيارة ٖٕ ،ٕٓٔٗ/ٗ/من خال الرابط التاِف:

http://www.azzam.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=141
ٖ ديكن االطالع على نصوص قانوف األحواؿ الشخصية الكوييت رقم ٔ٘ لسنة ٗ ٜٔٛتاريخ الزيارة ٕٗ ،ٕٓٔٗ/ٗ/من خالؿ الرابط التاِف:
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanoun-ahwel-koueit.pdf
علما أف ىذا القانوف ىو السارم ادلفعوؿ يف دكلة الكويت ،كقد مت تعديلو دبوجب القانوف رقم ٔ ٙلسنة  ٜٜٔٙكالقانوف رقم  ٕٜلسنة ٕٗٓٓ ،كإف النص ادلوجود
على الرابط أعاله ىو نص مدمج مع التعديالت ادلذكورة ،كيتضح ذلك من خالؿ اإلشارة إُف التعديل كالقانوف ادلعدؿ يف منت نصوص القانوف.
ٗ ديكن االطالع على ادلذكرة االيضاحية لقانوف األحواؿ الشخصية الكوييت تاريخ الزيارة ٕٕٗٓٔٗ/ٗ/من خالؿ الرابط التاِف:
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9- http://www.f-law.net/law/threads/42875
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89
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 ،2000ال ج٣بل الضٖاوي الىاقئت ًٖ ٖ٣ض
وفي مهغ ،و٣ٞا للماصة ) (17مً ٢اهىن خى ٫الصخهُت ع٢م ) (1لؿىت
الؼواط بطا ٧ان ؾً الؼوظت ً٣ل ؾذ ٖكغة قمؿُت ،ؤو ٧اهذ ؾً الؼوط ث٢ل ًٖ زماوي ٖكغة ؾىت قمؿُت و٢ذ ع٘ٞ
الضٖىي.
وٍخطر ؤن املكغٕ املهغي لم ًدضص ؾىا مُٗىت للؼواط ،وبهما ُ٢ض ؾمإ الضٖىي الىاقئت ًٖ ٖ٣ض الؼواط بطا ٧ان
ؾً ؤخض الؼوظحن ً٣ل ٖما َى مظ٧ىع ؤٖالٍ ،وبن مشل َظا الىو ال ٌٗجي بإًت خا ٫جُُ٣ض ؾً الؼواط ،وبهما َى جُُ٣ض
لغ ٘ٞا٫صٖىي الىاقئت ًٖ ٖ٣ض الؼواط ،وهغي ؤن مشل َظا الىو ،وبن ٧اهذ الٛاًت مىه جُُ٣ض ؾً الؼواط بالؿً املظ٧ىع
مبضثُا ،بال ؤهه ٢ض ًإحي بيخاثج ؾلبُت ،جاصي بلى بياٖت خ٣ى ١الؼوظت املترجبت ٖلى ٖ٣ض الؼواط ،بطا ما جم الؼواط في ؾً
ج٣ل ًٖ الؿً املظ٧ىعة ،وايُغث الؼوظت للجىء بلى الً٣اء.
1996
 2008املٗض ٫لل٣اهىن ع٢م 143لؿىت
وٖلى الغٚم مً ؤن املكغٕ املهغي هو بمىظب ال٣اهىن ع٢م 126لؿىت
ٖلى ٖضم ظىاػ جىزُ ٤ؤي ٖ٣ض ػواط ملً لم ًبل ٜمً الجيؿحن زماوي ٖكغة ؾىت مُالصًت  ،بال ؤن طل ٪ال ٌٗجي الاهخ٣ام
مما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا بسهىم بياٖت خ٣ى ١الؼوطة املترجبت ٖلى ٖ٣ض الؼواط ،ألن ٖضم ظىاػ جىزُ٣ٖ ٤ض الؼواط ال ٌٗجي
ٖضم صخت الؼواط ٚحر املىز) ٤الؼواط الٗغفي( ،وفي َظٍ الخالت ،وب٣غاءة َظٍ الىهىم مجخمٗت٩ً ،ىن للؼوظحن ببلىٙ
الؿً املظ٧ىعة في ٢اهىن خىا ٫الصخهُت الخ ٤في امل٣اياة صون ؤن ً٩ىن لهما الخ ٤بخىزُ٢ٕ ٤ض الؼواط ،لظل ٪ظاءث
بٌٗ املداوالث بٗض زىعةً 25ىاًغ للًٖ ِٛلى مجلـ الكٗب مً ؤظل ز ٌٟؾً الؼواط وز ٌٟالؿً التي ًمً٨
ٞحها جىزُ٣ٖ ٤ىص الؼواط.
ٞ ،2005ةن ؾً الؼواط ً٩ىن بالبلىٙ
وو٣ٞا ألخ٩ام املاصة 30مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت إلاماعاحي ع٢م 28لؿىت
خ٣ُ٣ت ،بمٗجى ؤن مً بل ٜخ٣ُ٣ت ظاػ له الؼواط و٣ٞا ألخ٩ام َظٍ املاصة ،بال ؤن َظٍ املاصة اٖخبرث مً بل ٜؾً زماهُت
ٖكغ ٖاما بالٛا ،وفي طاث الى٢ذ مىٗذ جؼوٍج مً بل ٜالؿً املظ٧ىعة ولم ًبل ٜمً الؼواط بال بةطن ال٣اضخي وبٗض الخد٤٣
مً املهلخت.
وٍالخٔ ؤن املكغٕ إلاماعاحي ،اٖخمض في ؽن الؼواط ٖلى البلى ٙالخ٣ُ٣ي ،ووي٘ ؾىا اٞترى ؤن الصخو ً٩ىن
بالٛا بخمامها وهي ؾً الشامىت ٖكغ ،ومٟاص َظا الىو َى ظىاػ جؼوٍج الهٛحر والهٛحرة ،متى جد ٤٣البلى.ٙ

ٔ ًنكن الوصوؿ إُف نصوص القانوف تاريخ الزيارة ٕٕٗٓٔٗ/ٗ/من خالؿ الرابط التاِف:
http://www.f-law.net/law/threads/3231-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%85%E2%80%8F-1%E2%80%8F-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%E2%80%8F2000%E2%80%8F

ٕ لالطالع على قانوف األحواؿ ادلدنية كتعديالتو تاريخ الزيارة ٕٗ.ٕٓٔٗ/ٗ/أنظر الرابط التاِف:
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LegsCates&FIID=1306
ٖ تاريخ الزيارة ٕٗ ٕٓٔٗ/ٗ/أنظر الرابط التاِف:
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443-pslara3
ٗ ديكن االطالع على نصوص القانوف تاريخ الزيارة ٕ٘ ،ٕٓٔٗ ،/ٗ/ـف خالؿ الرابط التاِف:
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=2&LawID=3128#Section_6079

٘ للمزيد ،اجلندم ،أمحد نصر ،األحواؿ الشخصية يف قانوف اإلمارات العربية ادلتحدة ،القاىرة :دار الكتب القانونية ،ٕٓٓٚ ،ص .ٖٔٙ
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ً٨دؿب مً جؼوط و٣ٞا للماصة 30املظ٧ىعة ؤَلُت الخ٣اضخي ُٞما ًخٗل ٤بأزاع ٖ٣ض الؼواط ،وَؿدشجى مً طل٪
الر ٢ى ١املالُت املغجبُت بالؼواط ،وطل ٪و٣ٞا للماصة 31مً ال٣اهىن املظ٧ىع.
ً
ٌ 2006كترٍ في ؤَلُت الؼواط الٗ٣ل والبلى ،ٙوٖىض
وو٣ٞا للماصة ) (14مً ٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م ) (22لؿىت
الؼواط بإزغي٩ً ،ىن ٖلى مىز٣ٖ ٤ض الؼواط الخإ٦ض مً ٖلم الؼوظت بإخىا ٫الؼوط املالُت ،بال ؤهه ال ًجىػ للمىز٤
الامخىإ ًٖ جىزُ ٤الٗ٣ض بطا عٚب الُغٞان في بجمامه ختى في ْل ٖضم ٢ضعة الؼوط املالُت ٖلى الؼواط بإزغي ،وفي ظمُ٘
خىا ٫حٗلم الؼوظت الؿاب٣ت بهظا الؼواط بٗض جىزُ٣ه.
و٢ض خٓغث املاصة ) (17مً ال٣اهىن جىزُ ٤ػواط الٟتى ٢بل جمام زماوي ٖكغة ؾىت ،والٟخاة ٢بل جمام ؾذ ٖكغة
ؾىت ،بال بٗض مىا٣ٞت الىلي ،والخإ٦ض مً عضخى َغفي الٗ٣ض ،وبةطن مً ال٣اضخي املسخو.لم حكترٍ َظٍ املاصة جىٞغ
مهلخت ؤو يغوعة مُٗىت إلظغاء َظا الؼواط بةطن ال٣اضخيٞ ،هظٍ مىدذ مُل ٤الهالخُت والؿلُت الخ٣ضًغٍت لل٣اضخي
إلظاػة َظا الؼواط مً ٖضمه صون بقتراٍ مٗاًحر ؤو مبرعاث مدضصة.
 ،2009بظغاء ٖ٣ض ػواط هثى ٢بل بلى ٙؾخت ٖكغ ٖاما،
وخٓغث املاصة 18مً ٢اهىن ؾغة البدغٍجي ع٢م 19لؿىت
بال بمىا٣ٞت املد٨مت الكغُٖت املسخهت وملهلخت مد٣٣ت ،ولم ًدضص ال٣اهىن املظ٧ىع ؾىا لؼواط الظ٦غ.
ًخطر مً صعاؾت ؾً الؼواط في الضو ٫الٗغبُت ؾالٟت الظ٦غ ،ؤجها وبن خضصث ؾىا له ،بال ؤجها ٢غعث بكإهه
اؾخصىاءاث ًم ً٨الخىؾ٘ مً زاللهاٞ ،جلها جمىذ ال٣اضخي الخ ٤في جؼوٍج الهٛحر ؤو الهٛحرة صون الؿً املدضص بطا ما
عؤي مهلخت في طل ،٪بما ًم ً٨الهٛحر ؤو الهٛحرة مً الؼواط ولى لم ً٢ ً٨ض ؤ٦مل الـن التي هو ٖلحها ال٣اهىن،
و٦ظل ٪هجض ؤن ؾً الؼواط ،في بٌٗ الدكغَٗاث مدل الضعاؾت ،ؤ٢ل مً ؾً َلُت التي ً٩ىن الصخو بخمامها ؤَال
للخهغ ٝوببغام الٗ٣ىص بما ٞحها ٖ٣ض الؼواط ،ولٗل الؿبب في طلَ ٪ى َبُٗت ٖاصاث املجخمٗاث الٗغبُت والش٣اٞت
الؿاثضة ٞحها والتي حؿدىض بلى الكغَٗت إلاؾالمُت التي حؿمذ بتزوٍج الهٛحر ؤو الهٛحرة في ْغو ٝوقغوٍ مُٗىت.
ومً ظاهب آزغ ،وألن الش٣اٞت الٗغبُت ،حؿدىض ،في الٛالب ،بلى الكغَٗت إلاؾالمُت ،وألهه ال ٌٗخبر جىزُ٣ٖ ٤ض
الؼواط ع٦ىا مً ؤع٧ان صخت الؼواط ،ول٩ي ًًمً املكغٕ الٗغبي جىزُ٣ٖ ٤ىص الؼواط ؾمذ بهظٍ الاؾخصىاءاث ختى ال
ًًُغ املتزوظىن صون الؿً املدضصة بلى ٖضم جىزُ ٤الٗ٣ض ،ألهه باليؿبت لهم ال ٌٗخبر َظا الىهج مدغما و٣ٞا ألخ٩ام
الكغَٗت ولى ٧ان مسالٟا ألخ٩ام ال٣اهىن.
وٍالخٔ ؤًًا ،ؤن ٚالبُت الدكغَٗاث مدل الضعاؾت ٞغ٢ذ في ؾً الؼواط بحن الغظل واملغؤة ،بدُض ٧ان ٞحها ؾً
الؼواط باليؿبت للغظل ؤٖلى مىه باليؿبت للمغؤة ،ولٗل الؿبب في طل ٪ؤن بلى ٙهثى ؤو ْهىع ٖالماث البلىٖ ٙلحها ج٩ىن
ٖاصة في ؾً ؤ٢ل مً الظ٦غ ،وألن الش٣اٞت الؿاثضة في املجخمٗاث الٗغبُت حؿخضعي ؤن ً٩ىن الؼوط ؤ٦بر ؾىا مً الؼوظت.
وٍالخٔ ؤن َظٍ الدكغَٗاث ،وٖلى الغٚم مً زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ،ظاءث مخماقُت م٘ الش٣اٞت الؿاثضة وما ًُلبه
الضًً ،ولى ؤصي مغ بلى مسالٟت الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الٗال٢ت ،بل َ
بن بٌٗ الضو ٫الٗغبُت جدٟٓذ ٖىض اهًمامها
بلى َظٍ الاجٟاُ٢اث ٖلى الىهىم التي ظاءث مخٗل٣ت بخدضًض ؾً الؼواط٦ ،ما َى مىضر ؾاب٣ا.
ٔ ديكن الوصوؿ إُف نصوص القانوف تاريخ الزيارة  ،ٕٓٔٗ/ٗ/ٕٙـف خالؿ الرابط التاِف:
http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620
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ً
زاهُا :الىالًت في الضواج
باؾخصىاء جىوـ واملٛغب ،ومهغ مً خُض نل ،حكترٍ الدكغَٗاث الٗغبُت مدل البدض الىالًت في الؼواطٞ.لم
ً
حكترٍ ؤخ٩ام مجلت خىا ٫الصخهُت الخىوؿُت الىالًت في بوٗ٣اص الؼواط ،وجإُ٦ضا لظل٣ٞ ٪ض هو الٟهل الخاؾ٘ مجها
ٖلى خ ٤الؼوط والؼوظت ؤن ًخىلُا ػواظهما بىٟؿحهما ،ول ً٨اقترَذ الىالًت في خالت ػواط ال٣انغ ،وطل ٪في الٟهل
ً
وو٣ٞا آلزغ الخٗضًالث ّ
امل٣غة ٖلى مضوهت ؾغة
الؿاصؽ املٗض ٫مً املجلت ٖلى الىدى املظ٧ىع ؾالٟا بكإن ؾً الؼواط ،
ً
 ،2004ؤنبدذ الىالًت خ٣ا للمغؤة باٚ٫ت الغقض ،جماعؾه خؿب ازخُاعَا ومهلختها ،وللمغؤة الغاقضة ؤن
املٛغبُت لٗام
حٗ٣ض ػواظها بىٟؿها وبمدٌ بعاصتها ولها ؤن جٟىى طل ٪ألبحها ؤو ألخض ؤ٢اعبها.اٖخماصا ٖلى ؤخض جٟاؾحر آلاًت ال٨غٍمت،
ال٣ايُت بٗضم بظباع املغؤة ٖلى الؼواط بٛحر مً اعجًخه باملٗغو" :ٝوال حًٗلىًَ ؤن ًى٨دً ؤػواظهً بطا جغايىا بُجهم
باملٗغوٞ ، "ٝمىا٣ٞت الىاثب الكغعي ٚحر الػمت بال بكإن ػواط ال٣انغ و٣ٞا ألخ٩ام املاصة ) (21مً املضوهت املكاع بلحها
آهٟا ٖىض الخضًض ًٖ ؾً الؼواط.
لم حكترٍ ال٣ىاهحن املخٗل٣ت باألخىا ٫الصخهُت في مهغ مىا٣ٞت الىلي ٖلى ػواط املغؤة البالٛت ،ول ً٨املاصة
 ،2000ظٗلذ مً ازخهاناث املدا٦م الجؼثُت إلاطن بؼواط مً ال
الخاؾٗت مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ع٢م 1لؿىت
ولي لها ،وفي َظا الىو ،للىَلت ولى بقاعة بلى اقتراٍ مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط ،بال ؤن الً٣اء املهغي ٢ض ٞؿغ
1998
ههىم ؤخ٩ام ال٣اهىن املظ٧ىع جٟؿحرا مسذلٟا ،مً زال ٫خ٨م مد٨مت الى ٌ٣في الًُٗ ع٢م 194ظلؿت/10/19
الظي اٖخبر ػواط املغؤة البالٛت صون مىا٣ٞت ولحها صخُدا ،جإؾِؿا ٖلى ؤن ال٣اهىن املظ٧ىع هو في املاصة الشالشت مىه ٖلى
ؤن ٌٗمل ُٞما لم ًغص بكإهه هو في َظٍ ال٣اهىن بإعجر ٢ىا ٫مً مظَب إلامام ؤبي خجيٞت ،وألهه و٣ٞا لل٣ٟه الخىٟي
بطا جؼوظذ البالٛت صون بطن ولحها ً٩ىن ػواظها صخُداٞ ،ةن ػواط البالٛت ً٩ىن صخُدا صون ولي ،وب٣غاءة خ٨م مد٨مت
الى ٌ٣م٘ هو املاصة ؾاب٣ت الظ٦غ ،هجض ؤن الىالًت ج٩ىن مكغوَت في ػواط مً لم جبل ،ٜوَظا ٌٗض بقاعة بلى ظىاػ
جؼوٍج الهٛحرة ٦ما ط٦غها في ؾً الؼواط.
 2010مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط و٣ٞا لخاالث مُٗىت جخٗل٤
اقترٍ ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي املا٢ذ لؿىت
بضعظت ٢غابت الىلي.وؤظاػ ال٣اهىن ،م٘ مغاٖاة ؾً الؼواط املىهىم ٖلُه في املاصة الٗاقغة مً ال٣اهىن طاجه ،لل٣اضخي ؤن
ًإطن ٖىض الُلب بتزوٍج ا٫ب٨غ التي ؤجمذ زمـ ٖكغة ؾىت قمؿُت مً ٖمغَا مً الٟ٨ىء في خاًٖ ٫ل الىلي ،بطا ٧ان
ًٖله بال ؾبب مكغوٕ ،وظاء في مظ٦غة ؾباب املىظبت ؤهه ؤنبذ بمىظب َظا ال٣اهىن للمغؤة الخ ٤في َلب الؼواط في
خالت ًٖل الىلي بُلب ً٣ضم لل٣اضخي صون الخاظت بلى ع ٘ٞصٖىي بظل ،٪وؤقترٍ ال٤اهىن في َظٍ الخالت ؤال ً٣ل املهغ
ًٖ مهغ املشل.
لم ٌكترٍ ال٣اهىن مىا٣ٞت الىلي في ػواط املغؤة الشِب الٗا٢لت املخجاوػة مً الٗمغ زماوي ٖكغة ؾىت ،وظاء في
مظ٦غة ؾباب املىظبت لل٣اهىن ،ؤن الهض ٝمً مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط َى اظخماعي ،حهض ٝللمدآٞت ٖلى الغوابِ
ٔ عدؿ كنقح الفصل  ٙمن اجمللة بالقانوف عدد ٗ ٚلسنة ٖ ٜٜٔاَفؤرخ يف ٕٔ.ٜٜٖٔ/ٓٚ/
ٕ كالوِف كفقان ألحكاـ الفصل الثامن ىو العاصب بالنسب ،كيشًتط أف يكوف عاقال ذكرا رشيدا كالقاصر ذكرا كاف أك أنثى كليو كجوبا أبوه أ ك من ينيبو كاحلاكم كِف
من ال كِف لو.
ٖ اآلية ٕٖ من سورة النساء.
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ؾغٍت للبٗض ًٖ ؤؾباب الخ ٪٨ٟؾغي التي ٢ض ٌؿببها جؼوٍج املغؤة هٟؿها صون مىا٣ٞت الىلي.والظي هغاٍ ؤن ال٣اهىن ٢ض
هاَ ٌ٢ظٍ الٛاًت ٖىضما ؾمذ للمغؤة الشِب التي بلٛذ الشامىت ٖكغ مً الٗمغ جؼوٍج هٟؿها صون مىا٣ٞت ولحها ،وطل٪
الجداص الٗلت في الخالخحن٩ٞ ،ان ظضع ،بطا ٧اهذ الٛاًت ٗٞال املدآٞت ٖلى الغوابِ ؾغٍت ،ؤن ٌكترٍ مىا٣ٞت الىلي في
الخالخحن ،وما هغاٍ ؤن الىو ظاء مخإزغا بال٣ٟه إلاؾالمي زانت الخىٟي الظي ظاءث ؤخ٩امه ُٞما ًخٗل ٤بالىالًت مخ٣ٟت
ً
مٗه جماما.
 1984املٗض ٫في الماصة 29مىه وما بٗضَا الىالًت في الؼواط ،بط
واقترٍ ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ال٩ىٍتي لؿىت
جُلب مىا٣ٞت الىلي ٖلى جؼوٍج الب٨غ التي بحن البلى ٙوالخامؿت والٗكغًٍ مً ٖمغَا ،ول٨ىه ظٗل الغؤي في جؼوٍج الشِب
التي بلٛذ الخامؿت والٗكغًٍ مً ٖمغَا لها ،قغٍُت ؤن ًباقغ الٗ٣ض ولحها.وٍالخٔ ؤن املكغٕ ال٩ىٍتي مً زال٫
ا٫ههىم ؾاب٣ت الظ٦غ ٢ض مى٘ بظغاء ٖ٣ض الؼواط صون مىا٣ٞت الىلي ،وفي الخالت التي ال ٌكترٍ ٞحها مىا٣ٞت الىلي مى٘
بظغاء الٗ٣ض بال مً ٢بله ،مغ الظي ٌٗض جىاً٢ا ،ألن ٖضم مىا٣ٞت الىلي جمىٗه مً مباقغة ٖ٣ض الؼواط.
 1985املٗض ٫في الجؼاثغ ،حٗ٣ض املغؤة الغاقضة ػواظها بدًىع ولحها ،ولم
و٣ٞا للماصة 11مً ال٣اهىن ع٢م 11لؿىت
جدضص املاصة الؿاب٣ت مً َى الىلي ؤو جغجِب ولُاء ،بل ؤجها اٖخبرث الىلي لهظٍ الٛاًت َى ؤبى املغؤة ؤو ؤخض ؤ٢اعبها ؤو ؤي
شخو آزغ جسخاعٍ.وٍخطر مً َظا الىو ؤن وظىص الىلي مؿإلت ق٩لُتٞ ،الٗ٣ض و٣ٞا لهظٍ املاصة ال ًدخاط بلى مىا٣ٞت
الىلي ،وبهما ٌكترٍ خًىعٍ ٦ ،ِ٣ٞما ؤهه ال ٌكترٍ جغجِبا مُٗىا في الىلي بل ؤُٖذ املاصة الؿاب٣ت للمغؤة الخُٞ ٤إن
جسخاع الىلي الظي ًدًغ ٖ٣ض الؼواط؛ ألن وعوصَم في متن املاصة املظ٧ىعة ظاء ٖلى ؾبُل الخسُحر ،وؤُٖذ للمغؤة الخ٤
في ؤن جسخاع ؤي شخو لُ٩ىن َى الىلي الظي ًدًغ ٖ٣ض الؼواط .
ؤما ُٞما ًخٗل ٤بال٣انغ٣ٞ ،ض اقترَذ املاصة املظ٧ىعة ؤن ًخىلي الىلي ػواظها ،وولحها َى ؤبىَا زم ٢اعب ولىن،
وال٣اضخي ولي مً ال ولي له ،وطل ٪م٘ مغاٖاة ما وعص في املاصة الؿابٗت مً ال٣اهىن املظ٧ىع املخٗل٣ت بؿً الؼواط .و٢ض
اؾخلؼمذ املاصة 13مً ال٣اهىن املظ٧ىع ٖىض جؼوٍج ال٣انغ ؤن ً٩ىن الؼواط بغياَا وال ًجىػ للىلي ؤن ًجبرَا ٖلى
الؼواط ،وهغي ؤن َظا الىوٌ ،ك٩ل جُىعا مالخٓا في خ٣ى ١املغؤة٧ ،ىهه ٌٗخض بةعاصتها ومىا٣ٞتها ٖلى الؼواط ،وبن ٧اهذ
٢انغة ال ٌٗخض بةعاصتها٦ ،إنل ٖام.
 2005وما بٗضَا الىالًت في الؼواط ،وعجبذ ولُاء،
اقترَذ املاصة 32مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت إلاماعاحي لؿىت
ٞىهذ ٖلى ؤن الىلي في الؼواط ب ،زم الٗانب بىٟؿه ٖلى جغجِب الىعزت ابىا زم ؤزا زم ٖما ،واقترٍ ال٣اهىن املظ٧ىع
ؤن ً٩ىن الىلي ط٦غا بالٛا ٖا٢ال ومؿلما بن ٧اهذ الىالًت ٖلى مؿلم ،وبطا ٚاب الىلي ٢غب اهخ٣لذ الىالًت ملً ًلُه بةطن
ال٣اضخي ،وجيخ٣ل الىالًت لل٣اضخي في خالت ًٖل الىلي ،وال٣اضخي ولي مً ال ولي له.

ٔ جاء تعديل النص السابق الذم كاف يشًتط موافقة الوِف على الزكاج يف العاـ ٕ٘ٓٓ كنتيجة للضغط اؿذم قامت بو منظمات اجملتمع ادلدين النسوية كاألحزاب
السياسية ،كقد أخذ ادلشرع يف ذلك بادلذىب احلنفي الذم جييز زكاج ادلرأة البالغة دكف كِف ،خالفا للمذىب ادلالكي ادلطبق يف اجلزائر تاريخ الزيارة ٕ٘،ٕٓٔٗ/ٗ/
ط التاِف:
أنظر الراب
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/08/20/8725.html
ٕ راجع سن الزكاج يف اجلزائر يف بند أكال من ىذه الدراسة.
 3للمزيد ،أنظر اجلندم ،ادلرجع السابق ،صٖٔٔ.
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 ،1992الىالًت في الؼواط ،وفي خالت ًٖل الىلي ًإمغٍ
ًخُلب ٢اهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي ع٢م 20لؿىت
ال٣اضخي بجؼوٍجهاٞ ،ةطا امخى٘ ؤمغ مً ًلُهٞ ،ةطا ٣ٞضوا ؤو ًٖلىا ػوظها ال٣اضخي مً ٠٦ء بمهغ مشلها في خالت ٖضم
وظىص الىلي ٞةن ال٣اضخي ولي مً ال ولي له.
وجخُلب املاصة  7مً ال٣اهىن اللُبي ع٢م 10لؿىت ،198الىالًت في الؼواط ،والىلي َى الٗهبت بىٟؿه ٖلى جغجِب
ً
إلاعر ،وَكترٍ ؤن ً٩ىن الىلي ٖا٢ال بالٛا ،وبطا اؾخىي ولُان في ال٣غب ٞإحهما جىلى الؼواط بكغوَه ظاػ ،وبن ٚاب الىلي
٢غب ،وعؤث املد٨مت ؤن في اهخٓاع عؤًه ًٟىث مهلخت في الؼواط اهخ٣لذ الىالًت ملً ًلُه.ومً لِـ لها ولي ،ج٩ىن
املد٨مت ولحها.ال ًجىػ للىلي ؤن ًجبر الٟتى ؤو الٟخاة ٖليالؼواط ب٦غاَا ،وال ًجىػ للىلي ؤن ًٌٗل املىلى ٖلحها مً الؼواط
بمً جغياٍ ػوظا لها ،وطل ٪و٣ٞا للماصة 8مً ال٣اهىن املظ٧ىع.
 2009الىالًت في الؼواط في املاصة 12مىه وما بٗضَا ،و٢ض اقترٍ الىالًت
جىاو٢ ٫اهىن ؾغة البدغٍجي ع٢م 19لؿىت
في الؼواط ،و٣ٞا لترجِب ولُاء ،وبطا ٚاب الىلي ٢غب ُٚبت مىُٗ٣ت ،ؤو ظهل م٩اهه ،ؤو لم ًخم ً٨مً الاجها ٫به ،ؤو
ًٖل اهخ٣لذ الىالًت بلى ال٣اضخي.وال٣اضخي ولي مً ال ولي له ،ل ً٨لِـ له )ؤي ال٣اضخي( ؤن ًؼوط مً له الىالًت ٖلحها
ّ
ً
ً٢اء مً هٟؿه ؤو مً ؤنله ،ؤو مً ٞغٖه ،ولِـ للىلي ؤن ًؼوط مىلُذٌ مً هٟؿه بال بةطن ال٣اضخي.
ً
ال ًجىػ للىلي ؤن ًمخى٘ ًٖ التزوٍج مً ٚحر ؾبب قغعي٦ ،ما اهه ال ًجىػ للىلي جؼوٍج مً له الىالًت ٖلحها ظبرا،
ً
زِبا ؤو بً ٨غا ،نٛحرة ؤو ٦بحرة ،وٍجىػ للمغؤة ؤن ّ
جٟىى في ٖ٣ض ػواظها مً جغاٍ مً الغظا ٫بطا زبذ عضخى ولحها ٢غب
بكهاصة الكهوص ؤو الخىُ٦ل.
 2006ؤخ٩ام الىالًت في الؼواط ،و٣ٞا للماصة )(28
هٓم الٟهل الخامـ مً ٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م ) (22لؿىت
مىهً ،خىلى ولي املغؤة ٖ٣ض ػواظها بغياَا .وظاء بىو املاصة ) (27مىه ؤهه في خا ٫اؾخىي ولُان في ال٣غب ٞإحهما جىلى
ً
ً
َ
ُ
الٗ٣ض ُ
بٗض م٘ وظىص الىلي ٢غب اوٗ٣ض الؼواط هاٞظا ،ما لم ً٢ ً٨غب ؤبا
الىلي
الؼواط بكغوَه ظاػ ،وبطا جىلى
ً
ً
ُٞىٗ٣ض مى٢ىٞا ٖلى بظاػجهٞ ،ةن لم ًجؼٍ ٞله َلب الٟسخ ،ولل٣اضخي اجساط ما ًغاٍ مىاؾبا و ٤ٞمالبؿاث الخا٫
وم٣خًُاث املهلخت.
و٢ض ؤظاػث املاصة ) (29بجمام الؼواط بةطن ال٣اضخي بىالًت الىلي بٗض في خالخحن:
ً
ولى :بطا ًٖل الىلي ٢غب املغؤة ،ؤو حٗضص ولُاء ،و٧اهىا في صعظت واخضة وًٖلىا ظمُٗا ،ؤو ازخلٟىا ،والشاهُت:
ً
بطا ٚاب الىلي ٢غب ،و٢ضع ال٣اضخي ؤن في اهخٓاع عؤًه ٞىاث مهلخت في الؼواط ،وو٣ٞا لىو املاصة 30مً ال٣اهىن ٌٗض
ال٣اضخي ولي مً ال ولي له ،وال ًجىػ لل٣اضخي ؤن ًؼوط هٟؿه ممً له الىالًت ٖلحها.
ًالخٔ ؤن مٗٓم الدكغَٗاث مدل الضعاؾت اقترَذ الىالًت في ٖ٣ض الؼواط ،وؤُٖذ الىالًت لل٣اضخي في خالت ٖضم
وظىص الىلي ؤو ًٖله٦ ،ما ًالخٔ ؤًًا ؤن بٌٗ الضو ٫الٗغبُت َىعث حكغَٗاتها بدُض لم حكترٍ الىالًت في الؼواط
ٖىض بلى ٙاملغؤة ؾىا مُٗىت٦ ،ما ؤن بٌٗ الضو ٫اقترَذ الىلي ول٨جها مىٗخه مً ٖضم املىا٣ٞت ٖلى الؼواط صون ؾبب
مكغوٕ ؤو مٗ٣ى.٫
ٔ حددت ادلادة  ٕٙالوِف يف الزكاج بأنو األب ،فاجلد العاصب ،فاالبن ،فاألخ الشقيق ألب ،فالعم الشقيق ألب ،كاشًتطت أف يكوف الوِف ذكران ،عاقالن ،باؿغان ،غري
زلرـ حبج أك عمرة ،مسلمان إذا كانت الوالية على مسلمة.
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والظي هغاٍ ؤن الىالًت في الؼواط ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ ؾً الؼواط ،وهغي ؤن اقتراٍ مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط ؾببه
ظىاػ جؼوٍج ا٫نٛحرةٞ ،ةطا ٧اهذ ٧اٞت الٗ٣ىص التي ًبرمها الهٛحر جدخاط بلى مىا٣ٞت الىلي متى ٧اهذ صاثغة بحن الىٟ٘
والًغعٞ ،ةن ٖ٣ض الؼواط ًخُلب طل ٪ؤًًا ،ول ً٨في خالت اجداص ؾً الؼواط وؾً َلُت٦ ،ما جُلبه الاجٟاُ٢اث
الضولُت ،ؤو الدكغَٗاث الىَىُت طاتهاٞ ،ةن مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط جهبذ ٚحر طاث مٗجى؛ َاملا ؤهه ًجىػ للمغؤة ؤن جبرم
ما حكاء مً الٗ٣ىص ،وٍهبذ اقتراٍ مىا٣ٞت الىلي ٖلى الؼواط جُُ٣ضا لخغٍت املغؤة ومؿاؾا بد٣ى٢ها ،وحهضم مبضؤ
املؿاواة بحن الغظل واملغؤة.
ً
زالشا :اإلايرار
جخ ٤ٟالدكغَٗاث الٗغبُت مدل البدض في الخمؿ ٪ب٣ىاٖض اللعَٗت إلاؾالمُت ُٞما ًخهل باألههبت إلاعزُت.بال ؤن
الٟاع ١ؾاسخي بحن بًٗها ججلى في مؿإلت جىُٓم ٢ىاٖض املحرار في ٢ىاهحن خىا ٫الصخهُت ؤو إلاخالت بكإجها بلى
املظَب إلاؾالمي املخب٘ في الضولتٖ ،لى الىدى املبحن جباٖا.
 1976الظي ؤخا ٫مؿاثل املحرار بلى الغؤي الغاجر مً ٣ٞه ؤبي
ٟٞي عصن ،وزالٞا ل٣اهىن خىا ٫الصخهُت لؿىت
ٖ 2010لى خاالث املحرار و ههبت في الباب الخاؾ٘ مىه ،وهغي ؤن ج٣ىحن
خىُٟت ،هو ٢اهىن خىا ٫الصخهُت لؿىت
ؤخ٩ام املحرار بمىظب َظٍ ال٣ىاهحن ًإحي مخىا٣ٞا م٘ املباصت الضؾخىعٍت التي حكترٍ ٖلم ال٩اٞت بال٣اهىن ٢بل جُبُ٣ه،
مً زال ٫وكغٍ في الجغٍضة الغؾمُت ،ؤما إلاخالت بلى ٣ٞه مٗحن ٞةجها جدىافى م٘ َظا املبضؤ ،الخخمالُت ظهل البٌٗ مً
الىاؽ َ٫ظا ال٣ٟه والازخالٞاث الىاعصة ُٞه.
ٖ 2010لى املبضؤ الظي ٧ان مُب٣ا في الؿاب ٤بسهىم املحرار مً ؤن
ؤب٣ى ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي لؿىت
للظ٦غ مشل خٔ هصُحن٦.ما ؤب٣ى ال٣اهىن املظ٧ىع ٖلى الىنُت الىاظبت التي بمىظبها ٌؿخد ٤ؤبىاء الابً املخىفى ٢بل
مىعزه خهت ؤبحهم في املحرار بما ال ًخجاوػ زلض التر٦ت ،وٖلى الغٚم مً ؤَمُت َظا الىو وٖضالخه ،بال ؤهه ،وفي امل٣ابل،
ٞغ ١بحن ؤوالص الابن وؤوالص البيذ ،بط ؤ٢غ جىعٍض ؤوالص الابً بالىنُت الىاظبت صون ؤوالص البيذ.
 1984إلاعر في املاصة 288وما بٗضَا ،وهجض ؤن َظٍ املىاص هي
وجىاو٢ ٫اهىن خىا ٫الصخهُت ال٩ىٍتي ع٢م 51لؿىت
ج٣ىحن ألخ٩ام الكغَٗت إلاؾالمُت في املحرار ،بدُض لم ٌؿاو َظا ال٣اهىن بحن الظ٦غ و هثى في ههبت ،بط و٣ٞا ألخ٩ام
َظا ال٣اهىن ٞةن للظ٦غ مشل خٔ هصُحن.
وفي مهغٞ ،ةن ههِب املغؤة في املحرار َى هه ٠ما ٌؿخد٣ه الغظل ،جماقُا م٘ ال٣ٟه إلاؾالمي الظي ظٗل للظ٦غ
مشل خٔ هصُحن ،ووعص في ج٣غٍغ  ESCWAاملخٗل ٤بخُبُ ٤مهغ الجٟاُ٢ت ؾُضاو ؤن ؤخ٩ام املحرار املٗمى ٫بها بمهغ
جمحز بحن الغظل واملغؤة ،خُض ظاء ُٞه "ًد ٤للمغؤة ؤن جغر امللُ٨ت ل ً٨وؿبت الٗ٣اع الظي ًجىػ ؤن جغزه
جدضصَا ال٣ىاهحن الضًيُت التي بمىظبها ًغر املؿلم املهغي يٟٗي ما جغزه املؿلمت املهغٍت" .
 1984امل٘ص ٫ؤخ٩ام املحرار في ال٨خاب الشالض مىه ،املاصة 126وما بٗضَا،
وجىاو ٫ال٣اهىن الجؼاثغي ع٢م 11لؿىت
وَٗخبر ال٣ٟه إلاؾالمي املهضع الغثِـ لهظٍ الىهىم ،بط ؤن ههِب املغؤة و٣ٞا ألخ٩امها ٌؿاوي هه ٠ههِب الغظل
ٔ أنظر ادلادة  ٖٓٚكادلادة  ٖٕٚمن قانوف األحواؿ الشخصية رقم ٔ٘ لسنة ٗ ٜٔٛادلعدؿ.
ٕ أنظر الرابط التاِف www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990 :تاريخ الزيارة٘ٔ.ٕٓٔٗ/ٗ/
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)للظ٦غ مشل خٔ هصُحن(.وٖىض ٖغى الجؼاثغ لخ٣غٍغَا املخٗل ٤بىيُٗت خ٣ى ١إلاوؿان ؤمام لجىت املغاظٗت الضولُت
٧ ،2008ان مً بحن الخىنُاث التي ٢ضمذ للجؼاثغ يغوعة ج٨غَـ الٗضالت بحن الجيؿحن في
الخابٗت لؤلمم املخدضة في الٗام
املحرار ،بال ؤن ممشل الجؼاثغ اٖخبر ؤن َظٍ الخىنُت جسال ٠ؾُاصة الكٗب الجؼاثغي.
 2005ؤخ٩ام املىاعٍض في املاصة 313وما بٗضَا ،وٍخطر مً َظٍ
وٖالج ٢اهىن خىا ٫الصخهُت إلاماعاحي لؿىت
املىاص ؤن املهضع الغثِـ لها َى ؤخ٩ام ال٣ٟه إلاؾالمي ،بدُض ً٩ىن للظ٦غ مشل خٔ هصُحن.ؤزظ ال٣اهىن املظ٧ىع في
املاصة 272مىه بالىنُت الىاظبت ،بدُض ؤُٖى ؤوالص الابً املخىفى ؤو البيذ املخىٞاة خهت ؤبحهم بما ال ًخجاوػ الشلض،
وخؿىا ٗٞل املكغٕ إلاماعاحي ٖىضما لم ًٟغ ١في َظٍ املاصة بحن ؤوالص الابً وؤوالص البيذ.
 1992املٗض ،٫مً ؤخ٩ام ال٣ٟه إلاؾالمي.ؤزظ
و٦ظل ٪اؾخمض ٢اهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي ع٢م 20لؿىت
ث اؾدبضاَ ٫ظا الخ٨م بمىظب ال٣اهىن ع٢م27
ال٣اهىن الُمجي املظ٧ىع في الىنُت الىاظبت ألوالص الابً املخىفى ،و٢ض م
ً
 1998لُهبذ الىو ٖلى الىدى الخالي "ججب الدؿىٍت بحن والص في الؼواط والخٗلُم ٞةطا ٧ان ٢ض نغ ٝؤمىالا في
لؿىت
جؼوٍج وحٗلُم البٌٗ ٗٞلُه حؿىٍت آلازغًٍ بهم ٞةن لم ًٟٗل ختى ماث ولم ًىم بها َّو
ؾىي ال٣اضخي بُجهم بةزغاط ال٣ضع
ً
املؿاوي لهم م٘ وظىب الدؿىٍت ؤًًا بحن والص وبُ٣ت الىعزت بن ٧اهىا َبَ ٤غٍ٣ت املىاعٍض".وهغي ؤن الٛاًت مً َظا
الىو جد ٤ُ٣الٗضالت في ؤمىا ٫املىعر ،بدُض بطا ما ٧ان ؤهٖ ٤ٟلى بٌٗ الىعزت صون البٌٗ آلازغ ؾىي مغ بُجهم.
 2009مً مٗالجت ألخ٩ام املحرار ،بال ؤن املاصة الشالشت مىه جدُل بكإن ما لم ًغص
زال ال٣اهىن البدغٍجي ع٢م 19لؿىت
به هو في َظا ال٣اهىن بلى الغؤي الؿاثض في املظَب املال٩يٞ ،ةن لم ًىظض ؤزظ ال٣اضخي بٛحرٍ مً املظاَب عبٗت ألؾباب
ًبُجها في خ٨مه ،وبطا حٗظع طلَ ٪ب ٤ال٣اضخي ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت الٗامت في الكغَٗت إلاؾالمُت.
 (301بما ًخىا٤ٞ
-241
 2006ؤخ٩ام إلاعر في ال٨خاب الخامـ مىه في املىاص )
هٓم ٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م 22لؿىت
ً
 (245مً ال٣اهىن ؤؾباب إلاعر في زالزت؛ الؼوظُت ،ال٣غابت ،الىالء.وو٣ٞا
وؤخ٩ام الكغَٗت إلاؾالمُت.وخهغث املاصة )
ً
٩ً (250ىن إلاعر بالٟغى ،ؤو الخٗهِب ،ؤو بهما مٗا ؤو بالغخم.وبسهىم إلاعر بالخٗهِب ٞخسً٘ ؤخ٩امه
للماصة )
و٣ٞا لهظا ال٣اهىن ملبضؤ ؤن للظ٦غ مشل خٔ هصُحن.
وٌٗخمض ال٣اهىن الخىوسخي في حكغَٗه ملؿإلت ج٣ؿُم املحرار ٖلى ههىم الضًً إلاؾالمي.و٢ض خضص الٟهل ) (89مً
ال٣اهىن الىعزت بىىٖحن :طو الٟغوى وطو الخٗهِبٞ.باليؿبت ألصخاب الٟغوى ،جُب ٤في خ٣هم ؤخ٩ام الكغَٗت
 (112مً ال٣اهىن٦.ما ؤن ٢ىاٖض إلاعر بالخٗهِب مؿخمضة باألؾاؽ مً ال٣اٖضة الكغُٖت
إلاؾالمُت و٣ٞا للٟهى-91) ٫
 (121مً ال٣اهىن.
-113
ال٣اثلت بإن للظ٦غ مشل خٔ هصُحن ،و٣ٞا للٟهى) ٫
 (395مً ال٣اهىن وطل ٪بما ًخماشخى م٘ ٢ىاٖض
-321
 2004ؤخ٩ام إلاعر في املىاص )
هٓمذ مضوهت ؾغة المٚغبُت لٗام
 (334مً ال٣اهىن الىعزت بإعبٗت ؤنىا :ٝواعر بالٟغى  ،ِ٣ٞوواعر
الكغَٗت إلاؾالمُت واملظَب املال٩ي.خضصث املاصة )
ً
ً
ً
بالخٗهِب  ،ِ٣ٞوواعر بهما ظمٗا ،وواعر بهما اهٟغاصا.وٍىعر ؤصخاب الٟغوى و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن املىهىم ٖلحها
ٔ أنظر الرابط التاِف http://www.djazairess.com/elhiwar/40616 :تاريخ الزيارة ٕ٘.ٕٓٔٗ/ٗ/
ٕ كفقا للمادة ٕٕ٘ من قانوف األحواؿ الشخصية القطرم ،فإف الفركض ىي احلصص احملددة للوارث يف الًتكة بالنص الشرعي ،مثل النصف ،الربع ،الثمن ،الثلثاف،
الثلث ،السدس ،ثلث الباقي.كىذا تأكيد على إعماؿ قواعد الشريعة اإلسالمية يف القانوف فيما يتعلق باإلرث.
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ً
 (347واملؿخمضة مً ٢ىاٖض الكغَٗت إلاؾالمُت.ؤما إلاعر بالٗهباث ٩ُٞىن و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن
-341
في الٟهى) ٫
 (354واملؿدىضة باألؾاؽ لل٣اٖضة الكغُٖت "للظ٦غ مشل خٔ هصُحن".وٍمىذ الخٗضًل
-348
املىهىم ٖلحها في الٟهى) ٫
ديع ٖلى املضوهت ،الخُٟضة والخُٟض مً ظهت مٖ ،لى ٚغاع ؤبىاء الابً ،خ٣هم في خهتهم مً جغ٦ت ظضَم ،هؼوال ٖىض
الاظتهاص والٗض ٫في الىنُت الىاظبت .
ًخطر مً صعاؾت حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت ؤن مؿإلت املحرار ما ػالذ مد٩ىمت بإخ٩ام ال٣ٟه إلاؾالمي ؾىاء جم
الميار ؤم ال ،وعبما ً٩ىن الؿبب في طلَ ٪ى َبُٗت املجخمٗاث الٗغبُت التي جغ ٌٞجُبُ ٤ؤخ٩ام مٛاًغة
ج٣ىحن ؤخ٩ام ع
ألخ٩ام الضًً إلاؾالمي ٖلى املحرار ،ولى ٧اهذ الاجٟاُ٢اث الضولُت جسال ٠طل ،٪اهُال٢ا مً ال٣اٖضة ال٣ايُت بٗضم
ظىاػ الاظتهاص في مىعص الىو.وهجض ؤن الضو ٫الٗغبُت التي اهًمذ بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الٗال٢ت جدٟٓذ ٖلى
مؿإلت املؿاواة في املحرار بحن الغظل واملغؤة بظعَٗت ؤن َظٍ املؿاواة جسال ٠ؾُاصة الكٗب٦ ،ما َى الخا ٫في
الجؼاثغ.وٖلى الغٚم مً ؤن الضو ٫الٗغبُت جٟغ ١بحن الغظل واملغؤة في ؤخ٩ام املحرار بمىظب ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت باألؾغة
ؤو خىا ٫الصخهُت بال ؤن صؾاجحر مٗٓم َظٍ الضو ٫جىو ٖلى مبضؤ املؿاواة بحن الجيؿحن وٖضم الخمُحز بُجهما ،مغ
الظي ًخُلب بٖاصة الىٓغ في الدكغَٗاث طاث الٗال٢ت بما ًيسجم والضؾاجحر ٖلى اٖخباع الؼامُتها زالٞا لالجٟاُ٢اث
الضولُت التي ًم ً٨للضو ٫الخدٖ ٟٔلى بٌٗ املىاص ؤو املؿاثل التي جًمىتها ٦ما َى خانل في اجٟاُ٢ت "ؾُضاو" التي جم
الخدٖ ٟٔلى ٖضًض مً ههىنها مً ٢بل الضو ٫الٗغبُت بدُض ؤٞغٚذ َظٍ الاجٟاُ٢اث مً مٗىاَا والٛاًت مجها.
ً
سابّا :الخلْ
نل في حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت مدل البدض ؤن الخل٘ ال ًخم بال بالتراضخي وخضٍ ،باؾخصىاء خالت الجؼاثغٞ.ى٣ٞا
 1984املٗضٞ ،٫ةهه ًجىػ للؼوظت صون مىا٣ٞت الؼوط ؤن جسال٘ هٟؿها
ألخ٩ام املاصة 54مً ال٣اهىن الجؼاثغي ع٢م 11لؿىت
بم٣ابل مالي ،وبطا لم ًخ ٤ٟالؼوظان ٖلى امل٣ابل املالي ًد٨م ال٣اضخي بما ال ًخجاوػ نضا) ١مهغ( املشل و٢ذ نضوع
الخ٨م.وٌٗخبر َظا الىو هها مخُىعا بامل٣اعهت م٘ ٚحرٍ مً الىهىم الباخشت في الخل٘ في حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت
زغي ،بط ؤن َظا الىو لم ًخُلب قغوَا للخل٘٦ ،إن جهغح الؼوظت ؤجها جسصخى ب٢امت خضوص هللا ،ولم ًخُلب ٦ظل٪
مداولت إلانالح بحن الؼوظحن ٢بل الخ٨م بةجهاء الغابُت الؼوطًت ،بل بن َظا الىو ؤُٖى املغؤة الخ ٤بةجهاء الغابُت
الؼوظُت صون ُ٢ض ؤو قغٍ ،وطل ٪بمجغص ج٣ضًم َلب بلى ال٣اضخي.
) ،2010املىاص مً 102ختىٞ (113ةن
وو٣ٞا للٟهل الشالض مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي ع٢م ) (36لؿىت
الخل٘ ً٩ىن باجٟا ١الُغٞحن ،بدُض جٟخضي الؼوظت هٟـَا بةٖاصة املهغ الظي صٗٞه الؼوط لها ،ؤو ٚحرٍ ،بط ؤظاػ ال٣اهىن
ً
ؤن ً٩ىن مدال للٗىى في الخل٘ ٧ل ما ظاػ إلالتزام به قغٖا ،وَكترٍ لصخت الخل٘ ؤن ً٩ىن الؼوط ؤَال إلً٣إ الُال،١
ً
ً
 (114مً ال٣اهىن طاجه مىدذ املد٨مت
واملغؤة مدال له ،وؤَال لئللتزام بالٗىى ،و ٤ٞؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ،بال ؤن املاصة )
ٔ راجع ديباجة ادلدكنة ،متوفرة على الرابط التاِف:
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htm
سبت الزيارة بتاريخ ٓٔ.ٕٓٔٗ/ٗ/ككذلك تستند أحكاـ ادلواريث يف ليبيا إُف أحكاـ الشريعة اإلسالمية سندا للقانوف رقم  ٙلسنة  ،ٜٔ٘ٙدبا يعين أف نصيب ادلرأة
يف ادلرياث يساكم نصف نصيب الرجل.للمزيد أنظر ،تقرير منظمة  Human Rights Watchينتقد أحكاـ اإلسالـ يف ادلرياث كتعدد الزكجات ادلعموؿ بو يف
القانوف اللييب.تاريخ النشر ٘ :يونيو ٖٕٔٓ ،مت الوصوؿ إليو بتاريخ  ،ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٚمتوفر على الرابط التاِف ،سبت الزيارة بتاريخ ٕٔhttp://aroos-،ٕٓٔٗ/ٗ/
.elbahr.com/?p=7005
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ٖىض َلب الؼوظت الخٟغٍ ٤بُجها وبحن ػوظها لخكُتها ٖضم ب٢امت خضوص هللا وبًٛها الخُاة م٘ ػوظها ؾلُت الخٟغٍ٤
بُجهما ،بٗض بظ ٫مؿاعي الهلر ،وجىاػلها ًٖ خ٣ى٢ها الؼوظُت واملهغ.
َ (114ى زل٘ ً٢اجي عٚما ًٖ الؼوط ،ومً َغ ٝواخض ،ولى ظاءث َظٍ املاصة في
ُوٍالخٔ ؤن مًمىن املاصة )
الٟهل الخام بالخٟغٍ ٤الً٣اجي ،و٢ض ؤَلٖ ٤لحها ال٣اهىن الخٟغٍ ٤لالٞخضاء.
 1984املٗض ،٫وهجض
 (119مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ع٢م 51لؿىت
-111
ٖالج املكغٕ ال٩ىٍتي الخل٘ في املىاص مً )
ؤن الخل٘ و٣ٞا ألخ٩ام َظٍ املىاص ال ً٩ىن بال بالتراضخي ،بط ٌكترٍ ُٞه مىا٣ٞت الؼوط ،وٍ ٘٣الخل٘ َال٢ا باثىا؛ ألن
الؼوظت ج٩ىن ٢ض اٞخضث هٟؿها مً زال ٫ص ٘ٞمبل ٜمً املا ٫للؼوط م٣ابل جُلُ٣ها.
ّ
ولم ًإحي املكغٕ بإي هو ًم ً٨الؼوظت مً الخل٘ صون مىا٣ٞت الؼوط ؤو عٚما ٖىه٦ ،ما َى الخا ٫في الدكغَ٘
عصوي مشال ،ومٞاص طل ٪ؤن الؼوظت ال ًم ً٨لها ،في ٚحر خاالث الخٟغٍ ٤الً٣اجي ،بجهاء الغابُت الؼوظُت بال بمىا٣ٞت
الؼوط ،وبٗض اٞخضاء هٟؿها مً زال ٫ص ٘ٞمبل ٜمً املا ٫للؼوط.وَظا ًمازل الخا ٫في الُمً ،بط و٣ٞا ألخ٩ام املاصة 72وما
 1992املٗضٞ ،٫ةن الخل٘ ٞغ٢ت بحن الؼوظحن م٣ابل ٖىى مً الؼوظت ؤو
بٗضَا مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت لؿىت
ٚحرَا ،والخل٘ ال ً٩ىن بال بالتراضخي ؤو ما ًضٖ ٫لُه٣ٖ ،ضا ٧ان ؤو قغَا.
 ،2000بما ؤن ً٩ىن بالتراضخي
وفي مهغ ،فئن الخل٘ و٣ٞا للماصة 20مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ع٢م ) (1لؿىت
بحن الؼوظحن ،ؤو عٚما ًٖ الؼوط بضٖىي جغٗٞها الؼوظت لضي املد٨مت املسخهت ،ول ً٨ال جد٨م املد٨مت بالخل٘ بال بٗض
مداولت إلانالح بحن الؼوظحن ،وٖلى الؼوظت ؤن جٟخضي هٟؿها بإن حُٗض للؼوط الهضا ١الظي صٗٞخه ؤو الخىاػًٖ ٫
خ٣ى٢ها الكغُٖت.و٢ض ٖ٣بذ لجىت ؾُضاو الضولُت ٖلى الجؼثُت الؿاب٣ت مً ٢اهىن الخل٘ ب٣ىلها " :جالخٔ اللجىت ب٣ل٤
2000
ؤهه ًخىظب ٖلى املغؤة التي جداو ٫الُالَ ًٖ ١غٍ ٤بجهاء ٖ٣ض الؼواط بةعاصتها املىٟغصة بمىظب ال٣اهىن ع٢م ) (1لٗام
ُ
)الخل٘( ،ؤن جخسلى في ٧ل الخاالث ًٖ خ٣ى٢ها في الخهىٖ ٫لى ه٣ٟت ،بما ٞحها املهغ" .
و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للمكغٕ إلاماعاحي ٝ ،نل َى التراضخي بحن الؼوظحن ٖلى الٟغ٢تٖ ،لى اٖخباع ؤن الخل٘ ٖ٣ض
بحن الؼوظحن ٖلى بجهاء الغابُت الؼوظُت بٗىى جبظله الؼوظت ؤو ٚحرَاٞ ،الخل٘ ُٞه ٞسخ لٗ٣ض الؼواط.وؤظاػ ٢اهىن
 2005الخل٘ للؼوظت عٚما ًٖ الؼوط بطا ٧ان عًٞه الخل٘ حٗىخا ،وزُ ٠ؤال ًُ٣ما خضوص هللا
خىا ٫الصخهُت لؿىت
ٔ تنص ادلادة ٗٔٔ من قانوف األحواؿ الشخصية ادلذكور اليت جاءت يف اؿفصل الرابع ادلتعلق بالتفريق القضائي على أنو "أ -إذا طلبت الزكجة التفريق قبل الدخوؿ
كأكدعت ما قبضتو من مهرىا كما أخذتو من ىدايا كما أنفقو الزكج من أجل الزكاج كامتنع الزكج عن ذلك بذلت احملكمة جهدىا يف الصلح بني مها فإف َف يصطلحا
أحالت األمر إُف حكمني دلواالة مساعي الصلح بينهما خالؿ مدة ثالثني يومان فإذا َف يتم الصلح  -ٔ :ربكم احملكمة بفسخ العقد بني الزكجني بعد إعادة ما قبضتو
الزكجة من ادلهر كما أخذتو من ىدايا كما أنفقو الزكج من أجل الزكاج  -ٕ.إذا اختلف الزكجاف يف مقدار نفقات الزكاج كاذلدايا جعل تقدير ذلك إُف اٌف كمني.ب-
اذا أقامت الزكجة بعد الدخوؿ أك اخللوة دعول تطلب فيها التفريق بينها كبني زكجها كبينت بإقرار صريح منها أهنا تبغض احلياة معو كانو ال سبيل الستمرار احلياة
الزكجية بينهما كزبشى اف ال تقيم حدكد اهلل بسبب ىذا البغض كافتدت نفسها بالتنازؿ عن مجيع حقوقها الزكجية كردت عليو الصداؽ الذم استلمتو حاكلت احملكمة
الصلح بني الزكجني فإف َف تستطع أرسلت حكمني دلواالة مساعي الصلح بينهما خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثني يوما فإف َف يتم الصلح حكمت احملكمة بفسخ عقد
الزكاج بينهما".
ٕ كقد طعن على دستورية ىذا النص يف القضية الدستورية رقم ٕٔٓ لسنة ٖٕ قضائية ،كجبلسة ٘ٔ ،ٕٕٓٓ/ٕٔ/قضت احملكمة الدستورية العليا برفض الدعول
التفاؽ النص كأحكاـ الشريعة اإلسالمية.
3
تاريخ الزيارة ٕٗhttps://www1.umn.edu/humanrts/arabic/eg-wom.htmlٕٓٔٗ/ٗ/
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) 1984املاصجحن 48و ،(49بال ؤهه ً٩ىن للمد٨ت
)املاصجان.(111،110وَا ؤًًا ههج املكغٕ اللُبي في ال٣اهىن ع٢م 10لؿىت
ٖىضما جد٨م بالخٟغٍٖ ٤ىض حٗىذ الؼوط جإظُل ص ٘ٞالبض) ٫الٗىى( بلى خحن ٌؿغ الؼوظت بن زبذ ٖؿغَا و٢ذ
الخٟغٍ.٤وؾاع املكغٕ البدغٍجي ٖلى الىهج طاجه ،بال ؤهه ٢طخى بٗضم ظىاػ َلب الؼوط بضال ًؼٍض ٖلى املهغ املضٞىٕ )املاصة
.(2009وخٓغث املاصة 98مً ال٣اهىن املظ٧ىع ؤن ً٩ىن بض ٫الخل٘ الخسلي ًٖ خًاهت والص
 97مً ال٣اهىن ع٢م 19لؿىت
ؤو ًٖ ؤي خ ٤مً خ٣ى٢همٞ ،ةن و ٘٢صر الخل٘ وبُل الكغٍ ،وٍ٩ىن ٖىضَا لخايىتهم ؤزظَم وجلؼم ه٣ٟتهم ٖلى
والضَم.واقترَذ املاصة الؿاب٣ت الؾخد٣ا ١الؼوط ما زىل٘ ٖلُه ؤن ً٩ىن زل٘ الؼوظت ازخُاعا مجها ،صون ب٦غاٍ ؤو يغع .
لم ًغص هو مباقغ في مجلت خىا ٫الصخهُت الخىوؿُت ٖلى الخل٘ ،وبالغظىٕ بلى الٟهلحن ) 30و (31مً املجلت،
هجض ؤن الُال ٘٣ً ١لضي املد٨متُ ،وٍد٨م به في زالر خاالث :بالتراضخي؛ بىاء ٖلى َلب ؤخض الؼوظحن ملا خهل له مً
يغع؛ وبىاء ٖلى عٚبت الؼوط بوكاء الُال ١ؤو مُالبت الؼوظت به ،وفي ظمُ٘ خىاً ،٫م ً٨ل٩ل مً الؼوظحن املخًغع
مً الُال ١مً ٚحر التراضخي َلب حٗىٌٍ ًٖ يغاع املاصًت والمٖىىٍت ،ما ٢ض ٌٗجي ؤن الخالت ولى )الُال ١بالتراضخي(
حكبه خالت الخل٘ بالتراضخي امل٣غع في بٌٗ ٢ىاهحن خىا ٫الصخهُت امل٣اعهت ،بال ؤهه َىا ،ال ًخم بىاء ٖلى بضَ ٫املا ٧ان
الاجٟا ١ال ٌكحر بلى طل ،٪في خحن ًم ً٨اٖخباع الخالت الشالشت ؤٖالٍ زلٗا مً َغ ٝالؼوظت وخضَا ً٣ىم به البض٫
)الخٗىٌٍ( ٖىض زبىث جًغع الؼوط مىه.
ٞ.(120األنل في َظٍ املضوهت
-115
وهٓمذ مضوهت ٢اهىن ؾغة املٛغبُت ؤخ٩ام الخل٘ في الباب الشـاوي مجها في املىاص )
 (116ال ًلؼم بض ٫الخل٘ في خالت الؼوظت املسالٗت ٚحر بالٛت ؾً
ؤن الخل٘ ال ً٩ىن بال بالتراضخي )املاصة.(115وو٣ٞا للماصة )
الغقض بال بمىا٣ٞت الىاثب الكغعي ،في خحن جسال٘ الؼوظت الغاقضة ًٖ هٟؿها ،وبض ٫زلٗها مٗخبر صون مىا٣ٞت
الىلي.وللؼوظت خ ٤اؾترظإ ما زالٗذ به ،بطا ؤزبدذ ؤن زلٗها ٧ان هدُجت ب٦غاٍ ؤو بيغاع الؼوط بها ،بال ؤن الخل٘ ًب٣ى
خانال في ظمُ٘ خىا) ٫املاصة ،(117وبسهىم َبُٗت البضُٞ ،٫صر ؤن ً٩ىن بضال ٧ل ما صر إلالتزام به قغٖا صون
حٗؿ ٠ؤو مٛاالة )املاصة.(118
وٖلُهٞ ،ال ًصر ؤن ً٩ىن بض ٫الخل٘ قِئا حٗل ٤به خَٟ ٤ا ٫ؤو ه٣ٟتهم بطا ٧اهذ م مٗؿغة.وبطا ؤٖؿغث م
املسخلٗت بى٣ٟت ؤَٟالها ،وظبذ الى٣ٟت ٖلى ؤبيَم،صون مؿاؽ بد٣ه في الغظىٕ ٖلحها خاٌ ٫ؿغَا )املاصة.(119
وٖىض اجٟا ١الؼوظحن ٖلى الخل٘ ،وازخالٞهما في جدضًض البضً ،٫غ ٘ٞمغ بلى املد٨مت ملداولت الهلر بُجهماٞ ،ةن
حٗظع الهلر ،خ٨مذ املد٨مت بىٟاط الخل٘ بٗض ج٣ضًغ م٣ابله ،مغاُٖت في طل ٪مبل ٜاملهغ امل٣ضم ،وٞترة الؼواط ،وؤؾباب

ٕٕ لسنة  ٕٓٓٙأحكاـ اخللع يف ادلواد (-ٔٔٛ
ٔ كيعترب موقف ادلشرع القطرم شبيها بنظريه البحريين ،حيث نظم الباب الثالث من قانوف األسرة رقم
ٕٕٔ).كاألصل يف ىذا القانوف ىو الًتاضي بني الزكجني على ادلخالعة ،فإف تعذر ذلك ،نشأ حق الزكجة بطلبو قضاء .كيف ىذا ،تقضي اَفادة ( )ٔٔٛبأف اخللع َح ّل
عقد الزكاج بًتاضي الزكجني بلفف اخللع ،أك ما يف معناه ،على بدؿ تبذلو الزكجة ،كال يشًتط أف يكوف يف حالة طهر ادلرأة ،كيكوف فسخان للعقد ،كيشًتط لصحة
اخللع أىلية الزكجة للبذؿ ،كأىلية الزكج إليقاع الطالؽ ( ادلادة  ،)ٜٔٔكحرصا على محاية حقكؽ األبناء ،حظرت ادلادة (ٕٓٔ) من القانوف أف يكوف بدؿ اخللع من
جهة الزكجة تنازذلا عن حضانة األكالد ،أك عن أم حق من حقوقهم  ،كعند بطالف البدؿ لفساده ،يظل اخللع صحيحا ،كيقوـ القاضي ادلختص بتقدير بدؿ مناسب
( ادلادة ٕٔٔ).كيف حالة عدـ تراضي الزكجني على اخللع ،تقو ـ احملكمة دبحاكلة الصلح بني الزكجني كتندب لذلك حكمني دلباشرة مساعي الصلح خالؿ مدة ال
ذباكز ستة أشهر ،كإذا َف يتوصل احلكماف للصلح ،كطلبت الزكجة ادلخالعة مقابل تنازذلا عن حقوقها ادلالية الشرعية ،كردت عليو ادلهر ا لذم قدمو ذلا ،حكمت
احملكمة بالتفريق بينهما ( ادلادة ٕٕٔ).
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َلب الخل٘ ،والخالت املاصًت للؼوظت ،وفي خا ٫ؤنغث الؼوظت ٖلى َلب الخل٘ ،ولم ٌؿخجب لها الؼوط ،ال ً٩ىن ؤمامها
مً وؾُلت بال َلب الخٟغٍ ٤للجزإ والك٣ا) ١املاصة.(120
ًخطر مما ؾب ،٤ؤن حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت اٖخبرث٦ ،إنل ٖام ،ؤن الخل٘ ي٧ىن بالتراضخي؛ ؤي
باجٟا ١الؼوظحن ٖلى بجهاء الغابُت الؼوظُت٦ ،ما َى الخا ٫في ب٢امت الٗ٣ض ،و٣ٞا لل٣اهىوي املضوي ،بال ؤن بٌٗ َظٍ
الدكغَٗاث ؤظاػث للؼوظت ؤن جُلب الخل٘ ً٢اء عٚما ًٖ الغظل و٣ٞا لكغوٍ مُٗىت :مجها ؤن جهغح ؤجها جسصخى ؤال
جُ٣م خضوص هللا ،ؤو بطا ٧ان ع ٌٞالؼوط حٗىخا ؤو بيغاعا بها.
وٍالخٔ ؤًًا ،ؤهه ٌكترٍ في الخل٘ ؾىاء ؤ٧ان بالتراضخي ؤو بد٨م ال٣اضخي ؤن ج٣ىم املغؤة بٟضاء هٟؿها ،ؤي بض٘ٞ
مبل ٜمً املا ٫للؼوط ،ول ً٨بٌٗ الدكغَٗاث مىٗذ ؤن ً٩ىن للخل٘ ؤزغ ٖلى الى٣ٟت ؤو الخ ٤في الخًاهت بِىما ؤظاػ
بًٗها ؤن ج٩ىن الى٣ٟت ؤو الخًاهت مدال ملا جٟخضي به املغؤة هٟؿها.
وما ًالخٔ ٖلى الدكغَٗاث املخٗل٣ت بالخل٘ في الضو ٫الٗغبُت ،بك٩ل ٖامَ ،ى ٖضم املؿاواة بحن الغظل واملغؤة في
مؿإلت بجهاء الغابُت الؼوظُتٞ ،الؼوط له بجهاء َظٍ الغابُت متى قاء بل ٟٔالُال ،١ؤما املغؤة ٞال ًم ً٨لها طل ٪بال
بمىا٣ٞت الؼوط وبٟضاء هٟؿها مً زال ٫ص ٘ٞمبل ٜمً املا ٫للؼوط ،م٘ مغاٖاة ما جمل٨ه مً م٨ىت َلب الخٟغٍ ٤الً٣اجي
في خاالث مُٗىت٦ ،ما ؾُإحي بُاهه.
ً
خامعا :حّذد الضوحاث
جخلخو مىا ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مدل البدض ججاٍ حٗضص الؼوظاث في زالزت اججاَاث؛ اججاٍ ًدٓغ الخٗضص وَى
مى ٠٢املكغٕ الخىوسخي ،وآزغ ًبُده صون ُ٢ض ،وؤزحر ،وَى الكاجً٘ ،جحزٍ بكغوٍ وُ٢ىص مُٗىتً.دٓغ الٟهل )(18
املٗض ٫مً مجلت خىا ٫الصخهُت الخىوؿُت حٗضص الؼوظاث ،وَٗا٢ب ٧ل مً جؼوط وَى في خالت الؼوظُت بالسجً مضة
ٖام ،وبٛغامت ٢ضعَا ماثخان وؤعبٗىن ؤلٞ ٠غه ٪ؤو بةحصي الٗ٣ىبخحن ،ولى ٧ان الؼواط الجضًض لم ًبرم َب ٤ؤخ٩ام
ال٣اهىن.
وججحز حكغَٗاث ال٩ىٍذ وإلاماعاث الٗغبُت املخدضة الخٗضص ختى الؼوظت الغابٗت صون يىابِ ،باؾخصىاء الًابِ
ٖ 1984لى ط٦غ
الٗام امل٣غع في الكغَٗت إلاؾالمُت وَى الٗضٞ ،٫لم ًإث ٢اهىن خىا ٫الصخهُت ال٩ىٍتي ع٢م 51لؿًة
مؿإلت حٗضص الؼوظاث وقغوَها ؤو ؤخ٩امها ،بال ؤن ال٣اهىن املظ٧ىع ٢ض هو في املاصة 343مىه ٖلى ؤن ًُب ٤املكهىع مً
عؤي املالُ٨ت في خالت زلى ال٣اهىن مً خ٨م ما ،ومٟاص طل ٪ؤن املكغٕ ال٩ىٍتي ٌؿمذ بالخٗضص .ولم ًىو ٢اهىن خىا٫
٦ 2005ظلٖ ٪لى ط٦غ قغوٍ مُٗىت لخٗضص الؼوظاث.وَؿخض ٫مً املاصجحن ) (47مً ال٣اهىن
الصخهُت إلاماعاحي لؿىت
الباخشت في املدغماث ما٢خا مً اليؿاء ،والتي جدٓغ الجم٘ بحن ؤ٦ثر مً ؤعبٗت وؿاء ،واملاصة ) (77مىه التي جدٓغ ٖلى
الؼوط ؤن ٌؿ ً٨م٘ ػوظخه يغة لها في مؿ ً٨واخض ،ظىاػ حٗضص الؼوظاث صوهما قغٍ ؤو ُ٢ض.
في امل٣ابل ،ججحز بُ٣ت الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت الخٗضص بكغوٍ جدكابه في مٗٓمها بحن حكغَٗاتهاٟٞ ،ي عصن،
ٖ ،2010لى ال٣اضخي ٢بل بظغاء الٗ٣ض امل٨غع الخد ٤٣مً
ؤوظبذ املاصة 13مً ٢اهىن الاخىا ٫الصخهُت ع٢م ) (36لؿىت
٢ضعة الؼوط املالُت ٖلى املهغ والى٢٠ت ،بياٞت بلى وظىب بٞهام املسُىبت بإن زاَبها متزوط بإزغي ،و٦ظل ٪وظىب بٞهام
ٔ أنظر أمحد داكد ،األحواؿ الشخصية ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ٕٜٓٓ ،ص ٓٗٔ كما بعدىا.
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الؼوظت ولى بٗ٣ض الؼواط بٗض بظغاثه.وٍالخٔ ؤن ما ظاءث به املاصة )ٌٗ (13خبر جُىعا ٖلى ما ٧ان مٗمىال به في ٢اهىن
 1976املٗض) ٫الؿاعي في الًٟت الٛغبُت( ،ول ً٨ال ٌ٘جبر َظا الىو مخماقُا م٘ الاجٟاُ٢اث
خىا ٫الصخهُت ع٢م
الضولُت طاث الٗال٢ت التي جدٓغ الخمُحز بحن الغظل واملغؤة ،ألن ٧ل ما ظاء به َظا ال٣اهىن َى اقتراٍ اٖالم املسُىبت
والؼوظت الؿاب٣تٞ ،لم ًخُلبٖ ،لى ٢ل ،مىا٣ٞت الؼوظت ولى ٖلى ػواط ػوظها مً زاهُت.
ٖ 1929لى الؼوط ؤن ً٣غ في وزُ٣ت
 1985املٗض ٫لل٣اهىن ع٢م 25لؿىت
وفي مهغ ،ؤوظب ال٣اهىن ع٢م 100لؿىت
الؼواط بدالخه الاظخماُٖت ،وبن ٧ان متزوظا ،بُان ؤؾماء الؼوظاث اللىاحي في ٖهمخه ،وم٩ان ا٢امتهً ،وٖلى املىز ٤ؤن
ً٣ىم بةزُاعًَ بالؼواط الجضًض م٘ ٖلم الىنى٦.٫ما ؤظاػ ال٣اهىن املظ٧ىع للؼوظت التي جؼوط ٖلحها ػوظها ؤن جُلب
الُال ١بطا ما لخ٣ها يغع ماصي ؤو مٗىىي ،بال ؤن َظا الخٌ ٤ؿ ِ٣بمطخي ؾىت مً جاعٍش الٗلم بالؼواط ،وٖلى ال٣اضخي
ؤن ًداو ٫إلانالح بحن الؼوظحن ٢بل اً٣إ الُال ،١و٦ظل ٪للؼوظت الجضًضة ؤن جُلب الُال ١بطا لم ج ً٨حٗلم ؤن ػوظها
متزوط ،وجبًً لها زال ٝطل.٪و٢ض ؤبضث لجىت ؾُضاو الضولُت ) (CEDAW Committeeاهؼٖاظها إلباخت املكغٕ املهغي
حٗضص الؼوظاث ب٣ىلها " :وحٗغب اللجىت ًٖ ٢ل٣ها بػاء اؾخمغاع إلاطن ال٣اهىوي بخٗضص الؼوظاث...وجدض اللجىت الخ٩ىمت
ٖلى ؤن جخسظ جضابحر ملى٘ املماعؾت املخٗل٣ت بخٗضص الؼوظاث ً
و٣ٞا ألخ٩ام الاجٟاُ٢ت والخىنُت الٗامت 21للجىت".
 1984املٗض ٫حٗضص الؼوظاث في خضوص الكغَٗت إلاؾالمُت
وفي الجؼاثغ ،ؤظاػث املاصة 8مً ال٣اهىن ع٢م 11لؿىت
متى وظض املبرع الكغعي وجىٞغث قغوٍ وهُت الٗض ،٫لم ًدضص ال٣اهىن املبرعاث التي ًجىػ بخىاٞغَا للؼوط الؼواط مً
ؤزغي ،بل ؤهه ؤزً٘ َظٍ املؿإلت للؿلُت الخ٣ضًغٍت لل٣اضخي.و٢ض اقترَذ املاصة املظ٧ىعة ٖلى الؼوط ازباع الؼوظت
الؿاب٣ت والجضًضة ،وؤن ًخم ج٣ضًم َلب الؼواط بلى عثِـ مد٨مت مىُ٣ت مؿ ً٨الؼوظُت ،ولغثِـ املد٨ت ؤن ًإطن
بالؼواط بطا جإ٦ض مً مىا٣ٞت الؼوظت ولى والجضًضة ،وؤزبذ الؼوط املبرع الكغعي و٢ضعجه ٖلى جىٞحر الٗض ٫والكغوٍ
الًغوعٍت للخُاة الؼوظُت.
وؤُٖذ املاصة 8م٨غع مً ال٣اهىن املظ٧ىع للؼوظت الخ ٤في ع ٘ٞصٖىي ً٢اثُت يض الؼوط للمُالبت بالخُلُ ٤في
خالت الخضلِـ ،و٢ض ههذ املاصة 8م٨غعٖ 1لى ؤن ًٟسخ الؼواط الجضًض٢ ،بل الضزى ،٫بطا لم ٌؿخهضع الؼوط جغزُها
مً ال٣اضخي و٣ٞا ملا ط٦غ ؤٖالٍ.
وما ًالخٔ ٖلى َظٍ املاصة ؤجها عجبذ الٟسخ ٢بل الضزى ،٫وبمٟهىم املسالٟتٞ ،ةن الؼواط الظي ً٩ىن بٗض
الضزى ،٫ال ًىٟسخ ،ولظل٧ ٪ان ظضع الىو ٖلى ٖ٣ىباث ظؼاثُت في خالت ٖضم الامخشا ٫ألخ٩ام َظٍ الىهىم،
٧ىؾُلت لئلظباع ٖلى جُبُ٣ها ،وٖضم الخداًل ٖلحها.وٍالخٔ ؤن املكغٕ الجؼاثغي ٢ض ؤظاػ٦ ،إنل ٖام ،مؿإلت حٗضص
الؼوظاث ،بال ؤهه وي٘ قغوَا ،حٗخبر مُ٣ضة بامل٣اعهت م٘ حكغَٗاث ٖغبُت ؤزغي ،إلظاػة الخٗضص ،بل ؤن جُبَُ ٤ظٍ
الكغوٍ ،في خا ٫جىاٞغَا٢ ،ض ال ًم ً٨الؼوط مً الؼواط بإ٦ثر مً ازيخحن؛ ألن املبرع الكغعي الظي اقترَخه املاصة املىىٍ
بها ًىضع جىاٞغٍ ؤ٦ثر مً مغة.

ٔ سيدة زلمود ،أبرز التعديالت اليت طرأت على قوانني األحواؿ الشخصية ادلصرية ادلعنية بادلرأة خالؿ العقود الثالثة األخرية
التاِف ،سبت الزيارة بتاريخ ٕٔ:ٕٓٔٗ/ٗ/
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990
 ،ٕٜٓٓ-ٜٜٔٚمتوفر على الرابط
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 1992املٗض ،٫حٗضص الؼوظاث قغٍُت الٗض،٫
وفي الُمً ،ججحز املاصة 12مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت لؿىت
وال٣ضعة ٖلى إلاٖالت ،واقٗاع الؼوظت الشاهُت ؤهه متزوط مً ٚحرَا.و٧اهذ َظٍ املاصة حكترٍ ٦ظل ٪اقٗاع الؼوظت ولى
ُ
.1998
بيُت ػوظها الؼواط ٖلحها مً ؤزغي ،بال ؤن َظا الُ٣ض ؤلػي بمىظب ال٣اهىن ع٢م 27لؿىت
 1984ججحز حٗضص الؼوظاث ،بةطن جهضعٍ املد٨مت املسخهت بٗض
وفي لُبُا٧ ،اهذ املاصة 13مً ال٣اهىن ع٢م 10لؿىت
الخإ٦ض مً ْغو ٝالؼوط الاظخماُٖت ،و٢ضعجه املاصًت ،والصخُت ،بال ؤن املد٨مت الٗلُا اللُبُت بهٟتها مد٨مت صؾخىعٍت
٢غعث ع ٘ٞالُ٣ىص الؿاب٣ت ًٖ حٗضص الؼوظاث بٗض الشىعة اللُبُت.
 2009بلى ظىاػ حٗضص الؼوظاث ،بط اقترَذ املاصة17
وفي البدغًٍ ،حكحر املاصجحن 17و 38مً ال٣اهىن ع٢م 19لؿىت
ٕلى الؼوط ؤن ً٣غ في وزُ٣ت الؼواط باؾم الؼوظت ؤو الؼوظاث الالحي في ٖهمخه ومدل ب٢امتهً ،وا٦خٟى ال٣اهىن خا٫
اقتراٍ الؼوظت ٖلى ػوظها ؤال ًتزوط ٖلحها بةزُاعَا بؼواظه الخالي ب٨خاب مسجل مصخىب بٗلم الىنى ٫زال ٫زمؿت
ٖكغ ًىما مً جاعٍش جدغٍغ وزُ٣ت الؼواط امل٨غع٦ ،ما ا٦خٟذ املاصة ) (38الٗض ٫في املبِذ وإلاهٟاٖ ١ىض الجم٘ بحن ػوظخحن
ٞإ٦ثر.
 2006حٗضص الؼوظاث ،وا٦خٟى بىي٘ ُ٢ض و٣ٞا للماصة 14مىه
وفي ُ٢غ ،لم ًدٓغ ٢اهىن ؾغة ع٢م ) (22لؿىت
ماصاٍ بإهه في خالت الؼواط بإزغي ً٩ىن ٖلى مىز٣ٖ ٤ض الؼواط الخإ٦ض مً ٖلم الؼوظت املغاص الؼواط مجها م٨غعا بإخىا٫
الؼوط املالُت ٖىضما حكحر خالت الؼوط بٗضم جىاٞغ ٢ضعجه املالُت ،وٖلى الغٚم مً طل ٪ال ًصر للمىز ٤الامخىإ ًٖ جىزُ٤
ُ
الٗ٣ض بطا عٚب الُغٞان في بجمامه ختى في ْل ٖضم ٢ضعة الؼوط املالُت ،وفي ظمُ٘ خىا ٫جسُغ الؼوظت ؤو الؼوظاث
بهظا الؼواط بٗض جىزُ٣ه.
ً
 ،2004وجدضًضا املىاص ) (46-40مجها ًم ً٨للؼوط الخٗضص بُ٣ىص :بزباع الؼوظت
في املٛغب ،و٣ٞا ملضوهت ؾغة لٗام
ولى بغٚبخه في الؼواط ٖلحها ،والخهىٖ ٫لى بطن ال٣اضخي بظل ،٪والخد ٤٣مً ٢ضعة الؼوط ٖلى الٗض ٫بحن ػوظاجه،
و٢ضعجه املالُت ٖلى بٖالت ؤٞغاص ؤؾغثٌ مً الؼوظت الؿاب٣ت والالخ٣ت ،ويمان ظمُ٘ الخ٣ى ١مً ه٣ٟت وبؾ٩ان ومؿاواة
في ظمُ٘ ؤوظه الخُاة.وٍمى٘ الخٗضص في خالت وظىص قغٍ مً الؼوظت بٗضم التزوط ٖلحهاٞ ،للمغؤة ؤن حكترٍ في الٗ٣ض ٖلى
ػوظها ٖضم الؼواط ٖلحها ،ؤما خاٖ ٫ضم وظىص مشل َظا الكغٍ ،وظب ٖلى ال٣اضخي اؾخضٕاء الؼوظت ولى للخد ٤٣مً
مىا٣ٞتها ،وبزباع وعضخى الؼوظت الشاهُت بإن الؼوط متزوط بٛحرَا ،وٖىض ع ٌٞولى املتزوط ٖلحهاً ،يكإ خ٣ها في َلب
الخُلُ ٤للًغع.
ُٞما ٖضا الخالت الخىوؿُتً ،الخٔ ؤن حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت مدل َظٍ الضعاؾت ؤظاػث حٗضص الؼوظاث ،بال ؤن
بٌٗ ٌطٍ الدكغَٗاث ويٗذ ُ٢ىصا ٖلى الؼوط الظي ًغٚب في الخٗضص مجها الٗض ،٫ؤو ٖضم ظم٘ الؼوظت ولى م٘
الشاهُت في املؿ ً٨طاجه ،ؤو بزُاع الؼوظت الؿاب٣ت ،وإلا٢غاع بىزُ٣ت الؼواط ؤن الؼوط متزوط مً ؾاب٣ت ،والٗض ٫بحن
الؼوظاث.وٍالخٔ ؤًًا ؤن زىعاث الغبُ٘ الٗغبي لم ً ً٨لها ؤي جإزحر ٖلى َظٍ املؿإلت ،بل بجها ،و٦ما َى الخا ٫في لُبُا،
ظاءث بيخاثج ٖ٨ؿُت ٖىضما ؾمدذ املد٨مت الٗلُا الخٗضص صون ُ٢ض.

ٔ أنظر الرابط التاِف:
تاريخ الزيارة http://www.aljazeera.net/news/pages/785adbda-6a49-49e6-9d89-eeeb40fcef37ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٚ
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ً
ظادظا :الخفشٍم اللماةي
جدكابه حكغَٗاث خىا ٫الصخهُت في الضو ٫الٗغبُت مدل البدض بكإن الخاالث التي ًجىػ بػاءَا للؼوظت َلب
الخٟغٍ ٤مً زال ٫مغاظٗت الً٣اء ،م٘ وظىص جباًً بؿُِ بكإن َظٍ الخاالث ،ووظىص ؤخ٩ام ٢اهىهُت مخُىعة في خالتي
جىوـ واملٛغب.
جخ ٤ٟحكغَٗاث ٧ل مً عصن ،وال٩ىٍذ ،ومهغ ،وإلاماعاث ،والُمً ،ولُبُا والبدغًٍ وُ٢غ ٖلى الخاالث الخالُت
التي ًجىػ بػاءَا للؼوظت َلب الخٟغٍ ٤بضٖىي لضي املذ ٦مت املسخهت :الخٟغٍ ٤لٗضم الاهٟا١؛ والخٟغٍ ٤للُٛاب والهجغ
والًغع؛ والخٟغٍ ٤لئلًالء والٓهاع؛ والخٟغٍ ٤للخبـ؛ والخٟغٍ ٤للجزإ والك٣ا١؛ والخٟغٍ ٤للعجؼ ًٖ ص ٘ٞاملهغ؛
والخٟغٍ ٤للغصة؛ والخٟغٍ ٤للُٗىب ،والخٟغٍ ٤لل٣ٟض.وٍالخٔ ٖلى َظٍ الدكغَٗاث ؤجها جمىذ الؼوط في خا ٫الجزإ
والك٣ا ،١والُٗىب الجيؿُت ،والغصة ٦ظل ٪الخ ٤بغ ٘ٞصٖىي الخٟغٍ ،٤في الى٢ذ الظي ًمُٞ ً٨ه للؼوط الاؾخٗايت ًٖ
طل ٪بالُال ،١في خحن ؤهه ال ًم ً٨للؼوظت بجهاء الغابُت الؼوظُت بال مً زال ٫صٖىي الخٟغٍ.٤
و٢ض ؤيا٢ ٝاهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي خالت الٟسخ الوٗضام الٟ٨اءة )وَى خ ٤للؼوظحن(؛ والٟسخ
لل٨غاَُت؛ والٟسخ إلصمان الؼوط ٖلى ال٨دى ٫ؤو املسضعاث )وَظٍ الخالت زحرة م٣غعة بمىظب ال٣اهىوي البدغٍجي لؿىت
ً
٦ 2009ظل.(٪و٣ٞا لخ٣غٍغ  Human Rights Watchحٗاوي املغؤة الُمىُت جمُحزا بسهىم الُال٧ ١ىجها لِؿذ مخاخت لهً
 2006مً مٟهىم الُٗب ؤو املغى
هٟـ خ٤و ١الُال ١املخاخت للغظا ، ٫ووؾ٘ ٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م 22لؿىت
املؿخد٨م ٦ؿبب للخٟغٍ ،٤بدُض ًخٗظع مٗه اؾخمغاع الخُاة الؼوظُت ،وال ًغجى بغئٍ ،ؤو ًغجى بٗض مطخي ؤ٦ثر مً ؾىت،
ً
ً
ٖ٣لُا ٧ان املغى ؤو ًٖىٍا ،ؤنِب به ٢بل الٗ٣ض ؤو بٗضٍ٦ ،ما ؾمذ َظا ال٣اهىن بزباث الًغعٖ ،ىض ع ٘ٞصٖىي جٟغٍ٤
للًغع ،ب٩اٞت َغ ١إلازباث بما ٞحها الكهاصة الؿماُٖت.
 1984املٗضٞ ،٫ةهه ًجىػ للؼوظت ؤن جُلب الُال ١لؤلؾباب الخالُت:
و٣ٞا للماصة 53مً ال٣اهىن الجؼاجي 11لؿىت
ٖضم إلاهٟا ١بٗض نضوع الخ٨م بىظىبه ما لم ج ً٨الؼوظت ٖاملت بةٖؿاعٍ و٢ذ الؼواط؛ والُٗىب التي جدى ٫صون جد٤ُ٣
الهض ٝمً الؼواط؛ والهجغ في املطج٘ ٞى ١ؤعبٗت ؤقهغ؛ ومسالٟت ؤخ٩ام املاصة 8مً ال٣اهىن املظ٧ىع الباخشت في حٗضص
الؼوظاث؛ والخ٨م ٖلى الؼوط بجغٍمت ٞحها مؿاؽ بكغ ٝؾغة وحؿخدُل مٗها مىانلت الٗكغة والخُاة الؼوظُت؛
والُٛبت بٗض مغوع ؾىت صون ٖظع وال ه٣ٟت؛ واعج٩اب ٞاخكت مبِىت؛ والك٣ا ١املؿخمغ بحن الؼوظحن؛ ومسالٟت الكغوٍ
املخٖ ٤ٟلحها في ٖ٣ض الؼواط؛ و٧ل يغع مٗخبر قغٖا.
ٔ كضعت ىذه التشريعات شركطا كأحكاما خاصة لكل نوع من أنو اع التفريق سابقة الذكر ،ال بد من توافرىا لتحكم احملكمة بالتفريق أك بفسخ عقد الزكاج .دلزيد من
التفصيل أنظر :الفصل الرابع من قانوف األحواؿ الشخصية األردين ،كادلواد من ٕٓٔ حىت  ٔٗٛمن قانوف األحواؿ الشخصية الكوييت لسنة ٗ ،ٜٔٛكقانوف األحواؿ
الشخصية ادلصرم لسنة ٕٓٓٓ كتعديالتو كالقانوف رقم ٕ٘ لسنة ٕٓ ٜٔكالقانوف رقم ٕ٘ لسنة  ٜٕٜٔادلصريني ،كالباب الثالث من قانوف األحواؿ الشخصية
االمارايت ،الباب األكؿ من الكتاب الثاين من قانوف األحواؿ الشخصية اليمين ،كادلادة  ٖٜكما بعدىا من القانوف اللييب رقم ٓٔ لسنة ٗ ،ٜٔٛكادلادة ٓٓٔ كما
بعدىا من القانوف البحريين رقم  ٜٔلسنة  ،ٕٜٓٓكادلواد (ٖٕٔ )ٔ٘٘-من قانوف األسرة القطرم رقم ٕٕ لسنة .ٕٓٓٙ
ىي أربعة شهور ،أما
ٕ اإليالء ىو أف حيلف الزكج على عدـ معاشرة زكجتو مدة من الزمن ،كادلدة اليت اعتد فيها الفقو اإلسالمي كأخذت هبا التشريعات العربية
اؿظهار فهو أف يشبو الرجل زكجتو بأحد زلارمو كمسيت بالظهار ألف القوؿ ادلشهور يف الظهار ىو أف يقوؿ الرجل لزكجتو (أنت علي كظهر أمي)
ٖ جيب محاية حقوؽ ادلرأة يف الدستور ،تاريخ النشر.ٕٖٓٔ/ٜ/ٔٚ :مت الوصوؿ اليو بتاريخ Human Rights Watch ،ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٚ
http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17-0
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وَظٍ الخاالث هي خ ٤للؼوظت وخضَا صون الؼوط ،بال ؤن املاصة 55ؤظاػث ألي مً الؼوظحن ؤن ًُلب الُالٝ ١ي
خالت وكىػ آلازغ٦ ،ما جىاولذ املاصة 56مداولت إلانالح بحن الؼوظحن في خالت اخخضام الخال ٝبُجهما صون زبىث يغع.
وفي جىوـ٦ ،ما ؾب ٤ال٣ى ٫بكإن الخضًض ًٖ الخل٘ ،ال ً٩ىن الٟغا ١بحن الؼوظحن بال بد٨م ً٢اجي ،و٣ٞا
للخاالث املظ٧ىع آهٟا )التراضخي ،خهى ٫يغع مً ؤخض الؼوطًً ،ؤو عٚبت الؼوط في بً٣اٖه ،ؤو مُالبت الؼوظت به( ٞ،لم
ً٣م املكغٕ الخىوسخي بخٟهُل خاالث الخٟغٍ ٤الً٣اجيٖ ،لى الىدى امل٣غع في ٚحرٍ مً الخ٣ىِىاث ؾالٟت الظ٦غ.وبهما
ً
ً٢اء ،ومداولت الهلر بُجهماٞ ،ةن حٗظع ًهاع بلى الخ٨م به .
جسً٘ املُالبت به مً ؤخض الؼوظحن
وفي طمُ٘ خىاً ،٫د٨م للمخًغع ماصًا ومٗىىٍا مً الُال ١بالخٗىٌٍ ،و٢ض زو املكغٕ املغؤة بامخُاػ ٖىضما
مىدها الخ ٤في ازخُاع ق٩ل الخٗىٌٍ املاصي )صٗٞت مالُت مدضصة ؤم مبل ٜمالي َىا ٫ب٣ائها ٖلى ُ٢ض الخُاة ،ؤو بلى خحن
ّ
حٛحر ويٗها الاظخماعي بؼواط ظضًض ،ؤو بدهىلها ٖلى ما ٌٛىحها ًٖ َظا املبل ،ٜوٍبضؤ اخدؿابه مً جاعٍش اهً٣اء
ٖضتها(.وٖاصة ما ًخم ج٣ضًغ َظا املبل) ٜالجغاًت( و٣ٞا ملا اٖخاصجه املُل٣ت مً همِ ِٖل في ْل ُ٢ام الؼوظُت ،بما في طل٪
املؿ ،ً٨وٍسً٘ َظا املبل ٜاملد٩ىم به قهغٍا للمغاظٗت اعجٟاٖا واهسٟايا بدؿب ما ًُغؤ مً مخٛحراث.وٖىض وٞاة
ّ
املُلً ،٤هبذ املبل ٜاملد٩ىم به صًىا ٖلى التر٦ت .
وؾٗذ مضوهت ؾغة املٛغبُت وحٗضًالتها مً خ ٤املغؤة في َلب الخُلُ ،٤جالُٞا لئليغاع ،وج٨غَؿا للٗض٫
واملؿاواةٞ ،ى٣ٞا للماصة ) (78مً املضوهت ،ال ًدهل الخٟغٍ ٤بحن الؼوظحن بال بمغا٢بت ومغاظٗت الً٣اءٞ.مً ًغٚب مً
الؼوظحن في الخالم مً وزا ١الؼوظُت٩ً ،ىن ٖلُه ج٣ضًم َلب بلى املد٨مت الىا ٘٢في صاثغتها مجز ٫الؼوظُت ،ؤو لضي
ُ
مد٨مت مىًَ الؼوظت ،ؤو مدل ب٢امتها ،ؤو املد٨مت التي ؤبغم ٞحها ٖ٣ض الؼوطٖ ،لى الترجِب )املاصجحن.(80،79
الخ٣ا لظل ،٪ج٣ىم املد٨مت بمداوالث إلانالح بحن الُغٞحن ،وٖىض جسل ٠الؼوط ًٖ مخابٗت َلبهٌٗ ،خبر جسلٟه
جغاظٗا مىه ًٖ َلبه.ؤما لى ٧اهذ الؼوظت هي م٣ضمت الُلب ،وجسلٟذ ًٖ الخًىع ؤو ًٖ ج٣ضًم مظ٦غاث م٨خىبتً ،خم
جبلُٛها بٗؼم املد٨مت الؿحر في َلبها خؿب نى ٫خاٖ ٫ضم خًىعَا )املاصة.(81
ؤما ٖىض ح٘طع إلانالح ،ج٣ىم املد٨مت بخُٗحن مبل ٜمً املاً ٫ىصٖه الؼوط نىضو ١املد٨مت زال ٫زالزحن ًىما ألصاء
مؿخد٣اث الؼوظت و َٟا ٫امللؼم باإلهٟاٖ ١لحهم املاصة ) ،(83و٣ٞا ألخ٩ام املاصجحن ). (85،84

ٔ راجع الفصلني (ٖٔ )ٖٕ ،من رللة األحواؿ الشخصية يف تونس.
ٕ الفصل (ٖٔ) من رللة األحواؿ الشخصية.
اسي،
ٖ كجيب أف يتضمن طلب اإلذف بالطالؽ ،باإلضافة إُف ىوية الزكجني كمهنتهما كعنواهنما ،عدد األطفاؿ إف كجدكا ،كسنهم ككضعهم الصحي كالدر
كادلسنتدات ادلثبتة لوضعية الزكج ادلادية كإلتزاماتو ادلالية .
ٗ كفقا للمادة (ٕ )ٛعند حضور الطرفني للمحكمة ،ذبرم ادلناقشات بغرفة ادلشورة ،كيتم االستماع إُف الشهود كدلن ترل احملكمة فائدة يف االستماع إليو ،كلوا انتداب
حكمني أك رللس العائلة ،أك من تراه مؤىال إلصالح ذات البني كيف حالة كجود أطفاؿ تقوـ احملكمة دبحاكلتني للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثني يومان.فإف
مت اإلصالح بني الزكجني حيرر بو زلضر كيصادؽ عليو من احملكمة.
٘ تقضي ىاتاف ادلادتاف بأف مستحقات الزكجػة تشمل ادلهر ادلؤخر ،كنفقة العدة ،كادلتعة اليت يراعى يف تقديرىا فًتة الزكاج ،كالوضعية ادلالية للزكج ،كأسباب الطالؽ،
كمدل تعسف الزكج يف توقيعو .كاألصل أف تقوـ الزكجة بالسكن يف منزؿ الزكجية خالؿ العدة ،فإف تعذر ربدد احملكمة تكاليف سكن ذلا تلزـ الزكج بإيداعو صندكؽ
ناء على حالتهم ادلعيشية كالتعليمية اليت كانوا عليها قبل الطالؽ.
احملكمة.ىذا باإلضافة إُف مستحقات األطفاؿ اليت ربدد ب
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وفي خاٖ ٫ضم ُ٢ام الؼوط بةًضإ املبال ٜاملظ٧ىعة في ظل املدضص ،اٖخبر طل ٪جغاظٗا ًٖ عٚبخه في الُال ،١وٍخم
إلاقهاص ٖلى طل ٪مً املد٨مت )املاصة.(86
ومً الالٞذ للىٓغ ،ؤهه خا ٫بًضإ املبل ٜمً ٢بل الؼوط ،ال ج٣غع املد٨مت الخٟغٍ ٤بحن الؼوظحن ٞدؿب ،وبهما
حٗلً املد٨مت ُٞه ؤؾماء َٟا ،٫وؾجهم ومً ؤؾىضث بلُه خًاهتهم ،وجىُٓم خ ٤الؼٍاعة )املكاَضة( ،وُٞما بطا ٧اهذ
الؼوظت خامال ،واملبال ٜالتي صٞها الؼوط ،املىضخت ؾاب٣ا ،وؤظغة الخًاهت بٗض الٗضة )املاصة.(88
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن َظا إلاظغاء ٌؿهل ٖلى املغؤة ٖىاء مغاظٗت الً٣اء للمُالبت بد٣ى٢ها وخ٣ى ١ؤبىائها بٗض
بً٣إ الُال ،١وٍ٨غؽ الٗضالت في ؤبهى نىعَا ،وللؼوظت ؤًًا َلب الخُلًُ٢ ٤اء خا٧ ٫اهذ الٗهمت بُضَا )املىاص،89
 (80،70وٖىضَا ،جغاظ٘ املد٨مت قغوٍ الخملُ ٪املخٖ ٤ٟلحها بحن الؼوظحن ،وجداو ٫إلانالح بُجهماٖ ،لى الىدى املظ٧ىع
آهٟاٞ.ةن حٗظع إلانالح ،جإطن املد٨مت للؼوظت باإلقهاص ٖلى الُال ،١وجبذ في مـجد٣اث الؼوظت و َٟاٖ ٫ىض
الا٢خًاء ،و٣ٞا ملا ؾب ٤بُاهه.
باإلياٞت ملا ؾب٨ً ،٤مً للؼوظت ،و٣ٞا للدكغَ٘ املٛغبيَ ،لب الخُلًُ٢ ٤اء ٖىض جىٞغ خاالث الك٣ا ١والجزإ؛
وبزال ٫الؼوط بكغٍ مً قغوٍ ٖ٣ض الؼواط؛ والًـغع ،وٖضم إلاهٟا ،١والُٛـبت ،والٗـُب ،وإلاًالء والهجغ .وفي ظمُ٘
خىا ،٫جد٨م املد٨مت بمؿخد٣اث الؼوظت و َٟا ،٫والخًاهت ،في ؤظل ال ًخجاوػ ؾخت ؤقهغ مً جاعٍش الُلب ،بال
ٖىض جىٞغ ْغو ٝزانت حؿخضعي ؤظال ؤَى) ٫املاصجحن.(98،97
هجض ؤن مٗٓم حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت لم حِٗ املغؤة ،بسال ٝخاالث الخل٘ ،الخ ٤في َلب الُال ١ؤو الخٟغٍ ٤بال
في خاالث مُٗىت ههذ ٖلحها ٢ىاهحن خىا ٫الصخهُت ،وظل َظٍ الدكغَٗاث مىٗذ الخ٨م بالخٟغٍ ٤مباقغة ٢بل اجساط
زُىاث ٢ض جاصي بلى اؾخمغاع الٗال٢ت الؼوظُت ٦مداولت إلانالح في خالت الجزإ.
وٍالخٔ ؤهه ال ًم ً٨للمغؤة بجهاء الٗال٢ت الؼوظُت وجُلُ ٤هٟؿها بةعاصة مىٟغصة ،بل ال بض مً ع ٘ٞصٖىي ً٢اثُت
بظل ٪و٣ٞا لكغوٍ ويىابِ مدضصة ،في الى٢ذ الظي ًجىػ ُٞه للغظل بجهاء الٗال٢ت الؼوظُت متى قاء صون ؤن ًدخاط
أل٦ثر مً الخل ٟٔبالُال.١
ظابّا :الخماهت
جخٟاوث حكغَٗاث خىا ٫الصخهُت الٗغبُت ُٞما بُجها وؿبُا بكإن جدضًض ؾً الخًاهت ،ؤو صعظاث ؤصخاب
الخًاهت ،م٘ جإُ٦ضَا ٖلى اقترا ٥الؼوظحن في جدمل ؤٖباء الخًاهت خاُ٢ ٫ام الؼوظُت.
ٞ 2010ةن م اليؿبُت هي خ ٤بدًاهت
 (170مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي املا٢ذ ٖام
و٣ٞا للماصة )
ولضَا وجغبِخه خاُ٢ ٫ام الؼوظُت وبٗض الٟغ٢ت ،وٍيخ٣ل الخ ٤بٖض م ألمها ،زم ألم ب ،زم لؤلب ،زم للمد٨مت ؤن ج٣غع
بىاء ٖلى ما لضحها مً ٢غاثً لهالر عٖاًت املدًىن بؾىاص الخًاهت ألخض ٢اعب ٦ثر ؤَلُت ،وَكترٍ في مؿخد٤
الخًاهت بطا ٧ان مً اليؿاء ؤال ج٩ىن متزوظت بٛحر مدغم مً الهٛحر ،وَكترٍ ؤن ً٩ىن الخايً طا عخم مدغم
للمدًىن خا ٫ازخال ٝالجيـ.

ٔ دلزيد من التفصيل أنظر ادلواد (ٗ )ٖٔٔ-ٜمن مدكنة األسرة.
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وحؿخمغ خًاهت م بلى بجمام املدًىن زمـ ٖكغة ؾىت مً ٖمغٍ ،ولٛحر م بلى بجمام املدًىن ٖكغ ؾىىاث،
ولل٣اضخي خ ٤جمضًض خًاهت م لؤلهثى بلى بجمامها زماوي ٖكغة ؾىت مً ٖمغَا بطا ا٢خًذ مهلخت املدًىن طل.٪
و٢ض ؤُٖى ال٣اهىن املظ٧ىع ل٩ل من م و ب والجض لؤلب ،خؿب خىا ،٫الخ ٤في عئٍت املدًىن وػٍاعجه
وانُدابه مغة في ؾبىٕ ،والاجها ٫به ٖبر وؾاثل الاجها ٫الخضًشت واملخىٞغةٖ ،ىضما ً٩ىن في ًض ؤخضَما ؤو ٚحرَما
ممً له خ ٤الخًاهت ،ولؤلظضاص والجضاث خ ٤عئٍت املدًىن مغة في الكهغ ،وطل٧ ٪له بطا ٧ان مدل ب٢امت َغفي
 1976املٗضُٞ ٫ما ًخٗل٤
الضٖىي واملدًىن صازل عصن.وَك٩ل َظا الىو جُىعا ٖلى ٢اهىن خىا ٫الصخهُت لؿىت
باؾخدضار الغئٍت والؼٍاعة بضال مً مغا٦ؼ املكاَضة وصوع الًُاٞت.
وفي ال٩ىٍذ ،جىاولذ املىاص مً 189ختى 199الخًاهت ،و٢ض ويٗذ َظٍ الىهىم جغثًبا مُٗىا ألصخاب الخ ٤في
الخًاهت ،وههذ ٖلى ؤن م هي خ ٤بالخًاهت ،زم بٗضَا الجضة لؤلم وبن ٖلذ ،وبٗضَا ظاءث الىهىم بترجِب
للخايىاث.و٢ض ؤؾُ٣ذ املاصة 190خ ٤الخًاهت في خالت جؼوظذ الخايىت مً ٚحر مدغم ،بال ؤن املاصة 192ؤظاػث ؤن
ُ
ج٩ىن خايىت الىلض املؿلم ٚحر مؿلمت بال بطا ٖ٣ل صًان ،ؤو زصخي ٖلُه ؤن ًإلٚ ٠حر إلاؾالم ،وجيخهي خًاهت اليؿاء
ولُه ،وؤُٖى ال٣اهىن
للهٛحر الظ٦غ بالبلى ٙولؤلهثى بؼواظها.ومى٘ ال٣اهىن الخايىت مً الؿٟغ باملدًىن بال بةطن ِ
لؤلبىًٍ و ظضاص الخ ٤في عئٍت املدًىن ،وؤُٖى ال٣اهىن لل٣اضخي ؤن ٌٗحن م٧اها وػماها لغئٍت املدًىن في خالت
الخال.ٝ
ؤنبذ ؾً الخًاهت في مهغ زمـ ٖكغة ؾىت ؾىاء باليؿبت للىلض ؤو البيذ ،بدُض جب٣ى م خايىت للهٛحر
 2005بكإن ؾً خًاهت الهٛحر املٗض ٫للماصة 20مً
ختى بلىَ ٙظا الؿً ،وطل ٪و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  4لؿىت
 ،1925وبٗض بلى ٙالهٛحر ؤو الهٛحرة َظا الؿً ً٣ىم ال٣اضخي بخسُحر الهٛحر بن ٧ان ًغٍض الب٣اء
ال٣اهىن ع٢م 25لؿىت
م٘ م ؤم ب.
 1984املٗضٞ ،٫ةن م هي ولى بدًاهت ولضَا ،زم الاب ،زم
وو٣ٞا للماصة 64مً ال٣اهىن الجؼاثغي ع٢م 11لؿىت
الجضة ألم ،زم الجضة ألب ،زم الخالت ،زم ال٘مت ،زم ٢غبىن صعظت م٘ مغاٖاة مهلخت املدًىن في ٧ل طل ،٪وٖلى
ال٣اضخي ٖىضما ًد٨م بةؾىاص الخًاهت ؤن ًد٨م بد ٤الؼٍاعة.
وٍالخٔ َىا ؤن ال٣اهىن ؤُٖى ب خ ٤الخًاهت بٗض م ،زالٞا لبٌٗ حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت التي حُٗي
الخًاهت بٗض م ملً ًَ مً ظهت م ،وجىٟطخي مصة خًاهت الظ٦غ ببلىٚه 10ؾىىاث ،ولؤلهثى ببلىٚها ؾً الؼواط،
ً
ولل٣اضخي و٣ٞا للماصة 65ؤن ًمضص الخًاهت باليؿبت للظ٦غ بلى 16ؾىت بطا ٧اهذ الخايىت ؤما لم جتزوط زاهُتٖ ،لى ؤن
ًغاعى مهلخت املدًىن.وفي الخالت التي ًغٍض ٞحها الخايً الؿ ً٨في بلض ؤظىبيً ،غظ٘ مغ بلى ال٣اضخي بطا قاء ؤؾِ٣
الخًاهت ؤو ؤب٣اَا.

ٔ يشكل ىذا النص نقلة نوعية فيما يتعلق بسن احلضانة ،إذ قبل تشريع القانوف ادلذكور ،كانت سن احلضانة بالنسبة للصغري سبعة أعواـ كجيو ز للقاضي يأذف ببقائو
يف يد احلاضنة حىت بلوغو التاسعة إذا كاف يف ذلك مصلحة لو ،كبالنسبة للصغرية تسعة أعواـ كللقاضي أف يأذف ببقائها حىت احلادية عشر إذا كاف يف ذلك مصلحة
ذلا ،كذلك كفقا للقانوف رقم ٕ٘ لسنة ٕٓ.ٜٔ
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وجىاو٢ ٫اهىن خىا ٫الصخهُت إلاماعاحي الخًاهت في املاصة 142وما بٗضَا ،وظٗل الخًاهت لؤلم زم لؤلب زم
لليؿاء ٢غب لؤلم زم لليؿاء ٢غب لؤلب ،واقترٍ ؤال ج٩ىن الخايىت متزوظت مً ٚحر مدغم ،وو٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن
املظ٧ىعٞ ،ةن خًاهت اليؿاء جب٣ى ختى بلى ٙالظ٦غ بخضي ٖكغ ؾىت و هثى زالر ٖكغة ؾىت ،ولل٣اضخي ؾلُت ج٣ضًغ
مهلخت الهٛحر املدًىن في ب٣اثه بُض اليؿاء ؤ٦ثر مً َظٍ املضة بلى ؤن ًبل ٜالظ٦غ ،ؤو جتزوط هثى.
 1982املٗضٞ ،٫ةن الخًاهت التي جسى ٫للخايىت
 139مً ال٣اهىن ع٢م 20لؿىت
وفي الُمً ،و٣ٞا للماصجحن 138و
الخ ٤في خًاهت الهٛحر ،هي الخًاهت التي ج٣ىم ٖلحها اليؿاء لؼوما زال ٫املغخلت التي ٌعجؼ ٞحها الهٛاع ًٖ الُ٣ام
بمهالر البضن وخضَم ،وهي حؿ٘ ؾىىاث للظ٦غ وازىا ٖكغة ؾىت لؤلهثى.و م ؤولى بدًاهت ولضَا بكغٍ زبىث ؤَلُتها،
واطا ؤؾُ٣ذ ح٢ها ٞال ٌؿ ِ٣بال بطا ٢بل الىلض ،وبال ؤظبرث؛ ألن الخ ٤للهٛحر وال ًجىػ لؼوظها آلازغ مىٗها خُض ال
ًىظض ٚحرَا ،وال ًمى٘ ؾىء زل٣ها مً خ٣ها في الخًاهت ختى ًبل ٜالهٛحر الخامؿت مً ٖمغٍ ،وطل ٪و٣ٞا للماصة 141مً
ال٣اهىن املظ٧ىع.
ٖ 1984لى واظب الخايىت في خ ٟٔالىلض
وؤ٦ضث املاصة 62مً ٢اهىن خىا ٫اللزهُت اللُبي ع٢م 10لؿىت
وجغبِخه وعٖاًت قاوهه وجىظحهه مً خحن والصجه بلى ؤن ًبل ٜالظ٦غ وٍخم الضزى ٫باألهثى ،وفي خالت ُ٢ام الخُاة الؼوظُت
ً
ً
ج٩ىن خًاهت والص خ٣ا مكتر٧ا بحن بىًٍٞ ،ةن اٞتر٢ا ٞهي لؤلم زم ألمها زم لؤلب ،و٢ض وي٘ املكغٕ بٗض طل ٪جغجِبا ملً
ٌؿخد ٤الخًاهت.وال ًازغ اهخ٣ا ٫الىلي ؤو الخايىت بلى ؤي م٩ان صازل لُبُا ٖلى خ ٤الخايىت في الخًاهت ،ؾىاء ؤ٧ان
ً
الاهخ٣ا ٫ما٢خا ؤم ٖلى ؾبُل الضوام ،بال بطا ؤيغ َظا الاهخ٣ا ٫بمهلخت املدًىن ،وال ٌؿمذ للخايً الؿٟغ باملدًىن
زاعط لُبُا بال بٗض خهىله ٖلى بطن مً ولي املدًىنٞ ،ةطا امخى٘ الىلي ًٖ بُٖاء إلاطن ع ٘ٞمغ بلى املد٨مت املسخهت،
وطلٖ ٪مال باملاصة 67مً ال٣اهىن املظ٧ىع ،وحؿخد ٤م ال٨خابُت خًاهت ؤوالصَا املؿلمحن ما لم ًدبحن مجها جيكئت والص
ٖلى ٚحر صًً ؤبحهم ،وطل ٪و٣ٞا للماصة 64مً ال٣اهىن املظ٧ىع.
 2009الخًاهت في املاصة 128وما بٗضَا ،و٣ٞا لهظٍ املىاص ٞةن الخًاهت مً
وٖالج ال٣اهىن البدغٍجي ع٢م 19لؿىت
واظب بىًٍ ماػالذ الؼوظُت ٢اثمت ،وجيخهي خًاهت اليؿاء ببلى ٙالظ٦غ زمـ ٖكغة ؾىت ،وباليؿبت لؤلهثى ختى جتزوط
وٍضزل بها الؼوط ،ؤو ببلوٚها ؾب٘ ٖكغة ؾىت ،ؤحهما ؤ٢غب ،ؤما بطا بل ٜالظ٦غ ؾً الخامؿت ٖكغة ؤو هثى ؾب٘ ٖكغة
ؾىت ولم جتزوط وٍضزل بها الؼوط ٞل٩ل مجهما الخُاع في الاهًمام بلى مً ٌكاء مً ؤبىٍه ؤو ممً له الخ ٤في خًاهخه.ؤما
بطا ٧اهذ الخايىت ٖلى ٚحر صًً ؤبي املدًىن ؾُ٣ذ خًاهتها ببلى ٙالمخًىن ؾً الغابٗت ٖكغة مً ٖمغٍ بال بطا ٢ضع
ال٣اضخي زال ٝطل ٪ملهلخت املدًىن.وال ٌؿمذ للىلي ؤو الخايً الؿٟغ باملدًىن بلى صولت ؤزغي لئل٢امت بال بةطن
خاييخه ؤو ولُه.
 (188مىه ،و٣ٞا لهظا املىاصٖ ،ىض
-165
 2006ؤخ٩ام الخًاهت في املىاص )
وفي ُ٢غ ،هٓم ٢اهىن ؾغة ع٢م 22لؿىت
اٞترا ١الؼوظحن ،ولى بٛحر َال ،١ج٣ىم م بدًاهت الهٛحر ،ما لم ً٣ضع ال٣اضخي زال ٝطل ٪ملهلخت املدًىنً ،لحها
ب )املاصة .(166وَكترٍ في املغؤة الخايً ؤال ج٩ىن متزوظت مً ػوط ؤظىبي ًٖ املدًىن ،بال بطا عؤث املد٨مت زالٝ
ٔكفقان ألحكاـ ادلادة  ٜٔٙيثبت حق احلضانة على الًتتيب ا لتاِف :األـ ،مث األب ،مث أمهات األب ،األقرب فاألقرب ،مث أمهات األـ ،األقرب فاألقرب ،مث اجلد
العمات ،األقرب فاألقرب ،مث
ألب كإف عال ،مث أمهاتو ،األقرب فاألقرب ،مث األخت الشقيقة ،مث األخت ألـ ،مث األخت ألب ،مث اخلاالت ،األقرب فاألقرب ،مث ّ
خاالت األب ،األقرب فاألقرب ،مث عمات األب ،مث بنات االخوة كبنات األخوات ،مث بنات األعماـ كبنات العمات ،مث بنات عمات األب.
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طل ٪ملهلخت املدًىن.وٖىضما ً٩ىن ا٫خايً ط٦غاُٞ ،جب ؤن ً٩ىن مخدضا م٘ املدًىن في الضًً ،وؤن ج٩ىن مٗه امغؤة
مً ؤَله جهلر للُ٣ام بىاظب الخًاهت )املاصة.(168
ً
 (173مً ال٣اهىن طاجه بةجمام الظ٦غ زالر ٖكغة ؾىت ،وبةجمام هثى
وجيخهي خًاهت املغؤة و٣ٞا ألخ٩ام املاصة )
زمـ ٖكغة ؾىت ،بال بطا عؤث املد٨مت زال ٝطل ٪بٗض الخد ٤٣مً مهلخت املدًىنٞ ،لها ؤن جإطن باؾخمغاع خًاهت
الظ٦غ بلى خحن بجمامه زمـ ٖكغة ؾىت ،و هثى بلى الضزى ،٫ؤو ّ
جسحر املدًىن بٗض الخد ٤٣مً نالخُت املخىاػٖحن في
اؾخد٣ا ١الخًاهت.واؾخصىاء مً طلً ،٪جىػ اؾخمغاع خًاهت اليؿاء بطا ٧ان املدًىن مغًٍا بمغى ٖ٣لي ،ؤو بمغى
مٗ٣ض.وٖلى الغٚم مما ؾب ،٤ال ًجىػ للىلي ؤو الٗانب يم املدًىن ٖىض اهتهاء مضة خًاهت املغؤة ،بال بالتراضخي ؤو
الخ٣اضخي.وٖىض ب٢امت الٗانب صٖىي يم الهٛحرً ،د ٤للمغؤة الخايً ،ختى بٗض اهً٣اء ؾً خًاهتها ؤن جض٘ٞ
بإنلخُتها للخًاهت وؤن جشبذ طلٞ ،٪ترجر املد٨مت ظاهب نلر مجهماٞ ،ةن حؿاوٍا في الهالخُتً ،غجر ظاهب
الٗانب )املاصة. (174
هٓمذ مجلت خىا ٫الصخهُت الخىوؿُت املٗضلت ألخ٩ام الخًاهت في الٟهى (67-54) ٫مجها.و٣ٞا للٟهلحن )،58
ٌ (59كترٍ في مؿخد ٤الخًاهت ؤن ً٩ىن ؤمُىا ٢اصعا ٖلى الُ٣ام بكاون املدًىن ؾاملا مً مغاى املٗضًت ،وباليؿبت
للخايً الظ٦غً ،يبػي ؤن ً٩ىن ّ
مدغما ٖلى هثى ،ولضًه مً َى ٢اصع ٖلى خًاهت الهٛحر مً اليؿاء ،ؤما بطا ٧اهذ
الخايً ؤهثىِٞ ،كترٍ ؤن ج٩ىن ٚحر متزوظت ما لم ً٣غع ال٣اضخي زال ٝطل ٪اٖخباعا ملهلخت املدًىن ،وبطا ٧اهذ
ّ
مؿخد٣ت الخًاهتًٙ ،غ م ،مً ٚحر صًً ؤب املدًىن ٞال جصر خًاهتها بال بطا لم ًخم املدًىن الخامؿت مً ٖمغٍ
وؤال ًسصخى ٖلُه ؤن ًإلٚ ٠حر صًً ؤبُه.
لم جدضص املجلت الخىوؿُت صعظاث مؿخد٣ي الخًاهت ،واؾدىاصا ألخ٩ام الٟهل ) (67املٗض ،٫ج٩ىن الخًاهت ألي
مً الؼوظحن ٖىض وٞاة آلازغ.ؤما في حا ٫خضور َال ١ؤو ٞغا ١بحن الؼوظحن ،وَما ٖلى ُ٢ض الخُاةٖ ،هض بالخًاهت بلى
ؤخضَما ؤو بلى ٚحرَما ،وال٣اضخي ًبذ ٞحها م٘ مغاٖاة مهلخت املدًىن٦ ،ما زلذ املجلت مً جدضًض ؾً للخًاهت،
وبالغظىٕ بلى ما اؾخ٣غ ٖلُه ال٣ٟه والً٣اء ،هجض ؤن خًاهت الهٛحر حؿخمغ بلى بلى ٙاملدًىن ّ
ؾً الغقض ) 18ؾىت( .
 (171مً مضوهت ؾغة صعظاث الخايً في م ،زم ب ،زم ؤم مٞ ،ةن حٗظع
ؤما في املٛغب٣ٞ ،ض خضصث املاصة )
طل ،٪ج٣غع املد٨مت ،و٣ٞا ملصخت املدًىن الًٟلى ،بؾىاص الخًاهت ألخض ٢اعب ٦ثر ؤَلُت ،وحؿخمغ خًاهت
الهٛحر بلى بلى ٙؾً الغقض ال٣اهىوي للظ٦غ و هثى ٖلى خض ؾىاء )املاصة ،(166وٍد ٤للمدًىن الظي ؤجم الخامؿت
ٖكغة ؾىت ،ازخُاع مً ًدًىه مً ؤبُه ؤو ؤمه.وفي خالت ٖضم وظىصَماً ،م٨ىه ازخُاع ؤخض ؤ٢اعبه املىهىم ٖلحهم في
املاصة 171ؤٖالٍ ،قغٍُت ؤن ال ًخٗاعى طل ٪م٘ مهلخخه ،وؤن ًىا ٤ٞهاثبه الكغعي ،وفي خالت ٖضم املىا٣ٞتً ،غ ٘ٞمغ
بلى ال٣اضخي لُبذ و ٤ٞمهلخت ال٣انغ.وحؿ ِ٣خًاهت م بؼواظها ،بال بطا ٧ان ػوظها ٢غٍبا مدغما ؤو هاثبا قغُٖا

ٔ ذبدر اإلشارة إُف أف ادلادة (٘ )ٔٚمن قانوف األسرة القطرم سبنح األـ غري ادلسلمة ،ما َف تكن مرتدة ،احلضانة حىت سن السابعة فقط من عمر الصغري ،خشية أف
يألف غير دين اإلسالـ.
ٕ أنظر احلكم القضائي الصادر بتاريخ  ٕٓٓ٘/ٕٔ/ٕٜعلى الرابط التاِف:
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=227
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للمدًىن )املاصة ،(174وَٟٗى ب مً ج٩الُ ٠ؾ ً٨املدًىن وؤظغة الخًاهت ،صون ه٣ٟت املدًىن ،خا ٫ػواط م
الخايً .
ًخطر مً مٗٓم حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت مدل البدض ،ؤن م هي ولى بدًاهت الهٛحر ،بال ؤن ٚالبُت َظٍ
الدكغَٗاث ٢ض ظٗلذ الخ ٤بالخًاهت بٗض م لليؿاء ٢بل ؤب الهٛحر ،وخضصث َظٍ الدكغَٗاث ؾىا الهتهاء الخًاهت
م٘ ظىاػ جمضًضَا مً ٢بل ال٣اضخي بطا ٧ان في طل ٪مهلخت للهٛحر ،وهجض ؤًًا ؤن َظٍ الدكغَٗاث ؤؾُ٣ذ خ ٤م
في الخًاهت خاملا جؼوظذ مً ٚحر مدغم للهٛحر ،وهغي ؤن في طل ٪جُُ٣ضا لخ ٤املغؤة في الؼواط ؤو ازخُاع الؼوط ،بِىما
هجض ؤن َظٍ الدكغَٗاث لم جىو ٖلى ؾ٣ىٍ خ ٤الخًاهت في خا ٫ػواط ب في الخالت التي ً٩ىن ٞحها َى ناخب خ٤
الخًاهت ،وفي طل ٪جمُحز واضر.وعبما ٌٗىص طل ٪بلى َبُٗت املجخمٗاث الٗغبُت التي حٗخبر الغظل َى ناخب خ ٤ال٣ىامت
والغؤي في ؾغة ،وَبُٗت الغظل الٗغبي جإبى املىا٣ٞت ٖلى بؾ٩ان ابىت ػوظخه مٗه ،زالٞا للمغؤة التي جخ٣بل طل ٪مً
َغ ٝالغظل.
ً
زامىا :الىفلت
جىظب ٢ىاهحن خىا ٫اللزهُت الٗغبُت مدل البدض الؼوط الاهٟاٖ ١لى ػوظخه ولى ٧اهذ مىؾغة ،بدُض حكمل
ه٣ٟت الؼوظت الُٗام ،وال٨ؿىة والؿ ،ً٨والٗالط بال٣ضع املٗغو ،ٝو٣ٞا لخا ٫الؼوط ٌؿغا وٖؿغا ،م٘ ظىاػ َلب حٗضًل
م٣ضاعَا ػٍاصة وه٣هاها بدؿب ؤخىا ٫الؼوط ،وزضمت الؼوظت التي ً٩ىن ألمشالها زضم ،وال حؿ ِ٣ه٣ٟت الؼوظت بٗملها
َاملا ٧ان مكغوٖا وبمىا٣ٞت الؼوط  ،وٍبضؤ اخدؿاب الى٣ٟت مً جاعٍش الٗ٣ض الصخُذ ،باؾخصىاء ٧ل مً الجؼاثغ واملٛغب
ٞمً جاعٍش الضزى ٫ؤو صٖىتها بلُه ،وفي الُمً مً جاعٍش الؼٞا ٝما لم حكترٍ ٖلُه الؼوظت الى٣ٟت مً جاعٍش الٗ٣ض .
“ 2010نىضو ١حؿلُ ٠الى٣ٟت " لدؿلُ ٠الى٣ٟت املد٩ىم بها
اؾخدضر ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي لؿىت
ٖىض حٗظع جدهُلها مً املد٩ىم ٖلُه٧ ،ىؾُلت لخماًت خ٣ى ١مؿخد٣ي الى٣ٟت.

ٔ كيف مجيع األحواؿ ،ال تسقط حضانة األـ ادلتزكجة عندما يكوف احملضوف صغريا َف يتجاكز سبع سنوات ،أك يلحقو ضرر من فراقها؛ أك إذا كا نت باحملضوف علة أك
عاىة ذبعل حضانتو مستعصية على غري األـ ( ادلادة ٘.)ٔٚ
ٕ كفقا للمادة  ، ٜٔٚديكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ،أك النائب الشرعي للمحضوف ،أف تقرر يف قرار إسناد احلضانة ،أك يف قرار الحق ،منع السفر
باحملضوف إُف خارج ادلغرب ،دكف موافقة نائبو الشرعي .كيف حالة رفض ادلوافقة على السفر باحملضوف خارج ادلغرب ،ديكن اللجوء إُف قاضي األمور ادلستعجلة
الستصدار إذف بذلك.كال يستجاب ذلذا الطلب ،إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ،كمن عودة احملضوف إُف ادلغرب.
ٖ أنظر :ادلادة ( )ٜ٘من قانوف األحواؿ الشخ صية األردين لسنة ٕٓٔٓ ،ادلواد (ٗ )ٖٛ-ٚمن قانوف األحواؿ الشخصية الكوييت لسنة ٗ ،ٜٔٛكادلادة (ٗ )ٚكما
بعدىا من القانوف اجلزائرم رقم ٔٔ لسنة ٗ ٜٔٛادلعدؿ ،كادلادة (ٖ )ٙمن قانوف األحواؿ الشخصية اإلمارايت لسنة ٕ٘ٓٓ ،كادلادة (ٓ٘ٔ) من قانوف األحواؿ
الشخصية اليمين ؿسنة ٕ ٜٜٔادلعدؿ ،كادلادتني (ٖٕ )ٕٗ ،من القانوف اللييب رقم ٓٔ لسنة ٗ ،ٜٔٛكادلادة (ٗٗ) كما بعدىا من القانوف البحريين رقم  ٜٔلسنة
 ،ٕٜٓٓكادلواد ( )ٛ٘-ٜ٘من قانوف األسرة القطرم رقم ٕٕ لسنة  ،ٕٓٓٙكالفصوؿ ( )ٖ٘-ٖٚمن رللة األحواؿ التونسية ،كادلواد ( )ٕٓ٘-ٔٛٚمن مدكنة
األسرة ادلغربية.
عن
ٗ كفقا للفصل ( )ٖٜمن رللة األحواؿ التونسية ادلعدلة يبقى الزكج ملزما بالنفقة على الرغم من عسره ،إال أف القاضي ديهلو شهرين ،فإف عجز بعد إسبامهما
اإلنفاؽ طلقت عليو زكجتو ،إال إذا كانت تعلم بعسره حني العقد فال حيق ذلا طلب الطالؽ.
٘ نظاـ صندكؽ تسليف النفقة لسنة ٕٔٔٓ صادر دبقتضى ادلادة (ٕٖٔ) من قانوف األحواؿ الشخصية ادلؤقت رقم ( )ٖٙلسنة ٕٓٔٓ.للمزيد من ادلعلومات
االطالع على الرابط التاِفhttp://www.sjd.gov.jo/FundExpenditure/AboutFund.aspx :
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1992
 (152مً ٢اهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي لؿىت
 ،1958واملاصة )
و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن املهغي ع٢م 100لؿىت
امل٘ص ،٫ال ججب ه٣ٟت للؼوظت بطا امخىٗذ ًٖ حؿلُم هٟؿها للؼوط صون خ ،٤ؤو بطا زغظذ مً مجز ٫الؼوظُت ؤو ٖملذ
.2006
صون بطن ػوظها ،ؤو في خالت اليكىػ٦ ،ما في املاصة ) (69مً ٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م 22لؿىت
وٖلى الغٚم مً ؤن جاعٍش الخ٨م بالى٣ٟت ً٩ىن مً و٢ذ ب٢امت الضٖىي ،بال ؤن املكغٕ الجؼاثغي ،مىذ ال٣اضخي
ؾلُت الخ٨م باؾخد٣ا٢ها بىاء ٖلى بِىت ملضة ال جخجاوػ ؾىت ٢بل ع ٘ٞالضٖىي ،وؤُٖى ال٣اهىن إلاماعاحي لل٣اضخي ؤن ً٣غع
ه٣ٟت ما٢خت للؼوظت بىاء ٖلى َلبها ،وٍ٩ىن ٢غاعٍ مكمىال بالىٟاط املعجل ب٣ىة ال٣اهىن.
 1984الؼوظت املىؾغة باإلهٟاٖ ١لى ػوظها وؤوالصَا مىه مضة بٖؿاع
وجلؼم املاصة 23مً ال٣اهىن اللُبي ع٢م 10لؿىت
الؼوط٦.ما جلؼم املاصة 199مً مضوهت ؾغة املٛغبُت م املىؾغة باإلهٟاٖ ١لى ؤوالصَا في خا ٫عجؼ ب ٧لُا ؤو ظؼثُا ًٖ
إلاهٟاٖ ١لى ؤوالصٍ ،وطل ٪بم٣ضاع ما عجؼ ٖىه ب.
الخاجمت
حٗغيىا لها؛ وهٓغا لخإزغَا بش٣اٞت املجخم٘ وٖاصاجهّ ،
هسلو مً صعاؾدىا َظٍ ،بلى ؤن مجمل ال٣ىاهحن التي ّ
ٞغ٢ذ في
ؾً ّ
الؼواط بحن الغظل واملغؤة ،بط جٟغى ؾىا للغظل ؤٖلى مىه للمغؤة ،صون الا٦ترار باملىازُ ٤والاجٟاُ٢اث الضولُت،
وبمخُلباث بىاء شخهُت املغؤة وُ٦ىىهتها من الىىاحي املسخلٟت.لهظا ،هجض ؤن مٗٓم ال٣ىاهحن اقترَذ الىالًت في الؼواط،
ومىدذ الىالًت لل٣اضخي ٖىض اوٗضام وظىص الىلي ؤو ًٖله ،وفي امل٣ابل ٖمضث بٌٗ الضو ٫الٗغبُت بلى جُىٍغ حكغَٗاتها
بدُض لم حكترٍ الىالًت في الؼواط ٖىض بلى ٙاملغؤة ؾىا مُٗىت ،ومجها ما مى٘ الىلي مً ع ٌٞػواط املغؤة صون مؿىٙ
مكغوٕ ،ؤما باليؿبت للمحرارٞ ،لم هلمـ ؤي ّ
جُىع حكغَعي ٖلى ٢ىاٖضٍ ،بط ب٣ي الخا ٫مؿىضا ألخ٩ام الكغَٗت
إلاؾالمُت.
ّ ّ
ّ
وٖضث ال٣ىاهحن التي هي مدل امل٣اعهت ٦إنل ٖام ،ؤن الخل٘ ال ً٩ىن بال بالتراضخي ،في خحن بٌٗ َظٍ الدكغَٗاث
ّ
ؤظاػث للؼوظت َلب الخل٘ ً٢اء صون مىا٣ٞت الؼوطٖ ،ىض جد ٤٣قغوٍ وْغو ٝمُٗىت؛ ٦سكُتها ٖضم جم٨جها مً
ؤن بمؿا ٥الؼوط بها لِـ بال مً ٢بُل الخٗىذ ؤو إلايغاع بها٦ ،ما ّ
ب٢امت خضوص هللا ،ؤو بطا زبذ ّ
ؤن مٗٓم ال٣ىاهحن
خٓغث ٖلى املغؤة جُلُ ٤هٟؿها ،خا ٫زلى الٗ٣ض مً َظا الكغٍ ،ولم جمًخها الخ ٤في َلب الُال ١ؤو الخٟغٍ ٤بال في
خاالث خهغٍت ،وُٞما ٖضا الجمهىعٍت الخىوؿُت ،ؤظاػث ال٣ىاهحن الٗغبُت ّ
حٗضص في الؼواط ،ؾىاء بُ٣ىص ؤو بضوجها.وٖلى
ٔ ككذلك يف اليمن إذا امتنعت عن السفر مع زكجها دكف ع ذر مع مراعاة أحكاـ ادلادة ٓٗ.تنص ادلادة ٓٗ من قانوف االحواؿ الشخصية رقم ٕٓ لسنة ٕ ٜٜٔيف
دكلة اليمن على أنو  " :للزكج على الزكجة حق الطاعة فيما حيقق مصلحة األسرة ،كاألخص فيما يلي  -ٔ :االنتقاؿ معو إُف منزؿ الزكجية ماَف تكن قد اشًتطت عليو
يف العقد البقاء يف منزذلا أك منزؿ اسرهتا فيكوف عليها سبكينو من السكن معها كالدخوؿ عليها  -ٕ.سبكينو منها صاحلة للوطء ادلشركع  -ٖ.امتثاؿ امره يف غري معصية
كالقياـ بعملها يف بيت الزكجية مثل غريىا  -ٗ.عدـ اخلركج من منزؿ الزكجية اال بإذنو أك لعذر شرعي أك ما جرل العرؼ دبثلو .شلا ليس يف ا الخالؿ بالشرؼ كال
بواجباهتا حنوه كعلى األخص اخلركج يف اصالح ماذلا أك اداء كظيفتها ادلتفق عليها كاليت ال تتناىف مع الشرع ،كيعترب عذرا شرعيا للمر أة خدمة كالديها العاجزين كليس
ذلما من يقوـ خبدمتهما أك أحد غريىا".
ٕ حددت ىذه ادلادة حاالت نشوز الزكجة يف  :منع نفسها من الزكج؛ كامتناعها عن االنتقاؿ إُف مسكن الزكجية ،كالنقلة مع الزكج؛ كتركها مسكن الزكجية ،كمنعها
الزكج من الدخوؿ دلنزؿ الزكجية؛ كسفرىا بغري إذف الزكج؛ كعملها خارج ادلسكن دكف موافقة زكجها ،ما َف يكن الزكج متعسفان يف منعها ـف العمل.
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الغٚم مً الخٟاوث اليؿبي ل٣ىاٖض حكغَٗاث خىا ٫الصخهُت الٗغبُت بسهىم جدضًض ؾً الخًاهت ،ؤو صعظاث
ؤصخاب الخٌاهت ،وجغؾُسها ل٨ٟغة اقترا ٥الؼوظحن في جدمل ؤٖباء الخًاهت خاُ٢ ٫ام الؼوظُت ،بال ؤجها زلذ مً
عؾم ٞلؿٟت واضخت جد ٤٣مهلخت الُٟل الًٟلى ،ؤو جسُحر املدًىن ٖىض بلى ٙؾً الغقض مً ازخُاع الاهًمام بلى
ؤي مً ؤبىٍه َىٖا بٗض ػوا ٫عابُت الؼوظُت.
وؤزحرا ،ؤوظبذ ال٣ىاهحن الم٢اعهت ه٣ٟت الؼوظت ٖلى الؼوط ،بال ؤن بٌٗ َظٍ ال٣ىاهحن ؤطهذ ب ُ٘٣الى٣ٟت ٖىض ٖمل
املغؤة و٣ٞا لٓغو ٝمُٗىت ،ؤو في خا ٫امخىاٖها ًٖ مؿا٦ىت الؼوط ،وُٞما ٖضا الدكغَ٘ اللُبي٢ ،ض زلذ بُ٣ت ال٣ىاهحن مً
خ٨م ًجبر املغؤة الاهٟاٖ ١لى ػوظها ٚحر املىؾغ.
اإلافادس واإلاشاحْ
•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصوي ع٢م ) (36لؿىت. 2010.

•

٢اهىن خى ٫الصخهُت املهغي ع٢م ) (1لؿىت .2000

•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت ال٩ىٍتي ع٢م ) (51لؿىت. 1984.

•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت الجؼاثغي ع٢م  11لؿىت  1984املٗض.٫

•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت إلاماعاحي ع٢م ) (28لؿىت2005.

•

١اهىن خىا ٫الصخهُت الُمجي ع٢م ) (20لؿىت  1992وحٗضًالجه.

•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت اللُبي ع٢م ) (10لؿىت .1984.

•

٢اهىن خىا ٫الصخهُت البدغٍجي ع٢م ) (19لؿىت. 2009.

•

٢اهىن ؾغة الُ٣غي ع٢م ) (22لؿىت. 2006.

•

مجلت خىا ٫الصخهُت الخىوؿُت لؿىت  1956وحٗضًالتها.

•

مضوهت ؾغة املٛغبُت. 2005.

•

ق٣غٖ ،مغ ،الىاضر في قغح ٢اهىن خىا ٫الصخهُت عصويٖ ،مان :صاع الىٟاجـ. 1997.،

•

ظغاصاث ٖلي ،الىؾُِ في قغح ٢اهىن الاخىا ٫الصخهُت الجضًضٖ ،مان :صاع الش٣اٞت. 2012.،

•

الجىضي ،ؤخمض ههغ ،خىا ٫الصخهُت في ٢اهىن إلاماعاث الٗغبُت املذخضة ،ال٣اَغة :صاع ال٨خب ال٣اهىهُت،

.2007.
•

الخملِصخي ،ؤخمض ،مً مضوهت خىا ٫الصخهُت بلى مضوهت ؾغة ،الغباٍ :صاع وكغ املٗغٞت. 2012.،

•

صاوص ،ؤخمض ،خىا ٫الصخهُت ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان. 2009.،

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

56

2016 ٌ ًلى:11  الّذد-  الّام الشالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان
. 1997.،غ٨ٟصاع ال:  ٖمان، الصخهُت٫اهىن خىا٢  قغح، مدمىص،الؿغَاوي

•

:٘ الخالي٢ ميكىع ٖلى املى، مهغ،ىمي للمغؤة٣املجلـ ال

•

http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443-pslara3
٫ الصخهُت املهغٍت املٗىُت باملغؤة زال٫ىاهحن خىا٢  ؤبغػ الخٗضًالث التي َغؤث ٖلى، ؾُضة،• مدمىص
:٘ الخالُت٢ ميكىعة ٖلى املىا، 1979-2009ىص الشالزت زحرة٣ٗال
57

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990 •
www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990 •
http://www.djazairess.com/elhiwar/40616 •
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/eg-wom.html •
http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17-0 •
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=227 •

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

2016 ٌ ًلى:11  الّذد-  الّام الشالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

58

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

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016

الخمىين المشٍبي ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين
وفلا للدؽشَْ واللماء الىىذي الفذسالي
د .مىفم ظمىس ِلي اإلادامُذ ،ظخار مؽاسن في اللاهىن ؤلاداسي واإلاالي
ولُت اللاهىن -حامّت آٌ البِذ ،ألاسدن

ّ
ملخق:
حٗالج َظٍ الضعاؾت مؿإلت جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت مً الىٟاط بلى الخضماث إلال٨تروهُت ،وبىظه
زام الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت و٣ٞا للدكغَ٘ والً٣اء ال٨ىضي الٟضعالي ،بط جم اؾخٗغاى مٗاًحر الخضماث
ّ
إلال٨تروهُت ومضي الخُ٣ض بها ،وبالىدُجت ،جىنلذ بإهه هٓغٍا َىا ٥ج٣ضم متزاًض في مغاٖاة الدكغَ٘ ملٗاًحر مخىا٣ٞت م٘
املٗاًحر ا٫صولُت التي جٟ٨ل جمُ ً٨الىٟاط ،ولٖ ً٨ملُا َىا ٥الٗضًض مً زُاء واملٓاَغ الؿلبُت التي اعج٨بذ ،ولخؿً
الخٔٞ ،ةن الً٣اء الٟضعالي ال٨ىضي ؤ٦ض بدؼم ؤن خغمان ؤي شخو طي بٖا٢ت مً الدؿاوي م٘ ٚحرٍ في الىٟاط
والاؾخٟاصة مً املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت إلال٨تروهُت ٌٗخبر جمُحزا ٖلى ؤؾاؽ إلاٖا٢ت ،وٍسال ٠الضؾخىع.
وهذًجه لظل ،٪ؤصٖى مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى يغوعة الٗمل ٖلى جُىٍغ مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت
والخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت التي ًخًمجها بما ًخ ٤ٟم٘ املٗاًحر الىَىُت والضولُت طاث الٗال٢ت ،ومٗالجت املٓاَغ
الؿلبُت و زُاء التي ؤْهغتها الٟدىم إلال٨تروهُت التي جم بزًإ مى ٘٢مهلخت الًغاثب وزضماتها لها ،ويغوعة
جىؾُ٘ هُا ١زضمت الخ٣ضًم الكب٩ي لئل٢غاعاث ) (NETFILEلدكمل إلا٢غاعاث الًغٍبُت املٗضلت.
اليلماث الذالت :الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ،الخم٨حن مً الىٟاط إلال٨ترووي ،إلإا٢ت والخ٣ىُت ،مٗاًحر الجىصة في
مجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث والاجهاالث ،الً٣اء الٟضعالي ال٨ىضي.
The E-Tax Services Accessibility of People with Disabilities according to the Canadian
Federal Legislation and judiciary
Dr.Mwaffaq Summor Almahameed-Associate Professor / College of Law
Al Albayt University Mafraq-Jordan
This study explores the Accessibility of People with Disabilities to the
E-Services, particularly, E-Tax services according to the Canadian Federal Legislation and
judiciary, So, the E-services standards and the fulfillment extent of it have been explored, as a
result, this study finds out that theoretically one could confirm that there is a progressive
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advancement in the Canadian legislative approach of adopting E –services standards consist
with the international standards that guarantee this accessibility, unfortunately, several
mistakes and negative aspects have been practically occurred, fortunately, the Canadian
Federal Judiciary invariably affirm that deprivation of any person with Disabilities from equal
access to and benefit from E-governmental services and information is considered
unconstitutional discrimination based on Disability against such person.

60

Consequently, this study recommends that there is a necessity: to work on
developing the CRA website and E-services to be in conformity with the related national and
international standards, to resolve errors and negative aspects which have been revealed by
the E-tests through which CRA website and services have been examined, and to extend the
scope of tax returns covered by NETFILE service in order to include amended income tax
return.
Keywords: E-tax services, Accessibility, Disability and technology, ITC accessibility
standards, Canadian federal judiciary.

ملذمت
٫ؼٍت إلاصاعٍت مً زال٦ؼٍت إلاصاعٍت والالمغ٦ان الخضًض ًٖ املغ٧ بٗض ؤنٞ غٍا وبصاعٍا َاما٨ٞ ُت الشاهُت جدىالٟقهضث ل
 بلى،تروهُت٨ىمت إلال٩ وفي بَاع الخ،٫ا٣ جم الاهخ،٘ئاث املجخمٞ ٠اٖلُت م٘ مسخلٟت الخ٢ؼ الٗال٦مغ٦ الىٓغ لئلصاعة
ضًم الخضماث الٗامت٣( ٖىض جُىٍغ وجcitizen- centric approach) ًَؼٍت املىا٦ مً مغ١ىم ٖلى الاهِال٣ً هىم ظضًضٟم
،ؼَا٦هىم وؾ٘ للخضمت ومغٟىماث هدى زظ بامل٩ اَخمام الخٝ واههغ،تروهُت٨ىمت إلال٩ مخُلباث الخ٤ُ٣وجد
حز ٖلى٦ م٘ التر،ؼ٦مغ٦ ًَؼ بلى همىطط املىا٦مغ٦ حر مباقغة مً همىطط إلاصاعةٚ لذ بهىعة مباقغة ؤو٣بدُض اهخ
.( )
(لُت٩ُاهىهُت واملاؾؿُت واله٣الٗىامل ال٧) تروهُت يمىه٨ىمت إلال٩ الظي جخُىع الخ١الؿُا
ضًم الخضماث٣ ج١تروهُت ومضي وهُا٨ىمت إلال٩ مخُلباث الخ٤ُ في جُب٫اوث الضوٟـ وجخٞو جدىا
 اٖخماصا ٖلى ماقغ مضي2014
تروهُت ٖام٨ىماث إلال٩ض اْهغ املسر الظي ؤظغجه مم المجدضة للخ٢ و،حهاٞ تروهُت٨إلال

1

.OECD, Rethinking e-Government Services: User-Centred Approaches, OECD e-Government Studies,

OECD publications, Paris, 2009, pp(11, 12).
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جُىع الخ٩ىمت إلال٨تروهُت ) ،( ) E-Government Development Index (EGDIاخخال٦ ٫ىضا املغ٦ؼ الخاصي ٖكغ ) وَى املغ٦ؼ
) (.
 (2012يمً الخمـ وٖكغًٍ صولت ٦ثر جُىعا في َظا املجا٫
طاجه الظي اخخلخه زال ٫ج٣ىٍم
و١ص جىلض لضي الضا ٘ٞبلى بظغاء َظٍ الضعاؾت وازخُاع الدكغَ٘ ال٨ىضي لُ٩ىن مدال لها ٦ىدُجت ل٩ىن ٦ىضا
مً بحن الضو٦ ٫ثر ج٣ضما في مجا ٫الخ٩ىمت إلال٨تروهُت٦ ،ما ؾب ٤ط٦غًٍٞ ،ال ًٖ ج٣ضًمها الٗضًض مً الخضماث
ّ
ّ
الًغٍبُت إلال٨تروهُت ،و٢ض ٖؼػ مً ؤَمُت الخىظه لضي بلى َظٍ الضعاؾت وق٩ل صاٗٞا ؤؾاؾُا إلظغائها اَالعي ٖلى خ٨م
 2011في ًُ٢ت ) ،(Donna Jodhan V.Attorney General Of Canadaوالظي ٌٗض ج٣ضما
املد٨مت الٟضعالُت ال٨ىضًت ،بخاعٍش/2/9
٨ٞغٍا وخًاعٍا خمل لىاثه الً٣اء في بهها ٝطوي إلاٖا٢ت واٖخباع ٖضم جمُ٨جهم مً الىٟاط للخضماث ا٫خ٩ىمُت
إلال٨تروهُت املخاخت جمُحزا يضَم ،وبزالال باملؿاواة املٟ٨ىلت صؾخىعٍا.
مؽيلت الذساظت :جىضعط َظٍ الض اؾت يمً ٖضة ظهىص بدشُت ّاج ُ
جهذ مً زاللها لضعاؾت وا ٘٢جمُ ً٨شخام طوي
ع
ُ
إلاٖا٢ت مً الىٟاط بلى الخضماث إلال٨تروهُت بىظه ٖام والًغٍبُت بىظه زام ،و٢ض ازترث الدكغَ٘ والً٣اء ال٨ىضي
مىيىٖا لهظٍ الضعاؾت بالىٓغ لخ٣ضم الدكغَ٘ ال٨ىضي وجبيُه مٗاًحر جٟهُلُت لخم٨حن الىٟاط إلال٨تروويّ ،
وجمحز مى٠٢
الً٣اء ال٨ىضي في بهها ٝطوي إلاٖا٢ت واٖخباع ٖضم جمُ٨جهم مً الاؾخٟاصة مً الخضماث الخ٩ىمُت إلال٨تروهُت جمُحزا
يضَم ،بط ًمّ ً٨
ٖلى ؤؾاؽ إلاٖا٢ت ّ
ٖض خ٨م املد٨مت الٟضعالُت ال٨ىضًت ،في ًُ٢ت ) Donna Jodhan V.Attorney General
 ،(Of Canadaؾاب٣ت ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ ٚحرَا مً الؿىاب ٤الً٣اثُت املٟهلُت في جُىع الٗلىم ال٣اهىهُت ،لظا ٧ان البض مً
جغظمت وجدلُل وه٣ل َظٍ الخبراث والخجاعب بلى واٗ٢ىا ال٘عبي٦ ،إمت بؾالمُت واُٖت عؾالتها الٗضالت وإلاهها ٝوم٩اعم
زال ،١جمهُضا لالؾخٟاصة مجها في َظا املجا.٫
َمُت الذساظت :ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في ببغاػ آلاحي:
ؤَمُت اخترام خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت ٖىض ج٣ضًم الخضماث إلال٨تروهُت بىظه ٖام والًغٍبُت املسخلٟت بىظهزام وصعاؾت البِئت إلال٨تروهُت املخهلت بالخضماث الًغٍبُت.
ّ
والدؿغٕ هدى جُىٍغ الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت صون مغاٖاة
 الخىبُه بلى املساَغ التي ٢ض جترجب ٖلى الاهضٞإّ
املخهل بد٣ى ١إلاوؿان وخغٍاجه.
البٗض
الاؾخٟاصة مً الخجغبت ال٨ىضًت حكغَٗا وً٢اء في مجا ٫الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت..1إف ىذا ادلؤشر ىو مؤشر مركب يقيس مدل قدرة كرغبة اإلدارات الوطنية على إسزبداـ تقنيات ادلعلومات كاالتصاالت يف سبيل تقدًن اخلدمة العامة من خال ؿ
احتساب متوسط تقييم يف ثالثة رلاالت شديدة األمهية يف رلاؿ احلكومة اإللكًتكنية كىي:
أ  -نطاؽ كمستول اخلدمات اإللكًتكنية ادلتاحة (،)OSI—Online Service Index
ب  -تطور البنية التحتية لالتصاالت ()TII—Telecommunication Infrastructure Index
ج  -رأس ادلاؿ البشرم -مؤشر ادلوارد البشرية ((HCI—Human Capital Index
- United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People, retrieved form:
http://www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-governments-to-citizens.html
(accessed date 3st December 2014).
2
.United Nations E-Government, UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014: EGovernment for the Future We Want, Table 1.1.(World e-government leaders (Very High EGDI) in
2014), p (15), retrieved form: http://www.unpan.org/e-government (accessed date 1st December
2014).
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َذاف الذساظت:
 جىيُذ الاَاع الدكغَعي للخضماث إلال٨تروهُت بىظه ٖام والًغٍبُت بىظه زام واؾخٗغاى اظتهاصاث الً٣اء فيَظا املجا.٫
 بُان املٗاًحر التي ًجب مغاٖاتها ٖىض جُبُ ٤مخُلباث الخ٩ىمت إلال٨تروهُت في املجا ٫الًغٍبي. بُان مضي ٞاٖلُت الخ صماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ال٨ىضًت وببغاػ ما حٗاوي مىه مً ُٖىب جمـ بد٣ى ١شخامطوي إلاٖا٢ت.
مىهجُت الذساظت :بن مىهجُت الضعاؾت حكمل ٖلى مىهج الباخث :بط ؾِخم الخغم ٖلى جُبُ ٤املىهج الىنٟي واؾخ٣غاء
الدكغَٗاث واظتهاصاث ال٣ٟه والً٣اء في َظا املجا ٫واؾخيباٍ ما ًخ ٤ٟومىيىٖاث الضعاؾت ،وبزًإ الخضماث
الًغٍبُت إلال٨تروهُت لٗملُاث ٞدو ج٣ىُت ملٗغٞت مضي جىا٣ٞها م٘ املٗاًحر الضولُت.
مدذداث الذساظت :الا٢خهاع ٖلى الىُا ١الٟضعالي ال٨ىضي صون قمى ٫حكغَٗاث الىالًاث.
خىت الذساظت
اإلابدث ألاوٌ :الخمىين المشٍبي ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين في الدؽشَْ واللماء الىىذي
املُلب و :٫الخم٨حن الًغٍبي إلال٨ترووي لؤلشخام املٗا٢حن و٣ٞا للدكغَ٘ الٟضعالي ال٨ىضي
املُلب الشاوي :الخم٨حن الًغٍبي إلال٨ترووي لؤلشخام املٗا٢حن و٣ٞا للً٣اء الٟضعالي ال٨ىضي
اإلابدث الشاوي :الخذماث المشٍبُت ؤلالىتروهُت الىىذًت ومذي مشاِاتها الِخباساث الخمىين
املُلب و :٫ؤهىإ الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت املخاخت
املُلب الشاوي :مضي مغاٖاة اٖخباعاث الخم٨حن ٖملُا في الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت املخاخت
اإلابدث ألاوٌ :الخمىين المشٍبي ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين في الدؽشَْ واللماء الىىذي
ًُ٣هض بةم٩اهُت الىنى)٫الخم٨حن( و٣ٞا للماصة ) (1/9مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت " :جم٨حن
شخام طوي إلاٖا٢ت مً الِٗل في اؾخ٣اللُت واملكاع٦ت بك٩ل ٧امل في ظمُ٘ ظىاهب الخُاة ،بدُض جخسظ الضو٫
َغا ٝالخضابحر املىاؾبت التي جٟ٨ل بم٩اهُت ونى ٫شخام طوي إلاٖا٢تٖ ،لى ٢ضم املؿاواة م٘ ٚحرَم ،بلى البِئت
املاصًت املدُُت ووؾاثل الى٣ل واملٗلىماث والاجهاالث ،بما في طل ٪ج٨ىىلىظُاث وهٓم املٗلىماث والاجها ،٫واملغا٤ٞ
والخضماث زغي املخاخت لٗامت الجمهىع ؤو امل٣ضمت بلُه ،وَظٍ الخضابحرً ،جب ؤن حكمل جدضًض الٗ٣باث واملٗى٢اث
ؤمام بم٩اهُت الىنى ٫وبػالتها ،وحكمل ،بىظه زام...املٗلىماث والاجهاالث والخضماث زغي ،بما ٞحها الخضماث
إلال٨تروهُت وزضماث الُىاعت" ،م٘ مغاٖاة ؤن ٧لمت )الاجها (٫و٣ٞا للماصة ) (2مً الاجٟاُ٢ت طاتها حكمل " اللٛاث
ّ
وٖغى الىهىم ،وَغٍ٣ت البراًل ) ،(brailleوالاجهاَ ًٖ ٫غٍ ٤اللمـ ،وخغو ٝالُباٖت ال٨بحرة ،والىؾاثِ املخٗضصة
ّ
املِؿىعة الاؾخٗماًٞ ،٫ال ًٖ ؤؾالُب ووؾاثل وؤق٩ا ٫الاجها ٫املٗؼػة والبضًلت ،الخُُت والؿمُٗت ،وباللٛت
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ّ
املبؿُت وال٣غاءة بىاؾُت البكغ ،بما في طل ٪ج٨ىىلىظُا املٗلىماث والاجها ٫املِؿىعة الاؾخٗما ،( )"٫و٢ض وٗ٢ذ ٦ىضا
.( )2010
 2007وناص٢ذ ٖلحها بخاعٍش 11آطاع
ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت بخاعٍش 30آطاع
بن الخضًض ًٖ جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت مً الاؾخٟاصة مً الخضماث إلال٨تروهُت بىظه ٖام
والخضماث الًغٍبُت بىظه زام ً٣خطخي الخٗغى للخجغبت ال٨ىضًت ملا لها مً زهىنُت زانت ج٨مً في ؤن املىا٘٢
إلال٨تروهُت لئلصاعة الًغٍبُت ؤ٦ثر بؿاَت وا٢ل جٟهُال )خُض جم جبجي جهمُم ال٨ترووي مبؿِ وزالي مً الخٟهُالث
والخُٗ٣ضاث الخ٣ىُت(ًٞ ،ال ٖلى ج٣ضم الً٣اء ال٨ىضي ٖاملُا في مجا ٫خماًت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت في
الاؾخٟاصة مً الخضماث إلال٨تروهُت.
والدكغَ٘ ال٨ىضي الٟضعالي مً الدكغَٗاث املخ٣ضمت في مجا ٫خماًت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت،
ٞالضؾخىع ال٨ىضي ٖىضما هو ٖلى الخ ٤في املؿاواة ؤ٢امه في ظاهب َام مىه ٖلى ٖضم الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ إلاٖا٢ت ؤو
الؿً ،و٢ض اؾخلهم الً٣اء ال٨ىضي َظا ال٨ٟغ الضؾخىعي ّ
ّ
وظؿضٍ في الؿاب٣ت الً٣اثُت ) Donna Jodhan V.Attorney
 ،(General of Canadaوالتي حٗض مً خ٩ام الً٣اثُت الٗغٍ٣ت في مجا ٫الخضماث إلال٨تروهُت ومضي ؤخُ٣ت شخام
طوي إلاٖا٢ت في الاؾخٟاصة مجها ،زانت بٗض ؤن ُٚذ الخضماث إلال٨تروهُت هُا٢ا واؾٗا من الخضماث الٗامت بدُض
قملذ الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ،وؾىً ٝخم مٗالجت َظا املىيىٕ ٖلى الىدى آلاحي:
اإلاىلب ألاوٌ :الخمىين المشٍبي ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين وفلا للدؽشَْ الفذسالي الىىذي
ههذ املاصة ) (1/15مً املُشا ١ال٨ىضي للخ٣ى ١والخغٍاث ،الجؼء و ٫مً ال٣اهىن الضؾخىعي ال٨ىضي لٗام
ٖ ،(Constitution Act)1982لى ؤن " -1ظمُ٘ شخام مدؿاوون ؤمام ال٣اهىن وجدخه ،ولهم الخ ٤في الخماًت والاؾخٟاصة
املدؿاوٍت مىه صون جمُحز وبىظه زام صون ؤي جمُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو نل الىَجي ؤو الازجي ،ؤو ٖلى ؤؾاؽ اللىن
ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو الٗمغ ؤو إلاٖا٢اث الجؿضًت ؤو الٗ٣لُت -2،بن ال٣ٟغة ) (1ال جمى٘ ؤي ٢اهىن ؤو بغهامج ؤو وكاٍ
مً اؾتهضاٞه جدؿحن ْغو ٝشخام ؤو الجماٖاث املدغومت بما في طل ٪ؤولئ ٪املدغومحن ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو
نل الىَجي ؤو الازجي ،ؤو ٖلى ؤؾاؽ اللىن ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو الٗمغ ؤو إلاٖا٢اث الجؿضًت ؤو الٗ٣لُت " ،وَظا
ٌكمل ٖضم الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ إلاٖا٢ت ؾىاء ٧اهذ ظؿضًت ؤم ٖ٣لُت ؤم ٖلى ؤؾاؽ الٗمغ مما ًد ٤٣يماهت لٗضم
الخمُحز يض ٦باع ّ
ّ
املكغٕ في الضو ٫الٗغبُت َظا الىو لض٢خه وقمىله م٘ مغاٖاة
الؿً و َٟا ،( )٫وخبظا لى جبجى
زهىمًت اخترام الكغَٗت إلاؾالمُت خغنا ٖلى ججىب بٌٗ زاع الؿلبُت املترجبت ٖلى املٟهىم الىاؾ٘ للمؿاواة صون
يىابِ ٧الخضًض ًٖ الخغٍت الجيؿُت وٚحرَا.

1

.United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities And Optional Protocol.
retrieved form: http://www.un.org/disabilities/ documents/ convention/convoptprot-e.pdf (date: 9th,
January, 2015.
2
.Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications: Countries and Regional Integration
Organizations ,retrieved form http://www.un.org/arabic/disabilities/countries.asp?navid=17&pid=696
)(accessed date 27 November 2014
3
.article (15) of the Canadian Charter Of Rights And Freedoms, Constitution Act, 1982, Part I,
Retrieved from: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-38 (accessed date 28
November 2014).
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 1985وحٗضًالجه هجض ؤهه هو في املاصة )ٖ (2لى ؤن ظمُ٘
وبالغظىٕ ل٣اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ال٨ىضي لٗام
ّ
شخام ًجب ؤن جخاح َ٫م ٞغنت مدؿاوٍت م٘ ٚحرَم ٧ي ًغجبىا ألهٟؿهم املِٗكت التي ٌؿخُُٗىن وَؿٗىن بلحها،
بدُض ًخم اؾدُٗاب اخخُاظاتهم بالخىا ٤ٞم٘ واظباتهم والتزاماتهم ٦إًٖاء في املجخم٘ ،ال ًخم بٖا٢تهم ؤو مىٗهم مً طل٪
ًٖ َغٍ ٤مماعؾاث جمُحزًت ؤؾاؾها الٗغ ١ؤو نل الىَجي ؤو الازجي ،ؤو ٖلى ؤؾاؽ اللىن ؤو الضًً ؤو الٗمغ ؤو الجيـ
ؤو الاججاٍ الجيسخي ؤو الىي٘ الؼوجي ؤو الىي٘ الٗاثلي ؤو إلاٖا٢ت ؤو اعج٩اب ظغٍمت نضع بكإجها ٖٟى ؤو عص اٖخباع
) ،(Record Suspensionؤما املاصة الخامؿت ٣ٞض اٖخبرث مً ٢بُل املماعؾت الخمُحزًت في مجا ٫جؼوٍض الؿل٘ والخضماث
والدؿهُالث املخاخت ٖاصة للجمهىع الخغمان مً الىٟاط ألي ؾلٗت ؤو زضمت ؤو وؾُلت ؤو ججهحزاث وطل ٪ألي شخو ،ؤو
)(
الخٟغ٢ت ؾلبُا ججاٍ ؤي شخو
وبالغٚم مً ؤن الضؾخىع ال٨ىضي والؿىاب ٤الً٣اثُت )الكغَٗت الٗامت –  (common lawجدٓغ الخمُحز يض
شخام طوي إلاٖا٢ت بال ؤن ٌطا ال ًمى٘ مً بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً حكغَٗاث خ٣ى ١إلاوؿان للضٖىة بلى جدؿحن
 2006ؤن ما
مؿإلت الىٟاط بلى ج٣ىُت الاجهاالث واملٗلىماث مً ٢بل طوي إلاٖا٢ت ،خُض حكحر إلاخهاثُاث ال٨ىضًت لٗام
ً٣اعب زلض )ال٨ىضًحن ممً ٌٗاهىن مً بٖا٢اث مخهلت بالبهغ( ال ٌؿخُُٗىن الىٟاط بلى الخ٨ىىلىظُا املؿاٖضة ،وَٗىص
طل ٪ظؼثُا بلى اعجٟإ ؤزماجهاٞ ،جهاػ ) (JAWSوَى مً ؤ٦ثر ؤظهؼة ٢غاءة الكاقت اهدكاعا جهل ٧لٟخه بلى ؤل ٠صوالع ،مما
ًل٣ي ٖلى ميكئي املىا ٘٢إلال٨تروهُت مؿاولُت جهمُمها بهىعة ججٗل ؤ٦ثر بغامج الخهٟذ وٚحرَا مً صواث حؿخُُ٘
ّ
الخٗغٖ ٝلحها وجٟؿحرَا بهىعة صخُدت) ( ،و٢ض وٗ٢ذ ٦ىضا ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت بخاعٍش 30آطاع
.( ) 2010
 2007وناص٢ذ ٖلحها بخاعٍش 11آطاع
 1985وحٗضًالجه ٞةن اؾتراجُجُت الاجهاالث ال٨ىضًت (The
وو٣ٞا للماصة ) (7مً ٢اهىن إلاصاعة املالُت لٗام
)ً ،Communication Policyخم بٖضاصَا مً ٢بل املجلـ املالي ) – (Treasury Boardوَى ٖباعة ًٖ لجىت جابٗت للمجلـ
الخام للمل٨ت( ،ومً ؤَضا ٝاؾتراجُجُت الاجهاالث يمان مغاٖاة الاجهاالث الٟضعالُت ٖضصا مً الدكغَٗاث
 ،( )1985ومً الؿُاؾاث التي
 1985و٢اهىن الخهىنُت لٗام
والؿُاؾاث ٦مُشا ١الخ٣ى ،١و٢اهىن اللٛاث الغؾمُت لٗام
جلتزم بها الهُئاث الٟضعالُت وزُ٣ت جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت املؿماة:
) )The Common Look and Feel for the Internet: Standards and Guidelines

 ،2001وٍ طٍ الىزُ٣ت حؿتهضٝ
 2000وجم جُبُ٣ها اٖخباعا مً ٖام
ووزُ٣ت )َ(CLF 1.0ظٍ جم بنضاعَا في ؤًاع
يمان ؤن ج٩ىن املىا ٘٢إلال٨تروهُت الخ٩ىمُت والخضماث املباقغة امل٣ضمت مً زاللها ج٣ضم بهىعة ٗٞالت و٢ابلت للىٟاط،
.Canadian Human Rights Act of 1985 as amended on 01-11 - 2014, Retrieved from: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/H-6/FullText.html(accessed date 28 November 2014).
2
.Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC),Internet
Accessibility
For
People
With
Perceptual
Disabilities,
Retrieved
from:
http://www.cippic.ca/fr/node/128422[25/09/2012].
3
.Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications: Countries and Regional Integration
Organizations ,retrieved form http://www.un.org/arabic/disabilities/countries.asp?navid=17&pid=696
)(accessed date 27 November 2014
4
.a committee of the Queen’s Privy Council for Canada established according to section(5) of the
Canadian Financial Administration Act R.S.C., 1985, c.F-11.
5
.Donna Jodhan V.Attorney General Of Canada),Federal Court, 2010 FC 1197,date:20101129,p.(5).
1
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1999
و٢ض اؾدىضث َظٍ الىزُ٣ت بلى إلانضاع و ٫مً املباصت الخىظحهُت التي َىعتها ظمُٗت )اجداص( الكب٨ت الٗلمُت ٖام
) ،(WCAG 1.0والذيقملذ حٗلُماث جٟهُلُت ملُىعي املدخىي إلال٨ترووي ٦مهممي املىا ٘٢لجٗل املىا ٘٢ؤ٦ثر ٢ابلُت
للىٟاط ،وجم ج٣ؿُمها بلى زالزت مداوع ،و٢ض جًمىذ املٗاًحر ال٨ىضًت  ) CLF 1.0ولىٍت ولى والشاهُت املكاع بلحهما في
مٗاًحر  ،(WCAG 1.0وعٚم ؤن إلانضاع و ٫مً املٗاًحر  WCAG 1.0جم اؾدبضاله بط ْهغ إلانضاع الشاوي  WCAG 2.0بال
ؤن إلانضاع الشاوي مً املٗاًحر ال٨ىضًت  CLF 2.0لم ًخًمً بقاعة بلحها هٓغا ل٩ىن اهجاػَا جم بٗض وي٘ إلانضاع الشاوي
 ،CLF 2.0وو٣ٞا لهظا إلانضاع ٞةن املجلـ املالي )ً (Treasury Boardماعؽ صوعا بقغاُٞا وجُبًُ٤ا ُٞما ًخٗل ٤بمضي
مغاٖاة املٗاًحر) (.
وبطا ٧ان إلانضاع و CLF 1.0 ٫جُلب ؤن جغاعي املىا ٘٢إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث إلال٨تروهُت الخ٩ىمُت
 ،2002وفي ٧اهىن ؤو٫
إلانضاع و ٫مً الضلُل إلاعقاصي  WCAG 1.0بدلى٧ ٫اهىن ؤو٫
 2006خل مدله إلانضاع الشاوي
 2007لِكمل املىا٘٢
 CLF 2.0والظي ٌٗ٨ـ اًٞل املماعؾاث في َظا املجا ،٫و٢ض ؾغي في و ٫مً ٧اهىن الشاوي
والخُبُ٣اث التي جخم بٗض جاعٍش ؾغٍاهه٦ ،ما خضص اَاعا ػمىُا للخُ٣ض به زالٞ ٫ترة ؾيخحن باليؿبت للمىا ٘٢والخُبُ٣اث
الكبُ٨ت التي ٧اهذ مىظىصة ،وفي ٧اهىن و٫
 2008جم وي٘ إلامصاع الشاوي مً املٗاًحر  WCAG 2.0والتي جًمىذ ؤصلت
) (.
بعقاصًت ظضًضة مخٗل٣ت بخم٨حن الىٟاط
 2010ؤٖلىذ ماهت الٗامت للمجلـ املالي ال٨ىضي بإن مٗاًحر  CLF 2.0ؾىً ٝدل مدلها
وفي ٧اهىن الشاوي
زالزت مٗاًحر ظضًضة جخًمً جبجي مٗاًحر  WCAG 2.0وهي :مٗاًحر الخم٨حن مً ا٫هٟاط للكب٨ت The Standard On Web
 ،Accessibilityوَظٍ املٗاًحر جًمً مغاٖاة املىا ٘٢إلال٨تروهُت للخ٩ىمت ال٨ىضًت املباصت الخىظحهُت ٖاملُت ال٣بى ٫املخٗل٣ت
 ،2011بدُض حكمل الجهاث الىاعصة
بخم٨حن الىٟاط وُ٢اؾها بهٟت زابخت ،وصزلذ َظٍ املٗاًحر خحز الىٟاط في و ٫مً آب
في الجضاو ٫الشالزت ) (I,II and IIIالىاعصة يمً ٢اهىن إلاصاعة املالُت وجُبٖ ٤لى زالزت مغاخل:
 :(2012وحكمل ظمُ٘ الهٟداث إلال٨تروهُت في املىا٘٢
 2011بلى 29قباٍ
املغخلت ولى )الٟترة مً  1آب
وظمُ٘ الخُبُ٣اث الكبُ٨ت امليكىعة بٗض بضاًت حكغًٍ و ،2011٫بذ ًض ٌكمل طل ٪مٗٓم نٟداث املىا٘٢
إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث الكبُ٨ت  Web Applicationsالتي جخًمً ج٣ضًم الخضماث واملٗلىماث ٦ثر ؤَمُت باليؿبت
لؤلٞغاص وامليكأث ،ومٗٓم نٟداث املىا ٘٢والخُبُ٣اث الكبُ٨ت ٦ثر اؾخسضاما.
 2012بلى 31جمىػ :(2012صٗٞت بياُٞت مً نٟداث املىا٘٢
املغخلت الشاهُت )الٟترة مً و ٫مً آطاع
إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث الكبُ٨ت  Web applicationsالتي جخًمً ج٣ضًم الخضماث واملٗلىماث ٦ثر ؤَمُت باليؿبت
لؤلٞغاص وامليكأث ونٟداث املىا ٘٢والخُبُ٣اث الكبُ٨ت ٦ثر اؾخسضاما.

1

.Donna Jodhan V.Attorney General Of Canada),Federal Court, 2010 FC 1197,date:20101129,p.(510).
2
.Guidance on Implementing the Standard on Web Accessibility, Section 1: Introduction:
Background, retrieved form: http://www.tbs-sct.gc.ca/ws-nw/wa-aw/wa-aw-guid-eng.asp (accessed
date 27 November 2014).
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اث٣ُتروهُت وجُب٨داث بلٟى مً ن٣( وحكمل ما جب2013
 من آب٫ترة مً وٟ ) ال: املغخلت الشالشت.( ) ُت٨قب

66

اهُت الاؾخسضام٩هض بٗباعة بم٣ٍ وStandard on Web Usability ت٨اهُت اؾخسضام الكب٩ بةم٤ؤما املٗاًحر املخٗل
همهاًٞ مً زالله مؿخسضمحن مدضصًً مً الٗشىع ٖلى املٗلىماث والخضماث و٨( " املضي الظي ًخمWeb usability)
ىعٍا ٖبرٞ املؿخسضمحن مً بهجاػ مهام مدضصة
ً٨ٗالُت التي مً زاللها ًخمٟاءة والٟ٨اؽ ٖاصة بال٣ وج،واؾخسضامها
ِ
ابلُت٢ ُت جغاعي مباصت٨اث الكب٣ُتروهُت الغؾمُت والخُب٨٘ إلال٢ىن املىا٧  وَظٍ املٗاًحر جإحي لًمان،( )ت٨الكب
٫ ؤًلى28اطٟض صزلث َظٍ املٗاًحر خحز الى٢ و،الاؾخسضام
 وحكمل الجهاث الىاعصة في،2013
 آطاع31 وجم جدضًثها2011
٘٢( مً َظٍ املٗاًحر باليؿبت للمىا6) اهىن إلاصاعة املالُت بدُض ًجب مغاٖاة املاصة٢ ً( يمI,II and III)  الشالزت٫الجضاو
البض ؤن جغاعي مخُلباث املاصةٞ اث املىظىصة٣ُ٘ والخُب٢باليؿب للمىا
ة
 ؤما،ُت الجضًضة٨اث الكب٣ُتروهُت والخُب٨إلال
 جمىػ31٫( بدلى6)
 ومما،هُلُتٟغُٖت الخٟ ال٤( مً املُٗاع إلاخالت للٗضًض مً املالخ6) ض جًمىذ املاصة٢ و،2016
.( )اث م٘ ظهؼة الخلىٍت٣ُتروهُت والخُب٨٘ إلال٢ املىا٤ُٞت بخى٣ىُت املخٗل٣ املدضصاث الخ:جًمىخه
ضعة ؤهٓمت٢)  وهيthe Standard on Web Interoperability ُل البُجيٛابلُت الدك٣ت ب٣وباليؿبت للمٗاًحر املخٗل
ت٨ت املدلُت والكب٨اٖل م٘ هٓمت الخاؾىبُت زغي ٖبر الكبٟ والخ،تٟاث مسخل٣ُُل بغامج وجُبٛت ٖلى حك٨الكب
 إلانضاع٤ُىضًت جخجه لخُب٨ىمت ال٩ ؤي ؤن الخ،(( )ُلُت وبيُتها املاصًتٌٛ الىٓغ ًٖ ؤهٓمتها الدكٛ ب١واؾٗت الىُا
بىال٢ ثر٦ اطٟحن الى٨ باٖخباعَا خالُا مٗاًحر جمW3C ت الٗاملُت٨ الجداص الكبWCAG 2.0 الشاوي مً املباصت الخىظحهُت
 جمىػ1ًترة مٟ )ال: املغخلت ولى: ٖلى زالزت مغاخل٤ لخُب،( )ٖاملُا
ًترة مٟ )ال: املغخلت الشاهُت،(2013
 خؼٍغان30 بلى2012

1

.Standard on Web Usability:Appendix A: Definitions ,retrieved form: http://www.tbs-sct.gc.ca/wsnw/wa-aw/wa-aw-guid-eng.asp (accessed date 27 November 2014).
2
.―The extent to which specified users can find, understand and use information and services
online.Web usability can be measured through the effectiveness and efficiency with which users can
complete defined tasks online‖.
-Guidance on Implementing the Standard on Web Accessibility, Section1:
Introduction:Background
,
retrieved
form
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc
eng.aspx?id=24227&section=text#appB (accessed date: 1 December 2014)
3
.Standard on Web Usability: 6.Requirements, retrieved form: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=24227&section=text#appB (accessed date 1st December 2014).
4
."Interoperability" according to the Business Dictionary means: "Ability of a computer system to run
application programs from different vendors, and to interact with other computers across local or
wide-area networks regardless of their physical architecture and operating systems.Interoperability is
feasible through hardware and software components that conform to open standards such as those used
for
internet",
retrieved
form:
http://www.businessdictionary.com/definition/interoperability.html#ixzz3KgNNZcuk (accessed date
1st December 2014).
5
.Guidance on Implementing the Standard on Web Accessibility, Section 1: Introduction:
Background, retrieved form: http://www.tbs-sct.gc.ca/ws-nw/wa-aw/wa-aw-guid-eng.asp (accessed
date 1st December 2014).

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

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
 2013بلى٧ 31اهىن و٫
 2015بلى 30خؼٍغان
 ،(2014املغخلت الشالشت ) :الٟترة مً و ٫مً ٧اهىن الشاوي
و ٫مً هِؿان
 2015وما بٗضَا( بدُض ًخم مً زاللها جد ٤ُ٣اعب٘ مخُلباث جٟهُلُت ًخًمجها َظا املُٗاع) (.
ومً املٗاَيع التي التزمذ بها الخ٩ىمت ال٨ىضًت ؤًًا مُٗاع جى ٤ُٞاملىا ٘٢إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث لٛاًاث
ظهؼة الخلىٍت ) ،(Standard on Optimizing Websites and Applications for Mobile Devicesوٍخًمً َظا املُٗاع ؤن ج٩ىن
الخضماث واملٗلىماث الخ٩ىمُت املُغوخت ٖبر الكب٩اث جخىا ٤ٞم٘ ظهؼة الخلىٍت ،وصزل َظا املُٗاع خحز الىٟاط في
 2013لِكمل ظمُ٘ ؤظهؼة الضولت الىاعصة في الجضاو (3-1) ٫مً ٢اهىن إلاصاعة املالُت بدُض ًخم جُبُ٣ه
و ٫مً هِؿان
 ،2016وحهضَ ٝظا املُٗاع بلى ونى ٫الخضماث واملٗلىماث الخ٩ىمُت املخاخت ٖلي الكب٨ت بلى
بدلى ٫و ٫مً هِؿان
هُا ١ؤوؾ٘ مً املخل٣حن ،وؤن جهل املىا ٘٢إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث الكبُ٨ت والخُبُ٣اث الخلىٍت بلى مؿخىي ٖا ٫مً
٢ابلُت الىٟاط والاؾخسضام) (.
والجضًض في َظا املجا ٫ؤن مٗاًحر ) (WCAG 2.0ؤنبدذ مٗاًحر ٖاملُت للجىصة في مجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث
خُض ؤن ٦ال مً املىٓمت الضولُت للمٗاًحر )مىٓمت ًؼو( واللجىت ال٨هغوج٣ىُت الضولُت )٢ (IECض ق٩لخا لجىت ج٣ىُت
مكتر٦ت ) (ISO/IEC JTC 1لهُاٚت مٗاًحر صولُت في مجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث وهخج ًٖ طل ٪قهاصة املٗاًحر )(ISO/IEC 40500
والتي جبيذ مٗاًحر ) (WCAG 2.0لخهبذ مٗاًحر ٖاملُت ٝيمجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث ) (.
اإلاىلب الشاوي :الخمىين المشٍبي ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين وفلا لللماء الىىذي الفذسالي
اججهذ املد٨مت الٗلُا ال٨ىضًت بلى ّ
جبجي املضلى ٫الاظخماعي ولِـ الُبي لئلٖا٢ت بط ؤقاعث بلى ) ؤن مُشا١
الخ٣ى ١والخغٍاث مل٣اَٗت ُ٦بُ ٪ال٨ىضًت  Quebec Charter of Human Rights and Freedomsلم ًدضص امل٣هىص بمهُلر
إلاٖا٢ت ) ،(handicapوالبض ٖىض جٟؿحر َظا املهُلر مً مغاٖاة الؿُا ١و َضا ٝمٗا٣ٞ ،ىاٖض الخٟؿحر ال جضٖم ؤن
ً٩ىن مهُلر )إلاٖا٢ت( ٢ض ٢هض به مجغص الازخال ٝالٟحزًىلىجي )الجؿضي( ؤو الٗ٣لي ،والظي ًاصي بالًغوعة بلى ُ٢ىص
وُُْٟت ،وبهما الؿُا ١والهض ٝمً املهُلر ًض ٫ؤن املضلى ٫الىاؾ٘ َى امل٣هىص ،والظي ال ًخُلب بالًغوعة وظىص
ُ٢ىص وُُْٟت )ؤصاء الىْاث ٠الخُىٍت( ،ؤي ؤن َظا املهُلر ًجب ؤال ٌُٗى مٟهىما يُ٣ا وبهما ٖلى املدا٦م ؤن جدبجى
مىٓىعا مخٗضص بٗاص ً multidimensional approachإزظ باالٖخباع البٗضًً الاظخماعي والؿُاسخي ملهُلر )إلاٖا٢ت( مً
زال ٫التر٦حز ٖلى ال٨غامت إلاوؿاهُت والاخترام والخ ٤في املؿاواة ،ولِـ مجغص الاٖخماص ٖلى مىٓىع َبي بُىلىجي the
ٞ ،biomedical conditionاإلٖا٢ت ٢ض ج٩ىن خُ٣ُ٣ت ؤو مدؿىؾت عٚم ؤن الصخو ٢ض ال ٌٗاوي مً ؤي ُ٢ىص )ؤو ٖىاث(٤
حُٗ ٤وكاَاجه الُىمُت باؾخصىاء جل ٪التي جسل٣ها الىٓغة الىمُُت ؤو املخداملت ججاٍ إلاٖا٢ت ،ولهظا ٖلى املدا٦م ؤن جإزظ
1

.Standard on Web Interoperability, retrieved form: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=25875&section=text (accessed date 1st December 2014).
2
.Standard on Optimizing Websites and Applications for Mobile Devices, retrieved form:
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27088&section=text (accessed date 1st December
2014).
3
.ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical
Commission,
ISO/IEC
JTC
1.ISO/IEC
40500:2012
,Information
technology:
W3C
Web
Content
Accessibility
Guidelines
)(WCAG
2.0
retrieved
form:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625 (accessed
date 14th, December 2014).
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باالٖخباع لِـ  ِ٣ٞالٓغو ٝالبُىلىظُت الُبُت وبهما ؤًًا الٓغو ٝالتي خضر زاللها الخمُحزٞ ،اإلٖا٢ت ٢ض ج٩ىن
مىظىصة صون زبىث مدضصاث ٞؿُىلىظُت ؤو ٚحرَا مً الٗلل ،ؤي البض مً التر٦حز ٖلى آزاع الخمُحز ؤو الاؾدبٗاص ؤو
املماعؾت ؤ٦ثر مً التر٦حز ٖلى الؿبب ؤو نل املدضص لئلٖا٢ت( ) (.
وَظا الاظتهاص الً٣اجي ًخ ٤ٟم٘ املضلى ٫الانُالحي )لؤلشخام طوي إلاٖا٢ت( الظي جبيخه اجٟاُ٢ت ح٢ى ١شخام
طوي إلاٖا٢ت بط ؤقاعث املاصة ) (1بلى قمى ٫طل ٪املهُلر٧ " :ل مً ٌٗاهىن مً ٖاَاث َىٍلت ظل ،بضهُت ؤو ٖ٣لُت ؤو
طَىُت ؤو ِخ ِ ّؿ َّوُت٢ ،ض جمىٗهم لضي الخٗامل م٘ مسخل ٠الخىاظؼ مً املكاع٦ت بهىعة ٧املت وٞاٖلت في املجخم٘ ٖلى ٢ضم
وَالم ؤن إلاقاعة وعصث في الاجٟاُ٢ت ٖلى ؾبُل ط٦غ ما ٢ض ًخًمىه املهُلر ولِـ جدضًض
ا
املؿاواة م٘ آلازغًٍ" ،
امل٣هىص باملهُلر ٖلى ؾبُل الكمىٞ ،٫ال مىام مً ال٣ى ٫بإن الاجٟاُ٢ت لم ّ
حٗغ ٝامل٣هىص بالصخو املٗى ،١وبهما
ط٦غث بٌٗ مً ًىُبٖ ٤لحهم َظا الىن.٠
وٍدبحن مما ؾب ٤ؤن الاجٟاُ٢ت لم جخًمً حٗغًٟا ملهُلر )إلاٖا٢ت( ؤو مهُلر ) شخام طوي إلاٖا٢ت(
جدضًضا ،وبهما ٢ضمذ مىظهاث لخدضًض امل٣هىص بمهُلر )إلاٖا٢ت( ،و٢ض ؤوضخذ م٣ضمت الاجٟاُ٢ت املٟهىم ؤو الىمىطط
الاظخماعي لئلٖا٢ت ،(The Social Approach To Disability/ The Social Model Of Disability ) :بط جًمىذ إلاقاعة بلى ؤن "
إلاٖا٢ت حك٩ل مٟهىما ال ًؼاُ٢ ٫ض الخُىع ،وؤجها جدضر بؿبب الخٟاٖل بحن شخام املهابحن بةٖا٢اث والخىاظؼ في
املىا ٠٢والبِئاث املدُُت التي جدى ٫صون مكاع٦تهم مكاع٦ت ٧املت وٞاٖلت في مجخمٗهم ٖلى ٢ضم املؿاواة م٘ آلازغًٍ" ،
ً
وججؿض مى ٠٢الً٣اء ال٨ىضي اٞ٫ضعالي في الى٢ى ٝبصباث خماًت لخ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢تٞ ،غٚم ؤن
الُغٍ٧ ٤ان مٟخىخا ؤمامه وزانت في مجا ٫جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت مً الىٟاط بلى الخضماث إلال٨تروهُت
 2007وناص٢ذ ٖلحها
لالخخجاط ببؿاَت باجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت والتي وٗ٢ذ ٖلحها ٦ىضا بخاعٍش 30آطاع
 ،2010بال٣ى ٫بإن الخم٨حن إلال٨ترووي مخٗل ٤بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وَظا ٌٗخمض
بخاعٍش 11آطاع
ٖلى ما جخسظٍ الضولت و٣ٞا مل٣ضعتها الا٢خهاصًت ،ؤو ؤن ٌؿحر م٘ الدجت التي حٗىٖ ٫لى وظىص الُغ ١زغي البضًلت التي
ًم ً٨للصخو املٗا ١ؤن ٌؿل٦ها ولِـ بالًغوعة الُغٍ ٤إلال٨ترووي ،واملاصة ) (2/4مً الاجٟاُ٢ت املظ٧ىعة ٢ض حؿمذ بهظا
ال٣ى ٫بط ههذ ٖلى بهه )) ُٞما ًخٗل ٤بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،جخٗهض ٧ل صولت مً الضوَ ٫غاٝ
ً
باجساط الخضابحر الالػمت بإ٢صخى ما جدُده املىاعص املخىٞغة لضحها ،وخُشما ًلؼم ،في بَاع الخٗاون الضولي ،للخىنل جضعٍجُا بلى
ً ً
بٖماَ ٫ظٍ الخ٣ى ١بٖماال جاما.((...

1

.Supreme Court jugements Collection, Quebec (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse) v.Montréal (City); Quebec (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse) v.Boisbriand (City)), Case number:26583,Date: 03-05-2000Canadian
citation: 2000 SCC 27, Report [2000] 1 SCR 665, , retrieved form: https://scc-csc.lexum.com/scccsc/scc-csc/en/item/1789/index.do(accessed date: 13 june 2015).
2
.United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities And Optional
Protocol.retrieved form: http://www.un.org/disabilities/documents/ convention/convoptprot-e.pdf
(date: 9th, January, 2015).
3.(Paragraph (e) of The Preamble of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
states that: …ddisability is an evolving concept and that disability results from the interaction between
persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and
effective participation in society on an equal basis with others).
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 2011في ًُ٢ت ) Donna Jodhan
وجمشل مى ٠٢الً٣اء في خ٨م املد٨مت الٟضعالُت ،ؤوجىا – ٦ىضا ،بخاعٍش/2/9
 ،(V.Attorney General Of Canadaوجٟانُل َظٍ الًُ٣ت ؤن الؿُضة صوها ظاصن ؤ٢امذ صٖىي يض الخ٩ىمت ال٨ىضًت
اؾدىاصا بلى املاصة ) (1/15مً مُشا ١الخ٣ى ١والخغٍاث ال٨ىضي ،خُض ؤ٦ض الخ٨م ٖلى ما ًلي) (:
ؤوال  -بن املضُٖت خغمذ مً املؿاواة في الىٟاط والاؾخٟاصة مً املٗلىماث الخ٩ىمُت والخضماث التي ج٣ضم بهىعة مباقغة بلى
الجمهىع ٖبر قب٨ت إلاهترهذ مما ٌٗخبر جمُحزا يضَا ٖلى ؤؾاؽ بٖا٢تها الجؿضًت )بٖا٢ت بهغٍت( خُض ؤجها حٗاوي مً
٣ٞضان البهغ ،وبالىدُجت ٞةجها لم جخل٣ى مؿاواة في الاؾخٟاصة ؤمام ال٣اهىن زالٞا للماصة ) (1/15مً املُشا.١
زاهُا  -الخإُ٦ض ٖلى ؤن ٖضم م٣ضعة املضُٖت ٖلى الىٟاط بلى مىا ٘٢خ٩ىمُت مُٗىت ًمشل بزٟا٢ا واؾ٘ الىُا ١لىٓام الٗضًض مً
الضواثغ الخ٩ىمُت والهُئاث لجٗل مىاٗ٢ها مخاخت ،وٍمشل ٞكال خ٩ىمُا في مغا٢بت ويمان مغاٖاة مٗاًحر جم٨حن الىٟاط
 ،(the government’s 2001 Accessibility Standards) 2001وَك٩ل اهتها٧ا للماصة ) (1/15مً المًشا ١خُض ؤهه
الخ٩ىمُت لٗام
ٌٗض جمُحزا يض املضُٖت وٚحرَا مً شخام الظًً ٌٗاهىن مً بٖا٢اث بهغٍت.
زالشاٖ-لى الخ٩ىمت واظب صؾخىعي بخى ٤ُٞويٗها والخًىٕ للمُشا ١زال ٫مضة ػمىُت مٗ٣ىلت ) 15قهغا مشال(.
عابٗا -للمضُٖت مهلخت ٖامت مكغوٖت في الضٖىي ،ولها الخ ٤في مبل ٜماثت وزمؿحن ؤ ٝ٫صوالع جمشل املهاعٍ ٠ال٣اهىهُت
والى٣ٟاث .
٢ ،2011امذ الخ٩ىمت ال٨ىضًت باؾخئىا ٝطل ٪الخ٨م بلى مد٨مت الاؾخئىا ٝالٟضعالُت خُض
وفي هِؿان
ؤزاعث مؿإلت ٖضم مسالٟت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت املىهىم ٖلحها في املُشا ،١خُض ؤهه ما ػاً ٫م٨جهم الخهى٫
ٖلى املٗلىماث والخ٤صم بُلباث الخىُْ ٠بهٟت شخهُت ؤو ٖلى الهاج ٠ؤو بىاؾُت الٟا٦ـ ،وؤن الخم ً٨مً الىٟاط
ّ
املكغٕ ،ولِـ مجغص اؾخسضام
الٟٗا ٫بلى املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت ٛ٦اًت َى الٟاثضة الخُ٣ُ٣ت التي ًخىزاَا
الكب٨ت ،وٍخد ٤٣طلٖ ٪ىضما ًخم الىٟاط بلى املٗلىماث ٗٞال ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىؾُلت املؿخسضمت في الخهىٖ ٫لى
املٗلىمت) (.
 2012ؤنضعث املد٨مت خ٨مها بط ؤقاعث ُٞه مٗغى عصَا ٖلى َظا الض ،٘ٞؤهه مً الهٗب
وبخاعٍش/5/30
ال٣ى ٫بةن الٟاثضة الخُ٣ُ٣ت مً الىٟاط بلى املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت ًم ً٨جد٣ُ٣ها في الى٢ذ الخايغ صون
اؾخسضام إلاهترهذ ،وب٘باعة ؤزغي ٞةن مى٘ الصخو مً الىٟاط للخضماث واملٗلىماث الخ٩ىمُت باؾخسضام وؾُلت مً
ؤَم الىؾاثل ؤن لم ج ً٨ؤَمها -والتي نممذ للىٟاط لِـ  ِ٣ٞللمٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت وبهما لدكمل الىٟاط بلى
ظمُ٘ ؤهىإ املٗلىماث والخضماث -ال ًد ٤٣هٟاطا ٞاٖال لخل ٪املٗلىماث والخ صماث ،ؤما ص ٘ٞممشل الخ٩ىمت ال٨ىضًت ٞإن
الٗبرة بالىٟاط الٟٗلي بلى املٗلىماث ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىؾُلت املؿخسضمت في الىٟاط ،ؤي ؤن جد ٤٣الىٟاط الٟٗلي بالغٚم
مً الٟترة الؼمىُت التي ٢ض ٌؿخٛغ٢ها ونٗىبخه ٌٗض هٟاطا ٗٞاال وٍد ٤٣طاث الٟاثضة ،و٦إن الجهت املؿخإهٟت جغٍض ؤن ج٣ى٫
بهه ال ٞغ ١في جد ٤ُ٣الىٟاط ّ
الٟٗا ٫والاؾخٟاصة بحن الصخو الظي ًخم ً٨مً الىٟاط بلى املٗلىمت زال ٫ص٢اث ٤مٗضوصة،
والصخو الظي ًظَب بلى م٩ان وظىص الجهت الخ٩ىمُت وٍيخٓغ في الضوع زم ً٣ابل املىْ ٠املٗجي للخهىٖ ٫لى طاث
املٗلىمت ،وجغي املد٨مت ؤن ؤخض َظًً الصخهحن لم َ
ًخل ٤الٟاثضة هٟؿها ولم ًخم الخٗامل مٗه بهىعة مدؿاوٍت م٘
1

.(Donna Jodhan V.Attorney General Of Canada),Federal Court, 2010 FC 1197.
.(Donna Jodhan V.Attorney General Of Canada),Federal Court, 2010 FC 1197.
3
.para's.(129,130),(Attorney General Of Canada V.Donna Jodhan And Alliance For Equality Of Blind
Canadians), Federal Court of Appeal, 2012 FCA 161.
2
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آلازغ ،وبالىدُجت ٞةن املىا ٘ٞالتي عجبها ال٣اهىن جخد ٤٣مً زال ٫الىٟاط للخضمت ؤو املٗلىمت ،وَظا ٌكمل بالًغوعة
الاؾخٟاصة مً الىٟاط إلال٨ترووي والظي ال ٌٗض مجغص ٖىهغ بيافي مً بحن ٢ىىاث ٖضة مخاخت لخ٣ضًم الخضمت وبهما ٌٗض
ً
ً
ٖىهغا م٨مال لخل ٪ال٣ىىاث ,وظؼءا عثِؿا ٞحها بط ال ًم ً٨ال٣ى ٫بخد ٤ُ٣الىٟاط للمٗلىماث صون الخضًض ًٖ الىٟاط
بىاؾُت إلاهترهذ ) (.
وجىنلذ املد٨مت بلى جإًُض مٗٓم بىىص الخ٨م مدل الاؾخئىاٖ ٝلى الىدى آلاحي) (:
ؤوال -بن املضُٖت خغمذ مً املؿاواة في الىٟاط والاؾخٟاصة مً املٗلىماث الخ٩ىمُت والخضماث التي ج٣ضم بهىعة مباقغة
بلى الجمهىع ٖبر قب٨ت إلاهترهذ مما ّ
ٌٗض جمُحزا يضَا ٖلى ؤؾاؽ بٖا٢تها الخؿُت )بٖا٢ت بهغٍت( ،وبالىدُجت ٞةجها لم
َ
جخل ٤مؿاواة في الاؾخٟاصة ؤمام ال٣اهىن صون جمُحز ٖلى ؤؾاؽ بٖا٢تها الجؿضًت مما ٌك٩ل مسالٟت للماصة ) (1/15مً
املُشا.١
زاهُا -ؤما ُٞما ًخٗل ٤بمؿإلت ٧ىن ٖضم م٣ضعة املضُٖت مً الىٟاط بلى مىا ٘٢خ٩ىمُت مُٗىت ُٞمشل بزٟا٢ا واؾ٘ الىُا١
لىٓام الٗضًض مً الضواثغ الخ٩ىمُت والهُئاث لجٗل مىاٗ٢ها مخاخت ،وٞكال خ٩ىمُا في مغا٢بت ويمان مغاٖاة مٗايًغ
 (the government’s 2001 accessibility standards) 2001واهتها٧ا للماصة ) (1/15مً املُشا ١بما
جم٨حن الىٟاط الخ٩ىمُت لٗام
ّ
ٌٗض مٗه جمُحزا يض املؿخضُٖت وٚحرَا مً شخام الظًً ٌٗاهىن مً بٖا٢اث بهغٍت٣ٞ ،ض ؤًضث مد٨مت الاؾخئىاٝ
ص ٘ٞممشل الخ٩ىمت ال٨ىضًت بإن املاصة ) (15مً املُشا ١ال ًم ً٨جٟؿحرَا بدُض جيصخئ خ٣ا بياُٞا للمؿخإه ٠يضَا
 ،2001بط ؤن َظا
وٚحرَا مً شخام في ُ٢ام الخ٩ىمت بمغا٢بت ويمان مغاٖاة مٗاًحر جم٨حن الىٟاط الخ٩ىمُت لٗام
الخٚ ٤حر مىظىص في ال٣اهىن ولِـ له ؤؾاؽ ًاٍضٍ ،وؤن الخ ٤الىخُض الظي جخًمىه املاصة ) (15مً املُشاَ ١ى الخم٨حن
مً الىٟاط ّ
الٟٗا ٫بلى املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت ،بط ال ًىظض التزام ٖلى الخ٩ىمت ججاٍ ؤي شخو بمغا٢بت ويمان
مغاٖاة مٗاًحر جم٨حن الىٟاط الخ٩ىمُت ،وؤن َظا الهضَ ٝى مؿإلت زانت بالخ٩ىمت وخضَا ،وؤن ما ًسً٘ لغ٢ابت
املد٨مت َى  ِ٣ٞالخم٨حن مً الىٟاط ّ
الٟٗا ٫بلى املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت ،وؤ٦ضث املد٨مت بإن َظا الضً ٘ٞغص
ٖلى الخ٨م املؿخإه ٠وؤن الخ ٤الىخُض الظي جًمىخه املاصة ) (15مً املُشاَ ١ى الخ ٤في املؿاواة في الاؾخٟاصة ؤمام
ال٣اهىن ،وؤن الٟكل في ع٢ابت ويمان مغاٖاة املٗاًحر ٢ض ً٩ىن الؿبب في إلازال ٫بد ٤الؿُضة ظاصن املىهىم ٖلُه في
املاصة ) (14ول٨ىه ال ًمشل بمٟغصٍ مسالٟت للماصة ) (15مما ٌؿخضعي اؾدبٗاص ما جىنل بلُه الخ٨م املؿخإه ٠في َظا
الهضص) (.
زالشاٖ-لى لجىت الخؼٍىت  Treasury Boardواظب صؾخىعي لجٗل الضواثغ الخ٩ىمُت والهُئاث الخابٗت لها جلذػم بالخًىٕ
للمُشا ١زال ٫مضة ػمىُت مٗ٣ىلت ) 15قهغا مشال(.
عابٗا -للمضُٖت مهلخت ٖامت مكغوٖت في الضٖىي ،ولها الخ ٤في مبل ٜماثت وزمؿحن ؤل ٠صوالع جمشل املهاعٍ٠
ال٣اهىهُت والى٣ٟاث.

1

.(Attorney General Of Canada V.Donna Jodhan And Alliance For Equality Of Blind Canadians),
Federal Court of Appeal, 2012 FCA 161.
2
.(Attorney General Of Canada V.Donna Jodhan And Alliance For Equality Of Blind Canadians),
Federal Court of Appeal, 2012 FCA 161.
3
.Para's.132-134, (Attorney General Of Canada V.Donna Jodhan And Alliance For Equality Of Blind
Canadians), Federal Court of Appeal, 2012 FCA 161.
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وؤمام احؿإ الخضماث إلال٨تروهُت التي ج٣ضمها الخ٩ىمت بط ؤنبدذ حكمل الخضماث الًغٍبية إلال٨تروهُت،
٧ان البض مً الاهدباٍ لهظا الخىظه الً٣اجيٞ ،ةطا ٧ان الً٣اء الٟضعالي ال٨ىضي ٢ض و ٠٢في الًُ٣ت الؿاب٣ت بلى ظاهب
الصخو طي إلاٖا٢ت ) (Donna Jodhanملجغص ٖضم الخم ً٨مً الاؾخٟاصة مً الخضماث إلال٨تروهُت ُٞما ًخهل بخ٣ضًم
َلباث جىُْ ٠ال٨تروهُت ؤي مؿإلت بظغاءاث ج٣ضًم َلب جخٗل ٤بمجغص امل بالخهىٖ ٫لى الىُْٟت ولم جهل بلى صعظت
زبىث الخ ٤في الىُْٟتٞ ،ةن املؿإلت جهبذ ؤ٦ثر زُىعة وظضًت في مجا ٫الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ألجها حكمل
بالًغوعة خ٣ى٢ا والتزاماث زابخت وطاث آزاع مالُت جمـ بد٣ى ١الصخو طوي إلاٖا٢ت ،لظا ٥ان البض مً الخإُ٦ض َىا ٖلى
قمى ٫الؿاب٣ت الً٣اثُت املكاع بلحها مؿإلت الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت مً باب ؤولى لخٗل٣ها بد٣ى ١زابخه لضاٞعي
الًغاثب ولِـ مجغص آما.٫
اإلابدث الشاوي :الخذماث المشٍبُت ؤلالىتروهُت ومذي مشاِاتها الِخباساث الخمىين ؤلالىترووي لألشخاؿ اإلاّاكين
بن الخٗغٖ ٝلى الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت املخاخت ا٢خطخى الغظىٕ بلى املى ٘٢إلال٨ترووي
ملهلخت)و٧الت( إلاًغاصاث ال٨ىضًت ) ،(Canada Revenue Agency-CRAوطل ٪الؾخٗغاى الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت
املخاخت ومضي مغاٖاتها الٖخباعاث الخم٨حن إلال٨ترووي لؤلشخام طوي إلاٖا٢ت.
اإلاىلب ألاوٌ :هىاُ الخذماث المشٍبُت ؤلالىتروهُت اإلاخاخت
ًخم مٗالجت َظٍ املُلب بط ٌكمل الخضماث الشالر املخاخت وهي :حٗبئت إلا٢غاعاث والخهىٖ ٫لى املٗلىماث ،والخضماث
املالُت املخٗل٣ت بالض ٘ٞوالاؾترصاص ،والخضماث املٗغُٞت املخٗل٣ت بالخهىٖ ٫لى المٖلىماث ،وطل ٪في زالزت ٞغوٕ:
الفشُ ألاوٌ :خذماث جلذًم ؤلاكشاس
وحكمل الخضماث آلاجُت م٘ وظىص الٗضًض مً نىع الخضازل ُٞما بُجها:
وال  -خذمت الخلذًم الؽبيي ( :)NETFILEجدُذ َظٍ الخضمت للم٩ل ٠ج٣ضًم إلا٢غاع الًغٍبي وما ًخهل به مً ب٢غاعاث
ّ
ومُالباث بل٨تروهُا ٖبر ا٫قب٨ت ،وَظٍ الخضمت ٖباعة ًٖ زضمت بعؾا (Transmission Service) ٫جم ً٨الصخو مً
بعؾا ٫إلا٢غاع الًغٍبي مباقغة بلى و٧الت إلاًغاصاث ال٨ىضًت ) (CRAمً زال ٫قب٨ت إلاهترهذ ،ولٛاًاث إلا٢غاعاث
،( ) (2015
٧ 16- 2014اهىن الشاوي
٣ٞ 2013ض جم ٞخذ َظٍ الخضمت لٛاًاث إلاعؾا ٫زال ٫الٟترة) 10قباٍ
الًغٍبُت لٗام
وإلا٢غاعاث الًغٍبُت التي جغؾل بهظٍ الُغٍ٣ت ًجب ؤن ج٩ىن مٗضة ابخضؤ مً زال ٫بغمجُاث مٗخمضة لهظٍ الٛاًت
).( ) (Netfile-Certified Product
1

.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, NETFILE: Restrictions, retrieved
form: http://www.netfile.gc.ca/menu-eng.html (accessed date: 9th, January, 2015).
.2ىذه الربرليات تشمل رلموعة بررليات حسب نوع األجهزة كالبيئة التشغيلية على النحو اآليت:
ٔ  -أجهزة الكمبيوتر :بيئة العمل (النظاـ التشغيلي  – )windowsرلوعة من الربامج منها:
StudioTax 2013, easyCTAX Windows, GenuTax Standard, UFile for Windows, eTaxCanada
Windows, FutureTax 2013, H&R Block Tax Software,myTaxExpress 2013,TaxFreeway for Windows,
TaxTron for Windows, TurboTax.
 - 2أجهزة انكًبيىتر :بيئت انعًم (اننظبو انتشغيهي - )Macintoshو جىعت ين انبرايج ينهب:
StudioTax 2013 for Mac, TaxTron for Mac, eTaxCanada Mac, TaxFreeway for Mac, easyCTAX
Online,TurboTax Online,UFile Online,H&R Block Online Tax.
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ومً الُ٣ىص التي جغص في مجا ٫اؾخسضام َظٍ الخضمتٖ :ضم قمىلها بٌٗ ؤهىإ إلا٢غاعاث الًغٍبُت
التي ال ًجىػ بعؾالها بل٨تروهُا لئلصاعة الًغٍبُت مً زالَ ٫ظٍ الخضمت )٧اإل٢غا اث الًغٍبُت ّ
املٗضلت ) Amended Tax
ع
 (Returnوإلا٢غاعاث الًغٍبُت التي ال جخٗل ٤بالؿىت املكمىلت بالخضمت )وٖىض بٖضاص البدض – إلا٢غاعاث الًغٍبُت ألي
ّ
 ،(2013وإلا٢غاع الًغٍبي املخٗل ٤بصخو آزغ ) وَكمل طل ٪مؿإلت ُ٢ام امل٩ل ٠بةٖضاص
ؾىت زال ٝالؿىت الًغٍبُت
ّ
ب٢غاع يغٍبي ًٖ ػوظت ؤو ب٢غاع يغٍبي مكتر ،٥وفي َظٍ الخالت ٖلى امل٩ل ٠ؤن ًيصخئ ب٢غاعا يغٍبُا مىٟهال بدُض
ًغؾل ب٢غاعٍ الًغٍبي املخٗل ٤به( ،وال ًم ً٨اؾخسضام َظٍ الخضمت اطا ٧ان الصخو ً٣ضم ب٢غاعٍ ٫ملغة ولى ولِـ لضي
إلاصاعة الًغٍبُت مٗلىماث شخهُت ٧اُٞت ٖىه ،وخاالث إلاٞالؽ و شخام ٚحر املُ٣محن في ٦ىضا ،وال ًم ً٨اؾخسضام
َظٍ الخضمت لخٗضًل البُاهاث الصخهُت) (.
زاهُا  -خذمت الخلذًم ؤلالىترووي( :)EFILEؾمُذ بهظا الاؾم عٚم ما ٢ض ًدباصع للظًَ مً جضازل بحنَا وبحن الخضمت
املكاع بلحها في البىض الؿاب ٤مً خُض الضاللت اللٛىٍت ملؿمى الخضمت ،بال ؤن َظا الخضازل ؾغٖان ما ًؼو ٫مً زال٫
مٗغٞت الضاللت الانُالخُت لهظٍ الخضمت ،بط ؤجها جخاح مباقغة لُاثٟت مً شخام ّ
املسىلحن مً ٢بل إلاصاعة الًغٍبُت
) ( ) (Authorized Service Providersبياٞت بلى مً ًماعؽ زضمت الخهم )الخانم الًغٍبي.( ) (Discounter-
وجدُذ َظٍ الخضمت ملٗضي إلا٢غاعاث املغزهحن وم٣ضمي زضماث الخهم الًغٍبي بعؾا ٫املٗلىماث املخٗل٣ت
باإل٢غاعاث الًغٍبُت للم٩لٟحن مباقغة لئلصاعة الًغٍبُت مً زال ٫بغمجُت حؿخسضم إلٖضاص إلا٢غاع الًغٍبي ،وطل ٪بٗض
جل٣ي الىزاث ٤املٗؼػة طاث الٗال٢ت مً ٖمالئهم )امل٩لٟحن( م٣ابل ؤحٗاب ه٣ضًت ،ؤو ٢ض جخسظ حٗاب نىعة الخىاػًٖ ٫
الخ ٤في اؾترصاص ظؼء مً مبال ٜمٗلىمت امل٣ضاع حؿخد ٤الخ٣ا للم٩ل ٠في طمت إلاصاعة الًغٍبُت هٓحر حعجُل صٗٞها مً
٢بل مٗض إلا٢غاع)بٗض زهم وؿبت مً املبل ٜم٣ابل الخعجُل في الىٞاء به بضال مً إلاصاعة الًغٍبُت و٢بل خلى ٫ظل(،
َ
وٍخىلى ّ
م٣ضم َظٍ الخضمت بٖضاص إلا٢غاع الًغٍبي وبعؾاله بل٨تروهُا لئلصاعة الًغٍبُت مباقغة ،وال ًُُلب مً امل٩ل ٠ؤو
 - 3أجهزة انجىال واألجهزة انهىحيت :بيئت انعًم (اننظبو انتشغيهي Appleاو  )Androidوانبرايج تشى ل:
TurboTax SnapTax (iPhone/iPad),SimpleTax (iPad),TaxFreeway for iPad.
- retrieved form: http://www.netfile.gc.ca/menu-eng.html (accessed date: 9th, January, 2015).
1
.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, NETFILE: Restrictions, retrieved
form: http://www.netfile.gc.ca/rstrctns-eng.html (accessed date: 9th, January, 2015).
2
.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, EFILE for individuals, retrieved
form: http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/fl-nd/menu-eng.html (accessed date: 9th,
January, 2015).
 .3اخًتت ترمجة ( )discounterباخلاصم الضرييب اتفاقا مع تعريفو التشريعي كطبيعة العمل الذم يقوـ بو من ديارس ىذه ادلهنة من خالؿ دفع نسبة من مقدار
ادلبالغ ادلستحقة للمكلف يف ذمة اإلدارة الضريبية مقدما ،حيث أف عمل ىذا الش خص ال يقتصر على إعداد اإلقرار الضرييب كادلطالبات ادلتعلقة باسًتجاع ادلبالغ
ادلستحقة للمكلف يف ذمة اإلدارة الضريبية (الرديات) ،بل يقوـ بالتوصل إُف مقدار ادلبالغ ادلستحقة يف ذمة اإلدارة كدفعها سلفا للمكلف مع خصم نسبة منها سبثل
أتعابو ،كىذه ادلهنة يف كندا زلك كمة بالقانوف ادلتعلق بإجراءات اخلصم الضرييب كادلسمى ،-Tax Rebate Discounting Act (R.S.C., 1985(:
 c.T-3حيث عرفت ادلادة (ٕ )ٔ/من القانوف (اخلاصم) أنو الشخص الذم يكتسب اعتباريا احلق يف اسًتداد (ادلسًتدات ادلالية ) من الشخص صاحب احلق
األصيل بو ،كقد أشارت الفقرتاف (ٕ )ٖ ،إُف حق اخلاصم يف احلصوؿ على مبلغ الردية مع التأكيد على سرياف ىذا االتفاؽ يف العالقة بني اخلاصم كادلكلف دكف أف
يًتتب عليو نشوء مسؤكلية من أم نوع بني اخلاصم ك(الدكلة).
- Tax Rebate Discounting Act (R.S.C., 1985, c.T-3, Published by the Canadian Minister of Justice,
Current to December 8, 2014, retrieved form: http://laws-lois.justice.gc.ca/ (accessed date: 9th,
January, 2015).
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مٗض إلا٢غاع بىاؾُت َظٍ الخضمت جؼوٍض إلاصاعة الًغٍبُت بيسخت زُُت ًٖ إلا٢غاع ؤو ٚحرٍ مً الىزاث ٤مالم جُلب
ّ
ّ
إلاصاعة الًغٍبُت طل ،٪لًُ ً٨لب مً امل٩ل ٠حٗبئت الىمىطط ع٢م ) (T183والظي ًخًمً املٗلىماث املخٗل٣ت بامل٩ل٠
والخٟىٌٍ بةٖضاص إلا٢غاع بل٨تروهُا والخىانل م٘ إلاصاعة الًغٍبُت لهظٍ الٛاًت ،و٢ض ًدخىي ٖلى جٟىٌٍ ُم ِٖض إلا٢غاع
نالخُت جمشُل امل٩ل ٠ؤمام إلاصاعة الًغٍبُت ًٖ جل ٪الؿىت الًغٍبُت ،وٍخم الاخخٟاّ بالىزاث ٤التي جم الاؾدىاص بلحها في
بٖضاص إلا٢غاع ًٞال ًٖ وسخت ًٖ الىمىطط ع٢م ) (T183الظي جم ج٣ضًمه ملضة ؾخت ؤٖىام) (.
الفشُ الشاوي -الخذماث اإلاالُت اإلاخّللت بالذفْ والاظترداد ( :)Refunds and paymentsوحكمل الٗضًض مً الخضماث مجها:
زضماث الض ٘ٞوالخدىٍل املالي ،والخٟىٌٍ املؿب ٤بالخهم املباقغ ).(Pre-authorized debit
وال -خذماث الذفْ ؤلالىترووي :ومً زالَ ٫ظٍ الخضماث ًم ً٨الىٞاء بااللتزاماث الًغٍبُت بل٨تروهُا مً زال ٫الض٘ٞ
إلال٨ترووي الٟىعي مً ؤي م٩ان وفي ؤي و٢ذ ؾىاء ًٖ َغٍ ٤بُا٢اث الاٖخماص ؤو الاثخمان ؤو الخضماث املهغُٞت
إلال٨تروهُت ،ؤو الخضماث التي ج٣ضمها َغا ٝالىؾُُت ،ومً َظٍ الكغ٧اث املٗخمضة ).( ) (Plastiq ، Paysavvy،TelPay
زاهُا -الخفىٍن اإلاعبم بالخفم اإلاباؼش ) :(Pre-authorized debitوهي زضمت بل٨تروهُت مباقغة وحٗض مً ٢بُل الخضماث
الظاجُت لئلصاعة الًغٍبُت)ٞ ،(self-serviceمً زالَ ٫ظٍ الخضمت ًىا ٤ٞامل٩لٖ ٠لى جٟىٌٍ و٧الت الًغاثب ال٨ىضًت
)إلاصاعة الًغٍبُت( سخب صٗٞاث مدضصة مؿب٣ا مً خؿابه البى٩ي لٛاًاث ص ٘ٞالًغٍبت في املىٖض املدضص ) (.
الفشُ الشالث :الخذماث اإلاّشفُت اإلاخّللت بالخفىٌ ِلى اإلاّلىماث
ّ
وحكمل َظٍ الٗضًض مً الخضماث مجها :زضمت خؿابي ) (My Accountوالتي جدُذ للم٩ل ٠اؾخٗغاى ب٢غاعٍ
الًغٍبي وج٣ٟض عنُضٍ الضاثً واملضًً ومخابٗت الغصًاث ،وزضمت الىٟاط الؿغَ٘ ) (Quick Accessوا٫حي جدُذ هٟاطا ٞىعٍا بلى
الٗضًض مً املٗلىماث ٦دالت إلا٢غاع الًغٍبي وؾ٣ى ٝبٌٗ الخهىماث ووي٘ صٗٞاث إلاٖاهاث وٚحرَا ،وزضماث
جمشُل آلازغًٍ وزضماث املٗلىماث الًغٍبُت الهاجُٟت ) ،((Tax Information Phone Service (TIPSوالتي ًم ً٨مً زاللها
الخهىٖ ٫لى املٗلىماث الًغيبُت الصخهُت والٗامت مً زال ٫الاجها ٫بغ٢م مىخض ،وحكمل َظٍ زضمت الاؾخٟؿاع
الهاجٟي ًٖ الغصًاث الًغٍبُت ) (Tele-refundوهي زضمت مخاخت صاثما ،وزضماث املٗلىماث املخٗل٣ت باؾترصاص يغٍبت
املبُٗاث ) (The GST/HST creditوجخم زال ٫ؤو٢اث مدضصة) (.

1

.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, EFILE for individuals, retrieved
form: http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/fl-nd/menu-eng.html (accessed date: 9th,
January, 2015).
2
.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, Make a payment, retrieved form:
http://www.cra-arc.gc.ca/mkpymnt-eng.html (accessed date: 9th, January, 2015).
3
.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, Pre-authorized debit, retrieved form:
http://www.cra-arc.gc.ca/prthrzddbt-eng.html (accessed date: 9th, January, 2015).
4
.Canada Revenue Agency, Online services and other e-services, E-services for individuals, retrieved
form: http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/menu-eng.html#heading2 (accessed date: 9th,
January, 2015).
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اإلاىلب الشاوي :مذي مشاُاة اِخباساث الخمىين ِملُا في الخذماث المشٍبُت ؤلالىتروهُت اإلاخاخت
لٛاًاث ج٣ىٍم مضي مغاٖاة َظٍ الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ملخُلباث جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت
٣ٞض خغنذ ٖلى الغظىٕ للضعاؾاث املخسههت في َظا املجاًٞ ٫ال ٖلى بزًإ املى ٘٢إلال٨ترووي ملهلخت)و٧الت(
إلاًغاصاث ال٨ىضًت لؿلؿلت مً الٟدىم إلال٨تروهُت املخٗل٣ت بالخم٨حن وطل٧ ٪اآلحي:
وفي مجا ٫الضعاؾاث املخسههت بالخم٨حن جم الغظىٕ بلى صعاؾت خضًشت لكغ٦ت ) (Sage Researchحٗل٣ذ
بٟدو جم٨حن الىٟاط والخهٟذ ملى ٘٢و٧الت إلاًغاصاث ال٨ىضًت بٗىىان" Redeveloped CRA Web Site Accessibility and
 ،"Navigability Testingوقملذ الُٗىت املؿتهضٞت زالر مجمىٖاث :وَم) شخام الظًً ٌٗاهىن مً اوٗضام ؤو يٗ٠
قضًض في خاؾت البهغ وَؿخسضمىن ٢اعت الكاقت) ،(screen readerو شخام طوي بهاع املدضوص مً مؿخسضمي
بغهامج م٨بر الكاقت ) ،(screen magnificationو شخام طوي إلاٖا٢ت الجؿضًت ممً ٌؿخسضمىن ج٨ىىلىظُا مؿاٖضة
للؿُُغة ٖلى جهٟذ إلاهترهذ( ،و٢ض اؾتهضٞذ الضعاؾت ٞدو٢ -1:ضعة املكاع٦حن ٖلى الٗشىع ٖلى املٗلىماث ومٟغصاث
املى ٘٢الًغوعٍت إلجمام املهام الكاجٗت املخٗل٣ت بى٧الت إلاًغاصاث اهُال٢ا مً ؤظؼاء مسخلٞت مً املى ٘٢إلال٨ترووي-2 ،
٢ضعتهم ٖلى بهجاػ املهام املُلىبت -3 ،آعاء املكاع٦حن خى ٫مضي الؿهىلت ؤو الهٗىبت املخهلت بةهجاػ جل ٪املهام-4 ،
ا٢تراخاث املكاع٦حن خىُُٟ٦ ٫ت حؿهُل ٖملُت الخهٟذ لٛاًاث بهجاػ املهام) (.
و٢ض ؤقاعث الضعاؾت بلى ؤن مؿخىٍاث الىجاح في بهجاػ املهام خ٣٣ذ وؿبا ٖالُت في املجمىٖاث الشالر ،بط
جم ً٨املكاع٧ىن في ٧ل مً َظٍ املجمىٖاث مً بجمام مٗٓم املهام التي خاولىا بهجاػَا ،ومٗٓم املداوالث الٟاقلت لم
جخًمً مؿاثل مغجبُت بخم٨حن الىٟاط ،مما ؾمذ بال٣ى ٫بةن الهىعة الٗامت للمى ٘٢املُىع لى٧الت إلاًغاصاث حلًغ بلى
ظىصة ؤصاثه مً خُض جم٨حن الىٟاط ،وٍضٖم َظا الضالثل املؿخىخاة مً حٗلُ٣اث املكاع٦حن بالغٚم مً إلاقاعة بلى وظىص
بٌٗ املكا٧ل املغجبُت بخم٨حن الىٟاط ،والتي ٧اهذ بهىعة ؤ٦ثر باليؿبت للمكاع٦حن ممً ٌٗاهىن مً بٖا٢ت بهغٍت ا٦ثر
مجها مً املكاع٦حن مً طوي إلاٖا٢اث الجؿضًت) (.
وباليؿبت لؤلشخام طوي إلاٖا٢ت الجؿضًت وبهٟت زانت مً ٌؿخسضم جغجِباث الخد٨م بماقغ الٟإعة ًٖ
َغٍ ٤الٟم)٣ٞ (Mouth control of the pointerض بضث الٗملُت باليؿبت لهم بُُئت ومخٗبت ،ؤما مؿخسضمي جغجِباث الخد٨م
الُضوٍت بالٟإعة )ٞ (hand-operated mouse arrangementsةن جل ٪الترجِباث بضث ماملت اطا ما جمذ زال ٫مضة َىٍلت مً
ّ
الخٗغٖ ٝلى الهىث )٣ٞ (voice recognition softwareض بضث بُُئت زانت ُٞما ًخٗل٤
الؼمً ،ؤما اؾخسضام بغمجُاث
بالخد٨م بمى ٘٢ماقغ الٟإعة ،وبالغٚم مً طلٞ ٪ةن املكاع٦حن لم ٌكٗغوا بإن جهمُم املى ٘٢ػاص مً خضة َظٍ
املهاٖب) (.

1

.Sage Research Corporation, Redeveloped CRA Web Site Accessibility and Navigability Testing,
March 28, 2014, retrieved form: http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/pr/ccssblty-nvgblty-eng.html (accessed
date: 12nd, January, 2015).
2
.Sage Research Corporation, Redeveloped CRA Web Site Accessibility and Navigability Testing,
Ibid.
3
.Sage Research Corporation, Redeveloped CRA Web Site Accessibility and Navigability Testing,
Ibid.
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ؤما باليؿبت ملؿخسضمي م٨بر الكاقت ٞةن مؿخىي الخ٨بحر الظي قملخه الضعاؾت ًتراوح مً يٟٗحن بلى
زماهُت ؤيٗا ،(from 2x to 8x)ٝواؾخسضام امل٨بر ًازغ ٖلى م٣ضاع الهٟدت املٗغويت ٖلى الكاقت ،وباليؿبت ملى٘٢
و٧الت إلاًغاصاث ٞةن الهٟدت الغثِؿُت ونٟداث الهبىٍ )) ( (Home page and Landing pagesجم جهمُمها مً زالزت
ؤٖمضة لٛاًاث ٖغى املدخىي والٗىانغ ال٣ابلت للخهٟذ )ؤي مىُ٣ت ًمجى وؤزغي ٌؿغي ومىُ٣ت واؾٗت في املىخه،(٠
وزال ٫الضعاؾت ٞةن الخ٨بحر لًٟٗحن ًٖ الٗغى الُبُعي للمى ٘٢لم ًازغ ٖلى ْهىع ٖمضة الشالزت بالغٚم مً ؤن
مدخىي الهٟدت بضي ُٞه بٌٗ الخظ ٝظؼثِىا ٖىض َغا ) ٝؤي ازخٟاء بٌٗ ؤظؼاء الهٟدت املٗغويت ٖىض
ج٨بحرَا( ،ولم ًَ ً٨ىا ٥مكا٧ل مغجبُت بخم٨حن الىٟاط بحن املكاع٦حن ممً اؾخسضمىا الخ٨بحر بم٣ضاع يٟٗحن)،(2x
ولٖ ً٨ىضما جم اؾخسضام الخ٨بحر لشالزت ؤيٗا (3x) ٝؤو ؤٖلى ٞةن بيُت نٟدت املى ٘٢زالزُت ٖمضة ال جخطر مباقغة،
وبالغٚم مً طلٞ ٪هظا لم ٌؿبب نٗىبت ظمت في بهجاػ املهام ،وبن ؤصي بلى ظٗل الخهٟذ ًخُلب و٢خا وظهضا ا٦بر ،م٘
مالخٓت ؤن املكاع٦حن الظًً اؾخسضمىا مؿخىي ٖا ٫مً الخ٨بحر ٧ان لضحهم اؾتراجُجُاث لبدض وجهٟذ املى ،٘٢والبض
مً إلاقاعة بلى ؤهه ٧ان َىا ٥بٌٗ إلاق٩الُاث الشاهىٍت واملخهلت بٗىانغ مدضصة مً املى ٘٢إلال٨ترووي) (.
ؤما باليؿبت ملؿخسضمي ٢اعت الكاقت )وَم ؾخت ؤشخام :زمؿت مجهم اؾخسضمىا بغهامج  JAWSو زحر
اؾخسضم بغهامج  (MAGICولم ًَ ً٨ىا ٥ؤي مكا٧ل عثِؿت جخهل بخم٨حن الىٟاط ملؿخسضمي جل ٪البرمجُاث و٦ظل٪
باليؿبت لٛحرَم مً املكاع٦حن ،و٦مجمىٖت ٣ٞض ؤجمىا بىجاح مٗٓم املهام املُٗاة لهم ) (.
والبض َىا ؤن ؤهبه بلى ؤن َظٍ الضعاؾت ٖباعة ًٖ ُٖاء جم جىُٟظٍ ملهلخت و٧الت إلاًغاصاث ال٨ىضًت ولِؿذ
٦ضعاؾت مؿخ٣لت ،وٍالخٔ ٖلى الضعاؾت نٛغ حجم الُٗىت املكمىلت وٖضم قمى ٫هُا ١واؾ٘ مً إلاٖا٢اث خُض
ا٢خهغث ٖلى إلاٖا٢اث الجؿضًت والبهغٍت  ،ِ٣ٞوقملذ ) (24شخها مجهم ) (13شخها ٌٗاهىن مً بٖا٢اث مغجبُت
بالبهغ) ؾخت ؤشخام مجهم ٌؿخسضمىن ٢اعت الكاقت والؿبٗت آلازغًٍ ٌؿخسضمىن م٨بر الكاقت و) (11شخها
ٌٗاهىن مً بٖا٢اث ظؿضًت( ،وَظٍ الُٗىت نٛحرة م٣اعهت بيؿبت إلاٖا٢ت في املجخم٘ ال٨ىضي والتي بلٛذ 3.8ملُىن

.1يعرب مصطلح ( )Landing Pageفيما يتصل بادلواقع اإللكًتكنية عن مكاف حيط فيو الزكار لالستقرار بعض الشيء ،للقياـ بإجراء معني ،مث مغادرهتا سر نيعا بعد
االنتهاء من عمل ىذا اإلجراء ،أك حىت ذباىلو ،كيف عاَف اإلنًت نت تعترب صفحات اذلبوط  Landing Pagesشيء منفصل عن الصفحة الرئيسية للموقع كادلوقع
الرئيسي ككل ،كىي تعرب عن رسالة تسويقية موجهة تستهدؼ فئة معينة من الزكار للقياـ بإجراء زلدد.

صنعها) ،موقع عاَف التقنية:
 يوسف ماثيوس ،مقالة بعنواف (ما ىي صفحات الهبوط  ،Landing Pagesلماذا تستخدمها ،وكيف ت- http://www.tech-wd.com/wd/2013/03/24/landing-pages/(accessed date: 13th, January, 2015).
 أف صفحة اذلبوط سبثل أم صفحة إنًتنت قد يصل إليها زائر ادلوقع أك حيط فيها ،كلكن ىذا ادلصطلح يف رلاؿ التجارة اإللكًتكنية كالتسوم ؽ أكثر داللة عُفصفحة اإلنًتنت القائمة بذاتو ا كادلستقلة عن ادلوقع الرئيس كادلصممة لتحقيق ىدؼ زلدد ،كاذلدؼ من ذلك حصر اخليارات ادلتاحة أماـ زائرىا كتوجيهو حنو الغاية
ادلرسومة.
Unbounce Marketing Solutions Inc, What is a Landing Page?,retrieved form:
http://unbounce.com/landing-page-articles/what-is-a-landing-page/ (accessed date: 13th, January,
2015).
2
.Sage Research Corporation, Redeveloped CRA Web Site Accessibility and Navigability Testing,
Ibid.
3
.Sage Research Corporation, Redeveloped CRA Web Site Accessibility and Navigability Testing,
Ibid.
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 2012م٘ مالخٓت ؤن وؿبت إلاٖا٢ت جؼصاص م٘ ج٣ضم الؿً بدُض جتراوح وؿبت الؼٍاصة %4.4لؤلشخام يمً
 (%13.7لٗام
)
 %42.5لؤلشخام يمً مغخلت 75ؾىت ٝؤ٦ثر) (.
املغخلت الٗمغٍت 24-15ؾىت و
 2015وبىاؾُت ) W3C
وو٣ٞا للٟدو إلال٨ترووي الظي ؤظغٍخه ملى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت بخاعٍش/1/21
 (293جدظًغا )ؤزُاء مدخملت( مخهلت بخم٨حن الىٟاط) ( ،ؤما الٟدو الشاوي ٣ٞض
 (Validator Suiteجبحن وظىص ) (72زُإ و)
جم مً زال (Website Accessibility Testing) ٫املخاح ٖلى مى ٘٢م٨خب جم٨حن الىٟاط لكب٨ت إلاهترهذ ) The Bureau of
 (Internet Accessibilityخُض ٧اهذ هدُجت الٟدو ) (B-وهي جمشل ) جم٨حن هٟاط م٣بى ،(٫و٢ض قمل الٟدو ٖضص)(9099
نٟدت ) (HTMLو) (821مل ٠وؾاثِ مخٗضصة ) (media filesو) (11مل ٠بهُٛت بغمجت ).( )(Java script
و٢ض ّ
جبحن لي وظىص ٞدو بل٨ترووي ا٦ثر قمىال للمىاً (Sort Site Scan) ٘٢دُذ ٌ املى ٘٢إلال٨ترووي لكغ٦ت
 (508املخٗل٣ت بالدكغَ٘ مغٍ٩ي واملٗاًحر
) ،(power mapperوَكمل الٟدو الجم٘ بحن مضي مغاٖاة مٗاًحر ال٣ؿم )
الٗاملُت ) (WCAG2.0وٚحرَا ) ( ،وبخُبَُ ٤ظا الٟدو ٖليمى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث الٟضعالُت ال٨ىضًت ) ( ) (CRAجًمىذ
الىدُجت وظىص مالخٓاث ٖلى %63مً الهٟداث التي قملها الٟدو) قمل الٟدو ٖكغة نٟداث مً املى ٘٢واْهغ
وظىص 62مالخٓاث مغجبُت بؿب٘ نٟداث مجها( ومجها :مً خُض جم٨حن الىٟاط ) ،(Accessibilityاؾخدالت اؾخسضام بٌٗ
 (508املخٗل٣ت بالدكغَ٘ مغٍ٩ي واملٗاًحر الٗاملُت
الهٟداث زالٞا لؤلولىٍت ولى) (Aفي ٧ل مً مٗاًحر ال٣ؿم )
 (508املخٗل٣ت بالدكغَ٘ مغٍ٩ي وال جغإ ظؼثُا املٗاًحر
) ،(WCAG2.0ؤما ولىٍت الشاهُت)ٞ (AAتراعي مٗاًحر ال٣ؿم )
1

.Employment and Social Development Canada, Indicators of Well-being in Canada: Canadians
in
Context-People
with
Disabilities,
2013,
retrieved
form:
http://www4.rhdcc.gc.ca/indicator.jsp?&indicatorid=40 (accessed date: 12nd , January, 2015).
2
.W3C Validator Suite test of the website (www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html) ,retrieved form:
https://validator-suite.w3.org/ (accessed date: 21st, January, 2015).
 .3مشل التصنيف ثالث درجات ( ٔ-مستول (  A+إُف  )B+كدرجتو يقابلها عبارة ( )Good Accessibilityأم (سبكني نفاذ بدرجة جيد) -ٕ ،مستول (
 Bإُف  )C-كدرجتو يقابلها عبارة ( )fair Accessibilityأم (سبكني نفاذ بدرجة مقبوؿ ) -ٖ ،مستول (  D+إُف  )Fكدرجتو يقابلها عبارة ( poor
 )Accessibilityأم (سبكني نفاذ بدرجة ضعيف).
- (Website Accessibility Testing( of the website (www.cra-arc.gc.ca) , 2015,retrieved form:
http://www.boia.org/seal/performance (accessed date: 21st, January, 2015).
.4يشمل سبكني النفاذ ( ) (WCAG 2.0) Checked to level AA،Section 508كتوافقية االستعراض (التصفح) كتشمل،Android ( :
Firefox ,Netscape, Opera, Safari ، Internet Explorer Checked from version 7، Chrome،Blackberry
) ),iPhone/iPadإضافة إُف األخطاء ادلتعلقة بإعدادات السريفر كاحملتول كالوصالت كحدكد الصفحات كالنصوص الربرلية كغريىا ،إضافة إُف فحص مدل
مراعاة اخلصوصية كفقا للمعايري األمريكية كاألكركبية:
- US CAN-SPAM Act 2003
- Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003
كمراعاة األدلة التوجيهية حملركات البحث كاليت تشمل  Google :ك Bingك Yahooكغريىا ،إضافة إُف معايري اجلاىزية كقابلية االستخداـ كمعايري منظمة
.W3C
٘ .مت فحص ـ كقع مصلحة اإليرادات الفدرالية الكندية ( )CRAمن خالؿ الفحص اإللكًتكين ( )Sort Site Scanالذم يتيحو ادلوقع اإللكًتكين لشركة
( )power mapperحيث سبثلت نتيجة الفحص يف تقرير تفصيلي عن كافة عيوب ادلوقع كبصفة خاصة تلك ادلتعلقة بتمكني النفاذ:
-Retrieved form: http://try.powermapper.com/Reports/7dacce75-aebb-4c82-8797-5518875e8c9e/
report/map.htm (accessed date: 21st, January, 2015).
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الٗاملُت ) ،(WCAG2.0ومً خُض جىاُ٣ٞت الاؾخٗغاى )الخهٟذ( )  :(Compatibilityوالتي حكمل َاثٟت واؾٗت مً بغامج
وؤظهؼة اؾخٗغاى املىا ٘٢الكبُ٨ت ؤْهغ مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث جىا٣ٞا يُٟٗا م٘ بغامج الذنٟذ ) لىظىص مكا٧ل
جىاُ٣ٞت عثِؿُت وزاهىٍت ٞحها( ،وباليؿبت لئلنضاع الؿاب٘ لبرهامج ) (Internet Explorerصون إلانضاعاث زغي ٣ٞض جًمً
املىُٖ ٘٢ىب جىا ٤ٞظىَغٍت حكمل ٖضم وظىص مدخىي وُٚاب ٗٞالُت بٌٗ الىْاث ,٠الؾُما ؤن َظا إلانضاع
وإلانضاعاث الؿاب٣ت له ال جضٖم لٛت جهمُم الهٟداث) (CSSاملؿخسضمت ٧لٛت صاٖمت في املى ،٘٢بط اْهغ الٟدو َظٍ
الُٗىب باليؿبت لجمُ٘ بغامج الخهٟذ باؾخصىاء إلانضاع ) (35لبرهامج )٦ (Firefoxبرهامج وخُض مخىا ٤ٞجماما م٘ املى،٘٢
ًٞال ًٖ بق٩الُاث مخٗل٣ت بمسالٟت املباصت الخىظحهُت التي جد٨م مدغ٧اث البدض ).( ) (Yahoo, Bing
ومً خُض زُاء ) (Errorsفي مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث٣ٞ :ض زال املى ٘٢مجها ،ومً خُض مغاٖاة الًىابِ
املخٗل٣ت بالخ ٤في الخهىنُت ٣ٞض اْهغ املى ٘٢جىا٣ٞا م٘ الًىابِ الدكغَُٗت مغٍُ٨ت املخٗل٣ت بالخهىنُت ؤما
وعوبُت ٞبٌٗ الهٟداث في مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث جسالٟها) ( ،ؤما مً خُض ٗٞالُت الاؾخسضام )ِٞ ،(Usabilityكمل
َظا :مضي مغاٖاة صلت الخىظحهُت مغٍُ٨ت لٟاٖلُت الاؾخسضام ) (Usability.gov Guidelinesواملماعؾاث الًٟلى ٫ظمُٗت
)اجداص( الكب٨ت الٗلمُت )٣ٞ ،(W3Cض اْهغ الٟدو ؤن َىاٖ ٥ضة مسالٟاث )ؾب٘ مالخٓاث في زمـ نٟداث(
جًمىتها بٌٗ نٟداث مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ) ومً طلٖ ٪ضم اخخىاء بٌٗ نٟداث املىٖ ٘٢لى عابِ ًغظ٘
املؿخسضم للهٟدت الغثِؿُت ،وٖضم اخخىاء بٌٗ الهٟداث ٖلى زُاع ًدُذ البدض يمً مدخىٍاث املى ،٘٢وٖضم
اؾخسضام ؤخغ٦ ٝبحرة في بضاًت ال٩لمت في ال٣ىاثم التي جغص في املى.( ) (...٘٢
 2014اٖخماصا ٖلى ماقغ مضي
و٢ض اْهغ املسر الظي ؤظغجه مم املخدضة للخ٩ىماث إلال٨تروهُت ٖام
جُىع الخ٩ىمت إلال٨تروهُت ) ،( ) E-Government Development Index (EGDIاخخال٦ ٫ىضا املغ٦ؼ الخاصي ٖكغ ) وَى املغ٦ؼ
 (2012يمً الخمـ وٖكغًٍ صولت ٦ثر جُىعا في َظا املجا ،٫بِىما اخخلذ املغ٦ؼ و٫
طاجه الظي اخخلخه زال ٫ج٣ىٍم

 .1تقرير فحص موقع مصلحة اإليرادات الفدرالية الكندية ( )CRAمن خالؿ الفحص اإللكًتكين (.)Sort Site Scan
.2تتمثل الضوابط التشريعية األمريك ية ادلتعلقة باخلصوصية ،كاليت مشلها الفحص ،القانوف ادلسمى ( ،)CAN-SPAM Act 2003أما الضوابط التشريعية
( the Privacy and Electronic
األكركبية ادلتعلقة باخلصوصية فتتمثل بالتعليمات التنفيذية للدليل التوجيهي ادلتعلق باخلصوصية كادلسماة
.)Communications (EC Directive) Regulations 2003
ٖ .تقرير فحص موقع مصلحة اإليرادات الفدرالية األمريكية ( )IRSمن خالؿ الفحص اإللكًتكين ( )Sort Site Scanادلشار إليو.
دمة العامة من خالؿ
ٗ.إف ىذا ادلؤشر ىو مؤشر مركب يقيس مدل قدرة كرغبة اإلدارات الوطنية الستخداـ تقنيات ادلعلومات كاالتصاالت يف سبيل تقدًن اٍف
احتساب متوسط تقييم يف ثالثة رلاالت شديدة األمهية يف رلاؿ احلكومة اإللكًتكنية كىي:
أ  -نطاؽ كمستول اخلدمات اإللكًتكنية ادلتاحة (،)OSI—Online Service Index
ب -تطور البنية التحتية لالتصاالت ()TII—Telecommunication Infrastructure Index
ج  -رأس ادلاؿ اؿبشرم -مؤشر ادلوارد البشرية ((HCI—Human Capital Index
- United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People, retrieved form:
http://www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-governments-to-citizens.html
(accessed date 3st December 2014).
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ظمهىعٍت ٧ىعٍا جلتها ؤؾترالُا وؾىٛاٞىعة وٞغوؿا ،ولم ًغص يمً َظٍ ال٣اثمت مً الضو ٫الٗغبُت ؾىي ممل٨ت البدغًٍ
)(
 2012خُض ٧اهذ جدخل املغ٦ؼ)((36
يمً املغ٦ؼ الشامً ٖكغ )بخ٣ضم ) (18صعظت ًٖ ج٣ىٍم
الخاجمت
عٚم بؿاَت مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت ٣ٞض اقخمل ٖلى زضماث يغٍبُت ال٨تروهُت ٖضة ،جغجب
ّ
وٗ٢ذ ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى١
مٗها مغاٖاة مخُلباث الخم٨حن إلال٨ترووي لؤلشخام طوي إلاٖا٢ت ،الؾُما ؤن ٦ىضا
 ،2010وَكمل مٟهىم الخم٨حن مً الىٟاط و٣ٞا
 2007وناص٢ذ ٖلحها بخاعٍش 11آطاع
شخام طوي إلاٖا٢ت بخاعٍش 30آطاع
للماصة ) (1/9مً الاجٟاُ٢ت جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت مً الِٗل في اؾخ٣اللُت واملكاع٦ت بك٩ل ٧امل في ظمُ٘
ظىاهب الخُاة ,واجساط الخضابحر املىاؾبت ٧اٞت التي جٟ٨ل بم٩اهُت ونىلهم ،باملؿاواة م٘ ٚحرَم ،بلى البِئت املاصًت املدُُت
ووؾاثل الى٣ل واملٗلىماث والاجهاالث ،بما في طل ٪ج٨ىىلىظُاث وهٓم املٗلىماث والاجها ٫والخضماث إلال٨تروهُت
وزضماث الُىاعت ،و٢ض ظمٗذ َظٍ الضعاؾت بحن قمى ٫الىا ٘٢الدكغَعي والً٣اجي ال٨ىضي ،وبزًإ املى٘٢
إلال٨ترووي ملهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت لٗضة ٞدىم ال٨تروهُت للخىنل بلى مٗغٞت مضي جىا٣ٞه م٘ املٗاًحر الضولُت،
وزلهذ الضعاؾت بلى آلاحي:
أ -الىخابج
ٌٗ .1ض مً ٢بُل املماعؾت الخمُحزًت في مجا ٫جؼوٍض الؿل٘ والخضماث والدؿهُالث املخاخت ٖاصة للجمهىع و٣ٞا للماصة
 1985وحٗضًالجه الخغمان مً الىٟاط ألي ؾلٗت ؤو زضمت ؤو وؾُلت ؤو
الخامؿت مً ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ال٨ىضي لٗام
ججهحزاث ألي شخو.
 .2بن اؾتراجُجُت الاجهاالث ال٨ىضًت ) ،(The Communication Policyج٣خطخي يمان مغاٖاة الاجهاالث الٟضعالُت ٖضصا
 1985ووزُ٣ت
 1985و٢اهىن الخهىنُت لٗام
مً الدكغَٗاث والؿُاؾاث٦ ,مُشا ١الخ٣ى ١و٢اهىن اللٛاث الغؾمُت لٗام
جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت ).(CLF
 .3جلتزم الهُئاث الٟضعالُت بىزُ٣ت جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت ) (CLFوالتي حؿتهض ٝيمان ؤن ج٩ىن املىا٘٢
إلال٨تروهُت الخ٩ىمُت والخضماث املباقغة امل٣ضمت مً زاللها ج٣ضم بهىعة ٗٞالت و٢ابلت للىٟاط.
 .4اؾدىضث وزُ٣ت جم٨حن فزام طوي إلاٖا٢ت املؿماة) (CLF 1.0بلى إلانضاع و ٫مً املباصت الخىظحهُت التي
 ،(WCAG 1.0) 1999وقملذ حٗلُماث جٟهُلُت ملُىعي املدخىي إلال٨ترووي
َىعتها ظمُٗت )اجداص( الكب٨ت الٗلمُت ٖام
٦مهممي املىا ٘٢لجٗل املىا ٘٢ؤ٦ثر ٢ابلُت للىٟاط ،بال ؤن إلانضاع الشاوي مً وزُ٣ت املٗاًحر ال٨ىضًت  CLF 2.0وهٓغا
لهضوعَا ٢بل إلانضاع الشاوي  WCAG 2.0لم ًخًمً بقاعة بلُه.
 .5اججه الً٣اء ال٨ىضي الٟضعالي بلى الى٢ى ٝبصباث خماًت لخ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت ٞغٚم ؤن الُغٍ٧ ٤ان
مٟخىخا لالخخجاط ببؿاَت باجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت ) (2/4مً الاجٟاُ٢ت( بال٣ى ٫بةن الخم٨حن إلال٨ترووي
1

.United Nations E-Government, UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014: EGovernment for the Future We Want, Table 1.1.(World e-government leaders (Very High EGDI) in
2014), p (15), retrieved form: http://www.unpan.org/e-government (accessed date 1st December
2014).
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مخٗل ٤بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وَظا ٌٗخمض ٖلى ما جخسظٍ الضولت و٣ٞا مل٣ضعتها الا٢خهاصًت ،ؤو ؤن
ٌؿحر م٘ الدجت التي حٗىٖ ٫لى وظىص الُغ ١زغي البضًلت التي ًم ً٨للصخو طوي إلاٖا٢ت ؤن ٌؿل٨ها ولِـ
بالًغوعة الُغٍ ٤إلال٨ترووي.
 .6ؤ٦ض الً٣اء ال٨ىضي الٟضعالي في ًُ٢ت)) ((Attorney General Of Canada V.Donna Jodhanؤن الٟاثضة الخُ٣ُ٣ت مً
الىٟاط بلى املٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت ال ًم ً٨جد٣ُ٣ها في الى٢ذ الخايغ صون اؾخسضام إلاهترهذ في الىٟاط
للمٗلىماث ،ومى٘ الصخو مً الىٟاط للخضماث واملٗلىماث الخ٩ىمُت باؾخسضام جل ٪الىؾُلت ال ًد ٤٣هٟاطا ٞاٖال
لخل ٪املٗلىماث والخضماث.
 .7ؤ٦ض الً٣اء ال٨ىضي الٟضعالي في ًُ٢ت)) ((Attorney General Of Canada V.Donna Jodhanؤن خغمان الصخو طي
إلاٖا٢ت مً املؿاواة في الىٟاط والاؾخٟاصة مً املٗلىماث الخ٩ىمُت والخضماث التي ج٣ضم بهىعة مباقغة بلى الجمهىع ٖبر
قب٨ت إلاهترهذ ٌٗض جمُحزا ٖلى ؤؾاؽ إلاٖا٢ت مما ٌك٩ل مسالٟت للماصة ) (1/15مً املُشا ١ال٨ىضي للخ٣ى ١والخغٍاث
.((Constitution Act)1982
)الجؼء و ٫مً ال٣اهىن الضؾخىعي ال٨ىضي لٗام
 .8بطا ٧ان الً٣اء الٟضعالي ال٨ىضي ٢ض و ٠٢في الًُ٣ت )) ((Attorney General Of Canada V.Donna Jodhanبلى ظاهب
الصخو طي إلاٖا٢ت ملجغص ٖضم الخم ً٨مً الاؾخٟاصة مً الخضماث إلال٨تروهُت ُٞما ًخهل بخ٣ضًم َلباث جىُْ٠
ال٨تروهُت ،ؤي مؿإلت بظغاءاث ج٣ضًم َلب جخٗل ٤بمجغص امل في الخهىٖ ٫لى الىُْٟتٞ ،ةن املؿإ٫ة جهبذ ؤ٦ثر
زُىعة وظضًت في مجا ٫الخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت ألجها حكمل بالًغوعة خ٣ى٢ا والتزاماث زابخت وطاث آزاع مالُت
جمـ بد٣ى ١الصخو طي إلاٖا٢ت.
 2010بلى جبجي زالزت مٗاًحر ظضًضة حؿدىض بلى مٗاًحر WCAG
 .9اججهذ ماهت الٗامت للمجلـ املالي ال٨ىضي اٖخباعا مً
 2.0وهي :مٗاًحر الخم٨حن مً الىٟاط للكب٨ت  ،The Standard On Web Accessibilityواملٗاًحر املخٗل ٤بةم٩اهُت اؾخسضام
الكب٨ت  Standard on Web Usabilityواملٗاًحر املخٗل٣ت ب٣ابلُت الدكُٛل البُجي the Standard on Web Interoperability
 .10خغنذ الخ٩ىمت ال٨ىضًت ٖلى ج٨محن ا٫هٟاط بلى الخُبُ٣اث و ظهؼة الخلىٍت مً زال ٫جبجي مٗاًحر جٟ٨ل جى٤ُٞ
املىا ٘٢إلال٨تروهُت والخُبُ٣اث م٘ مخُلُاث ظهؼة الخلىٍت ) Standard on Optimizing Websites and Applications for
 2013لِكمل ظميٕ ؤظهؼة الضولت الىاعصة في الجضاو٫
 ،(Mobile Devicesوصزل َظا املُٗاع خحز الىٟاط في و ٫مً هِؿان
.2016
) (3-1مً ٢اهىن إلاصاعة املالُت بط ًخم جُبُ٣ه بدلى ٫و ٫مً هِؿان
 .11بن خذمت الخلذًم الؽبيي ( )NETFILEالتي جدُدها مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت هي زضمت ج٣خهغ ٖلى بعؾا٫
َاثٟت مً إلا٢غاعاث وال حكمل إلا٢غاعاث الًغٍبُت التي ال ًج وػ بعؾالها بل٨تروهُا لئلصاعة الًغٍبُت مً زالَ ٫ظٍ
الخضمت )٧اإل٢غاعاث الًغٍبُت املٗضلت وإلا٢غاعاث الًغٍبُت التي ال جخٗل ٤بالؿىت املكمىلت بالخضمت وإلا٢غاع الًغٍبي
املكتر٦ت.
 .12بن زضمت الخ٣ضًم إلال٨ترووي) (EFILEهي زضمت مخاخت  ِ٣ٞلُاثٟت مً شخام املسىلحن مً ٢بل إلاصاعة
الًغٍبُت ) (Authorized Service Providersبياٞت بلى مً ًماعؽ زضمت الخهم )الخانم الًغٍبي(Discounter-
 2015وبىاؾُت ) W3C
 .13ؤْهغ الٟدو إلال٨ترووي الظي ؤظغٍخه ملى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت بخاعٍش/1/21
 (293جدظًغا )ؤزُاء مذ جملت ( مخهلت بخم٨حن الىٟاط ،ؤما الٟدو الشاوي والظي جم مً
 (Validator Suiteوظىص ) (72زُإ و)
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زال (Website Accessibility Testing) ٫املخاح ٖلى مى ٘٢م٨خب جم٨حن الىٟاط لكب٨ت إلاهترهذ ) The Bureau of Internet
٣ٞ (Accessibilityض ٧اهذ هدُجت الٟدو ) (B-وهي جمشل )جم٨حن هٟاط م٣بى.(٫
 .14ؤْهغ للٟدو إلال٨تروني الظي ؤظغٍخه ملى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت مً زال (Sort Site Scan) ٫الظي ًدُذ ٌ
 (508املخٗل٣ت
املى ٘٢إلال٨ترووي لكغ٦ت ) ،(power mapperوَكمل الٟدو الجم٘ بحن مضي مغاٖاة مٗاًحر لل٣ؿم )
بالدكغَ٘ مغٍ٩ي واملٗاًحر الٗاملُت ) ،(WCAG2.0وظىص مالخٓاث ٖلى %63مً الوٞداث التي قملها الٟدو ومجها:
أ  -مً خُض جم٨حن الىٟاط ) ،(Accessibilityاؾخدالت اؾخسضام بٌٗ الهٟداث زالٞا لؤلولىٍت ولى) (Aفي ٧ل مً
 (508المحٗل٣ت بالدكغَ٘ مغٍ٩ي واملٗاًحر الٗاملُت ).(WCAG2.0
مٗاًحر ال٣ؿم )
ة -مً خُض جىاُ٣ٞت الاؾخٗغاى )الخهٟذ( )  :(Compatibilityوالتي حكمل َاثٟت واؾٗت مً بغامج وؤظهؼة اؾخٗغاى
املىا ٘٢الكبُ٨ت ؤْهغ مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث جىا٣ٞا يُٟٗا م٘ بغامج الخهٟذ) لىظىص مكا٧ل جىاُ٣ٞت عثِؿت وزاهىية
ٞحها( ،وباليؿبت لئلنضاع الؿاب٘ لبرهامج ) (Internet Explorerصون إلانضاعاث زغي ٣ٞض جًمً املىُٖ ٘٢ىب جىا٤ٞ
ظىَغٍت حكمل ٖضم وظىص مدخىي وُٚاب ٗٞالُت بٌٗ الىْاث ٠الؾُما ؤن َظا إلانضاع وإلانضاعاث الؿاب٣ت له ال
جضٖم لٛت جهمُم الهٟداث) (CSSاملؿخسضمت ٧لٛت صاٖمت في املى ٘٢إلال٨تروهُت ،واْهغ الٟدو َظٍ الُٗىب باليؿبت
لجمُ٘ بغامج الخهٟذ باؾخصىاء إلانضاع ) (35لبرهامج )٦ (Firefoxبرهامج وخُض مخىا ٤ٞجماما م٘ املىًٞ ،٘٢ال ًٖ
بق٩الُاث مخٗل٣ت بمسالٟت املباصت الخىظحهُت التي جد٨م مدغ٧اث البدض )(Yahoo, Bing
 .15مً الىخاثج زغي التي ؤْهغَا الٟدو إلال٨ترووي ؤظغٍخه ملى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت مً زالSort Site ) ٫
 (Scanآلاحي:
أ  -مً خُض زُاء )٣ٞ :(Errorsض زال مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث مجها.
ة  -مً خُض مغاٖاة الًىابِ املخٗل٣ت بالخ ٤في الخهىنُت٣ٞ :ض اْهغ املى ٘٢جىا٣ٞا م٘ الًىابِ الدكغَُٗت
مغٍُ٨ت املخٗل٣ت بالخهىنُت ؤما وعوبُت ٞبٌٗ الهٟداث في مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث جسالٟها.
ج -مً خُض ٗٞالُت الاؾخسضام ) :(Usabilityوَكمل َظا مضي مغاٖاة صلت الخىظحهُت مغٍُ٨ت لٟاٖلُت الاؾخسضام
) (Usability.gov Guidelinesواملماعؾاث الًٟلى ٫ظمُٗت )اجداص( الكب٪ة الٗلمُت )٣ٞ ،(W3Cض اْهغ الٟدو ؤن َىا٥
ٖضة مسالٟاث )ؾب٘ مالخٓاث في زمـ نٟداث( جًمىتها بٌٗ نٟداث مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ) ومً طلٖ :٪ضم
اخخىاء بٌٗ نٟداث املىٖ ٘٢لى عابِ ًغظ٘ املؿخسضم للهٟدت الغثِؿت ،وٖضم اخخىاء بٌٗ الهٟداث ٖلى زُاع
ًدُذ البدض يمً مدخىٍاث املى ،٘٢وٖضم اؾخسضام ؤخغ٦ ٝبحرة في بضاًت ال٩لماث في ال٣ىاثم التي جغص في املى.(...٘٢
الخىـُاث:
 .1خبظا لى جم اجساط هو املاصة ) (1/15مً املُشا ١ال٨ىضي للخ٣ى ١والخغٍاث ٦ىو مُٗاعي في مجا ٫الهُاٚت
الدكغَُٗت للىهىم الضؾخىعٍت املخٗل٣ت باملؿاواة وخٓغ الخمُحز) م٘ مغاٖاة اٖخباعاث جىا٣ٞه م٘ الكغَٗت إلاؾالمُت ملا
٢ض ًاصي بلُه اَال ١املؿاواة مً هخاثج مخهلت بالخغٍت الجيؿُت وٚحرَا( ،بط قمل خٓغا قامال نغٍدا للخمُحز ،وبىظه
ّ
زام ؤي جمُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو نل الىَجي ؤو الازجي ،ؤو ٖلى ؤؾاؽ اللىن ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو الٗمغ ؤو
إلاٖا٢اث الجؿضًت ؤو الٗ٣لُت٦ ،ما قمل جإُ٦ضا نغٍدا ٖلى ٖضم اٖخباع جضابحر وبظغاءاث الخمُحز إلاًجابي مً ٢بُل
الخمُحز املدٓىع.
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 .2خبظا لى وؾٗذ مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت زضمت الخ٣ضًم الكب٩ي ) (NETFILEلدكمل إلا٢غاعاث الًغٍبُت
املٗضلت وإلا٢غاعاث املكتر٦ت.
ّ
املكغٕ ال٨ىضي مً زال ٫الخغم ٖلى الخىُٓم الدكغَعي للمهً املخهلت
 .3ما ؤخىظىا بلى الؿحر ٖلى زُى
بالخضماث الًغٍبُت ٧اٞت ٦,سضماث املٟىيحن الًغٍبُحن )مٗ٣بي املٗامالث الًغٍبُت( التي حكخمل واُٗ٢ا زضماث
الخهم الًغٍبي ؤؾىة بالدكغَ٘ ال٨ىضي في جىُٓمه لخضماث الخهم الًغٍبي بال٣اهىن املؿمى-Tax Rebate ):
Discounting Act (R.S.C., 1985
 .4صٖىة مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت ) (CRAبلى الخغم ُٞما ج٣ضمه مً زضماث يغٍبُت ال٨تروهُت ٖلى الالتزام
الخام بىزُ٣ت جم٨حن شخام طوي إلاٖا٢ت  CLF 2.0ومٗاًحر املخٗل٣ت بالخم٨حن مً الىٟاط للكب٨ت The Standard On Web
 ،Accessibilityواملٗاًحر املخٗل ٤بةم٩اهُت اؾخسضام الكب٨ت  ،Standard on Web Usabilityواملٗاًحر املخٗل٣ت ب٣ابلُت
الدكُٛل البُجي  ،the Standard on Web Interoperabilityولٛاًاث الخىؾ٘ في ج٣ضًم الخضماث الًغٍبُت الخلىٍت البض مً
الخُ٣ض بمٗاًحر جى ٤ُٞاملىا ٘٢إلال٪جغوهُت والخُبُ٣اث لٛاًاث ظهؼة الخلىٍت ) Standard on Optimizing Websites and
.(Applications for Mobile Devices
 .5الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخىاٚم والاوسجام بحن املٗاًحر ال٨ىضًت الٟضعالُت لخم٨حن الىٟاط واملٗاًحر املُب٣ت ٖاملُا
وؤقهغَا مٗاًحر ) (WCAG 2.0التي َىعتها ظمُٖت )اجداص( الكب٨ت الٗاملُت ) ،(W3Cوالتي ؤنبدذ مٗاًحر ٖاملُت للجىصة في
مجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث ٖبر ٖجها بكهاصة ًؼو في مجا ٫ج٣ىُت املٗلىماث ).(ISO/IEC 40500
 .6الٗمل ٖلى جُىٍغ مى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت والخضماث الًغٍبُت إلال٨تروهُت التي جًمجها بما ًخ ٤ٟم٘
املٗاًحر الىَىُت والضولُت طاث الٗال٢ت ،وجٟاصي الؿلبُاث و زُاء التي ؤْهغتها الٟدىم إلال٨تروهُت التي جم بزًإ
مى ٘٢مهلخت الًغاثب لها وبهٟت زانت الىخاثج التي ؤْهغَا الٟدو ) (Sort Site Scanملى ٘٢مهلخت إلاًغاصاث ال٨ىضًت
املكاع الُه في َظا البدض.
 .7الخغم ٖلى الخِوٍغ املجخمعي لضٖم واخترام خ٣ى ١إلاوؿان بىظه ٖام و شخام طوي إلاٖا٢ت بىظه زام
ختى جهبذ املىاصاة بالخ٣ى ١والخغٍاث واخترام بوؿاهُت إلاوؿان بىظه ٖام وطي إلاٖا٢ت بىظه زام واٗ٢ا بضحهُا
يغوعٍا ولِـ مجغص صٖاًت بٖالمُه ،ومىٗا للترادي مً زال ٫ال٣ى ٫بًغوعة اخترام خ٤و ١شخام الاصخاء ؤوال ،زم
الخضعط في اخترام وجُٟٗل خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت و٣ٞا ل٣ضعاث املجخم٘ الا٢خهاصًت زانت في املجخمٗاث التي
احؿ٘ ٞحها مٟهىم إلاٖا٢ت لِكمل ٧ل مً ؤَضعث خ٣ى٢ه وخغٍاجه باؾم الغطًلت املدؿترة بالًُٟلت.
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الخماًت الجىابُت لألخذار ِىذ جىفُز ألاخيام اللمابُت بالجضابش
ألاظخارة ملُاوي ـلُدت ،حامّت مدمذ بىلُاف باإلاعُلت ،الجضابش
ملخق :بن الُٟل الخضر ٛ٦حرٍ مً املجغمحن ٌؿخضعي ٗٞله املجغم جى ُ٘٢الجؼاء ٖلُه ،مً ؤظل ػظغٍ والى٢ى ٝبِىه
وبحن ج٨غاع الٟٗل املجغم ،بال ؤن الهض ٝمً الجؼاء ؤو الخضبحر املخسظ يض الُٟل الخضر لِـ بًالمه بالضعظت ولى،
ول ً٨الهض ٝالخ٣ُ٣ي َى بنالخه وبٖاصة جغبِخه وبظل ٪جخٛحر الؿُاؾت الجىاثُت في جىُٟظ الٗ٣ىباث باليؿبت للُٟل،
وجيخٟي مٗها ٨ٞغة خ ٤املجخم٘ في جى ُ٘٢الٗ٣اب ٧ىهه اٖخضي ٖلى مهلخت مدمُت ٢اهىها.
بط خماًت الُٟل الخضر هي خماًت ٢اهىهُت جيب٘ مً ؤؾـ ويٗها ال٣اهىن مً ؤظل إلانالح الظي ًبضؤ مً بنالح
الُٟل بلى بنالح املجخم٘.
اليلماث الذالت :الُٟل الخضر ،الؿُاؾت الجىاثُت٢ ،اهىن الٗ٣ىباث ،الىٓام الٗام ،الخجغٍم ،الغصٕ ،الٗ٣اب ،جضابحر
الى٢اًت٢ ،اضخي خضار.

ملذمت
ؾاًغ املكغٕ الجؼاثغي الاَخمام الٗالمي بد٣ى ١الُٟل الؾُما الُٟل الجاهذ ،بىنٟه لِـ ٧امل َلُت ومً زم
ال ًضع ٥ؤبٗاص ؤٗٞاله وؾلىُ٦اجه وطل ٪بالُب٘ ًاصي بلى ٖضم جدمُله املؿاولُت  ،بط اَخم املكغٕ بالجاهب الجىاجي في
خماًت الُٟل مً زال ٫جدضًضٍ لئلظغاءاث املخسظة يضٍ في مسخل ٠مغاخل الضٖىي وطل ٪في ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت،
ًٞال ًٖ انضاعٍ ٢اهىن خماًت الُٟىلت واملغاَ٣ت بمىظب مغ 03-72املخًمً خماًت خضار املٗغيحن لخُغ
مٗىىي ٦ ،ما ؤوصخئ ماؾؿاث م٩لٟت بدماًت الُٟىلت واملغاَ٣ت و٧ل ما جًمىخه ههىم ال٣اهىن 04-05املىٓم للسجىن
وبٖاصة إلاصماط الاظخماعي للمسجىهحن .
ولم ً٨خ ٠املكغٕ بدماًت َٟا ٫الجاهدحن بخىٞحر الخماًت الجىاثُت لهم ؤزىاء املدا٦مت ،بل وٞغ لهم خماًت
الؾُما ٖىض جىُٟظ خ٩ام الً٣اثُت وال٣غاعاث الهاصعة يضَم.

ٔ :السنية زلمد طالب ،إجراءات زلاكمة األحداث يف التشريع اجلزائرم ،مذكرة ماسًت يف احلقوؽ زبصص قانوف جنائي ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة زلمد
خيضر ببسكرة ،ٕٓٔٗ/ٖٔٓٔ ،ص  ٗٛكما يليها.
ٕ :أمر رقم ٕ ٖٓ-ٚادلؤرخ يف ٓٔ ٜٕٔٚ/ٕٓ/ادلتعلق حبماية الطفولة كادلراىقة .
3
ٗ ادلؤرخ يف ٕٓٓ٘/ٕٓ/ٓٙادلتضمن قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني :0.قانوف رقم ٘ٓ-
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بط جىاو ٫املكغٕ الجؼاثغي مهُلر الُٟل في ههىم ٢اهىهُت مجها ال٣اهىن املضوي ، 58-75الظي خضص مً زالله
ؾً َلُت ببلى ٙالصخو 19ؾىت مؿخٗمال في طلٖ ٪باعة ال٣انغ٦ ،ظل٢ ٪اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت الظي خضص ؾً
الغقض الجؼاجي ببلى ٙالصخو 18ؾىت ،بال ؤهه اؾخسضم ل ٟٔالخضر وَى ٧ل شخو لم ًبل ٜؾً الغقض الجؼاجي،
واعج٨ب ظغٍمت ؾىاء جم الىو ٖلحها في ٢اهىن ا٣ٖ٫ىباث ؤو ال٣ىاهحن امل٨ملت له ،لُا٦ض املكغٕ مً ظضًض باملاصة 02مً
٢اهىن ع٢م  12-15املخٗل ٤بدماًت الُٟل ؤن مهُلر الُٟل ٌكمل ٧ل شخو لم ًبل ٜزمان ٖكغة ) (18ؾىت ٧املت،
وًٍُ ٠ؤًًا ؤن مهُلر الخضر ًُٟض بىٟـ املٗجي ؤي ؤن ٧ل َٟل َى خضر.
وما ًبرع الاَخمام بد٣ى ١الِٞل الخضر َى ما ؤوظبه املكغٕ مً ؤن ج٩ىن َىال ٪خماًت ٢اهىهُت ،ل٩ل َٟل
ًدخاط للخماًت والغٖاًت وَى ما ًغمي بلُه ٢اهىن الٗ٣ىباث وال٣ىاهحن امل٨ملت له ٧األمغ 26-75املخٗل ٤بدماًت ال٣هغ مً
ال٨دى ٫و مغ 64-75واملخٗل ٤بدماًت ؤزال ١الكباب .
وتهضَ ٝظٍ الىهىم ال٤اهىهُت املظ٧ىعة ؾاب٣ا بلى شخيء واخض وَى خماًت خ٣ى ١الُٟل بما ًخماشخى وما ظاءث
به الاجٟاُ٢اث الضولُت التي ؤَغث وويٗذ خماًت مخ٩املت للُٟل وخ٣ى٢ه ،وؤلؼمذ الضو ٫وخشتها ٖلى يغوعة املهاص٢ت
ٖلى جل ٪الاجٟاُ٢اث .
وَى ما جبيخه الجؼاثغ مً زال ٫املهاص٢ت ٖلى جل ٪الاجٟاً١اث بمىظب املغؾىم الغثاسخي 461– 92واملخًمً
املهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل م٘ الخهغٍداث الخٟؿحرًت ،عٚم َظٍ املهاص٢ت بال ؤهه ٧اهذ َىا ٥جدٟٓاث ٖضة
ٖلى الاجٟاُ٢اث ،الؾُما ؤن الً٣اة ًغًٞىن الخُبُ ٤الخل٣اجي لالجٟا٢اث الضولُت ٦ما هي الخا ٫باليؿبت للماصة 11مً
اٖ٫هض الضولي للخ٣ى ١الؿُاؾُت واملضهُت واملخًمً مى٘ جىُٟظ إلا٦غاٍ البضوي في الالتزاماث الخٗا٢ضًت.
ؤما بالٗىصة لىهىم ال٣اهىن ع٢م  12-15املخٗل ٤بدماًت الُٟل ٞىجضَا جًمً خ٣ى ١الُٟل ؾىاء حٗل ٤مغ
بد٣ه في الخُاة ؤو املؿاؽ بجؿمه وصخخه وؤزال٢ه  ,وبظل٢ ٪غع خماًخه ٥ضخُت وَظا بًماها مىه بإن الُٟل لِـ
٢اصعا ٖلى جدمل جبٗت ؤٖماله ،ألهه لم ًضع ٥ماَُت ٗٞا ٫التي ً٣ضم ٖلحها وال آلازاع التي جيخج ٖجها.
ٔ :أمر رقم ٘ ٘ٛ-ٚادلؤرخ يف  ٜٔٚ٘/ٜٓ/ٕٙادلتضمن القانوف ادلدين ادلعدؿ كادلتمم.
ٕ :أمر رقم  ٔ٘ٙ-ٙٙادلؤرخ يف  ٜٔٙٙ/ٓٙ/ٓٙادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائية ادلعدؿ كادلتمم.
ٖ :قانوف رقم  12-15ادلؤرخ يف  ٕٓٔ٘/ٓٚ/15يتعلق حبماية الطفل.
ٗ :أمر رقم ٘ ٕٙ-ٚادلؤرخ يف  ٜٔٚ٘/ٓٗ/ٜٔادلتعلق بقمع السكر العمومي كمحاية القصر من الكحوؿ
٘ :أمر رقم ٘ ٙٗ-ٚادلؤرخ يف  ٜٔٚ٘/ٜٓ/ٕٙادلتعلق إحداث ادلؤسسات كادلصاٌف ادلكلفة حبماية الطفولة كادلراىقة.
 * :ٙاتفاقية حقوؽ الطفل اليت كافقت عليها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ ٕٓ1989/ٔٔ/كادلصادؽ عليها مع تصرحيات تفسريية دبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم
461-92ادلؤرخ يف . 1992/ٕٔ/19
* ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ الطفل كرفاىيتو ادلعتمد بأديس أبابا يف جويلية  1990كادلصادؽ عليو دبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  242-03ادلؤرخ يف .ٕٖٓٓ/ٓٓٚ/ٓٛ
* الربكتوكوؿ االختيارم ادللحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلباحية ادلعتمد بنيومكرؾ يف ٕ٘ ،ٕٓٓٓ/ٓ٘/كادلصادؽ
عليو مبكجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  299-06ادلؤرخ يف ٕٓ2006/ٜٓ/
* الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة ادلعتمدة بنيويورؾ يف ٕ٘ ،ٕٓٓٓ/ٓ٘/كادلصادؽ عليو دبوجب ادلرسوـ
الرئاسي رقم  300-06ادلؤرخ يف ٕٓ.ٕٓٓٙ/ٜٓ/
* اتفاقية حقوؽ ا ألشخاص ذكم اإلعاقة ادلعتمدة من طرؼ اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف  ٕٓٓٙ/ٕٔ/13كادلصادؽ عليها بادلرسوـ الرئاسي رقم 188-09ادلؤرخ
يف ٕٔ.ٕٜٓٓ/ٓ٘/
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و في َظا إلاَاع هو ٢اهىن الٗ٣ىباث في املاصجحن 49وٖ 50لى ؤن ٌؿخُٟض الُٟل مً جس ٠ُٟالٗ٣ىبت بُغٍ٣ت
جسخل ٠جماما لخل ٪امل٣غعة ٫لبال. ٜ


َمُت الذساظت

جإحي ؤَمُت َظٍ الىع٢ت البدشُت مً ٧ىجها حؿلِ الًىء ٖلى إلاظغاءاث التي ظاء بها ال٣اهىن 12-15املخٗل ٤بدماًت
الُٟل باليؿبت للخضر الجاهذ وجبُان آلالُاث ال٣اهىهُت املخبٗت لخماًتها.
 مؽيلت الذساظت
مً زال ٫الخٗغٍ ٠باملىيىٕ املظ٧ىع ؾاب٣ا جخطر لىا مٗالم إلاق٩الُت الخانت بهظٍ الىع٢ت البدشُت ،وهي خى٫
ً
الجهىص املبظولت مً َغ ٝاملكغٕ الجؼاثغي في ؾبُل جد ٤ُ٣خماًت ظىاثُت ٧املت لؤلَٟا ٫ال٣هغ الظًً ًغج٨بىن ظغاثما,
وج٩ىن َظٍ الخماًت مىظ ال٣بٌ ٖلُه لخمخض الخماًت بلى ٚاًت جىُٟظ خ٩ام الً٣اثُت يضٍ ،لظا في َظٍ الىع٢ت البدشُت
ؾى ٝؤع٦ؼ ٖلى الخضابحر ال٣اهىهُت املخسظة يض الُٟل الجاهذ زال ٫مغخلت جىُٟظ خ٩ام الً٣اثُتَ ،ظٍ ال٨ٟغة جدبلىع
مجها بق٩الُت َظٍ الىع٢ت البدشُت وهى :ما هي آلالُاث ال٣اهىهُت التي ويٗها املكغٕ الجؼاثغي لخماًت الُٟل الخضر ٖىض
جىُٟظ خ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت ؟.
َظٍ إلاق٩الُت خاولذ جٖ ٪ُ٨ٟىانغَا مً زال ٫البدض في الىهىم ال٣اهىهُت التي ؤ٢غث الخماًت الجىاثُت
لؤلخضار ٖىض جىُٟظ خ٩ام الً٣اثُت ،والخٟهُل في جضابحر الخماًت والتربُت التي ظاء بها ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت
وال٣اهىن 12-15املخٗل ٤بدماًت الُٟىلت ،والتي جىٞغ الخماًت ال٣اهىهُت له الؾُما في مغخلت جىُٟظ الٗ٣ىبت.
َ ذاف الذساظت
جبرػ ؤَضاَ ٝظٍ الضعاؾت في مداولت بل٣اء الًىء ٖلى آلالُاث والجهىص التي بظلها املكغٕ الجؼاثغي لخماًت الُٟل
الخضر مً زال ٫جىٞحر الخماًت ال٣اهىهُت له ؤزىاء الخد ٤ُ٣و٢بل املدا٦مت وبٗضَا ،وؤَم نىع الخماًت جخجؿض في
ج٨غَـ خماًت للُٟل املد٩ىم ٖلُه بإخ٩ام ً٢اثُت ٖىض جىُٟظ جل ٪خ٩ام.
 اإلاىهج اإلاخبْ في الخدلُل
بما ؤن َظٍ الىع٢ت البدشُت حٗخمض ٖلى ال٣ىاهحن والىهىم الخىُٓمُت٣ٞ ،ض عؤًذ ؤن املىهج املالثم للبدض َى
املىهج الخدلُلي ،املخمشل في جدلُل الىهىم ال٣اهىهُت املخٗل٣ت بالىٓام ال٣اهىوي للُٟل الخضر ،وَظا ٧له لخٗمُٞ ٤هم
املىيىٕ ،بط َبُٗت املىيىٕ بما ًدخىٍه مً بق٩االث ٖضة ومٗ٣ضة وٖال٣تًٟ ،غى ٖلُىا ؤن ً٩ىن مىهج صعاؾدىا جدلُلُا.

ٔ :أمػر رقم  156-66ادلػؤرخ يف  ٜٔٙٙ/ٓٙ/ٓٛادلتضمن قػانوف العقوبات ادلعدؿ كادلتمم.
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وؾِخم صعاؾت َظا املىيىٕ و٣ٞا لل٣ىاهحن طاث الٗال٢ت بمًمىن البدض ،ويمً الدكغَٗاث طاث الخإزحر الٟٗا ٫في
خماًت الُٟل الخضر.
 مىهجُت الذساظت
وؾإصعؽ َظا املىيىٕ في مباخض ٖضة ،ؤزههها للخُغ ١للجهىص التي بظلها املكغٕ الجؼاثغي في ؾبُل خماًت
الُٟل الجاهذ.
وفي زحر هسخم َظٍ الىع٢ت البدشُت بساجمت ؾخ٩ىن ٦ملخو للبدض ؤبغػ ٞحها ؤَم الىخاثج التي جخهل باإلق٩الُت
وجدلُل املىيىٕ ،ؤجبٗها بخىنُاث ٖضة ؤعظىا ؤن ججض لها َغٍ٣ا للخجؿُض في املؿخ٣بل ،لخٗؼٍؼ الخماًت بد٣ى ١الُٟل
الجاهذ.
وؾإجب٘ الخُت الخالُت في صعاؾت َظا املىيىٕ:
املبدض و :٫الخضابحر امل٣غعة لؤلَٟا ٫الجاهدحن.
املُلب وَ :٫بُٗت الخضابحر امل٣غعة لؤلَٟا ٫الجاهدحن.
املُلب الشاوي :الجم٘ بحن الخضابحر والٗ٣ىباث
املُلب الشالض :الًُٗ والخ٣اصم يض خ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت الهاصعة يض الُٟل الخضر
املبدض الشاوي :صوع ً٢اء خضار في ٖملُت جىُٟظ خ٩ام ال٣غاعاث الً٣اثُت.
املُلب و :٫بقغا٢ ٝاضخي خضار ٖلى جىُٟظ خ٩ام ال٣غاعاث.
املُلب الشاوي :بقغاً٢ ٝاء خضار ٖلى ٖملُت جىُٟظ خ٩ام الجؼاثُت.
املُلب الشالض :صوع ٢اضخي خضار في خماًت الُٟل بٗض جىُٟظ الٗ٣ىبت.

اإلابدث ألاوٌ :الخذابير اللاهىهُت اإلالشسة لألوفاٌ الجاهدين
ً٣هض بالخضابحر مجمىٖت إلاظغاءاث املخسظة في مىاظهت شخام الظًً جشبذ زُىعتهم الاظخماُٖت ،ملىٗهم مً
اعج٩اب الجغاثم في املؿخ٣بل صٞاٖا ًٖ املجخم٘ يض الٓاَغة إلاظغامُت ،ؤما بسهىم ؤخ٩ام الخىُٟظ ٞىٗجي بها خ٩ام
التي جخٗل ٤بدىُٟظ الٗ٣ىباث املىٗ٢ت ٖلى خضار َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت للخىُٟظ واملىهىم ٖلحها في ٢اهىن إلاظغاءاث
الجؼاثُت .
ٔ :علي قصري ،احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائرم ،أطركحة دكتوراه يف العلوـ – علوـ قانونية  ، -كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية جبامعة احلاج خلضر -باتنة،
 ،ٕٓٓٛص ٖٕٔ.
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حٗض الخضابحر امل٣غعة لؤلَٟا ٫الجاهدحن مزخلٟت في ظىَغَا ًٖ جل ٪امل٣غعة للمجغمحن البالٛحن ،طل ٪ألن الخضابحر
الهاصعة في قإن َٟا ٫الجاهدحن ً٩ىن ؾببها اعج٩اب الُٟل الجاهذ للجغٍمت املٗا٢ب ٖجها ٢اهىها ،وجهضع الخضابحر
يضَم ٢هض و٢اًتهم مً اعج٩اب جل ٪الجغاثم.
اإلاىلب ألاوٌ  :وبُّت الخذابير اإلالشسة لألهفاٌ الجاهدين
ل٣ض ٧ان الاَخمام مىهبا في الؿُاؾت الجىاثُت ٖلى شخهُت الُٟل الجاهذ ،مكترَت ملدا٦مخه تهُئت صعاؾت
مخ٩املت ًٖ ؤوياٖه الصخهُت في بُئخه وٖاثلخه ومدُُه الخام ل٩ي ُج َّو
٩ىن ٨ٞغة واضخت ًٖ صوا ٘ٞؾلى٦ه املىدغٝ
وبم٩اهاث بنالخه ،ختى ًاصي الخضبحر املٟغوى الٜعى مىه وَى الٗالط وإلانالح وبٖاصة الخ ٠ُُ٨الاظخماعي.
َظٍ الخضابحر ٖاصة عٚم جىىٖها وازخال ٝنىعَا تهض ٝبلى بنالح الُٟل الجاهذ وجإَُله بُٗضا ًٖ ٨ٞغة بًالمه
وػظغٍ ،لهظا ًمل ٪املدبىؾىن خضار زال ٫جىاظضَم باملغ٦ؼ ؤو الجىاح املسهو لؤلخضار باملاؾؿاث الٗ٣ابُت،
ا٫خ ٤في ؤن جخم مٗاملتهم مٗاملت جغاعى ٞحها م٣خًُاث ؾجهم وشخهُاتهم ،بما ًهىن ٦غامتهم وٍد ٤٣لهم الُمإهِىت
وَضوء البا ، ٫و٢ض خهغ ال٣اهىن 12-15الخضابحر الىاظب جىُٗ٢ها ٖلى الُٟل ٖلى الىدى الخالي:
-1الدعلُم :وٍ٩ىن للىالضًً مٗا ٞةطا ٚاب ؤخضَما ألي ؾبب مً ؾباب ؽلم الُٟل بلى الىالض آلازغ وبطا لم ًىظض
اخض ؾلم ملً له خ ٤الخًاهت ٖلُه وبال ٞالىصخيٞ ،ةطا لم ًىظض ؤي مجهم ؾلم بلى شخو ً٩ىن ظضًغا بالش٣ت ًخم حُِٗىه
مً َغ٢ ٝاضخي خضار خؿب املاصة 40مً ال٣اهىن12.-15
-2هٍام الخشٍت اإلاشاكبتً :خًمً ا٢٫اهىن 12-15مجمىٖت ؤخ٩ام جذٖل ٤بىٓام الخغٍت املغا٢بت ًٖ خضار باملىاص100
وما ًلحها.
ً
ً
ً
والخغٍت املغا٢بت حٗض هٓاما ً٢اثُا زانا باألخضار ،بم٣خًاَا ٌٗهض بلى مىضوب ؤو مىضوبحن صاثمحن ٖضة ,ؤو
مخُىٖحن مغا٢بت الخضر وطل ٪بم٣خطخى ؤمغ ًهضعٍ ٢اضخي خضار ؤو ٢اضخي الخد ٤ُ٣امل٩ل ٠بكاون خضار ،وبما
بم٣خطخى خ٨م جهضعٍ املد٨مت ) ٢ؿم خضار( الٟانلت في مىيىٕ الضٖىي.
بط في ٧ل خىا ٫التي ًخ٣غع ٞحها هٓام الخغٍت املغا٢بتً ،سُغ الُٟل وممشله الكغعي بُبُٗت َظا الخضبحر,
والٛغى مىه والالتزاماث التي ًٟغيها وخؿب هو املاصة ً 101خم جىُٟظ الخغٍت املغا٢بت للُٟل بضاثغة ازخهام
املد٨مت التي ؤمغث بها ؤو مد٨مت مىًَ الُٟل ،مً ٢بل مىضوبحن صاثمحن ومىضوبحن مخُىٖحن.
املىضوبىن الضاثمىن ًخم ازخُاعَم مً بحن املغبحن املخسههحن في قاون الُٟىلت٦ ،ما ٌٗحن ٢اضخي خضار
املىضوبحن املخُىٖحن مً بحن شخام الظًً ًبلٖ ٜمغَم بخضي وٖكغًٍ ) (21ؾىت ٖلى ٢ل ،الظًً ً٩ىهىن ظضًغًٍ
بالش٣ت وؤَال للُ٣ام بةعقاص َٟا.٫

ٔ :سويقات بلقاسم ،احلماية اجلنائية للطفل يف القانوف اجلزائرم ،مذكرة ماجستري يف احلقوؽ زبصص قانوف جنائي ،كلية احلقوؽ كالعلكـ السياسية جبامعة قاصدم
مرباح ،كرقلة ،ٕٓٔٔ/ٕٓٔٓ ،ص .ٗٙ
ٕ :دردكس مكي ،ادلوجز يف علم العقاب ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،كحدة قسنطينة ٕٓٔٓ ،ص .ٔٛٚ
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ًخىلى املىضوبىن الضاثمىن جدذ ؾلُت ٢اضخي خضار ،بصاعة وجىُٓم ٖمل املىضوبحن املخُىٖحن وٍباقغون ؤًًا
مغا٢بت َٟا ٫الظًً ٖهض بلحهم ال٣اضخي بغٖاًتهم شخهُا٦ ،ما ً٣ىم املىضوبىن الضاثمىن ؤو املىضوبىن املخُىٖىن في
بَاع هٓام الخغٍت املغا٢بت بمهمت مغا٢بت الٓغو ٝاملاصًت واملٗىىٍت للُٟل وصخخه وجغبِخه وخؿً اؾخسضامه ألو٢اث
ٞغاٚه.
وٍ٣ضمىن ج٣غٍغا مٟهال ًٖ مهمتهم ل٣اضخي خضار ٧ل زالزت ) (03ؤقهغ٦ ،ما ً٣ضمىن له ج٣غٍغا ٞىعٍا ٧لما ؾاء
ؾلى ٥الُٟل ؤو ثٖغى لخُغ مٗىىي ؤو بضوي وًٖ ٧ل بًظاء ًٖ ٘٣لُه ،و٦ظل ٪في الخاالث التي ًخٗغيىن ٞحها
لهٗىباث حٗغ٢ل ؤصاءَم و ٫ملهامهم ،وبهٟت ٖامت في ٧ل خاصزت ؤو خالت حؿخضعي بظغاء حٗضًل في الخضبحر املخسظ مً
َغ٢ ٝاضخي خضار.
ؤما في خالت وٞاة الُٟل ؤو مغيه مغيا زُحرا ؤو حُٛحر مدل ب٢امخه ؤو ُٚابه بٛحر بطنً ،خٗحن ٖلى ممشله الكغعي
ؤو ناخب الٗمل ؤن ًسُغ ٢اضخي خضار ٞىعا
-3جىبُم إخذي جذابير الىلْ :خؿب املاصة 41مً ال٣اهىن 12-15بطا عؤي ٢اضخي خضار ؤن الخضبحرًً الؿاب٣حن لً
ًجضًا هٟٗا بالىٓغ بلى الٓغو ٝالصخهُت واملىيىُٖت للُٟل ،ؤمع بخُبُ ٤ؤخض جضابحر الىي٘ الخالُت:
ؤ  -وي٘ الُٟل في مىٓمت ؤو ماؾؿت ٖامت ؤو زانت مٗضة للتهظًب ؤو الخ٩ىًٍ املنهي ،ماَلت لهظا الٛغى٢ ،هض
ببٗاصٍ ًٖ الجى ؾغي ؤو الاظخماعي بطا ٧ان مًغا به.
ب -وي٘ الُٟل في ماؾؿت َبُت ؤو َبُت جغبىٍت ماَلت لظل ،٪وَظا بطا ٧اهذ ا٫ويُٗت الصخُت للُٟل ج٣خطخي
الٗالط.
ط -وي٘ الُٟل في مهلخت ٖمىمُت م٩لٟت باملؿاٖضة ،وٍ٩ىن طلٖ ٪ىضما ج٣خطخي ويً٘ت الُٟل املاصًت ؤو الىٟؿُت
مؿاٖضجه.
ص -وي٘ الُٟل في مضعؾت صازلُت نالخت إلًىاء خضار املجغمحن في ؾً الضعاؾت ،وبهظا ًًمً املكغٕ خماًت خ٣ه
في الخمضعؽ.
-4الخىبُخ٣ً :هض بالخىبُش جىظُه املد٨مت اللىم والخإهِب بلى الُٟل ٖلى ما نضع مىه وجدظًغٍ ختى ال ٌٗىص بلى مشل
َظا الؿلى ٥مغة ؤزغي .
و الخىبُش بهظا املٗجى َى وؾُلت ٗٞالت في ج٣ىٍم وتهظًب الخضر ،ملا ًدضزه مً نضي في هٟؿه ،و٦شحرا ما ٧ان لهظا
الخضبحر مً ٞاثضة جخمشل في ٖضم و٢ىٕ ؤخض ممً خى٦مىا بهظا الخضبحر في الجىىح ؤو الجغٍمت مغة ؤزغي.
و مً ؤظل طلً ٪جب ؤن ًهضع الخىبُش في الجلؿت ختى ً٩ىن له املٟٗى ٫الجُض ،وَظا ٌٗجي بالًغوعة خًىع
الخضر لجلؿت الخ٨مٞ ،ال ًخهىع ؤن ً٩ىن الخ٨م بالخىبُش ُٚابُا .

ٔ :علي قصري ،ادلرجع السابق ،ص ٕٕٓ.
ٕ :زلمد شتا أبو سعد ،الوجيز يف قانوف الطفل كجرائم األحداث ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،بدكف تاريخ ،ص .ٜٚ
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-5الىظاوت :خؿب املاصة 110مً ال٣اهىنً 12-15م ً٨بظغاء الىؾاَت في ٧ل و٢ذ مً جاعٍش اعج٩اب الُٟل للمسالٟت
ؤو الجىدت و٢بل جدغٍ ٪الضٖىي الٗمىمُت ،بال ؤهه ال ًم ً٨بظغائَا في الجىاًاث.
ً٣ىم وُ٦ل الجمهىعٍت بةظغاء الىؾاَت بىٟؿه ؤو ً٩ل ٠بظل ٪ؤخض مؿاٖضًه ؤو ؤخض يباٍ الكغَت الً٣اثُت،
جخم الىؾاَت بُلب مً الُٟل ؤو ممشله الكغعي ؤو مدامُه ؤو جل٣اثُا مً ٢بل وُ٦ل الجمهىعٍت.
و بطا ٢غع وُ٦ل الجمهىعٍت اللجىء بلى الىؾاَت ٌؿخضعي الُٟل وممشله الكغعي والطخُت ؤو طوي خ٣ى٢ها
وَؿخُل٘ عؤي ٧ل مجهم.
و اللجىء بلى الىؾاَت ًى ٠٢ج٣اصم الضٖىي الٗمىمُت ابخضاء مً جاعٍش بنضاع وُ٦ل الجمهىعٍت م٣غع بظغاء
الىؾاَت.
و في زحر خؿب ما ج٣غعٍ املاصة ً 112دغع اجٟا ١الىؾاَت في مدًغ ًىٗ٢ه الىؾُِ وبُ٣ت َغا ٝوحؿلم
وسخت مىه بلى ٧ل َغ ،ٝوبطا جمذ الىؾاَت مً ٢بل يابِ الكغَت الً٣اثُت ٞةهه ًخٗحن ٖلُه ؤن ًغ ٘ٞمدًغ
الىؾاَت بلى وُ٦ل الجمهىعٍت الٖخماصٍ بالخإقحر ٖلُهَ ،ظا املدًغ ٌٗض ؾىضا جىُٟظًا وٍمهغ بالهُٛت الخىُٟظًت َب٣ا
ألخ٩ام ٢اهىن إلاظغاءاث املضهُت وإلاصاعٍت ،وٍخًمً ج٣ضًم حٗىٌٍ للطخُت ؤو طوي خ٣ى٢ها.
٦ما ًم ً٨ؤن ًخًمً مدًغ الىؾاَت حٗهض الُٟل جدذ يمان ممشله الكغعي بدىُٟظ التزام واخض ؤو ؤ٦ثر مً
الالتزاماث آلاجُت في ظل املدضص في الاجٟا:١




بظغاء مغا٢بت َبُت ؤو الخًىٕ لٗالط.
مخابٗت الضعاؾت ؤو ج٩ىًٍ مخسهو.
ٖضم الاجها ٫بإي شخو ٢ض ٌؿاَم في ٖىصة الُٟل لئلظغام.

ٌؿهغ وُ٦ل الجمهىعٍت ٖلى مغا٢بت جىُٟظ الُٟل لهظٍ الالتزاماث.
و في زحر وكحر ؤن جىُٟظ مدًغ الىؾاَت ًىهي املخابٗت الجؼاثُت ،في خالت ٖضم جىُٟظ التزاماث الىؾاَت في ظل
املدضص في الاجٟاً ١باصع وُ٦ل الجمهىعٍت مخابٗت الُٟل.
 -6الّلىبت العالبت للخشٍتً :م ً٨وي٘ الُٟل عًَ الخبـ املا٢ذ في الجغاثم املهىٟت ٦جىذ ؤو ظىاًاث.
اإلاىلب الشاوي  :الجمْ بين الذدابير والّلىباث
َىا ٥ازخال ٝخى ٫مبضؤ الجم٘ بحن الخضابحر والٗ٣ىباث٦ ،ما ْهغ الازخال ٝخى ٫بم٩اهُت ؤن ًُبٖ ٤لى الُٟل
الجاهذ ؤ٦ثر مً جضبحرٞ ،هىا ٥مً ًغي يغوعة جىُٟظ بخضاَما بط ًغون يغوعة ؤن ًخم ٞغى جضبحر واخض ً٩ىن مىاؾبا
للُٟل ،بدُض ال ًجىػ جى ُ٘٢ؤ٦ثر مً جضبيع واخض ٖلُه ,وطل ٪بؿبب بم٩اهُت ؤن ًىظض َىا ٥حٗاعى ُٞما بُجها في ٚالب
خُان ،وَىا ٥مً ؤظاػ ٞغى ؤ٦ثر مً جضبحر واخض ٖلى الُٟل ل ً٨بكغٍ ؤن جخُلب خالخه طل. ٪
ٔ :علي قصري نفس ادلرجع ،ص ٖٕ٘
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ؤما باليؿبت إلم٩اهُت الجم٘ بحن الخضابحر والٗ٣ىبت ٞخم بظاػتها في خضوص مُٗىت ولخاالث مدضصة بظاتها ،ج٣ذيحها
الٓغو ٝالخانت بالُٟلَ ،ظا باٖخباع ؤن الهض ٝمً جل ٪الخضابحر َى مؿاٖضة الُٟل الجاهذ للٗالط وج٣ىٍم ؾلى٦ه،
َ
ٞةطا ؤصي الخضبحر بلى بخضار ؤل ـم بالُٟل ٞةهه ً٩ىن ٚحر م٣هىص ،وَى الظي ال هجضٍ في الٗ٣ىبت التي ً٩ىن الٛغى
ؾاؽ مجها َى بخضار لم امل٣هىص ؤو املذٖمض.
َظا ًٞال ًٖ ؤن الهض ٝؾاسخي مً الٗ٣ىبت َى الهض ٝزالقي وظىَغي ٞحها وَى " الغصٕ " ،ؤما الهضٝ
ؾاسخي مً الخضابحر ٞهى َض ٝهٟعي وَى خماًت الُٟل الخضر مً املجغمحن آلازغًٍ ومداولت ببٗاصٍ ًٖ َغٍ٤
إلاظغام.
و بالٗىصة للدكغَ٘ الجؼاثغي هجضٍ ٌؿمذ لل٣اضخي في الازخُاع الىؾُلت املالثمت لخالت الخضر ،بط َىا ٥خاالث ال
ًىٞ ٟ٘حها ٞغى ٖ٣ىباث مسٟٟت٦ ،ما َىا ٥خاالث ً٩ىن ٞحها ٞغى بخضي الخضابحر َى وؿب للُٟل الجاهذ ُٞب٣ا
ٖلُه في
لىو املاصة  72ال ًم ً٦وي٘ الُٟل عًَ الخبـ املا٢ذ بال اؾخصىاء وبطا لم ج ً٨الخضابحر املا٢خت املىهىم ا
املاصة ٧ 70اُٞت ,وفي َظٍ الخالت ًخم الخبـ املا٢ذ و٣ٞا لؤلخ٩ام املىهىم ٖلحها في املاصجحن  123و 123م٨غع مً ٢اهىن
إلاظغاءاث الجؼاثُت وؤخ٩ام َظا ال٣اهىن.
َظا إلاظغاء ال٣اهىوي َى ما ؤزظ به املكغٕ الجؼاثغي خحن ؤ٢غ في ال٣اهىن 12-15باليؿبت لؤلخضار بحن ؾً 13بلى
 18ؾىت يغوعة زًىٖهم بما بلى ٖ٣ىباث مسٟٟت ؤو جضابحر الخماًت والتربُت.
٦ما ًم٢٫ ً٨اضخي خضار ؤن ًإمغ بالغ٢ابت الً٣اثُت و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت بطا ٧اهذ ٗٞا٫
امليؿىبت للُٟل ٢ض حٗغيه بلى ٖ٣ىبت الخبـ.
ؤما الُٟل الظي ً٣ل ؾىه ًٖ زالر ٖكغة )(13ؾىت ٞال ًم ً٦ويٗه عًَ الخبـ املا٢ذ ،وال ًم ً٦ؤًًا في
مىاص الجىذ بطا ٧ان الخض ٢صخى للٗ٣ىبت امل٣غعة في ال٣اهىن َى الخبـ ؤ٢ل مً زالر) (3ؾىىاث ؤو ٌؿاوحها بًضإ
الُٟل الظي ًخجاوػ ؾىه زالر ٖكغة ) (13ؾىت عًَ الخبـ املا٢ذ.
ؤما في خالت ٧ان الخض ٢صخى للٗ٣ىبت امل٣غعة ٢اهىها َى الخبـ ؤ٦ثر مً زالر ) (3ؾىىاث ٞةهه ال ًم ً٨بًضإ
الُٟل الظي ًبل ٜؾً زالر ٖكغة ) (13ؾىت بلى ؤ٢ل مً ؾذ ٖكغة ) (16ؾىت عًَ الخبـ املا٢ذ بال في الجىذ التي

ٔ :تنص ادلادة ٖٕٔ من قانوف اإلجراءات اجلزائية ادلعدلة على " احلبس ادلؤقت إجراء استثنائي.
ال ديكن أف يؤمر باحلبس ادلؤقت أك أف يبقى عليو إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غري كافية يف احلاالت اآليتة:
ٔ -إذا َف يكن للمتهم موطن مستقر أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية للمثوؿ أماـ العدالة ،أك كانت األفعاؿ جد خطرية.
ٕ -عندما يكوف احلبس ادلؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على احلجج أك األدلة ادلادية أك كسيلة دلنع الضغوط على الشهود أك الضحايا أك لتفادم تواطؤ بني ادلتهمني
كالشركاء ،كالذم قد يؤدم إُف عرقلة الكشف عن احلقيقة=.
= ٖ  -عندما يكوف ىذا احلبس ضركريا حلماية ادلتهم أك كضع حد للجردية ،أك الوقاية من حدكثها من جديد.
ٗ  -عندما خيالف ادلتهم من تلقاء نفسو الواجبات ادلًتتبة على إجراءات الرقابة القضائية احملددة ذلا ".
ادلادة ٖٕٔ مكرر تنص على " جيب أف يؤسس أمر الوضع يف احلبس ادلؤقت على األسباب ادلنصوص عليها يف ادلادة ٖٕٔ من ىذا القانوف.
يبلغ قاضي التحقيق األمر ادلذكور شفاىة إُف ادلتهم كينبهو بأف لو ثالثة (ٖ) أياـ من تاريخ ىذا التبليغ الستئنافو.
يشار إُف ىذا التبليغ يف احملضر "
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حك٩ل بزالال زُحرا وْاَغا بالىٓام الٗام ؤو ٖىضما ً٩ىن َظا الخبـ يغوعٍا لخماًت الُٟل واملضة قهغًٍ )ٚ (02حر
٢ابلت للخجضًض.
وال ًجىػ بًضإ الُٟل الظي ًبل ٜؾً ؾذ ٖكغة ) (16ؾىت وؤ٢ل مً زمان ٖكغة ) (18ؾىت عًَ الخبـ املا٢ذ
لم ة قهغًٍ )٢ (2ابلت للخجضًض مغة واخضة خؿب املاصة 73مً ال٣اهىن.12-15
ص
ً
لُخم جمضًض الخبـ املا٢ذ في الجىذ و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت للمضة امل٣غعة في املاصة 73آهٟا.
ؤما مضة الخبـ املا٢ذ في ماصة الجىاًاث ,قهغان )٢ (2ابلت للخمضًض و٣ٞا للكغوٍ والُُٟ٨اث املىهىم ٖلحها في
٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ،و٧ل جمضًض للخبـ املا٢ذ ال ًم ً٨ؤن ًخجاوػ قهغًٍ ) (2في ٧ل مغة.
و باليؿبت ٫ألوامغ التي ًهضعَا ٢اضخي خضار ؤو ٢اضخي الخد ٤ُ٣امل٩ل ٠باألخضار َب٣ا ٫ملاصة  76جُبٖ ٤ليَا
ؤخ٩ام املىاص مً  170بلى  173مً ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت بال ؤهه في خالت حٗل ٤مغ بالخضابحر املا٢خت املىهىم ٖلحها في
املاصة  70مً َظا ال٣اهىن ٞةن مهلت الاؾخئىا ٝجدضص بٗكغة ) (10ؤًام.
وٍجىػ ؤن ًغ ٘ٞالاؾخئىا ٝمً الُٟل ؤو مدامُه ؤو ممشله الكغعي ؤمام ٚغٞت خضار بالمجلـ الً٣اجي

اإلاىلب الشالث  :الىًّ والخلادم لذ ألاخيام واللشاساث اللمابُت الفادسة لذ الىفل الخذر
ٖلى زال ٝاملباصت ال٣اهىهُت امل٣غعة في الً٣اء الٗاصي ،التي ج٣طخي باهُ٣إ نلت املد٨مت بالًُ٣ت املٗغويت
ٖلحهاٞ ،ىع نضوع الخ٨م ٞحهاٞ ،ةن املهمت الاظخماُٖت والٗالظُت مىىَت بً٣اء خضار ،و٧ىن الخضبحر الخ٣ىٍمي ًب٣ى
٢ابال للخ ٠ُ٨م٘ مخُلباث املغخلت الخىُٟظًتً ،ىظب بقغا٢ ٝاضخي خضار ٖلى جىُٟظ الخضبحر الظي ٞغيه ٖلى الخضر
ومخابٗت جىٟيطٍ وجُىع وي٘ الخضر٦ ،ما ً٣ىم بٗملُت إلاقغاٖ ٝلى جىُٟظ خ٩ام.
بط ؤزظ املكغٕ الجؼاثغي بىٓام ً٢اء الخ٨م في جىُٟظ الٗ٣ىبت ،والظي ًخىلى بمىظبه ٢اضخي خضار مهمت جىُٟظ
الخ٨م الهاصع يض الُٟل الخضر ،بط ًسخو وخضٍ في جىُٟظ خ٩ام وال٣غاعاث ومغاظٗتها في ٧ل و٢ذ مهما ٧اهذ الجهت
التي ؤمغث باجساط الخضابحر املىهىم ٖلحها في املاصة  ١ 444بط ط وٍ٩ىن طل ٪مً جل٣اء هٟؿه ,ؤو بىاء ٖلى َلب الىُاب,ة ؤو
بىاء ٖلى ج٣غٍغ املىضوب الاظخماعي ،وجسً٘ الٗ٣ىباث الهاصعة ٖلى خضار لل٣اٖضة الٗامت املىهىم ٖلحها في املاصة
 ١460ب ط ط ،الخانت بٖضم جىُٟظ الٗ٣ىباث ٚحر الجهاثُت وطل ٪زالٞا للخضابحر املد٩ىم بها ٖلى خضار والتي جىٟظ ٞىع
نضوعَا ولى ٧اهذ ٢ابلت لالؾخئىا.ٝ
٦ما ؤهه ال ًم ً٨جُبُ ٤هٓام إلا٦غاٍ البضوي ٖلى الُٟل َب٣ا للماصة  ١ 600ب ط ط وطل ٪إلبٗاصٍ ًٖ ظى
السجىن.
وبلى ظاهب طلً ٪د ٤لىالضي الُ ٫٠ؤو ونُه ج٣ضًم َلب حؿلُمه ؤو بعظاٖه بلى خًاهتهم ،بطا مطخى ٖلى جىُٟظ
خ٨م بًضاٖه زاعط ؤؾغجه ؾىت ٖلى ٢ل خؿب املاصة  ١ 483ب ط ط.
جخم خماًت الخضر مً اخخماالث وظىص ال٣غاعاث الً٣اثُت الخاَئت بالٗىصة لىو املاصجحن 470و ١ 474ا ط ط
لظل ٪املكغٕ مىذ َٟا ٫الخ٣ى ١هٟؿها املمىىخت للبالٛحن في مجا ٫الًُٗ في وامغ و خ٩ام الً٣اثُت ،وطل٪
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خؿب املاصة  90مً ال٣اهىنً.12-15جىػ الًُٗ في الخ٨م الهاصع في الجىذ والجىاًاث املغج٨بت مً ٢بل الُٟل باملٗاعيت
والاؾخئىا.ٝ
٦ما ًجىػ اؾخئىا ٝالخ٨م الهاصع في المسالٟاث املغج٨بت مً ٢بل اَٟ٫ل ؤمام ٚغٞت خضار بالمجلـ و٣ٞا
ألخ٩ام املاصة  416مً ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ٦ما ًجىػ الًُٗ ُٞه باملٗاعيت.
جُبٖ ٤لى الخسل ًٖ ٠الخًىع واملٗاعيت خ٩ام املىهىم ٖلحها في املىاص مً  407بلى  415مً ٢اهىن إلاظغاءاث
الجؼاثُت.
ؤما املاصة ٞ93ىهذ ٖلى ؤهه في خالت الاؾخئىاً ٝسى ٫عثِـ ٚغٞت خضار ٧اٞت الؿلُاث المسولت ل٣اضخي خضار
بم٣خطخى املىاص مً  67بلى  71مً َظا ال٣اهىن.
٦ما جُبٖ ٤لى اؾخئىا ٝؤوامغ ٢اضخي خضار وؤخ٩ام ٢ؿم خضار الهاصعة في المسالٟاث والجىذ والجىاًاث
املغج٨بت مً ٢بل َٟا ٫خ٩ام املىهىم ٖلحها ٝياملىاص مً  417بلى  428مً ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت.
ؤما املاصة  95مً ال٣اهىنٞ 12-15ىهذ ؤهه ًم ً٨الًُٗ بالى ٌ٣في خ٩ام وال٣غاعاث الجهاثُت الهاصعة ًٖ
الجهاث الً٣اثُت لؤلخضار.
وال ً٩ىن للًُٗ بالى ٌ٣ؤزغ مى ٠٢بال باليؿبت ألخ٩ام إلاصاهت الجؼاثُت التي ً٣طخى بها جُبُ٣ا ألخ٩ام املاصة 50
مً ٢اهىن الٗ٣ىباث.
ؤما ُٞما ًسو الخ٣اصم ٞهي جسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت خُض املضة املىظبت لؿ٣ىٍ الجىاًت جٓل ٦ما هي َب٣ا
لل٣ىاٖض الٗامتٖ ،لى الغٚم مً الجزو ٫بالٗ٣ىبت املد٩ىم بها بلى الٗ٣ىبت امل٣غعة في خالت اعج٩اب ظىاًت ،و٦ظل ٪الخا٫
باليؿبت للٗ٣ىبت املد٩ىم بها في خالت اعج٩اب ظىدت.
اإلابدث الشاوي :دوس كماء ألاخذار في جىفُز ألاخيام اللشاساث اللمابُت
بن َض ٝالجؼاء ؤو الخضبحر املخسظ يض الُٟل الخضر لِـ بًالمه وبهما بنالخه وبٖاصة جغبِخه وبظل ٪جخٛحر
الؿُاؾت الجىاثُت في جىُٟظ الٗ٣ىباث باليؿبت للَٟل ،وجيخٟي مٗه ٨ٞغة خ ٤املجخم٘ في جى ُ٘٢الٗ٣اب ٧ىهه اٖخضي ٖلى
مهلخت مدمُت ٢اهىها ،وج٩ىن ٖملُت إلانالح والتهظًب ًٖ َغٍ ٤الخٗلُم والٗمل والخ٩ىًٍ املنهي ،وؤًًا ا٫تهظًب الضًجي
و زالقي.
ل٣ض ؤزظ املكغٕ الجؼاثغي بىٓام ً٢اء الخ٨م في جىُٟظ الٗ٣ىبت والظي ًخىلى بموظبه ٢اضخي خضار مهمت جىُٟظ
الخ٨م الهاصع يض الُٟل الخضر ،وٍٓهغ صوع الً٣اء ظلُا ُٞما ًخٗل ٤بمغاظٗت خ٩ام التربىٍت بط ؤْهغث ٖضم
هجاٖتها وٞاثضتها ؤزىاء الخىُٟظ ،وال هجض َظٍ ال٣ىاٖض م٣غعة للبالٛحن مما حٗض مً الًماهاث امل٣غعة لخماًت الُٟل
الخضر.
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اإلاىلب ألاوٌ :دوس كاض ي ألاخذار في ؤلاؼشاف ِلى جىفُز ألاخيام اللشاساث.
وال :مشاحّت الخذابير اإلاخخزة لفالح الىفل الجاهذ
 - 1اخخفاؿ كاض ي ألاخذار في حغُير ومشاحّت جذابير الخماًت :خؿب املاصة  96مً ال٣اهىنً 12-15مً٨
ل٣اضخي خضار حُٛحر ؤو مغاظٗت جضابحر الخماًت والتهظًب في ؤي و٢ذ بىاء ٖلى َلب الىُابت الٗامت ؤو بىاء ٖلى ج٣غٍغ
مهالر الىؾِ املٟخىح ؤو مً جل٣اء هٟؿه مهما ٧اهذ الجهت الً٣اثُت التي ؤمغث بها.
ٚحر ؤهه ًخٗحن ٖلى ٢اضخي خضار ؤن ًغ ٘ٞمغ ل٣ؿم خضار بطا ٧ان َىا ٥مدل الجساط جضبحر مً جضابحر
الىي٘ في قإن الُٟل الظي ؾلم بلى ممشله الكغعي ,ؤو لصخو ؤو ٖاثلت ظضًغًٍ بالش٣ت ،وٍسخو ٢اضخي خضار وخضٍ
في مغاظٗت وجىُٟظ خ٩ام ,وال٣غاعاث التي نضعث و٣ٞا للماصة 45مً ال٣اهىن 12-15ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؾبب نضوعَا
والجهاث التي ؤنضعث الخ٨م ٞحها ،بط ًم ً٨ل٣اضخي خضار ؤن ً٣غع حٗضًل جضبحر مً الخضابحر التي ؤمغ بها.
- 2ـالخُت مدىمت ألاخذار في الخغير والخّذًلً :م ً٨ملد٨مت خضار بطا بظغاء حُٛحر ؤو حٗضًل ؤو الخضبحر
املخسظ لهالر الُٟل الخضر ،وٍ٩ىن طل ٪في خالت ما بطا عؤي ٢اضخي خضار ؤن جضبحر حؿلُم الُٟل بلى والضًه ؤو
الىصخي ؤو الصخو الظي ًخىلى خًاهخه لم ًٝ ً٨ي نالخه ،وؤن الٗاثلت لم ج ً٨الىؾِ الظي ٌؿمذ للُٟل بةٖاصة
بصماظه ,وؤن بىًٍ لم ًلٗبا الضوع في ع٢ابخه مً الاهدغاَ ٝب٣ا لىو املاصة 70مً ال٣اهىن.12-15
و لً ًخإحى ل٣اضخي خضار مٗغٞت ؤؾباب طل ٪بال بالٗىصة بلى الخد ٤ُ٣الاظخماعي الظي ً٣ىم به املىضوبحن,
ولظلٞ ٪ةن ٢غاع ويٗه في بخضي املاؾؿاث املظ٧ىعة في املاصة 85مً ال٣اهىن ،12-15ال ً٩ىن بال بٗض بخالت امللٖ ٠لى
مد٨مت خضار َب٣ا للماصة  2/282مً ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت واملاصة 84مً ال٣اهىن.12-15
 - 3الجهاث التي لها الخم في مىالبت مشاحّت الخذابيرً :جىػ لىُ٦ل الجمهوعٍت ؤو املىضوبحن املخُىٖحن ؤو
٢اضخي خضار مً جل٣اء هٟؿه مغاظٗت جضابحر الخماًت املىهىم ٖلحها في املاصة 70املظ٧ىعة ؾاب٣ا صون ؤن ً٩ىهىا
مُ٣ضًً بؼمً مٗحن ،وٍلٗب املىضوبحن املخُىٖحن ؤو الضاثمحن صوع بًجابي ،زانت ٧ىجهم ًدخ٩ىن بالُٟل الخضر مباقغة.
٦ما ًجىػ خؿب املاصة 97مً ال٣اهىن هٟؿه للممشل الكغعي ج٣ضًم َلب بعظإ الُٟل بلى عٖاًخه ,بطا مًذ ٖلى
جىُٟظ الخ٨م الظي ٢طخى بدؿلُم الُٟل ,ؤو ويٗه زاعط ؤؾغجه ؾخت) (6ؤقهغ ٖلى ٢ل ،وطل ٪بٗض بزباث ؤَلُخه لتربُت
الُٟل وزبىث جدؿً ؾلىَ ٥ظا زحر ،وٍم ً٨للُٟل ؤن ًُلب بعظاٖه بلى عٖاًت ممشله الكغعي.
و وكحر َىا ؤهه ٖىض حُٛحر الخضبحر ؤو مغاظٗخه ٞةهه ًازظ بٗحن الاٖخباع ؾً الُٟل ،وفي خالت ع ٌٞالُلب ال
ًم ً٨ججضًضٍ بال بٗض اهً٣اء زالزت ) (3ؤقهغ مً جاعٍش الغ.ٌٞ
زاهُا :مشاحّت الخذابير اإلاخخزة لفالح الىفل اإلاّشك الخىش اإلاّىىي ،ؤظاػث املاصة 13مً مغ الؿاب ٤الظ٦غ
ل٣اضخي خضار ؤن ًىٓغ في مل ٠الُٟل املٗغى للخُغ ,ؤن ٌٗض ٫خ٨مه ؤو ٢غاعٍ ،وٖلُه ٞةن ٢غاع ٢اضخي خضار ال
ًإزظ الهبٛت الجهاثُت وال ًدىػ ٢ىة الصخيء امل٣طخي ُٞه.
وجخم املغاظٗت بضوع مً ٢اضخي خضار ؤو مً الُٟل ؤو ولي ؤمغٍ وٍجب ٖلى ٢اضخي خضار ؤن ًٟهل في املل٠
في مضة ؤ٢هاَا زالزت ؤقهغ.
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وال ًجىػ للُٟل ال٣انغ ؤو والضًه ؤن ًجضصوا الُلب بال بٗض ؾىت٦ ،ما ًجىػ مغاظٗت الخضابحر في الخاالث
الخالُت:
ٖ - 1ضم ٢ضعة املغ٦ؼ ٖلى اؾخ٣باٖ ٫ضص ظضًض مً َٟا.٫
 - 2بطا ٧ان الُٟل طا ٢هىع بضوي ؤو ٖ٣لي و٧ان مً الالػم ويٗه في ماؾؿت اؾدكٟاثُت.
 - 3ظيـ الُٟل ال ٌؿمذ له بالب٣اء في املاؾؿت.
 - 4بطا ججاوػ الُٟل ؾً الغقض املضوي.
اإلاىلب الشاوي :دوس كماء ألاخذار في جىفُز ألاخيام الجضابُت.
ط٦غ ال٣اهىن 12-15ؤن خ٩ام الجؼاثُت الهاصعة ًٖ ٢ؿم خضار ,و٦ظا جى ٠ُ٢خضار اخخُاَُا ًخم في
ماؽؾاث زانت حؿمى املغا٦ؼ املخسههت إلٖاصة جإَُل خضار باليؿبت بلى خضار الظًً ؤنبدذ خ٩ام الهاصعة
يضَم جهاثُت.
ؤما باليؿبت لخبـ خضار اخخُاَُا ٞةهه ًخم صازل ماؾؿاث الى٢اًت وهي ؤ٢ؿام زانت باألخضار وحؿمى
بجىاح خضار.
به ٠ما٢خت ؤوظب املكغٕ ٖلى ٢اضخي خضار ؤن ًغا٢ب ؤظىدت
ة
َظا ولخماًت الُٟل الخضر املدبىؽ
خضار واملغا٦ؼ املخسههت في بٖاصة جإَُل خضار.
وال :سكابت كاض ي ألاخذار ِلى ألاحىدت الخاـت باألخذار :ل٣ض زى٢ ٫اهىن جىُٓم السجىن ع٢م 04-05ل٣اضخي
خضار بهٟت صوعٍت مغا٢بت َظٍ املاؾؿاث في خضوص ازخهام ٧ل مد٨مت.و ال ًٟ٨ي ػٍاعة ظىدت بل جمخض ٖملُت
الغ٢ابت بلى الىظباث الٛظاثُت املسههت لؤلَٟا ٫خضار ومضي مُاب٣تها للكغوٍ الصخُت ،و٦ظا الخماماث وصوعاث
املُاٍ.
و ًجب ٖلى ً٢اة خضار جُٟٗل جُبُ ٤هو املاصة 64مً ٢اهىن جىُٓم السجىن وبٖاصة جإَُل املؿاظحن،
والتي جًم ٖلى ؤهه ًجب ٖلى ٧ل مً وُ٦ل الجمهىعٍت و٢اضخي جُبُ ٤خ٩ام الجؼاثُت ,و٢اضخي خضار ٖلى مؿخىي
املدا٦م بظغاء ػٍاعة للماؾؿت في ٧ل قهغ.
٢اضخي خضار ٖلى مؿخىي املدا٦م ،ؤزىاء ج٣غٍغٍ الؿىىي ٖضص الؼٍاعاث التي ٢ام بها ،وفي خالت وظىص مسالٟت
ال٣ىاٖض الخانت باألخضار ٖلُه ؤن ً٣ىم بخٗضًلها وبعؾا ٫الخ٣غٍغ بلى الىاثب الٗام لُخسظ ما ًغاٍ مىاؾبا وَظا ٧له مً
ؤظل خماًت الُٟل الخضر.
و ٢ض ؤقاع ٢اهىن جىُٓم السجىن وبٖاصة جغبُت املؿاظحن ٖلى بٌٗ الًماهاث امل٣غعة للُٟل الخضر والتي ال
هجض لها جُبُ ٤باليؿبت للبالٛحن ،ومً بُجها:
 - 1ال ًِب ٤هٓام الٗؼلت ٖلى الُٟل الخضر بال لؿبب نخي.
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ٌ - 2ؿخُٟض الخضر في ٧ل ًىم بإعب٘ ؾاٖاث ٖلى ٢ل مً الٟغاً٣ً ٙحها في الهىاء الُل ٤وٍم ً٨بزغاظه
لً٣اء ظىلت جدذ ع٢ابت املغبحن ،وؤن ٌكاع٧ا في مجمىٖاث نىجُت وم٣ابالث عٍايُتٚ ،حر ؤن َظٍ املىاص ال جل٣ى الٗىاًت
والخُبُ.٤
ً - 3م ً٨ملضًغ املغ٦ؼ ؤزظ عؤي لجىت بٖاصة التربُت ومىذ الُٟل الخضر بظاػةً 30ىما ؤزىاء ٞهل الهُ٠
ًً٣حها م٘ ٖاثلخه وبطا ٧ان الُٟل الخضر طا ؾحرة خؿىت ًجىػ مىده ُٖلت اؾخصىاثُت ملضة 7ؤًام بٗض ؤزظ عؤي لجىت
الخإصًب.
٦ - 4ما ال ً٩ل ٠الُٟل الخضر بٗمل قا ١وال ًجىػ ج٩لُٟه للُ٣ام بٗمل لُليٚ ،حر ؤن ٖلى الخضر اخترام
الىٓام الضازلي للمغ٦ؼ وبال حٗغى لٗ٣ىباث جإصًبُت.
َظا وٍخم جىُٟظ خ٩ام الهاصعة بٗ٣ىبت الخبـ ملضة ال جخجاوػ ) (03زالزت ؤقهغ ؤو الظي بُ٣ذ له مضة ) (03زالزت
ؤقهغ بٗض الخ٨م ٖلُه في ماؾؿاث الى٢اًت َب٣ا للماصة 62مً مغ 02/72ومً املٟغوى ختى ولى بُ٣ذ املضة ؤ٢ل مً
) (02قهغًٍ ٞةن مً املؿخدؿً جىُٟظَا في ماؾؿاث بٖاصة جإَُل خضار.
و ًب٣ى ٢اضخي خضار ملؼم باملخابٗت املؿخمغة ألوياٖهم لٗضم وظىص لجىت بٖاصة التربُت ,وبطا ججاوػث مضة
الخبـ زالزت ؤقهغ ٞةهه ًخم جىُٟظ الٗ٣ىبت في مغا٦ؼ بٖاصة الخإَُل.
وحكحر املاصة 122مً ال٣اهىن هٟؿه بلى ؤهه جخ٩ىن املغا٦ؼ املسههت إلٖاصة جإَُل خضار مً ؤٖىان بٖاصة التربُت
وؤزهاثُحن هٟؿاهُحن ،و٦ظل ٪مغبحن ومؿاٖضًً اظخماٖحن٦ ،ما ٌؿعى املىْٟىن ٖلى جغبُت الُٟل الخضر ؤزالُ٢ا،
وبخُاء قٗىعَم باملؿاولُت٦ ،ما ًخم مخابٗخه صخُا وٍيصخئ له مل ٠زام بمخبٗاجه صازل املاؾؿت.
زاهُا :إؼشاف كاض ي ألاخذار ِلى لجىت إِادة التربُت :ح٘ص اللجىت الهُئت املؿاٖضة ل٣اضخي خضار في إلاقغاٖ ٝلى
جىُٟظ خ٩ام الجؼاثُت وجخىلى اللجىت امل٩ىهت مً ٢اضخي خضار عثِؿا و٢اضخي جُبُ ٤الٗ٣ىباث ،ومصًغ املغ٦ؼ ،واملغبىن
املسخهىن في ٖلم الىٟـ واملؿاٖضاث الاظخماُٖت ممشل مً مضًغٍت الش٣اٞت ممشل مً مضًغٍت الكباب والغٍايت ممشل
ًٖ وػاعة الكاون الضًيُت.
جخىلى َظٍ اللجىت صعاؾت البرامج الؿىىٍت للضعاؾت والخ٩ىًٍ املنهي ،وبُٖاء الغؤي الؾخٟاصة الُٟل الخضر مً ُٖلت
مًُٟت ملضة ً 30ىم بٗض ٖغى امللٖ ٠لى وػٍغ الٗض ،٫والىٓغ في إلاٞغاط املكغوٍ امل٣ترح مً َغ٢ ٝاضخي جُبُ٤
الٗ٣ىباث.
زالشا :إؼشاف كاض ي ألاخذار ِلى سِاًت الىفل داخل اإلاؤظعاث التي ًخم فيها جىفُز جذابير الخماًتً :خم جىُٟظ
خ٩ام وال٣غاعاث املخٗل٣ت بخضابحر الخماًت والتربُت الخانت باألَٟا ٫ؾىاء خضار الجاهدحن الظًً اعج٨بىا بخضي
الجغاثم املىهىم ٖلحها في ٢اهىن الٗ٣ىباث ؤو ٧اهىا ضخاًا ,ؤو ٧اهىا مىيىٕ جضبحر ٖلى ؤؾاؽ جىاظضَم في بخضي
الخاالث املىهىم ٖلحها في املاصة.03/72
و ًخم جىُٟظ ظمُ٘ الخضابحر في ماؾؿاث بٖاصة التربُت والخماًت والىؾِ املٟخىحَ ،ظٍ املاؾؿاث ًىٓم ٖملها
مغ 64-75واملخًمً بخضار املاؾؿاث واملهالر امل٩لٟت بدماًت الُٟىلت واملغاَ٣ت.
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و مهمت َظٍ املاؾؿاث هي جإمحن خماًت َٟا ٫واملغاَ٣حن الظًً لم ً٨ملىا 21ؾىت ,والظًً ٌك٩ىن مً ظغاء
ؤويإ مِٗكتهم وؾلى٦هم زُغ الانصماط الاظخماعي.
ًم ً٨خهغ صوع َظٍ املاؾؿاث التي جغجبِ مهامها بدىُٟظ جضابحر الخماًت يمً ما ًلي:
 (1دوس مفلخت اإلاالخٍت والتربُت في سِاًت الىفل :ل٣ض ؤقغها ؾاب٣ا ؤن مً جضابحر خماًت الُٟل الجاهذ َى ويٗه
جدذ هٓام الخغٍت املغا٢ب وطل ٪ملضة مدضصة ,وٍب٣ى في َظٍ الخالت جدذ ع٢ابت املىضوبحن الضاثمحن ؤو املخُىٖحن ،وج٣ضم
ً
مهلخت املالخٓت والتربُت ج٣اعٍغا صوعٍت بلى ٢اضخي خضار ًٖ خالت الُٟل في ٧ل زالزت ؤقهغ ,بط حؿمذ َظٍ ال٣اٖضة
مً مغا٢بت الُٟل صخُا وجغبىٍا وؤزالُ٢ا.
ًخم بَالٕ ؤولُاء الُٟل الخضر ,ؤو ونُه ,ؤو الصخو الظي ٌؿلم له الُٟل بماصي هٓام إلاٞغاط والالتزاماث
املترجبت ٖىه ،وفي خالت إلازال ٫بااللتزاماث ًجىػ الخ٨م ٖلى ب ؤو م ؤو الصخو الخايً ؤو الىصخي بٛغامت مضهُت
جتراوح ما بحن 100بلى 500صط.
 (2دوس اإلاشاهض اإلاخففت للخماًت في سِاًت الىفلً :خم وي٘ َٟا ٫الجاهدحن واملٗغيحن للخُغ املٗىىي في
املغا٦ؼ املسههت للخماًتً ،سًٗىن ٞحها بلى هٓام صازلي ًلتزم به َٟا ٫بٗضم الخغوط بضون عزهت٦ ،ما ًخل٣ىن
ج٩ىٍىا ؤزالُ٢ا ،وجغبىٍا وعٍايُا ومهىُا.
جخ٩ىن َظٍ املغا٦ؼ املسههت لخماًت الُٟل مً :
 مفلخت اإلاالخٍت :جخىلى صعاؾت شخهُت الُٟل ؾىاء الخضر ؤو املٗغى للخُغ املٗىىي وجضوم الضعاؾت مً3
ؤقهغ بلى 06ؤقهغ وٍخم بٖضاص ج٣غٍغ جدضص ُٞه الا٢تراخاث الالػمت بالخضابحر.
 مفلخت التربُت :ج٣ىم بتربُت الُٟل جغبُت ؤزالُ٢ت و ٤ٞبغهامج جغبىي ومنهي مدضص مؿب٣ا.
 مفلخت الّالج البّذي :جبدض َظٍ املهلخت ًٖ ظمُ٘ الخلى ٫التي ثؾمذ باالهضماط الاظخماعي لؤلخضار
ال٣اصمحن مً مهلخت التربُت ؤو مً املغا٦ؼ املخسههت للتربُت.
و ًخم ه٣ل الُٟل مً مهلخت بلى مهلخت با٢تراح مً مضًغ املغ٦ؼ ؤو مً اللجىت التربىٍت.
 (3اإلاشاهض اإلاخخففت في إِادة التربُت في سِاًت الىفل :هي ماؾؿاث صازلُت زانت باألَٟا ٫الظين اعج٨بىا
ظغاثم والظًً ٧اهىا مىيىٕ ؤمغ بالىي٘ الجهاجي واملا٢ذ َب٣ا للماصة 444مً  ١ب ط ،وال حؿخ٣بل َظٍ املاؾؿاث
خضار الظًً ججاوػوا ؾً.18
اإلاىلب الشالث :دوس كاض ي ألاخذار في خماًت الىفل بّذ جىفُز الّلىبت
بن بٖاصة جإَُل خضار وو٢اًتهم مً الاهدغا ٝحٗض مً ؤَم الخدضًاث التي جىاظه املجخم٘ زانت وؤن اهدغاٝ
الُٟل لِـ ْاَغة بظغامُت ٞدؿب بل ْاَغة اظخماُٖت.
و باليؿبت ملهمت ً٢اء خضار ٞهي ٞغى الخضابحر املالثمت مً ؤظل خماًت الُٟل املىدغ ,ٝؤما صوع ٢اضخي
خضار ُٞخمشل في الخماًت بٗض جىُٟظ الٗ٣ىبت وطل٩ً ٪ىن في هُ٣خحن ؤؾاؾِخحن وَما :ؤوال إلاقغاٖ ٝلى الغٖاًت
البٗضًت للُٟل الخضر ,وزاهُا ازخهام ٢اضخي خضار في عص الاٖخباع للُٟل الخضر.
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وال :ؤلاؼشاف ِلى الشِاًت البّذًت للىفل الخذرً :مل٢ ٪اضخي خضار ؾلُت اجساط إلاظغاءاث الالػمت لخماًت
الٗ٣ىب الجؼاثُت ،بط ًجب ؤن حؿخ٨مل الٗ٣ىبت الؿالبت للخغٍت بخضبحر مالثم،
ة
الُٟل الجاهذ بٗض ؤن اؾخ٨مل جىُٟظ
والظي مً قإهه ؤن ٌؿمذ له باالهضماط مغة ؤزغي في املجخم٘ ،جخد ٤٣الغٖاًت البٗضًت للُٟل الخضر مً زال ٫جُبُ٤
ؤخ٩ام ال٣اهىن 12-15واملخٗل ٤بدماًت َٟا.٫
وجىو املاصة  127مً ال٣اهىن ً 15-12جب ٖلى مضًغ املغ٦ؼ في مهلت ) (01قهغ ٢بل اهً٣اء مضة الىي٘ ؤن ٌٗلم
بظل٢ ٪اضخي خضار المسجو ،بمىظب ج٣غٍغ ًخًمً عؤًه املؿبب وعؤي لجىت الٗمل التربىي بكإن ما ًجب ج٣غٍغٍ في
جهاًت مضة الخضبحر.
وٍخطر مً زال ٫املاصة ؤن ٢اضخي خضار ًب٣ى مخهل بالخضر ختى بٗض جىُٟظ جضبحر ا٫وي٘ ،ولظل ٪زى ٫له
ال٣اهىن بٗض ؤن ًخم وي٘ الُٟل الخضر في ماؾؿت بٖاصة التربُت بؿبب ظغٍمت اعج٨بها ،ؤن ًإمغ بىيٗه في ماؾؿت
الخماًت ختى ًبل ٜمً الٗمغ 19ؾىت وَى ؾً الغقض املضوي.
زاهُا :اخخفاؿ كاض ي ألاخذار في سد الاِخباس للىفل الخذر :باليؿبت لخىُٟظ خ٩ام وال٣غاعاث ٞةهه خؿب املاصة
 106مً ال٣اهىن 12-15جُ٣ض جل ٪خ٩ام وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الجهاث الً٣اثُت الخانت باألخضار في سجل زام
ًمؿ٨ه ٧اجب الجلؿت.
٦ما جُ٣ض خ٩ام وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الجهاث الً٣اثُت الخانت باألخضار واملخًمىت جضابحر الخماًت
والتهظًب ,و٦ظل ٪جل ٪املخًمىت الٗ٣ىباث املد٩ىم بها يض َٟا ٫الجاهدحن في صخُٟت الؿىاب ٤الً٣اثُتٚ ,حر ؤهه ال
ٌكاع بلحها بال في ال٣ؿُمت ع٢م 02املؿلمت للجهاث الً٣اثُت َب٣ا للماصة 107مً ال٣اهىن هٟؿه.
ؤما بطا ؤُٖى ناخب الكإن يماهاث ؤُ٦ضة ٖلى ؤهه ٢ض نلر خالهٞ ,جاػ ل٣ؿم خضار ب٘ص اهً٣اء مهلت زالر
) (03ؾىىاث اٖخباعا مً ًىم اهً٣اء مضة جضبحر الخماًت والتهظًب ,ؤن ًإمغ بىاء ٖلى ٖغًٍت م٣ضمت مً ناخب الكإن,
ؤو مً الىُابت الٗامت ؤو مً جل٣اء هٟؿه بةلٛاء ال٣ؿُمت ع٢م  1املىىٍ بها ًٖ الخضبحر.
وجسخو بالىٓغ في طل٧ ٪ل مً املد٨مت التي َغخذ ؤمامها املخابٗت ؤنال ؤو مد٨مت املىًَ الخالي للمٗجي ؤو
م٩ان مُالصٍ وال ًسً٘ مغ الهاصع ٖجها ألي َغٍ ٤مً َغ ١الًُٗ.
وبطا نضع مغ باإللٛاء ؤجلٟذ ال٣ؿُمت ع٢م 01املخٗل٣ت بظل ٪الخضبحر٦ ،ما هو املكغٕ باملاصةٖ 109لى ؤهه جلػى
ب٣ىة ال٣اهىن مً صخُٟت الؿىاب ٤الً٣اثُت الٗ٣ىباث التي هٟظث ٖلى الُٟل الجاهذ و٦ظا الخضابحر املخسظة في قإهه
بمجغص بلىٚه ؾً الغقض الجؼاجي.
الخاجمت
جخمشل بق٩الُت بدثي في ما هي آلالُاث ال٣اهىهُت التي ويٗها املكغٕ الجؼاثغي لخماًت الُٟل الخضر ٖىض جىُٟظ
خ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت ؟ ،خاولذ َىا الخُغَ٫ ١ظٍ آلالُاث والخٟهُل ٞحها ،عٚم ؤن الىهىم الخانت بدماًت
الُٟل الخضر لم ج ً٨مدضصة في حكغَ٘ واخضٞ ,إخُاها هجض ظؼءا مجها جىاولها ٢اهىن الٗ٣ىباث ,وؤخُاها ظؼءا آزغ
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ٌؿخٗغيه ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ،ل ً٨ؤَم ٢اهىن ٞهل في الخماًت املخٗل ٤بالُٟل الؾُما للخضر الجاهذ وجبُان
آلالُاث ال٣اهىهُت املخبٗت لخماًتها َى ال٣اهىن.12-15
و ٢ض ظاء َظا البدض لُبحن الجهض ال٨بحر الظي ٢ام به املكغٕ واملخمشل في وي٘ ٢اهىن زام بدماًت الُٟل
ججؿض في ال٣اهىن ،12-15وَى ما ٌٗض َٟغة خ٣ىُ٢ت وبوؿاهُت في مجا ٫الُٟىلت ٖامت والُٟىلت الجاهدت زانت.
و ٢ض جىنلذ مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت لىخاثج ٖضة َامت ومخٗضصة ؤَمها:
 بهه بهضوع ال٣اهىن 12-15املخٗل ٤بدماًت الُٟل ؤنبدذ الجؼاثغ حؿاًغ جىنُاث املاجمغاث الٗاملُت و٢ىاٖض
املىازُ ٤والاجٟاُ٢اث وإلاٖالهاث الضولُت التي تهخم بد٣ى ١الُٟل.
 عٚم ؤن مىيىٕ الخماًت الجىاثُت الخ ام بالُٟل الجاهذ َى مؿاولُت الً٣اء بال ؤن طل ٪ال ًجٗلها خ٨غا
ٖلى ظهاػ الً٣اء ،بل ًىظض َىاٞ ٥اٖلىن اظخماُٖىن وؾُاؾُىن آزغون جىاٍ بهم مهمت الىٓغ في ويُٗت وْغوٝ
َظٍ الٟئت وٍخٗل ٤مغ بىػاعة الكبِبت والغٍايت والخٗلُم والدكُٛل وباملجخم٘ املضوي ممشال في الجمُٗاث واملىٓماث
املهخمت بالُٟىلت.
 اججاٍ هُت املكغٕ بلى جىؾُ٘ مجا ٫الخماًت ختى قملذ مغخلت جىُٟظ خ٩ام الً٣اثُت وال٣غاعاث الهاصعة يض
الُٟل الجاهذ٦ ،ما ٖمل املكغٕ ٖلى جىظُه ظهاث ً٢اء خضار في ازخُاع ؤًٞل الخضابحر مً ؤظل بٖاصة بصماظه مغة
ؤزغي في املجخم٘ ،وَى ثٖبحر ٖلى وعي املكغٕ بإَمُت خماًت َظٍ الٟئت وؤجها في الٛالب ضخُت ولِؿذ ظاوي ،لظا ٞمً
الىاظب بطن ؤن جخ٩از ٠ظهىص الجمُ٘ ختى ًخم جُٟٗل خ٩ام التي ظاء بها ال٣اهىن املظ٧ىع ,الؾُما ؤن خماًت الُٟىلت
َى خماًت ملؿخ٣بل املجخم٘ والضولت.
 مً املالخٓاث املهمت والتي ًار ط ٖلحها املكغٕ الجؼاثغي ،وهي يٗ ٠آلُاث الخماًت٧ ،ىن جل ٪الىؾاثل التي
ؤ٢غَا جمشل خض ؤصوى مً الخماًتَ ،ظا مً ظهت ومً ظهت زاهُت عٚم ؤن َض ٝاملكغٕ َى خماًت الُٟل الجاهذ ،لً٨
طل ٪ال ًخماشخى وإلام٩اهُاث املاصًت املسخغة زانت باليؿبت ملغا٦ؼ الخماًت.
 باليؿبت لخٗؼٍؼ جضابحر الخغٍت واملغا٢بت بمىضوب املىهىم ٖلُه باملــاصة 101مً ال٣اهىن ،12-15والظي جغج٨ؼ
مهمخه في مؿاٖضة الُٟل ًٖ َغٍ ٤بعقاصٍ وج٣ضًم الىهاثذ بلُه ،بال ؤهه ما ًم ً٨مالخٓخه باليؿبت ملهام املىضوبحن
هظ٦غ ما ًلي:
وال :ه٣و ٖضص املىضوبحن ،وٖضم جىٞغ الٟ٨اءة الالػمت لضحهم بكاون َٟا ،٫عٚم ؤن صوعَم ً٨دسخي َاب٘ بوؿاوي،
ل ً٨في الٛالب ًماعؾىن ٖملهم في ظمىص بط ٌٗخبرون ؤهٟؿهم مجغص مىْٟحن بصعاًً.
زاهُا :بن ؤَم مك٩ل ٌٗترى جىُٟظ َظٍ الخضابحر الى٢اثُت َى ه٣و الٗىهغ اليؿىي ،بىنٟهم ؤجهم ٌك٩لىن َمؼة
الىنل بحن الُٟل وٖاثلخه ،الؾُما ؤن ٖمل املغؤة صاثما ً٨دؿُه َاب٘ زام ًخمحز بالٗاَٟت والخإزغ بالىي٘ إلاوؿاوي
الظي ٌِٗكه الُٟل الخضر.
 في ؤٚلب خُان ال ًلجإ ً٢اة خضار لخضابحر الخماًت وٍلجاون بلى الخبـ املا٢ذ ،ألن ً٢اة خضار ًجضون
نٗىبت ٦بحرة في ازخُاع املغ٦ؼ وؿب وطل ٪ل٣لتها مً ظهت ومً ظهت زاهُت بٌٗ مغا٦ؼ خضار مسههت للجاهدحن
جدىي ٞخُاث َم في زُغ مٗىىي ،وبظل ٪وظب ٖلى ٢اضخي خضار ؤن ًٟٗل الىهىم ال٣اهىهُت وٍُب٣ها.
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و ٖلى َضي ما ج٣ضم ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن هُت املكغٕ باجذ واضخت وجدؿم بالجضًت ٦بر في خماًت الُٟل الجاهذ مً
زال ٫الٗمل ٖليتهظًبه وبنالخه وٖالظه ،ولٗل ؤبغػ مٓاَغ َظٍ الخماًت ج٨مً في مىذ ؾلُت واؾٗت لً٣اة خضار
الزخُاع ؤًٞل الخضابحر التي ج٩ىن في مهلخت الُٟل الجاهذ مً ؤظل بٖاصة بصماظه مغة ؤزغي في املجخم٘ وهي الخضابحر
التي خضصتها املاصة 85مً ال٣اهىنٖ 12-15لى ؾبُل الخهغ.
و في زحر ٢بل ؤن ؤزخم َظٍ الىع٢ت البدشُت بىاء ٖلى ما ج٣ضم ط٦غًٍ ،م ً٨بظما ٫ؤَم الخىنُاث املخٗل٣ت بهظٍ
الىع٢ت البدشُت ُٞما ًلي:
 هٓغا لخؿاؾُت مىيىٕ َٟا ٫الؾُما الجاهدحن مجهم وظب ج٩ىًٍ الً٣اة ج٩ىًٍ اظخماعي بجاهب جسههه في
ً٢اًا َٟا ٫خضار ؾىاء باليؿبت ٫لًبُُت الً٣اثُت ؤو الىُابت وزانت ؾلً٢ ٪اة الخد.٤ُ٣
 يغوعة جىٞحر إلام٩اهُاث املاصًت والبكغٍت باملغا٦ؼ التي حٗجي بتهظًب الُٟل والتي ًم ً٨مً زاللها جىظُه الُٟل
الجاهذ بلحها بض ٫ؤن ًًُغ ٢اضخي خضار الزخُاع ؤؾلىب الخبـ املا٢ذ.
ً جب جىؾُ٘ نالخُاث ٢اضخي خضار في مغا٢بت الخضابحر املخسظة لهالر الُٟل الخضر وبُٖاءٍ ؾلُت ج٣ضًغٍت
ؤ٦بر لخ٣غٍغ إلاظغاء ال٣اهىوي وؿب الؾُما في مغخلت جىُٟظ خ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت.
كابمت اإلاشاحــْ
وال :اللىاهين
 1966املخًمً ٢اهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت املٗض ٫واملخمم.
 155املاعر في/06/06
 .1ؤمغ ع٢م-66
 1966املخـًـمً ٢ـاهىن الٗ٣ىباث املٗض ٫واملخمم.
 .2ؤمغ ع٢م  156-66املـاعر في/06/08
 1972املخٗل ٤بدماًت الُٟىلت واملغاَ٣ت.
 .3ؤمغ ع٢م 03-72املاعر في/02/10
 1975املخٗل ٤ب٣م٘ الؿ٨غ الٗمىمي وخماًت ال٣هغ مً ال٨دى٫
 .4ؤمغ ع٢م 26-75املاعر في/04/19
 1975املخًمً ال٣اهىن املضوي املٗض ٫واملخمم.
 .5ؤمغ ع١م 58-75املاعر في/09/26
 1975املخٗل ٤بخضار املاؾؿاث واملهالر امل٩لٟت بدماًت الُٟىلت واملغاَ٣ت.
 .6ؤمغ ع٢م 64-75املاعر في/09/26
 2005املخًمً ٢اهىن جىُٓم السجىن وبٖاصة إلاصماط الاظخماعي للمدبىؾحن.
٢ .7اهىن ع٢م 40-05املاعر في/02/06
ً 2015خٗل ٤بدماًت الُٟل.
٢ .8اهىن ع٢م 12-15املاعر في /07/15
زاهُا :ميؽىساث ألامم اإلاخدذة
 .1اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل التي وا٣ٞذ ٖلحها الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة بخاعٍش 1989/11/20واملهاصٖ ١لحها م٘
جهغٍداث جٟؿحرًت بمىظب املغؾىم الغثاسخي ع٢م  461-92املاعر في . 1992/12/19
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 .2املُشا ١إلاٞغٍ٣ي لخ٣ى ١الُٟل وعٞاَُخه املٗخمض بإصٌـ ؤبابا في ظىٍلُت  1990واملهاصٖ ١لُه بمىظب املغؾىم
.2003
/007
الغثاسخي ع٢م  242-03املاعر في/08
 .3البروجى٧ى ٫الازخُاعي امللخ ٤باجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن بُ٘ َٟا ٫واؾخٛالَٟ ٫ا ٫في البٛاء وفي المواص
 2000واملهاصٖ ١لُه بمىظب املغؾىم الغثاسخي ع٢م  299-06املاعر في.2006/09/02
إلاباخُت املٗخمض بيُىٍىع ٥في /05/25
 .4البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في املىاػٖاث املؿلخت املٗخمضة بيُىٍىع ٥في
.2006
 2000واملهاصٖ ١لُه بمىظب املغؾىم الغثاسخي ع٢م  300-06املاعر في/09/02
/05/25
 2006واملهاص١
 .5اجٟاُ٢ت خ٣ى ١شخام طوي إلاٖا٢ت املٗخمضة مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة في /12/13
.2009
ٖلحها باملغؾىم الغثاسخي ع٢م 188-09املاعر في/05/12
زالشا :الىخب
.1
.2

.2010
صعصوؽ م٩ي ،املىظؼ في ٖلم الٗ٣اب ،صًىان املُبىٖاث الجامُٗت ،وخضة ٢ؿىُُىت،
مدمض قخا ؤبى ؾٗض ،الىظحز في ٢اهىن الُٟل وظغاثم خضار ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،إلاؾ٨ىضعٍت ،بضون جاعٍش.

سابّا :مزهشاث جخشج
 .1الؿيُت مدمض َالب ،بظغاءاث مدا٦مت خضار في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مظ٦غة ماؾتر في الخ٣ى ١جسهو
.2014
/1013
٢اهىن ظىاجي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ ببؿ٨غة،
ٖ .2لي ٢هحر ،الخماًت الجىاثُت للُٟل في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم – ٖلىم ٢اهىهُت ٧ ،-لُت
.2008
الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت الخاط لخًغ -باجىت،
 .3ؾىٍ٣اث بل٣اؾم ،الخماًت الجىاثُت للُٟل في ال٣اهىن الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى ١جسهو ٢اهىن
.2011
/2010
ظىاجي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت،

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

102

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016

جىشَغ الّذالت في صمني الخشب والعلم بمفهىم اللاهىن الذولي
ألاظخار ِافُت كادة ،ماحعخير في خلىق ؤلاوعان بجامّت وَشان ،الجضابش
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ملذمت
اهُال٢ا مً امل٣ىلت الكهحرة لؤلؾخاط "عووي ٧اػان" ماؾـ املٗهض الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان بؿتراؾبىع ٙبٟغوؿا والتي
مٟاصَا "ال ًىظض ؾالم في َظا ال٩ى٦ب ما صامذ خ٣ى ١إلاوؿان مىته٨ت في بٌٗ صو ٫الٗالم" ٞ ،ةن ج٨غَـ الٗضالت
ويمان خماًت خ٣ى ١إلاوؿان ًب٣ى خبٌـ حٛحر الٓغو ،ٝؤي ؤن مٗاًحر جُبُ ٤وبعؾاء الٗضالت جسخل ٠بازخال ٝػمً
و٢ىٖها بحن ػمجي الخغب والؿلم ،بط ؤهه جُب ٤ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي إلاجٟاقي والٗغفي )اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘
 1949وبغوجى٧ىالتها امللخ٣ت ،وباقي إلاجٟاُ٢اث طاث الهلت( بطا ما وٗ٢ذ اهخها٧اث لخ٣ى ١إلاوؿان في ػمً الجزاٖاث
لؿىت
املؿلخت بىىٖحها الضازلُت والضولُت ،وجُب ٤ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان )اهُال٢ا مً إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
إلاوؿان والٗهضًً الضولُحن وباقي إلاجٟاُ٢اث طاث الهلت( بطا ما وٗ٢ذ اهتها٧اث لخ٣ى ١إلاوؿان في ػمً الؿلمَ ،ظا مً
طَت.
ومً ظهت ؤزغي ،حٗخبر الهُئاث الضولُت ؾىاء املىٓماث الضولُت ٖلى ٚغاع الامم املخدضة وؤظهؼتها ال ؾُما مد٨مت
الٗض ٫الضولُت ،ؤو الهُئاث امليكاة بمىظب اجٟاُ٢اث مشل املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،ؤو ختى املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت
مشل اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ،مً بين الهُئاث التي حؿاَم وبك٩ل ٦بحر في بعؾاء مٗاًحر الٗضالت ومداولت خض
الضوٖ ٫لى ج٨غَؿها وجُبُ٣ها في حكغَٗاتها الضازلُت ،زانت جل ٪الضو ٫التي حِٗل ؤوياٖا ٚحر مؿخ٣غة ؤو حِٗل خاالث
هؼإ صاثم ،وبُٛت حؿلُِ الًىء ٖلى ما ؾب ٤ب٣لُل مً الخٟهُل والخدلُل هُغح الخُت الخاً٫ت :
املبدض و :٫الخإَحر ال٣اهىوي ملٟهىمي ال٣اهىن الضولي والٗضالت
املُلب و :٫ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان
املُلب الشاوي :الٗضالت الضولُت
املبدض الشاوي :جباًً ج٨غَـ الٗضالت بحن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان
املُلب و :٫مضي بخ٣ا ١الٗضالت لطخاًا الجزاٖاث املؿلخت
املُلب الشاوي :مضي اخترام خ٣ى ١إلاوؿان في ػمً الؿلم

ٔأفظر :ادلوقع الرمسي للمعهد الدكِف حلقوؽ اإلنساف بسًتاسبورغ -فرنسا ،-أنظر  :كذلك مؤلفنا  :أخذ الرىائن يف القانوف الدكِف ،رسالة ماجستري ،جامعة كىراف
ٕٗٔٓ.
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اإلابدث ألاوٌ :الخأوير اللاهىوي إلافهىمي اللاهىن الذولي والّذالت
٢بل الخىى في ُُٟ٦ت ج٨غَـ الٗضالت في ػمجي الخغب والؿلم ،وظب الخُغ ١وبك٩ل ص ٤ُ٢للمٟهىم ال٣اهىوي لؼمً
الخغب وامل٣هىص به جُبُ ٤ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وػمً الؿلم الظي جُب ٤به ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
إلاوؿان )مُلب ؤو (٫والىٓغ في مٟهىم الٗضالت في ال٣اهىن الضولي بكُ٣ه وػمىُه )مُلب زاوي(.
اإلاىلب ألاوٌ :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وكاهىن خلىق ؤلاوعان
ٌٗخبر ٧ل مً ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان مجمىٖخان مخمحزجان مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
ل٨جهما مخ٩املخحن ،حهضٞان بلى خماًت ٞغاص وصختهم و٦غامتهمِٞ ،ؿغي ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ػمً الجزاٖاث
املؿلخت بك٩لحها الضولُت وٚحر الضولُت وَؿغي ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان في ػمً الؿلم بهٟت مُل٣ت وػمً الخغب
بهٟت وؿبُت.
ًىُب٧ ٤ل مً ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان في الجزاٖاث املؿلخت ،وٍ٨مً الازخال ٝالغثِسخي
ً
ً
بُجهما في الخُبُ ،٤بط ؤن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ٌؿمذ لضولت ما ؤن حٗل ٤ما٢خا ٖضصا مً خ٣ى ١بوؿاهُت بطا
٧اهذ جىاظه خالت َىاعت.في خحن ال ًم ً٨و ٠٢ؾغٍان ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ما٢خا )باؾخصىاء ما جىو ٖلُه املاصة5
مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت(.
ً
وم٘ طل ،٪ال ًم ً٨لضولت ما ؤن جى ٠٢ما٢خا ؤو حؿ ِ٣خ٣ى٢ا ؤؾاؾُت مُٗىت ًجب ؤن جدترم في ظمُ٘ الٓغو،ٝ
وحلجمل ٖلى الخ ٤في الخُاة ،وخٓغ الخٗظًب والٗ٣ىبت ؤو املٗاملت الالبوؿاهُت ،وجدغٍم الغ ١ؤو الاؾخٗباص ،ومبضؤ
املؿاواة وٖضم عظُٗت ال٣اهىن وخ ٤خغٍت ال٨ٟغ والىظضان والضًً.
وحٗخبر ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢ىاٖض خ٣ى ١إلاوؿان ملؼمت لجمُ٘ الضو ٫مً الىاخُت ال٣اهىنًت في
خالخحن ،ولى و ٤ٞما جملُه املباصت الٗامت لل٣اهىن الضولي مشل الًٗىٍت في الاجٟاُ٢اث الضولُت وبالخالي ججؿُض بىىص
وؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت في الدكغَٗاث الىَىُت ٦ضلُل ٖلى بلؼامُتها ،والشاهُت جل ٪املخٗل٣ت بال٣ىاٖض آلامغة وطاث الُاب٘ الٗغفي
وإلالتزاماث طاث الدجُت الٗامت ب ٌٛالىٓغ بطا ٧اهذ الضوَ ٫غٞا ؤو ٚحر َغ ٝفي إلاجٟاُ٢ت.وَظا ً٣خطخي الامخشا٫
لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وبصعاط ؤخ٩امه في ٢ىاهُجها الىَىُت مً ؤظل جىُٟظ التزاماتها وجضعٍب ؤٞغاص ظِكها وبخالت ٧ل مً
ً
اعج٨ب اهتها٧اث زُحرة لهظا ال٣اهىن بلى الٗضالت٦.ما ًخًمً ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ؤخ٩اما ج٣خطخي مً الضو ٫اجساط
جضابحر حكغَُٗت وٚحرَا مً إلاظغاءاث املىاؾبت لخىُٟظ ٢ىاٖضٍ ومٗا٢بت الاهتها٧اث .
وَؿدىض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بلى الجاهبحن إلاجٟاقي والٗغفي وألخ٩امهٞ ،مً الجاهب الاجٟاقي جُب ٤ؤخ٩ام
ً 1977سو و ٫الجزاٖاث املؿلخت طاث
 ،1949وبغوجى٧ىلحها إلاياُٞحن امللخ٣حن بها لؿىت
اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ لؿىت
الُاب٘ الضولي والشاوي الجزاٖاث املؿلخت طاث الُاب٘ ٚحر الضولي ،باإلياٞت بلى إلاجٟاُ٢اث زغي طاث الهلت بالجزاٖاث
املؿلخت.
Bertrand Mazabraud ,LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE: MORALISATION DU
MONDE, MONDIALISATION D'UNE MORALE, Revue d'éthique et de théologie morale, 2012.
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ً
ً
و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ؤ٦ثر حُٗ٣ضا مً ال٣اهىن الضولي إلاوـاوي وزالٞا لهظا زحرٌ ،كخمل ٖلى مٗاَضاث
 1948اله ٪ال٣اهىوي الٗالمي
ب٢لُمُت.وَك٩ل إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان الظي اٖخمضجه ظمُٗت مم املخدضة ٖام
الغثِسخي.
وحكمل مٗاَضاث ٖاملُت ؤزغي الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١املضهُت والؿُاؾُت ،والٗهض الضولي الخام بالر ٢ى١
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ومٗاَضاث ؤزغي جخٗل ٤بمى٘ الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب املٗاملت ؤو الٗ٣ىبت
ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو املهُىت واملٗا٢بت ٖلحها ،والً٣اء ٖلى الخمُحز الٗىهغي والخمُحز يض املغؤة ،وخ٣ى ١الُٟل،
وجم اٖخماص اجٟاُ٢اث ؤو مىازُ ٤ب٢لُمُت رانت بد٣ى ١إلاوؿان في ؤوعوبا و مغٍ٨خحن وؤٞغٍُ٣ا واملىُ٣ت الٗغبُت ،وٍإحي
٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان لًُمً ،في خاالث الجزإ املؿلر ،الخماًت املىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وَٗؼػَا.
الفلشة ألاولى :مفهىم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ٖضة ثؾمُاثٞ ،هىا ٥مً ٌؿمُه بال٣اهىن في الخغب ،ؤو ٢اهىن الجزاٖاث املؿلختْ.هغ
هدُجت اخخضام الخغوب وما ٖاهخه البكغٍت مً وٍالتها املضمغة ،و٧اهذ الخغب قاملت ال جمحز بحن املضهُحن و َضا ٝاملضهُت
والٗؿ٨غٍحن و َضا ٝالٗؿ٨غٍت ،وبالغٚم مً ؤن ال٣اهىن الضولي مً ال٣ىاهحن الخضًشت وؿبُا بال ؤهه قهض جُىعا ٦بحرا
بؿبب الخُىع الهاثل الظي الػم آلت الخغب الٗؿ٨غٍت مما ظٗل املٗىُحن ً٨ٟغون في بًجاص وؾاثل ظضًضة للخس ٠ُٟمً
آزاع الخغب  ،ووكحر  ِ٣ٞبال ؤن الكغَٗت إلاؾالمُت ملا ٧اهذ ج٣ىم ٖلى الًُٟلت وإلاوؿاهُت والغؤٞت٣ٞ ،ض ظاءث ب٣ىاٖض
جٟصخيلُت لخماًت املضهُحن و َضا ٝاملضهُت في الجزاٖاث املؿلخت .
الفلشة الشاهُت :مفهىم اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
ٌٗخبر إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان الىزُ٣ت ؤو املغظُٗت التي اهبش٣ذ مجها مسخل ٠املىازُ ٤الضولُت وٍدٓى
باخترام صولي وؿبي ،ألهه ٚحر ملؼم مً الىاخُت ال٣اهىهُت بل ملؼم و ِ٣ٞمً الىاخُت املٗىىٍت و صبُت ،وٍىو إلاٖالن
الظي جمذ نُاٚخهٖ " :لى ؤهه املؿخىي املكتر ٥الظي ًيبػي ؤن حؿتهضٞه ٧اٞت الكٗىب و مم"ٖ ،لى الخ٣ى ١املضهُت
والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ؾاؾُت التي ًيبػي ؤن ًخمخ٘ بها ظمُ٘ البلع .
و٢ض خٓي إلاٖالن بمغوع الؼمً ٖلى ٢بى ٫واؾ٘ املضي باٖخباعٍ املُٗاع ؾاسخي لخ٣ى ١إلاوؿان التي ًيبػي ل٩ل
امغت ؤن ًدترمها وٍدمحها.وَك٩ل إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان ،ظىبا بلى ظىب م٘ الٗهض الضولي للخ٣ى ١املضهُت
والؿُاؾُت وبغوج٩ىلُه الازخُاعًٍ والٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ما ٌؿمى الكغٖت الضولُت
لخ٣ى ١إلاوؿان .
 1945ق٨ال
و٢ض ؤيٟذ ؾلؿلت مً املٗاَضاث الضولُت لخ٣ى ١إلاوؿان وٚحرَا مً اله٩ى ٥املٗخمضة مىظ ٖام
٢اهىهُا ٖلى خ٣ى ١إلاوؿان املخإنلت وؤوكإث مجمىٖت خ٣ى ١إلاوؿان الضولُت.و٢ض جم اٖخماص ن٩ى ٥ؤزغي ٖلى
Patricia buirette et philippelagrange, droit international humanitaire, http://www.cairn.info., 2008.
ٕ جاف مارم ىنكرتس ،دراسة حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين العريف ،إسهاـ يف فهم كاحًتاـ القانوف الدكِف ،اللجنة اؿدكلية للصليب األمحر ٕ٘ٓٓ.
ٖ د.حاد سلطاف ،الشريعة اإلسالمية كالقانوف الدكِف ،رللة القانوف كالعلوـ السياسية.ٜٕٔٚ ،
ٗ د.أمحد أبو الوفا ،حقوؽ اإلنساف يف منظمة األمم ادلتحدة كالوكاالت الدكلية ادلتخصصةّ ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدكِف ،القاىرة .ٜٜٜٔ
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الهُٗض إلا٢لُمي حٗ٨ـ قىاٚل مُٗىت بكإن خ٣ى ١إلاوؿان في إلا٢لُم وجىو ٖلى آلُاث خماًت مدضصة٦.ما اٖخمضث
مٗٓم الضو ٫صؾاجحر و٢ىاهحن ؤزغي جدمي خ٣ى ١إلاوؿان ؾاؾُت بك٩ل عؾمي.في خحن ؤن املٗاَضاث الضولُت وال٣اهىن
الضولي الٗغفي حك٩ل الٗمىص ال٣ٟغي لل٤اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿانٞ ،ةن ن٩ى٧ا ؤزغي ،مشل إلاٖالهاث والخُىٍ
الخىظحهُت واملباصت املٗخمضة ٖلى الهُٗض الضولي حؿاَم في جٟهمه وجىُٟظٍ وجُىٍغٍ ،وٍخُلب اخترام خ٣ى ١إلاوؿان
جغؾُش ؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الهُٗض الىَىُت والضولُت.
ا٫ؼاماث جخُ٣ض الضو ٫باخترامها.وجخدمل الضو ٫باهًمامها ٦إَغا ٝبلى
وٍغسخي ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ج
املٗاَضاث الضولُت ،بالتزاماث وواظباث بمىظب ال٣اهىن الضولي بإن جدترم خ٣ى ١إلاوؿان وجدمحها وجٟي بها.وَٗجي الالتزام
باخترام خ٣ى ١إلاوؿان ؤهه ًخىظب ٖلى الضو ٫ؤن جمخى٘ ًٖ الخضزل في الخمخ٘ بخل ٪الخ٣ى ١ؤو ج٣لُو َظا الخمخ٘،
وٍخُلب الالتزام بدماًت خ٣ى ١إلاوؿان ؤن ج٣ىم الضو ٫بدماًت ٞغاص والجماٖاث مً اهتها٧اث جل ٪الخ٣ى.١وَٗجي
الالتزام بالىٞاء بالخ٣ى ١ؤهه ًخىظب ٖلى الضو ٫ؤن جخسظ بظغاءاث بًجابُت لخِؿحر الخمخ٘ بد٣ى ١إلاوؿان ؾاؾُت .
وجخٗهض الخ٩ىماث ،مً رال ٫الخهضًٖ ٤لى املٗاَضاث الضولُت لخ٣ى ١إلاوؿان ،بإن جً٘ مىي٘ الخىُٟظ جضابحر
وحكغَٗاث مدلُت مدؿ٣ت م٘ الالتزاماث والىاظباث الخٗاَضًت ،وخُشما حعجؼ إلاظغاءاث ال٣اهىهُت املدلُت ًٖ الخهضي
الهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿانٞ ،ةن زمت آلُاث وبظغاءاث بكإن الك٩اوي الٟغصًت مخاخت ٖلى الهُٗضًً إلا٢لُمي والضولي
للمؿاٖضة في ٟ٦الت اخترام املٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١إلاوؿان وجىُٟظَا ٖلى الهُٗض املدلي ٗٞلُا.
الفلشة الشالشت :وبُّت الّالكت بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وكاهىن خلىق ؤلاوعان
َىا ٥ج٩امل بحن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لر ٢ى ١إلاوؿان٨ٞ.الَما ٌؿعى بلى خماًت ؤعواح البكغ
وصختهم و٦غامتهم ،وبن ٧ان طل ٪مً ػاوٍت مسخلٟتٞ.ال٣اهىن إلاوؿاوي ًىُب ٤في ؤويإ الجزاٖاث املؿلخت بك٩لحها بهضٝ
خماًت الطخاًا وٚحر املكاع٦حن في الٗملُاث الٗضاثُت واملضهُحن ،وججضع إلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن الضولي إلانؾاوي ظاء للخض
مً وٍالث الخغب بدماًت املضهُحن وٚحرَم وجىُٓم الٗملُاث الٗضاثُت.ؤو ٖلى ٢ل خماًت ما ؤم ً٨مً خ٣ى ١إلاوؿان
ووكحر بلى ؤن بٌٗ املٗاَضاث طاث الهلت بد٣ى ١إلاوؿان ججحز للضو ٫ؤن جى ٌ٣بٌٗ الخ٣ى ١في خاالث الُىاعت
الٗامت وَى ما ٌُٗي الُاب٘ اليؿبي لها ،بِىما ال ٌؿمذ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بإي ه ٌ٣ألهه نمم ؤنال لُىُب ٤في
خاالث الُىاعت وهي الجزاٖاث املؿلخت.
وال٣اهىن إلاوؿاوي حهض ٝبلى خماًت شخام الظًً ال ٌكاع٧ىن ؤو ًخىٟ٢ىن ًٖ املكاع٦ت في ٖما ٫الٗضاثُت
٦ما ؾب ٤ط٦غٍ ،وجٟغى ال٣ىاٖض الىاعصة ُٞه واظباث ٖليظمُ٘ ؤَغا ٝالجزإ.ؤما خ٣ى ١إلاوؿان ،التي نممذ لى٢ذ
الؿلم مً الضعظت ولىٞ ،هي جىُبٖ ٤لى الجمُ٘ ،وَضٞها الغثِسخي َى خماًت ٞغاص مً الؿلى ٥الخٗؿٟي مً ظاهب
صولهم ،وال ًخٗامل ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان م٘ ؤؾلىب حؿُحر ٖما ٫الٗضاثُت بخاجا.
ً
وٍ ٘٣واظب جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وخ٣ى ١إلاوؿان ؤوال و٢بل ٧ل شخيء ٖلى الضوٞ ٫ال٣اهىن إلاوؿاوي ًلؼم
الضو ٫باجساط جضابحر ٖملُت و٢اهىهُت ،مً ٢بُل ؾً حكغَٗاث ظؼاثُت ووكغ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.وباملشل ،جلتزم الضو٫
بىاء ٖلى ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان بمىاءمت ٢اهىجها الىَجي لُخىا ٤ٞم٘ الالتزاماث الضولُت ٦ما ؾب ٤ط٦غٍُٞ ،ىٞغ ال٣اهىن
ٔ سهيل حسني الفتالكم ،عماد زلمد ربيع ،القانوف الدكِف اإلنساين (موسوعة القانوف الدكِف) ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع.ٕٓٓٚ ،
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الضولي إلاوؿاوي ٖضة آلُاث مدضصة حؿاٖض في جىُٟظٍ ،والضو ٫مُالبت ٖلى وظه الخهىم بٟ٨الت اخترام الضو ٫زغي
ً
ً
ؤًًا لل٣اهىن إلاوؿاوي٦.ما ؤن َىا ٥ؤخ٩اما إلظغاءاث الخد ،٤ُ٣وآلُت الضولت الخامُت ،واللجىت الضولُت لخ٣صخي
ً
الخ٣اث ،٤وًٞال ًٖ طلً ،٪ى٧ل بلى اللجىت الضولُت للهلُب خمغ صوع ؤؾاسخي في جإمحن اخترام ال٣ىاٖض إلاوؿاهُتَ.ظا
باإلياٞت بلى صوع املد٨مت الجىاثُت الضولُت بالىٓغ بلى ازخهانها للىٓغ في ظغاثم الخغب وظغٍمت إلاباصة الجماُٖت
والجغاثم يض إلاوؿاهُت وظغٍمت الٗضوان .
ولٗل ؤَم إلاق٩الُاث املشاعة هي نٗىبت بهٟاط ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان باآللُاث املخاخت ،والتي ج٩ىن مً ٢بل لجىت
مم املخدضة لخ٣ى ١إلاوؿان ،ؾىاء حٗل ٤الامغ بمُشا ١مم املخدضة ؤم بإخ٩ام جغص في مٗاَضاث مدضصة )ٖلى ؾبُل
.(1966
املشا ،٫لجىت خ٣ى ١إلاوؿان املىهىم ٖلحها في اٖ٫هض الضولي للخ٣ى ١املضهُت والؿُاؾت لٗام
و٢ض ؤوكإث لجىت مم املخدضة لخ٣ى ١إلاوؿان وَُئاتها الٟغُٖت آلُه "امل٣غعًٍ الخانحن" و ٞغ٢ت الٗاملت،
الظًً جخمشل مهمتهم في مغا٢بت ؤويإ خ٣ى ١إلاوؿان وإلابالٖ ٙجها ،خؿب البلضان ؤو املىايُ٘ ،وجىو ؾذ مٗاَضاث
ً
لخ٤و ١إلاوؿان الغثِؿُت ؤًًا ٖلى بوكاء لجان )مشل لجىت خ٣ى ١إلاوؿان( جخإل ٠مً زبراء مؿخ٣لحن م٩لٟحن بمغا٢بت
جىُٟظ جل ٪املٗاَضاث٦.ما جيصخئ بٌٗ املٗاَضاث إلا٢لُمُت ) وعبُت و مغٍُ٨ت( مدا٦م لخ٣ى ١إلاوؿان ،وجاصي
ً
ً
مٟىيُت مم املخدضة الؿامُت لخ٣ى ١إلاوؿان صوعا عتٌؿُا في خماًت وحٗؼٍؼ خ٣ى ١إلاوؿان ،وٍخمشل صوعَا في حٗؼٍؼ
ٗٞالُت ؤظهؼة خ٣ى ١إلاوؿان الخابٗت لؤلمم املخدضة ،وػٍاصة ال٣ضعة الىَىُت وإلا٢لُمُت والضولُت ٖلى حٗؼٍؼ وخماًت
خ٣ى ١إلاوؿان ووكغ مىازُ ٤خ٣ى ١إلاوؿان واملٗلىماث املخٗل٣ت بها.
و َىا ٥بٌٗ إلاجٟاُ٢اث الضوً٫ت التي جدضص وبهغٍذ الٗباعة مجا ٫جُبُ٣ها ،هظ٦غ ٖلى ؾبُل املشا ٫إلاجٟاُ٢ت
 ،1979وظاءث للخُبُ ٤و ِ٣ٞفي مجا ٫الؿلم ؤي ججغٍم ٗٞل ؤزظ الغَاثً بطا ما
الضولُت ملىاًَت ؤزظ الغَاثً لؿىت
و ٘٢في ػمً الؿلم ،بضلُل ان املاصة 12مً طاث إلاجٟاُ٢ت ؤ٦ضث ؤن ٗٞل ؤزظ الغَاثً بطا ما و ٘٢في ػمً الخغب ٞخُب٤
 1949وبغوجى٧ىلحها إلاياُٞحن.
ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مشل اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ لؿىت
و مً بحن ن٩ى ٥خ٣ى ١إلاوؿان:
وال :الفىىن الّاإلاُت


.1948
إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان الظي اٖخمضجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة في



 1948ملى٘ ظغٍمت بباصة ظىاؽ واملٗا٢بت ٖلحها.
اجٟاُ٢ت



.1966
الٗهض الضولي للخ٣ى ١املضهُت والؿُاؾُت لٗام



.1966
الٗهض الضولي للخ٣ى ١الاظخماُٖت والا٢خهاصًت لٗام



.1981
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض املغؤة لٗام



.1984
اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب املٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو املهُىت لٗام

ٔ أنظر :نص ادلادة اخلامسة من النظاـ األساسي لركما "احملكمة اجلنائية الدكلية".
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.1989
اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام

زاهُا:الفىىن ؤلاكلُمُت


.1950
الاجٟاُ٢ت وعبُت لخ٣ى ١إلاوؿان لٗام



.1969
الاجٟاُ٢ت مغٍُ٨ت لخ٣ى ١إلاوؿان لٗام



.1981
املُشاٞ ١غٍ٣ي لخ٣ى ١إلاوؿان والكٗىب لٗام

ولٗل ه٣اٍ الالخ٣اء بحن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان َى ؤهه ملا ٧ان ال٣اهىن إلاوؿاوي ًىُب٤
ٖلى وظه الخدضًض في ويإ الاؾخصىاثُت التي حك٩ل الجزاٖاث املؿلختٞ ،ةن مًمىن خ٣ى ١إلاوؿان التي ًخٗحن ٖلى
الضو ٫الالتزام بها في ظمُ٘ خىاً ٫خ ٤ٟبلى خض بُٗض م٘ الًماهاث ؾاؾُت وال٣اهىهُت التي ًٟ٨لها ال٣اهىن إلاوؿاوي،
ومجها ٖلى ؾبُل املشا ٫خٓغ الخٗظًب وإلاٖضام بضون مدا٦مت .
اإلاىلب الشاوي :الّذالت الذولُت
بٗض بُٖاء ٨ٞغة مىضخت ًٖ ال٣اهىن الضولي بكُ٣ه )ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان (،
وُٗي ٨ٞغة ًٖ ال٘ صالت في هٟـ ؾُا ١ال٣اهىن الضولي ابخضاء مً ؤَم مىٓمت صولُت ؤال وهي مىٓمت مم
املخدضة ،خُض جىانل َظٍ زحرة في حٗؼٍؼ الٗضالت وال٣اهىن الضولي مً زال ٫ؤع٧ان زالزت لٗملها  :مً والؿلم
الضولُحن ،الخ٣ضم والخىمُت الاظخماُٖحن والا٢خهاصًحن ،واخترام خ٣ى ١إلاوؿان والخغٍاث ؾاؾُت .
الفلشة ألاولى :ظُادة اللاهىن
حٗمل املىٓمت ومً زال ٫ؤظهؼتها ٖلى جيؿُ ٤الجهىص وج٨غَـ الٟٗالُت ٢هض بعؾاء الٗضالت مً زال ٫ماقغ
ؾُاصة ال٣اهىن زانت في مجا ٫الجزاٖاث والهغاٖاث ،بط ٌؿهم بنالح الُ٣إ مجي وظهىص ٖملُاث خ ٟٔالؿالم )في
ما ًخٗل٤بجزٕ الؿالح والدؿغٍذ وبٖاصة صمج امل٣اجلحن الؿاب٣حن وجإَُلهم( في مجا ٫بىاء الؿالم وج٣ىٍت ؾُاصة ال٣اهىن في
بِئاث ما بٗض الهغإ ،وم٘ طلٞ ٪ةهه و٢هض جد ٤ُ٣طلٟ٨ي َظٍ املجاالث جخُلب جإَحرَا في ؤوكُت حٗؼٍؼ الاؾخ٣غاع
َىٍل مض الظي حٗمل ٖلُه مىٓىمت مم املخدضة وقغ٧ائَا.
ُٞما ًخٗل ٤بمجا ٫ؾُاصة ال٣اهىن ،زانت خاالث ما بٗض الهغإ وٚحرَا مً الهغاٖاث زغي ،حؿعى الامم
املخدضة وبًٟل ظهىص امليؿ ٤الٗالمي املكتر ٥للمجاالث املخٗل٣ت بالكغَت والٗضالت والسجىن )في ما ًخهل بمجا٫
ؾُاصة ال٣اهىن وخاالث ما بٗض الهغإ وٚحرَا مً الخاالث( بال ٜزغ في ج٣ضًم املؿاٖضة في مجا ٫ؾُاصة ال٣اهىن في
خاالث ما بٗض الهغإ.وج٣ىم جغجِباث امليؿ ٤الٗالمي ٖلى عئٍت مكتر٦ت ومخُلباث الىا ٘٢املُضاوي؛ ٞهي ججم٘ ؤَغاٝ
ُ
مىٓىمت مم املخدضة بما ًم ً٨مً اؾخٛال ٫املىاعص ،ال ؾُما مً زال ٫امل٣اعهت بحن الٟىاثض املدهلت ،وبالخالي ججىب
ج٨غاع امل٣انض املكتر٦ت املغاص مجها حٗؼٍؼ ؾُاصة ال٣اهىن.

ٔأنظر :ادلادة ٘ ٚمن الربكتوكوؿ األكؿ ،كادلادة  ٙمن الربكتوكوؿ الثاين.
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اللفشة الشاهُت :حهاث الففل اللماةي
جلٗب املدا٦م املخسههت صوعا َاما في مجا ٫م٩اٞدت الجغاثم وم٩اٞدت ْاَغة الهغب مً الٗ٣اب وبالخالي حٗؼٍؼ
 2013ازخخمذ املد٨مت الجىاثُت الضولُت لغواهضا ؤٖما ٫هٓغَا املىايُعي
املؿاءلت في ما ًخهل بإزُغ الجغاثمٞ ،مشال في
في ً٢اًا في َىع املدا٦مت ،بما ٌٗجي ٖملها ٖلى الاهتهاء مً َظٍ الً٣اًا في املؿخ٣بل املىٓىع ،وبِىما جىانل املد٨مت
الضولُت لُىٚىؾالُٞا الؿاب٣ت بظغاءاتها في مدا٦مت ٦باع الصخهُاث الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت ،حٗمل الضواثغ الاؾخصىاثُت
في املدا٦م ال٨مبىصًت في مدا٦مت الُ٣اصاث ال٨بري لخغ٦ت الخمحر الخمغ ،ؤما املد٨مت الخانت للبىان ٞةجها لم جؼ ٫حٗمل
.2014
في بَاعإلاظغاءاث الغثِؿُت للمدا٦مت التي بضؤث ٖملُا في ًىاًغ
الفلشة الشالشت :اإلادىمت الجىابُت الذولُت
 2002للخد ٤ُ٣في ظغاثم الخغب والجغاثم يض إلاوؿاهُت وظغاثم إلاباصة
ؤوكئذ املد٨مت الجىاثُت الضولُت في ٖام
الجماُٖت وٚحرَا مً الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١إلاوؿان مما ًمشل ظغاثم زُحرة جدذ ٍاثلت ال٣اهىن الضولي.وم٘ طل،٪
جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضوًٖ ٫اء في املد٨مت مؿاولُت بظغاء الخد٣ُ٣اث ،وجىانل مم املخدضة ٖلمها ٖلى وي٘ ؤولىٍت
ٖلُا ألوكُت صٖم ال٣ضعاث الىَىُت وحٗؼٍؼَا مل٩اٞدت ْاَغة إلاٞالث مً الٗ٣اب بؿبب جل ٪الجغاثم وبما ًدؿ ٤م٘
خ٣ى ١إلاوؿان الضولية وال٣اهىن الضولي لالظئحن وال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي بهىعة جًمً ؾبل الاهخها ٝللطخاًا
وحٗىًٍهم.
اإلابدث الشاوي :جباًً جىشَغ الّذالت بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وكاهىن خلىق ؤلاوعان
بن ج٨غَـ الٗضالت ًخجؿض مً زال ٫اخترام خ٣ى ١إلاوؿان في ػمجي الؿلم والخغب ويمان وخماًت خ٣ى١
الطخاًا في ػمً الجزاٖاث املؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت.
اإلاىلب ألاوٌ :مذي إخلاق الّذالت لضخاًا النزاِاث الذولُت
بن ج٨غَـ الٗضالت في ػمً الخغب َى الامخشا ٫بلى مباصت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بالضعظت ولى ،ومٗىاٍ بعؾاء
مباصت خ٣ى ١إلاوؿان ًٖ َغٍ ٤خماًت ضخاًا الجزاٖاث الضولُت وٚحر الضولُت ،وحكمل الخماًت الٗضًض مً الٟئاث
املضهُحن وٚحر املكاع٦حن في الٗملُاث الٗضاثُت ؤو جىٟ٢ىا ًٖ املكاع٦ت ٞحها ،واملغضخى والجغحى والٛغقى بلى ٚحر طل.٪
ولٗل ؤَم اله٩ى ٥طاث الهلت بدماًت الطخاًا وبعؾاء الٗضالت في ػمً الخغب هي اجٟاً١اث ظىُ ٠عب٘ لؿىت
٦ 1949ما ؾب ٤ط٦غٍ والبروجى٧ىلحن امللخ٣حن بط ؤن البرجى٧ى ٫إلايافي و ٫امللخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُ ٠املٗ٣ىصة في 12آب
 1949واملخٗل ٤بدماًت ضخاًا املىاػٖاث املؿلخت الضولُت ،والظي اٖخمض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًمام مً ظاهب
1977
املاجمغ الضبلىماسخي لخإُ٦ض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي املُبٖ ٤لى املىاػٖاث املؿلخت وجُىٍغٍ ،وطل ٪بخاعٍش 8خؼٍغان
 جاعٍش بضء الىٟاط٧ 7:اهىن و٫ 1978جًمً ما ًؼٍض ٖلى املئت ماصة ٢اهىهُت جًمً خماًت ضخاًا املىاػٖاث املؿلخت
ً
الضولُت.وطل ٪ألهه مً واظب ٧ل صولت و٣ٞا ملُشا ١مم املخدضة ؤن جمخى٘ في ٖال٢اتها الضولُت ًٖ اللجىء بلى التهضًض
ٔ كيف سبتمر أكدت دائرة اإلستئناؼ يف احملكمة اخلاصة لسرياليوف حكما بتجرًن الرئيس الليبريم السابق تشالزتيلور بتهم ادلساعدة يف ارتكاب جرائم دكلية كالتحريض
عليها كالتخطيط ذلا.
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بال٣ىة ؤو بلى اؾخسضامها يض ؾُاصة ؤًت صولت ؤو ؾالمت ؤعايحها ؤو اؾخ٣اللها الؿُاسخي ،ؤو ؤن جخهغٖ ٝلى هدى مىاٝ
ألَضا ٝمم املخدضة،و جامً بإهه مً الًغوعي جُىٍغ خ٩ام التي جدمي ضخاًا املىاػٖاث املـلخت واؾخ٨ما٫
 1949وؤخ٩ام َظا
إلاظغاءاث التي تهض ٝبلى حٗؼٍؼ جُبَُ ٤ظٍ خ٩ام ،وؤهه ًجب جُبُ ٤ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لٗام
امللخ) ٤البروجى٧ى (٫بدظاٞحرَا في ظمُ٘ الٓغو ،ٝوٖلى شخام ٧اٞت الظًً ًخمخٗىن بدماًت َظٍ املىازُ ٤صون ؤي
جمُحز مجخ٣ً ٠ىم ٖلى َبُٗت الجزإ املؿلر ؤو ٖلى ميكئه ؤو ٌؿدىض بلى الً٣اًا التي جىانغَا ؤَغا ٝالجزإ ،ؤو التي
حٗؼي بلحها ،خُض جخٗهض َغا ٝاملخٗا٢ضة في املاصة ولى مً الباب و ٫بإن جدترم وؤن جٟغى اخترام البروجى٧ى ٫في
ظمُ٘ خىا.٫
و٢ض جدضزذ املاصة الشاهُت مً الاجٟاُ٢ت ٖلى خماًت املضويًً وامل٣اجلحن في الخاالث التي ال ًىو ٖلحها البروجى٧ى ٫ؤو
ؤي اجٟا ١صولي آزغ ،يمً مباصت ال٣اهىن الضولي٦ ،ما اؾخ٣غ بها الٗغ ٝومباصت إلاوؿاهُت وما ًملُه الًمحر الٗام ،وهي
ً
ال٣ىاٖض التي ُج ّ
ٟهلها الاجٟا٢اث الضولُت التي ً٩ىن ؤَغا ٝالجزإ ؤَغاٞا ٞحها ،وجىُبٖ ٤لى الجزإ املؿلر ،ومباصت ال٣اهىن
ِ
ً
ً ً
الضولي املٗتر ٝبها اٖتراٞا ٖاماٖ ،لما ؤهه ال ًازغ جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث والبروجى٧ى ،٫و٦ظل٣ٖ ٪ض الاجٟاُ٢اث املىهىم
ٖلحها في َظٍ املىازُٖ ،٤لى الىي٘ ال٣اهىوي ألَغا ٝالجزإ ٦ما ال ًازغ اخخال ٫ب٢لُم ما ؤو جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث وَظا امللر ١
)البروجى٧ىٖ (٫لى الىي٘ ال٣اهىوي لهظا إلا٢لُم.
وجدضزذ املاصة الخامؿت ؤهه مً واظب ؤَغا ٝالجزإ ؤن حٗمل ،مً بضاًت طل ٪الجزإٖ ،لى جإمحن اخترام وجىُٟظ
ً
الاجٟاُ٢اث والبروجى٧ى ،٫وطل ٪بخُبُ ٤هٓام الضو ٫الخامُت زانت ُٞما ًخٗل ٤بخُٗحن و٢بىَ ٫ظٍ الضو ٫الخامُت َب٣ا
لل٣ٟغاث الخالُت.وج٩ل ٠الضو ٫الخامُت بغٖاًت مهالر ؤَغا ٝالجزإ.
لظلً ٪جب ؤن ٌٗحن ٧ل َغ ٝمً ؤَغا ٝالجزإ صون ببُاء صولت خامُت مىظ بضاًت الىي٘ املكاع بلُه في املاصة
ً
ولى ،وطل ٪بُٛت جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث وَظا امللخ) ٤البروجى٧ى ،(٫وَؿمذ ؤًًا ،صون ببُاء ،ومً ؤظل ٚغاى طاتها
بيكاٍ الضولت الخامُت التي َّو
ُٖجها الخهم والتي ً٩ىن ٢ض ٢بلها الُغ ٝهٟؿه بهٟتها َظٍ ،بطا لم ًخم حُٗحن ؤو ٢بى٫
صولت خامُت مً بضاًت الىي٘ املكاع بلُه في املاصة ولى ،حٗغى اللجىت الضولُت للهلُب خمغ مؿاٖحها الخمُضة ٖلى
ؤَغا ٝالجزإ مً ؤظل حعيًً صولت خامُت صون ببُاء ًىاٖ ٤ٞلحها ؤَغا ٝالجزإ.وطل ٪صون املؿاؽ بد ٤ؤي مىٓمت
بوؿاهُت مداًضة ؤزغي في الُ٣ام باملهمت طاتها.وٍم ً٨للجىت في ؾبُل طل ٪ؤن جُلب بهٟت زانت مً ٧ل َغ ٝؤن ً٣ضم
بلحها ٢اثمت جًم زمـ صوٖ ٫لى ٢ل ،وٍ٣ضع َظا الُغ ٝؤهه ًم٢ ً٨بىلها للٗمل باؾمه ٦ضولت خامُت لضي الخهم.
وجُلب مً ٧ل َغا ٝاملخسانمت ؤن ج٣ضم ٢اثمت جًم زمـ صوٖ ٫لى ٢ل جغجًحها ٦ضولت خامُت للُغٝ
آلازغ.وٍجب ج٣ضًم َظٍ ال٣ىاثم بلى اللجىت زال ٫ؾبىٖحن الخالُحن ،لدؿلم الُلب وج٣ىم اللجىت بم٣اعهت ال٣اثمخحن
وحٗمل للخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت ؤًت صولت وعص اؾمها في ٧لخا ال٣اثمخحن .

Roland marchal, justice et réconciliation ambiguïtés et impensés, revu politique africaine, N 92,
2003.
ٕ بريين عبد الرمحاف ،دكر اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف تطوير القانوف الدكِف اإلنساين ،أطركحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر .ٕٓٓٛ
ٖ بريين عبد الرمحاف ،مرجع سابق.

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

ٔ

110

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
و ًجب ٖلى ؤَغا ٝالجزإ ،بطا لم ُح ّ
ٗحن صولت خامُت عٚم ما ج٣ضم ،ؤن ج٣بل صون ببُاء الٗغى الظي ٢ض ج٣ضمه
ً
اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ؤو ؤًت مىٓمت ؤزغي جخىٞغ ٞحها ظمُ٘ يماهاث الخُاص والٟاٖلُت ،بإن حٗمل بضًال بٗض
بظغاء املكاوعاث الالػمت م٘ َظٍ َغا ٝومغاٖاة هخاثج َظٍ املكاوعاث ،وٍسً٘ ُ٢ام مشل َظا البضًل بمهامه ملىا٣ٞت
ً
ؤَغا ٝالجزإ.وٍبظَ ٫االء َغا٧ ٝل ظهض لدؿهُل ٖمل البضًل في الُ٣ام بمهمخه َب٣ا لالجٟاُ٢اث وَظا امللخ.٤
وال ًازغ حُٗحن و٢بى ٫الضولت الخامُت ألٚغاى جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث وَظا امللخ) ٤البروجى٧ىٖ ،(٫لى الىي٘ ال٣اهىوي
ً
ألَغا ٝالجزإ ؤو ٖلى الىي٘ ال٣اهىوي ألي ب٢لُم ؤًا ٧ان ،وبًمً طل ٪إلا٢لُم املدخل.وطل ٪و٣ٞا للماصة الغابٗت.
و٢ض ؤقاعث مسخل ٠املىٓماث الضولُت الىاقُت في خ٣ى ١إلاوؿان ،مشل اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ومىٓمت
الٟٗى الضولُت ،بلى الجغاثم وإلاهتها٧اث املغج٨بت في ػمً الجزاٖاث املؿلخت وبلى مضي ج٨غَـ الٗضالت ،خُض ٢الذ مىٓمت
ً
الٟٗى الضولُت ،حٗلُ٣ا ٖلى وكغ مم املخدضة الُىم املُُٗاث التي جىنلذ بلحها "اللجىت املؿخ٣لت لخ٣صخي الخ٣اث"٤
)لجىت الخ٣صخي( بكإن الخغب في ٚؼة ،بن مً املم ً٨ؤن ً٩ىن ضخاًا ظغاثم الخغب وما جسللها مً اهتها٧اث زُحرة
٢ ،2014ض ؤنبدىا ؤ٢غب زُىة بلى الٗضالت .
لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مً ٢بل َغفي هؼإ ٚؼة في
و٢ض صؤبذ مىٓمت الٟٗى الضولُت بهىعة مخ٨غعة ٖلى صٖىة بؾغاثُل والؿلُاث الٟلؿُُيُت بلى الخٗاون م٘
اللجىت وم٘ ؤًت آلُت للمخابٗت ٌك٩لها "مجلـ خ٣ى ١إلاوؿان".
في امل٣ابل ،صؤب املؿاولىن إلاؾغاثُلُىن ،بمً ٞحهم عثِـ الىػعاء بىجامحن هخيُاَىٖ ،لى الاصٖاء بهىعة مخ٨غعة
 2014واصٖىا ؤن ال٣ىاث إلاؾغاثُلُت
بإن اللجىت مىداػة يض بؾغاثُل.و٢امىا بةَال ١ج٣غٍغَم الخام بهم بكإن هؼإ
جُ٣ضث في جهغٞاتها ؤزىاء الخغب بإخ٩ام ال٣اهىن الضولي٦ ،ما مىٗىا مد٣٣ي لجىت الخ٣صخي ،و٦ظل ٪ممشلي املىٓماث
الضولُت لخ٣ى ١إلاوؿان ،بما ٞحها مىٓمت الٟٗى الضولُت ،مً الىنى ٫بلى ٚؼة .
٢ ،2014امذ مىٓمت الٟٗى بخىزُ ٤ظغاثم خغب واهتها٧اث
وفي ؾلؿلت مً الخ٣اعٍغ التي نضعث مىظ الجزإ املؿلر في
زُحرة ؤزغي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي اعج٨بتها ال٣ىاث إلاؾغاثُلُت والجماٖاث الٟلؿُُيُت املؿلخت ،بما في طل ٪ؤٖما٫
٢خل ٚحر مكغوٖت لمصهُحن وجضمحر ممخل٩اث مضهُت ،و٦ظل ٪اهتها٧اث وزغو٢اث زُحرة ؤزغي لخ٣ى ١إلاوؿان.
ّ
ووكغث مىٓمت الٟٗى الضولُت ج٣اعٍغ وز٣ذ ٞحها هجماث بؾغاثُلُت ٖلى مىاػ ٫مضهُت مإَىلت ،وٖلى مبان باعػة،
ومؿدكُٟاث وٖاملحن َبُحن في ُ٢إ ٚؼة ببان الجزإ؛ وجًمً ٧ل ج٣غٍغ ؤنضعجه املىٓمت قهاصاث وجدالُل حكحر بلى
ظغاثم خغب.
اإلاىلب الشاوي :مذي اخترام خلىق ؤلاوعان في صمً العلم
ال ًم ً٨الخضًض ًٖ ج٨غَـ الٗضالت في ػمً الؿلم بضون بعؾاء مباصت خ٣ى ١إلاوؿان وجُٟٗلهاٞ ،ةطا ما اخترمذ
خ٣ى ١إلاوؿان و٧اهذ هٟاطًتها بك٩ل جام و٧امل ٞةها وبالًغوعة ٢ض خ٣٣ىا الٗضالت بمٟهىمها الخ٣ُ٣ي ،واٖخباعا ؤن مجا٫
الضعاؾت في ال٣اهىن الضولي ؾىداو ٫الخُغ ١لخ٣ى ١إلاوؿان مما ًلي:

ٔ أنظر :تقرير منظمة العفو الدكلية يف موقعها الرمسيhttps://www.amnesty.org :
ٕ أفظر :ادلوقع الرمسي دلنظمة العفو الدكلية ،مرجع سابق.
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الفلشة ألاولى :خلىق ؤلاوعان ومُشاق ألامم اإلاخدذة
بضعاؾت مىيىُٖت ملضي اخترام وجىُٟظ خ٣ى ١إلاوؿان مً زال ٫مُشا ١مم املخدضة ،جدؿب لها ؤخُاها وٖلحها
ؤحياها ؤزغي ،بط ٌٗض مُشا ١مم املخدضة مً الاجٟاُ٢اث الٗامت الكاعٖتٞ ،هى ٢اهىن صولي ،طل ٪ؤن ٢ىاٖض ال٣اهىن
ً
الضولي جٟخ٣غ بلى الؿلُت الدكغَُٗت املىظىصة في ال٣اهىن الضازلي ،خُض ال جىظض ؾلُت ؤٖلى مً الضو ٫حكغٕ ٢اهىها
ً
صولُا ،ومً َىا اٖخبرث الاجٟاُ٢اث الضولُت هي ال٣اهىن الضولي هٟؿه ،لُٛاب املكغٕ ،وَظا َى قإن مُشا ١مم املخدضة،
الظي َى ٖباعة ًٖ اجٟاُ٢ت مىٖ ٘٢لحها مً ٢بل صو ٫الٗالم .
ومً ظاهب آزغ ،هجض ٢هىعا واضخا في اخترام خ٣ى ١إلاوؿان وبالخالي ٖضم جد ٤ُ٣الٗضالت املغظىة ،
ً
ٚحر ؤن عجؼ املُشا ًٖ ١خماًت خ٣ى ١إلاوؿان ،بٗض إلا٢غاع بها ،له ؤؾباب ٖضة ،هظ٦غَا بٗض ؤن هظ٦غ ؤوال ما وٖض به
ً
1945مٞ ،ىجض في صًباظت املُشا ١هها ً٣ى« :٫هدً قٗىب مم املخدضة ،و٢ض آلُىا ٖلى
املُشا ١البكغٍت ًىم ؤن نضع ٖام
ً
ؤهٟؿىا ،ؤن هى٣ظ ظُا ٫امل٣بلت مً وٍالث الخغب ،التي في زال ٫ظُل واخض ظلبذ ٖلى إلاوؿاهُت مغجحن ؤخؼاها ٌعجؼ ٖجها
الىن٠؛ وؤن ها٦ض مً ظضًض بًماهىا بالخ٣ى ١ؾاؾُت لئلوؿان ،وب٨غامت الٟغص و٢ضعٍ ،وبما للغظا ٫واليؿاء ،و مم،
ً
٦بحرَا ونٛحرَا ،مً خ٣ى ١مدؿاوٍت ،وؤن هإزظ ؤهٟؿىا بالدؿامذ ،وؤن وِٗل مٗا في ؾالم وخؿً ظىاع» وهٓغة واخضة
بلى ٖالم الُىم جغٍىا ؤن َظا الظي ؾُغٍ املُشا ١مً بقاصة بد٣ى ١إلاوؿان وبْهاع الغٚبت في جد٣ُ٣ها ونىجها لم ً٣ضع
ؤن ًىٟظٍ ٖلى نُٗض الىا ،٘٢ولً ً٣ضع ٖلى إلاَال ،١والؿغ في طلُٚ :٪اب هٓمت املهلخت للىٟـ إلاوؿاهُت.املهلخت
للٟغص ،والجماٖت ،والضولت ،وؤشخام الؿلُاث الخا٦مت ٖلى املؿخىي الضولي ،لظلٞ ٪ةن الٗالم الُىم ،وبغٚم ما ؾُغٍ
املُشا ١مً ههىم في خ٣ى ١إلاوؿانٌِٗ ،ل خالت ٚالب ومٛلىب ،وْالم ومٓلىم ،وبا ٙومبػي ٖلُه ،وجٟغص ٢ىة ٖٓمى
بالهُمىت ٖلى الٗالم ،بل وازخُا ٝمم املخدضة هٟؿها.
ً
وجإؾِؿا ٖلى طل ٪ه٣ى :٫بن الىو ٖلى خ٣ى ١إلاوؿان وخ٣ى ١مم والكٗىب شخيء ،وامخال ٥مىهجُت جُٟٗل
َظٍ الخ٣ى ١شخيء آزغ.وبطا ٧اهذ الٗلماهُت وهٓغٍت ال٣اهىن الُبُعي َما ؾاؽ ال٨ٟغي لهظٍ الدكغَٗاثٞ ،ةجهما ال
ًمخل٩ان مىهجُت لخُٟٗل َظٍ الخ٣ى ،١ألن مضاع طل٧ ٪له ٖلى بنالح إلاوؿان ،وبنالح ؤشخام الؿلُاث الخا٦مت،
وبنالح املؿُُغًٍ ٖلى الٗال٢اث الضولُت ،ختى ً٩ىهىا مخىعٖحن ًٖ الٓلم ،والٟؿاص ،والجك٘ ،والُم٘ ،لئال ٌُٗشىا في
ً
عى ٞؿاصا.ومىهجُت إلانالح َظٍ ال ًمخل٨ها ٚحر إلاؾالم ألن مضاعَا ٖلى الُٗ٣ضة ،و زال ،١والٗباصة ،وبطا بُ٣ىا في
هٟـ ؾُا ١البدض ًٖ مضي وظىص الٗضا٫ة في ال٣اهىن الضولي مً زال ٫مضي ج٨غَـ مباصت خ٣ى ١إلاوؿان ٞةهىا هىاظه
بٌٗ الٗ٣باث الغثِؿُت هضعظها ،و ٤ٞما ًلي:

ٔ شنيب فؤاد ،العدالة اجلنائية كحقوؽ اإلنساف يف إجراءات احلماية الدكلية القضائية (أطركحة دكتوراه) ،جامعة كىراف-اجلزائر.ٕٓٔٔ -
ٕكصف آرنولد توينيب صاحب كتاب «سلتصر تأريخ احلضارة » ميثاؽ األمم ادلتحدة بػ  ( :ادليثاؽ السخيف) ،نظران ألنو تضمن حق الفيتو للدكؿ الكربل ،الذم ديكن
دبوجبو إجهاض أم قرار لنصرة ادلظلوـ
ٖكىذا الوضع ادلنتهك حلقوؽ الشعوب كاألمم جعل شلثل الصني يف رللس األمن ،كىي عضو دائم ،ينفد صربه كيصرح بأف ( :أمريكا تتعامل مع رللس األمن باحلذاء )
كىذا ىو نص عبارتو اليت نشرهتا الصحف يف حينو.
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وال :جلىٍن خلىق ؤلاوعان بىاظىت خم الفُخى
بن مً بحن املٟاع٢اث الٛغٍبت والخغو٢اث امل٣ىىت في ال٣اهىن الضولي َى مىذ خ ٤الُٟخى للضو ٫الخمـ الضاثمت
ً
ال٘يىٍت ،ألهه ًجٗل مً بعاصة صولت واخضة مخد٨مت في بعاصة ظمُ٘ صو ٫الٗالمٞ ،لى ؤن َظٍ الضو ٫ظمُٗا جىظهذ بعاصتها
مباقغة ؤو بىاؾُت ممشلحها في مجلـ مً باججاٍ ٢غاع مىه ٠وقغٍ ٠لىهغة قٗب مٓلىم وبههاٞهٞ ،ان بعاصة
واخضة هي بعاصة الضولت ناخبت الُٟخى ٧اُٞت إلظهاى ظمُ٘ جل ٪إلاعاصاث .
و باٖخباع ؤن خ٣ى ١إلاوؿان مىته٨ت اهتها٧ا نغٍدا ٖبر خ ٤الُٟخى وبالخالي ٖضم ب٢غاع الٗضالت واهتها٦ها اهتها٧ا
ً
ً
نغٍداٞ ،ةن له جإزحرا ؤقض ْلما مً طلٞ ،٪لى ؤن الضولت ناخبت خ ٤الُٟخى ؤعاصث بٞىاء قٗب ؤو ؤمت ًٖ ب٨غة ؤبحها،
وجضمحر ؤي مً البالص التي ثعٚب في جضمحرَا ،وباقغث طل ٪بالٟٗل ٖلى نُٗض الىا ٘٢بٗمل ٖضواوي جباقغٍ بىٟؿها زاعط
بَاع ما ٌؿمى بالكغُٖت الضولُتٞ ،ةجها خؿب بيُت املُشا ١وههىنه حؿخُُ٘ ٗٞل طل ،٪مً ٚحر ؤن ج٣ضع مم املخدضة
ابخضاء ،ؤو اؾخمغ ًاعا ،ؤو ً
ً
اهتهاء ،ألن املسخو بظل ٪إلاً٣اَ ٝى مجلـ مً ب٣غاع مً ٖىضٍ ،وؾُ٩ىن مجلـ
ٖلى بً٣اٞها
ً
مً ٖاظؼا ًٖ اجساط مشل َظا ال٣غاع ،ألن الضولت املٗخضًت ؾدؿخٗمل يضٍ خ ٤الُٟخى ،وَؿخمغ الٗضوان.وٞى ١طل٪
حؿخُُ٘ الضولت ناخبت خ ٤الُٟخى اؾخسضامه لِـ مً ؤظل هٟؿها ،وبهما مً ؤظل صولت خلُٟت لها حٗخضي ٖلى قٗىب
مً خىلها ٞخدٓى بخُُٛت اؾخمغاع ٖضواجها وج٣ىٌٍ خ٣ى ١إلاوؿان بُغٍ٣ت ظماُٖت ،م٘ ؤجها ال جمل ٪خ ٤الُٟخى٦ ،ما
ً
جٟٗل بؾغاثُل خالُا بالخدال ٠م٘ الىالًاث املخدضة.
زاهُا :جمىين اإلاُشاق للذولت اإلاّخذًت مً ؤلافالث مً اللماء الذولي
حٗخبر مد٨مت الٗض ٫الضولُت ظهاػا ً٢اثُا عثِؿُا جابٗا للمىٓمت مم املخدضة ،وبن املُشا ١قغٕ ب٢امت َظٍ
ً
املد٨مت بُغٍ٣ت ج٣طخي بلى بٞالث الضولت الٓاملت مً الً٣اء الضولي ،وبب٣اء الٓلم ٖلى خاله.بب٣اء الٓالم ْاملا ،واملٓلىم
ً
مٓلىما ،مً ٚحر ٢ضعة للً٣اء الضولي ٖلى الخضزل ،ألن الىٓام ؾاسخي ملدـ٨مت الٗـض ٫الضولُت  -وَى ظؼء ال ًخجؼؤ مً
املُشاً ١ىو ٖلى ؤن ال ًخضزل َظا الً٣اء الضولي بال بطا عضخي الُغٞان الٓالم واملٓلىم باالخخ٩ام بلُه ،والٓالم ال
ً
ًغجطخي الاخخ٩ام بلى الٗضالت ،ألهه ْالم ،ما صام مسحرا ؤن ً٣بل ؤو ال ً٣بل َظا الاخخ٩ام.وَظا ما هو ٖلُه الىٓام
ؾاسخي للمد٪مت الضولُت في املاصة 36مىه.
وٖلُه ٞةن ،الٗضالت ال ًم ً٨ؤن جخد ٤٣التي مً املٟغوى ان هلمؿها مً زالَ ٫ظا الجهاػ الً٣اجي ،وَى ما
ٌٗخبر زغ٢ا واضخا.
زالشا :إغفاٌ اإلاُشاق إلابذ الّذالت في َذاف ألامم اإلاخدذة ومبادئها
ؾب ٤وؤن ؤقغها بلى بٌٗ املاقغاث طاث الهلت بالٗضالت والتي بُيذ ٖضم وظىص ٖضالت باملٗجى املىخٓغ ،لً٨
ؾىىضر ؤ٦ثر ؤن الٗضالت في خض طاتها ٚحر م٨غؾت بط ؤهه لم ًىو ٖلُه يمً ؤَضا ٝمم املخدضة التي جغٍض جد٣ُ٣ها في
ً
ً
الٗالم٦ ،ما لم ًىو ٖلُه ؤًًا يمً املباصيء التي حؿحر ٖلحها مم املخدضة ،وٖلى طلٞ ٪خد ٤ُ٣الٗضالت لِـ َضٞا
ً
مىهىنا ٖلُه في ؤَضا ٝمم املخدضة ،وال مبضؤ مً مباصئها.
ٔ كمن بني األمثلة على خطورة ذلك  :استخداـ أمريكا حق الفيتو إلفشاؿ رغبة مجيع الدكؿ يف إرساؿ مراقبني دكليني إُف فلسطني حلماية الشعب الفلسطيين من
اليهود ،الذين أىلكوا احلرث كالنسل ،كأىلكوا البالد كالعباد ،قتالن ،كتدمريان ،كتشريدان ،على مدار الساعة أماـ أنظار العاَف كاألمم ادلتحدة
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ً
و مً بحن الىهىم الضالت ٖلى بٟٚا ٫مبضؤ الٗضالت ٣ٞض خضصث املاصة ولى مً املُشا ١ؤَضاٞا ؤعبٗت ؾمتها
م٣انض مم املخدضة لِـ مً بُجها جد ٤ُ٣الٗضالت في الٗال٢اث الضولُت بحن الضو ٫ؤو مم والكٗىب ،بِىما ؤُٖذ في
ال٣ٟغة ولى مً َظٍ املاصة ولىٍت لخ ٟٔالؿلم و مً الضولي.
وٍٓهغ َظا الخ٣اَ٘ في الىـؼاٖاث املؿلختٞ ،ةطا اٖخضث صولت ٦بري جمل ٪خـ ٤الُٟـخى ؤو خلُٟتها ٖلى صولت نٛحرة
ؤو مخىؾُت ،وؤ٣ٞضث قٗبها ٧ل خـ٣ى ١إلاوؿان ،وؤصزلخه في هٟـ ٤الخهاع ؤو مهاصعة وَىه م٘ الجىٕ وال٣ٟغ والدكغٍض
وال٣خل التي جمشل اهتها ٥خ٣ى ١إلاوؿان بهىعة ظماُٖتٞ ،ةهه م٘ هو املُشاٖ ١لى الؿلم وبٚـٟا ٫الٗـضالت ال ً٩ىن
ً
ؤمامـه بال زالزت زُاعاث ،ؤولها :ؤن ٌؿدؿلم م٨غَا ؤمام ال٣ىة املاصًت املٗخضًت وَؿ٨ذ ٖلى ٣ٞضان خ٣ى ١إلاوؿان،
وبطلً ٪خد ٤٣الؿلم بحن ْالم ٢ىي ومٓلىم يُٗٞ ،٠بمىظب مُشا ١مم املخدضة ً٩ىن ٢ض جد ٤٣الؿلم ؤو ٖاص
الؿلم و مً الضولي بلى ههابه ،وال ٖبرة بةههاَ ٝظا الكٗب وجد ٤ُ٣الٗضالت له ما صام ٢ض جد ٤٣الؿلم وَى الهضٝ
ولِـ الٗضالت.
ؤما زاهُا ؤن ًغ ٘ٞق٩ىاٍ بلى الهُئت الٗامت لؤلمم املخدضة ،لخجُبه ؤجها ٚحر مسخهت وبهما املسخو بظل ٪مجلـ
مً خؿب ؤخ٩ام الٟهل الؿاب٘ مً املُشا ١الخام بالىـؼاٖاث املؿلختُٞ ،خدى ٫مغ بلى مجلـ مً الظي عجب
ً
املُشا ١مؿب٣ا عجؼٍ ًٖ اجساط ٢غاع إلً٣اٖ ٝضوان الضولت ال٨بري املٗخضًت ،بؿبب خ ٤الُٟخى ِٞؿخمغ الٗضوان بلى ؤن
ًخم الاؾدؿـالمُٞ ،خدـ ٤٣الؿلم و مً الـضولي وال ٖبرة بًُإ الٗضالت وخ٣ى ١إلاوؿان.
و زالشا ؤن ًلخجىء بلى مد٨مت الٗض ٫الضولُت لخد ٤ُ٣الٗضالت ٞخجُب ؤجها ُٚـغ مسخهت في هٓغ ق٩ىاٍ خؿب
ههىم املُشا ١بال بطا ٢بل الُغ ٝاملٗخضي ،ؤي الجاهـي ،الترا ٘ٞؤمام املد٨ـمت ،وما صام الجاوي ال ً٣بل الترا ٘ٞؤمام
املدـ٨مت ٞـال ؾبـُل بلى ازخهام املدـ٨مت ؤو جد ٤ُ٣الٗضالت و٧ل ما ج٣ضم ًضٖ ٫لى ؤن املُشا ١بجي ٖلى جبجي مبضؤ الؿلم
ً
ؤنال ،وَى بظلٌ ٪ؿهم في ٌصم خ٣ى١
وج٣ضًمه ٖلى مبضؤ الٗضالت ،بل بٟٚا ٫مبضؤ الٗضالت في الىـؼاٖاث املؿلخت
إلاوؿان التي هو ٖلحها٩ُٞ ،ىن ٢ض هو ٖلحها مً ظهت وٖغيها ألبك٘ صعظاث إلاَاهت وإلاطال ٫واملهاصعة مً ظهت ؤزغي.
َظا ٧له ُٞما ًخٗل ٤بإَضا) ٝم٣انض( مم املخدضة عبٗت ،التي لِـ مً بُجها َض ٝالٗضالت.
مىكف ؤلاظالم:
ً
الٗضالت ؤٖلى مً الؿلم ؤما املىهج إلاؽالميٞ ،هى ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪جماماٞ ،ةهه مً ؤظل الٗضالت ً٣اجل
املٗخضي والباغي والٓالم في الٗال٢اث الضولُت ،وٍ٣ضم الٗضالت ٖلى الؿلم ٖىض الخ٣اَ٘ بُجهما ،وال ًدترم الؿلم املبجي ٖلى
ً
الٓلم ،وطل ٪اهخهاعا لخ٣ى ١إلاوؿان ،بل بن ال٣غآن ال٨غٍم ًبُـً ؤن ب٢غاع الٗضالت في عى َى ؤٖٓم َض ٝبٗض ٖباصة
هللا بل هي ظؼء ُٖٓم ال ًخجؼؤ مً ٖباصة هللا هٟؿها ،التي هي ؤٖلى ٚاًت ٖلى إلاَال.١
٣ٞض بُـً ال٣غآن ال٨غٍـم ؤن هللا حٗالى ؤعؾل عؾله وؤهؼ٦ ٫خـبه لُ٣ىم الىاؽ بال٣ؿِ ،ؤي الٗض ، ٫وفي ج٣غٍغ
الٗضالت نىن خ٣ى ١إلاوؿان ٧لها ،ألن مٗجى اٖ٫ضالت واؾ٘ ٌؿ٘ خ٣ى ١إلاوؿان ٧لها ،وَـى ما جهـجه إلاؾالم ،وفي بٟٚا٫
ٔ شنيب فؤاد ،العدالة اجلنائية كحقوؽ اإلنساف يف إجراءات احلماية الدكلية القضائية (أطركحة دكتوراه) ،جامعة كىراف-اجلزائر.ٕٓٔٔ -
ٕ
ِ ِ ِ
ِ
لنَّناسبِٱل ِْق ْس ِط )) (احلػديد ،)ٕ٘:كقاؿ اهلل سبحانو تعاُف (( :فَػ َقػٰتِلُواْ لَّنِىت تَػْبغِى َحتَّنٰىتَ ِفىءإِ َ ُٰف أ َْم ِر
قاؿ تعاُف(( :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِٱلْبَػيّػنَػٰت َكأ َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم لْكتَػٰبَػ َو لْم َيزا َف ليَػ ُق َ
وـ ُ
للَّن ِو)) (احلجرات)ٜ:
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الٗـضالت جضمحر خ٣ى ١إلاوؿان ،ألهه بضون التزام الٗـضالت لً ً٩ىن الخـ٨م بال لكغَٗت الٛاب ،وؾُاؾت ال٣ىة وال٣هغ ،وَى
ً
ما ههجه ال٣اهىن الضولي ممشال باملُشا.١
ً
ً
وجإُ٦ضا ملا ج٣ضم مً بٟٚا ٫مُشا ١مم املخدضة ملبضؤ الٗضالت في بُان ؤَضا ٝمم املخدضةٞ ،ةهه ؤًًا ؤ٦ض طل٪
إلاٟٚا ٫في املاصة الشاهُت مً املُشا ١خحن ط٦غ )املباصيء( التي حٗخمضَا مم املخدضة ٖلى وظه الخدضًضٞ ،ظ٦غ ؾبٗت
ً
مباصيء حٗمل بمىظبها مم املخدضة لِـ مً بُجها مبضؤ الٗضالت ؤًًا.
الخاثمت
مما ؾب ٤ط٦غٍٞ ،ةن جد ٤ُ٣الٗضالت بمٟهىم ال٣اهىن الضولي ال ًخم بجهىص ظهت ٖلى خؿاب آزغًٍ وبهما وظب
ج٩از٧ ٠ل الٟاٖلحن مً صو ٫وؤظهؼة صولُت ومىٓماث صولُت وٚحر خ٩ىمُتٖ ،لى الا٢ل للخض مً اهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿان
بُٛت ج٨غَـ ؤمشل للٗضالت ،ال ؾُما في ػمً الخغب ٦ما هي ٖلُه اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ،والتي ًغظ٘ لها الضوع
ال٨بحر في الخٗغٍ ٠بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ووكاَاتها في ؾبُل اخترام خ٣ى ١إلاوؿان وج٨غَـ الٗضالت.
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دوس اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان في خماًت ألاوفاٌ مً الخجىُذ
خالٌ النزاِاث المظلخت
الباخشت نهاسي هفيرة  ،والبت دهخىساٍ جخفق خلىق ؤلاوعان
117

ملخق
٢٫ض ٢ام املجخم٘ الضولي بدبجي ٖضة اجٟاُ٢اث ؤولذ ًُ٢ت ججىُض َٟا ٫ؤَمُت ٦بحرة ولٗل ؤَمها اجٟاُ٢ت مم
،1989والبروجى٧ى ٫الازخُاعي امللخ ٤بها بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الًػاٖاث املؿلخت ؾىت
املخدضة لخ٣ى ١الُٟل ؾىت
 ،2000واللظان وٞغا خماًت مهمت لؤلَٟا ٫مً الخجىُض في الجزاٖاث املؿلخت٣ٞ ،ض هاقضث املاصة 38مً اجٟاُ٢ت مم
املخدضة لخ٣ى ١الُٟل الضوَ ٫غا ٝؤن جًمً ؤال ًجىض شخام الظًً لم جبل ٜؾجهم زمـ ٖكغة ؾىت وؤهه في
خالت ججىُض مً بلٛىا الخامؿت ٖكغة ٗٞلى الضوَ ٫غا ٝفي الاجٟاُ٢ت ؤن حُٗي ولىٍت ملً َم ؤ٦بر ؾىاٚ،حر ؤن َظٍ
املاصة هاً٢ذ في هٟـ الى٢ذ ما ظاء في هو املاصة ولى مً الاجٟاُ٢ت هٟؿها،خُض خضصث َظٍ الاجٟاُ٢ت ؾً الُٟىلت
بشماوي ٖكغة ؾىت،ومً زم ٞةهه ٌؿمذ للضوَ ٫غا ٝفي الاجٟاُ٢ت ؤن ج٣ىم بخججيص َٟاُٞ ٫ما بحن ؾجي الخامؿت
ٖكغة والشامىت ٖكغة في ٢ىاتها املؿلختٖ،لما بإن َاالء شخام ُٞما بحن الٗمغًٍ الؿاب٣حن ٌٗضون ؤَٟاال.
ؤمام َظا ال٣هىع،جبجى املجخم٘ الضولي البروجى٧ى ٫الازخُاعي بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت الظي
ههذ املاصة ولى مىه ٖلى ع ٘ٞالخض صوى لؿً الاقترا ٥في ٖما ٫الٗضاثُت مً 15ؾىت بلى 18ؾىت،بال ؤن َظا
البرجى٧ى ٫لم ٌؿلم مً الاهخ٣اصاث حٗل٣ذ ؤَمها بُبُٗت الالتزام املٟغوى ٖلى الضو ٫والظي ًٟخ٣ض بلى نُاٚت إلالؼام،
بياٞت بلى جىٞحرٍ خماًت زانت  ِ٣ٞباألَٟا ٫املكاع٦حن بهٟت مباقغة في ال٣خا.٫
عٚم الاهخ٣اصاث املىظهت الجٟاُ٢ت مم املخدضة لخ٣ى ١الُٟل والبرجى٧ى ٫الازخُاعي امللخ ٤بها بال ؤن َظا ال
ًيخ٣و مً ُ٢متهما وصوعَما في خماًت َٟا ٫مً الخجىُض في الجزاٖاث املؿلخت وطل ٪في اهخٓاع الخبجي الٟٗلي والصخُذ
لهما مً ٢بل املجخم٘ الضولي وجج ؾُض ؤخ٩امهما ٖلى ؤعى الىا.٘٢
Abstract :
It has the international community to adopt a number of agreements has given the
issue of recruitment of child soldiers of great importance and perhaps the most important of
the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1989, and the Optional Protocol
on the Involvement of Children in Armed Conflict in 2000, both of which have provided
important protection for children from recruitment into armed conflict.
Article 38 of the United Nations Convention on the Rights has appealed to the child
States parties to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years and that in
the case of recruitment reached fifteen For States Parties to the Convention to give priority to
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those who are older, but this article contradicted at the same time as stated in the text of
Article I of the Convention itself, where you have specified this agreement childhood age of
eighteen years, and then it allows states parties to the Convention that are recruiting children
between fifteen and eighteen years of age in their armed forces, knowing that these people
between the previous two years preparing children.
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Faced with this shortcoming, the international community adopted the Optional
Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, which provided the first article to
raise the minimum age for participation in hostilities from 15 years to 18 years of business,
but that the protocol was not spared from criticism concerned the most important of the nature
of the obligation imposed on states that misses to the formulation cram in addition to provided
special protection only to children directly involved in the fighting.
Despite the criticism of the United Nations Convention on the Rights of the Child and
the Optional Protocol thereto, but this does not detract from their value and their role in
protecting children from recruitment in armed conflicts as they wait for the actual right of
adoption for them by the international community and the embodiment of their provisions on
the ground.

ملذمت
ي الخغبٟٞ ، الخغب٫اععي َبى٣٦ جىىص ؤو٦ غٍت٨ت في الخمالث الٗؿ٣غون ؾاب٢  مىظ٫اَٟ ٥ض اقتر٣ل
بٌ ٖلحهم٣اء ال٣اومت في ؤوعوبا بدُض حٗغيىا لخمالث إلابٗاص بٗض بل٣اث امل٧ صوع في خغ٫اَٟان لؤل٧ الٗاملُت الشاهُت
.غاث٨الهم في مٗؿ٣واٖخ
حهاٞ بال ؤن الؿىىاث الخالُت للر عب الٗاملُت الشاهُت جمحزث بٓهىع ؤؾالُب ظضًضة مً الجزاٖاث التي جىاظه
ض ازخلِ املضهُىن٣ٞ  لهظا،١ـ الٗغُٟت ؤو ختى مً ه٢الجُىف الجماٖاث املؿلخت وخغب الٗهاباث والجزاٖاث الٗغ
ؾالح ومؿخٗضًً الؾخسضامه٫ مضججحن با٫خا٣اع مجهم في مُاصًً الٛ ختى اله٫اَٟ اجلحن وباث مً الكاج٘ عئٍت٣بامل
. ولى بهىعة ٖكىاثُت
ذ به٣ بدُض وظض ؤهه مً الًغوعي ؤن ٌؿاًغوا الخُىع الظي لخ٫اَٟ َ٘ظا ما ؤصي باملجخم٘ الضولي بلى وي
ٍهظٞ  ًٖ قغاثذ املجخم٘ زغي٠ل جسخلُٟىن ال٩ ؤعباب املهً ل، املغؤة،٫ت الٗما٣ُب٦ ،اث الاظخماُٖت زغي٣الُب
لُٟـ ال٨ٖ ها٢ى٣ُلت لخهىلها ٖلى خٟ٨ها وبؾمإ نىتها واجساط إلاظغاءاث ال٢ى٣ضعة ٖلى املُالبت بد٣الكغاثذ لها ال
٘ام بىي٢  اط،ضعجه ٖلى املُالبت بها٢ ه وٖضمٟٗ وي،همه لهاٞ ٗضم٦ ه ألؾباب ٖضًضة٢ى٣اصع ٖلى املُالبت بد٢ حرٚ هىٞ
.اهىهُت ملؼمت لخماًخه٢ ىاٖض٢ هحرة نؾبُا بلى٢ ُت ٖاملُت جدىلذ بٗض مضة ػمىُت٢مباصت ؤزال

 إذ تشري اإلحصائيات إُف كجود أرقاـ مرعبة حوؿ األطفاؿ الضحايا يف النزاعات ادلسلحة على سبيل ادلثاؿ ىناؾ ما يقارب ٕٔ مليوف طفل بدكف-ٔ
 الطفل أثناء، نعيمة عميمر:  ك ٓٔ آالؼ طفل ضحية انفجار ألغاـ، ك ٖٓٓ ألف طفل جندم،مرحل
ّ  ك ٖٕ مليوف طفل، كٕ مليوف طفل قتيل،مأكل
.ٖٜ٘ ص،ٕٓٔٓ-ٓٙ-ٕٓ ،ٕٓ  العدد،، جامعة اجلزائر، كلية اٌفقوؽ، اجمللة اجلزائرية للعلوـ القانونية كاالقتصادية كالسياسية،النزاعات ادلسلحة
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َظا ما ًبرػ ؤَمُت الضعاؾت التي جتر٦ؼ ؤؾاؾا في جبحن الضوع الظي لٗبه املجخم٘ الضولي في اعؾاء خماًت لؤلَٟا٫
في ؤقض الٓغو ٝزُىعة ونٗىبت وهي الجزاٖاث املؿلخت ومضي هجاخه في بعؾاء َظٍ الخماًت وطل ٪مً زال ٫انضاعٍ
للٗضًض مً الًنىم الضولُت في َظا الهضص.
َظا ما ًضٗٞىا بلى الدؿائ ًٖ ٫ؤبغػ الجهىص الضولُت التي ٢ضمها ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان لخ٨غَـ خماًت
ٗٞالت لؤلَٟا ٫مً الاؾخٛال ٫البك٘ في الجزاٖاث املؿلخت ؟
لهظا ٣ٞض جىاولىا ًٖ َغٍ ٤مؼظىا بحن املىهج الىنٟي والخدلُلي ،ؤَم الاجٟاُ٢اث في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان
(1989املبدض و،(٫
التي ؤولذ ًُ٢ت ججىُض َٟا ٫ؤَمُت ٦بحرة واملخمشلت في اجٟاُ٢ت مم املخدضة لخ٣ى ١الُٟل ؾىت
والبروجى٧ى ٫الازخُاعي امللخ ٤بها بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت(املبدض الشاوي( ،واللظان وٞغا خماًت مهمت
لؤلَٟا ٫مً الخجىُض في الجزاٖاث املؿلخت.
اإلابدث ألاوٌ :خماًت ألاوفاٌ مً الخجىُذ في ٌل اجفاكُت ألامم اإلاخدذة لخلىق الىفل
ل٣ض جىاٞغث ظمُ٘ ؾباب ،للترخُب بمباصعة خ٩ىمت بىلىضا ٖىضما َغخذ ٖكُت الؿىت الضولُت للُٟل نُاٚت
 1959وال جىً٣ه ،وطلٖ ٪بر وي٘ مٗاًحر صهُا جُب٤
اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ج٩ىن وزُ٣ت مؿخ٣بلية ملؼمت ج٨مل بٖالن ٖام
٦مٗاًحر مخمحزة ًٖ املباصت الكمىلُت التي حؿخسضم ٦إَضا ٝؤؾاؾُت وظىَغٍت لغٞاٍ َٟا. ٫
 1979بضؤ ٞغٍ ٤الٗمل الظي ق٩لخه مٟىيُت خ٣ى ١إلاوؿان ،الٗمل ٖلى وي٘ اجٟاُ٢ت صولُت خى ٫خ٣ى١
و في ٖام
الِٞل ،والاؾم الغؾمي للجهاػ الظي ؤو٧لذ بلُه مهمت نُاٚت َظٍ الاجٟاُ٢ت ٧ان "ٞغٍ ٤الٗمل خى ٫مؿإلت اجٟاُ٢ت
 ،1979وجخ٩ىن َظٍ املجمىٖت مً 43صولت هي ؤًٖاء في لجىت خ٣ى١
خ٣ى ١الُٟل" ،وطل ٪بمىظب ٢غاع ناصع في/03/12
إلاوؿان باإلياٞت لٟخذ الباب ؤمام ٧ل صو ٫الٗالم ؤًٖاء مم املخدضة لالقترا ٥في ؤٖما ٫املجمىٖت بهٟت مغا٢بحن
و٦ظلً ٪د ٤للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت والى٧االث املخسههت الاقترا ٥في ؤٖما ٫املجمىٖت بظاث الهٟت "مغا٢ب".
اإلاىلب ألاوٌٌ :شوف اِخماد اجفاكُت الامم اإلاخدذة لخلىق الىفل
ل٣ض اٖخمضث مجمىٖت بٖضاص اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل الىو البىلىضي ٧ىزُ٣ت ٖمل ؤؾاؾُت جبضؤ بها وجىُل ٤مً
 ،1979زم ؤزظث حٗ٣ض اظخماٖا واخضا ؾىىٍا ملضة ؾب٘ ؾىىاث)، (1987-1980
زاللها ،و٢ض اظخمٗذ ألو ٫مغة في جهاًت ٖام
ولٗل َىٞ ٫ترة ٖمل اللجىت )٧ ،(1989-1979ان في نالر اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل و َٟا ٫في الٗالم بىظه ٖام وطل ٪هٓغا
لخٛحر الٓغو ٝالضولُت زالٞ ٫ترة الشماهِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ.
 ،1988ول٨خابت مؿىصة مكغوٕ
و٢ض اهتهذ َظٍ املجمىٖت مً بٖضاص املؿىصة ولى ملكغوٕ الاجٟاُ٢ت في ٞبراًغ ٖام
 1988وؤوكإث 16مجمىٖت
الاجٟاُ٢ت الشاهُت اظخمٗذ املجمىٖت في 12اظخمإ في املضة مًٞ 28براًغ بلى 9صٌؿمبر من ٖام
ٖمل ٞغُٖت ل٨خابت مؿىصاث وج٣اعٍغ ملجمىٖت الٗمل الغثِؿُت ،و٢ض واظهذ مجمىٖاث الٗمل الٟغُٖت ً٢اًا زالُٞت
مٗ٣ضة مشل خماًت الُٟل ٢بل الىالصة والخبجي والضًاهت ،بال ؤجها حٛلبذ ٖلحها وؤجهذ ؤٖمالها بؿغٖت وظضًت ،وجم ٖغى

ٔ  -غساف خليل ،حقوؽ الطفل ،التطور التارخيي منذ بداية القرف ٕٓ ،مشاِف أند مشاِف للطباعة ،لبناف ،ٕٓٓٓ ،ص ٔ.ٜٖ،ٜٕ،ٜ
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 1989وعٗٞخه بضوعَا بلى املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي
الىو الجهاجي ٖلى لج هت خ٣ى ١إلاوؿان التي ؤ٢غجه في/03/08
الخاب٘ لؤلمم املخدضة زم بلى الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة .
 ،(1959ؤ٢غث الجمُٗت
 ،1989ؤي زالزىن ٖاما بٗض جبجي بٖالن خ٣ى ١الُٟل( 20هىٞمبر
وفي 20هىٞمبر مً الٗام
الٗامت لمهٓمت مم املخدضة  ،باإلظمإ وبالخىا ،٤ٞاجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل التي ؤنبذ ٖضص الضو ٫التي ناص٢ذ ٖلحها191
صولت  ،خُض خُٓذ ٌطٍ الاجٟاُ٢ت بإ٦بر ٖضص مً الضوَ ٫غا ٝؤي ٖضص الضو ٫التي ناص٢ذ ٖلحها  ،مً بحن مٗاَضاث
خ٣ى١
 ، 1990وطل ٪بٗض مهاص٢ت ٖكغًٍ صولت .
إلاوؿان الضولُت ٧اٞت ،و٢ض صزلذ خحز الخىُٟظ في 02ؾبخمبر مً الٗام
بن اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل حك٩ل ٟ٢ؼة هىُٖت بط حٗض الاجٟاُ٢ت الىخُضة التي خُٓذ بهظا إلاظمإ وطل ٪لٗضة
اٖخباعاث هظ٦غ مجها:
ؤجها ظاءث هدُجت لخٗاْم املٗاهاة لضي ؤٖضاص متزاًضة مً َٟا٦ ،٫ما ؤجها ؤخاَذ ج٣غٍبا بجمُ٘ خ٣ى ١الُٟل
املضهُت،الؿُاؾُت ،الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،بياٞت بلى ؤجها اٖخمضث ٖلى ٖضم الخمُحز في املٗاملت بحن ؤَٟا ٫الٗالم .
ل٣ض اخخىث الاجٟاُ٢ت ٖلى صًباظت و 54ماصة مىٓمت ملجمىٖت مً الخ٣ى ١املًمىهت للُٟل مً خ٣ى ١مضهُت،
ؾُاؾُت ،اظخماُٖت وز٣اُٞت  ،و٢ض اؽتهلذ الاجٟاُ٢ت مىاصَا بخدضًض شخام املٗىُحن بمًمىجهاٞ ،ىهذ املاصة ولى
ٖلى ؤن الُٟل َى ٧ل بوؿان لم ًخجاوػ الشامىت ٖكغة مً الٗمغ ،ما لم ًبل ٜؾً الغقض ٢بال بمىظب ال٣اهىن املُب٤
ٖلُه.
بن الخىنل بلى جدضًض صولي مكتر ٥ملغخلت الُٟىلتٌٗ ،ض ٢بل بنضاع َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤمغا ٚحر مم ً٨جد٣ُ٣ه
لظا ٌك٩ل مًمىن املاصة ولى بهجاػا صولُا بالَ ٜمُتٖ ،لى الغٚم مما جًمىخه مً يٗ ٠في ظؼئها الشامً " ما لم ًبلٜ
ؾً الغقض ٢بال ،بمىظب ال٣اهىن املُبٖ ٤لُه" ،مغ الظي ًٟخذ الباب واؾٗا ؤمام الضو ٫إلجهاء الُٟىلت ٢بل ؾً
الشامىت ٖكغ .

ٔ -منتصر سعيد محودة ،القانوف الدكِف اإلنساين ،مع اإلشارة إُف أىم مبادئو يف الفقو اإلسالمي ،دار الفكر اجلامعي،مصر ،ٕٜٓٓ،ص .ٙٛ.ٙٚ.ٙٙ
ٕ -دبوجب القرار رقم ٗٗ ٕ٘/ادلؤرخ يف نوفمرب .ٜٜٔٛ
تريعي رقم ٕ ٓٙ-ٜادلؤرخ يف -ٔٚ
ٖ -دخلت حيز التنفيذ يف ٕٓ ،ٜٜٔٓ-ٜٓ-صادقت عليها اجلزائر يف ٜٜٕٔ-ٕٔ-ٜٔ :اًفريدة اؿرمسية رقم ٔ ٜاَفرسوـ اؿش
ٔٔ ،ٜٜٕٔ-ليوـ ٖٕ ،ٜٜٕٔ-ٕٔ-ربفظت على ادلواد ،ٖٔ،ٔٗ،ٔٙ،ٔٚ :كصادقت على تعديل الفقرة ٕ من ادلادة ٖٗ من االتفاقية دبوجب ادلرسوـ الرئاسي
رقم  ٖٓٓ-ٓٙادلؤرخ يف ٕٓ ،ٕٓٓٙ/ٜٓ/ج ر رقم ٘٘ ليوـ .ٕٓٓٙ-ٜٓ-ٓٙ
ٗ -باالستثناء الواليات ادلتحدة األمريكية اليت كانت تطبق عقوبة اإلعداـ حبق القاصرين قانونيا ،األ مر الذم يتناقض كليا مع ركح كنصوص االتفاقية ادلذكورة،
كالصوماؿ.
٘-حسب ادلادة  ٜٗمن اتفاقية األمم ادلتحدة حلقوؽ الطفل .ٜٜٔٛ
 -ٙغساف خليل ،ادلرجع السابق ،ص ٖٔٔ.
 -ٚعقيلة خرباشي ،محاية الطفل بني العادلية كاخلصوصية ،رللة دراسات قانونية ،دار اخللدكنية للنشر كالتوزيع ،اجلزائر،نوفمرب  ،ٕٜٓٓالعدد ،٘ :ص ٖ٘.
 -ٛنعيمة عميمر ،الوايف يف حقوؽ اإلنساف ،دار الكتاب احلديث ،مصر ،الطبعة األكُف،ٕٓٔٓ،ص ٖٔٔ.

 -ٜسهيل حسني الفتالكم ،موسوعة القانوف الدكِفٖ  ،حقوؽ اإلنساف ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف ،الطبعة الثالثة ،ٕٓٔٓ ،ص ٘٘.٘ٙ،
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وؤزحرا ٖملذ الاجٟاُ٢ت ٖلى بوكاء لجىت مُٗىت بد٣ى ١الُٟل وهي مالٟت مً 10زبراء مهمتها مخابٗت حٗؼٍؼ
خ٣ى ١الُٟل ًٖ َغٍ ٤الخىاع بحن َغا ٝاملٗىُت وًٖ َغٍ ٤جل٣ي املٗلىماث وجباص ٫آلاعاء وج٣ضًم املؿاٖضاث ،وحكحر
الاجٟاُ٢ت بلى ؤهٓمت زانت للُٟل ٢ض ً٩ىن ٞحها بد٨م ّعو ٝما٢خت ؤو ٖغيُت ؤو اؾخصىاثُت ٦دماًت الُٟل في خالت
الجزاٖاث املؿلخت و ػماث ،وٖضم اؾخسضام َٟا ٫في الخجىُض والخغب .
اإلاىلب الشاوي:دوس اجفاكُت ألامم اإلاخدذة لخلىق الىفل في خماًت ألاوفاٌ مً الخجىُذ في النزاِاث اإلاعلخت
ملا ٧اهذ َىا ٥خاظت ماؾت لخماًت َٟا ٫مً الخغوب زهىنا َلُت مجها ،والتي ًغوح ضخُتها في امل٣ام
وَٟ ٫ا ٫الظًً جضٗٞهم َظٍ الخغوب بلى الدكغص ،وفي ؤخُان ٦شحرة بلى الاهسغاٍ ٗٞلُا في مجغٍاث الخغوب مً زال٫
ججىُضَم ٖؿ٨غٍا ٞحها صون الالخٟاث بلى اٖخباعاث الؿً ،ؤو بلى ما ٢ض ًىاظهىهه مً زُغ وٕ ه ٠ووخكُت مً ظغاء َظٍ
الخغوب ،هجض ؤن الاجٟاُ٢ت ٢ض ع٦ؼث ٖلى َظا الجاهب ،وؤٞغصث ماصة زانت بهظا مغ ،وطل ٪مً زال ٫جإُ٦ضَا ٖلى
ال٣ىاٖض الٗغُٞت املؿخ٣غة في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٣ٞ ،ض هاقضث املاصة 38مً الاجٟاُ٢ت الضوَ ٫غا ٝؤن جخٗهض بإن
جدترم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي املىُب٣ت ٖلحها في املىاػٖاث املؿلخت طاث الهلت بالُٟل ،وؤن جًمً اخترام َظٍ
ال٣ىاٖض ٚ ،حر ؤهه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن َظٍ املاصة لم جً ٠ظضًضا بلى خ٩ام الىاعصة في اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت
والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن ،بل ؤٖاصث جإُ٦ض ما وعص ٞحها.
بط جا٦ض الماصة 1/38مً الاجٟاُ٢ت ٖلى يغوعة اخترام ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي املخٗل٣ت باملىاػٖاث
املؿلخت طاث الهلت بالُٟل ،بط جىو املاصة 3/2/38مً الاجٟاُ٢ت ٖلى الخ٨م الىاعص في البروجى٧ى ٫و ٫مً يغوعة
اجساط ٧اٞت الخضابحر املم٨ىت ٖملُا ل٩ي جًمً ؤال ٌكتر ٥شخام الظًً لم جبل ٜؾجهم زمـ ٖكغة ؾىت وؤهه في خالت
ججىُض مً بلٛىا الخامؿت ٖكغة ٗٞلى الضوَ ٫غا ٝفي الاجٟاُ٢ت ؤن حُٗي ولىٍت ملً َم ؤ٦بر ؾىا.
وؤزحرا جىو املاصةٖ 4/38لى واظب الضوَ ٫غا ٝفي الاجٟاُ٢ت و٣ٞا اللتزاماتها بمىظب ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
اجساط ظمُ٘ الخضابحر املم٨ىت ٖملُا ل٩ي جًمً خماًت وعٖاًت َٟا ٫املخإزغًٍ بالجزإ املؿلر.
وٍغي بٌٗ ال٣ٟه ؤن الخ٨م الىاعص في املاصة 38مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ً٨دؿب ؤَمُت مً هاخُخحن :ولى ؤهه
ٌُٗض جإُ٦ض خ٩ام الىاعصة في اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن ،ؤما الىاخُت الشاهُت ٞإهه ًىٞغ الخماًت
.1949
لؤلَٟا ٫في خاالث الجزإ املؿلر بال ؤن ؤخ٩ام اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لؿىت
والبروجى٧ىلحن امللخ٣حن بها ٢ض صزال بلى ٢ىاٖض الٗغ ٝالضولي ،وؤجهما بهظٍ الهٟت ًلؼمان ٧اٞت الضو ،٫ختى جل٪
التي لم جهضٖ ١لحهما ،وم٘ طلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بإن وعوص َظا الىو في الاجٟاُ٢ت ًا٦ض بما ال ًضٕ مجاال للك ٪التزام
الضولت بدماًت الُٟل في خاالث الجزإ املؿلر ؤًا ٧ان مىٟ٢هما مً اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ىلحن امللخ٣حن بها .

ٔ -ترأس ىذه اللجنة عاـ ٔ ، ٜٜٔىدل بدراف ،دكتورة حاملة للجنسية ادلصرية ،مث أعيد انتخاهبا رئيسة للجنة عاـ ٖ.ٜٜٔ

ٕ -نعيمة عميمر ،ادلرجع السابق ،ص ٖٓٔ.ٖٔ٘،

ٖ -حسنني احملمدم بوادم ،حقوؽ الطفل بني الشريعة اإلسالمية كالقانوف الدكِف ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،الطبعة األكُف ،ٕٓٓ٘ ،ص ٘.ٛ
ٗ -حسنني احملمدم بوادم ،ادلرجع السابق ،ص ٕٔٔ .ٔٔٔ،
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ٞ ،1949ةنٌ ًىا ٌ٢في
ٚحر ؤهه بالغٚم مً جُابَ ٤ظا الىو م٘ البروجى٧ى ٫و ٫امللخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُٖ ٠ام
هٟـ الى٢ذ ما ظاء في هو املاصة ولى مً الاجٟاُ٢ت الخانت بدماًت خ٣ى ١الُٟل هٟؿها ،خُض خضصث َظٍ الاجٟاُ٢ت
ؾً الُٟىلت بشماوي ٖكغة ؾىت ،ومً زم وو٣ٞا ملا ظاء في ال٣ٟغة الشاهُت مً املاصةٞ 38ةهه ٌؿمذ للضوَ ٫غا ٝفي
الاجٟاُ٢ت ؤن ج٣ىم بخجىُض َٟا ٫ما بحن الؿً الخامؿت ٖكغة والشامىت ٖكغة في ٢ىاتها املؿلختٖ ،لما بإن َاالء
شخام ُٞما بحن الؿيخحن الؿاب٣خحن ٌٗضون ؤَٟاال و٣ٞا لخٗغٍ ٠الُٟىلت خؿب املاصة ولى مً الاجٟاُ٢ت،
زهىنا بطا ما ٖلمىا ؤن خمل الؿالح والاقترا ٥في الخغوب مؿاولُت ٦بري ال ٌؿخُُ٘ َٟا ٫الُ٣ام بها وطل ٪لهٛغ
ؾجهم ويٗ ٠بيُتهم.
٦ما ًازظ ٖلى هو املاصة الؿاب٣ت ؤجها ؤلؼمذ الضو ٫ؤن جخسظ الخضابحر والىؾاثل الٗملُت املم٨ىت التي جدى٫
صون اقتراَٟ ٥ا ٫في الخغب بهىعة مباقغة ،ومً جم ج٩ىن الاجٟاُ٢ت ٢ض ججاَلذ  -ب٣هض ؤو بضون ٢هض – الخاالث
التي ٌكتر ٥فيَا َٟا ٫بهىعة ٚحر مباقغة٦ ،إن ًسضم َٟا ٫في ٖملُت الخجؿـ والاؾخُالٕ و ٖما ٫املؿاٖضة
زغي٦ ،ما ؤن الىو ٢ض ججاَل بهىعة ٧لُت مؿإلت ٢بى ٫جُىٕ َٟا ٫الازخُاعي للٗمل في َظٍ ال٣ىاث ،بط ٢ض جضعي
الضوَ ٫غا ٝبإجها لم جغٚم َٟاٖ ٫لى الضزى ٫في ال٣ىاث المؾلخت ،وبهما صزلىا بمدٌ بعاصتهم٦ ،ما ؤن الىو ط٦غ
نغاخت صزىَٟ ٫ا ٫واقترا٦هم في ال٣ىاث املؿلخت – ؤي ال٣ىاث الىٓامُت – ومً زم ؾُجٗل اقتراَٟ ٥ا ٫في
ال٣ىاث ٚحر الىٓامُت لجماٖاث الشىاع واملىاػٖاث الضازلُت ٚحر مكمى ٫بالخماًت ال٣اهىهُت لالجٟاُ٢ت .
وفي زحر هسلو بلى ؤن اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لم جإث بجضًض ًظ٦غ ُٞما ًسو خماًت َٟا ٫في الجزاٖاث
املؿلخت وزهىنا مؿإلت ججىُض َٟاٞ ٫حها.
بط ؤجها ا٦خٟذ بخ٨غٍغ ما ظاءث به املاصة 77مً البروجى٧ى ٫و ٫في قإن مكاع٦ت َٟا ٫في ٖما ٫الخغبُت
وججىُضَم في ال٣ىاث املؿلخت والخض ٖلى ججىُض ؤ٦برَم ؾىا ،وهي بهظا قإجها قإن البروجى٧ى ٫و ٫املخٗل ٤بالجزاٖاث
املؿلخت الضولُت ،لم جغ ١بلى مؿخىي البروجى٧ى ٫الشاوي املخٗل ٤بالجزاٖاث ٚحر الضولُت والظي خٓغ نغاخت مكاع٦ت
َٟا ٫ؾىاء ٧اهذ مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في ٖما ٫الخغبُت.
وملا ٧اهذ الخماًت التي جٟ٨لها َظٍ الاجٟاُ٢ت ٚحر ٧اُٞت ،ظاء بغوجى٧ى ٫ازخُاعي لُٗؼػَا ،وؾيخُغُٞ ١ما ًلي
بلى خ٩ام التي وعصث في َظا البروجى٧ى ٫والتي ظاءث إلعؾاء مٗاًحر ٖملُت لخٓغ ججىُض َٟا ٫في الجزاٖاث املؿلخت.
اإلابدث الشاوي :الخماًت في ٌل البروجىهىٌ الاخخُاسي الملخم باجفاكُت خلىق الىفل بؽأن اؼتران ألاوفاٌ زىاء
النزاِاث اإلاعلخت
بن الخماًت الٗامت املٟ٨ىلت لؤلَٟا ٫مً زال ٫اله٩ى ٥الٗامت لخ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مً
 ،1989والذيناص٢ذ ٖلحها ٧ل
الاقترا ٥في الجزاٖاث املؿلخت ،وزانت الخماًت التي جىٞغَا اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام
مً صو ٫الٗالم ج٣غٍبا  ،هي خماًت ٚحر ٧اُٞت  ،لظل ٪بغػث الخاظت بلى بٖضاص بغوجى٧ى ٫ازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل
مً ؤظل حٗؼٍؼ مؿخىٍاث الخماًت الٗامت التي جٟ٨لها َظٍ الاجٟاُ٢ت .

ٔ -منتصر سعيد محودة ،ادلرجع السابق ،ص.ٛٚ،ٛٙ
ٕ -فضيل طالفحة ،محاية األطفاؿ يف القانوف الدكِف اإلنساين،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،األردف،الطبعة األكُف .ٕٓٔٔ ،ص ٖٔٔ.
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اإلاىلب ألاوٌٌ:شوف اِخماد البروجىهىٌ الاخخُاسي اإلالخم باجفاكُت خلىق الىفل بؽأن اؼتران ألاوفاٌ زىاء
النزاِاث اإلاعلخت
وفي ْل اهدكاع الىعي والاَخمام املتزاًضًً صازل املجخم٘ الضولي باملدىت ال٣اؾُت لؤلَٟا ٫املخًغعًٍ مً الجزاٖاث
املؿلخت ،اجسظث مباصعة في بَاع هٓام مم املخدضة بٗض ؾىىاث ٢لُلت  ِ٣ٞمً صزى ٫اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل حيػ
الخىُٟظ مً ؤظل ع ٘ٞالخض صوى لؿً الخجىُض والاقترا ٥في ٖما ٫الٗضاثُت بلى 18ؾىت.
وظاءث َظٍ املباصعة بلى خض ٦بحر مدؿ٣ت م٘ املى ٠٢الظي اٖخمضجه الخغ٦ت الضولُت للهلُب والهال ٫خمغ التي
 1993لخُىٍغ زُت ٖمل جغمي بلى جُىٍغ ؤوكُت الخغ٦ت لهالر ٍٞا ، ٫وجخًمً زُت الٗمل الهاصعة ٖام
بضؤث ٖام
 1995التزامحن ؤولهما :حٗؼٍؼ مبضؤ ٖضم ججىُض وٖضم بقغاَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت صون الشامىت ٖكغة مً الٗمغ،
الالتزام الشاوي :اجساط الخضابحر امللمىؾت مً ؤظل خماًت ومؿاٖضة َٟا ٫ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت.
وفي الٗام هٟؿه ؤومياملاجمغ الضولي الؿاصؽ والٗكغون للهلُب خمغ والهال ٫خمغ في ؤخض ٢غاعاجه بإن "جخسظ
ؤَغا ٝالجزإ ٧ل الخضابحر املم٨ىت ل٩ي جًمً ٖضم اقتراَٟ ٥ا ٫صون الشامىت ٖكغة مً الٗمغ في ٖما ٫الٗضاثُت".
و ٖلى بزغ زمـ ظلؿاث ٖ٣ضث زال ٫الؿىىاث الؿاب٣ت وؤؾبىٖحن مً المٞاوياث زال ٫الٟترة املمخضة مً10
 ،2000اٖخمضث مجمىٖت الٗمل املىٗ٣ضة بهىعة مخىانلت بحن الجلؿاث الخابٗت للجىت خ٣ى ١إلاوؿان
بلى 21ظاهٟي
باألمم املخدضة هو مكغوٕ البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت،
 ،2000و٢ضم بلى الجمُٗت الٗامتٖ ،بر اللجىت
وٖغى مكغوٕ البروجى٧ى ٫عؾمُا ٖلى لجىت خ٣ى ١إلاوؿان في ؤبغٍل
ٖ ،2000لى ؤن ًٓل مكغوٕ البروجى٧ى ٫مٟخىخا للخىٖ ُ٘٢لُه بٗض
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الٖخماصٍ عؾمُا في ظىان
طل.٪
 ، 2000ا٫بغوجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل
واٖخمضث الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة في قهغ ماي ٖام
بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت ،وصزل خحز الخىُٟظ بٗض زالزت ؤقهغ مً جىٖ ُ٘٢كغ صوٖ ٫لُه.
اإلاىلب الشاوي :دوس البروجىهىٌ الاخخُاسي اإلالخم باجفاكُت خلىق الىفل بؽأن اؼتران ألاوفاٌ زىاء النزاِاث
اإلاعلخت
ل٣ض جًمً البروجى٧ى ٫الازخُاعي امللخ ٤باجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت
بٌٗ خ٩ام املهمت وبهٟت زانت جدضًض ؾً الخجىُض إلاظباعي والخجىُض الُىعي ؤو الازخُاعي ،و٦ظل ٪جىاو ٫مؿإلت
ججىُض َٟا ٫في الجماٖاث املؿلخت املخمحزة ًٖ ال٣ىاث املؿلخت ٫لضولت ،وطلٖ ٪لى الىدى الخالي :
حسب تقرير منظمة حقوؽ اإلنساف "ىيومن رايتس ككتش " الصادر عاـ ٕٕٓٓ ،يوجد أزيد من ٓٓٓ ٚطفل مازالوا جيندكف يف القوات ادلسلحة
 -1ؼ
من أصل ٖٓٓٓٓ٘ جندم يف كل نزاع مسلح إفريقي:
Bertil Lintner ,Birmanie, déserteurs en quête d’une trêve, Alternatives internationales, France ,N°47,
Juin 2010 ,p69.
ٕ -فاطمة شحاتة أمحد زيداف ،مركز الطفل يف القانوف الدكِف العاـ ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،مصر ،ٕٓٓٚ،ص ٕ.ٖٙ

ٖ -أعدت خطة العمل على أساس عملية تشاكرية داخل احلركة كخارجها ،كاعتمدىا رللس ادلندكبني يف عاـ ٘.ٜٜٔ

 -4اعتمد من طرؼ اجلمعية العامة بقرارىا رقم ٖ ٕٙيف دكرهتا الرابعة كاخلمسوف يف ٕ٘ مام ٕٓٓٓ كدخل حيز التنفيذ يف ٖٕ فرباير ٕٕٓٓ.
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٣ٞض ٖبرث الضوَ ٫غا ٝفي م٣ضمت البروجى٧ى ًٖ ٫اٖتراٞها بإن خماًت الُٟل مً الاقترا ٥في الجزاٖاث
املؿلخت مً قإهه ؤن ًاصي بلى املؼٍض مً الخٗؼٍؼ لخُبُ ٤الخ٣ى ١التي جم ب٢غاعَا في اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ،وؤٖلىذ ًٖ
بال٢ ٜل٣ها لُ٣ام مجموٖاث مؿلخت ٚحر مغجبُت بال٣ىاث املؿلخت للضولت بخجىُض َٟا ،٫وجضعٍبهم واؾخسضامهم في َظا
الهضص.وٍخًمً َظا البروجى٧ى ٫الٗضًض مً خ٩ام الهامت بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت وهي :
 -1الاؼتران اإلاباؼش في ألاِماٌ الخشبُت
جخسظ الضوَ ٫غا ٝظمُ٘ الخضابًغ املم٨ىت ٖملُا لًمان ٖضم اقترا ٥ؤٞغاص ٢ىاتها املؿلخت الظًً لم ًبلٛىا
الشامىت ٖكغ مً الٗمغ اقترا٧ا مباقغا في ٖما ٫الخغبُت .
 -2الخجىُذ ؤلاحباسي
جٟ٨ل الضوَ ٫غاٖ ٝضم زًىٕ شخام الظًً لم ًبلٛىا الشامىت ٖكغ مً الٗمغ للخجىُض إلاظباعي في
٢ىاتها املؿلخت .
 -3الخجىُذ الخىىعي
جغ ٘ٞالضوَ ٫غا ٝالخض صوى لؿً الخُىٕ شخام في ٢ىاتها الىَىُت ًٖ الؿً املدضصة في ال٣ٟغة 3مً
املاصة 38مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ،وَكترٍ البروجى٧ىُ٢ ٫ام الضولت ،بٗض الخهضًٖ ٤لُه ،بةًضإ بٖالن ًخًمً الخض
صوى للؿً الظي حؿمذ ٖىضٍ بالخُىٕ في ٢ىاتها املؿلخت الىَىُت وؤن ج٣ضم يماهاث ملى٘ الخُىٕ إلاظباعي ؤو ال٣ؿغي .
وٍلؼم البروجى٧ى ٫الضوَ ٫غا ٝالتي حؿمذ بالخُىٕ في ٢ىاتها املؿلخت صون ؾً الشامىت ٖكغة ؤن جخسظ
الًماهاث التي مً قإجها ؤن ً٩ىن َظا الخجىُض جُىٖا خُ٣ُ٣ا ،وبإن ًخم بمىا٣ٞت آلاباء و ونُاء ال٣اهىهحن لؤلشخام.
وؤن ًدهل َاالء شخام ٖلى املٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ الىاظباث التي جىُىي ٖلحها الخضمت الٗؿ٨غٍت ،وؤن
ًخ٣ضم شخام بضلُل مىزى ١به ًٖ ؾجهم ٢بل ٢بىلهم الخضمت الٗؿ٨غٍت وبطا ٧ان الىاظب ٖلى الضولت بك٩ل ٖام َى
ؤن ج٣ىم بغ ٘ٞؾً الخجىُض ا٫جُىعي بال ؤن طل ٪ال ًىُبٖ ٤لى املضاعؽ الٗؿ٨غٍت التي جضًغَا الضولت ؤو ج ٘٣جدذ
ؾُُغتها والتي ج٣بل الُلبت الظًً ال ً٣ل ٖمغَم ًٖ 15ؾىت ٦دض ؤصوى .
 -4اإلاجمىِاث اإلاعلخت اإلاخميزة ًِ اللىاث الىوىُت للذولت
ال ًجىػ ؤن ج٣ىم املجمىٖاث املؿلخت املخمحزة ًٖ ال٣ىاث املؿلخت ألي صولت في ؤي ْغ ٝمً الٓغو ٝبخجىُض
ؤو اؾخسضام شخام صون ؾً الشامىت ٖكغة في ٖما ٫الخغبُت ،وٖلى الضوَ ٫غا ٝؤن جخسظ ظمُ٘ الخضابحر

ٔ -فضيل طالفحة ،ادلرجع السابق ،ص ٕٔٔ.ٔٔٙ.ٔٔ٘.ٔٔٗ.
ٕ -زلمود سعيد زلمود سعيد ،احلماية الدكلية لألطفاؿ أثناء النزاعات ادلسلحة ،دار النهضة العربية ،مصر،ٕٓٓٚ ،ص .ٔٗٚ.ٔٗٙ
ٖ -ادلادةٔ  ،الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ٕٓٓٓ.
ٗ -ادلادة ٕ  ،الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ٕٓٓٓ.
٘ -ادلادة ٖ ٔ/كٕ ،الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ٕٓٓٓ.
 -ٙادلادة ٖ ٖ/ك٘  ،الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ٕٓٓٓ
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املم٨ىت ٖملُا ملى٘ َظا الخجىُض والاؾخسضام ،بما في طل ٪اٖخماص الخضابحر ال٣اهىهُت الالػمت لخٓغ وججغٍم َظٍ
املماعؾاث.
 -5الدعشٍذ وإِادة الخأَُل
ًجب ٖلى الضوَ ٫غا ٝفي البرجى٧ى ٫ؤن جخسظ الخضابحر املم٨ىت ٖملُا لٟ٨الت حؿغٍذ شخام املجىضًً ؤو
املؿخسضمحن في ٖما ٫الٗضاثُت اهتها٧ا للبروجى٧ى٦ ،٫ما ًيبػي ٖلى الضوَ ٫غا ٝفي البروجى٧ىٖ ،٫ىض اللؼوم ،جىٞحر ٧ل
املؿاٖضة املالثمت لؤلشخام املدبظًً ؤو املؿخسضمحن في ٖما ٫الٗضاثُت اهتها٧ا للبرجى٧ى ٫إلٖاصة جإَُلهم بضهُا وهٟؿُا
وبصماظهم اظخماُٖا .
وبظلًٓ ٪هغ الازخال ٝبحن ؤخ٩ام َظا البروجى٧ى ٫وؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وخ٣ى ١إلاوؿان املخٗل٣ت
بالُٟل في خالت الجزاٖاث املؿلخت ،خُض ؤن ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وزانت جل ٪التي جدضص ٖمغ الُٟل الظي
ًجىػ ؤو ال ًجىػ اقترا٦ه في ٖملُاث ٖضاثُت بهىعة مباقغة والتي ؤخا ٫بلحها ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان في اجٟاُ٢ت خ٣ى١
 1989ؤقاعث  ِ٣ٞبلى ؤهه ال ًجىػ ججىُض َٟا ٫الظًً ج٣ل ؤٖماعَم ًٖ 15ؾىت جاع٦ت بٗضَا الظًً بلٛىا
الُٟل لٗام
َظا الؿً بم٩اهُت ججىُضَم مً ظاهب ؤَغا ٝالجزإ املؿلر صوهما ؤن جٟغ ١بحن ما بطا ٧اهىا َم الظًً ؤعاصوا الخُىٕ ؤم
ؤظبروا ٖلى الخضمت في ال٣ىاث املؿلخت ٢ؿغا.
في خحن ظاء البروجى٧ى ٫لُمحز بحن خالخحن وهي خالت الخُىٕ ٞهى مغ الىخُض املؿمىح به وَكترٍ ؤن ال ً٣ل
ٖمغ املخُىٕ ًٖ 15ؾىت ،وخالت الخجىُض ال٣ؿغي ؤو إلاظباعي الظي َى مدٓىع ٖلى الضوَ ٫غا ٝالُ٣ام به وبن ٧ان
الُٟل ٢ض بل 15ٜؾىتٞ ،ال ًجىػ ججىُضٍ بظباعٍا ،بال بطا ٧ان ٢ض بل 18ٜؾىت٦ ،ما ٢غعث ؤن جخسظ الضوَ ٫غاٝ
إلاظغاءاث الُٟ٨لت ملى٘ اقتراَٟ ٥ا ٫في ٖما ٫الخغبُت والظًً لم ًبلٛىا 18ؾىت ،بمٗجى ؤجها عٗٞذ ؾً الُٟل بلى
خض ؾً الشامىت ٖكغة بٗض ؤن ٧اهذ َظٍ املؿإلت مترو٦ت لخ٣ضًغ الضو ٫في اقترا٦هم ؤو ٖضم بقغا٦هم٦ ،ما َلبذ مً
الضو ٫ؤن جغ ٘ٞمً الؿً الظي ًجىػ ٖىضٍ لؤلَٟا ٫الخُىٕ صون ؤن ج٣ىم بذخضًضٍ جاع٦ت مغ لخ٣ضًغ الضو ،٫واقترَذ
في ٧ل خىا ٫ؤن ً٩ىن ججىُض الُٟل بخُىٖه ٢ض جم بمىا٣ٞت آلاباء ؤو ونُاء ٖلُه وؤن ً٩ىن ججىُضَم جُىٖا
خُ٣ُ٣ا ،ؤي وظىص عٚبت في الخُىٕ ولِـ ًٖ َغٍ ٤إلا٦غاٍ بإي نىعة ٧اهذ .
وٖلُه ًبضو لىا مما ؾب ،٤ؤن البروجى٧ى ٫الازخُاعي بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في الجزاٖاث املؿلخت ٌٗض ؤَم
اهخهاع جد ٤٣مً ؤظل خماًت َٟا ٫في الجزاٖاث املؿلخت زالٞ ٫ترة الدؿُٗيُاث الظي جم بم٣خًاٍ ع ٘ٞؾً املكاع٦ت
في ٖما ٫الٗضاثُت مً زمؿت ٖكغ بلى زماهُت ٖكغ ٖاما٦ ،ما ؤهه ٌٗض جخىٍجا ملجمىٕ اله٩ى ٥ال٣اهىهُت الضولُت التي
جتزاًض ٢ىة وقمىال لخماًت َٟا ٫املخإزغًٍ بالجزاٖاث املؿلخت ،وَٗض ؤًًا َظا البروجى٧ى ٫إلاَاع ال٣اهىوي ؾاسخي
٦ثر ٗٞالُت ،لخٓغ اؾخسضام َٟا٦ ٫إؾلخت للجزاٖاث املؿلخت ،ال ؾُما بطا جم صٖمه بةظغاءاث ٢اهىهُت وٖملُت
ٞاٖلت ٖلى ؤعى الىا. ٘٢

ٔ-ادلادة ٗ ٔ/كٕ ،الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ٕٓٓٓ.
ٕ -نغم إسحاؽ زيا ،القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف،دار ادلطبوعات اجلامعية ،مصر ،ٕٜٓٓ،ص .ٔٙٚ ،ٔٙٙ
ٖ  -زلمود سعيد زلمود سعيد ،احلماية الدكلية لألطفاؿ أثناء النزاعات ادلسلحة ،دار النهضة العربية ،مصر.ٕٓٓٚ ،ص .ٜٔٗ
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وٖلُهٞ ،ةن ما ظاءث به املاصة ولى مً البروجى٧ى ٫الازخُاعي ٌٗض مً ؤَم ٢ىاٖض مكغوٕ البروجى٧ى ٫الجضًض،
بط ؤهه ع ٘ٞالخض صوى لؿً الاقترا ٥في ٖما ٫الٗضاثُت مً 15ؾىت بلى 18ؾىت.
َظا ما ًمشل ج٣ضما واضخا باليؿبت ملا ًىٞغٍ ال٣اهىن الضولي مً خماًت لؤلَٟا ،٫بال ؤن ٌها ٥هُ٣تي يٗ٠
جازظ ٖلى هو َظٍ املاصةٞ ،األولى جخمشل في َبُٗت الالتزام املٟغوى ٖلى الضو ،٫وَى التزام ًخٗل ٤بالؿلى ٥ال بالىخاثج،
ومً زم ًخٗحن ٖلى الضو ٫ؤن جخسظ ظمُ٘ الخضابحر ٖملُا لًمان ٖضم اقتراَٟ ٥ا ،٫وهي نُاٚت جخ ٤ٟم٘ مشُلتها الىاعصة
في البروجى٧ى ٫إلاىافي و ٫في هو املاصة ،77لظل٧ ٪ان مً ًٞل اؾخضعا ٥الًٗ ٠الظي ٧ان في املاصة 77مً
البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫وإلا٢غاع بإهه ًجب ٖلى الضو ٫ؤن جخسظ ظمُ٘ الخضابحر الًغوعٍت.
ؤما هُ٣ت الًٗ ٠الشاهُت ٞهي جخمشل في ؤن املاصة ويٗذ خماًت لؤلَٟا ٫الظًً ٌكاع٧ىن بهٟت مباقغة في
ٖما ٫الٗضاثُت صون ؤن جخٗغى للمكاع٦ت ٚحر املباقغة٦ ،ى٣ل املٗلىماث وه٣ل الظزاثغ وٚحرَا مً ٖما ،٫وَظا ما
ًازظ ٖلى َظٍ املاصة مً البروجى٧ى.٫
ؤما املاصة الشالشت مً َظا البروجى٧ىٞ ٫غٚم عٗٞها للخض صوى لؿً الخُىٕ ،بال ؤن الًماهاث التي ههذ ٖلحها
للجإ٦ض مً الُاب٘ الخُىعي لؿً الخجىُض ًهٗب جُبُ٣ها مً الىاخُت الٗملُتٗٞ ،لى ؾبُل املشا ٫في البلضان الىامُت التي
ج٨ثر ٞحها الجزاٖاث املؿلختٌٗ ،ض الىٞاء بمُلب جىٞحر صلُل مىزى ١به ًٖ الؿً املىهىم ٖلحها في املاصة ٞحها مدل ق،٪
خُض ؤن هٓم حسجُل املىالُض في َظٍ البلصان ٦شحرا ما ج٩اص جىٗضم ،بياٞت بلى طلٞ ٪ةن الخماًت املىهىم ٖلحها في
ال٣ٟغاث ولى مً املاصة 3حٗاوي مً هُ٣ت يٗ ٠مهمت بط ؤن اقتراٍ ع ٘ٞؾً الخُىٕ ال ًىُبٖ ٤لى املضاعؽ التي جضًغَا
ال٣ىاث املؿلخت ؤو ج ٘٣جدذ ؾُُغتها ،لخىٞحر ؤٖضاص ٧اُٞت مً املخ٣ضمحن مً طوي املاَالث املُلىبت للىٞاء باخخُاظاث
ظُىقهم الىَىُت.
ؤما املاصة الغابٗت مً البروجى٧ىٞ ،٫ةن َظا الىو بًجابي مً خُض بقاعجه بلى ٖؼم الضو ٫لًبِ ؾلى٥
الُ٨اهاث مً ٚحر الضو ،٫ومً زمت جىاوَ ٫ظا الىو خاالث الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُتٚ ،حر ؤن َظٍ املاصة نُٛذ
بُغٍ٣ت ال ثصٕ مجاال للك ٪في مضي ٗٞالُتها مً خُض مى٘ ججىُض واقتراَٟ ٥ا ٫في خاالث الجزإ املؿلر الضازلي،
وطل ٪ؾاؽ ألن حٗبحر "ال ًجىػ" م٣اعهخه بخٗبحر "ًدٓغ" ًبضو و٦إهه ًٟغى واظبا ؤزالُ٢ا ولِـ التزاما ٢اهىهُا بمىظب
ال٣اهىن الضولي ٖلى ؾلى ٥الُ٨اهاث مً ٚحر الضو ،٫ومً َىا ٞةهه مً ٚحر املا٦ض ؤن َظٍ الُ٨اهاث ؾى ٝحكٗغ بإجها
ملتزمت بهظا الىو ومً جم جدترمه .
ٞغٚم اٖخباع َظا البروجى٧ى ٫زُىة ظضًضة جدٗٞ ٤٣الُت ملمىؾت بسهىم خماًت َٟا ٫ويمان َظٍ
الخماًت في بَاع مكاع٦تهم في الخغوب وججىُضَم ،بال ؤهه ال ٌٗخبر زُىة جهاثُت هٓغا ألهه ٌؿمذ بالخجىُض الخُىعي ؤو
الازخُاعي في ال٣ىاث املؿلخت٦ ،ما ألهه ًمى٘ الخجىُض إلالؼامي ٖ ِ٣ٞلى الضوَ ٫غا ٝصون ٚحرَا مً الضو ٫التي حِٗل
خغوبا ٌكاعٞ ٥حها َٟا ٫صون ؾً الشامىت ٖكغة .

ٔ -أمحد سي علي ،محاية األشخاص كاألمواؿ يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار األكادديية للطبع كالنشر كالتوزيع،الطبعة األكُف ،ٕٓٔٓ،ص ٕ.ٔٛ
ٕ -نعيمة عميمر ،الطفل أثناء النزاعات ادلسلحة ،ادلرجع السابق ،ص ٕٖٗ.
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وؤزحرا وٖلى الغٚم مً ؤوظه الًٗ ٠التي ط٦غهاَا خى ٫املىاص الؿاب٣ت ،بال ؤن طل ٪ال ًى٣و مً ُ٢متها،
زانت باليؿبت ملىاص َظا البروجى٧ى ٫الظي ًمشل ج٣ضما ٌؿهم في حٗؼٍؼ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بكإن خماًت َٟا ٫مً
الخجىُض والاقترا ٥في ٖما ٫الٗضاثُت.
ومً زم ًامل ؤن ًدٓى البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجضًض ؾغَٗا بالخهضًٖ ٤لى مؿخىي ظمُ٘ ؤًٖاء املجخم٘
الضولي ،عٚم ؤن الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت ومٗها مجمىٖت مً الضو ٫ما اه٨ٟذ حٗغ٢ل الجهىص التي جبظ ٫في بَاع مم
املخدضة لالجٟاٖ ١لى بغوجى٧ى ٫ازخُاعي زانت ُٞما ًخٗل ٤بمؿإلت ع ٘ٞؾً الخجىُض بلى 18ؾىت .
وٖلُه هسلو بال٣ى ،٫بإن ؤخ٩ام َظا البروجى٧ى ٫الازخُاعي حٗض َم ألجها جخٗل ٤ب٩ل الجزاٖاث املؿلخت ؾىاء
الضولُت ؤو ٚحر الضولُت ،وما ًب٣ى للمجخم٘ الضولي ؾىي ؤن ًيخٓغ إلاظغاءاث ال٣اهىهُت والٗملُت الٟاٖلت ٖلى ؤعى الىا٘٢
للً٣اء ٖلى مكاع٦ت وججىُض َٟا ٫في الجزاٖاث املؿلخت.
الخاجمت
وزخاما هخىنل بلى ؤن َظٍ خ٩ام ٧اهذ ؤ٦ثر ٞاٖلُت في خماًت َٟا ٫مً اقترا٦هم في املىاػٖاث املؿلخت ٦جىىص
ً٣اجلىن ؤو ٌكاع٧ىن في الٗملُاث الٗضاثُت ولٗل َظا الاَخمام مً ظاهب ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان بد٣ى ١الُٟل
ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت ؾُٓل مشله مشل ؤي ٢اهىن آزغ خبرا ٖلى وع ١بطا لم جخسظ الضوَ ٫غا ٝالخضابحر ال٣اهىهُت
والٗملُت الالػمت لًمان جىُٟظٍ ٖلى ؤعى الىا ،٘٢بط ما جؼا ٫الٗضًض مً الضو ٫ججىض ؤَٟاال في ظُىقها جتراوح ؤٖماعَم
بحن 10ؾىىاث و 15ؾىت ،وٍىظض املئاث مجهم في مىاَ ٤الٗالم ٌٗظبىن وَٗخ٣لىن وجماعؽ يضَم ؤبك٘ ؤؾالُب
الخٗظًبٟٞ ،ي بٞغٍُ٣ا مشال ؤنبدذ املكاع٦ت في الخغب ال ج٣خهغ ٖلى ال٨باع  ِ٣ٞبل ؤ٢دم َٟا ٫في ال٨شحر مً
الجزاٖاث املؿلخت الضازلُت ٧الجزإ في الؿىصان ،اوٛىال ،الدكاص ،لُبرًا ،ظمهىعٍت ال٩ىوٛى الضًم٣غاَُت ٞ ،ى٣ٞا
َٟ 1500ل جتراوح ؤٖماعَم مً 10بلى 17ؾىت في الجزإ املؿلر الظًً ٢اجلىا ظىبا بلى ظىب م٘
للُىهِؿُ٣ٞ ٠ض قاع٥
الجبهت الىَىُت ال٣ىمُت اللُبحرلُت" الجبهت الىَىُت ال٣ىمُت في لُبرًا" مً ٢بل "حكاعلؼ جاًلىع".
ٞمً َظا املىبر ظمُ٘ الضو ٫مضٖىة الُىم بلى الاهًمام بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت املخٗل٣ت بدماًت َٟا ٫مً الخجىُض
في الًػاٖاث املؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت مجها ،والبدض ًٖ آلُت للخٗاون م٘ الهُئاث الضولُت املٗىُت بدماًت َٟا٫
املخًغعًٍ مً الهغاٖاث املؿلخت ،و٦ظا مغاظٗت حكغَٗاتها الىَىُت بما ًيسجم م٘ املٗاًحر الضولُت ،والخغم ٖلى ٖضم
بصزا ٫خ٩ام املخٗل٣ت بالٟٗى ٖلى الجغاثم املغج٨بت يض َٟا.٫

ٔ -كذلك يرجع سببو إُف أنو يوجد يف اجليش األمريكي صفوؼ ذبند من ىم بعمر  ٔٚسنة كحق  ٔٙسنة ،فإذا ما ربدد سن  ٔٛسنة كحد أدىن عندىا ال ديكن
ذلؤالء أف يشاركوا يف القتاؿ إذا ما كجدكا أنفسهم يف موقف جيب القتاؿ فيو  :بشرل سلماف حسني العبيدم ،االنتهاكات اجلناية الدكلية حلقوؽ الطفل ،منشورات
احلليب احلقوقية ،لبناف ،الطبعة األكُف ،ٕٓٔٓ،ص .ٖٗٙ
ٕ -أمحد سي علي ،ادلرجع السابق ،ص ٕ.ٔٛ
3

-Serge-Félix , Npieni kouna, un enfant en guerre n’est plus un enfant, le courrier international, N°872,19-072007.
4
-Paulo David, enfants sans enfance, l’imprimerie Hérissey, France, Edidtion N°1,1995,p109.

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

127

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
كابمت اإلاشاحْ
.I

اإلاشاحْ باللغت الّشبُت:
وال :الىخب
ٔ -ؤخمض سخي ٖلي ،خماًت شخام و مىا ٫في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،صاع ٧اصًمُت للُب٘ واليكغ والخىػَ٘،
.2010
الُبٗت ولى،
ٕ -بكغي ؾلمان خؿحن الٗبُضي،الاهتها٧اث الجىاثُت الضولُت لخ٣ى ١اَٟ٫ل ،ميكىعاث الخلبي
.2010
الخ٣ىُ٢ت،لبىان،الُبٗت ولى،
ٖ -خؿىحن املدمضي بىاصي ،خ٣ى ١الُٟل بحن الكغَٗت إلاؾالمُت وال٣اهىن الضولي ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،مهغ ،الُبٗت
.2005
ولى،
ٗ -ؾهُل خؿحن الٟخالوي ،مىؾىٖت ال٣اهىن الضولي ،3خ٣ى ١إلاوؿان ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،عصن ،الُبٗت
.2010
الشالشت،
٘ ٖ-مغ ؾٗض هللا ،مضزل في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ،صًىان املُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،الُبٗت الغابٗت،
2006
.
.2000
ٚ -6ؿان زلُل ،خ٣ى ١الُٟل ،الخُىع الخاعٍذي مىظ بضاًت ال٣غن ،20قمالي ؤهض قمالي للُباٖت ،لبىان،
2007
ٞ -7اَمت شخاجت ؤخمض ػٍضان ،مغ٦ؼ الُٟل في ال٣اهىن الضولي الٗام ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،مهغ.،
.2011
ًُٞ -8ل َالٞدت ،خماًت َٟا ٫في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،عصن،الُبٗت ولى،
.2007
 -9مدمىص ؾُٗض مدمىص ؾُٗض ،الخماًت الضولُت لؤلَٟا ٫ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،مهغ،
 -10مىخهغ ؾُٗض خمىصة،ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي،م٘ إلاقاعة بلى ؤَم مباصثه في ال٣ٟه إلاؾالمي ،صاع ال٨ٟغ
2009
الجامعي،مهغ.،
2010
 -11وُٗمت ٖمُمغ ،الىافي في خ٣ى ١إلاوؿان ،صاع ال٨خاب الخضًض مهغ ،الُبٗت ولى.،
.2009
 -12وٛم بسخا ١ػٍا ،ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ،صاع املُبىٖاث الجامُٗت،مهغ،
زاهُا :اإلالاالث الّلمُت
..2009
ُ٣ٖ-1لت زغباشخي ،خماًت الُٟل بحن الٗاملُت والخهىنُت ،مجلت صعاؾاث ٢اهىهُت ،الجؼاثغ ،الٗضص ،05:هىٞمبر
 -2وُٗمت ٖمُمغ ،الُٟل ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت ،املجلت الجؼاثغٍت للٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت٧،لُت
.2010
 02،2010ظىان
الخ٣ى ،١بً ٖ٨ىىن،الجؼاثغ ،الٗضص-02:
زالشا :الىزابم اللاهىهُت:
.1990
 ،1989صزلذ خحز الخىُٟظ في-09-02
 - 1اجٟاُ٢ت مم املخدضة لخ٣ى ١الُٟل الهاصعة ؾىت

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

128

2016 ٌ ًلى:11  الّذد-  الّام الشالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان
ٝ ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت اٖخمض مً َغ٫اَٟ ٥ل بكإن اقتراُٟ ال١ى٣ُت خ٢اٟ باج٤ الازخُاعي امللخ٫ى٧ البرجى- 2
.2002
براًغٞ 23ُظ فيٟ وصزل خحز الخى2000
 ماي25 في صوعتها الغابٗت والخمؿىن في263م٢غاعَا ع٣الجمُٗت الٗامت ب
-12-23 لُىم91م٢الجغٍضة الغؾمُت ع،1992
-12-23 ليوم،1992
-11-17 املاعر في06-92م٢م ع٢ُظي عٟ املغؾىم الخى- 3
.1992
اإلاشاحْ باللغت ألاحىبُت.II
129

1-Bertil Lintner ,Birmanie, déserteurs
internationales,France ,N°47, Juin 2010

enquête

d’une

trêve

,Alternatives

2-Serge-Félix , Npieni kouna, un enfant en guerre n’est plus un enfant, le courrier
international, N°872,19-07-2007.
3-

Paulo David, enfants sans enfance, l’imprimerie Hérissey, France, Edition N°1,1995.
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فّالُت اإلادىمت الجىابُت الذولُت في جىفُز اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
واحّىه ظّاد ،والبت دهخىساٍ ِلىم ،ولُت الخلىق – حامّت الجضابش1-

ملخق
131

حٗخبر املد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت جسخو بالجغاثم قض زُىعة ٖلى املجخم٘ ٦ما مىدذ املد٨مت م٩اهت
زانت لطخاًا الجغاثم الضولُت ،وطل ٪باالٖترا ٝبمغ٦ؼَم ال٣اهىوي املؿخ٣ل ٖلى املؿخىي الضولي ،خُض لم جب٣ى َظٍ
الٟئت جدذ وناًت الضولت وؤزظث ون ٠ضخاًا بضال مً قهىص ،وصل ٪ج٨غَؿا ملا ظاء في صًباظت هٓامها ؾاسخي " ،بط
جً٘ في اٖخباعَا ؤن مالًحن َٟا ٫واليؿاء والغظا٢ ٫ض وٗ٢ىا زال ٫ال٣غن الخالي ضخاًا لًٟاج٘ ال ًم ً٨جهىعَا
َؼث يمحر إلاوؿاهُت ب٣ىة" ،وبهظا حٗهضث بخ٣ضًم خماًت لطخاًا الجغاثم الضولُتٞ ،دضصث حٗغٍ ٠الطخاًا ،وؤ٢غث
لهم مجمىٖت مً الخ٣ى ،١وظاء في املاصة 85مً ٢ىاٖض إلاظغاثُت و٢ىاٖض إلازباث التي ؤوعصث حٗغٍٟا للطخاًا "ًض ٫لٟٔ
الطخاًا ٖلى شخام الُبُُٗحن املخًغعًٍ بٟٗل اعج٩اب ظغٍمت جضزل في هُا ١املد٨مت " ،ؤما ؤَم الخ٣ى ١التي
ؤ٢غَا للطخاًا ٞخمشلذ في :خ ٤الطخاًا في الخمشُل ال٣اهىوي واملكاع٦ت في إلاظغاءاث الجىاثُت بياٞت بلى الخ ٤في
الخماًت والخ ٤في الخٗىٌٍ.
مىدذ املد٨مت الجىاثُت الضولُت مغ٦ؼا ٢اهىهُا مؿخ٣ال لطخاًا الجغاثم الضولُت التي جضزل يمً
ول٣ض
الطخاي املكمىلحن بالغٖاًت والخماًت٦ ،ما ؤ٢غث لهظٍ الٟئت الًُٟٗت
ا
ازخهانها٦ ،ما خضصث وٖغٞذ شخام ؤو
مجمىٖت مً الخ٣ى ١م٣اعهت بد٣ى ١املتهم ،وطل ٪بخٗاون املد٨مت م٘ ظمُ٘ الضو ٫ؤَغا ٝؤم ٚحر ؤَغا ٝفي الىٓام
ؾاسخي ،و٦ظل ٪بمؿاٖضة املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت بال ؤن الطخُت ًهُضم بٗىاث ٤ومكا٧ل جدى ٫صون الخهىٕ ٫لى
َظٍ الخ٣ى ١وهي جل ٪امل٨غؾت في الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو جل ٪التي جهاصٞه ؤزىاء مباقغجه
للخهىٖ ٫لى خ٣ى٢ه ،والىاً ٘٢شبذ طل ،٪صخُذ ؤن املد٨مت الجىاثُت الضولُت لم جُب ٤الٗضالت ٖلى ٧ل مغج٨بي
الجغاثم الضولُت ولم جخم ً٨مً خماًت وبهها ٝالطخاًا بؾبب الٗغاُ٢ل والٗىاث ٤التي جىاظهها بال ؤجها حٗخبر ؤوَُ ٫ئت
ً٢اثُت اَخمذ بالطخاًا وحؿعى لخد ٤ُ٣الٗضالت الجىاثُت الضولُت.
Résumé:
La cour pénale internationale a été créée en 1998 pour que les responsables de génocide, de
crime contre humanité, et de crime de guerre, répondent enfin de leurs actes pour que les
victimes soient reconnues et réhabilitées pour prévenir le récurrencedes graves crimesqu’elles
ont subis et pour renter la main des criminelle , ayant à l’esprit qu’au coures de ce siècle des
millions d’enfants , de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient
l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine
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Mais il y a des obstacles, et des difficultés, qu’ils empêchent l’accès pour obtenir ces
droits comme: les obstacles juridiques, relatifs aux compétences de la cour, ainsi que, les
obstacles processus, relative à la pratique des procédures de la cour
Enfin, la cour pénale internationale résolus à garantir durablement le respect de la
justice internationale et sa mise en œuvre.

ملذمت
حٗخبر املد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت ً٢اثُت مؿخ٣لت لها مغ٦ؼ ٢اهىوي ً٨مً في شخهُتها ال٣اهىهُت وا٦دؿابها
 200بمىظب مُشا١
َلُت ال٣اهىهُت الالػمت ملماعؾت وْاثٟها وجد ٤ُ٣م٣انضَا ،صزل هٓامها خحز الخىُٟض في 1ظىٍلُت 2
عوما لٛغى الخد ٤ُ٣ومٗا٢بت ومدا٦مت فزام الظًً ًغج٨بىن الجغاثم قض زُىعة ٖلى املجخم٘ الضولي،بن
الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ًدخىي ٖلى صًباظت و 12بابا) ( خُض ظاء في الضًباظت "....ان مالًحن َٟا٫
واليؿاء والغظا٢ ٫ض وٗ٢ىا زال ٫ال٣غن الخالي ضخاًا لٟٓاج٘ ال ًم ً٨جهىعَا َؼث يمحر إلانؾاهُت ب٣ىة") ( ،جسخو
بالىٓغ في الجغاثم الضولُت قض زُىعة مىي٘ اَخمام املجخم٘ الضولي بإؾغٍ)ظغٍمت إلاباصة -ظغٍمت يض إلاوؿاهُت-
ظغٍمت الٗضوان -ظغٍمت الخغب (.
وحٗض يماهت آلُت ٗٞالت مً يماهاث جىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ألجها جسخو باملىاػٖاث املؿلخت
الضولُت وٚحر الضولُت ،ولها جإزحر عاصٕ ملً حؿى ٫له هٟؿه باهتها ٥ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن) ( ٦ما حؿاَم في جُىٍغ ال٣اهىن
الضولي إلاوؿاوي ،الظي ًخجلى مً زال ٫الخُبُ ٤الٟٗلي ل٣ىاٖضٍ ،وٖلُه هُغح الدؿائ ٫الخالي:
ما مضي ٗٞالُت املد٨مت الجىاثُت الضولُت في جىُٟظ ال٣اهىن ا٫صولي إلاوؿاوي؟
وملٗالجت املىيىٕ اٖخمضها الخُت الخالُت:
املبدض و :٫صوع املد٨مت الجىاثُت الضولُت في جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
املُلب و :٫مؿاَمت املد٨مت الجىاثُت الضولُت في جُٟٗل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
املُلب الشاويٖ :ال٢ت املد٨مت الجىاثُت ا٫صولُت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
املبدض الشاويٖ :ىاث ٤املد٨مت الجىاثُت الضولُت في جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
املُلب و :٫الٗىاث ٤الضازلُت
املُلب الشاوي :الٗىاث ٤الخاعظُت

(ٔ)-كاجعوط سعاد ،حقوؽ الضحية أماـ احملكمة اجلنائية الدكلية ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائرٔ ،السنة اجلامعية ،ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ :ص .ٖٚ
(ٕ)-بن بوعبد اهلل مونية ،ادلركز القانوين لضحايا اجلرائم الدكلية ،ط ٕٗٔٓ ،دار اليازردم ،ٕٓٔٗ ،ص ٘ٔ.
(ٖ)-زلمد عزيز شكرم  ،القانوف الدكِف اإلنساين كاحملكمة اجلنائية الدكلية ادلؤسبرات العلمية جلامعة بريكت العربية ،ادلؤسبر العلمي السنوم لكلية احلقو ؽ القانوف الدكِف
اإلنساين( آفاؽ كربديات) ،جزء ٖ ،ط ٔ ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريكت ،لبناف ،ٕٓٓ٘ ،ص .ٔٔٛ
(ٗ) -حساـ خبوش ،آليات تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الدكِف ،بدكف طبعة ،دار اذلدل للطباعة كالنشر كالتوزيع ،عني ميلة ،اجلزائر ،ٕٕٓٔ ،ص
ٖ.ٜٔ
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اإلابدث ألاوٌ :دوس اإلادىمت الجىابُت الذولُت في جىفُز اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
ٌٗخبر ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي " :مجمىٖت ال٣ىاٖض الضولُت املؿخمضة مً الاجٟاُ٢اث ؤو الٗغ ٝوالغامُت بلى خل
املك٨الث إلاوؿاهُت الىاقئت بهىعة مباقغة ًٖ املىاػٖاث التي جغو ١لها وجدمي ُٖان و شخام الظًً جًغعوا ؤو
٢ض ًخًغعون بؿبب املىاػٖاث املؿلخت ،وبما ؤن َظا ال٣اهىن ٢اثم بظاجه ٣ٞض ظغم ٗٞا ٫املسالٟت له في ههىم
٢اهىهُت جخمشل في اجٟاُ٢اث الَاي املىٓمت للخغب والاجٟاُ٢اث إلاوؿاهُت التي جدمي املخًغعًٍ مً َظٍ الخغب واملخمشلت
في اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن ،بياٞت بلى اجٟاُ٢اث صولُت ؤزغي حؿعى لىٟـ الهض٦ ،ٝما جدضص
املؿاولُت الجىاثُت الصخهُت ملغج٨بي َظٍ ٗٞا ٫املجغمت ،بال ؤن هجاح ؤي هٓام ٢اهىوي ًخُلب وظىص َُئت ً٢اثُت
لخٗا٢ب مىته٩ي ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ،لظا ٞةن بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت ظاءث لدؿض َظٍ الشٛغة في الىٓام ال٣اهىوي
الضولي بهٟت ٖامت وفي ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بهٟت زانت ،بطن خاظت املجخم٘ الضولي بلى بوكاء َظٍ املد٨مت خخمُت
بوؿاهُت ويغوعة ٖملُت لخُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
اإلاىلب ألاوٌ :معاَمت اإلادىمت الجىابُت الذولُت في جفُّل كىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
بن جُٟٗل صوع املد٨مت في مخابٗت مغج٨بي الج عاثم التي جضزل يمً ازخهانها بهٟت زانت والجغاثم التي
جىته٢ ٪ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بهٟت زانت٢ ،امذ بىي٘ بغهامج جىٖىي بلى املجخمٗاث املخإزغة مً ويإ
مدل جد٣ُ٣اث املد٨مت وحصجُ٘ ظمُ٘ املخًغعًٍ مً َظٍ الجغاثم بلى الخ٣ضم ؤمامها وإلاصالء بكهاصاتهم مً ؤظل الخض
مً ْاَغة إلاٞالث مً الٗ٣اب وطل ٪بخىُٖت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي وي٘ "ماؾؿت الً٣اء
الجىاجي الضولي") (.
الفشُ ألاوٌ :جىُِت ضخاًا النزاِاث اإلاعلخت
ويٗذ املد٨مت الجىاثُت الضولُت بغهامج ًًمً ٞهم وبٖالم َظٍ املجخمٗاث بالخٗىٌٍ باملد٨مت و٫لضوع الظي
ج٣ىم به ،وؤوكُتها الً٣اثُت في مسخل ٠ؤوؾاٍ املجخمٗاث املٗىُت املخإزغة بالجغاثم مدل ازخهانها ،لخ٩ىن ؤصاة ز٣ت
بحن َظٍ املجخمٗاث في هٓام الٗضالت الجىاثُت الضولُت وؤزىاء الضوعة الؿاصؾت إلوٗ٣اص ظمُٗت الضوَ ٫غا ٝبالَاي،
٢ضمذ املد٨مت زُت مٟهلت ًٖ " وكُت الخىٖىٍت" ،وجم الاٖترا ٝلها بمماعؾت ٗٞالت في مجا ٫جىُٖت الجماَحر) (.
-1الفئاث اإلاعتهذفت مً الخىُِت
اعج٨ؼ وكاٍ املد٨مت في جىُٖت املخًغعًٍ مً الطخاًا الجغاثم التي جضزل يمً ازخهانها باملغ٦ؼ ال٣اهىوي
املؿخ٣ل الظي جمىدهم لهم املد٨مت) ( ،وخ٣ى٢هم التي ًم ً٨اؾخٟائها ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،واملخمشلت في:
الخ ٤في الخماًت ال٣اهىهُت مً ٧ل الاٖخضاءاث والًٛىَاث ) (.خ ٤الطخاًا في الخمشُل ال٣اهىوي واملؿاٖضة الً٣اثُت املجاهُتٔ -شالىبية منصور ،نطاؽ احملكمة اجلنائية الدكلية يف رلاهبة اإلفالت من العقاب ،مدكرة ماجستري ،كلية احلقوؽ بن عكنوف ،السنة اجلامعية  ،2012-2011ص
.ٜ٘
اجلامعية 2009-
(ٕ) -دريدم كفاء ،احملكمة اجلنائية الدكلية كدكرىا يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ،جامعة حاج خلضر باتنة،مذكرة ماجستري ،السنة
 ،2008ص ٕٗٓ.
(ٖ) -االسًتاتيجية توعية اجلماىري اليت تقوـ هبا احملكمة اجلنائية الدكلية موجودة يف ادلوقعwww.icc.cpi.int :
(ٗ)-كاجعوط سعاد ،ادلرجع السابق ،ص .ٖٛ
(٘)-نصر الدين بومساحة ،حقوؽ ضحايا اجلرائم الدكلية،شرح اتفاقية ركما ،اًفزءٕ  ،دار ىومة ،اجلزائر،ٕٓٓٛ ،ص.ٖٙ
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خ ٤الطخاًا في املكاع٦ت في إلاظغاءاث الجىاثُت الضولُت ،وَظا الضوع لم جدٓى به مً ٢ب ٫بال ؤجها لم جغ١لخهبذ َغٞا ؤو زهما في الضٖىي الجىاثُت الضولُتٞ ،مً خ ٤الطخاًا املكاع٦ت في إلاظغاءاث ؤمام املد٨مت) (.
خ ٤الطخاًا في الخهىٖ ٫لى حٗىًٍاث ظغاء يغاع التي ؤنِبىا بها ،وج٩ىن بما مً َغ ٝاملتهم ؤو ًٖ َغٍ٤الهىضو ١إلاؾدئماوي للمد٨مت ؤو مً َغ ٝالضوَ ٫غا ٝفي املد٨مت) (.
بياٞت بلى ٞئت الطخاًا حؿعى املد٨مت بلى وكغ املٗغٞت بها في ؤوؾاٍ املضهُحن مً ٞئاث املجخم٘ املضوي ؾ٩ان
املىاَ٦ ٤ثر جًغعا مً الجزاٖاث املؿلخت ،إلاٖالمُحن ،الٗاملحن في هٓمت الً٣اثُت والىَىُت وممشلي الؿلُاث
املدلُت ،املهاظغًٍ ،والالظئحن ،الؼٖماء الضًيُحن وػٖماء ال٣باثل ،املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،املجخم٘ ال٣اهىوي و ٧اصًمي
زانت خُض ًازغ ؾاجظة الجامُٗىن ٖلى املجمىٖاث الُالبُت َلبت مضهُحن وٖؿ٨غٍحن وجضعَـ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي.
 -2دواث اإلاعخخذمت في الاجفاٌ مْ الفئاث اإلاعتهذفت مً الخىُِت
حؿخسضم املد٨مت مً ؤظل الخىُٖت الٗضًض مً صواث الخ٣ىُت مشل البرامج إلاطاُٖت ،املله٣اث ،الٗغوى
املؿغخُت ،الاهترهذ ،الصخاٞت امل٨خىبت ،امل٣ابالث التي ججغي م٘ املخدضزحن الغؾمُحن باؾم املد٨مت ،الىخضاث
الخضعٍبُت ،الخل٣اث الضعاؾُت ،خل٣اث الٗمل ،وكغ ٦خِباث وميكىعاث جخًمً نىعا لخٗغٍ ٠باملد٨مت ومهامها
والجغاثم التي جسخو بالىٓغ ٞحها ،بٖضاص مجاالث مهىعة طاث حجم نٛحر جخًمً قغخا ًٖ ازخهاناتها وإلاظغاءاث
املخبٗت ؤمامها ،وج٩ىن َظٍ املجالث امل٨خىبت باللهجاث املدلُت واللٛاث الغؾمُت ل٩ل صولت ،زانت في الضو ٫التي حٗاوي
هؼاٖاث مؿلخت ٧ال٩ىوٛىا وؤوٚىضا واٞغٍُ٣ا الىؾُى والتي ال جؼاً٢ ٫اًاَا مدل ه٣اف ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت
بياٞت بلى ًُ٢ت الضاعٞىع التي ؤخالها مجلـ مً للمد٨مت ٞهظٍ الضو ٫مٗىُت باإلَالٕ ال٩امل لضوع املد٨مت واملٗغٞت
ال٩املت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاني.
الفشُ الشاوي :مؤظعت اللماء الجىاةي الذولي
بن جُىع الً٣اء الجىاجي الضولي ؤٞغػ َُئت ً٢اثُت "ظىاثُت صولُت صاثمت" ٢اصعة ٖلى الخضزل لخماًت ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وؤنبذ لضًىا ً٢اء ظىاجي صولي مدضص َضا ٝوالٛاًاث بهىعة ص٣ُ٢ت ٖلى املؿخىي الؼمجي
وٖلى المؾخىي شخام الىاظب مدا٦متهم ،مدضصة الجغاثم التي جضزل في هُا ١ازخهام َظٍ الهُئت الً٣اثُت) (،
وم٘ طلٞ ٪املد٨مت الجىاثُت الضولُت جُمذ بلى الخمخ٘ باالزخهاناث الخالُت:
الازخهام الىىعي )ظغاثم الاباصة ،ظغاثم الخغب ،ظغاثم يض إلاوؿاهُت ،ظغاثم الٗضوان( ،الازخهام الؼماوي،
الازخهام امل٩اوي ،الازخهام الصخصخي.

)(1

- G Rislain MABANGA, La victime devant la cour pénale internationale , partie ou participant?,
l'harmattan, 2009, P 124.
(ٕ)-أمحد كائل عالـ ،احلماية الدكلية لضحايا اجلردية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ص ٗ.ٛ
اجلامعية-ٕٓ09
(ٖ) -بشالغم المية ،حنول نظاـ دكِف إنساين جديد يف القرف الواحد كالعشرين ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوـ السياسية ،جامعة اجلزائر ،السنة
ٕٓٔٓ ،ص .ٜٙ
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حٗض املد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤَم آلُت ً٢اثُت ٗٞالت لخىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وصلُل طل ٪الً٣اًا التي
حٗالجها الُىم التي جىته ٪خ٣ى ١إلاوؿان في ٧ل مً ال٩ىوٛى ،ؤوٚىضا ،بٞغٍُ٣ا الىؾُى ،الضاع ٞىع بالؿىصان( (.
اإلاىلب الشاويِ :الكت اإلادىمت الجىابُت الذولُت باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
حٗض املد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت ً٢اثُت ظىاثُت صولُت صاثمت مؿخ٣لت وم٨ملت للىالًاث الً٣اثُت الىَىُت
ؤوكئذ باجٟاُ٢ت صولُت لخماعؽ ؾلُاتها الً٣اثُت ٖلى شخام الُبُُٗحن املؿاولحن ٖلي اعج٩اب الجغاثم الضولُت
قض زُىعة ٖلى إلاوؿاهُتَ ،ظٍ زحرة هي الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٢ ،ىاٖضَا جمشل الجاهب
املىيىعي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت و٢ىاٖض املد٨مت الجىاثُت الضولُت هي إلاظغاءاث التي بمىظبها ٌٗا٢ب مغج٨بي َظٍ
الاهتها٧اث الجسخيمت والجغاثم الضولُت ٞهي جمشل الجاهب إلاظغاجي ل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
ٗٞال٢ت املد٨مت الجىاثُت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي جخمشل في ٧ىن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي هي مىيىٕ ازخهام
املد٨مت الجىاثُت الضولُت و٢ىاٖض املد٨مت الجىاثُت الضولُت هي ال٣ىاٖض إلاظغاثُت ٫جىُٟظ وجُبُ ٤ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي) (ٞ ،هما وظهان لٗملت واخضة) (.
الفشُ ألاوٌ :اجفاكُاث اللاهىن ؤلاوعاوي هي الجاهب اإلاىلىعي الخخفاؿ اإلادىمت الجىابُت الذولُت
بمٗجى ؤن الاجٟاُ٢اث إلاوؿاهُت املمشلت في اجٟاُ٢اث ظىُ ٠وبغوجى٧ىلحها إلاياُٞحن واجٟاُ٢ت الَاي وغيعَا مً الاجٟاُ٢اث
إلاوؿاهُت التي حؿعى لىٟـ الهض ٝويٗذ ههىم ٢اهىهُت ججغم ٧ل الاهتها٧اث الجؿُمت ألخ٩امها بطن هي جًٟي نٟت
الخجغٍم نغاخت ٖلى املسالٟاث الجؿُمت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وَظا ما ههذ ٖلُه اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عبٗت
 1977ظغم 8مسالٟاث
خُض ظغمذ 12مسالٟت ظؿُمت واٖخبرتها ظغاثم خغب٦ ،ما ؤن البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لؿىت
ظؿُمت واٖخبرَا ظغاثم خغب وبما ان ظغاثم الخغب جضزل في الازخهام املىيىعي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت بمىظب
املاصة 8مً هٓامها ؾاسخي التي جىو نغاخت ٖلى ازخهام املد٨مت في الجغاثم التي جتر٦ب ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت
الضولُت والجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت بطن ٞاملد٨مت الجىاثُت الضولُت حُٛي اهتها٧اث ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
حهض ٝال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بلى بيٟاء الخماًت ٖلى خ٣ى ١إلاوؿان في ْغو ٝاؾخصىاثُت )خاالث الخغب
والجزإ املؿلر( واملد٨مت الجىاتًت الضولُت لِؿذ مىٗؼلت ٖلى آلازاع الجؼاثُت للخغوب ،بل ؤن َظٍ آلازاع هي مً ؤَم
ؤؾباب الضٖىي إلوكائها وهي في نلب ازخهاناتها ،لظا حٗخبر مد٨مت ٢اهىن صولي بوؿاوي) (.
بطن الاجٟاُ٢اث إلاوؿاهُت هي الجاهب املىيىعي الزخهام املد٨مت ،باٖخباعَا ؤيٟذ َاب٘ الخجغٍم ٖلى جل٥
ٗٞا ٫التي حك٩ل مجا ٫الزخهانها.

(ٔ) -داكد كماؿ ،فعالية القضاء اجلزائي الدكِف يف ذبسيد القانوف الدكِف اإلنساين ،مذكرة ماجستري ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،السنة اًف
ٕٔٔٓ ،ص ٓ.ٛ
(ٕ)-أمحد احلميدم :القانوف الدكِف اإلنساين كاحملكمة اجلنائية الدكلية ،القانوف الدكِف اإلنساين"آفاؽ كربديات"،
اجلزءٔ ،ط ٔ  ،تأصيل القانوف الدكِف اإلنساين كآفاقو ،منشورات احلليب احلقوقية ،ٕٓٓ٘ ،ص ٓٗ.
(ٖ) -ناصرم مرًن ،فعالية العقاب على االنتهاكات اجلسيمة للقانوف الدكِف اإلنساين ،مذكرة ماجستري ،جامعة حاج خلضر باتنة ،السنة اجلامعية ،2009-2008
ص ٓٔ.
كلية للصليب األمحر،
(ٗ)-د .عامر الزماِف ،القانوف الدكِف اجلنائي كالقانوف الدكِف اإلنساين ،ندكة القانوف الدكِف اإلنساين كالعالقات الدكلية ،جامعة دمشق الد
ٕٗٓٓ ،ص ٔٔٔ.
امعية -ٕٓٔٓ :

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

135

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
الفشُ الشاوي :اإلادىمت الجىابُت الذولُت هي الؽم الاحشاةي لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
جسخو املد٨مت بالىٓغ في ؤقض الجغاثم زُىعة وؤ ٘ٓٞاملماعؾاث التي جشحر ٢ل ٤املجخم٘ الضولي ،زانت
الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وح٘ص آلالُت الٟٗالت لٟغى اخترام ٢ىاٖضٍ وجُبُ٣ها خُض جىو اجٟاُ٢اث
ظىُ ٠نغاخت ٖلى الؼام الضو ٫بدىُٟظ ؤخ٩امها و٢م٘ ٗٞا ٫التي حك٩ل اهتها٧اث ناعزت لىهىنها وطل ٪بمدا٦مت
ومٗا٢بت مغج٨بحها ؤمام مدا٦مها الىَىُت ؤو حؿلُمهم ملدا٦متهم في صولت َغ ٝؤو حؿلُمهم للمد٨مت الج هاثُت الضولُت،
ومً َىا وؿخيخج ؤن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ظٗلذ املد٨مت الجىاثُت الضولُت الجاهب إلاظغاجي ل٣ىاٖضَا) (.
اإلابدث الشاويِ :ىابم اإلادىمت الجىابُت الذولُت في جىفُز اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
بن يغوعة ومخُلباث بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،جخجلى في ٧ىجها يغوعة ٖملُت ملىاظهت الاهتها٧اث
الُٟٗٓت ل٩ل الُ٣م إلاوؿاهُت والتي لم جخم ً٨املدا٦م الجىاثُت الضولُت الؿاب٣ت مً جد ٤ُ٣طل٦ ٪ما ان بوكاء املد٨مت
الجىاثُت الضولُت في ْل الخىاػهاث ال٣اثمت ٖلى املؿخىي الضولي حك٩ل هىٖا مً الخدضي الظي ًيبػي الٗمل ٖلى ججاوػٍ
ٖبر الاظخهاص في مخُلباث جُٟٗل صوع املد٨مت الجىاثُت الضولُت في جىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي عٚم الهٗىباث
والٗىاث ٤التي جدى ٫صون الخُبُ ٤الٟٗا ٫ألخ٩ام َظا ال٣اهىن ،وهي ٖىاث ٤صازلُت وٖىاث ٤زاعظُت) (.
اإلاىلب ألاوٌ:الّىابم الذاخلُت
جخمشل في مجمىٖت الُ٣ىص التي وعصث في ههىم هٓامها ؾاسخي والتي حُٗ ٤املد٨مت في ؤصائها الزخهاناتها.
الفشُ ألاوٌ :هلق في اخخفاـاث اإلادىمت الجىابُت الذولُت
جخمشل َظٍ الٗىاث ٤في ؤوظه ال٣هىع التي قابذ ازخهانها املىيىعي ،الؼمجي ،الصخصخي ،امل٩اوي.
-1الّىابم اإلاخّللت باخخفاؿ اإلاىلىعي للمدىمت الجًابُت الذولُت
جسخو املد٨مت بالىٓغ في الجغاثم قض زُىعة ٖلى املجخم٘ الضولي ،والتي جسخو بالىٓغ ٞحها بٗض مغوع7
ؾىىاث مً صزى ٫هٓامها ؾاسخي خحز الخىُٟظ ل ً٨في ٧ل الجغاثم التي جسخو ٞحها املد٨مت جىاظهها نٗىباث ملىاظهتها.
ا-ظغٍمت إلاباصة :ج٣خهغ ٖلى الجماٖاث "الىَىُت و زيُت والٗغُ٢ت والضًيُت" ،ولم ًخم بصعاط "الجماٖاث
الؿُاؾُت والاظخماُٖت"ٞ ،مً املاؾٖ ٠ضم جىؾُ٘ ٢اثمت ٗٞا ٫املك٩لت لجغٍمت إلاباصة املكخمل ٧ل الجغاثم التي
جغج٨ب يض ٢لُاث زيُت ،ول ً٨لخؿً الخٔ ًم ً٨مخابٗت َظٍ الجغاثم باٖخباعَا ظغاثم يض إلاوؿاهُت) (.
ب-الجغٍمت يض إلاوؿاهُت :عٚم الاهجاػ ال٨بحر الظي خ٣٣ه الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت بخٗغٍٟه
للجغاثم يض إلاوؿاهُت ومؿاَمخه في ج٣ىحن ال٣اهىن الضولي الٗغفي بال ؤن مُٗاع "بَاع هجىم واؾ٘ الىُا ١ؤو مجهجي"
ًىُىي ٖلى قغوٍ جًٗ ٠بم٩اهُت مخابٗت َظٍ الجغٍمت.
ط  -ظغٍمت الٗضوان :لم ًغص في هٓام املد٨مت الجىاثُت الضولُت حٗغٍ ٠واضر لجغٍمت الٗضوان وبطا ما ٧اهذ
جسخو بهظٍ الجغٍمتٞ ،ةن مُشا ١مم املخدضة ًمىذ ملجلـ مً ج٣غٍغ و٢ىٕ ؤي ٖمل مً ؤٖما ٫الٗضوان ،وجغ ٥املؿإلت

(ٔ)-د .أمحد احلميدم ،القانوف الدكِف اإلنساين كاحملكمة اجلنائية الدكلية ،ادلرجع السابق ،ص ٘٘.٘ٓ-
(ٕ)-دريدم كفاء ،ادلرجع السابق ،ص ٖ٘ٔ.
(ٖ) -دريدم كفاء ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٔٗ
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ملجلـ مً ل٩ىهه َُئت ؾُاؾُت ًغاعي مهالر الضو ٫ال٨بريً ،ىٟغص بهظا الازخهام وفي خالت عجؼٍ ًىٗ٣ض
الازخهام للجمُٗت الٗامت) (.
ص-ظغاثم الخغب :ل٣ض ؤصعظذ املاصة 8مً هٓام املد٨مت الجىاثُت الضولُت َاثٟت مً الجغاثم التي جغج٨ب ؤزىاء
الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت٧ :الخجىُض إلاظباعي ؤو الُىعي لؤلَٟا ٫صون ؾً ،15وججغٍم الهجماث يض ُٖان
املضهُت والتي لم ج ً٨مجغمت مً ٢بل ،بال ؤهه مً املاؾٖ ٠ضم ججغٍمها ،الجغاثم الخالُت:
 حٗمض ججىَ٘ الؿ٩ان املضهُحن. وججغٍم الهجماث املىظهت يض قٛا ٫الهىضؾُت وامليكأث التي جدىي ٢ىي زُحرة والجغاثم التي حؿبب ؤيغاعا واؾٗتالىُا ١وَىٍلت مض والتي جًغ بالبِئت الُبُُٗت.
٦ما ؤن املاصة 8مىه جمحز بحن الجزاٖاث املؿلخت الضولُت والجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت بال ؤن ال٣ٟغة 2ويٗذ
قغٍ وظىص هؼإ مؿلر ٚحر صولي مخُاو ٫وَظا الكغٍ ؾِك٩ل ٖلى املد٨مت نٗىبت جدضًض املضة الالػمت الٖخباع الجزإ
مخُاو ٫ؤم ال.
بياٞت لهظا جىو املاصةٖ 124لى ؤهه ًجىػ ألي صولت َغ ٝحٗلُ ٤ازخهام املد٨مت بالىٓغ في ظغاثم الخغب
التي ٢ض جغج٨ب ٖلى ؤعايحها ؤو مً َغ ٝمىاَىحها ملضة 7ؾىىاث بم٣خطخى بٖالن جىصٖه لضي املد٨مت ،وَظا ما ًُل٤
ٖلُه هٓام "  "Opting outوبهظا ٣ٞض ؤوكإث ٖضالت ظىاثُت صولُت خؿب الُلب "  "Justice international a la carteجلجإ بلحها
الضو ٫التي ًغج٨ب مىاَجها بخضي ٗٞا ٫املظ٧ىعة في املاصة 8ملى٘ املد٨مت مً مخابٗتهم.
وبالغٚم مً الخ٣ضم الظي ؤخغػٍ هٓام املد٨مت الجىاثُت الضولُت بال ؤهه لم ًخم اصعاط وججغٍم َظٍ الجغاثم
يمً ازخهانها باٖخباعَما ظغاثم ؤقض زُىعة ومىي٘ اَخمام املجخم٘ الضولي-.ججغٍم ؤؾلخت الضماع الكامل
و ؾلخت الجضًضة مشل ٢ىابل الٟىؾٟىع والُىعاهُىم.
ظغٍمت إلاعَاب.ظغٍمت الاججاع ٚحر املكغوٕ للمسضعاث. ظغٍمت الخهاع. -2الّىابم اإلاخّللت باالخخفاؿ الضمني للمدىمت الج هابُت الذولُت:
اهخ٣ض الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖلى "مبضؤ ٖضم الغظُٗت" ،ألجها جسخو بالىٓغ في الجغاثم
التي اعج٨بذ بٗض صزى ٫هٓامها خحز الخىُٟظٞ ،ما مهحر الجغاثم املؿخمغة والجغاثم الخُحرة التي اعج٨بذ ٢بل صزى٫
هٓام عوما خحز الخىُٟظ والىدُجت ٧اهذ بٗض صزى ٫هٓام عوما خحز الخىُٟظ ،مشل الجغاثم التي حؿخسضم ٞحها ؤؾلخت
بُىلىظُت ؤو ُ٦مُاثُت ٚحر طاث ؤزغ ٞىعي جاصي إلباصة ال٨شحر مً شخام بٗض مغوع ٞترة مً الؼمً.
 -3الّىابم اإلاخّللت باالخخفاؿ اإلاياوي للمدىمت الجىابُت الذولُت:
جسخو املد٨مت بالىٓغ في الجغاثم التي جغج٨ب ٖلى ؤعاضخي ؤو مً َغ ٝمىاَجي جل ٪الضو٦.٫ما ًجىػ لها ؤن
جسخو بالىٓغ في الجغاثم املغج٨بت مً َغ ٝمىاَجي صولت ٚحر َغ ٝبطا ما ؤٖلىذ ٢بىلها بازخهام املد٨مت ،ؤو بىاء

(ٔ)-د.أبو العال أمحد عبد اهلل ،تطور دكر رللس األمن يف حفف السلم كاألمن الدكليني -رللس األمن يف عاَف متغري -دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،ٕٓٓٛ ،
ص .ٜٛ
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ٖلى بخالت مً َغ ٝمجلـ مًٞ ،ما مهحر الجغاثم التي جغج٨ب ٖلى ب٢لُم صولت ٚحر َغ ٝومً َغ ٝمواًَ لضولت
ٚحر َغ ٝفي هٓام املد٨مت؟) (.
 -4الّىابم اإلاخّللت باالخخفاؿ الشخص ي للمدىمت الجىابُت الذولُت
حٗخبر املد٨مت ؤن ججىُض َٟا ٫صون ؾً 15ظغٍمت خغب ،وَى ما ًخٗاعى م٘ الىا ٘٢الظي ًشبذ ؤهه ؤزىاء
الجزاٖاث املؿلخت ًخم ججىُض َٟا ٫مً ؾً 18-15ؾىت) (.
ؤما باليؿبت ملىاو٘ املؿاولُت ٣ٞض ههذ ٖلحها املىاص 33،32،31مً الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت
ججضع إلاقاعة بلى ؤن املاصة٣ٞ 31غة/1ط ؤن ب٢غاع هٓام إلاٖٟاء مً املؿاولُت ألؾباب جخٗل ٤بالخُغ ،الضٞإ الكغعي
والًغوعة الٗؿ٨غٍت ،والظي ًدُم امل٩اؾب املٗخبرة التي خ٣٣ها ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
إلاوؿان
الفشُ الشاوي :هلق في الاخخفاؿ الخىمُلي للمدىمت الجىابُت الذولُت
بن ازخهام املد٨مت الخ٨مُلي للً٣اء الىَجي ظاء اختراما ملبضؤ ؾُاصة الضو ،٫والظي بمىظبه ج٩ىن املد٨مت
الجىاثُت الضولُت م٨ملت ألوظه ال٣هىع التي حٗتري الاظهؼة الً٣اثُت الضازلُت في مىاظهت الجغاثم قض زُىعة في
املجخم٘ الضولي ،بال ؤن َىاٖ ٥غاُ٢ل جدى ٫صون جُبُ ٤طل ٪وهي:
ا٢-غاع الٟٗى ًٖ الجغاثم الضازلُت يمً ازخهام املد٨مت الجىاثُت الضولُت:
ل٣ض ظغث الٗاصة ٖىض اهتهاء الجزاٖاث املؿلخت ؤو مً ػماث الضازلُت بنضاع الضو ٫املٗىُت ٢ىاهحن جمىذ الٟٗى
لجمُ٘ شخام بمً ٞحهم املؿاولحن الظًً اعج٨بىا ؤو وٟ٢ىا وعاء اعج٩اب اهتها٧اث ظؿُمت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي ،وطل ٪بٗض اؾخٗاصة مً في البلض وجد ٤ُ٣املهالخت الىَىُت ،وبالغٚم مً ٖضم قغُٖت َظٍ ال٤واهحن في
ال٣اهىن الضولي واملٗاعيت الكضًضة التي جىلحها املىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت لهظٍ ال٣ىاهحن بال ؤن الضو٫
ماػالذ جُب٣ها ٞغٚم زُىعة َظا إلاظغاء والظي ٌٗخبر ج٨غَؿا واضخا لش٣اٞت إلاٞالث مً الٗ٣اب
ب -الؿلُاث املمىىخت ملجلـ مً بمىظب الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت:
ل٣ض خاو ٫وايٗىا الىٓام إلاوؿاوي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤن ًجٗلىا للمد٨مت طاجُت مؿخ٣لت ًٖ ؤي
مىٓمت صولُت ،وبن ٧اهذ َظٍ الاؾخ٣اللُت ال جمى٘ مجلـ مً مً بخالت ؤًت ًُ٢ت ؤمام املد٨مت مخهغٞا بمىظب
الٟهل الؿاب٘ امً مُشا ١مم املخدضة ،وهي الخالت الىخُضة التي ٌٗخبر ٞحها ازخهام املد٨مت ٧ازخهام ؤنُل ؤمام
املدا٦م الىَىُت .بن ٖال٢ت مجلـ مً باملد٨مت الجىاثُت الضولُت ج٣ىم ٖلى زالزت ؤؾـ''.
 ؾاؽ الاًجابي "ٖ "The positive pillarىضما ً٣ىم مجلـ مً بةخالت الًُ٣ت للمد٨مت. ؾاؽ الـلبي "ٖ " The nigative pillarىضما ً٣ىم املجلـ بةعظاء الخد ٤ُ٣واملخابٗت ؤمام املد٨مت. ؾاؽ الًمجي " ٖ "The redden pillarىضما ً٣ضع املجلـ الخالت املٗغويت ٖلى املد٨مت بإجها ظغٍمت ٖضوان.ط  -ؾلُت مجلـ مً في بخالت الًُ٣ت ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت

(ٔ)-دريدم كفاء ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٔ٘
(ٕ) -ساندراسنجر ،محاية األطفاؿ يف حاالت النزاع ادلسلح ،يف دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين مؤلف مجاعي
ربت إشراؼ مفيد شهاب ،دار ادلستقبل العريب ،القاىرة ،ص ٘٘ٔ.
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ٌؿخمض مجلـ مً قغُٖخه في َظٍ املماعؾت مً زال ٫الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١مم املخدضة بٗضما ً٠ُ٨
الًُ٣ت ٖلى ؤجها جمـ بالؿلم و مً الضولُحن ؤي ٖضوان ،و٦ظل ٪مً الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت
بمىظب املاصة  5التي جدضص ملجلـ مً خضوصٍ ونالخُاجه وببضاء مالحْاجه ،وبمىظب املاصة 17مً الىٓام ؾاسخي
للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٞةهه ًم ً٨للمد٨مت ع ٌٞإلاخالت زم مجلـ مً ،وفي املاصة 53جمىذ للمضعي الٗام ؾلُت
ج٣غٍغ ٖضم وظىص ؤؾاؽ مٗ٣ى ٫ملباقغة بظغاءاث الخد ٤ُ٣ؤو امل٣اياة واملد٨مت ج٩ىن مسخهت بالبذ في مضي ٗٞالُت
الىٓام الً٣اجي الىَجي في مخابٗت الجغاثم التي جضزل يمً ازخهانها بطن ؾلُت مجلـ مً مسىلت له بمىظب
هٓام املد٨مت الجىاثُت الضولُت.
ص  -ؾلُت مجلـ مً في الخد ٤ُ٣وامل٣اياة ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت.
ًخضزل مجلـ مً بمىظب هٓام املد٨مت في جإظُل الضٖىي في ؤي مغح لت مً مغاخلها ؾىاء في بضاًت الخد٤ُ٣
ؤو ؤزىاء بظغاءاث املدا٦مت ملضة 12قهغا ٢ابلت للخجضًض
بن مىذ مجلـ مً ؾلُت جإظُل املدا٦ماث ختى ًٟلذ املجغمحن مً الٗ٣اب ٌٗجي ؤن هٓام عوما ٢ض ٢بل بإن
ٌٗه ٠الؿلم و مً الضولُحن بٗضالت املد٨مت ،زانت ؤهه لم ًدضص مُٗاص بضؤ مضة إلاعظاء ؤي 12قهغ) ( مً ج٣ضًم
مجلـ مً الُلب ؤو مً جاعٍش ٖلم املد٨مت به.
بن مجلـ مً ؤصاة ؾُاؾُت ،بِىما املد٨مت الجىاثُت الضولُت هي َُئت ً٢اثُت ،خُض ال ًيبػي لؿلُت
ؾُاؾُت ؤن جماعؽ ازخهانها ٖلى الؿلُت الً٣اثُت ،ألن طل ٪مً قإهه الخإزحر ٖلى الٗضالت ،مما ًى٣و مً ٗٞالُت
املد٨مت الجىاثُت الضولُت) (.
اإلاىلب الشاوي:الّىابم الخاسحُت
حُٗ ٤املد٨مت في ؤصاء مهامها مجمىٖت ٖىامل زاعظُت بؿبب ُٚاب وظىص ؾلُت جىُٟظًت ؤو ما ٌؿمى بظعإ ٖؿ٨غي
) ،(Bras Arméبياٞت بلى ؾباب ؤزغي.
الفشُ ألاوٌ :لّف الخّاون الذولي
ال جخىٞغ املد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖلى ٚغاع املدا٦م الجىاثُت الخانتٖ ،لى ٢ىة ٢ؿغٍتٞ ،هي عَُىت خؿً هُت
َغا ،ٝوٖملها مجهى ٫الىخاثج لؿبب بؿُِ وَى ؤن هٓامها ال٣اهىوي ال ًخًمً ؤي ٖ٣ىبت ٖلى صولت جمخى٘ الخٗاون
مٗها ،بن الالتزام الٗام الظي ؤ٢غٍ الىٓام ؾاؽيبالخٗاون م٘ املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،ال ًم ً٨اٖخباعٍ ؾىي التزاما
ق٩لُا ،خُض لم ًخم الىو ٖلى ؤي ٖ٣ىبت ٗٞلُت ًم ً٨حؿلُُها ٖلى الضولت الُغ ٝفي خالت بزاللها بالتزاماتها الىاججت
ًٖ اهًمامها بلحها.
بن الضوَ ٫غا) ٝالتي ًبلٖ ٜضصَا 123صولت لؿىت  (2015في املد٪مت ملؼمت بالخٗاون م٘ املد٨مت ،و٦ظل٪
 1977التي
 1949وبغوجى٧ىلحها إلاياُٞحن لٗام
الضوٚ ٫حر الاَغا ٝملؼمت بالخٗاون م٘ املد٨مت َب٣ا الجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام
انبدذ ٢ىاٖضَا بك٩ل ُ٢عي ظؼءا مً ال٣اهىن الضولي الٗغفي ،والتي جٟغى ٖلى الضو ٫الالتزام باخترام وٟ٦الت اخترام
١واٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
(ٔ)-د .عصاـ نغمة إمساعيل ،الواليات ادلتحدة األمريكية كالقضاء اجلنائي الدكِف ،القانوف الدكِف اإلنساين ،آفاؽ
كربديات ،جزءٔ" ،تأصيل القانوف الدكِف اإلنساين كآفاقو" ط  ،1منشورات احلليب احلقوقية ،ٕٓٓ٘ ،ص .ٙٚ
(ٕ)-دريدم كفاء ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٗٛ
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الفشُ الشاوي :مىكف الىالًاث اإلاخدذة مً اإلادىمت الجىابُت الذولُت
حٗخبر الىالًاث املخدضة مً الضو ٫الضاثمت الًٗىٍت في مجلـ مً وؤ٦بر ٢ىة ٖؿ٨غٍت في الٗالم و ٦ثر
مكاع٦ت في ٢ىاث خ ٟٔالؿالم ممُت ،و٧ىجها صولت مٗاعيت للمد٨مت الج هاثُت الضولُت عٚم ؤجها وٗ٢ذ ٖلى الىٓام
 ،2000وبامخُاػاث هي ما وعص في املاصة 98مً هٓامها ؤي ٖضم مىذ
ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت في 31صٌؿمبر
املد٨مت الازخهام بالىٓغ في الجغاثم الضولُت بإزغ ٞىعي ويماها للخهاهت وإلاٞالث ملىاَىحها مً ٖضالت َظٍ املد٨مت
 2001بذجت ؤن املد٨مت حُٟٗ٦ ٤اخها يض إلاعَاب.
بال ؤجها سخبذ جىُٗ٢ها في ماي ؾىت
ا-الًٛىَاث مغٍُ٨ت ٖلى مجلـ مً إلنضاع ٢غاعاث لخهاهت مىاَىحها.
بضؤث الىالًاث املخدضة خملتها الٗاملُت يض املد٨مت وطل ٪بتهضًض مجلـ مً بسخب بٗشاتها التي حٗمل في
مجا ٫خ ٟٔالؿالم ،و٦ظا ص ٘ٞخهت مالُت ،ما لم ًهضع مجلـ مً ٢غاع ًدهً ظىىصَا الٗاملحن في ٢ىاث خٟٔ
٣ً 1422طخي بةٖٟاء ٧ل مغٍُ٨حن مً املشى ٫ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت ملضة12
الؿالمٞ ،إنضع املجلـ ٢غاع ع٢م
 2003الظي بمىظبه ججحز َلب ثمضًض الخهاهت مً املخابٗت ؤمام املد٨مت ملضة
 1487في 12ظىان
قهغ ،زم ؤنضع ٢غاع ع٢م
 12قهغ باليؿبت للمؿاولحن واملىْٟحن مً مىاَجي الضوٚ ٫حر َغا ٝفي الىٓام ؾاسخي للمد٨مت ،املكاع٦حن في
الٗملُاث التي جيكئها مم املخدضة ؤو جإطن بها) (َ ،ظٍ ال٣غاعاث الهاصعة مً مجلـ مً جسال ٠الىٓام ؾاسخي
للمخ٨مت الجىاثُت الضولُت ل٩ىجها ميكإة بمٗاَضة صولُت ،ولهُئت ً٢اثُت لها نٟت الدكغَ٘.
ب٢-اهىن خماًت ؤٞغاص ال٣ىاث املؿلخت مغٍُ٨ت )( ASP
)(
٣ً 2002طخي بٗضم حٗاون املدا٦م مغٍُ٨ت م٘ املد٨مت الجىاثُت الضولُت
ؤنضعث الى.م.ؤ ٢اهىن في 30ؾبخمبر
والخض مً مكاع٦ت ال٣ىاث الامغٍُ٨ت في ٖملُاث خ ٟٔالؿالم ممُتًٞ ،ال ًٖ اؾدبٗاص اللجىء بلى اؾخٗما ٫ال٣ىة
إلَال ١ؾغاح املىاَىحن مغٍُ٨حن املدخجؼًٍ لضحها٦ ،ما ًخًمً الىو ٖلى مى٘ املؿاٖضاث مغٍُ٨ت الا٢خهاصًت
والٗؿ٨غٍت ًٖ الضوَ ٫غا ٝفي الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولية ،وٖضم ظىاػ مخابٗت َظٍ املد٨مت
املىاَىحن مغٍُ٨حن لخٗاعى ؤخ٩ام هٓامها ؾاسخي م٘ الضؾخىع مغٍ٩ي.
ط-اجٟاُ٢اث الخهاهت وإلاٞالث مً الٗ٣اب
ملا ٞكلذ الى.م.ؤ في مٗاعيتها في بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت٢ ،امذ بكً خملت ٖاملُت لض ٘ٞبلضان الٗالم
للضزى ٫مٗها ٝياجٟاُ٢اث زىاثُت للخهاهت وإلاٞالث مً الٗ٣اب ،وبال حسخب املٗىهت الا٢خهاصًت ٖلى الضو ٫التي عًٞذ
الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢اتها.
الخاجمت
بن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ً٨غؽ ههىم ٢اهىهُت مشالُت و٦ظل ٪آلُت ٢اهىهُت ٗٞالت لخُبُ٣ها بال ؤهه ًٟخ٣ض
لئلعاصة الؿُاؾُت للصو ٫والتي جدى ٫صون جُبُ٣ه وبُٖاثه هخاثج ٗٞالت ٖلى ؤعى الىا ،٘٢ل ً٨بما ؤن املد٨مت الجىاثُت
الضولُت جل٣ذ ال٣بى ٫الٗالمي لهاٞ ،هي حؿعى لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها بال ؤجها جخىٖ ٠٢لى ظملت مً الكغوٍ وهي:
)(1

- SLIM LAGHMANI, Affaires et documents de droit international, centre de publication
universitaire, Tunis, 2005, P 512.
)(2
- Benjamin ROLINDOLIN, La cour pénale internationale: Les inquiétudes des américains
relativement à un procureure de poursuite international, division du droit et du gouvernement
Parlement Français, le 14 mai 2002, P 17.In: www.parl.gc.ca/
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ًجب ج٨غَـ مباصت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ؤ٦ثر مً املهالر الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وإلاؾتراجُجُت للضو.٫حصجُ٘ الضوٖ ٫لى بنالح ؤهٓمتها الً٣اثُت الجىاثُت بما ًدىاؾب م٘ ؤخ٩ام و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٦ظا بماًخىا ٤ٞم٘ الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت) (.
إلا٢غاع ب٨ٟغة الضٖىي الكٗبُت ٖلى املؿخىي الضولي ،والتي بمىظبها ًد ٤ل٩ل صولت املُالبت بمخابٗت املؿاولحن ٖلىاهتها٧اث ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي) (.
بن بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ٌك٩ل ؤَم الخُىاث التي ُٗ٢ها املجخم٘ الضولي إليٟاء الٟٗالُت
ٖلى ؤخ٩امه ،الظي ؾِب٣ى إلاَاع املغظعي املىيىعي للمد٨مت.
كابمت اإلاشاحْ
وال :كابمت اإلاشاحْ باللغت الّشبُت
.1الىخب
_ ؤبى الٗال ؤخمض ٖبض هللا ،جُىع صوع مجلـ مً في خ ٟٔالؿلم و مً الضولُحن -مجلـ مً في ٖالم مخٛحر ،صاع
.،2008
الجامٗت الجضًضة ،إلاؾ٨ىضعٍت،
_ ؤخمض الخمُضي :ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملد٨مت الجىاثُت الضولُت ،ال٣انون الضولي إلاوؿاوي"آٞا ١وجدضًاث"،
.،2005
الجؼء،1ٍ ،1جإنُل ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وآٞا٢ه ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت،
.2014
_ بً بىٖبض هللا مىهُت ،املغ٦ؼ ال٣اهىوي لطخاًا الجغاثم الضولُت ،صاع الُاػوعي ،عصن،
_ بىضاوص ٦ماٗٞ ،٫الُت الً٣اء الجؼاجي الضولي في جج ؾُض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت خؿِبت
.2011
-2010
بىٖلي الكل ،٠الؿىت الجامُٗت:
_ خؿام بسىف ،آلُاث جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ٖلى الهُٗض الضولي ،بضون َبٗت ،صاع الهضي للُباٖت واليكغ
.2012
والخىػَٖ٘ ،حن مُلت ،الجؼاثغ،
_ ؾاهض ػاؾىجغ ،خماًت َٟا ٫في خاالث الجزإ املؿلر ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مال ٠ظماعي جدذ
اقغا ٝمُٟض قهاب ،صاع املؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.،
_ ٖامغ الؼمالي ،ال٣اهىن الضولي الجىاجي وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،هضوة ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي والٗال٢اث الضولُت،
.2004
ظامٗت صمك ٤الضولُت للهلُب الاخمغ،
_ ٖهام وٛمت بؾماُٖل ،الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت والً٣اء الجماجي الضولي ،ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،آٞا ١وجدضًاث،
.2005
ظؼء" ،1جإنُل ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وآٞا٢ه" ٍ  ،1ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت،
.1989
_ مدمض ؾُٗض الض٢ا ،١ال٣اهىن الضولي الٗام ،الجؼء ،1املُبىٖاث الجامُٗت ،إلاؾ٨ىضعٍت،

(ٔ)-د.زلمد سعيد الدقاؽ ،القانوف الدكِف العاـ ،اجلزءٔ ،ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،ٜٜٔٛ،ص ٗٗ.
(ٕ) -أمحد احلميدم ،القانوف الدكِف اإلنساين كاحملكمة اجلنائية الدكلية ،ادلرجع السابق ،ص .٘ٙ
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_ مدمض ٖؼٍؼ ق٨غي ،ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملد٨مت الجىاثُت الضولُت ،املاجمغ الٗلمي الؿىىي ل٩لُت الخ٣ى١
.2005
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي) آٞا ١وجدضًاث( ،ظؼء ،1ٍ ،3ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ،لبىان،
2008
_ ننغ الضًً بىؾماخت ،خ٣ى ١ضخاًا الجغاثم الضولُت،قغح اجٟاُ٢ت عوما،ظؼء،2صاع َىمت ،الجؼاثغ،
.2اإلازهشاث
_ بكالٚم المُت ،هدىي هٓام صولي بوؿاوي ظضًض في ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت،
2010
ظامٗت الجؼاثغ ،الؿىت الجامُٗت -2009
2010
-2009
_جغٍ٩ي قغًٟت ،املدا٦م الجىاثُت الضولُت املسخلُت ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ،الؿىت الضعاؾُت:

142

_ صعٍضي وٞاء ،املد٨مت الجىاثُت الضولُت وصوعَا في جىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،ظامٗت خاط لخًغ
باجىت،مظ٦غة ماظؿخحر ،الؿىت الجامُٗت .2009-2008
_ قالَبُت مًنىع ،هُا ١املد٨مت الجىاثُت الضولُت في مجابهت إلاٞالث مً الٗ٣اب ،مض٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١بً
ٖ٨ىىن ،الؿىت الجامُٗت .2012-2011
_ هانغي مغٍمٗٞ ،الُت الٗ٣اب ٖلى الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت خاط لخًغ
باجىت ،الؿىت الجامُٗت .2009-2008
_ واظٗىٍ ؾٗاص ،خ٣ى ١الطخُت ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ،1الؿىت الجامُٗت:
.2013
-2012
زاهُا :كابمت اإلاشاحْ باللغت الفشوعُت
_ Benjamin ROLINDOLIN, La cour pénale internationale: Les inquiétudes des américains
relativement à un procureure de poursuite internationale, division du droit et du gouvernement
Parlement Français, le 14 mai 2002.
_ G Rislain MABANGA, La victime devant la cour pénale internationale, partie ou
participant?, le harmattan, 2009
_

SLIM LAGHMANI, Affaires et documents de droit international, centre de publication
universitaire, Tunis, 2005.
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الخلي بين ؤلاسَاب واإلالاومت و زشٌِلى اللمُت الفلعىُيُت مىز ِام 2001
جخفق :اللاهىن الذولي ،ولُت الخلىق والّلىم العُاظُت بً ِىىىن حامّت الجضابش 01
الباخشت :امدمذي بىصٍىت آمىت
إؼشاف ألاظخار الذهخىس خمادو الهاؼمي
145

 مّلىماث ِامت
ها٢كذ الباخشت :امدمضي بىػٍىت آمىت ،جدذ بقغا ٝؾخاط الذهخىس خمادو الهاؼمي ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٩لُت
الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ  ،1ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في ال٣اهىن الٗام ،جسهو ال٣اهىن الضولي بٗىىان" :
 ،"2001وطلً ٪ىم إلازىحن املىا ٤ٞلـ  8ظىان
الخلي بين ؤلاسَاب واإلالاومت و زشٌ ِلى اللمُت الفلعىُيُت مىز ِام
 ،2015ب٣اٖت املىا٢كاث الخانت ب٣ؿم الض٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ  ،1خُض ج٩ىهذ لجىت املىا٢كت مً
ؾاجظة آلاجُت ؤؾمائَم:
 ألاظخار الذهخىس بىبىش ِبذ اللادس ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ......1سبِعا.
ً
 ألاظخار الذهخىس خمادو الهاؼمي ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ........1ملشسا
ً
 ألاظخار الذهخىس س ي ِلي خمذ ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت الكلِ.........٠مىا
ً
 ألاظخار الذهخىس بللاظم خمذ ،ؤؾخاط حٗلُم ٖالي ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت البلُضةِ.........1مىا
ً
 الذهخىس سَؾ مدمذ ،ؤؾخاط مدايغ ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغِ .................... .1مىا
ً
 الذهخىس ِىان ِماس ،ؤؾخاط مدايغ ب٩لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغِ ..................... .1مىا
وبٗض املىا٢كت الٗلىُت واملضاولت الؿغٍت٢ ،غعث اللجىت مىذ الُالبت الباخشت امدمضي بىػٍىت آمىت ،قهاصة
ص٦خىعاٍ ٖلىم في ال٣اهىن الٗام ،جسهو ال٣اهىن الضولي ،بخ٣ضًغ مكغ ٝظضا م٘ تهىئت اللجىت والخىنُت باليكغ.
 ملخق الشظالت
جدىاوَ ٫ظٍ الغؾالت بالضعاؾت والبدض ،بخضي ؤَم إلاق٩الُاث التي ًىاظهها املجخم٘ الضولي وهي مؿإلت الخلِ
 ،"2001وا٫ثيخاولذ مً زاللها الى٢ىٖ ٝلى جُىع
بحن إلاعَاب وامل٣اومت وؤزغ طلٖ ٪لى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت مىظ ٖام
بق٩الُت الخلِ بحن امل٣اومة املؿلخت وإلاعَاب الضولي مً زال ٫ببغاػ ؤؾباب الخلِ بحنَما وؤزغ طلٖ ٪لى امل٣اومت
الٟلؿُُيُت.
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ٞبالغٚم مً ّ
ّ
ؤن َىا ٥خضوصا ملا ٌٗض مباخا وما ًضزل في بَاع املدٓىعاث ،م٘ طل ،٪بغػث ْاَغة زُحرة ،وهي
مداولت ون ٠بٌٗ خغ٧اث امل٣اومت باملىٓماث إلاعَابُت٢ ،هض حكىٍه نىعتها والخض مً جإًُضَا ٖلى املؿخىي الٗالمي
واملدلي ،اهُال٢ا مً الخىُْ ٠الؿُاسخي ألٖمالها والبدض في هخاثج اؾخسضام ال٣ىة في بَاع امل٣اومت وإلاعَاب صون
الى٢ىٖ ٝلى ؤؾبابها ومضي جىا٣ٞها م٘ ٢ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي ،مً مىُل ٤حٛلُب الؿُاؾت ٖلى ال٣اهىن ًٖص
ج ٠ُُ٨الٓاَغجحن ،و٢ض جغجب ًٖ طل ٪ج ٠ُُ٨إلاعَاب املماعؽ يض خغ٧اث امل٣اومت بإهه صٞإ قغعي٦ ،ما هي الخا٫
باليؿبت لالخخال ٫إلاؾغاثُلي ،بط ؤن امل٣اومت الٟلؿُُيُت لم ج٣م بخىؾُ٘ بؾتراجُجُتها مً زال ٫وي٘ بؾتراجُجُت
 ،2001مغ الظي ظٗلها ج ٘٣ضخُت للتروٍج
ظضًضة بٗض الخُىعاث التي ٖغٞها املجخم٘ الضولي ب٘ص ؤخضار 11ؾبخمبر
إلاٖالمي إلاؾغاثُلي و مغٍ٩ي ،ومً زم الخإزحر ؾلبا ٖلى نىعة امل٣اومت الٟلؿُُيُت التي ويٗذ مىي٘ الاؾدى٩اع ؤمام
الغؤي الٗام الٗالمي٣ٞ ،ض ٖملذ بؾغاثُل ٖلى جٖ ٠ُُ٨ما ٫إلاعَابُت ٖلى ؤجها صٞإ قغعي ،وون ٠ؤٖما ٫امل٣اومت
.2001
باإلعَاب ،و٢ض جُىع َظا الخىظه بٗض ؤخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر
مً َىا ٧ان لؼاما في ْل الخدىالث الضولُت ومداولت الخلِ بحن املٟاَُم ،الى٢ىٖ ٝلى َظا الىا ،٘٢في مداولت
إلًجاص الؿبُل للخُلىلت صون جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝاالء الظًً ًداولىن ج٣ضًم نىعة مٛاًغة للىا ٘٢الضولي ،الظي ٌكهض ٖلى
ظؿامت يغاع التي جلخ ٤بإٞغاص امل٣اومت املؿلخت ،هدُجت مداولت حكبحهها باإلعَاب وحسخحر بٌٗ الضو٧ ٫ل الىؾاثل
للً٣اء ٖلحها وحكىٍه نىعتها ًٖ َغٍ ٤الخغب إلاٖالمُت وٚحرَا مً ؾالُب التي صعظذ ٖلى اؾخٗمالها ،لظا جٓهغ
ؤَمُت وظىص بَاع ٢اهىوي لخُٛحر َظا الىي٘ ووي٘ الخضوص الٟانلت بحن إلاعَاب الضولي مً هاخُت ،وامل٣اومت املؿلخت
مً هاخُت ؤزغي ،لخىي٘ مىع في ههابها الٟٗلي.
َ مُت الذساظت
ًم٨ىىا ،ال٣ى ٫ب ّن بق٩الُت الخمُحز بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ظضًغة بالبدض ٖلى املؿخىٍحن الىٓغي
والٗملي ٖلى خض ؾىاءٞ ،مً ّ
الىاخُت الىٓغٍت ،ؾِخم الى٢ىٖ ٝلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي التي حٗغيذ ملٟهىمي إلاعَاب
الضولي وامل٣اومت املؿلخت للىنى ٫بلى مُٗاع صًٟ ٤ُ٢هل بُجهما؛ ؤما ّ
الىاخُت الٗملُتٞ :خخمشل في الى٢ىٖ ٝلى ؾباب
التي ّؤصث بلى الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،بُٛت جىَُْ ٠ظا الخلِ ؾُاؾُا لخد ٤ُ٣مهالر زانت،
وَى ما ًبرػ بىيىح مً زال ٫البدض في ؤزغ الخلِ ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت التي ؤنبدذ ج٣غن ؤٖماٞ ٫هاثلها
ً
وخغ٧اتها بإلاعَاب الضولي ٞهاع ًٖى امل٣اومت الٟلؿُُيُت بعَابُا وإلاعَاب إلاؾغاثُلي صٞإ ًٖ الىٟـ.
 ظباب الذساظت :ما ٞخذ املجا ٫لضعاؾت َظا املىيىٕ ظملت مً ؾباب املىيىُٖت لٗل ؤَمهاٚ :مىى
مهُلر إلاعَاب وجضازله وحكابهه م٘ ؤهىإ ٖى ٠ؤزغي ،وهدُجت لهظا ،جم اؾخسضام َظا الٛمىى في الخلِ بحن
إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت وَى ما ٌؿخىظب ّ
ؤن هدضص بض٢ت الٟىاع ١ؾاؾُت بُجهما.
ّ
ٞةهه ّلم ّ
ًخم
ي ٠بلى طلٞ ،٪ةن خ ٤امل٣اومت املؿلخت وبن ٧ان ٢ض ٦غؽ مً خُض الىاخُت الىٓغٍت ٦مبضؤ،
جىاوله مً ّ
الىاخُت الىاُٗ٢ت مً زال ٫الغبِ بِىه وبحن ْاَغة إلاعَاب الضولي لبدض الٗال٢ت الجضلُت بُجهما والتي ً٨دسخي
البدض ٞحها ؤَمُت ٦بري ،لظل ٪جم التر٦حز مً زالَ ٫ظا البدض ٖلى بُان متى ً٩ىن اؾخسضام ال٣ىة املؿلخت ٖمال
ً
مكغوٖا ،ومتى ُّد
بعَابا؟ ،وطل ٪بالخإُ٦ض ٖلى بٗاص ال٣اهىهُت ّ
والؿُاؾُت لٗملُت الخلِ بحن الٓاَغجحن مضاع
ٌٗض الٗمل
البدض وُُٟ٦ت الخمُحز بُجهما ،مؿدىضًً في طل ٪ل٣ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي و٢غاعاث وؤٖماَُ ٫ئت مم املخدضة
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ً
وٚحرَا مً ال٣ىاٖض التي ويٗذ خضوصا جٟهل بحن املٟهىمحن وجىضر مجا ٫وهُا٧ ١ل مجهما ،وال ق ٪ؤن َظا ًبرػ ؤَمُت
ؤن ًخم جىيُذ الٟغ ١بحن إلاعَابي واملىايل في بَاع امل٣اومت املؿلخت.
 2001وَى ٖام الهجماث إلاعَابُت
ً ،2001غظ٘ بلى ؤن ٖام
 خذود الذساظت :ؾبب جغ٦حز البدض ٕلى مضة ما بٗض
الكهحرة بإخضار 11ؾبخمبر ٖلى الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت ،وبن ٧ان الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت لِـ
 ،2001بط
بالجضًض ٣ٞض بغػ بك٩ل ٦بحر في ؤوازغ الؿبُٗيُاث وجُىع بك٩ل ؤ٦بر بٗض ؤخضار الخاصي ٖكغ من ؾبخمبر
مىدذ َظٍ خضار ٞغنت إلؾغاثُل لخ٣ىم بخًُِ ٤الخضوص الٟانلت بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ،بط جم اؾخٛال٫
جل ٪خضار لدكىٍه نىعة امل٣اومت املؿلخت وونٟها باإلعَاب وَى ما ؤزغ بضوعٍ ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،وٖلى
مكغوُٖت امل٣اومت التي ًماعؾها ا٫قٗب الٟلؿُُجي في مىاظهت املدخل إلاؾغاثُلي.
َ ذاف الذساظت :حهض ٝالبدض بلى الى٢ىٖ ٝلى ؾباب ال٩امىت وعاء ٖملُت الخلِ بحن إلاعَاب الضولي
ّ
وامل٣اومت املؿلخت ،وبًًاح ّ
ؤن مؿإلت الخلِ الخانل بحن املٟهىمحن جم جىُْٟها ؾُاؾُا لخد ٤ُ٣مهالر زانت ،مً
َىا جم الى٢ىٕ ٝلى بق٩الُت الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وؤٖما ٫امل٣اومت املؿلخت لىٗمل ٖلى مداولت الخمُحز بُجهما ومضي
جإزحر الخمُحز ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،ومً زم صخٌ ٧ل ٢اوٍل الباَلت التي جداو ٫بلها ١تهمت إلاعَاب بامل٣اومت
الٟلؿُُيُت.
 ـّىباث الذساظت :ؤما ًٖ الهٗىباث التي واظهخجي ؤزىاء بٖضاص َظا البدضٞ ،ةجها لً حكخمل ٖلى الهٗىباث
ؤن ٧ل باخض البض ّ
املاصًت وال٨ٟغٍت مىظ ازخُاع املىيىٕ وختى بجمام بهجاػ َظا البدضْ ،بط ّ
وؤن جىاظهه مشل َظٍ
الهٗىباث؛ بل ّ
بن واظبه الٗلمي ًدخم ٖلُه مىاظهتها وجدملها وجىُْٟها زضمت لبدشه الٗلمي ،ول ً٨ؾإ٥جٟي بؿغص
الهٗىباث الٗلمُت التي واظهخجي ؤزىاء بٖضاص َظا البدض والتي ًخٗل ٤بًٗها بُبُٗت املىيىٕ طاجه؛ ٣ٞض ٦ىذ مضع٦ت
ّ
مىظ البضاًت ؤوي ؤحٗامل م٘ مىيىٕ مدؿ٘ ،ومدكٗب حكىبه ٦شحر مً الخُٗ٣ضاث والخُىعاث التي جدخاط بلى جدلُل
وم٣اعهت وص٢ت في املٗالجت٦ ،ما ّ
ؤن مىيىٕ بخثي مدل زال ٝبحن املسخهحن لخض الؿاٖتٞ ،ل٩ل مجهم جىظهاجه التي
جسخل ًٖ ٠آلازغ الؾُما في ْل ؾُاؾت زلِ وعا ١التي جخبىاَا بٌٗ ُّد
الضو ،٫ول ً٨عٚبتي في مداولت بػالت الالخباؾاث
التي جدُِ باملىيىٕ ؤوظبذ ٖلي البدض في مسخل ٠ظىاهبه ومداولت بماَت الٛمىى ًٖ املؿاثل مذ  ٫الجض ٫والخال.ٝ
 إؼيالُت الذساظت :وجىدهغ مك٩لت البدض في ّ
ؤن مداوالث الخلِ بحن امل٣اومت املؿلخت وإلاعَاب الضولي ؤزغ بك٩ل
ّ
ؾلبي ٖلى امل٣اومت الٟلؿُُيُت؛ لظا هدؿاء ًٖ ٫صواعي الخلِ بحن إلاعَاب ّ
الضولي وامل٣اومت املؿلخت الؾُما مىظ ٖام
2001؟َ ،ل جدكابه ؤٖما ٫امل٣اومت م٘ إلاعَاب بلى الخض الظي ًبٗض ٖلى الخلِ بُجهما ؤو ؤن الخلِ بُجهما م٣هىص لِـ
ّ
هي آزاع واوٗ٩اؾاث الخمُحز بحن إلاعَاب ّ
له ؤؾاؽ مً الصخت؟ وما ّ
الضولي وامل٣اومت املؿلخت ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت؟
هُا ١بق٩الُت البدض ع٦ؼث ٖلى ٞغيُت عثِؿُت ،جىُل ٤مً ا٫بدض في ؤؾباب وهخاثج وآزاع الخلِ بحن
لخهغ
ّ
إلاعَاب ّ
الضولي وامل٣اومت وما جاصي بلُه ٖملُت الخمُحز مً اوٗ٩اؾاث اًجابُت ،جا٦ض ٖلى صٖم وج٨غَـ قغُٖت امل٣اومت
ّ
املؿلخت بما في طل ٪امل٣اومت الٟلؿُُيُت.
ّ
بلى َبُٗت املىيىٕ وحكاب٨ه؛ ٣ٞض ّ
إلاق٩الُت
جم الاٖخماص ٖلى ؤ٦ثر مً مًهج للىنى ٫بلى إلاظابت ًٖ
بالىٓغ
ّ
الؿاب٣ت والخد ٤٣مً صخت الٟغيُاث؛ لهظا جمذ الاؾخٗاهت باملىهج الخاعٍذي ،بىنٟه ٌؿاٖض في صعاؾت واؾدُٗاب
ماضخي ْاَغحي إلاعَاب ّ
الضولي وامل٣اومت٦ ،ما ّ
جم الاٖخماص ٖلى املىهج الىنٟي ،وطل ٪لغنض وحصخُو ْاَغحي إلاعَاب
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ّ
الضولي وامل٤اومت املؿلخت وبدض ظىاهبهما ال٣اهىهُت ٧اٞت ،واملكا٧ل التي جشحراجهما ٧اٞت ،بما في طلٖ ٪ملُت الخلِ بُجهما
والىخاثج وآلازاع املترجبت ٖلى طل ٪بُٛت ا٦دكا ٝالٗال٢ت بُجهما.
ًّا
وجمذ الاؾخٗاهت باملىهج الخدلُلي ،ول ً٨بم٣اعبت ٢اهىهُت ،ل٩ىن البدض ٢اهىهُا بالضعظت ولى وبن ٧ان املىيىٕ ٢ض
جم عبُه في ٦شحر مً خُان بالؿُاؾت؛ مً َىا جم جدلُل ظمُ٘ الاجٟاُ٢اث الضولُت وإلا٢لُمُت و٢غاعاث الهُئاث الضولُت
و٦ظا ؤعاء ال٣ٟهاء طاث الهلت ،زم بؾ٣اٍ طل ٪الخدلُل ٖلى املماعؾاث إلاؾغاثُلُت في مىاظهت الٟلؿُُيُحن؛ وبامل٣ابل
ّ
جمذ مُاب٣ت الىهىم التي جم جدلُلها ٖلى ج ٠ُُ٨وي٘ امل٣اومت الٟلؿُُيُت.
ُ َ ٌ
ّ
الثمت للىنى ٫بلى ؤَضا ٝالبدض َى املىهج امل٣اعن ،وطل ٪ملا له مً مؼٍت م٣اعهت الٓاَغة
٦ما ؤن ؤخض املىاهج ٦ثر م
مدل البدض بٓىاَغ ؤزغي قبحهت؛ خُض جم الى٢ىٖ ٝلى ؤوظه الدكابه بحن ْاَغحي إلاعَاب والم٢اومت التي ؤصث بلى
ً
الجم٘ بُجهما ،ونىال بلى جدضًض الٟىاع ١الغثِؿُت بُجهما.
َُ يلت ألاوشوخت :لئلظابت ًٖ إلاق٩الُت املُغوخت ،جم ج٣ؿُم البدض بلى بابحن و٧ل باب بلى ٞهلحن:
الباب و ،٫جم البدض مً زالله في بق٩الُت الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت المؾلخت وآزاعٍ ،ؤًً جم الخٗغى
ملضلى٧ ٫ل مً إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت في الٟهل وّ ،٫
لُخم البدض مً زال ٫املبدض و ٫في مٟهىم إلاعَاب
ّ
ال٣ٟهُت ،و٢ض جم الى٢ى ٝمً زالَ ٫ظا الجؼء ٖلى ؤن الخٗغٍٟاث الٗغبُت لئلعَاب جمُل
الضولي ،بالخٗغى للمداوالث
ألن وايٗحها ًخدغعون مً الخدحز الظي ًضم ٜالخٗغٍٟاث الٛغبُت؛ ّ
ؤ٦ثر بلى المويىُٖت -عٚم ٢هىع بًٗهاّ -
وبن مٗٓمها
ًداو ٫بزغاط ؤٖما ٫امل٣اومت املكغوٖت مً هُا ١حٗغٍ ٠إلاعَاب ،و٢ض ها ٫حٗغٍ ٠إلاعَاب ههِبا مً اَخمام املىٓماث
الضولُت التي ؾاَمذ في مداولت حٗغٍ ٠إلاعَاب الضولي ،خُض نضع ًٖ ؤظهؼتها ٖضة ٢غاعاث ؤ٦ضث مً زاللها بىيىح
ٖلى خ ٤الكٗىب في اؾخسضام ال٣ىة في ؾبُل ج٣غٍغ مهحرَا وجمُحزٍ ًٖ إلاعَاب ٖىض مٗالجتها لٓاَغة إلاعَاب.
٦ما جم الخٗغى ملداولت حٗغٍ ٠إلاعَاب مً زال ٫الاجٟاُ٢اث٣ٞ ،ض جًمىذ في مٗٓمها حٗضاصا لئلعَاب صون ؤن
ثبدض في مٟهىمه ،بال ؤهه ٖىض البدض في الاجٟاُ٢اث إلا٢لُمُت جإ٦ض بىيىح ؤن بٌٗ الاجٟاُ٢اث إلا٢لُمُت خاولذ
حٗغٍ ٠إلاعَاب وزانت الاجٟاُ٢ت الٗغبُت التي ٖغٞذ إلاعَاب ومحزث بِىه وامل٣اومت املؿلخت والخإُ٦ض ٖلى مكغوُٖت َظٍ
زحرة ،وؤهه ال ًم ً٨اٖخباع امل٣اومت املؿلر ة بعَابا بإي خا ٫مً خىا.٫
وزهو املبدض الشاوي لبدض مٟهىم امل٣اومت املؿلخت ،جل ٪الٗملُاث طاث الُاب٘ الٗؿ٨غي ،التي حؿخسضم
ٞحها ال٣ىة املؿلخت مً ٢بل ال٣ىاث الىٓامُت ؤو بىاؾُت ٖىانغ وَىُت مً ٚحر ؤٞغاص ال٣ىاث الىٓامُت؛ ول٩ي جماعؽ
امل٣اومت املؿلخت في بَاع قغعي ،البض ؤن جغج٨ؼ ٖلى ٖىانغ وم٣ىماث ؤؾاؾُتٞ ،بضون َظٍ امل٣ىماث ج٣ٟض ٖىانغ
مكغوُٖتها؛ ولهظا ًغي مٗٓم ال٣ٟهاء ؤن اليكاٍ الكٗبي والضا ٘ٞالىَجي وٖىهغ ال٣ىي التي ججغي يضَا ٖملُاث
امل٣اومت هي الٗىانغ ؾاؾُت واملغج٨ؼاث التي جمحز امل٣اومت املؿلخت ًٖ ؤهىإ الٓىاَغ زغي ،وزانت امل٣اومت
املضهُت والخغب َلُت ،الشىعة وخغب الاهٟها ،٫الٗهاباث املؿلخت ،وٖهاباث الاعجؼا١؛ ّ
وجم مً زال ٫املُلب الشاوي
الى٢ىٖ ٝلى مضي مكغوُٖت امل٣اومت املؿلخت وؤؾاؾها ال٣اهىوي ،وزانت مً زال٢ ٫ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
وال٣غاعاث والخىنُاث ا٫ناصعة في بَاع مُشا ١مم املخدضة ،و٦ظا مً زال ٫املٗاَضاث والاجٟاُ٢اث الضولُت وإلا٢لُمُت.
وللٗمل ٖلى الخٟغ٢ت بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلختّ ،
جىظب ٢بل ببغاػ الٟىاع ١ؾاؾُت بُجهما ،البدض
والخٗغٖ ٝلى بَاع الخلِ بحن املٟهىمحن وؤؾبابه ومٓاَغٍ وَى ما ٧ان ّ
مدل الضعاؾت في الٟهل الشاوي ،الظي حٗغى
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لبُان ؤؾباب الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر؛ بةبغاػ ؤَم الٗىانغ التي ؾاٖضث
ٖلى ظمٗهما في مٗجى واخض ،وبٗض ؤن جإ٦ض بما ال ًضٕ مجاال للك ٪الخباًً الىاضر بُجهما ،مً خُض ٖضم مكغوُٖت
و ٫ومكغوعية الشاهُت ،بال ؤن بؾغاثُل وبٌٗ الضو ٫الٛغبُت٢ ،ض صعظذ ٖلى الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت
املؿلخت ،خُض جمذ إلاقاعة في املبدض و ٫لضواعي الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلختٞ ،مً زال ٫املُلب
و ٫جم الخإُ٦ض ٖلى وظىص جضازل بحن إلاعَاب الضولي والم٢اومت املؿلخت وَى الظي ٧ان الٗامل الاؾاسخي ؤمام مداولت
البٌٗ الؾخٛالله للخ٣غٍب بُجهما ومداولت بًجاص هىٕ مً الخضازل املهُى٘ بُجهما ،وإلماَت الٛمىى ًٖ بَاع َظا
الخضازل ،جم البدض في خضوص الٗال٢ت بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت في الٟغٕ و٣ٞ ،٫ض بغػث بٌٗ املداوالث
للغبِ بحن ٖى ٠امل٣اومت املؿلخت وٖى ٠إلاعَاب ٚحر املكغوٕ ،ملداولت حكىٍه نىعة امل٣اومت املؿلخت وجهىٍغَا ٖلى
ؤجها زُغ صاَم ٖلى ال٨شحر مً الضو ،٫خُض جم خٓغ ؤٖما ٫امل٣اومت ووكاَاتها ،جدذ حجت ع ٌٞؤٖما ٫إلاعَاب ،بال
ؤهه جإ٦ض ؤهه عٚم حكابه ٖى ٠خغ٧اث الم٢اومت املؿلخت باإلعَاب الضولي ،ل٨جهما في هٟـ الى٢ذ ًٟتر٢ان في ٖىانغ ؤزغي.
وٖىض البدض ًٖ ؤؾباب الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،جم الى٢ىٖ ٝلى ؤن بًٗها ٌٗىص بلى
ؤؾباب ٢اهىهُت جخٗل ٤ب٣ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي ،والبٌٗ آلازغ ًغظ٘ بلى ؤؾباب ؾُاؾُت جخٗل ٤بخىُْٖ ٠ملُت
الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت بهض ٝاهتها ٥مباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،وؤؾباب ٢اهىهُت ؤصث بلى
الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،والى٢ى ٝمى ٠٢ؾلبي ججاٍ ؤي مداولت إلػالت الٛمىى بحن املٟهىمحن،
وطل ٪بمٗاعيت ؤي مداولت ٫حٗغٍ ٠إلاعَاب الضولي؛ و٦ظا جىُْ ٠الىدُجت باٖخباعَا املُٗاع الٟانل بحن إلاعَاب الضولي
وامل٣اومت املؿلخت صون مغاٖاة ؾباب و َضا ٝالتي ج ٠٣وعاء اؾخسضام ال٣ىةٖ ،مل ٖلى الخلِ بُجهما وؾاَم في
بيٗا ٝالضوع الظي جماعؾه املىٓماث في جهضحها ملٗالجت بٌٗ الٓىاَغ واٖ٫مل ٖلى ججمُض الضوع املى٧ل بلحها في
جهيُٖ ٠ما ،٫وَظا ما ًٓهغ ظلُا مً زال ٫مىٓمت مم املخدضة٦.ما ؤن ٖضم الاجٟاٖ ١لى مُٗاع مىخض لخٗغٍ٠
إلاعَاب الضولي ،ؤصي بلى الخٗضص في الخٗغٍٟاث والازخال ٝخى ٫مٗجى إلاعَاب الضولي٦ ،ما جبرػ ٖملُت الخلِ بحن إلاعَاب
وامل٣اومت املؿلخت مً زال ٫هٟي ؤو ججاوػ مهاصع مكغوُٖت امل٣اومت املؿلخت ٖىض جهيُ ٠الٗمل ،وٍٓهغ طل ٪مً
ٞ ،2001مٗٓم جل٪
زال٢ ٫غاعاث مجلـ مً والجمُٗت الٗامت ،زانت جل ٪التي جم ب٢غاعَا بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر
ال٣غاعاث ٖىض مٗالجتها لٓاَغة إلاعَاب٢ ،هغث في جدضًض ْاَغة إلاعَاب ٖلى ؤهه مماعؾت لل٣ىة املؿلخت والٗى ٠صون
مداولت وي٘ خضوص لهظٍ املماعؾت.
٦ما ؤهه ٧ان البض مً الخٗغٖ ٝلى مٓاَغ الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ؾىاء جل ٪املخٗل٣ت بالخلِ
امل٣هىص بُجهما والظي جم ٖلى زالر مؿخىٍاث املدلي وإلا٢لُمي والضولي ،جخجؿض َظٍ الهىعة في اٖخباع بٌٗ الضوٖ ٫ضص
مً خغ٧اث امل٣اومت املؿلخت جىُٓماث بعَابُت مً زال ٫مداولت بؾ٣اٍ الضوا ٘ٞاملدغ٦ت للم٣اومت املؿلخت ٦مُٗاع
ًمحزَا ًٖ إلاعَاب ،مؿخٛلت بظل ،٪وظىص ٖىهغ الٗى ٠املكتر ٥بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ٧ىؾُلت لخىُٟظ
ٖملُاتها ،ؤما ًٖ الخلِ الػيع امل٣هىص الظي ؤؾهمذ في وظىصٍ املٟاَُم الٛامًت لٓاَغة إلاعَاب وبٌٗ الى٢اج٘
الضولُت التي ؤوظضث هىٖا مً الخضازل بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت٥ ،الغبِ املباقغ بحن هجماث الخاصي ٖكغ مً
ؾبخمبر والًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،مً زال ٫جغصًض م٣ىلت ؤن إلاعَاب لً ًيخهي بطا لم ًذم الخىنل بلى خل جهاجي وٖاص٫
للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،مغ الظي ؤجاح إلؾغاثُل الخالٖب بهظا الخُاب وجٟؿحرٍ بهىعة جبرػ ؤن إلاعَاب نى٘ ٞلؿُُجي،
ً
زم بٖاصة جإوٍله باججاٍ ؤن امل٣اومت الٟلؿُُيُت جمشل بعَابا ال م٣اومت مكغوٖت ،مً َىا ٞةهه مً قإن الخلِ بحن
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إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ؤن ًٟطخي بلى هخاثج ؾلبُت ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الضولُت ،زانت في ْل ػماث الىاججت ًٖ
حكاب ٪املهالر والاججاَاث إلاًضًىلىظُت والؿُاؾُت املسخلٟت ،وٍترجب ًٖ َظا الخلِ مساَغ واوٗ٩اؾاث جاؾـ
ملغخلت نٗبت في ٖملُت مٗالجت ػماث والخغوب الىاظمت ًٖ ؤٖما ٫اٖ٫ضوان والاخخال ٫والاؾخسضام املٟغٍ لل٣ىة في
خل الجزاٖاث والخالٞاث بحن الضو ،٫وَظٍ املساَغ جبرػ مً زال ٫الىىاحي الخالُت :ال٨ٟغٍت مجها ؤو الؿُاؾُت و مىُت
الٗؿ٨غٍت ؤو إلاًضًىلىظُت.
وجم الخٗغى مً زال ٫املُلب الشاوي ،لآلزاع املترجبت ًٖ الخلِ بحن إلاعٍ اب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،وه٣هض
بظل ٪آلازاع ال٣اهىهُت والؿُاؾُت املترجبت ًٖ الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،ال٣اهىهُت مجها املخٗل٣ت
ب٣ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي والؿُاؾُت املخٗل٣ت بخىُْٖ ٠ملُت الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،بهضٝ
ججاوػ واهتها ٥مباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي٣ٞ ،ض عجب الخلِ ؤزاع الخلِ ٖلى الكغُٖت الضولُت خُض اؾخٛلذ بٌٗ
الضو ٫ال٨بري َظا الخلِ وؤُٖذ لىٟؿها الخ ٤في م٣اومت إلاعَاب ؤو ٦ما حؿمُه الخغب الضولُت ٖلى إلاعَاب٦ ،ظل٪
ُ٢ضث ٖملُت الخلِ الخٗاون الضولي في مجا ٫م٩اٞدت إلاعَاب ،وٖملذ ٖلى جهاٖض ْاَغة إلاعَاب املضٖىم مً ٢بل
الضو ٫زانت بعَاب الضولت٦ ،ما جم جىُْ ٠مهُلر إلاعَاب لخماًت املهالر الؿُاؾُت للضو ٫وون ٠الخهىم ؤو
ونٖ ٠ما ٫التي جخٗاعى م٘ مهلخت مً ً ٠ُ٨املهُلر ،وبغػث ٖلى الؿاخت الضولُت الٗباعة قهغ في ال٨خاباث
الَُ٤ٟت التي جىاولذ حٗغٍ ٠إلاعَاب" :إلاعَابي لضي البٌٗ َى مىايل في هٓغ البٌٗ زغ".
و٧ان البض مً الخٗغ ٝمً زال ٫املبدض الشاويٖ ،لى اوٗ٩اؾاث الخلِ ٖلى امل٣اومت الٟلؿُُيُت التي اػصاصث وجحرتها
٣ٞ ،2001ض ؤصي الهجىم املغوٕ الظي ثٖغيذ له الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت في 11ؾبخمبر
بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر ٖام
 2001بلى بخضار نضمت ٦بحرة جغ٦ذ ؤزغَا ٖلى الٗالم ٧له ،بما في طل ٪وي٘ امل٣اومت الٟلؿُُيُتٟٞ ،ي ٚمغة جل٪
خضار ،خاولذ بٌٗ ال٣ـىي اؾخٛاللها ملداولت الغبِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت وص ٘ٞصو ٫الٗالم بلى الخٗام ٫م٘
خغ٧اث امل٣اومت املؿلخت ٖلى ؤجها خغ٧اث بعَابُت ،ونىال بلى جهُٗض بؾغاثُل ٖضواجها ٖلى الكٗب الٟلؿُُجي ،مً َىا
جدخم البدض في ؤزغ الخلِ ٖلى امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،وَى ما ؤخا ٫بلى وظىب بدض جضاُٖاث ؤخضار 11ؾبخمبر ٖلى
٣ٞ ،2001ض ظاءث في و٢ذ
امل٣اومت املؿلخت والتي بضوعَا َغخذ جدضًاث في مىاظهت امل٣اومت الٟلؿُُيُت بٗض ٖام
جهاٖضث ُٞه وجحرة امل٣اومت والىًا ٫الٟلؿُُجي يض املدخل إلاؾغاثُلي ،وحٗضصث وؾاثل وآلُاث الاهخٟايت ،ولهظا ٧ان
مً ؤَم آلازاع التي عجبها الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت الجض ٫خى ٫مىهجُت امل٣اومت المؾلخت.
ّ
واؾخسلو مً زال ٫ما جم الخٗغى له في الباب و ،٫بلى ؤن الخلِ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت َى
زلِ م٣هىص ،الٛغى مً وعاثه الخإزحر ٖلى قغُٖت امل٣اومت املؿلخت بما في طل ٪الٟلؿُُيُت؛ م٘ ؤن َظٍ زحرة زبدذ
قغُٖتها َب٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،م٘ طلّ ،٪
ٞةن ٖملُت صٖم الىًا ٫املؿلر والاٖترا ٝبكغُٖخه جًُ ٤في ْل
ٖملُت الخلِ بحن الٓاَغجحن ،وَظا ما ْهغ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى آزاعٍ الؿلبُت ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت.
مً َظا املىُل٧ ،٤ان لؼاما بُٛت بػالت الالخباؽ الظي عجبه الخلِ املخٗمض بحن إلاعَاب الضو٫ي وامل٣اومت
ّ
املؿلخت ،الٗمل مً زال ٫الباب الشاوي الخإُ٦ض ٖلى يغوعة الخمُحز بحنَماواوٗ٩اؾاجه وطل ٪ملا ج٨دؿُه ٖملُت الخمُحز مً
ؤَمُت بالٛت ويغوعة ٖملُت ،مً َىا جم الخٗغى في الٟهل و ٫للخمُحز بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت وهُا١
٧ل مجهما ،وطل ٪بالى٢ىٖ ٝلى ظهىص املجخم٘ الضولي للخمُحز مً ؤظل جشبُذ مٗاًحر للخٟغ٢ت بُجهما٦ ،ما ًخم ال٨كًٖ ٠
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لٗبت زلِ وعا ١التي جلٗب ٖلى وجغَا الضو ٫الٛغبُت ،وطل ٪بالخٗغٖ ٝلى مى ٠٢املجخم٘ الضولي في الخمُحز بحن إلاعَاب
وامل٣اومت املؿلخت مً زال ٫املبدض و ،٫خُض ؤ٦ضث الاجٟاقي اث الضولُت وإلا٢لُمُت وال٣غاعاث ٖلى مؿخىي املىٓماث
الضولُت الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت وزانت مىٓمت مم املخدضة ٖلى جضُٖم قغُٖت امل٣اومت املؿلخت والخمُحز بُجها وبحن
إلاعَاب الضولي.
٦ظل٣ٖ ٪ضث ٖضة ماجمغاث وهضواث ،للخإُ٦ض ٖلى يغوعة وي٘ مٗاًحر صولُت مدضصة ومخٖ ٤ٟلحها جِؿغ ٖلى
املجخم٘ الضولي ؤن ًمحز بىيىح بحن إلاعَاب وهًا ٫الكٗىب في ؾبُل الخدغع الىَجي٦ ،ما ؤ٦ضث ٖلى يغوعة الخٗاون في
ؾبُل اجساط بظغاءاث ٖملُت مل٩اٞدت إلاعَاب ومىٗه بك٩ل ٗٞلي ،وؤ٦ضث ٖلى الخ ٤ؾاسخي واملكغوٕ لجمُ٘ الكٗىب
التي جغػح جدذ هحر الىٓم الاؾخٗماعٍت والاخخال ٫ظىبي في م٣اومت الاخخال ٫وج٣غٍغ مهحرَا.
٦ما ٢ام ال٣ٟه بىي٘ ٖضة مٗاًحر للخمُحز بُجهما ووي٘ الخضوص التي جٟهلهما ،وطل ٪مً مىُلٖ ٤ضم مكغوُٖت
إلاعَاب ومكغوُٖت امل٣اومت املؿلخت ،ل ً٨م٘ طل ٪ازخل ٠ال٣ٟهاء في جدضًض ٖىانغ الخمُحز خؿب إلاًضًىلىظُت ؤو
الضولت التي ًيخمي بلحها الُ٣ٟهٞ،لخدلُل مسخل ٠آلاعاء ال٣ٟهُت التي ؾٗذ لخإنُل الخمُحز بُجهما ،بهىا ؤقغها بلى بٌٗ
املٗاًحر التي ويٗها ال٣ٟه لخ٨غَـ ٖملُت الخمُحز والٟهل بحن الٓاَغجحنٖ ،لى ؤهىا جىنلىا بلى جغظُذ املُٗاع املؿخمض مً
٨ٞغة الكغُٖت واملكغوعية  ،بمٗجى ؤن ٧ل اؾخسضام لل٣ىة املؿلختً ،خم بهض ٝجدغٍغ عى وبجهاء الاخخال ٫ؤو م٣اومت
الٗضوانّ ،
وٍىظه يض املدخل َى م٣اومت مكغوٖت.
وبُٛت وي٘ الخضوص بحن ما َى مكغوٕ وما َى ٚحر مكغوٕ ختى جخطر الٟىاع ١بهىعة مىيىُٖت بػاء طل،٪
٧ان الػما البدض مً زال ٫املبدض الشاني في هُا٧ ١ل مً إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت بالى٢ىٖ ٝلى الخضوص
ّ
الٟانلت بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلختٞ ،هىا ٥ؤوظه ازخال ٝظىَغٍت جمحز ٦ال مجهما ًٖ زغ ،بط جسخل ٠امل٣اومت
املؿلخت ًٖ إلاعَاب الظي ٌٗخمض ٖلى الٗى ٠مً صون الاٖخماص ٖلى الكغُٖت الضولُت وال٤اهىن الضولي ،مً َىا خاولىا
الاظتهاص ل٩ي هٖ ٠٣لى ؤَم الٟىاع ١ؾاؾُت بُجهما ،ومً زم وي٘ خضوص جٟهل بحن الٗى ٠املكغوٕ الظي جماعؾه
خغ٧اث امل٣اومت املؿلخت والٗى ٠الٛحر مكغوٕ الظي ًماعؾه إلاعَابُىن.
وزهو املبدض الشاوي ،لبدض هُا٧ ١ل مً إلاعَاب الضولي والم٢اومت املؿلخت ،خُض ٞهل مً زال ٫املُلب و٫
في الخضوص الٟانلت بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ،والتي ؤ٦ضث ٖلى ؤن َىاٞ ٥ىاع ١ؤؾاؾُت جٟهل بُجهما ،بل َما ٖلى
الى ٌُ٣جماما وال ًم ً٨ؤن ًخم ويٗهما في هٟـ الخاهت ،طل ٪ؤن ههىم ال٣اهىن الضولي و٢غاعاث الكغُٖت الضولُت
ؤ٦ضث وال ػالذ جا٦ض في ٧ل املىاؾباث ٖلى مكغوُٖت ٖى ٠امل٣اومت املؿلخت وٖضم مكغوُٖت ٖى ٠إلاعَاب الضولي.
وبةمٗان الىٓغ في الخض الٟانل بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت جخمشل ؤمامىا الًُ٣ت الٟلؿُُيُتٞ ،ةؾغاثُل
هي املىب٘ الغثِسخي لئلعَاب ونىاٖخه ،وامل٣اومت الٟلؿُُيُت هي م٣اومت مً ؤظل ج٣غٍغ املهحر ٌٗتر ٝبكغُٖتها ال٣اهىن
الضولي ،وهى بالخالي ال جخه ٠بإًت نٟت مً نٟاث إلاعَابٝ ،ؤٖما ٫الٗى ٠التي جماعؾها امل٣اومت الٟلؿُُيُت يض
َضا ٝالٗؿ٨غٍت إلاؾغاثُلُت ويض املهالر املاصًت والخُىٍت لها حٗض مً ٢بُل الٟ٨اح املؿلر املكغوٕ ،وال ًم ً٨ؤن
جضزل في ػمغة ؤٖما ٫إلاعَاب ألجها ٖمل مكغوٕ.
ؤما املُلب الشاويٞ ،خم الخٗغى مً زالله ٫يغوعة ٖضم الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلختٞ ،دتى ً٩ىن
اؾخٗما ٫ال٣ىة م٣بىال ٢اهىها مً ٢بل خغ٧اث امل٣اومت املؿلختً ،جب ؤن جخُ٣ض بًىابِ ،بط ؤن َىا ٥وؾاثل ال ًيبػي
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اؾخسضامها في بَاع امل٣اومت املؿلخت ،وبال جدىلذ بلى بعَابٞ ،مكغوُٖت الًُ٣ت ال جبرع اللجىء بلى ؤق٩ا ٫مُٗىت مً
الٗى ٠زانت يض املضهُحن ،ؤما ًٖ يىابِ ٖضم ازخالٍ ؤَضا ٝامل٣اومت املؿلخت باإلعَابٞ ،خبرػ مً زال ٫ال٣اٖضة
املؿخ٣غة في ال٣اهىن الضولي ،والتي مٟاصَا ؤهه ًخىظب ٖلى الُغٞحن املخداعبحن الخمُحز بحن امل٣اجلحن وٚحر امل٣اجلحن وبحن
َضا ٝالٗؿ٨غٍت وٚحر الٗؿ٨غٍت ؤزىاء ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت.
ّ
ٖلى ؤهه ٧ان ًجب في الٟهل الشاوي ،الخٗغى ٫آلزاع املترجبت ٖلى الخمحيػ بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت
خُض سخيوٗ٨ـ الخمُحز بك٩ل بًجابي ٖلى الم٢اومت الٟلؿُحنًت مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى وظىب ج٣ضًم الضٖم واملؿاٖضة
لها في مىاظهت املدخل إلاؾغاثُلي ،جم مً زال ٫املبدض و ،٫الى٢ىٖ ٝلى اوٗ٩اؾاث الخمُحز ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت،
بط جمذ إلاقاعة مً زال ٫املُلب و ٫مىه للخإًُض الضولي للم٣اومت الٟلؿُُيُت ،مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى ج٨غَـ خ٤
الكٗب الٟلؿُُجي في امل٣اومت وٖلى مٓاَغ جإًُض امل٣اومت الٟلؿُُيُت٣ٞ ،ض ؤنبذ مً املا٦ض ؤهه ًىظض بظمإ قبه
صولي ٖلى بصاهت الاخخال ٫إلاؾغاثُلي لٟلؿُحن ومماعؾاث ٢ىاث الاخخال ٫الخٗؿُٟت يض الؿ٩ان املضهُحنٞ ،الم٢اومت
الٟلؿُُيُت م٣اومت مكغوٖت ومخ٣ٟت جماما م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي باٖخباعَا جغاعي في طل ٪الُ٣ىص التي ٢غعتها ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وبن ٧ان َىا٢ ٥ضع مً الخجاوػ لهظٍ َضا ٝبلى بٌٗ َضا ٝاملضهُت ٞهى ٢ضع مؿمىح به
وال ً٣ضح في َظا ال٣ى ٫ؤن امل٣اومة ٢ض جىظه يغباتها يض املؿخىَىحن ،وبالخالي ٞهم ؤَضا ٝمكغوٖت للم٣اومت.
و٢ض جم الخٗغى في املُلب الشاوي ،لخُُ٣م مىهجُت امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،مً زال ٫البدض في يىابِ قغُٖت
ٖملُاث امل٣اومت الٟلؿُُيُت باؾتهضا ٝاملضهُحن و َضا ٝاملضهُت ،وبٗض الى٢ىٖ ٝلى جغُ٦بت املجذم٘ إلاؾغاثُلي
الاؾدُُاهُت في نل ،جإؾِؿا ٖلى ما ؾب ،٤جدىػ مماعؾت ؤٖما ٫امل٣اومت الٟلؿُُيُت في مىاظهت املؿخىَىحن
إلاؾغاثُلُحن الكغُٖت ال٣اهىهُت ،زانت وؤن بؾغاثُل خىلذ املجخم٘ الٟلؿُُجي بلى ز٨ىت ٖؿ٨غٍت ٦بحرة ؤٚلب مىاَىحها
ٖؿ٨غٍىن مضعبىن ومؿلخىنٞ ،الؿالح مىظىص لضي ٧ل مىاًَ بؾغاثُلي ،وال ُ٢ض ٖلى اؾخسضامه يض الٟلؿُُيُحن.
وبىٓغة ٞاخهت لىي٘ امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،هجض ؤجها خ٣٣ذ هجاخا ٦بحرا في ْل اه٨ؿاع املحزان الاؾتراجُجي
واوٗضام جىاػن ال٣ىي بُجها وبحن الاخخال ٫إلاؾغاثُلي ،بال ؤهه زمت ه٣اٍ يٗ ٠وه٣اثو ٦شحرة جدخاط بلى اؾخ٨ما ٫مً ٢بل
خغ٧اث امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،وٍٟ٨ي ؤن هٖ ٠٣لى جىىٕ ؤق٩ا ٫امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،ختى هضع ٥ؤهىا ؤمام خالت ًجب ؤن
ج٣بل ٦ما هي وال ج٣اعن بٛحرَا ؾىاء مً هاخُت اؾدُالء بؾغاثُل ٖلى ٞلؿُحن.
في امل٣ابل ،جاصي ٖملُت الخمُحز بلى بْهاع خ٣ُ٣ت املماعؾاث إلاؾغاثُلُت وجٟىُض اصٖاءاتها بد٣ها في الضٞإ
الكغعي يض إلاعَاب الٟلؿُُجيٞ ،ما جماعؾه بؾغاثُل في ٞلؿُحن َى بعَاب بإبك٘ نىعٍ وَظا ما جم بدشه في املبدض
الشاوي ،بدض اوٗ٩اؾاث الخمُحز الؿلبُت ٖلى الاخخال ٫إلاؾغاثُلي ،بط جاصي ٖملُت الخمُحز بحن إلاعَاب وامل٤اومت املؿلخت
بلى بْهاع خ٣ُ٣ت املماعؾاث إلاؾغاثُلُت وجٟىُض اصٖاءاث بؾغاثُل بد٣ها في الضٞإ الكغعي يض إلاعَاب الٟلؿُُجي،
ومً زم الخإُ٦ض ٖلى َبُٗت املماعؾاث التي ج٣ىم بها في مىاظهت الٟلؿُُيُحن التي ال جمذ بإي نلت للضٞإ الكغعي ،بل
هي بعَاب صولت ب٩ل امل٣اًِـ ،وَظا ما بغػ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى هماطط مً إلاعَاب إلاؾغاثُلي يض امل٣اومت
الٟلؿُُيُت.
و٢ض ٖبر هٓام إلاعَاب إلاؾغاثُلي ًٖ َبُٗخه الٗضواهُت بإ٦ثر مً نىعة وؤؾلىب ،وجٟاوجذ َظٍ ؾالُب مً
خُض الدجم والىُا ١والـخإزحر والىخاثج٣ٞ ،ض لجإث بؾغاثُل بلى الخغوب بمسخل ٠ؤنماَها وؤهىاٖها٦ ،ما لجإث بلى
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الاٖخضاءاث الخضوصًت ،وَظٍ إلاظغاءاث ٢ض حٗضصث ما بحن الخهاع والخجىَ٘ وال٣خل ،بال ؤن ال٣خل الٗمض ٌٗخبر مً ؤقض
َظٍ إلاظغاءاث ،طل ٪ألهه ٌؿتهض ٝالخ ٤في الخُاة بك٩ل مباقغ٦ ،ما ٢امذ بدىُٟظ ٖملُاث اٚخُاٖ ٫لى هُا ١واؾ٘
يض شخهُاث ٖغبُت وٞلؿُُيُت ،واعج٨بذ الٗضًض مً املظابذ وجسههذ وجٟىيذ في بًجاص ٖهاباث بعَابُت ،اعج٨بذ
ؤبك٘ املظابذ التي ٖغٞتها البكغٍت ،وما َظٍ بال بٌٗ مٓاَغ وؤؾالُب إلاعَاب إلاؾغاثُلي.
في َظا الهضص ،البض مً مالخٓت َامت ،جخمشل في ؤن الى٢اج٘ إلاعَابُت التي ؤ٢ضم ٖلحها الىٓام إلاؾغاثُلي جٟى١
ؤي خهغ ؤو ٖض ؤو بخهاء ،وال ًم ً٨ظمٗها في صعاؾت واخضة ،بل ختى املجلضاث لً حؿٗها ،ولهظا ؾىداو ٫الخٗغى بلى
ؤبغػ ؤؾالُب املماعؾاث إلاؾغاثُلُت وؤ٦ثرَا ٖال٢ت بضعاؾدىا.
ٖلى َّوؤهه ٢بل زخم البدض ،جم ٖغى ما ونل بلُه مً هخاثج ومالخٓاث التي جم مً زاللها الى٢ىٖ ٝلى ٖم٤
إلاق٩الُت ومسخل ٠ؾباب التي ؤصث بلى ُ٢امها ،وطل ٪ؾُٗا للخإُ٦ض ؤجها بق٩الُت جم بخاَتها بٗىامل مهُىٗت مً ٢بل
بٌٗ الضو ٫التي خاولذ ؤن ج٨غؽ وظهت هٓغَا وجٟغيها ٖلى املجخم٘ الضولي والكغُٖت الضولُت ،وطل ٪ما ًبرػ مً زال٫
الى٢ىٖ ٝلى هخاثج الضعاؾت ٕلى الىدى الخالي:
 .1بن املك٩لت ؾاؾُت التي ًىاظهها املجخم٘ الضولي جخٗل ٤بسلى ال٣اهىن الضولي مً حٗغٍ ٠لئلعَاب ،بط ظاءث
مٗٓم الاجٟاُ٢اث بمداولت ون ٠وحٗضاص لبٌٗ نىع إلاعَاب صون مداولت وي٘ حٗغٍ ٠قامل له ،وبظلً ٪ازظ ٖلى
َظٍ الاجٟاُ٢اث ٢هىعَا في وي٘ خض لٓاَغة إلاعَــاب ؤو الخس ٠ُٟمً ؤزاعٍ الؿلبُتُٛٞ ،اب مشل َظا الخٗغٍ ٠جغجب
ٖىه بق٩الُت جمُحز امل٣اومت املؿلخت ًٖ إلاعَاب الضولي.
 .2م٩اٞدت إلاعَاب ًجب ؤ ّن حؿدىض ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي والكغُٖت الضولُت ،ومً ظهت ؤزغي ًجب ؤ ّن جخم
ً
بُٗضا ًٖ ؾُاؾت بمالء ٢ىاٖض الؿلىٖ ٥لى آلازغًٍ بال٣ىة التي ٢ض جهل في ؤخُان ٦شحرة بلى ّ
خض إلاعَاب ٦ما هي الخا٫
ً
ً
ّ
باليؿبت إلؾغاثُل ،ولً ًخإحى طل ،٪بال مً زال ٫وي٘ اجٟاُ٢ت صولُت جخًمً حٗغٍٟا مدضصا وص٣ُ٢ا لئلعَاب الضولي بُٗضا
ًٖ الاٖخباعاث الؿُاؾُت للضو٦ ،٫ما ًجب ؤ ّن جمحز في مًمىجها إلاعَاب الضولي ًٖ امل٣اومت املؿلخت وٖ ٤ٞىانغ
ً
جد٣ُ٣ا ملهالر بٌٗ ُّد
الضو٫
مىيىُٖتٞ ،هظا مً قإهه ؤ ّن ًدض مً ٖملُت الخىُْ ٠الؿُاسخي للخلِ بحن املٟاَُم
وخماًت ملهالر ؤزغي ،مما ًاصي بلى اهتها ٥الكغُٖت الضولُت.
 .3ملداعبت ْاَغة إلاعَاب والخض مً ؤزاعَاً ،جب الً٣اء ٖلى ؤؾباب إلاعَاب مً جٟغ٢ت وجمُحز ٖىهغي بحن
ّ
الكٗىب والٗضوان ،والخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫واخخال ٫عاضخي واهتها ٥خ٣ى ١إلاوؿان وٖضم اخترام خ٤
الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا ،و٢ض لخو محن الٗام الؿاب ٤لؤلمم املخدضة الؿُض ٧ىعث ٞالضَاًم )،(Kurt Waldheim
ظىَغ َظٍ الًُ٣ت ب٣ىلهّ :
بن َىا ٥ؤمغًٍ ًجب الاهدباٍ لهما :وَ ٫ى َّوؤهه بطا ٧اهذ َىا ٥ؤٖما ٫بعَابُت حؿخد٤
الٗ٣ابٞ ،ةن َىا ٥ؤٖماال ؤزغي جغجبِ بً٣اًا ؾُاؾُت واظخماُٖت هابٗت مً املٓالم التي حٗاوي مجها الكٗىب
ً
امل٣هىعة.والشاويَ :ى َّوؤهه بطا ٧ان البض مً الً٣اء ٖلى إلاعَابٞ ،ةهه ًخدخم الخٗغ ٝبلى مؿبباجه ؤوال ،وؤن ٧ل مداولت
للٗالط جخجاَل ؾباب الجىَغٍت لئلعَاب لً ج٩ىن طاث ٞاثضة.
ّ
ّ
بةق٩الُت و٢ىٝ
 .4بن الٛمىى الظي ماػاً ٫دُِ بمؿإلت حٗغٍ ٠إلاعَاب ،وجدضًض ماَُخه مغجبِ بك٩ل ؤؾاسخي
بٌٗ ُّد
الضو ٫في وظه إلا٢غاع بد ٤خغ٧اث امل٣اومت في الٟ٨اح يض المخخل ،وبىنٟها مً ٢بُل إلاعَاب وون ٠ال٣اثمحن
ً
ّ
ٖلحها بالٗهاباث واملىٓماث إلاعَابُت ،ل٩ىجها جمشل تهضًضا لىٟىطَا ومهالخها الضولُت٦ ،ما ؤ ّن وي٘ حٗغٍ ٠لئلعَاب مً
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ً
ّ
الضو ٫وٍ٣ٟضَا ؤخض ؤؾلختها الضٖاثُت ،وطلّ ٪
قإهه ؤ ّن ًٟطر ؤٖما ٫جلُّ ٪د
ختى جً٘ املجمىٖاث التي جغاَا جمض ٫زُغا
ٖلى مهالخها في زاهت إلاعَاب ٦ما هي الخا ٫م٘ مىٓماث امل٣اومت الٟلؿُُيُت التي حؿاعٕ جلُّ ٪د
الضو ٫ؾىىٍا بةصعاظها في
٢ىاثم املىٓماث إلاعَابُت.
ً ً
َاما في الخإُ٦ض ٖلى ّ
ؤن َىا ٥مً ًداو ٫الى٢ى ٝيض الخىنل بلى حٗغٍ٠
ٖ ،2001امال
 .5حك٩ل ؤخضار 11ؾبخمبر
إلاعَاب الؾُما الىالًاث املخدضة وبؾغاثُل ،وطل ٪بهض ٝاؾخمغاع الخلِ بحنٌ والم٢اومت  ،و٦ظل ٪الؾخمغاع اؾخسضام
ً
مبهما ّ
طعَٗت م٩اٞدت إلاعَاب في جبرًغ ؤٖما ٫الٗضوانّ ،
ختى ال ججغم ؤٗٞالهم مً ظهت،
ألن مً مهلختهما جغ ٥املهُلر
ًخم الً٣اء ٖلى امل٣اومت الٟلؿُُيُت مً ظهت راهُت ،وختى ّ
وختى ّ
ًخم الخٛاضخي ًٖ إلاعَاب إلاؾغاثُلي في ٞلؿُحن مً
ظهت زالشت.
ً
ً
 .6ؤولى زُىاث م٩اٞدت إلاعَاب الضولي ج٨مً في جدضًض مٟهىمه جدضًضا ص٣ُ٢ا اؾدىاصا بلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
والكغُٖت الضولُت مً ظهت ،وجُٟٗل ال٣ىىاث الكغُٖت للخٗبحر ًٖ مُالب وخ٣ى ١الكٗىب ومىدها ٖىهغ إلالؼام مً
ظهت ؤزغي.
 .7الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت َى ٖملُت م٣هىصة ومخٗمضةً ،يب٘ مً مى ٠٢ؾُاسخي جغٍض به بٌٗ ُّد
الضو٫
الخُُٛت ٖلى ؤٖمالها إلاعَابُت وٚحر املكغوٖت ،في امل٣ابل جله ٤تهمت إلاعَاب بدغ٧اث امل٣اومت التي جسىى هًا٫
ً
مكغوٕ يض الاحجال ،٫وَظا ما ؤزغ ؾلبا ٖلى نىعة امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،بط ٢امذ بؾغاثُل باؾخٛال ٫طل ،٪لىي٘
خغ٧اتها في زاهت إلاعَاب ،بهض ٝالخسلو مً الٗمل الٗؿ٨غي الٟلؿُُجي.
ً
 .8بن ٖملُت الخمُحز بحن امل٣اومت املؿلخت وإلاعَاب الضولي مٗ٣ضة ونٗبت جبٗا لخىا ٌ٢الٗال٢اث الضولُت وحٗ٣يصاتها،
ّ
وَظا ما ٌك٩ل ؤَم جدضي ؤمام مهُلر امل٣اومت ،وال ًم ً٨الخسلو مً َظا الخدضي ،بال بالخدضًض الض ٤ُ٢والخٗغٍ٠
ال٣اهىوي ل٩ل مً إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت ،وؤن ّ
ًخم في الى٢ذ هٟؿه وي٘ ٢ىاٖض جٟغ ١بُجهما مبِىت ٖلى ؤؾـ
ً
ّ
بُٗضا ًٖ الاٖخباعاث ا ّ
لؿُاؾُت ومهالر الضو ،٫ولهظا ٞةهىا ،وٗخ٣ض َّوؤهه ًخٗحن ٖلى املسخهحن الخى٠٢
٢اهىهُت قاملت
ملُا ؤمام الخلِ بحن إلاعَاب وامل٣اومت ،بُٛت بًجاص الخلى ٫الُٟ٨لت بىي٘ خض له ،ومداولت وي٘ مٗاًحر واضخت للخمُحز
بُجهما ،وهي مهمت وٗترّ ٝؤجها لِؿذ بالؿهلت وال بالبؿُُت لىظىص ٖىاث ٤جٟغىَا بٌٗ الضو.٫
 .9جاصي ٖملُت الخمُحز بحن إلاعَاب الضولي وامل٣اومت املؿلخت بلى اٖخباع ؤٖما ٫ؤٞغاص امل٣اومت املؿلخت ؤٖما٫
مكغوٖت جىضعط في بَاع ج٨غَـ الخ ٤في ج٣غٍغ املهحر والخ ٤في الضٞإ الكغعي.
ّ .10
ٌٗض مُٗاع املكغوُٖت مً ّ
ؤَم املٗاًحر في الخمُحز والخٟغ٢ت بحن امل٤اومت وإلاعَاب الضوليٞ ،الٗى ٠املؿخسضم مً
ً
ً
٢بل خغ٧اث امل٣اومت املؿلخت ٖىٟا مكغوٖا ،له ؤؾاؽ ٢اهىوي وَى خ ٤الكٗىب ٚحر ٢ابل للخهغ ٝفي ج٣غٍغ املهحر،
ّ ّ
ً
ّ
ؤن خغ٧اث ّ
اهُال٢ا مً ّ
ّ
الخدغع
هي مىٓماث قٗبُت حؿعى بلى جدغٍغ قٗىبها وؤوَاجها مً الاخخال ،٫ومن زم
الىَجي؛ َّوبهما
حٗض ؤٖمالهم مكغوٖت جىضعط في بَاع ج٨غَـ الخ ٤في ج٣غٍغ املهحر والخ ٤في الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ وَظا ما ّ
ّ
ؤ٦ضجه
مباصت ال٣اهىن الضولي وبلىعجه زبرة الٗمل الضولي ،بل ّ
ؤن خغمان الكٗىب مً خ٣ها في ج٣غٍغ مهحرَا مً ؤبك٘ ؤهىإ
إلاعَاب.

.
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 .11مً الهٗب جدضًض هُ٣ت الٟهل بًً الخ ٤املكغوٕ في امل٣اومت يض الاخخال ٫وبحن الٗمل إلاعَابي؛ ٣ٞض ًدكابه
ّ
املؿلخت في ّ
ؤن ٧ل مجهما ٌٗخمض ٖلى الٗى٧ ٠ىؾُلت في الىنى ٫بلى ٚاًاجه وؤَضاٞه٦ ،ما ٢ض
إلاعَاب الضولي وامل٣اومت
ّ
ًدكابهان في الُاب٘ الؿُاسخي الظي ٌٛل ٠ؤوكُت ٧ل مجهما٦ ،ظلً ٪خمحزان بٟاٖلُت الىؾُلت واملٟاظإة ،وَٗمالن في
ّ
ّ
بال ّ
ؤن للم٣اومت املؿلخت ُ٦اجها الخام بها وماَُتها الظاجُت
الخٟاء وحهضٞان بلى الً٣اء ٖلى الخهم ب٩ل وؾاثل ال٣ىة؛
ّ
ْ
التي جمحزَا ًٖ إلاعَابٞ ،هىا ٥ؤوظه ازخال ٝظىَغٍت جمحز ٧ل مجهما ًٖ زغ؛ بط جسخل ٠امل٣اومت املؿلخت ًٖ إلاعَاب
ّ
ّ
الظي ٌٗخمض ٖلى الٗى ٠مً صون الاٖخماص ٖلى الكغُٖت الضولُت ،ومً زم ٞةن ما ج٣ىم به خغ٧اث امل٣اومت املؿلخت يض
ّ
ً
الاخخال ٫إلاؾغاثُلي واملهالر املاصًت له ٖمال مكغوٖا ولِـ بعَابا ،في م٣ابل طلٞ ،٪ةن الٗى ٠الظي جماعؾه بؾغاثُل ال
ّ
ٌٗض صٞاٖا قغُٖا ،بل َى ًجؿض بعَاب صولت بإبك٘ نىعٍ.
ٌ .12ها ٥خضوص جٟهل بحن إلاعَاب وامل٣اومت املؿلخت ،ولظلّ ٪
ٞةن مداولت الخلِ الٗمضي بُجهما مً ظاهب بٌٗ
ُّد
الضو ٫لِـ له ؤؾاؽ مً الصخت ،بل ٢هض به بلها ١نٟت إلاعَاب بدغ٧اث امل٣اومت الٟلؿُُيُت ،وٖلُه ً٩ىن الٗى٠
ّ
ً
الظي ًماعؾه الٟلؿُُيُىن بإق٩اله وم٩ىناجه ٧اٞت َى ٖى ٠مباح صولُا وله نبٛت قغُٖت خؿب ٢ىاٖض ال٣اهىن
ً
ً
ّ
الضولي ،م٘ طل ٪ججب إلاقاعة َّوؤهه َّو
ختى ٖىضما ً٩ىن اؾخٗماّ ٫
ال٣ىة م٣بىال ٢اهىها مً ٢بل خغ٧اث امل٣اومت؛ ٞةهه ًب٣ى
ّ
ً
ّ
مُ٣ضا بًىابِ؛ ْبط ّ
ؤن َىا ٥وؾاثل ال ًيبػي اؾخسضامها في بَاع امل٣اومت املؿلخت وبال جدىلذ بلى بعَاب.
َ .13ىاٞ ٥غ٦ ١بحر بحن ؤٖما ٫الٗى ٠إلاؾغاثُلي وؤٖما ٫الٗى ٠الٟلؿُُجيٞ ،الٗى ٠املؿخسضم مً ٢بل بؾغاثُل
ٖىً ٠جؿض بعَاب الضولت بإبك٘ نىعٍ ،بِىما الٗى ٠الٟلؿُُجي ّالظي جماعؾه خغ٧اث ّ
ّ
الخدغع
الىَىُت َى م٣اومت
مكغوٖت ّلخدغٍغ عى وج٣غٍغ املهحر ،ومً زم ًخىظب ٖلى املجخم٘ الضولي صٖم ال٣اثمحن به ولِـ ٢مٗهم بذجت
ّ
مداعبت إلاعَاب الضولي٦ ،ما َى وا ٘٢الخا ٫في ٞلؿُحن٦ ،ما ؤ ّن ون ٠امل٣اومت والٟ٨اح املؿلر باإلعَاب بيٟاء
ً
ً
َ
للكغُٖت ٖلى الاخخال ٫والٗضوان ،وبطا ٧ان الٟضاثُىن الٟلؿُُيُىن ًلجئىن ؤخُاها للٗملُاث الاؾدكهاصًت ،هٓغا لٗضم
ّ
ج٩اٞا ّ
ال٣ىي والتي ٢ض جمخض بأزاعَا لخهِب املضهُحن إلاؾغاثُلُحن ،بال ؤ ّن َظا ال ًازغ ٖلى قغُٖتهاٞ ،الٗملُاث
الاؾدكهاصًت جىضعط يمً امل٣اومت املكغوٖت التي ٞغيها وا ٘٢اوٗضام جىاػن ّ
ّ
الٟضاثُحن الٟلؿُُيُحن وبحن
ال٣ىي بحن
املدخل إلاؾغاثُلي.
 .14الٗ٣بت ؤمام الكٗب الٟلؿُُجي في ج٣غٍغ مهحرٍ٣ٖ ،بت ؾُاؾُت ولِؿذ ٢اهىهُت ،وَظا ما ًبرػ مً زال٫
الى٢ىٖ ٝلى الخدحز مغٍ٩ي إلؾغاثُل ،والُٛغؾت إلاؾغاثُلُت التي حؿخسضم ال٣ىة بإق٩الها ٚحر الكغُٖت ٧اٞت ،بما في
طل ٪إلاعَاب ملى٘ الكٗب الٟلؿُُجي مً ّ
الخدغع والخهىٖ ٫لى اؾخ٣الله.
ً
 .15لم جبظ ٫الُ٣اصة الٟلؿُُيُت وظمُ٘ ٞهاثل امل٣اومت ظهىصا مٗخبرة ؾىاء ٖلى املؿخىي إلاٖالم ـ ـ ــي ؤو ال٣اهىوي
وختى الؿُاسخي لخبرػ خ٣ُ٣ت امل٣اومت الٟلؿُُيُت ومضي قغُٖت ٖما ٫التي جماعؾها مسخل ٠خغ٧اتها ،ومً زم جمحزَا
ّ
ًٞ ،2001ال ًٖ
ًٖ املىٓماث إلاعَابُت الؾُما بٗض الخُىعاث التي ٖغٞها املجخم٘ الضولي ٖلى يىء ؤخضار 11ؾبخمبر
ٖضم ٢ضعة ٞهاثل امل٣اومت الٟلؿُُيُت باالجٟاٖ ١لى ههج مٗحن مل٣اومت الاخخال ٫ظٗلها ج ٘٣ضخُت للتروٍج إلاٖالمي
ّ
ً
إلاؾغاثُلي الظي هجر وؿبُا في ج٨غَـ ،وظهت هٓغٍ التي ج ٠ُ٨ؤٖمالها باإلعَاب في مداولت مىه للخلِ بحن امل٣اومت
ً
املكغوٖت وإلاعَاب وبصزا ٫خغ٧اث امل٣اومت في صاثغة إلاعَاب ٚحر املكغوٕ ،ومً زم الخإزحر ؾلبا ٖلى نىعة امل٣اومت
الٟلؿُُيُت.
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ً
ً
قغُٖا الٗىّ ٠الظي جماعؾه بؾغاثُلٞ ،هى بال قٖ ٪ى ٠بعَابي ،وما ًضٖى بلى الاؾتن٧اع ّ
 .16ال ّ
ؤن
ٌٗض صٞاٖا
ج٣تر ٝبؾغاثُل و٢ىاتها مشل َظٍ الجغاثم ٖلى مغؤي ومؿم٘ مً الٗالم ؤظم٘ ،وصون ّ
ؤن ًّخسظ املجخم٘ الضولي ؤًت بظغاءاث
ختى مجغص الخدٞ ٤ُ٣حها ،بل ّ
ؤو زُىاث ٗٞالت لى ٠٢جل ٪الاهتها٧اث والجغاثم ؤو ّ
ؤن َظا زحر ج٣اٖـ ًٖ الجهىى
ّ
بىاظباجه زالُ٢ت وإلاوؿاهُت والتزاماجه ال٣اهىهُت هدى الكٗب الٟلؿُُجي الظي ًخٗغى إلباصة مىٓمت ومؿخمغة مً
ظاهب ُّد
الٗضو إلاؾغاثُلي.
زخاما ها٦ضَّ ،وؤهه ال ًٟ٨ي بٖالن مكغوُٖت ٟ٦اح خغ٧اث امل٣اومت الٟلؿُُيُت يض الاخخال ٫إلاؾغاثُلي ،بل ًجب
ّ
ّ
الُ٨ان إلاؾغاثُلي ،وؤن و ٠٢إلاعَاب
جإُ٦ض وظىب صٖم خ ٤الكٗب الٟلؿُُجي في م٣اومة الاخخال ٫لٗضم قغُٖت
ّ
الضولي ،لً ًخد ٤٣بال بى ٠٢ؤؾبابه مً ٖضوان واخخال ،٫وجٟغ٢ت وجمُحز ٖىهغي بحن الكٗىب والخضزل في الكاون
ّ
الضازلُت للضو ٫واهتها ٥خ٣ى ١إلاوؿان وٖضم اخترام خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا ،وَظا لً ًخد ٤٣بضوعٍ بال بجهىى
املجخم٘ ّ
الضولي بىاظباجه إلاوؿاهُت والتزاماجه ال٣اهىهُت هدى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،ووي٘ خض للمماعؾاث إلاعَابُت
إلاؾغاثُلُت ،و٢ض لخوث م٣ضمت وزُلت الُىهِعىى طل ،٪بإن ظاء ٞحها » :ؤهه بطا ٧اهذ الخغب خ٣ُ٣ت جسل ٤في ٖ٣ى٫
الغظاٟٞ ،٫ي هٟـ الٗ٣ىً ٫م ً٨ؤن جبجى حنىن الؿالم «.
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ملخق سظالت دهخىساٍ :اإلاعؤولُت الجىابُت الذولُت للفشد
جخفق :اللاهىن الذولي ،ولُت الخلىق والّلىم العُاظُت بً ِىىىن ،حامّت الجضابش 1
إِذاد الباخث خمذ بؽاسة مىس ى
إؼشاف ألاظخار الذهخىس ِمش ظّذ هللا
157

 مّلىماث ِامت
ها٢ل الباخض :ؤخمض بكاعة مىسخى ،جدض بقغا ٝؾخاط الض٦خىعٖ /مغ ؾٗض هللا ،ؤَغوخت لىُل قهاصة
الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام ،جسهو ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت ،املىؾىمت ب :باملؿاولُت الجىاثُت الضولُت
 ،2008ب٩لُت الخ٣ى ١بً ٖ٨ىىن ،ظامٗت الجؼاثغ ،ب٣اٖت املىا٢كاث،
للٟغص ،وطلً ٪ىم الخمِـ املىا/12/04٫ ٤ٞ
 09:30نباخا بلى ٚاًت 13-30ػوالا ،خُض ج٩ىهذ لجىت املىا٢كت مً ؾاجظة آلاجُت
)الض٦خىع مىه (٠مً الؿاٖت
ؤؾمائَم:
 بىهش إدسَغ ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ،ظامٗت الجؼاثغ /عثِؿا
ِ مش ظّذ هللا ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ،ظامٗت الجؼاثغ /مكغٞا
 بىحمّت ـىٍلح ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ،ظامٗت الجؼاثغًٖ /ىا مىا٢كا
 مدمذ هاـش بىغضالت ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ،ظامٗت الجؼاثغًٖ/ىا مىا٢كا
 خمذ لّشابت ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ،ظامٗت الجؼاثغًٖ/ىا مىا٢كا
وبٗض املىا٢كت واملضاولت ٢غعث اللجىت مىذ الباخض قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام جسهو ال٣اهىن الضولي
والٗال٢اث الضولُت ،بخ٣ضًغ مكغ ٝظضا.
 ملخق الشظالت
جدىاو ٫الغؾالت مىيىٖا مً املىيىٖاث الغثِؿت لل٣اهىن الضولي الجىاجي وَى املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص،
ٞإخاَذ بإؾاؽ املؿاولُت ا٫ظىاثُت الضولُت للٟغص ،و خ٩ام املىيىُٖت وإلاظغاثُت ل٨ٟغة املؿاولُت الجىاثُت،
ومؿاولُت عئؾاء الضو ٫وال٣اصة الٗؿ٨غٍحن وع ٘ٞالخهاهت وٖضم الاٖخضاص بإوامغ الغئؾاء وال٣اصة طاث الُاب٘
إلاظغامي٧ ،ل طل ٪في ْل الىٓم ؾاؾُت للمدا٦م الجىاثُت الضولُت املسخلٟتًٞ ،ال ًٖ طلٖ ٪الجذ الغؾالت جُىعاث
جل ٪املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص بزغ جهاٖض الاٖخضاءاث الجؿُمت والخُحرة ٖلى املضهُحن في الجزاٖاث املؿلخت
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الضولُت وٚحر الضولُت ،وبهظا ج٣ضم الغؾالت مؿاَمت في جىٓحر املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص في بَاع ال٣اهىن الضولي
الجىاجي.
ً٨دؿب مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ؤَمُت ٢هىي في الى٢ذ الغاًَ ،وحٗض ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
الجىاثُت في َظا املًماع مً ؤَم الًىابِ وؤهٟٗها في نىن الُ٣م واملهالر إلاوؿاهُت ،ولم جٓهغ َظٍ املؿاولُت عؾمُا
 ،1945و٧اهذ ؤخ٩امها حؿتهضٝ
بال بٓهىع املد٨مت الجىاثُت الضولُت الٗؿ٨غٍت التي ؤوكإث بمىظب اجٟا ١لىضن ٖام
مىْٟحن ؾامحن في الخ٨م الىاػي ،وؤنبدذ خ٩ام الهاصعة ًٖ املد٨مت ال جمـ ٞغاص الٗاصًحن ٞدؿب ،بل
ً
ً
جخٗضاَم بلى ممشلي الضولتٖ ،لى اٖخباع ؤن َاالء اعج٨بىا ظغاثما زُحرة ما ٧ان بةم٩اجهم ؤن ًغج٨بىَا لى ال اؽحٗمالهم
للم٩اهت وإلام٩اهُاث التي مىدذ لهم مً الضو.٫
َ مُت الذساظت
ج٨مً ؤَمُخه الضعاؾت في ٧ىن الٟغص ؤنبذ ًلٗب صوعا َاما في املجاالث الضولُت ،وله ٢ضعجه ٖلى اعج٩اب الٗضًض مً
الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١إلاوؿان ،وفي ْل َظٍ الخُىعاث لل٣اهىن الضولي املٗانغ ،الظي ؤمبذ ًساَب الٟغص
مباقغة بإخ٩امه ،لم ً ً٨مً املىُ٣ي ؤن جمغ الجغاثم البكٗت التي تهؼ يمحر إلاوؿاهُت صون مدا٦مت وال ٖ٣اب عاصٕ،
و٦ما ٧اهذ املباصت ال٣اهىهُت الٗامت ج٣غع ؤهه ال ٖ٣ىبت بضون مؿاولُتٞ ،ةن ال٣ٟه الضولي اٖتر ٝبىظىص املؿاولُت
الجىاثُت ٦إؾاؽ ملدا٦مت مغج٨بي الجغاثم قضًضة الخُىعة ٖلى املجخم٘ الضولي بإؾغٍ.
وفي الؿُا ١هٟؿه ،هجض ؤن الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضةَ ،لبذ مً لجىت ال٣اهىن الضولي الخابٗت لها ،نُاٚت
مباصت ؤؾاؾُت اٖترٞذ بها مد٨مت هىعمبر ،ٙبط ظاء في املبضثحن و ٫والشاوي ؤن ؤي شخو ً٣ترٗٞ ٝال مً ٗٞا ٫ا٫حي
حك٩ل ظغٍمت بم٣خطخى ال٣اهىن الضولي ً٩ىن مؿاوال ظىاثُا ،ختى ولى ٧ان ال٣اهىن الىَجي ال ًٟغى ٖلُه ٖ٣ىبت.
٦ما حٗىص َمُت بلى بوكاء املجخم٘ الضولي مد٨مخحن ظىاثِخحن صولُخحن ،في جهاًت ال٣غن املاضخي زانخحن بمالخ٣ت
املؿاولحن ًٖ الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي التي اعج٨بذ في ًىٚؿالُٞا وعواهضا ،ولى ب٣غاع مً مجلـ
 ،1994وبةوكاء َاجحن املد٨مخحن ؤ٢غ
 1993والشاهُت بال٣غاع ع٢م 955الهاصع في هىٞمبر ٖام
مً ًدمل ع٢مٖ ،808ام
املجخم٘ الضولي ب٨ٟغة املؿاولُت الجىاثُت للٟغص مغة زاهُت بٗض املد٨مت الجىاثُت الضولُت الٗؿ٨غٍت لىىعمبر.ٙ
وزخاما للجهىص الؿاب٣ت جىنل املجخم٘ الضولي بلى بوكاء َُئت ً٢اثُت صولُت صاثمت ،مً ؤظل مدا٦مت شخام
 1998بخ٣غٍغ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت
الظًً اعج٨بىا ؤقض الجغاثم التي جمـ املجخم٘ بغمخه ،وظاءث اجٟاُ٢ت عوما ٖام
الٟغصًت ًدؿاوي ٞحها الجميٕ ب ٌٛالىٓغ ًٖ الجيـ واملغا٦ؼ الىُُْٟت ،ال جىظض خهاهت صبلىماؾُت وال بغملاهُت جدى٫
صون املدا٦مت ؤو املؿاءلتِٞ ،ؿإ ًٖ ٫الجغاثم الىاعصة في الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ختى ولى ٧ان عثِـ
صولت ،والتي هإمل ؤن ج٣اضخي مجغمي الخغب بضون اؾخصىاء.
٦ما ؤن َظا املىيىٕ ٌك٩ل بالظاث املُلب الجىَغي للظًً حٗغيىا لالهتها٧اث الخُحرة ٧اٞت ،والتي ما ػا٦ ٫شحر مً
الظًً اعج٨بىَا ٧اهىا ٖلى ُ٢ض الخُاة ،ولم ًىالىا الجؼاء املىاؾب لجغاثمهم.
ًٞال ًٖ طلٞ ،٪ةن مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ً٨دسخي ؤَمُت بالٛت وَؿاَم مؿاَمت ٖٝالت في
بىاء ال٣اهىن الضولي الجىاجي املٗانغ ،وؤن جُبُ٣ه بهىعة مدؿاوٍت ؤمغ طو ؤَمُت ٦بري ٖلى نُٗض ب٢امت الٗضالت
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الجىاثُت الضولُت ،والاعجباٍ الىزُ ٤بحن مؿاولُت الٟغص وال٣اهىن الضولي الجىاجي الظي ؤنبذ ٢اهىها ٖاملُا ٌؿاَم بضوع
٦بحر في الخض مً الجغاثم الضولُت ،وفى ْل الضوع املىىٍ باملدا٦م الجىاثُت الضولُت ال٣اثمت في مدا٦مت شخام الظًً
ًغج٨بىن ٗٞا ٫الخُحرة ،في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي ًغجب مؿاولُت الٟغص الجىاثُت ،ؾىاء ٧ان ممشال للضولت ؤو
يابُا للكغَت ؤو ٢اثضا للجِل ،وجُا ٫املؿاولُت ؤًًا الخ٩ىماث ٖلى الجغاثم الضولُت املغج٨بت ٖلى ؤعاضخى الضولت
ٞ ،1948ىجض ٦شحرا مً الجغاثم جإحى في بَاع بباصة بضٖم مً
و٣ٞا ألخ٩ام اجٟاُ٢ت مى٘ ظغٍمت إلاباصة الجماُٖت ٖام
الخ٩ىماث ال٣اثمت٦ ،ما خهل في ًىٚؿالُٞا وعواهضا.
٦ما ؤن مؿخ٣بل ال٣اهىن الضولي الجىاجي ًٓل مغَىن في الخ٣ُ٣ت بالىخاتط التي ًم ً٨الىنى ٫بلحها في مجا٫
املؿاولُت الجىاثُت الضولُت الٟغصًت وؤؾاؾها ،بهه البدض الىخُض الظي وؿخُُ٘ مً زالله ؤن هخٗغٖ ٝلى طاجُت ال٣اٖضة
ال٣اهىهُت الجىاثُت الضولُت ،وٖلى ؾماتها ومالمدها٦ ،ما ؤهه ُٟ٦ل بالىنى ٫بلى خلى ٫مٗ٣ىلت في ً٢اًا مٗل٣ت ٦شحرة،
مشل مؾاولُت الصخو املٗىىي ظىاثُا ،وٍم ً٨الىنى ٫ؤًًا بلى حٗلُل مٗ٣ى ٫بلى خاالث إلاٖٟاء مً الٗ٣اب الجىاجي
بإؾبابها املسخلٟت ،بل ؤن الىنى ٫بلى جدضًض واضر ،والاٖترا ٝال٩امل باملؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ٖلى املؿخىي
الضولي ،ؾىً ٝجٗل بدار في مُضان الجغٍمت الضولُت والٗ٣اب ٖلحها ٌؿحر ٖلى ؤعيُت نلبت ،وههل بلى هخاثج خاؾمت
ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،وٍم ً٨الاؾخٟاصة مً ؤهٓمت املدا٦م الجىاثُت الضولُت املؿخدضزت في مجا ٫الٗ٣ىباث
الجىاثُت الضولُت.
وجخجلى ؤَمُت ؤزغي وهي الًبابُت التي جدُِ باملؿاولُت الجىاثُت الضولُت ٫لٟغص ،والتي ؤصث بلى امخىإ ٦شحر
مً الضو ٫التي لها جإزحر ٦بحر ٖلى ال٣غاعاث الضولُت بالخًىٕ لهظٍ املدا٦م ،والخملو مً التزاماتها الضولُت ب٨شحر مً
الخُل ٚحر ال٣اهىهُت ،مداولت بظل ٪جبرثت ظىىصَا املجغمحن الظًً اعج٨بىا ؤبك٘ الجغاثم يض إلاوؿاهُت.
ول٣ض صٗٞخىا جلَ ٪مُت بلى ازخُاع املىيىٕ٩ٞ ،اهذ الؿبب املباقغ للبدض والخ٣صخي ًٖ الجىاهب ال٣اهىهُت
للمؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص في ال٣اهىن الضولي الجىاجي.
ولِـ بساٖ ٝلى ؤخض ما ٢ض ًىاظه الباخض في مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص مً نٗىباث ،ج٨مً
ؤؾاؾا قي هضعة املغاظ٘ في َظا املًماع ،الؾُما هضعة املغاظ٘ املخسههت خى ٫املىيىٕ ،ؾُما باللٛت الٗغبُت ،خُض لم
ًدٔ بضعاؾت ٧اُٞت مً الباخشحن ،وختى الظًً خاولىا صعاؾخه جىاولىٍ في ْل الازخال ٝال٣ٟهي الىٓغي بحن ماٍض
ملؿاولُت الٟغص الجىاثُت وبحن عا ٌٞلها.
ول٣ض ؤنبدذ املؿاولُت الجىاتًت الضولُت للٟغص خ٣ُ٣ت ٖلى وظه عى ،بٗض صزى ٫مد٨مت الجىاًاث الضولُت خحز
ٞ ،2002هظٍ املد٨مت ًجب ؤن ًُ ْم ِش ُل ؤمامها مغج٨بى الجغاثم املخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي والخ٣ى١
الىٟاط ٖام
ؾاؾُت للبكغ ظمُٗا صون ؤي جمُحزٞ ،املؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت بمىظب َظٍ املد٨مت حؿىض لغثِـ الضولت الظي
ّ
ٌٗض في ٢مت الخىُٓم الضولي الؿُاسخي للضولتٖ ،ىضما ً٩ىن مظهبا وجشبذ بصاهخه ،ول٩ل شخو ًغج٨ب ؤو ٌؿاَم في اعج٩اب
ؤي ٖمل ًىن ٠بإهه ٚحر مكغوٕ وٍدؿم بضعظت ٖالُت مً الخُىعة ،مشل الخٗظًب وإلاباصة الجماُٖت ،مهما ٧اهذ
الهٟت الغؾمُت التي ًدملها ختى ولى ٧ان في ؤٖلى املغاجب ،بل حكمل ٞغاص الٗاصًحن الظًً ً٣ىمىن بدىُٟظ وامغ
إلاظغامُت ؤو بهٟتهم ٞاٖلحن ؤنلُحنٞ ،لِـ َىا ٥بٖٟاء مً املؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت ،بل جٓل مغجبُت بإي شخو
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 ،1949والبروجى٧ىلُحن إلاياُٞحن امللخ٣حن بها
مظهب ومغج٨ب ألٗٞا ٫جخٗل ٤باالهتها٧اث الجؿُمت الجٟاُ٢اث ظىُ ٠ل٘ام
.1977
لٗام
 إؼيالُت الذساظت
ًُغح مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص بٌٗ إلاق٩الُاث ال٣اهىهُت مً ؤَمها :اعجباٍ املؿاولُت الجىاثُت
للٟغص بال٣اهىن الضولي الجىاجي ،الظي َى ؤخض املالمذ الجضًضة للٟغص الضولي ؤو املىاًَ الضوليٞ ،هل ؤنبذ الٟغص ًخدمل
املؿاولُت ًٖ ؤٖماله ٚحر املكغوٖت في مىاظهت املجخم٘ الضولي؟ وَل حك٩ل الجغٍمت الضولُت والاهتها٧اث الجؿُمت
مهضعا لها؟.
زم ؤن مغخلت ما بٗض مدا٦ماث هىعمبر ٙب ٌٛالىٓغ ًٖ ُُٟ٦ت ونَ ٠ظٍ املدا٦ماث مً الىاخُت ال٣اهىهُت ،ؤصث
بلى بٖاصة الىٓغ في مغ٦ؼ الٟغص في ال٣اهىن الضولي وفى مؿاولُخه الجىاثُتٞ ،ما َى املىٓىع ال٣ٟهي الضولي للمؿاولُت
الجىاثُت الضولُت للٟغص و ٠ُ٦ظؿضتها الىهىم الخجغٍمُت ،وما هي ؤبغػ املماعؾاث والخُبُ٣اث الٗملُت ل٨ٟغة
املؿاولُت الجىاثُت؟.
وج٣خطخي إلاق٩الُت املٗغويت مٗالجت املىيىٕ في بابحن عثِؿُحن:
بط زههىا الباب ألاوٌ للمىٓىع ال٣ٟهي للمؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص٢ ،ؿمىاٍ بضوعٍ بلى زالزت ٞهى ،٫جىاو٫
الففل ألاوٌ ،ماَُت املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص وججؿُضَا وجُىعَا ،ؤما الففل الشاوي جىاولىا ُٞه ال٣اٖضة
الكغُٖت ٦إؾاؽ للمؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ،و خ٩ام املىيىُٖت املىضعظت جدذ َظٍ ال٣اٖضة ،ؤما الففل
الشالث ها٢كىا مً زالله مؿاولُت عئؾاء الضو ٫وال٣اصة الٗؿ٨غٍحن.
ؤما الباب الشاوي ٢ض جىاولىا ُٞه املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص في هٓام املدا٦م الجىاثُت الضولُت ومماعؾتها ،وطل٪
مً زال ٫زالزت ٞهىً ،٫دىاو ٫الففل ألاوٌ ،بظغاءاث املدا٦مت ؤمام املدا٦م الخانت ًٖ املؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت،
وٍضوع الففل الشاوي ،خى ٫بظغاءاث املدا٦مت ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ،وزههىا الففل الشالث
ألخ٩ام الً٣اء الضولي املخٗل٣ت باملؿاولُت الج هاثُت الضولُت للٟغص وجُبُ٣اتها.
 الىخابج التي جىـلذ إليها الشظالت
وفي زحر بٗض ؤن اهتهُىا مً إلاظابت ًٖ بق٩الُت الضعاؾت ٞةهه ًجب جخىٍج الغؾالت بساجمت هبرػ مً زاللها ؤَم
الىخاثج التي جم الخىنل بلحها ،في مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص وببضإ بٌٗ الذونُاث التي جخٗل٤
باملؿاولُت الجىاثُت للٟغص.
 ما بخفىؿ الاظخيخاحاث فُمىً اللىٌ:
 بن الٓلم في ؤي م٩ان حهضص الٗض ٫في ٧ل م٩ان ،وؤن الً٣اء الجىاجي الضولي ًظ٦غ الخ٩ىماث والكٗىب ،بإن
الؿُاؾاث التي جًخي بالٗضالت الجىاثُت لم حٗض م٣بىلت.
 بن يمان اخترام ال٣اهىن الضو٫ي الجىاجيًٟ ،ترى مى٘ الاهتها٧اث الخُحرة وجُبُ ٤الٗ٣ىباث الجىاثُت ٖلى
الهُٗضًً الضولي والىَجي ٖلى خض ؾىاء.
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 بن ٨ٞغة املؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ،ونلذ الُىم بلى مغخلت مخ٣ضمت ظضا وبن ٧اهذ ال حك٩ل ؤ٢صخى
الُمىح ،بال ؤجها ّ
حٗض زُىة في الاججاٍ الصخُذ ،وؾخٗؼػ ٌطٍ الخُىة مؿخ٣بال ،بطا حٗامل املجخم٘ الضولي م٘ ؤخ٩ام
الً٣اء الجىاجي الضولي ،بمُٗاع واخض بُٗضا ًٖ الاػصواظُت والاهخ٣اثُت في الخُبُ ٤الٗملي ،وبُٗضا ًٖ ؾُُغة الضو٫
ال٨بري وحٛلُب املهالر الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،ألهىا الُىم في َظٍ املغخلت ؤخىط الىاؽ بلى الٗضالت الجىاثُت الضولُت مً
ؤي و٢ذ مطخي.
 بن الٟغص الظي ٧ان ًىما ما بُٗضا ًٖ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت والالتزام ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخ٣لُضي ،ؤنبذ
الُىم في ْل ال٣اهىن الضولي الخالي مساَبا عؾمُا بهظٍ ال٣ىاٖض ومىيىٖا عثِؿُا مً مىيىٖاجه.
 بن املدا٦ماث الضولُت ملجغمي الخغب الٗاملُت الشاهُت بغٚم ٧ل الاهخ٣اصاث التي وظهذ لها ّ
حٗض ؤو ٫جُبُٖ ٤ملي
ل٨ٟغة املؿاولُت الجىاثُت الضولُت الٟغصًت لغئؾاء الضو ،٫وطل ٪إلعؾائها مبضؤ مؿاءلت شخام الُبُُٗحن املؿاولحن
ًٖ اعج٩اب الجغاثم يض إلاوؿاهُت ؤو ظغاثم صولُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ نٟاتهم ،ومً زم اهتهاء ما ٌؿمى بالخهاهت
الً٣اثُت مً املؿاءلت ،وبخالتهم بلى الٗضالت.
٦ ما ؤن جُبُ ٤الجؼاءاث ٖلى ٞغاص بؿبب اهتها٦هم ال٣ىاٖض آلامغة لل٣اهىن الضولي ،ؾاَم بك٩ل ٗٞا ٫في ج٣غٍغ
٨ٞغة املؿاولُت الجىاثُت الضولُت الٟغصًت ،وبوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت صاثمت.
٦ ما ؤن ٌها ٥زُىة مهمت اجسظث في اججاٍ وي٘ خض لٓاَغة إلاٞالث مً الٗ٣ابٖ ،ىضما اج ٤ٟاملجخم٘ الضولي ٖلى
بوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت ،حكمل والًتها الً٣اثُت مغج٨بي ظغاثم الخٗظًب ،خحن جمشل ظغاثم بباصة ظماُٖت ؤو ظغاثم
يض إلاوؿاهُت ؤو ظغاثم خغب.
وٍىو ٢اهىن عوما الخام باملد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖلى ؤن املجخم٘ الضولي ٌٗبر ًٖ جهمُمه ٖلى وي٘ خض إلٞالث
مغج٨بي َظٍ الجغاثم مً الٗ٣اب ،وَُٗض بلى طَان ؤن مً واظب ٧ل صولت ؤن جماعؽ والًتها الً٣اثُت الجىاثُت ٖلى
املؿاولحن ًٖ ظغاثم الخٗظًب ،ول ً٨ال ج٩ىن املد٨مت الجىاثُت الضولُت بضًال ًٖ المخا٦م الىَىُت ال٣اصعة ٖلى الجهىى
بمؿاولُاتها واملؿخٗضة لظل ،٪ولً جماعؽ املد٨مت والًتها بال ٖىضما جخ٣اٖـ الضو ًٖ ٫ج٣ضًم املؿاولحن ًٖ َظٍ
الجغاثم بلى ؾاخت الٗضالت ،وَظٍ املد٨مت ّ
حٗض آلُت صولُت ؤ٦ثر ٗٞالُت في الخهضي لٓاَغة إلاٞالث مً الٗ٣اب ،وٍجب
ؤن ً٩ىن وظىص املد٨مت الجىاثُت الضولُت في خض طاجه ٖامال مؿاٖضا ًدٟؼ الىٓم ال٣اهىهُت الىَىُت ٖلى الىٞاء بالتزاماتها
الضولُتٖ ،الوة ٖلى صوعَا الغاصٕ العج٩اب َظٍ الجغاثم.
ً جب ٖلى الخ٩ىماث ؤن ججٗل مً الً٣اء ٖلى الخٗظًب ٖلى املؿخىي الٗالمي َضٞا ؤؾاؾُا لؿُاؾتها الضازلُت
والخ اعظُت ،وٍيبػي ٖلى صو ٫الٗالم ؤن جهاصٖ ١لى الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ،وؤن ج٩ىن َغٞا
ُٞه ومً زم الالتزام بإخ٩ام الىٓام ؾاسخي للمد٨مت.
 الجغٍمت ج٩ىن ٖلى صعظت ٖالُت مً الخُىعة ٖىضما جىته٢ ٪اٖضة آمغة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،واملجخم٘ الضولي
ال ًجغم بال ؤقض ٗٞا ٫ظؿامت ،وٍخطر طل ٪مً الجغاثم التي وعصث في هٓام املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،و٧لها جخٗل٤
بمهالر صولُت وبُ٣م بوؿاهُت مكتر٦ت.
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 بن الجغاثم الضولُت ًغج٨بها الٟغص وج٣ىم مؿاولُخه الجىاثُت الضولُت ٖجها ،وال ًىٟي املؿاولُت الجىاثُت الضولُت ؤن
ج٩ىن الجغٍمت الضولُت ٢ض اعج٨بذ باؾم الضولت ممً ًمشلها ٢اهىها في املجخم٘ الضولي ،لظل ٪ؤ٦ضث مباصت هىعنمبروٙ
مؿاولُت الٟغص ًٖ الجغاثم الضولُت مؿاولُت ظىاثُت ،وؤصاهذ املدا٦م الٗؿ٨غٍت الضولُت مً وؿبذ بلحهم اعج٩اب
الجغاثم مً شخام الُبُُٗحن الظًً ٢ضمىا بلى المخا٦مت ؤمامها.
 ما بخفىؿ الخىـُاث
 بهجي ؤصٖى ظمُ٘ ال٣ٟهاء والباخشحن في مجا ٫ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،الؾخٗما٧ ٫ل ما لضحهم مً َا٢ت وخ٨مت
ومهاعة في البدض والخُُ٣م للٗمل بجضًت ٖلى جُىٍغ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الجىاجي املخٗل٣ت بمىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت
الضولُت ،وٖلي زو جدؿحن وبنالح وجُىٍغ ؤخ٩ام الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ،وطل٪
لًمان الىجاح الضاثم لها في ؤصاء مهمتها الجلُلت في جإُ٦ض الاخترام الىاظب الخُبُ ٤لخ٣ى ١إلاوؿان والكٗىب وخماًتها،
وعصٕ الاهتها٧اث الجؿُمت والهاعزت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي والخٟاّ ٖلى الؿلم و مً الضولُحن.
ً جب جؼوٍض املدا٦م الىَىُت بالىالًت الً٣اثُت الٗاملُت ٖلى الجغاثم الخُحرة بمىظب ال٣اهىن الضولي الجىاجي،
وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ،بما في طل ٪ظغاثم إلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض إلاوؿاهُت ،ؤو خاالث إلاٖضام زاعط
هُا ١اً٢٫اء والازخٟاء ال٣ؿغي والخٗظًب ،ومشل َظٍ الخُىاث ج٣غع وظىص هٓام مخ٩امل للخد ٤ُ٣في الجغاثم الضولُت
الخُحرة التي جمـ املجخم٘ الضولي بغمخه ،وبظل ٪ؾى ٝحؿاٖض في ج٣لُل املالجئ آلامىت للمؿاولحن ًٖ اؾىء الجغاثم في
الٗالم والً٣اء ٖلحها في جهاًت مغ.
َ ىا ٥مؿاءلت ٌامت في مىيىٕ املؿاولُت الجىاثُت الضولُت الٟغصًت ،وهي مؿإلت إلاعاصة الؿُاؾُت للضولت التي جغ٘ٞ
الضٖىي الً٣اثُت ؤو الضولت التي ج٣ىم بدؿلُم الصخو املتهمَ ،ظٍ إلا اصة ّ
حٗض مً الٗىامل الخاؾمت في بم٩اهُت
ع
امل٣اياة٦ ،ظل ٪وظىص ظالُت ٦بحرة مً ؤبىاء البلض الظي اعج٨بذ ُٞه الجغاثم ممً ٌِٗكىن في املىٟى ،ؾىٌ ٝؿاٖض ٖلى
بًجاص املىار الؿُاسخي املىاحي الظي ٌؿمذ بالؿحر في بظغاءاث امل٣اياة في صولت إلاصٖاء.
و٢ض جداو ٫خ٩ىمت البلض الظي اعج٨بذ ُٞه الجغاثم مى٘ ع ٘ٞالضٖىي الً٣اثُت ،الؾُما بطا ٧ان الىٓام الخا٦م الظي
ًيخمي بلُه الصخو المتهم ما ػا٢ ٫اثما٣ٞ ،ض ج٩ىن لظل ٪ؤزاعٍ الهامت مً خُض بم٩ان الخهىٖ ٫لى املٗلىماث وٖلى
صلت ،بل ومً خُض ؾالمت الكهىص والطخاًا وؤؾغَم ،بل بن مشل جل ٪الخ٩ىماث جداو ٫بٚال ١مل ٠الًُ٣ت جهاثُا.
 البض ؤن ج٩ىن َىا ٥آلُاث املداؾبت ال٣ىٍت والٟٗالت لٓاَغة إلاٞالث مً ا٣ٖ٫ىبت ؾىاء ٖلى املؿخىي الضازلي ؤو
الضولي ،لظل ٪هغي ْاَغة إلاٞالث مً الٗ٣اب جخجلى في ؤًت مغخلت مً املغاخل ،ؤي ٖىضما ال ًٟخذ جد ٤ُ٣في الجغاثم ؤو
ً٩ىن الخدٚ ٤ُ٣حر واٖ ،ٝىض ما ٌٗخمض الخدٖ ٤ُ٣لى ؾغٍت إلاظغاءاث وخهغَا بالهُئت املؿاولت ًٖ الخٗظًب ،ؤو
ٖىضما ال ً٣ضم املجغمىن املكدبه بهم بلى املدا٦مت الٗاصلت ،ؤو ٖىضما ال جخم م٣اياتهم ٖلى هدى ٗٞا ،٫ؤو ٖىضما ال ًخم
الخىنل بلى بنضاع خ٨م ؤو بصاهتهم عٚم وظىص ؤصلت م٣ىٗت ًيبػي ؤن ج٩ىن ٧اُٞت إلزباث ظغاثمهم بهىعة ال مدل ٞحها
للك ٪ؤو ٖىضما ًدا٦مىن مدا٦مت نىعٍت٦ ،ما ٗٞلخه الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت بجىىصَا املخىعَحن في ًُ٢ت حٗظًب
السجىاء الٗغاُ٢حن في الٗغا.١
ًجب ؤن ًدا٦م ؤي مؿاو ًٖ ٫ؤًت ظغٍمت اعج٨بها مهما ٧ان مىهبه ؤو ق٩له ؾىاء ٧ان عثِـ لضولت ؤو وػٍغا ؤو ٢اثضا
ٖؿ٨غٍا ؤو مؿاو ٫مضوي ًجب ؤن ًىا ٫الجؼاء املىاؾب خؿب ظؿامت الجغٍمت المعج٨بت مً ظاهبه.
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إِذاد الباخث كداص مدمذ
إؼشاف الذهخىسة امدمذي بىصٍىت آمىت

 ملخق البدث
اهىن الضولي٣ إلاوؿان و ال١ى٣اث ظؿُمت لخ٧ خضزذ اهتها، في ْل الجزاٖاث املؿلخت التي ٌكهضَا الٗالم:ملخق
 صون٫ الخغبي بال اهه ًدى٫حر الضولُت وخالت الاخخالٚه في خالت الجزاٖاث املؿلخت الضولُت و٣ُالاوؿاوي الظي ًخم جُب
 وٍلػي٤ُغ بىظىص اػصواظُت في الخُب٣ً  َظا ما2011
األػمت الُمىُت واللُبُت لٗام٧ ه زانت م٘ بٌٗ الاػماث٣ُجُب
اهىن الضولي الاوؿاوي ما ظٗل٣ ال٤ُت بخُبٟل٩ُت اللجىت الضولُت للهلُب الاخمغ التي حٗخبر الهُئت الضولُت امل٢مهضا
٤ُ صون الخُب٫ىه ًدى٨اهىن الاوؿاوي ل٣ ال٤ُىالث مً اظل جُب٧ُاث ومٗاَضاث و بغجى٢اٟ٘ ٖلى اج٢املجخم٘ الضولي ًى
٤ُ الُه في َظٍ الضعاؾت بٗىىان اػصواظُت جُب١ وَظا ما ؾيخُغ٤ُا في الخُب٣اهذ ٖاث٧ بؿبب ٖضة اؾباب وٖىامل
.2011اعهت بحن ػمخحن الُمىُت واللُبُت لٗام٣اهىن الضولي الاوؿاوي صعاؾت م٣ال
Summary:
With the armed conflicts that the world is witnessing, serious violations of human rights and
international humanitarian law have occurred, This law is normally applied in the case of both
international as well as non-international armed conflict, in addition to the case if a military
occupation took place, but it was prevented from applying with some crises like the Yemeni
and the Libyan crises in 2011. This is what acknowledges the presence of the dualism of
application and eliminates the credibility of the international Committee of the Red Cross,
which is considered as the international body in charge of the application of international
humanitarian law. This made the international community sign agreements, treaties and
protocols for the sake of applying it, but its application was prevented due to several reasons
and factors that were seen as an obstacle. All this will be discussed in this study entitled
―dualism in the application of international humanitarian law: a comparative study between
the Yemeni and Libyan crises of year 2011‖.
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 مممىن البدث
ملذمت
ٖغ ٝإلاوؿاهُت الخغوب والجزاٖاث املؿلخت مىظ ال٣ضم٦،ما قهضث الخًاعاث ال٣ضًمت ٢بل املُالص عٚبت إلاوؿان
في بؿِ َُمىخه وؾُُغجه ،وبخٗا٢ب الؼمً جُىعث ؤصواث الخغب في م٣ابل جُىع جدلُل وجٟؿحر ٢ىة ؤَغا ٝالجزإ )
الخٟؿحر الجُىبىلخُ٩ي( ،و٧اهذ َظٍ الخغوب ٚحر بوؿاهُت اهته٨ذ ٞحها خ٣ى ١املضهحن وٚحر املكاع٦حن في الخغوب بهٟت
زانت واملداعبحن بهٟت ٖامت ،لظل ٪عؤي م٨ٟغو و٣ٞهاء الٗهىع ال٣ضًمت ؤهه بطا ٧اهذ الخغب قغ البض مىه ،وال ًمً٨
بً٣اٞها بال اهه ًم ً٨بيٟاء َاب٘ إلاوؿاهُت ٖلى ؾغٍاجها ،وبظل ٪بضؤث جٓهغ بىاصع الضٖىة بلى خغب ٖاصلت جدمي ٚحر
املكاع٦حن في الخغوب ،وبٗض طل ٪جغجب ٖىه ٖ٣ض اجٟاُ٢اث صولُت مً ؤظل طل ٪مً َغَُ ٝئاث صولُت ؤبغػَا "اللجىت
الضولُت للهلُب خمغ" ،التي حٗض الغاعي الغؾمي لخماًت َاالء ٞغاص مً زال" ٫ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي" الظي قهض
حٛحراث ٖضة في الدؿمُت مً "٢اهىن الخغب" بلى "٢اهىن الجزاٖاث املؿلخت "بلى ما َى ٖلُه آلان ،والظي ٧ان الًٟل و٫
.1864
 1863والتي ججؿضث في اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لٗام
في وي٘ لبىاجه في الٗهغ الخضًض للُبِب الىمؿاوي َجري صوهان ٖام
ً
ول ً٨يب٣ى مىيىٕ جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مُغوخا ،وطل ٪مً زال ٫اػصواظُت الخُبُ ،٤بط ًخم جُبُ٣ه
في خالت وال ًخم جُبُ٣ه في خالت ؤزغيَ ،ظا ما اؾخضعى ؤن هخٗغى له في بدشىا مً زال ٫صعاؾت م٣اعهت بحن ؤػمخحن جم
 "2011و" ػمت اللُبُت
زاللهما الى٢ىٖ ٝلى اػصواظُت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وَما "ؤػمت الُمً لٗام
 ،"2011الؾُما بٗض تهضًض الؿلم و مً الضولُحن في َاجحن الضولخحن.
لٗام
وبهظا ؾىدىاو ٫مىيىٕ الاػصواظُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولـ ــي إلاوؿاوي مً زال ٫امل٣اعهت بحن مضي اخترام جُبُ٤
.2011
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وآلُاث جُٟٗله في ػمخحن اللُبُت والُمىُت لٗام
 - 1ظباب إخخُاس اإلاىلىُ:
بن مً بحن ؾباب التي ظٗلخجي ؤزخاع املىيىٕ ما ًلي:
 ؤهه ال جىظض صعاؾاث ٦شحرة خى ٫املىيىٕ ،ظٗل الًٟى ٫بلى صعاؾت مشل َظا املىيىٕ ًغاوصوي مً ؤظل
جدلُل ؤؾباب الاػصواظُت.
 بزغاء مجا ٫البدض الٗلمي بمىيىٕ ظضًض مً زال ٫امل٣اعهت بحن و٢اج٘ ػمخحن للى٢ىٖ ٝلى ؤن ؤَم ٖ٣باث
جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي هي الاػصواظُت التي جخىاظه جُبُ٢ ٤ىاٖضٍ.
 - 2ؤلاؼيالُت
ًخمشل مىيىٕ البدض جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ولهظا ًمَ ً٨غح إلاق٩الُت آلاجُت :ب٫يؤي مضي جم جُٟٗل
2011؟ ،وَل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
جُبُ ٤ال٣اهىن الضول ـ ـ ــي إلاوؿاوي زال ٫ؤو٢اث الجزإ في خالتي الُمً ولُبُا ٖام
إلاوؿاوي م٘ الخُىعاث التي ٖغٞها املجخم٘ الضولي جٟ٨ي وخضَا لخُٟٗل الخماًت التي ٞغيتها ٢ىاٖضٍ زانت في ْل
اػصواظُت املٗاًحر الضولُت وؾُُغة ؾُاؾت الُ٨ل بمُ٨الحن؟.
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حٗخمض إلاظابت ًٖ َظٍ إلاق٩الُت ٖلى البدض الٗمُ ٤في ظىاهب ٖضة مً املىيىٕ والتي جشحر ٖضصا مً ؾئلت
الٟغُٖت:
م ــا َـى الخُىع الخاعٍذي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وؤَم الاجٟاُ٢اث التي ٌٗخمض ٖلحها وآلُاث جُبُ٣ه؟. 2011ونىال بلى ًىمىا َظا ،و ٠ُ٦حٗامل املجخم٘
مــا هي ا٫ظظوع الخاعٍسُت ألػمتي الُمً ولُبُا زانت بٗض ٖامالضولي م٘ تهضًض ػمخحن للؿلم و مً الضولُحن؟.
 الفشلُاث:
لئلظابت ٖلى إلاق٩الُت الؿاب٣ت والدؿائالث التي جىبشٖ ٤جهاً ،ىُلَ ٤ظا البدض مً الٟغيُاث الخالُت:
 ٚالبا ما ج٣ىم الهُئاث امل٩لٟت بخُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي في خالتي "الُمً" و"لُبُا" مً ؤظل خماًت ٚحر املكاع٦حن فيالجزإ املؿلر.
 ويٗذ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي لخُبُ ٤في الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت٦ ،ما هي الخا ٫في ؤػمتي "الُمً" 2011وفي خالت وظىص اهتها٧اث ظؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
و"لُبُا" لٗام
 ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي جٟ٨ي وخضَا لخُٟٗل الخماًت التي ٞغيتها ٢ىاٖضٍ وَى ما ؤ٦ضٍ وا ٘٢الخا ٫في ؤػمتي"الُمً" و"لُبُا".
 - 3خذود البدث:
خضوص البدض جخمشل في ما ًلي:
 جمدىعث الضعاؾت خى ٫بدض حٗامل املجخم٘ الضولي م٘ ؤػمتي "ظمهىعٍت الُمً" التي ج ٘٣الكغ ١وؾِ
و"الجماَحرًت اللُبُت" التي ج ٘٣في قما ٫بٞغٍُ٣ا؛
2011؛ ألهه بٗض َظٍ املضة و ٘٢حٛحر ظظعي في الضولخحن م٘ جؼاًض خضة الغبُ٘
 خضصث املضة الؼمىُت مىظ ؤػمت
الٗغبي الظي ًجخاح املىُ٣ت الٗغبُت مً ؤظل حٛحر هٓمت ،ومىه ْهغث انتها٧اث ظؿُمت لل٣ىاهحن الضولُت والىَىُت وبه
زغ ١لل٣اهىن إلاوؿاوي وخضور اػصواظُت في جُبُ٣ه.
 ج ٘٣الضعاؾت في بَاع بدض جُبُ ٤ال٣ىاٖض امل٣غعة لخال ٫الجزإ املؿلر ٚحر الضولي في ٧ل مً "الُمً" و"
لُبُا" ألن ؤَغا ٝالجزإ جخىاظض بة٢لُم واخض ؾىاء في الُمً ؤو لُبُا حير ؤن الاَغا ٝالٟاٖلت هي ال٣ىاث الخ٩ىمت
والجماٖاث املؿلخت.
َ - 4ذاف اإلاىلىُ:
جخمشل ؤَضا ٝاملىيىٕ ُٞما ًلي:
 الخٗغٖ ٝلى إلاَاع املٟاَُمي والاجٟاُ٢اث التي وٗ٢ذ مً اظل جُبُ ٤وجُىٍغ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ؾىاء فيللجزاٖاث املؿلر والضولُت وٚحر الضولُت والاخخال ٫الر عبي ،م٘ الخٗغٖ ٝلى هُا ١جُبُ٣ه وآلالُاث التي ًخم بها جُبُ٤
ال٣اهىن إلاوؿاوي؛
2011؛
 ال٨ك ًٖ ٠خُصُاث ومالبؿاث ػمخحن الُمىُت واللُبُت لٗام الخٗغٖ ٝلى مضي جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ٧ل مً الُمً ولُبُا؛ -الخىنل بلى هخاثج جبرًَ لىا ملاطا زل٣ذ هىٕ مً الاػصواظُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
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 - 5ـّىباث البدث:
،" 2011
بن صعاؾت مىيىٕ "اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي :صعاؾت م٣اعهت بحن ػمخحن الُمىُت واللُبُت لٗام
جسللخه الٗضًض مً الهٗىباث ،هىظؼَا ُٞمـا ًلي:
 اوٗضام املغاظ٘ التي جدىاو ٫اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي زانت جل ٪التي جبدض مضي جُبُ٢ ٤ىاٖض
.2011
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ػمخحن الُمىُت و ػمت اللُبُت لٗام
ٖ ضم ال٣ضعة ٖلى جُبُ ٤املىهج امل٣اعن بُغٍ٣ت الصخُدت في الضعاؾت ،الؾُما ؤن الخ٣اعٍغ التي خاولذ ج٣ىحن
الاهتها٧اث املخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ج٩اص ج٩ىن مىٗضمت ،ومٗٓمها ناصعة ًٖ َُئاث ٚحر خ٩ىمُت لم حؿخُ٘ ؤن
جدُِ ب٩ل ٖىانغ ػمخحن ،وواٗ٢هما الٟٗلي في ْل الخُُٛت الخ٩ىمُت الضازلُت لؤلويإ الٟٗلُت ،والاهتها٧اث
الجؿُمت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
 يُ ٤الى٢ذ مً ؤظل جدلُل ال٣غاعاث ونُاٚت هذاثج ظُضة ومُٟضة للضعاؾت.
 - 6مىهج الذساظت
 "2011حٗخمض ٖلى
بن مىيىٕ"اػصواظُت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي :صعاؾت م٣اعهت بحن ػمخحن الُمىُت واللُبُت لٗام
مىاهج ٖضةً ،م ً٨ؤن هدهغَا ُٞما ًلي:
 املىهج الخاعٍذي :بط اٖخمض َظا املىهج لخٗغٖ ٝلى الجظوع الخاعٍسُت لخالتي الضعاؾت املخمشلت في الجظوع
الخاعٍسُت لؤلػمت الُمىُت واللُبُت.
 املىهج الىنٟي الخدلُليً :دُذ َظا املىهج ون ٠خالت الضعاؾت وج٣ضًم جدلُل لها بك٩ل ص ٤ُ٢وَاص ،ٝبط
ه٨خ ٠بؿغص الى٢اج٘ و خضار والىهىم ال٣اهىهُت ،بل خاولىا جدلُلها وه٣ضَا ٧لما جُلب مغ طل ٪وبُٖاء هذاثج
لم
ِ
.2011
وجىنُاث جُٟض الباخشحن في ػمخحن اللُبُت والُمىُت مىظ ٖام
 املىهج امل٣اعن :اٖخمض َظا املىهج في م٣اعهت خالتي الضعاؾت ،بط ؤن مىيىٕ البدض ًدىاو ٫صعاؾت م٣اعهت بحن
ػمت الُمىُت واللُبُت مً خُض املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للضولخحن ومالبؿاث ػمت و٢غاعاث مجلـ مً خى ٫ػمخحن
وؤًًا جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وَى نلب املىيىٕ.
 - 7جبرًش الخىت
للضعاؾت املىيىٕ جبيُىا الخُت املخ٩ىهت مً ٞهلحن؛ الٟهل وً ٫دىاو ٫ماَُت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وَى
ٖباعة ًٖ إلاَاع الىٓغي للضعاؾت وَى مىػٕ ٖلى الىدى الخالي:
خاولىا مً زال ٫الٟهل و ٫بدض :إلاَاع املٟاَُمي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،بط حٗغى املبدض و :٫ملٟهىم
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وٖال٢خه بد٣ى ١إلاوؿاوي جىاو ٫املُلب و ٫مىه :حٗغٍ ٠ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملُلب
الشاوي :الخُىع الخاعٍذي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي والمَلب الشالضٖ :ال٢ت ال٣اهىن إلاوؿاوي بال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
إلاوؿان ،زم جىؾٗىا مً زال ٫املبدض الشاوي الى٢ىٖ ٝلى هُا ١جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي ،بط جىاو ٫املُلب و:٫
الىُا ١الؼمجي لخُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي واملُلب الشاوي :الىُا ١الصخصخي لخُبُ ٤ال٣اهىن إلانؾاوي واملُلب الشالض:
الىُا ١املاصي لخُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي ،زم زهو املبدض الشالض :آلُاث جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي جىاو٫
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املُلب و :٫آلالُاث الىَىُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملُلب الشاوي :آللُاث إلاقغا ٝوالغ٢ابت في جُبُ٤
ال٣اهىن الضولي إلاوـاوي ،املُلب الشالض :آلالُاث الغصُٖت في جىُٟظ ال٣اهىن إلاوؿاوي.
زم وباٖخباع الضعاؾت م٣اعهتٞ ،ةهه ٧ان ًخدخم ٖلُىا ؤن هخٗغى في الٟهل الشاوي :لضعاؾت م٣اعهت بحن ػمخحن
 ،2011بط حٗغى املبدض و :٫للمى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للُمً والجظوع الذاعٍسُت لؤلػمت ،جىاو٫
الُمىُت واللُبُت لٗام
املُلب و ٫مىه :املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للُمً ،واملُلب الشاوي :الجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت ،واملُلب الشالض :جإزحر
ٖ 2011لى الُمً ،زم وللى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢ػمخحن وْغو٧ ٝل مجهما ٧ان ًخدخم الخٗغى مً زال ٫املبدض الشاوي:
ؤخضار
اؾذاجُجي للُبُا والجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت ،جىاو ٫املُلب و :٫املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للُبُا ،واملُلب
املى ٘٢الجُى ع
ٖ 2011لى لُبُا ،زم وللى٢ىٖ ٝلى اػصواظُت جُبُ٢ ٤ىاٖض
الشاوي :الجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت واملُلب الشالض :جإزحر ؤخضار
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي جم الخٗغى مً زال ٫المبدض الشالض :لضعاؾت م٣اعهت الػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
في الخالخحن الُمىُت واللُبُت ،بط جىاو ٫املُلب و :٫الاجٟاُ٢اث املىٖ ٘٢لحها مً َغ ٝالضولخحن ،واملُلب الشاوي :جدلُل
٢غاعاث مجلـ مً خى ٫الىي٘ في الُمً ولُبُا ،واملُلب الشالض :هخاثج الضعاؾت الخُبُُ٣ت لؤلػمخحن الُمىُت واللُبُت زم
املُلب الغاب٘ :مضي جىُٟظ ال٣اهىن إلاوؿاوي في ػمخحن الُمىُت واللُبُت.
زخمىا صعاؾدىا بساجمت حٗغيىا مً زاللها ملجمىٖت مً الىخاثج واملالخٓاث ،خاولىا مً زاللها الى٢ىٖ ٝلى ٖم٤
ً
ّ
إلاق٩الُت ومسخل ٠ؾباب التي ؤصث ب٫يُ٢امها بُٗضا ًٖ مىُ ٤الكغُٖت الضولُت.
 - 8مفاَُم الذساظت
 - 1النزاُ اإلاعلحَ :ى نغإ مؿلر ًد٨مه ال٣اهىن الضولي بحن ال٣ىاث املؿلخت الىٓامُت لضولخحن ٖلى ٢ل ،ؤو
بحن ظِل هٓامي و٢ىاث مؿلخت )حٗغ ٝبامللِكُاث( ،مؿخ٣غة ٖلى ؤعاضخي صولت ؤزغي حؿتهضٞ ٝغى وظهت هٓغ بخضي
الجهاث املداعبت ٖلى زغي .وهي خالت ٢اهىهُت اَخم ال٣اهىن الضولي املٗانغ بخ٣ىحن ٢ىاٖضَا ،وج٩ىن بما قاملت
ٌؿخسضم ٞحها ٧ل ؤهىإ ؾلخت املدغم مجها وٚحر املدغم ،وبما مدضوصة و٢ض ج٩ىن ٖاملُت ؤو ب٢لُمُت ؤو صازل الضولت
)الخغب َلُت(.
 - 2ألاصمت :هي هُ٣ت جدى ٫مهحرًت ٝيمجغي خضر ماَّ ،و
ّ
بخدؿً ملخىّ ؤو بخإزغ خاص ،وجغجبِ بخجاطباث
جخمحز
لخدل مدلها اعجباَاث ظضًضة ،وجىعر حٛحراث ّ
٢ضًمت البض ؤن جؼوّ ٫
٦مُت وهىُٖت في َظا الخضر.
ٖغ ٝؤلؿخاع بىزان ) (Alastair Buchanػمت في ٦خابه بصاعة ػماث " :بإجها ّ
ّ
جدض ْاَغ ؤو ّعص ٗٞل بحن َغ ًًٝؤو
ٍ
ٖضة ؤَغا ،ٝخاو٧ ٫ل مجهم جدىٍل مجغي خضار لهالخه".
ٌكحر عوبغب هىعر ) (Robert Northبلى ؤن ػمت الضولُت :هي ٖباعة ًٖ جهُٗض خاص للٟٗل وعص الٟٗل ،ؤي هي
ٖملُت اوك٣ا ١جدضر حُٛحراث في مؿخىي الٟٗالُت بحن الضو ،٫وجاصي بلى بط٧اء صعظت التهضًض وإلا٦غاٍ ،وَكحر هىعر بلى
ٚالبا ما حؿب ٤الخغوب ،ول ً٨ال جاصي ٧لها بلى الخغوب بط ّ
ً
ؤن ػماث ً
ؾلمُا ؤو ّ
حؿىي
ججمض ؤو تهضؤٖ ،لى ؤهه ًمً٨
صعاؾتها ٖلى اٖخباعَا اقترا ٥صولخحن ؤو ؤ٦ثر في املىاظهت هٟؿها.
 - 3الاخخجاج :الاخخجاط َى وؾُلت الًٟٗاء للخإزحر م٣ابل الؿلُت الخا٦مت .وَى ً٨مل وؾاثل ؤزغي للخإزحر
مشل خؼاب )ؾً ال٣ىاهحن( واملغاٗٞت الً٣اثُت ؤمام املدا٦م .والاخخجاط الجماَحري َى حٗغٍ ٠وؾُلت ٚحر ماؾؿاجُت
ملداولت الخإزحر ٖلى الؿلُت.
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 - 4الاصدواحُت :اؾم َّو
نىاعي مً اػصواط :وظىص َهىٖحن ّ
ّ
مخمحزًً مً الٟهُلت
ماهض ميؿىب بلى اػصواط مهضع
ِ
ِ
هٟؿهاً ،سخل ٠ؤخضَما ًٖ آلازغ بسهاثو ٖضة مجها الك٩ل.
ؤي وظىص ؤػمخحن ٧ي ًخم جُبُ ٤ال٣اهىن ٖلحهما ،ل٩ً ً٨ىن َىا جُبُ ٤في ؤخضَما وال ًخم جُبُ٣ه في زغي.

الففل ألاوٌ :ؤلاواس اإلافاَُمي لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
ويٗذ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام ٦إنل ٖام لذهٓم الٗال٢اث بحن الضو ٫و مم ،وطل ٪مً ؤظل خ ٟٔمً
والؿلم الضولُحن ،وؾحر الٗال٢اث صون هؼاٖاث ؤو خغوب ،لظل ٪وظض ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ومً بُجها ال٣اهىن
الضولي لخىُٓم ،وال٣اهىن الضولي للبِئت ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ،وال٣اهىن الضولي الا٢خهاصي وللجىمُت والٗمل،
وؤزحرا ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي ؾُ٩ىن مدىع الضعاؾت لظي ٌٗض مً ؤَم ٞغوٕ ال٣اهىن الٗام الضولي.
وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي َى الظي حهخم بةصاعة الجزاٖاث املؿلخت ال٣اثمت في ؤعظاء الٗالم ؾىاء ٧اهذ صولُت ؤو ٚحر
صولُت وٍ٣ىم بدىُٓمها وجدضًض ٢ىاٖضَا ،وحكغٖ ٝلى طلَُ ٪ئاث صولُت زانت ٖضة "اللجىت الضولُت للهلُب خمغ"
التي حؿهغ ٖلى جُبُ٣ه ،لَ ً٨ظا ال٣اهىن لم ًيكإ مىض ال٣ضمٟٞ ،ي الٗهىع ال٣ضًمت لم جَ ً٨ىا٢ ٥ىاٖض جد٨م ؾلى٥
املخداعبحن ،بهما الىخكُت وقغَٗت الٛاب هي التي ٧اهذ حؿىص  ،ِ٣ٞل٣ض ٖغ ٝإلاوؿان ٢ضًما خغب ال٣باثل وخغب
إلامبراَىعٍاث وخغب مغاء وخغب صًان ،و٢ض احؿمذ َظٍ الخغوب بالهمجُت واملٛاالة في ال٣هغٞ ،لم جٟغ ١بحن
ؾاخاث ال٣خا ٫وبحن امل٣اجل وٚحر امل٣اجل وْل مغ ٦ظل ٪ختى ٖهغ الٟخىخاث إلاؾالمُت ،وجبلىعث ٢ىاٖضٍ بك٩ل
ؤوؾ٘ وؤوضر في الٗهغ الخضًض ،وٖلُه من ؤظل مٗغٞت نى ٫الخاعٍسُت ملٟهىم ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وظمُ٘
املٗلىماث املخٗل٣ت به ،اعجإًىا ج٣ؿُم الٟهل و ٫بلى زالزت مباخض ،جخطر ٖلى الىدى الخالي:
املبدض و :٫مٟهىم ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وٖال٢خه بد٣ى ١إلاوؿان.
املبدض الشاوي :هُا ١جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي.
املبدض الشالض :آلُاث جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
اإلابدث ألاوٌ :مفهىم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وِالكخه باللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
٢اهىن الخغب ؤو ٢اهىن الجزاٖاث املؿلخت هي الدؿمُاث ال٨الؾُُ٨ت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،بط ويٗذ ٢ىاٖضٍ
لُخم جُبُ٣ه في خالت الجزاٖاث املؿلخت ،ؾىاء ٧اهذ صولُت ؤو ٚحر صولُت ،وبىنٟه ؤخض ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام،
وبظل ٪وظض له ٖال٢ت بحن ال٣ىاهحن الضولُت ومً ؤبغػَا ال٣اهىن الضولي للخ٣ى ١إلاوؿان.
وٖلُه ؾى ٝهخٗغى ُٞما ًلي مً زال ٫املُلب و :٫لخٗغٍ ٠ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملُلب الشاوي :الخُىع
الخاعٍذي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،واملُلب الشالض :لٗال٢ت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان.
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اإلاىلب ألاوٌ :حّشٍف اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ٞغٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام الظي ًد٨م ؾحر الٗال٢اث بحن الضو ،٫وَٗض َظا
ال٣اهىن طا ؤَمُت بالٛت للمجخم٘ الضولي ولظل ٪ؾىُٗى الخٗغٍٟاث املسخلٟت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاويٖ ،لى الىدى آلاحي:
ٌٗغٖ ٝلى ؤهه ":ال٣اهىن الظي ًغ٦ؼ ٖلى خماًت شخام املخًغعًٍ مً الجزإ املؿلر ب ٌٛالىٓغ مً
مكغوُٖت اؾخسضام ال٣ىة مً َغا ٝاملخهاعٖت").(1
ًالخٔ ٖلى َظا الخٗغًٍ ٠خمحز بىىٕ مً الكمىلُت في بًًاح مٗجى ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وطل ٪مً زال ٫جىاوله
ٞئاث الخماًت في ال٣اهىن وخالت جُبُ٣ه.
ؤما َظا الخٗغٍ٣ُٞ ٠ى ٫ؤههٖ" :باعة ًٖ ٢ىاهحن ؤو لىاثذ ظىُ ٠التي تهخم بدماًت الٗؿ٨غٍحن مً ٚحرٍ ال٣اجلحن ؤو
مً زاعط الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ،مشل الجغحى واملغضخى و ؾغي ،والتي تهخم ٦ظل ٪باملضهحن وبب٣ائهم زاعط خضوص الٗملُاث
)(2
الٗؿ٨غٍت".
بن َظا الخٗغٌٍٗ ٠ض ؤقمل حٗغٍ ٠لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،بط ؤهه ع٦ؼ ٖلى اللىاثذ التي جم بها الاؾدىاص لىي٘
ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي وهي اجٟاُ٢اث ظىُ ،٠وؤًًا ٞئاث الخماًت وَغٍ٣ت الخٗامل مٗهم.
ّ
ٌٗغ ٝبإههٞ " :غٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام تهض٢ ٝىاٖضٍ الٗغُٞت والاجٟاُ٢ت بلى خماًت شخام
املخًغعًٍ في خالت هؼإ ّ
مؿلر٦ ،ما تهض ٝبلى خماًت املمخل٩اث التي لِؿذ لها ٖال٢ت مباقغة بالٗملُاث الٗؿ٨غٍت").(3
ّ
ّ
حٗغٞه اللجىت الضولُت للهلُب خمغ بإهه ":ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ًىٓم الٗال٢اث بحن الضو ٫واملىٓماث
الضولُت وٚحرَا مً عٖاًا ال٣اهىن الضولي ،وَى ٌ
ٞغٕ مً ال٣اهىن الضولي الٗام الظي َّو
ًخ٩ىن مً ٢ىاٖض حؿعى في ؤو٢اث الجزإ
ّ
املؿلر ،ؤو ألؾباب بنؾاهُت ،بلى خماًت شخام الظًً ال ٌكاع٧ىن ؤو الظًً ّ
ٟ٦ىا ًٖ املكاع٦ت في ٖما ٫الٗضاثُت،
ٍ
ولخُُ٣ض وؾاثل وؤؾالُب الخغب ،وبٗباعة ؤزغي ّ
ًخ٩ىن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مً ٢ىاٖض املٗاَضاث ؤو ال٣ىاٖض
ٍ
ً
الٗغُٞت الضولُت )ؤي ٢ىاٖض اهبش٣ذ مً مماعؾاث الضو ٫وظاءث اهُال١ا مً قٗىعَا بااللتزام( التي تهضٖ ٝلى وظه
الخدضًض بلى ّ
خل الً٣اًا إلاوؿاهُت الىاقئت مباقغة مً الجزإ املؿلر ،ؾىاء ٧ان طا َاب٘ صولي ؤو ٚحر صولي").(4
ِ
مً زالَ ٫ظٍ الخٗاعًٍ ،٠م ً٨ؤن هً٘ الخٗغٍ ٠إلاظغاجي آلاحيَ" :ى طل ٪الٟغٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام،
الظي ًخم جُبُ٣ه في خالت الجزاٖاث املؿلخت ،وحهض ٝبلى خماًت املضهحن وؤؾغي الخغب والجغحى ،...وٍخم طل ٪مً زال٫
َُئاث صولُت مسىلت ٢اهىهُا و ٤ٞاجٟاُ٢اث ومٗاَضاث صولُت".

( )1نزار أمكب ،القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ،اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوؽ ادلواطن ،راـ اهلل.ٕٖٓٓ ،

( )2ميهوب يزيد" ،الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب كضمانة لحماية المدنين في النزاعات المسلحة الدولية " ،العدد  ،ٓٛرللة الباحث

للدراسات األكادًنية،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة باتنةٔ،اجلزائر ،جانفي  ،ٕٓٔٙص ٕٜ٘
( )3منتصر سعيد محوده ،القانون الدولي اإلنساني  ،دار الفكر اجلامعي ،ٕٜٓٓ ،مصر ،ص٘٘.

( )4القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك  ،اللجنة الدكلية للصليب األمحر ،كانوف ٕٗٔٓ.
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اإلاىلب الشاوي :الخىىس الخاسٍخي لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
ٌٗض الخُىع الخاعٍذي ملٟهىم ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مً ؤَم مىع التي ًجب جىاولها في الضعاؾت لخٗغٖ ٝلى
خُصُاث املىيىٕ ،لظا جم جسهُو مبدض للجظوع الخاعٍسُت لل٣اهىن إلاوؿاوي الضولي ،وَى م٣ؿم ٖلى مُلبحن بط و٫
ًدىاوله في الٗهىع ال٣ضًمت ؤما الشاوي في الٗهىع الخضًشت ،وبٗضَا الخٗغٖ ٝلى ٞئاث الخماًت ومواصع ومباصت ال٣اهىن
الضولي إلاوؿاوي.
الفشُ ألاوٌ :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في الّفىس اللذًمت.
بن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي لِـ ولُض الُىم ،ؤو الى٢ذ الخالي بل وظض مىظ ال٣ضم وٍض ٫طل ٪مً زال ٫جىىٕ
الدؿمُاث وبازخالٞها ،وؤهه وظض ٖىض الٟالؾٟت وامل٨ٟغًٍ وختى الٗؿ٨غيًً زال ٫الخًاعاث ال٣ضًمت ،بؿبب الخغوب
و ػماث التي ٧ان ٌِٗكها الٗالم مً ؤظل جدَ ٤ُ٣ضا ٝاملغظىةٟٞ ،ي الخًاعة الهىضًت هجض ٢ىاٖض جىُٓم الخغب بحن
ؤَغا ٝالهغإ وهي جخجلي في " ٢اهىن ماهى" التي جىو ٖلى ؤهه ال ًد٢ ٤خل الجىضي الظي ٌؿدؿلم ). (1
وهجض ؤًًا في املـًدُت التي اهدكغث في ؤوعوبا ،ومً م٨ٟغحها ال٣ضٌـ "ؤوٚؿخحن" الظي ٢ام بهُاٚت هٓغٍت
الخغب الٗاصلت التي ّ
حٗغ ٝبإجها إلاَاع الظي ًخًمً مجمىٖت مً الُ٣م والًىابِ واملٗاًحر التي جدضص ما َى ٖاص ٫وما
َى ٚحر ٖاص ،٫باليؿبت للخغب ؾىاء ٖلى مؿخىي قجها ؤو ٖلى مؿخىي بصاعة ٖملُاتها بٗض اهضالٖها ٗٞال ) ،(2بط ً٣ى٫
"ؤوٚؿخحن"" :ؤن مكغوُٖت الخغب جٓهغ في ٧ىجها تهض ٝبلى حٛلب الخحر ٖلى الكغ") ،(3بياٞت بلُه ًىظض ال٣ضٌـ "جىماؽ
إلا٧ىٍجي" الظي َغح قغوٍ الخغب الٗاصلت مً ٖضالت ال٣هض ،وقجها مً ؾلُت قغُٖت واملطخي ٞحها بٗؼم ) .(4
ؤما ال٨ٟغ إلاؽالميٞ ،ةهه ال ً٣غ بالخغب ألؾباب مٟغويت وواضخت ،ومً بحن مباصت الخغب التي ؤ٢غَا إلاؾالم
ما ًلي :الٗضالت ،الغخمت ،ال٨غامت وإلاوؿاهُت وٖضم مداعبت املضهحن و٢خلهم ) ،(5بط ثمحزث خ٣بت الٟخىخاث إلاؾالمية
بةعؾاء ٢ىاٖض ومباصت الخغب وؤٖغاٞها املؿخمضة مً ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت٦ ،دماًت اليؿاء والكُىر و َٟا٫
وخؿً مٗاملت ؾغي وخٓغ ٢خلهم ؤو إلاؾاءة بلحهم والىهي ًٖ إلاظهاػ ٖلى الجغحى ومى٘ الخمشُل بجشض ال٣خلى .وجخجلى
ال٣ىاٖض الٗؿ٨غٍت والُ٣ىص التي ويٗها إلاؾالم ٖلى ال٣خا ٫في ومًت الغؾى ٫ال٨غٍم نلى هللا ٖلُه وؾلم لجُىقه التي
ً
قُسا ً
ٞاهُا ،وال
ؤعؾلها للخغب ب٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم" اهُل٣ىا باؾم هللا ،وباهلل ،وٖلى بغ٦ت عؾى ٫هللا ،ال ج٣خلىا
ً
ً
نٛحرا ،وال امغؤة ،وال حٛلىا ويٗىا ٚىاثم٨م وؤنلخىا وؤخؿىىا ،بن هللا ًدب املدؿىحن ٦".ما ؤوصخى ؤبى ب٨غ
َٟال
الهضًً ،٤ؼٍض بً ؤبي ؾُٟان ٕهضما ؤعؾله ٖلى عؤؽ ا٫ظِل بلى الكام ٣ٞا: "٫ؤما بٗض ٞ..ةوي مىنُ ٪بٗكغ ،ال ج٣خلً
٦بحرا ً
امغؤة وال ً
نبُا ،وال ً
مشمغا وال هسال ،وال جدغ٢ها ،وال جسغبً ً
شجغا ً
ً
ٖامغا ،وال حٗ٣غن قاة وال ب٣غة
َغما ،وال جًُٗ٣
بال ملإ٧له ،وال حٛلل وال ججبن.".
( )1إبراىيم منشور ،القانون الدولي العام ،طٔ ،دار ادلنهل اللبناين ،لبناف ،ٕٖٓٔ ،ص .ٔٙٛ

( )2سليم محيداين" ،نظرية الحرب العادلة والتدخل اإلنساني :مقاربة إدراكية" ،العدد  ، ٓٛرللة الباحث للدراسات األكادديية،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية،

جامعة باتنة ٔ ،اجلزائر ،جانفي  ،ٕٓٔٙص ٕٕٗ.
( )3ابراىيم منشورب ،ادلرجع السابق ،صٜٔٙ
( )4سليم محيداين ،ادلرجع السابق ،ص ٕٕٗ.
( )5إبراىيم منشورب ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٔٙ
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ؤما "ٚغوؾِـ" مال٦ ٠خاب "٢اهىن الخغب والؿالم" ،جدضر ًٖ الخغب الشالزحن ٖام في ؤوعوبا وماؾؿاتها
والاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١إلاوؿان ،وبظل ٪بظ ٫ما بىؾٗه لجٗل َظٍ الخغب ؤ٢ل وخكُت وؤ٦ثر بوؿاهُت ) ،(1وؤًض
)(2
مغاٖاة بٌٗ ال٣ىاٖض التي جًبِ ؾلى ٥املخداعبحن وطل ٪ألؾباب صًيُت وبوؿاهُت وع ٌٞهٓغٍت الخغب.
ؤما "ظىن ظا ٥عوؾى" الظي ؾاٖض في جُىٍغ ٢ىاٖض ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي الؾُما مً زال٦ ٫خابه "الٗ٣ض
الاظخماعي"٣ٞ ،ض صاُٞ ٘ٞه ًٖ املضهُحن واملداعبحن ،وٍخجلى طل ٪في ٢ىله ":ؤن الخغب لِؿذ ٖال٢ت بحن بوؿان وآزغ ،بل
بحن صولخحن ً٩ىن ٞحها الخهم الظي ًدمل الـالح ولِـ الٗ٨ـ وؤجهم ال ٌٗضون ؤٖضاء بٗض بل٣اء الؿالح والاؾدؿالم
)(3
وٍهبدىن مضهحن وال ًد ٤الاٖخضاء ٖلحهم" .
وفي زحرً ،م ً٨ال٣ى ٫بن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي لِـ ولُض الُىم والى٢ذ الخالي ،بل ؤهه ٖغ ٝمىظ ػٖ ٫ىض
الخًاعاث ال٣ضًمت الهىضًت وإلاٚغٍُ٣ت ،والضياهاث الؿماوٍت ٧املؿُدُت إلاؾالم ،وامل٨ٟغًٍ ٦ـ" ٚغوؾِـ" و" ظىن ظا٥
عوؾى" ،والظي ازخلٟذ آلاعاء خى ٫الخغب ،وَغٍ٣ت الخٗامل م٘ املضهحن واملؿلخحن الجغحى واملغضخى ،لظا ب٣ي الخُىع
مؿخمغ م٘ الؼمً الؾُما في الٗهىع الخضًشت التي ؾىىضخها في املُلب الشاوي.
الفشُ الشاوي :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في الّفىس الخذًشت
قهض الىه ٠و ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،جبلىعا واؾخ٣غاعا في بٌٗ ال٣ىاٖض والٗاصاث الٗغُٞت التي جد٨م
ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت التي ٧اهذ ؾاثضة مً ٢بل ،ؤما ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاويًٞ ،قإث بمباصعة مً الُبِب
الؿىَؿغي َجري صوهان وبٌٗ ػمالثه ،وجىظذ بٗ٣ض ماجمغاث واجٟاُ٢اث صولُت مً ؤظل جدؿحن ويإ في الجزاٖاث
املؿلخت ،وطل ٪مً ؤظل مباصت بوؿاهُت وؤزالُ٢ت ،ومً بحن ؤَم الاجٟاُ٢اث واملٗاَضاث ما ًلي:
1864م
 - 1اجفاكُت حىُف لّام
 1864م( ،بضٖىة مً الاجداص الؿىَؿغي وطل ٪بهضٝ
جم الخىٖ ُ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢ت في ظىُ ٠بؿىَؿغا بخاعٍش ) 22ؤوث
جدؿحن خالت الٗؿ٨غٍحن الجغحى واملهابحن في الخغوب) ،(4وجدخىي الاجٟاُ٢ت ٖلى ٖكغة مىاص ،جخًمً خُاص ظهؼة
الصخُت ووؾاثل الى٣ل الهخي وؤٖىان الخضماث الصخُت واخترام املخُىٖحن املضهُحن الظًً ٌؿاَمىن في ؤٖما ٫إلاٙازت
وج٣ضًم املؿاٖضة الصخُت صون جمُحز ،وخمل قاعة زانت هي نلُب ؤخمغ ٖلى عٗ٢ت بًُاء ،جم جُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت
)( 5
.1866
في الخغب الىمؿاوٍت الغوؾُت ؾىت

( )1منتصر سعيد محوده ،ادلرجع السابق ،ص ٓ.ٚ
( )2إبراىيم منشورب ،ادلرجع السابق ،ص ٓ.ٔٚ
( )3منتصر سعيد محوده ،ادلرجع اؿسابق ،ص ٓ.ٚ

( )4سركر طاليب ،القانون الدولي اإلنساني  ،سلسلة احملاضرات العلمية ،مركز جيل للبحث العلمي ،لبناف ،شباط ٕ٘ٔٓ ،ص ٘ٔ.

()5القانون الدولي اإلنساني/قانون جنيف ،مت التصفح يوـ ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٖٓ :بالتوقيت ٘ٓ ،ٔٓ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://ar.jurispedia.org/index.php
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 1899م
 - 2اجفاكُت الَ ـ ـ ــاي لّام
وٗ٢ذ ؤًًا َظٍ الاجٟاُ٢ت مً ؤظل جدؿحن خالت الٗؿ٨غٍحن الجغحى واملغضخى في خالت الخغوب ؾىاء ٧اهذ
بدغٍت ؤو بغٍت ،وجخٗل ٤ب٣ىاهحن واٖغ ٝالخغب ؤًًا َظٍ املغة ).(6
 1906م:
 - 3اجفاكُت حىُف لّام
ّ
 ،1864وْلذ اجٟاُ٢ت "بغٍت" ألن
ومُىعة الجٟاُ٢ت ظىُٖ ٠ام
 1906مخممت
بن َظٍ الاجٟاُ٢ت وٗ٢ذ في  6ظىٍلُت
 1906هُا١
 1899ووؾٗذ اجٟاُ٢ت
ضخاًا الخغب البدغٍت مً الٗؿ٨غٍحن ًخمخٗىن بدماًت اجٟاُ٢ت "الَاي" الشالشت لٗام
ؾاب٣تها وقملذ "املغضخى" ؤًًا وبلٖ ٜضص مىاصَا زالزا وزالزحن ) (33مما ًضٖ ٫لى ؤَمُت إلاياٞاث الجضًضة٦ ،ما ههذ
الاجٟاُ٢ت ٖلى قغٍ له آزاع ٢اهىهُت َامت وَى قغٍ املٗاملت باملشل ؤو املكاع٦ت الجماُٖت وبمىظبٌ ٞةن الاجٟاُ٢ت ال
جُب ٤بال بحن َغا ٝاملخٗا٢ضة بطا وكبذ الخغب بحن َغٞحن ؤو ؤ٦ثر).(1
 1907م:
 - 4اجفاكُت الَـ ــاي لّام
 ،1907هظ٦غ
جخمدىع وجخمغ٦ؼ َظٍ الاجٟاُ٢ت خى ٫اجٟاُ٢اث ٖضة ويٗها املجخمٗىن في ماجمغ الَاي للؿالم لٗام
مجها الخالُت):(2
 الاجٟاُ٢ت الخانت باخترام ٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب البرًت :جخمدىع َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى الخإُ٦ض اخترام ال٣ىاهحن
واٖغا ٝالخغب في املُضان جخ٩ىن مً ؾخت وزمؿىن ) (56ماصة).(3
 الاجٟاُ٢ت خى ٫خ٣ى ١وواظباث الضو ٫املداًضة في الخغب البدغٍتَ:ظٍ مسخلٟت ًٖ بٌٗ الاجٟاُ٢اث بط ؤجها
جخ٩لم ًٖ خ٣ى ١وواظباث الضو ٫املداًضة في الخغوب البدغٍت.
 الاجٟاُ٢ت بكإن خ٣ى ١وواظباث الضو ٫املداًضة و شخام املداًضًً في خالت الخغب البرًت :جخ٩ىن مً زمـ
وٖكغًٍ ) (25ماصة ًخطر مً زاللها مٟهىم املداًضة وخ٣ى ١وواظباث الضو ٫املداًضة في الخغب البرًت).(4
 1929م:
 - 5اجفاكُتي حىُف لّام
 (1914ؤوػاعَا والىخاثج التي زلٟتها ٖلى املجخم٘ الضولي وقٗىب الٗالم
/1919
بٗضما ويٗذ الخغب الٗاملُت ولى )
 1929التي ولضث مٗها اجٟاُ٢خان َما):(5
خى ٫اهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿان و ٞغاص واملمخل٩اث ظاءث اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لٗام

( )6سركر طاليب ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٙ
( )1القانوف الدكِف اإلنساين/قانوف جنيف ،ادلرجع السابق.
( )2إبراىيم منشورب ،ادلرجع السابق ،ص ٕ.ٔٚ

( )3االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية بـ 18تشرين األول/أكتوبر  ،1907منشور على ادلوقع التاِف:
https://www.scribd.com/document/139427104/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D
1907#download&from_embed 9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A

( )4اتفاقية الىاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة واأل شخاص المحايدين في حالة الحرب البرية بـ 18تشرين األول /أكتوبر  ،1907منشور على
ادلوقع التاِف:
()5

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b204.html
بوعزكز حناف ،أزمة ودارفور والقانون الدولي اإلنساني ،رسالة ماجستري يف القانوف الدكِف العاـ زبصص العالقات الدكلية كقانوف ادلنظمات الدكلية ،جامعة

اإلخوة منتورم ،ؽسنطينة ،اجلزائر ،ٕٕٓٔ/ٕٓٔٔ ،ص٘ٔ.
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 1929م:
 اجفاكُت حىُف اإلاخّللت بخدعين خالت الجشحى واإلاشض ى الّعىش بين في اإلاُذان لّاموهي نُٛت ظضًضة مٗضلت ومُىعة الجٟاُ٢ت ٖام  1906ظاءث في  39ماصة ،وؤ٢غث اؾخسضام قاعجحن ؤعزُخحن بلى
ظاهب الهلُب خمغ وَما الهال ٫خمغ و ؾض والكمـ خمغًٍ .
:
 1929م
ب -اجفاكُت حىُف الخاـت بمّاملت ظشي الخشب لْام
جىاولذ َظٍ الاجٟاُ٢ت في مىاصَا ؾبٗت وؾبٗىن ) (77ؤَم ما ًخهل بدُاة ؾحر وجىٞحر الخماًت له والاؾخٟاصة مً
زضماث اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ،وو٧التها املخسههت لجم٘ املٗلىماث ًٖ ؾغي وجباصلها م٘ طوحهم و٧اهذ َظٍ
الاجٟاُ٢ت هي ؤو ٫جىُٓم صولي ملؿإ٫ة بالٛت َمُت وهي ؤؾغي الخغب التي لم ً ً٨لها جىُٓم ختى طل ٪الخاعٍش بال بهىعة
ظؼثُت في الثدت الَاي.
 1949م:
 - 6اجفاكُاث حىُف ألاسبّت لّام
 (1945التي ؤصث بالٗالم بلى الهال ٥واهتها ٥خ٣ى ١إلاوؿان ،صٖذ ؾىَؿغا
/1939
بٗض الخغب الٗاملُت الشاهُت )
مجضصا املجخم٘ الضو٫يلٗ٣ض اجٟاُ٢ت مً ؤظل الخض مً الخغوب والجزاٖاث املؿلخت زانت الظًً ال ٌكاع٧ىن في الجزإ،
 ،1949خُض وٖ ٘٢لحها ما ً٣اعب 190صولت).(1
وٖغٞذ َظٍ الاجٟاُ٢ت باجٟاُ٢اث ظىُ ٠عبٗت لٗام
)(2
وَظٍ الاجٟاُ٢اث َـ ـ ــي:
 الاجفاكُت ألاولى :اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لخدؿحن خا ٫ا٫ظغحى واملغضخى بال٣ىاث املؿلخت في املُضان وهي حٗضًل وجىُ٣ذ
الجٟاُ٢ت ظىُ ٠ولى لٗام1929؛
 الاجفاكُت الشاهُت :اجٟاُ٢ت ظىُ ٠لخدؿحن خا ٫ظغحى ومغضخى وٚغقى ال٣ىاث املؿلخت في البداع ،وهي حٗضًل
الجٟاُ٢ت الَاي لٗام1907؛
 الاجفاكُت الشالشت :اجٟاُ٢ت ظىُ ٠بكإن مٗاملت ؤؾغي الخغب .وهي حٗضًل وجُىٍغ ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت
لٗام 1929؛
 الاجفاكُت الشابّت :اجٟاُ٢ت ظىُ ٠بكإن خماًت شخام املضهُحن في و٢ذ الخغب ،وجىاولذ خماًت املضهُحن في
ػمً الجزاٖاث املؿلخت ،وهي ؤو ٫اجٟاُ٢ت مً هىٖها خُض ٧اهذ الثدت الَاي لٗام  1907جدىاو ٫ظىاهب مخضوصة مً
الٗال٢ت بحن املدخل وؾ٩ان عى املدخلت بال ؤن اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت ٧اهذ ؤو ٫هو قامل ًدىاو ٫مىيىٕ خماًت
املضهُحن).(3

( )1سركر طاليب ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٙ
( )2إبراىيم منشورب ،ادلرجع السابق ،ص ٖ.ٔٚ
( )3حناف بوعزكز ،ادلرجع السابق ،ص.ٔٙ
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 1977م:
 - 7البروجىهىلين ؤلالافُين لّام
ؤ٢غ املاجمغ الضولي الضبلىماسخي املىٗ٣ض بجىُ ٠ببروجى٧ىلحن ،وً ٫دىاو ٫ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضولُت وَى
 ،1949ؤما الشاوي ًدىاو ٫ضخاًا الجزاٖاث ٚحر الضولُت ) ،(4وؤ٢غ الشالض الخ٣ا خى٫
مخمم الجٟاُ٢اث ظىُ ٠عبٗت لٗام
الكاعة ،وهي ٦ما ًلي):(5
ً
ٌٗ :1977ض َظا البروجى٧ى ٫م٨مال
أ  -البروجىهىٌ ؤلالافي ألاوٌ الخاؿ النزاِاث اإلاعلخت الذولُت:لّام
الجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ ،وجًمً الباب و ٫مىه ٢اٖضة َامت لكٗىب الٗالم الشالض ومىايلي خغ٧اث الخدغٍغ ،وهي
الىو ٖلى ؤن خغوب الخدغٍغ حٗض هؼاٖا مؿلخا صولُا .زم ظاء الباب الشاوي مىه والخام بالجغحى واملغضخى واملى٩ىبحن في
البداع م٨مال ألخ٩ام الاجٟاُ٢خحن ولى والشاهُت لٗام  1949وؤيٟى طاث الخماًت ٖلى املضهُحن ،ؤما الباب الشالض ٣ٞض
جىاو ٫ؤؾالُب ووؾاثل ال٣خا ٫والىي٘ ال٣اهىوي للم٣اجل وؤؾحر الخغب ،و٧ان َظا الباب َى الظي صمج ٢اهىن الَاي
و٢اهىن ظىُ ٠بط جىاو ٫الٗضًض مً ال٣ىاٖض املىهىم ٖلحها في الَاي وؤ٦ملها مما ًخالثم والجزاٖاث الخضًشت ،ؤما الباب
الغاب٘ ٣ٞض اَخم بالؿ٩ان املضهُحن بهض ٝجىٞحر ؤ٦بر خماًت لهم مً ؤزُاع الجزاٖاث.
1977
ة -البروجىهىٌ ؤلالافي الشاوي الخاؿ بالنزاِاث اإلاعلخت غير الذولُت:لّام
جىاولذ املاصة  3املكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ لٗام  1949الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت بال ؤن البروجى٧ى٫
إلايافي الشاوي لٗام ٢ 1977ض جىاولها بالخ٣صخي.
 :2005بكإن اٖخماص قاعة بياُٞت ،ال٨غَؿخالت )البلىعة(
ث -البروجىهىٌ ؤلالافي الشالث إلى اجفاكُاث حىُف لّام
. (1) 2005
الخمغاء في 8صٌؿمبر
ًٞال ًٖ َظٍ الاجٟاُ٢اث واملٗاَضاث َىا ٥اجٟاُ٢ت ،ؾاَمذ في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وهي:
ث  -بٖالن ؾان بترؾبىع ٙاملخٗل ٤بدٓغ اؾخسضام بٌٗ ال٣ظاث ٠املخٟجغة لٗام1868.
ث  -بٖالن الَاي لخٓغ الغنام مً هىٕ" صمضم"لٗام 1899
ج  -بغوجى٧ى ٫ظىُ ٠ملى٘ اؾخسضام الٛاػاث الؿامت و ؾلخت الجغزىمُت لٗام. 1925
ح  -اجٟاُ٢ت مم املخدضة بكإن خماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في ػمً الجزاٖاث املؿلخت وبغوجى٧ىالتها إلاياُٞت لٗام
.1954
خ  -اجٟاُ٢ت بكإن خٓغ اؾخسضام بٌٗ ؾلخت الخ٣لُضًت والبروجى٧ىالث امللخ٣ت بها لٗام.1980
د  -اجٟاُ٢ت ؤوجاوا بكإن خٓغ لٛام املًاصة لؤلٞغاص لٗام. 1997
ذ  -الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الظي ؤبغم في عوما ٖام. 1998

( )4منتصر سعيد محوزده ،ادلرجع السابق ،ص .ٔ٘ٙ
( )5حناف بوعزكز ،ادلرجع السابق ،صٔٙ
( )1ازلمدم بوزينة أمنة " ،تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كآليات تطبيقو " ،زلاضرة يف ندكة القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنساين ادلنظمة من قبل
االرباد العادلي للمؤسسات العلمية كمركز جيل ،ادلنعقدة يف طرابلس –لبناف يف إطار إعداد طلبة الدراسات العليا ،بتاريخ  ٚأفريل  ،ٕٓٔٙص ٓٔ.
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وفي الخخامً ،م ً٨ال٣ى ٫بن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي جبلىع ؤ٦ثر في ْل الاجٟاُ٢اث الضولُت و ويإ التي ٧ان
ٌٗكها الٗالم واملجخم٘ الضولي زانت في الخغبحن الٗاملُخحن ولى والشاهُت ،وجُىع بظل ٪بىي٘ ؤؾؿه ومباصثه واؾتناصٍ
بلحها.
مً زالَ ٫ظا الُغح املىظؼ للخُىع الخاعٍذي لل٣اهىن الضولي إلاوؿاويً ،م ً٨ؤن ه٣ى ٫وبدؿب ال٣ٟهاء
بازخهاع ٞئاث ومهاصع ومباصت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،مجها ما ًلي:
-

ٞ - 1ئاث ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي هي:
ؾغي والجغحى واملغضخى مً ال٣ىاث املؿلخت في املُضان،
ؤؾغي وظغحى وٚغقى ال٣ىاث املؿلخت في البداع؛
املضهُحن؛
ؤؾغي الخغب.
َظٍ الٟئاث ً٣ىم ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي بدماًتهم في ْل الجزاٖاث املؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت
 - 2مهاصع ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي هي):(2
 -ال٣ىاٖض املىز٣ت :ؤي الاجٟاُ٢اث امل٨خىبت في َظا الكإن ،والتي ججم٘ بحن اجٟاُ٢اث )الَاي( ،واجٟاُ٢اث )ظىُ،(٠

والبروجى٧ىلحن امللخ٣حن بها.
ً
 ال٣ىاٖض الٗغُٞت الضولُت الىابٗت مً مباصت إلاوؿاهُت والًمحر الٗام وطلَ ٪ب٣ا لىو املاصة الشاهُت مً البروجى٧ى٫إلايافي و ٫لٗام  1977م.
)(3
 - 3مباصت ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي هي:
 1868بياٞت بلى قغٍ ماعججز)*(.
 مباصت ٢اهىن الَــاي و٢اهىن ظىُ ٠الظي ظاء في بٖالن ؾان بُغؾبىعٖ ٙام مباصت مكتر٦ت م٘ ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان.اإلاىلب الشالثِ :الكت اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي باللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
ٌٗغ ٝال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان بإهه ":طل ٪الٟغٕ الجصًض مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام الظي حهخم بىي٘
)(1
ٞغاص صازل املجخم٘ والضولتُٞ ،ىٞغ لهم ٧اٞت الٓغو ٝوالًماهاث الدكغَُٗت التي جٟ٨ل لهم خُاة الث٣ت".
بن الٗال٢ت التي ججمٗهما جخطر مً زال ٫ؤوظه الدكابه والازخال ،ٝبط ؤجهما ٌؿُٗان بلى خماًت عواح و ٞغاص
في خالت اهتها٦ها وَى هُ٣ت الدكابه عٚم الازخال ٝبُجهم.
( )2سركر طاليب ،محاضرا ت في القانون الدولي اإلنساني  ،ادلرجع السابق.ٔٛ – ٔ٘ ،
( )3نفس ادلرجع ،ص ٕٓ -ٜٔ
(*) نص شرط مارتينز أنو يف احلاالت غري الواردة يف نصو ص االتفاقية يبقى السكاف كاحملاربوف ربت محاية سلطاف مبادئ قانوف الشعوب بالشكل الذم كصلت إليو
أساليب التعامل ادلستقرة بني األمم ادلتمدنة كقوانني اإلنسانية كمتطلبات الضمري العاـ ،كذلك بنصو على أنو « :يف احلاالت اليت ال تشملها قواعد االتفاقيات الدكلية،
تظل اليبئة ربت محاية كسلطاف مبادئ القانوف الدكِف ادلستقاة من العرؼ كادلبادئ اإلنسانية كما ديليو الضمري العاـ“.
( )1سركر طاليب ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،سلسلة المحاضرات العلمية  ،مركز جيل للبحث العلمي ،لبناف ،شباط ٕ٘ٔٓ.
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ًم ً٨جىيُذ ؤوظه الازخال ٝوالدكابه مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت:
 - 1مً خُث ألاـىٌ
جم جضوًٍ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،التي حٗض ؤنىله ٢ضًمت ،في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،بًٟل
َّو
ّ ،1863ؤما ٢اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ٞهى مجمىٖت
جإزحر "َجري صوهان" ،ماؾـ للجىت الضولُت للهلُب خمغ لٗام
٢اهىهُت ؤخضر :وجغظ٘ ؤنىله بلى بٌٗ بٖالهاث خ٣ى ١إلاوؿان الىَىُت مخإزغة بإ٩ٞاع ٖهغ الخىىٍغ؛ )مشل بٖالن
 (1789وخضر
الاؾخ٣ال ٫الهاصع مً الىالًاث املخدضة في ؾىت  ،1776وإلاٖالن الٟغوسخي لخ٣ى ١إلاوؿان واملىاًَ في ؾىت
 ِ٣ٞبٗض الخغب الٗاملُت الشاهُت ؤن ْهغ ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان جدذ عٖاًت مم املخدضة ٟ٦غٕ لل٣اهىن الضولي ّ
وٖغٝ
إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان لٗام  1948ألو ٫مغة ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ٖلى املؿخىي الضولي في ٢غاع ٚحر ُم ِلؼم ناصع
مً الجمُٗت الٗامت).(2
 - 2مً خُث جباًً اإلافهىم
٦ال مً ال٣اهىهحن ً٩ىهان ٞغٖحن مؿخ٣لحن لل٣اهىن الضولي مً خُض املٟهىم ،ؤما مً خُض الك٩ل ٞةن ل٨ال مجهما
مىازُ ٤صولُت جىٓمهما وحٗ٨ـ طاجُتهما .وٍ٨خمل جباًً املٟهىمحن بطا ٖلمىا ؤن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ً٣ىم ٖلى
الخس ٠ُٟمن مٗاهاة إلاوؿان ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت ،بط ًجم٘ مٟهىمه بحن ٨ٞغجحن مسخلٟخحن في َبُٗتهماٞ ،األولى
٢اهىهُت والشاهُت ؤزالُ٢ت ،ؤما ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ٞهى حٗبحر ًٖ التزاماث ٢اهىهُت صولُت باخترام خ٣ى١
وخغٍت ٞغاص والكٗىب وجمُ٨جها مً الِٗل في عٞاَُت ،وم٘ َظا الازخال ٝالباعػ في مٟهىم ٦ال مً ال٣اهىهحنٞ ،ةن
البٌٗ مً ٦خاب ال٣اهىن الضولي ،ومجهم الُ٣ٟه ظان ب٨خُه والض٦خىع "مدمض َلٗذ الٛىُمي" ال ًمحزان بحن مًمىن
ومٟهىم َظًً ال٣اهىهحن ،بط ٖغٞا ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بإهه "مجمىٖت مً ال٣ىاٖض الضولُت التي جًمً خغًت شخو
إلاوؿان وعٞاَُخه" ،بال ؤن َظا الخٗغٍ ٠الظي ّ
ٖضٍ الض٦خىع ٖمغ ؾٗض هللا زلِ بحن مٟهىم ٦ال مً ال٣اهىهحن ،ال ًمى٘
ً
بإن الخٗغٍ ٠آهٟا – مدل الخالً -ٝهلر بىنٟه حٗغٍٟا باملٗجى الىاؾ٘ لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وَظا ٖاثض اللخ٣اء
َظًً املٟهىمحن مً خُض الهض ٝوبٌٗ املباصت املكتر٦ت بُجهماًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪ةن مً زالَ ٫ظا الخٗغٍ٢ ٠ض
وؿخُُ٘ به ؾض بٌٗ الٟجىاث في خالت الجزإ املؿلر الضازلي ،وطل ٪بةًجاص يىابِ جدضص الخض صوى مً املٗاملت
إلاوؿاهُت ).(3
 - 3مً خُث الىىاق الضمني للخىبُم
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ًىُب ٤مً خُض الؼمان ٖىض بضاًت الجزاٖاث املؿلخت ،ؤما مً خُض الىُا ١املاصي ٞإهه
ًىُبٖ ٤لى ٧ل خالت جإزظ ون ٠الجزإ املؿلر ٧ان صولُا ؤو ٚحر صولُا ،ؤما مً خُض الىُا ١الصخصخي ٞإهه ًمىذ خماًت
لٟئخحن وَما ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت مً ظغحى ومىحى وؤؾغي ،واملضهُحن ،بِىما ًىُب ٤ال٣اهىن الضو٫يلخ٣ى ١إلاوؿان
في ػمً الؿلم ؤؾاؾا ،ؤي ٖلى ويإ الُبُُٗت للضو ٫وٍى ٠٢الٗمل ببٌٗ ؤخ٩امه في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت للضو،٫
( )2القانون الدولي اإلنساني إجابات على أ سئلتك ،ادلرجع السابق،ص .ٖٙ

()3سامر أمحد موسى " ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان " ،العدد ،ٜٔ٘ٛ :احلوار ادلتمدف  ،يوـ  ،ٕٓٓٚ/ٓٙ/ٕٙ:مت
التصفح يوـ ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٖٓ:بالتوقيت ٕ٘ ،ٕٔ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100903
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وطل ٪بم٣خطخى املاصة الغابٗت مً الٗهض الضولي لخ٣ى ١املضهُت والؿُاؾُتَ ،ظٍ املاصة التي لم جدضص يمً ٣ٞغاتها "خالت
)(1
الخغب" ٦دالت اؾخصىاثُت".
 - 4مً خُث الىىاق الجغشافي للخىبُم
ّزمت ٞغ٦ ١بحر آزغ بحن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان في امخضاص ؤزغ ٧ل مجهما زاعط الخضوص
مىي٘
إلا٢لُمُتٞ ،اهُبا ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي ًد٨م الجزاٖاث املؿلخت الضولُت زاعط الىُا ١إلا٢لُمي لِـ ِ
ظضا ،٫وفي الًػاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت م٘ وظىص ٖىهغ هُا ١ب٢لُمي زاعجيٞ :األَغا ٝفي َظٍ الجزاٖاث ال ًم ً٨ؤن
جلػي التزاماتها بمىظب ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ٖىضما ًخجاوػ الجزإ هُا ١ب٢لُم صولت واخضة .وبالغٚم مً وظهاث هٓغ
ً
بًٗت ميك٣حن مهمحن ،مً امل٣بىٖ ٫لى هُا ١واؾ٘ ؤن ٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان ًىُب ٤زاعط هُا ١إلا٢لُم اؾدىاصا بلى
ً
ظملت ؤمىع مجها٢ ،غاعاث املدا٦م إلا٢لُمُت والضولُت وحٗترَُ ٝئاث خ٣ى ١إلاوؿان ٖمىما بخُبُ٢ ٤اهىن خ٣ى١
اى )مشل الاخخال (٫ؤو شخو )مشل الاخخجاػ( ،وما ػا٢ ٫انون
إلاوؿان زاعط الخضوص ٖىضما جماعؽ صولت الؿُُغة ٖلى ؤع ٍ
الؿىاب ٤الً٣اثُت في مجا ٫خ٣ى ١إلاوؿان ٚحر مؿخ٣غ بكإن الخُبُ ٤زاعط الخضوص إلا٢لُمُت ملٗاًحر خ٣ى ١إلاوؿان
التي جد٨م اؾخسضام ال٣ىة مً خُض الىُا ١الصخصخي للخُبُ ٤الظًً ًسخلٟان في ٞئاث لخماًت ج٣غٍبا ،ومً خُض
).(2
الىُا ١املىيىعي للخُبُ٤
-5

ظلىب الشكابت وجبُان الاِخباساث مدل الخىفُم

)(3

ً ٘٣ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في مغجبت وؾُُت بحن خماًت إلاوؿاهُت والًغوعاث الٗؿ٨غٍت ،ؤما ال٣اهىن الضولي
لخ٣ى ١إلاوؿان ُٞخىؾِ بحن ؾلُت الضولت وخغٍت ٞغاص ،بغٚم الًغوعاث الٗؿ٨غٍت التي جٟغيها الٗملُاث الخغبُت
في املىاػٖاث املؿلخت ٞةن َظٍ الًغوعاث ج٩ىن مدل جُُ٣ض بما ًدىاؾب وٍٟ٨ل الخض صوى مً الًغوعاث إلاوؿاهُت
وخضوص َظا الخُُ٣ض ًغص في ٢ىاٖض ال٣اهىن إلاوؿاوي ،ؤما باليؿبت بلى ال٣اهىن الظي ٌٗمل ٖلى مداولت جُ٣ض الؿلُت
املُل٣ت للضولت في حٗاملها م٘ الٟغصٞ ،هى ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان الظي ًلٗب صوعا في مغا٢بت الخٗامل بحن الٟغص
والضولت.
جسخلٖ ٠ملُت الغ٢ابت في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان ًٖ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاويٞ ،اخترام ال٣اهىن الضولي
لخ٣ى ١إلاوؿان جخم بىاؾُت املدا٦م الضولُت ٧املد٨مت وعوبُت لخ٣ى ١إلاوؿان والىَىُتًٞ ،ال ًٖ املدامحن
ومىٓماث خ٣ى ١إلاوؿان والغؤي الٗام الٗالمي ،ؤما مغا٢بت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ّ
ُٞخم ًٖ َغٍ ٤اللجىت
الضولُت للهلُب خمغ ولجان ج٣صخي الخ٣اث ٤الضولُت والضولت الخامُت ومدا٦م مجغمي الخغب.

()1سامر امحد موسى " ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان " ،ادلرجع السابق.
( )2القانوف الدكِف اإلنساين إجابات على أسئلتك ،ادلرجع السابق،ص ٖٙ

()3قاسم فؤداف"،ما الفرق بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؟ " ،العدد  ،ٖٜ٘األحد ٖٔ أغسطس ٖٕٓٓ ،الوسيط ،مت التصفح
يوـ ،ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٖٓ:بالتوقيت ،ٕٔ:ٗٓ :منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.alwasatnews.com/news/330101.html
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اإلابدث الشاوي :هىاق جىبُم اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي
ًخم جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و ٤ٞهُا٢اث مسخلٟت ٞهى ًُب ٤و ٤ٞالىُا ١الؼمجي والصخصخي واملاصي،
وؾىداو ٫في َظا املبدض جىاو ٫هُا ١جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي وَى م٣ؿم ٦ما ًلي :املُلب و :٫الىُا ١الؼمجي لخُبُ٤
ال٣اهىن إلاوؿاوي واملُلب الشاوي :الىُا ١الصخصخي لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملُلب الشالض :الىُا ١املاصي
لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
اإلاىلب ألاوٌ :الىىاق الضمني لخىبُم اللاهىن ؤلاوعاوي
بن الىُا ١الؼمجي لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ًخمشل في الجزإ املؿلر الضولي وٚحر الضولي وفي خالت الاخخال،٫
و٢بل طل ٪وُٗي حٗغٍٟا للًػإ املؿلرٌٗ" :غ ٝبإهه جل ٪الجزاٖاث التي جشىع بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر ،و٦ظل ٪جل ٪التي جدضر
بحن ال٣ىاث الخابٗت ملىٓمت صولُت وبخضي َغا ٝاملخهاعٖت ؾىاء في خا ٫جهضحها للجزاٖاث املؿلخت الضولُت ؤو ٚحر
)(1
طاث الُاب٘ الضولي".
 - 1النزاِاث اإلاعلخت الذولُت
ّ
حٗغ ٝالجزإاث املؿلخت الضولُت في املاصة  2املكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ بإجها":ظمُ٘ خاالث الخغب
املٗلىت ؤو ؤي اقدبا ٥مؿلر آزغ ًيكب بحن َغٞحن ؤو ؤ٦ثر مً َغا ٝالؿامُت املخٗا٢ضة )ؤي الضو ،(٫ختى لى لم
ٌٗتر ٝؤخضَا بدالت الخغب".
ً
جىُب ٤الاجٟاُ٢ت ؤًًا في ظمُ٘ خاالث الاخخال ٫الجؼجي ؤو ال٨لي إل٢لُم ؤخض َغا ٝالؿامُت املخٗا٢ضة ،ختى
لى لم ًىاظه َظا الاخخال ٫م٣اومت مؿلخت).(2
َىا ٥زالزت ؤهىإ مً الجزاٖاث املؿلخت الضولُت ،وهي:
أ  -النزاِاث اإلاعلخت البرًت :هي هؼاٖاث جضوع الٗملُاث الٗضاثُت ٞحها ٖلى الُابؿت بحن ٢ىي مخداعبت مً ظُىف
٢ ،1907ض ٖغٞذ املداعبحن بإجهم" ؤٞغاص الجُىف.. .
هٓامُت وٚحرَا مً املداعبحن ،و٧اهذ املاصة ولى مً اجٟاُ٢ت الَاي
وؤٞغاص املُلِكُاث والىخضاث املخُىٕ؛؛ و٢ض هٓمذ َظا الىىٕ مً الخغوب بك٩ل واؾ٘ اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ولى والشالشت
.1996
 1977و
 1949والبروجى٧ىالث امللخ٣ت بها لٗام
والغابٗت لٗام
ة -النزاِاث اإلاعلخت البدشٍت :هي هؼاٖاث مؿلخت جضوع بحن ٢ىاث مؿلخت بدغٍت جابٗت لجُىف هٓامُت ؤو ٚحر
هٓامُت ،جماعؽ الٗملُاث الٗضاثُت ٞحها ٖلى ؾُذ املاء وجدخه ،وفي ًٞاثه الخاعجي بىاؾُت ؾ ًٟوَاثغاث خغبُت ٖلى
ؤن جىظه الٗملُاث الٗضاثُت  ٍ٤ٞيض َضا ٝالٗؿ٨غٍت صون جل ٪التي جخمخ٘ بدماًت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٦ ،ما ؤن
خغٍت َغا ٝلِؿذ بمُل٣ت مً خُض ؾالُب املؿخسضمت في الٗملُاث ال٣خالُت؛ و٢ض هٓمذ َظا الىىٕ مً الخغوب

()1حناف بوعزكز ،ادلرجع السابق ،صٕٔ.

()2تقرير لنامو شاـ  :التطهري الطائفي الصامت  ،النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية  ،مت تصفح ادلوقع يوـ  ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٖٓ:بالتوقيت ٘٘ ،ٜٔ:منشور على
ادلوقع التاِف:
http://www.naameshaam.org/ar
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 1949الخانت باملغضخى والجغحى والٛغقى في الجزاٖاث املؿلخت ،و٦ظل ٪اجٟاُ٢اث
بك٩ل واؾ٘ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشاهُت لٗام
.1899
الَاي لٗام
ث -النزاِاث اإلاعلخت الجىٍت :هي هؼاٖاث ججغي ٞحها الٗملُاث الٗضاثُت ٞى ١الُابؿت والبداع ،وال ًد ٤بال للُاثغاث
الٗؿ٨غٍت ؤن جماعؽ ال٣خاٞ ٫حهاٖ ،لى ؤن جدمل َظٍ الُاثغاث وَا٢مها بقاعاث ممحزة ًم ً٨الخٗغٖ ٝلحها ًٖ ب٘ص،
وٍسً٘ َا٢م الُاثغاث الخغبُت ل٣ىاٖض الخغب والخُاص في الجزاٖاث املؿلخت البرًت ًٞال ًٖ خ٩ام الىاعصة في
الىهىم املخٗل٣ت بالجزاٖاث املؿلخت البدغٍت ،بن لم ًىظض ؤخ٩ام زانت بهظٍ الجزاٖاث ).(3
 -2النزاِاث اإلاعلخت غير الذولُت:
زً٘ مٟهىم الجزاٖاث املؿلخت ٚحر ا٫صولُت لخُىع ملخىّ٣ٞ ،ض بضؤ في اجٟا٢اث ظىُ ٠لٗام 1٩4٩املاصة 3
املكتر٦ت) ،زم جخُىع م٘ مغوع الؼمً لخسغط مجمىٖت مً الجزاٖاث مً بَاعَا الضازلي ،ولخهبذ هؼاٖاث مؿلخت صولُت
 1977وجبلىع َظا املٟهىم في البروجى٧ى ٫الشاوي
و ٤ٞما ظاء في املاصة ولى )٣ٞ (01غة الغابٗت ) (04مً البروجى٧ى ٫و ٫لٗام
 1977الخام بالجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت) (.
لٗام
ُوح ّ
1977
ٗغ ٝالجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت مً زال ٫املاصة ولى ) (1مً البروجى٧ى ٫إلايافي الشاوي لٗام
املخٗل ٤الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت ،والظي ّ
َىع ّ
و٦مل املاصة الشالشت ) (3املكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عبٗت ،بإجها":
ظمُ٘ الجزاٖاث املؿلخت … التي جضوع ٖلى ؤعاضخي ؤخض َغا ٝالؿامُت املخٗا٢ضة بحن ٢ىاجه املؿلخت و٢ىاث مؿلخت
ميك٣ت ؤو ظماٖاث هٓامُت مؿلخت ؤزغي جماعؽ ،جدذ ُ٢اصة مؿاولت ،الؿُُغة ٖلى ظؼء مً ب٢لُمه بدُض ًم٨جها
طل ٪الُ٣ام بٖملُاث ٖؿ٨غٍت مخىانلت وميؿ٣ت ،وبدُض حؿخُُ٘ جىُٟظ َظا البروجى٧ى."(2) ٫
-3خالت الاخخالٌ الخشبي:
جىاو٣ٞ ٫هاء ال٣اهىن الضولي حٗغٍ ٠الاخخال ٫في الٗضًض في مالٟاتهم٣ٞ ،ض ٖغ ٝالض٦خىع مخي الضًً ٖكماوي
الاخخال ٫الخغبي بإهه » :مغخلت مً مغاخل الخغب جلي الٛؼو مباقغة وجخمٞ ً٨حها ٢ىاث الضولت املداعبت مً صزى ٫ب٢لُم
الٗضو وويٗها َظا إلا٢لُم جدذ ؾُُغتها الٟٗلُت وٍخى ٠٢ال٣خا ٫املؿلر وَؿىص الهضوء جماما في عاضخي التي ظغي
ٖلحها ال٣خا.« ٫
ٖغٞه الض٦خىع ٖلي ناص ١ؤبى َُٖ ٠لى ؤهه » :جم٢ ً٨ىاث صولت مداعبت مً صزى ٫ب١لُم الٗضو والؿُُغة ٖلُه ٧له
ؤو بًٗه بهٟت ٗٞلُت «).( 3
()3أمل يازجي" ،القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع" ،رللة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد ٕٓ،العدد
األكؿ، ٕٓٓٗ،ص ص ٕٗٔ.ٕٔٛ-
(ٔ) أمل يازجي ،ادلرجع السابق ،ص ٖ٘ٔ

()2تقرير لنامو شام :التطهير الطائفي الصامت ،النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية ،،مت تصفح ادلوقع يوـ ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٖٓ:بالتوقيت ٘٘ ،ٜٔ:منشور على
ادلوقع اؿتاِف:
.http://www.naameshaam.org/ar
( )3ازلمدم بوزينة أمنة  ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،مذكرة ماجستري يف القانوف العاـ زبصص القانوف الدكِف اإلنساين،
كلية احلقوؽ ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر ،ٕٓٔٓ ،ص . ٓٚ
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ؤما الض٦خىع مهُٟى ٧امل شخاجت٣ٞ ،ض ٖغٞه بإههَ » :ىع مً ؤَىاع الخغب ًىظض ٖىضما جخم٢ ً٨ىاث الٛؼو مً
ا٢خدام ب٢لُم الضولت املٗاصًت وَؼم ٢ىاتها بطا جهضث للٛؼو ،زم الهُمىت ٖلى إلا٢لُم ؤو ٖلى ظؼء مىه وب٢امت ؾلُت
ٖؿ٨غٍت للمدخل مدل ؾلُت الخ٩ىمت الكغُٖت « ).( 4
ٖغٞه في ال٣ٟه الٛغبي الُ٣ٟه ؤوبجهاًم ) (Oppenheimبإهه » :ما ًٟى ١الٛؼو مً اؾدُالء ٖلى ب٢لُم الٗضو ب٣هض
إلاؾخدىاط ٖلُه ،بهٟت ما٢خت ،وٍبحن الٟغ ١بحن الٛؼو والاخخال ٫مً واٗ٢ت ب٢امت املدخل هىٖا مً إلاصاعة ،مغ الظي ال
ً٣ىم به الٛاػي«).( 5
بهظا ًخمحز الاخخال ًٖ ٫الٛؼوٞ ،الٛؼو )َ (Invasionى مجغص صزى ٫ال٣ىاث املداعبت الخابٗت لضولت ما ب٢لُم صولت ؤزغي
صون الؿُُغة الٟٗلُت ٖلُه ،م٘ اؾخمغاع امل٣اومت وال٣خا ٫في إلا٢لُم هٟؿه وٍيخهي بسغوط ٢ىاث جل ٪الضولت ،وَ٨ظا
هجض الٛؼو م٣ضمت لالخخال ٫الخغبي ؤو ظؼء مىه ،بط جخًمً ٧ل ٖملُت اخخالٖ ٫ملُت ٚؼو في الى٢ذ هٟؿه) ،( 6ؤما
الاخخال ٫الخغبي )ٞ ،( ) (Belligérant occupationهى مغخلت مً مغاخل الخغب جلي مغخلت الٛؼو مباقغة وجخمٞ ً٨حها ٢ىاث
الضولت املداعبت مً الؿُُغة الٟٗلُت ٖلى ظهؼة الخ٩ىمُت وإلاصاعٍت لئل٢لُم املدخل ،وٍخى ٠٢ال٣خا ٫املؿلر) ( ،م٘ طل٪
 ،2003وطلٖ ٪ىضما
ًم ً٨ؤن ًى٣لب الٛؼو بلى اخخال٦ ٫ما خضر في مىاَٖ ٤ضة ٧الٗغا ١التي اخخلتها ٢ىاث الخدالٖ ٠ام
ال ج٣خهغ ٢ىاث الٗــضو ٖلى ٖبىع إلا٢لُم وبهما حؿــخ٣غ ُٞه وجباقغ ؾلُاجها في بَاعٍ) (.
م٘ ج٣ضًغها لهظٍ الخٗغٍٟاثٚ ،حر ؤهه لىا ٖلحها مأزظ ٖضة ،مجها جغ٦حزَا بالخإُ٦ض ؤن الاخخال ٫خـالـت وا ٢ــُٗــت
ؤوظـضتها الخــغب ،و٧ان ظضع ؤن جخـًمً َظٍ الخٗغٍـٟاث بيــٟاء ٖضم المق ــغوٖــُت ٖلى الاخخال ٫الخغبيٞ ،االخخال ٫وبن
٧ان خالت واُٗ٢تٞ ،هى في خ٣ُ٣ت مغ خالت ٚحر مكغوٖت َظا مً ظاهب ،ومً ظاهب آزغ لؿىا م٘ الخٗغٍ ٠الظي ًغي
ؤهه "بٗض ُ٢ام خالت الاخخالً ٫خى ٠٢ال٣خا ٫وَٗىص اله ــضوء بلى ٢الُم املدخلت التي ظغي ٖلحها ال٣خاَ ،"٫ظا الخٗغٍ٠
ًسال ٠الىاٞ ،٘٢ال ًىظض ؤي اخخالً ٫ترجب ٖلُه ؤهه بمجغص جم ً٨بخضي الضولخحن مً صزى ٫ب٢لُم الضولت زغي
والؿُُغة ٖلُه ًخى ٠٢ال٣خاُٞ ٫ه ختى ولى خضر طلٞ ٪ةن امل٣اومت الكٗبُت ملىاَجي الضولت التي ؤخخلذ ؤعايحها لً
جخى.٠٢
و٢ض وعص حٗغٍ ٠الاخخال ٫الخغبي يمً "صلُل ٢اهىن الخغب لل٣ىاث املؿلخت "الظي ويٗخه اللجىت الضولُت
للهلُب خمغ لٗام ، 2001بط ظاء في الجؼء الخاؾ٘ ) (09مً الٟهل و (01) ٫مً املاصة )  ( 800مىه ":ؤهه ٌٗخبر إلا٢لُم

( )4ازلمدم بوزينة أمنة " ،تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كآليات تطبيقو " ،زلاضرة يف ندكة القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنساين ادلنظمة من قبل
االرباد العادلي للمؤسسات العلمية كمركز جيل ،ادلرجع السابق ،ص ٓٔ.
(1952, p 437. ، London، Vol 2, Seventh edition،Oppenheim - lauterpacht, international Law)5
( )6إحساف اذلندم ،قوانني االحتالؿ احلريب (حقوؽ السكاف ادلدنيني يف ادلناطق احملتلة كمحايتها) ،دمشق ،ٜٔٚٔ ،ص ٕٗ.
(ٗ) -إحساف اذلندم" ،الطبيعة القانونية لالحتالؿ احلريب" ،رللة الفكر العسكرم ،السنة الرابعة ،العدد األكؿ ،ٜٔٚٙ ،ص .ٔٚ
(p12. 2009, bruylant, Robert Kolb, Sylvain Vité, Le droit de l’occupation millitaire,)5
( -)ٙإبراىيم زلمد العناين ،القانوف الدكِف العاـ ،الطبعة اخلامسة ،دار النهضة العربية ،ٕٓٓ٘ ،صٔ٘.ٜ
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مدخال ،خحن ًسً٘ بهٟت ٗٞلُت لؿلُت ال٣ىاث املؿلخت للٗضو وال ٌكمل الاخخال ٫ؾىي إلا٢لُم الظي اؾخ٣غث ُٞه
َظٍ الؿلُت وؤنبدذ مماعؾتها مم٨ىت.( ) ".
ؤما اجٟاُ٢ت ظىُ ٠عب٘ املاعزت في  12ؤوث  1949املخٗل٣ت بدماًت املضهُحن زال ٫الجزاٖاث املؿلخت ،و٦ظا
ٞ ،1977جاءث صون إلاقاعة بلى حٗغٍ ٠لالخخال ،٫بل ؤن اجٟاُ٢ت ظىُ ٠عب٘
امللخ ٤إلايافي و ٫املاعر في/07/08
جًمىذ في ال٣ؿم و ٫مجها جىُٓم خالت الاخخال ٫جدذ ٖىىان"  :خ٩ام الٗامت التي جىُبٖ ٤لى ؤعاضخي ؤَغا ٝالجزإ
و عاضخي املدخلت"  ،مً زال ٫املىاص)  ( 27بلى املاصة)٦(24ما زهو ال٣ؿم الشالض لىي٘ شخام املدمُحن مً زال٫
) (
املىاص)  ( 47بلى املاصة ).(07
بهظا ًم ً٨وي٘ نُاٚت لخالت الاخخال ٫الخغبي بإهه" :خالت واُٗ٢ت ٚحر مكغوٖتٞ ،غيتها بخضي الضوٖ ٫لى
ب٢لُم صولت ؤزغي ،جم٨ىذ بم٣خًاَا مً الؿُُغة ٖلى ٧ل ب٢لُم الضولت املهؼومت ؤو ٖلى ظؼء مىه وب٢امت ؾلُاتها
الٗؿ٨غٍت في إلا٢لُم املدخل في بَاع الالتزام ال٣اهىوي بالخ٣ى ١والىاظباث ججاٍ الؿ٩ان املضهُحن وممخل٩اتهم والمخآٞت
ٖلى الىٓام الٗام ،بال في خالت الًغوعة الٗؿ٨غٍت") (.
اإلاىلب الشاوي :الىىاق الشخص ي لخىبُم اللاهىن ؤلاوعاوي
ه٣هض بالىُا ١الصخصخي َى جدضًض شخام املؿخُٟضًً مً ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢ض جم
ج٣ؿُم ؤشخانه املؿخُٟضًً مً الخماًت بلى ٞئخحن عثِؿِخحن :الم٢اجلحن وٚحر امل٣اجلحن.
 - 1فئاث اإلالاجلين
ً٣هض بامل٣اجلحن َم شخام الظًً ًد ٤لهم مباقغة ٖما ٫ال٣خالُت ومً زم َم وخضَم الظًً ًجىػ للٗضو ٢خلهم
ؤو ظغخهم ؤو ؤؾغَم وطل ٪و٣ٞا للُ٣ىص التي ًًٗها ال٣اهىن الظي ًد٨م الٗملُاث ال٣خالُت ،وٍضزل يمً َظٍ الٟئت
٧ل مً ا٫ظغحى واملغضخى والٛغقى و ؾغي ،ولهاالء قغوٍ زانت ًيبػي ؤن جخىاٞغ ٞحهم ختى ًخم٨ىىا مً الخمخ٘ بالخماًت
امل٣غعة في َظا ال٣اهىن ومً بحن شخام ؤًًا َىا ٥ال٣خلى وامل٣ٟىصون الظًً زههذ لهم ؤخ٩ام زانت ،وبلى
ظاهبهم ًىظض ٞئت الجىاؾِـ واملغجؼ٢ت والخىهت الظًً لهم ويٗهم الخام).(1
ج٣طخي املاصة الشالشت مً" الثدت الَاي" ؤن" ؤؾغي الخغب "َم ٞغاص املىخمىن بلى بخضي الٟئاث آلاجُت ،والظًً ًٗ٣ىن
جدذ ؾلُت الٗضو:
 ؤٞغاص ال٣ىاث املؿلخت لُغ ٝهؼإ ،و٦ظل ٪ؤًٖاء املُلِكُاث وٞغ ١املخُىٖحن املىخمحن بلى َظٍ ال٣ىاثاملؿلخت.

احلمام القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ)( ،دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ص ٜٓ-ٓٛ
ة
(ٔ) -ازلمدم بوزينة أمنة،
.
(ٕ)
نفس ادلرجع ،ص ص .ٔٓ-ٜ
(p120. 2003, Pietro Verri, Dictionnaire du droit international des conflits armes,)3
 1حناف بوعزكز ،ادلرجع السابق ،ص ٕٗ.
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 ؤٞغاص املُلِصخياث زغي ،وؤًٖاء ٞغ ١املخُىٖحن زغي بمً ٞحهم ؤًٖاء خغ٧اث امل٣اومت املىٓمت املىخمُتلُغ ٝفي هؼإ والٗاملحن في صازل ؤو زاعط ؤعايحهم ،ختى ولى ٧اهذ َظٍ عاضخي مدخلت.
ؤب٣ذ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشاهُت  ،1929وهي ؤو ٫اجٟاُ٢ت مً اجٟاُ٢اث الخغب جسهو ٣ٞغاث ٧املت ملٗاملت ؤؾغي
الخغبٖ ،لى ما ظاء في املىاص الشالر ولى مً الثدت " الَاي" وؤياٞذ بلحها " ظمُ٘ شخام في ال٣ىاث املؿلخت
لؤلَغا ٝاملخىاػٖت الظًً ًٗ٣ىن في ٢بًت الخهم ؤزىاء الٗملُاث الخغبُت البدغٍت ؤو الجىٍت٦ ،ما ؤب٣ذ الاجٟاُ٢ت طاتها
)( 2
ٖلى نُٛت املاصة  13مً الثدت الَاي ٖلى خالها ٚحر امل٣اجلحن الظًً ًدبٗىن ال٣ىاث املؿلخت.
٢ 1949امذ مىا٢كاث مُىلت بسهىم الاٖترا ٝبامل٣اومت املؿلخت
وبزغ اوٗ٣اص ماجمغ ظىُ ٠الضبلىماسخي في ؤٞغٍل
في ٢الُم املدخلت وقغوٍ الاٖترا ٝبها ،و٦ما ظغث الٗاصة في املاجمغاث الضبلىماؾُت ٣ٞض جم الخىم ٫بلى خل جى٣ُٞي ال
1949
ًسخل٦ ٠شحرا ًٖ الخل الظي جبىاٍ ماجمغ الَاي ؾاب٣ا ،خُض ؤيٟذ املاصة الغابٗت مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام
نٟت ؤٞغاص امل٣اومت ٖلى ٞئت املضهُحن و٣ٞا ملا ًلي ...» :ؤٞغاص امللِكُا ؤو الىخضاث املىٓمت زغي الخابٗت ألخض ؤَغاٝ
الجزإ ،خحن ً٤ومىن بدغ٧اث م٣اومت مىٓمت ؾىاء ٧اهىا ٌٗملىن صازل ؤعايحهم ؤومً زاعظها ،ختى لى ٧اهذ َظٍ
عاضخي مدخلت وطل ٪بخىاٞغ ؤعبٗت قغوٍ:
- 1ؤن ج٩ىن جدذ ُ٢اصة شخو مؿاو ًٖ ٫مغئوؾُه.
- 2ؤن ج٩ىن لها ٖالمت ممحزة ًم ً٨جمُحزَا ٖلى مؿاٞت مُٗىت.
- 3ؤن جدمل الؿالح بك٩ل ْاَغ.
- 4ؤن ج٣ىم بٗملًاتها الخغبُت َب٣ا ل٣ىاهحن الخغب وؤٖغاٞها.( 3) «...
 1949باليؿبت بلى ؤٖماٞ ٫هاثل
هالخٔ ؤن الكغوٍ التي ويٗتها املاصة الغابٗت مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام
امل٣اومت يض ٢ىاث الاخخال ،٫جا٦ض ٖلى ٖضم اٖخباع ؤٖماٞ ٫هاثل امل٣اومت مكغوٖت ٌؿخد ٤ؤصخابها الخماًت وخ٤
مٗاملتهم ٦إؾغي خغب بطا ؾُ٣ىا في ؤًضي الٗضو ،بال بطا جد٣٣ذ ٞحهم الكغوٍ عبٗت الىاعص ط٦غَا في املاصة الغابٗت
.( 4) 1949
مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام
ل ً٨م٘ طلٞ ،٪الىو الجضًض الىاعص في اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت٢ ،ض ؤُٖى لخغ٧اث امل٣اومت التي جخىاٞغ ٞحها َظٍ
الكغوٍ عبٗت ،الخ ٤في مٗاملت ؤٞغاصَا ٦إؾغي خغب ،ؾىاء ٧اهذ حٗمل صازل إلا٢لُم املدخل ؤو زاعظه .م٘ طل ٪وظض
٦شحرون ؤن الكغَحن املخٗل٣حن بالكاعة املمحزة وخمل الؿالح ٌك٨الن ُ٢ضًً ًهٗب الخُ٣ض بهما ،وؤن الدكضًض ٖلى
الكغوٍ ظمُٗها ؾُاصي بلى خغمان ال٨شحر مً خغ٥اث امل٣اومت في الٗالم مً الخماًت وؤن طل ٪ؾُسل ٤جىا ٌ٢بحن
ؤخ٩ام الاجٟاُ٢اث الضولُت في ٦شحر مً ػواًاَا م٘ مخُلباث الٗمل الٟضاجي الظي ٌؿدىض بلى الؿغٍت واملٟاظإة بالىٓغ
 2قصي مصطفى عبد الكرًن تيم ،مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  ،مذكرة ماجستري يف القانوف العاـ ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني ،ص .ٔٚ
( )3إحساف ىندم ،قوانني االحتالؿ احلريب ،ادلرجع السابق ،ص ص ٘ٔٔ.ٔٔٙ-
(Odile Debbasch, L’Occupation Militaire, Tome xvi, bibliothèque de droit international, Paris, 1962, )4
p 319.
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لُبُٗت الجزاٖاث املؿلخت الخضًشت ٦ما ًهُضم بىا ٘٢الاٖخماص ٖلى ؾلخت الخضًشت املخُىعة ج٣ىُا وطاث ؾغٖت ،مما
ًجٗل عظا ٫امل٣اومت بدملهم قاعة ممحزةَ ،ضٞا ؾهال لضولت الاخخال ٫ججٗل ٢ىاتها جخٗغٖ ٝلحهم بؿهىلت ،مما ًم٨جها مً
جهُٟتهم والً٣اء ٖلحهم .لظا ٚالبا ما حٗمض خغ٧اث امل٣اومت املٗانغة بلى الٗمل ؾغا صون اعجضاء ؤٞغاصَا لؼي مٗحن) (،
وختى باليؿبت لكغٍ خم ٫الؿالح بك٩ل ٖلجي ،هجض بٌٗ ال٣ٟهاء ً٣غعون بإن َظا ال ًٟترى وظىصٍ ،بال لخٓت
املىاظهت وال٣خا ،ِ٣ٞ ٫وُٞما ٖضا طلً ٪يبػي ٖضم جُلب خمل الؿالح بهىعة ْاَغة مً ؤٞغاص خغ٧اث امل٣اومت ) (.
بهظا ً٩ىن ال٣ٟه الضولي ٢ض ؤبُل ج٣غٍبا قغَحن مً الكغوٍ عبٗت التي جم الًم ٖلحها ،ؤما الكغَحن
الباُ٢حن ،وَما وظىب اعجباٍ ؤٞغاص امل٣اومت بغثِـ مؿاوٖ ٫جهم ،ووظىب الخُ٣ض ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب البرًتٞ ،ما
ًؼا ٫ؤٚلب ال٣ٟهاء ًُالبىن باخترامهما.
هسلو ؤهه ،بطا ٧ان وي٘ خغ٧اث امل٣اومت ما ٢بل الؿخِىُاث ٢ض ظٗل جل ٪الخغ٧اث جُالب باؾخٟاصثَا مً
٢ىاٖض الخماًت امل٣غعة ألؾغي الخغبٞ ،ظل ٪ألن الؿىىاث التي جلذ الخغب الٗاملُت الشاهُت ولٛاًت الؿخِىُاث ،لم جىظض
ؤًت ٢ىاٖض حكحر بلى ٨ٞغة امل٣اومت املسىلت للمضهُحن في ٢الُم املدخلت بك٩ل مؿخ٣ل .ل ً٨بٗض الخُىع الظي لخ٤
 ،1949هجض ؤجها ؤ٦ضث خ ٤املضهُحن في م٣اومت املدخل
ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،الؾُما اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام
ّ
وٖضجه مً ؤَم الخ٣ى ١التي ًجب ؤن جدترمها ٢ىاث الاخخال ٫والٗمل ٖلى ٖضم حُُٗلها والاهخ٣ام مً ال٣اثمحن بها) (.
 1949زُذ زُىة ظضًضة في ؾبُل بنبا ٙخماًت ؤؾغي الخغب ٖلى
وعٚم ؤن اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام
عظا ٫امل٣اومت واٖترٞذ بد ٤املضهُحن في م٣اومت املدخل ،بال ؤن َظٍ الخُىة لم ج٧ ً٨اُٞت الؾُما في الٓغو ٝالضولُت
الغاَىت ،بط ؤزظ ظاهب مً ال٣ٟه وٖضص متزاًض مً الضو ٫الؾُما الضو ٫الهٛحرة التي خهلذ ٖلى اؾخ٣اللها هدُجت خغب
الخدغٍغ التي زايتها بإؾلىب خغب الٗهاباث ،جُالب بالخىؾ٘ في جُبُ ٤الخماًت٦ ،ظلٞ ٪ةن جُىعاث ؤؾلخت ال٣خا٫
وؤؾالُبه ظٗل بٌٗ الكغوٍ التي ويٗتها اجٟاُ٢اث ظىًُ ٠هٗب جد٣ُ٣ها في عظا ٫امل٣اومت) ( .و٢ض جغجب ٖلى َظا
٧ ،1977ان مً
 1974و
مغ ،ؤهه في بَاع املاجمغ الضبلىماسخي لخُىٍغ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي اوٗ٣ض في املضة بحن
يمً املىيىٖاث التي بدثها املاجمغ مىيىٕ م٣اجلي خغب الٗهاباث ،والكغوٍ الالػم جىٞغَا الؾخٟاصتهم مً الخماًت
امل٣غعة ألؾغي الخغب ٖىضما ًٗ٣ىن في ؤًضي الٗضو .وبالغٚم مً الخٗضًالث التي لخ٣ذ باملاصة 38مً املكغوٕ الظي
٢ضمخه اللجىت الضولُت للهلُب خمغ مً ظغاء ا٢تراخاث زبراء الضو ٫املكتر٦ت في املاجمغ ،بال ؤهه في زحر جإ٦ض اٖخباع
خغوب الخدغٍغ خغوبا صولُت ،مما ّ
ٖض م٨ؿبا للشىاع مً ؤظل الاؾخ٣ال ،( )٫ما ٌٗجي اٖخباع الجزاٖاث املؿلخت الىاظمت ًٖ
وكاٍ خغ٧اث الخدغع هؼاٖاث صولُت ًُبٖ ٤لحها البروجى٧ى ٫و ،٫ومً هاخُت ؤزغي ٞةن املاصة ) (43وما بٗضَا مً
٢ ،1977ض اهُىث ٖلى هٓغة جدؿم بالخضازت بػاء ؤٞغاص امل٣اومتٞ ،ىو َظٍ املاصة لم ًٟغ ١بحن
البروجى٧ى ٫و ٫لٗام
(ٔ) إلياس حنا ،الوضع القانوين للمقاكمة العربية يف األرض احملتلة ،دراسات فلسطينية ،مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بريكت ،ٜٖٔٙ ،ص ٔٓٔ.
(ٕ) كماؿ محاد ،اإلرىاب كادلقاكمة يف ضوء القانوف اؿدكِف العاـ ،ادلرجع السابق ،ص ٓ.ٚ
(ٖ) ازلمدم بوزينة أمنة ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ)( ،دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ٔ.ٛ
(ٗ)cit, p214.- op،Patcht -Oppenheim -Lauter
(٘) فقد جاء يف الفقرة الرابعة من ادلادة األكُف من برتوكوؿ جنيف األكؿ لعاـ  ٜٔٚٚما يلي  » :تتضمن األكضاع ادلشار إليها يف الفقرة السابقة ،ادلنازعات ادلسلحة
اليت تناظل فيها الشعوب ضد التسلط االستعمارم كاالحتالؿ األجنيب كضد األنظمة العنصرية ،كذلك يف إطار شلارستها حلق الشعوب يف تقرير ادلصري كما كرسو
ميثاؽ األمم ادلتحدة كاإلعالف ادلتعلق دببادئ القانوف الدكِف اخلاصة بالعالقات الودية بني الدكؿ« .
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هىإ املسخلٟت للجماٖاث املداعبت والجُىف الخابٗت للضو ٫ال٣اثمت باالخخال ،٫بط نظض َظٍ املاصة جىو ٖلى مجمىٖت
مً الكغوٍ التي ًجب جىاٞغَا في ال٣ىاث املؿلخت املداعبت ،بضون ؤن جدضص َغا ٝاملٗىُت بهظٍ الكغوٍ ،وَظا الىي٘
 1977ظٗل خغ٧اث امل٣اومت في هٟـ الضعظت واملؿخىي م٘ الجُىف الخ٣لُضًت
ًجٗلىا ه٣ى ٫ؤن بغجى٧ى ٫ظىُ ٠و ٫لٗام
مً خُض اؾخٟاصتها بمغ٦ؼ املداعب وؤؾحر الخغب وَى الىي٘ الظي اهٟغص به َظا الىو صون اجٟاُ٢اث ظىُ ٠الؿالٟت
الظ٦غ) (.
 - 2فئاث غير اإلالاجلين بما فيهم الزًً جىكفىا ًِ اللخاٌ
ً٣هض بٛحر امل٣اجلحن شخام الظًً ال ًد ٤لهم مباقغة ٖما ٫ال٣خالُت ،ولظلً ٪دٓغ ٖلى الٗضو مباقغة
ٖما ٫الٗضاثُت يضَم وٍلتزم اخترام خغٍاتهم وممخل٩اتهم ما صامىا مً ظاهبهم ًٟ٣ىن مىٟ٢ا ؾلبُا وال ًإجىن يض ٢ىاث
الٗضو ٖمال مً ٖما ٫ال٣خالُت التي جًغ بإٞغاص ال٣ىاث املؿلخت املٗاصًت ؤو بمجهىصَا الخغبيٞ ،ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي وي٘ ؤخ٩اما ٖامت جُبٖ ٤لى املضهُحن مً ظهت،و مً ظهت ؤزغي جىظه باَخمامه بلى ٞئاث زانت مً املضهُحن
وَم :اليؿاءَٟ ،ا ،٫املؿىحن ،ؤٞغاص الخضماث إلاوؿاهُت ،الصخُٟحن ،وَظا ولم ج ً٨ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
٢انغة ٖلى خماًت شخام مً ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضولُت بل وظضث ُٞه ؤخ٩ام جخىظه لخماًت ضخاًا
الجزاٖاث املؿلخت الضازلُت).(3
أ  -ألاوفاٌ
ّ
ٌٗض الُٟل مً ٞئت ٚحر امل٣اجلحن في ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي بط ًٟ٨ل ال٣اهىن خماًخه ،بط ؤهه لم ٌٗتر ٝبالُٟل
٣ٞ ،1977ض ههذ املاصة٣ٞ 77غة )(01
 1949والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن لٗام
٦جؼء مً املضهحن بال في اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام
مً البروجى٧ى ٫و ٫ؤهه ًجب ؤن ً٩ىن الُٟل مىي٘ اخترام زام ،وؤن جٟ٨ل لهم الخماًت يض ؤي نىعة مً نىع
زضف الخُاء وٍجب ؤن ًيهئ لهم ؤَغا ٝالجزإ الٗىاًت والٗىن اللظًً ًدخاظىن بلحها ؾىاء بؿبب ؾجهم ؤو ألي ؾبب
ؤزغ.(4
ب  -اليعاء
 1977وفي ٖضص مً الىزاث ٤زغي ؤق٩اال ٖامت
 1949والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن لٗام
جىو اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ لٗام
للخماًت جىُبٖ ٤لى الجمُ٘ ،وؿاء وعظاالٞ ،اليؿاء اللىاحي ال ٌكاع ،ً٦ؤو لم ٌٗضن ٌكاع ،ً٦في الٗملُاث الٗضاثُت ،جخم
خماًتهً يض آزاع ال٣خا ٫وؤًًا يض املٗاملت املؿِئت مً ظاهب ؤٍعا ٝالجزإ املؿلرٞ ،لليؿاء الخ ٤في املٗاملت
إلاوؿاهُت وفي اخترام خُاتهً وؤظؿامهً وٖضم حٗغيهً للخٗظًب ؤو املٗاملت املهُىت ؤو الٗى ٠والخدغف ،جىُب٤

(ٔ) ازلمدم بوزينة أمنة ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ٕ.ٛ
()3حناف بوعزكز ،ادلرجع السابق ،ص ٕٗ.

()4عمر فايز البزكر ،الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي اإلنساني (أطفال-نساء-صحفيين) ،مذكرة ماجستري يف القانوف العاـ ،كلية الدراسات
العاليا ،جامعة النجاح الوطينة ،فلسطين ،ٕٕٓٔ ،ص ٔٛ
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الخماًت الخانت لليؿاء ٖلى الخاالث التي ًخٗغيً ٞحها للدجؼ ؤو الاٖخ٣ا ٫وتهخم اللجىت الضولُت للهلُب خمغ بك٩ل
زام بدماًت اليؿاء مً مساَغ الجزاٖاث املؿلخت ،وبالظاث مً ؤٖما ٫الٗى ٠التي جخٗغى لها اليؿاء بك٩ل زام).(5
ت  -اللخفُىن
ههذ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت مً خماًت زانت للصخُٟحن٢ ،غعث املاصة  79مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗام  1977ؤهه
ً
ٌٗض الصخُٟىن الظًً ًباقغون مهاما زُحرة في مىاَ ٤الجزاٖاث املؿلخت ؤشخانا مضهُحن باملٗجى الىاعص في املاصة  50مً
ّ
البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗام ، 1977وٍجب خماًتهم بهظٍ الهٟت ،قغٍُت ؤال ً٣ىمىا بإي ٖمل مباقغ ٌسخئ لهظٍ الهٟت
وطل ٪صون إلازال ٫بىي٘ املغاؾلحن الخغبُحن املٗخمضًً لضي ال٣ىاث املؿلخت في الاؾخٟاصة مً الىي٘ املىهىم ٖلُه في
املاصة ٣ٞ 4غة )ؤ  (4-مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام. 1949
حكمل الخماًت ال٣اهىهُت الخانت التي ًخمخ٘ الصخُٟىن ما ًلي:
 خهاهت الصخُٟحن مً ٖما ٫الخغبُت بىنٟهم مً املضهُحن ,واملضهُىن لِؿىا ؤَضاٞا ٖؿ٨غٍت؛
ً خمخ٘ الصخُٟحن بالخماًت من ؤزاع ٖما ٫الٗضاثُت ،و٦ظل ٪مً حٗؿ ٠ؤخض ؤَغا ٝالجزإ بطا ما و ٘٢في
٢بًخه ًٖ َغٍ ٤ؾغ ؤو الخى٠ُ٢؛
ٖ لى َغا ٝاملخىاػٖت ؤن جبظ ٫ما في وؾٗها لخماًت الصخُٟحن والُ٣ام بهىعة زانت بما ًلي:
 مىذ الصخُٟحن ٢ضعا مٗ٣ىال مً الخماًت يض زُاع التي ًىُىي ٖلحها الجزإ؛ جىبُه الصخُٟحن لالبخٗاص ًٖ مىاَ ٤الخُغ؛ مٗاملت الصخُٟحن في خالت اٖخ٣الهم مٗاملت مُاب٣ت ملا ج٣طخي به اجٟاُ٢ت ظىُ ٠عبٗت ،الؾُما املىاص )  ( 75و () 135مجها؛
 ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ الصخُٟحن في خاالث الىٞاة ؤو الازخٟاء ؤو السجً؛ اخترام ممخل٩اث الصخُٟحن ب٩املَا٦ ،ما هي الخا ٫باليؿبت لخماًت ممخل٩اث املضهُحن ومً زم ًدٓغ ٖلىؾلُاث الاخخال ٫حجؼَا ؤو الاؾدُالء ٖلحها ؤو جضمحرَا؛
ٖ ضم اؾتهضا ٝالصخُٟحن ،بط ّ
ٌٗض ؤي هجىم مخٗمض ًدؿبب في ٢خل ؤو ظغح صخٟي مً ٗٞا ٫إلاظغامُت التي
جهى٦ ٠جغاثم خغب).( 1
ث -فشاد الخذماث ؤلاوعاهُت
ٖغٞذ املاصة ) (8مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠عب٘ ؤٞغاص الخضماث الُبي ،بإجهم ":شخام الظًً ًسهههم ؤخض ؤَغاٝ
الجزإ ،للبدض ًٖ الجغحى ٕواظالئهم وه٣لهم وحصخُو خالتهم وج٣ضًم إلاؾٗاٞاث ولُت" ،وٍخمخ٘ ٞغاص املسههىن
للخضماث الُبُت بدماًت زانت بالىٓغ لُبُٗت ٖما ٫إلاوؿاهُت التي ً٣ىمىن بها ؤزىاء الاخخال ،٫خُض ج٣خطخي َبُٗت

()5النساء والحرب :القانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدكلية للصليب األمحر ،مت تصفح ادلوقع يوـ ٕٓٔٙ/ٓٛ/ٓٗ:بالتوقيت ٓٓ ،ٔ٘:منشور على ادلوقع التاِف:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kjfeg.htm
( )1آمنة ازلمدم بوزينة ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ص ٔٓٔ.ٕٔٓ-
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املهام التي ً٣ىمىن بها الضزى ٫بلى ؤعى املٗغ٦ت إله٣اط املضهُحن املهابحن ،لظلٞ ٪هم ًخٗغيىن ألزُاع ٦بحرة ،مما
)( 2
ٌؿخىظب ب٢غاع خماًت ٧اُٞت لهم يض مساَغ الٗملُاث الٗؿ٨غٍت.
ؤما ؤٞغاص الضٞإ املضويٞ ،خإُ٦ضا ٖلى الخماًت امل٣غعة لهم ،خغم املجخمٗىن في املاجمغ الضبلىماسخي لخإُ٦ض
 1977ؤن ٖلى ب٢غاع هو املاصة  63مً امللخ ٤و ،٫ظاء ُٞه" :جخل٣ى ظهؼة املضهُت
-1674
وجُىٍغ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي
للضٞإ املضوي في عاضخي املدخلت الدؿهُالث الالػمت مً الؿلُاث ألصاء مهامها".
ر -خماًت ألاحاهب٢ :غعث املاصة ) (35مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت ،ؤهه ألي شخو مدمي بطا عٚب في مٛاصعة البلض
املىظىص ُٞه ؾىاء في بضاًت الجزإ ؤو زالله ،بإي اججاٍ ؾىاء لبلضٍ ؤم الٞ ،له الخ ٤في طل.٪
ٌكترٍ بطا عٚب في املٛاصعة ؤن ال ًًغ عخُله باملهالر ا٫وَىُت للضولت املدخلت وجدضص ؾلُاث الاخخال٫
بظغاءاث املٛاصعة وقغوَها وٍجب ؤن جخسظ الؿلُاث املؿاولت إلاظغاءاث الالػمت وٍبذ في َلبه ملٛاصعة البلض َب٣ا
إلظغاءاث ٢اهىهُت وٍهضع ال٣غاع بإؾغٕ ،وخضصث املاصة ) (35آلُت هٓغ َلب املٛاصعة وما ًد ٤له ؤزظٍ مٗه ٖىض املٛاصعة،
وهٓمذ املاصة ) (36جىُٟظ ٖملُاث املٛاصعة التي ًهغح بها في ْغو ٝمالثمت مً خُض مً ،والكغوٍ الصخُت ،والؿالمت
والخٛظًت وٍخدمل بلض الىنى ،٫ظمُ٘ الخ٩الُ ٠املخ٨بضة مً بضء الخغوط مً ؤعاضخي الضولت الخاظؼة وجدضص الُغاث٤
الٗملُت لهظٍ الاهخ٣االثٖ ،ىض الخاظتَ ًٖ ،غي ١اجٟا٢اث زانت حٗ٣ض بحن الضو ٫املٗىُت.
باليؿبت لؤلشخام املدخجؼًٍ ،ؤو الظًً ًً٣ىن ٖ٣ىبت ؾالبت للخغٍتٞ ،بمجغص إلاٞغاط ٖجهم ًد ٤لهم املٛاصعة
خؿب املاصة 37مً هٟـ الاجٟاُ٢ت .ؤما ظاهب آلازغون الظًً لِـ لضحهم الغٚبت بمٛاصعة إلا٢لُم املدخل٣ٞ ،ض ٢غعث
الماصة 38ؤن ٌؿخمغ مً خُض املبضؤ جىُٓم وي٘ َاالء شخام َب٣ا لؤلخ٩ام املخٗل٣ت بمٗاملت ظاهب و٢ذ الؿلم.
ٖلى ؤي خا ٫جمىذ بمىظب املاصة ) (38لؤلظاهب الخ٣ى ١الخالُت:
 لهم ؤن ًخل٣ىا بمضاصاث إلاٚازت الٟغصًت ؤو الجماُٖت التي جغؾل بلحهم ؾىاء ٧اهذ مً بلضَم ؤو بلص ؤزغ.
 الخهىٖ ٫لى الٗىاًت الُبُت؛ الٗالط الُبي والغٖاًت في املؿدكٟي و٣ٞا ملا ج٣خًُه خالتهم الصخُت ،وب٣ضع ممازل ملا
ً٣ضم لغٖاًا الضولت املٗىُت ،ؤي ج٩ىن ولىٍت للخاظت والايُغاع الُبي ولِـ الجيؿُت.
ٌ ؿمذ لهم بطا ٧اهىا ًُ٣مىن في مىُ٣ت مٗغيت بهىعة زانت ألزُاع الخغب باالهخ٣ا ٫مً جل ٪املىُ٣ت بىٟـ
الُُٟ٨ت التي ٌٗامل بها عٖاًا الضولت املٗىُت.
ٌ ؿمذ لهم بمماعؾت ٖ٣اثضَم الضًيُت والخهىٖ ٫لى املٗاوهت الغوخُت مً عظا ٫صًجهم.
ً يخَٟ ٟ٘ا ٫صون الخامؿت ٖكغ مً الٗمغ والخىامل وؤمهاث َٟا ٫صون الؿابٗت مً الٗمغ ،بإي مٗاملت
ج٠يُلُت ٌٗامل بها عٖاًا الضولت املٗىُت.
 ؤما باليؿبت للمِٗكت والٗملٞ ،لهم هٟـ الخ٣ى ١والامخُاػاث التي ًخمخ٘ بها عٖاًا الضولت املىظىصًً ٖلى ؤعايحها
.1949
و٣ٞا ملا ج٣غع في املاصجحن 39و 40مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
( )2نفس ادلرجع السابق ،صٕٓٔ.

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

186

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
جىُبٖ ٤لحهم خ٩ام الخانت باإل٢امت الجبرًت والاٖخ٣ا ٫التي جدب٘ يض ؾ٩ان الضولت املدخلت).(1
ج -الالحئىن :بن البدض ًٖ خماًت الالظئحن ؾُاصي بلى وظىص ٞئخحن مً الالظئحن:
الٟئت ولى :جخمخ٘ بدماًت ٧ل مً خ٩ام الخانت بدماًت الالظئحن ،وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وجخمشل في الالظئحن
الظًً ؾبَ٫ ٤م ؤن َغبىا مً الضو ٫التي ٧اهىا ٞحها بؿبب ما ال٢ىٍ مً ايُهاص وصزلىا بلى صولت ؤزغي ،وخهل ؤن صزلذ
َظٍ الضولت في اخخالٞ ،٫هاالء ٌؿخُٟضون مً خ٩ام امل٣غعة لالظئحن الظًً جىاٞغث ٞحهم الٓــغو ٝامل٣غعة ل٣بىلهم
٦الظئحن وهي ؤٖما ٫الايــُهاص ألؾــباب ؾــُاؾــُت ؤو ٖغُ٢ت ؤو صًيُت ،بلى ظاهب جمخٗهم بدماًت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي امل٣غعة ملهلخت الالظئحنٗٞ .ىضما جهبذ الضولت التي لجئىا بلحها صولت مدخلت ،وؤن الضولت التي ًيخمىن بلحها ال
ًخمخٗىن بمؿاٖضتها وخماًتها ،بل اجهالهم الىخُض ً٩ىن بالضولت التي مىدتهم اللجىء ،في ظب ؤن جخم خماًتهم وال ًجب
ؤن جخم مٗاملتهم ٦إظاهب ؤٖضاء ملجغص جبُٗتهم لضولت مٗاصًت و٣ٞا ملا ٢غعجه املاصة ) (44مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت ،بكغٍ
ؤن ال ً٩ىهىا ٢ض اؾخٟاصوا مً خماًت ؤًت خ٩ىمت ؤزغي.
و٢ض ٖؼػ البروجى٧ى ٫وَ ٫ظٍ ال٣اٖضةٞ ،ظ٦غ ؤًًا خماًت ٖضًمي ا٫ظيؿُت في املاصة ) (73بط ههذ ٖلى ؤهه» :
جٟ٨ل الخماًت و٣ٞا ملضلى ٫البابحن و ٫والشالض مً الاجٟاُ٢ت الغابٗت ،وطل ٪في ظمُ٘ الٓغو ،ٝوصوهما ؤي جمُحز
مجخ ٠لؤلشخام الظًً ٌٗخبرون ٢ -بل بضء الٗملُاث الٗضاثُت -ممً ال ًيخمىن بلى ؤًت صولت ؤو مً الالظئحن بمٟهىم
املىازُ ٤الضولُت املخٗل٣ت باملىيىٕ والتي ٢بلتها َغا ٝاملٗىُت ؤو بمٟهىم الدكغَ٘ الىَجي للضولت املًُٟت ؤو لضولت
إلا٢امت«.
٦ما ًخمخ٘ الالظئىن مً بحن مىاَجي ؤًت صولت مداًضة في خالت ب٢امتهم في ؤعاضخي صولت مداعبت بالخماًت بمىظب
ال٣ٟغة  1مً املاصة ) (4مً اج٠اُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت ،طل ٪بطا لم جَ ً٨ىاٖ ٥ال٢اث صبلىماؾُت بحن صولتهم والضولت
املداعبت ،ؤما اطا وظضث ٖال٢اث صبلىماؾُت ٞةجهم ال ًخمخٗىن بالخماًت ،ل ً٨ؾضث َظٍ الشٛغة املاصة ) (73مً
البروجى٧ى ٫وٖ ٫ىضما ٢غعث خماًت الالظئحن مً عٖاًا الضولت املداًضة ،ختى بطا ٧انث الٗال٢اث الضبلىماؾُت مىظىصة
م٘ الضولت التي ًىظض في ؤعايحها َاالء الالظئحن .
باليؿبت للٟئت الشاهُتٞ :هي ٞئت شخام الظًً َغبىا زاعط البلض الظي ٧اهىا ُٞه بؿبب ْغو ٝالجزإ املؿلر
ومساَغ ٖما ٫ال٣خالُتٞ ،خشىع مؿإلت خماًتهم بٗض ؤن زغظىا مً صولهمٞ ،هىا لم هجض ؤي هو ًدمي َاالء شخام
في هُا ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،ألجهم ؤنبدىا بُٗضًً ًٖ ؤويإ الجزإ املؿلر الظي ًىُبٖ ٤لُه ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاويٞ ،ةطا ما ؤخلىا الؿاا ٫بلى ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١إلاوؿان خى ٫الىي٘ ال٣اهىوي لهاالء الًاػخحن زاعط خضوص
الضولت التي ٧اهىا ٞحها ،لخبحن ؤن ٢ىاٖض َظا ال٣اهىن الؾُما ال٣ىاٖض التي جبحن املغ٦ؼ ال٣اهىوي لالظئحن٢ ،ض خضصث
الٓغو ٝالتي ٖلى ؤؾاؾها بطا ما ّ
ٞغ شخو مً صولخه بلى صولت ؤزغيٞ ،هىا ًم ً٨مىده اللجىء زم الخمخ٘ بالخ٣ى١
امل٣غعة لالظئحن وَظٍ الٓغو ٝالتي ًخٗغى ٞحها الصخو لاليُهاص لؤلؾباب املظ٧ىعة ؾاب٣ا.
ٞى٣ٞا لهظا الخدضًض لً ٌؿخُُ٘ الصخو الظي حهغب مً ْغو ٝالجزإ املؿلر ومساَغٍ ؤو مً ؤويإ
الاخخال ٫ؤن ٌؿخُٟض مً الخماًت امل٣غعة لالظئحن بمىظب خ٩ام الىاعصة في اجٟاُ٢ت مم املخدضة املخٗل٣ت بىي٘
()1آمنة ازلمدم بوزينة ،احلماية القانونية للمدينين يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ص ٔٓٔ.ٕٔٓ-
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 ،1967ألجها لم ججٗل مً مساَغ الجزاٖاث املؿلخت
 1951وبغجى٧ىلها املاعر فيً 31ىاًغ
الالظئحن املاعزت في 28ظىٍلُت
وْغو ٝالاخخال ٫ؾببا للجىء ،بال بطا ٧ان اللجىء ؾببه الايُهاص الظي ٖاهاٍ بٌٗ ٞغاص ؤو الجماٖاث صازل صولهم
بؿبب اهخمائهم لجيؿُت مسخلٟت ؤو ٖغ ١مدضص وحٗغيىا لاليُهاص ،م٘ ؤن َظٍ الخاالث جٓهغ بك٩ل ؤ٦بر في الجزاٖاث
املؿلخت الضازلُت التي ًخٗغى ٞحها بٌٗ شخام لاليُهاص والاٖخضاء بؿبب ازخال ٝصًجهم ؤو ٖغ٢هم ؤو آعائهم
الؿُاؾُتٖ ،ىضَا ؾُ٩ىن لهم الاخخجاط بإٖما ٫الايُهاص لُلب اللجىء ومً زم َلب الخماًت ولِـ ألؾباب جذٖل٤
بمساَغ ٖما ٫ال٣خالُت).(1
اإلاىلب الشالث :الىىاق اإلاادي لخىبُم اللاهىن ؤلاوعاوي
ًخمشل الىُا ١املاصي في جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي في مىع املاصًت وهي البِئت الُبُُٗت واملمخل٩اث بإهىاٖها
ظمُٗا.
 - 1البِئت الىبُُّت
هٓغا ملا جمشله البِئت الُبًُ٘ت مً ؤَمُت ؤزىاء الجزٖاث املؿلخت في خُاة املضهُحن٣ٞ ،ض اَخم املجخم٘ الضولي بهظا
املجا ٫مً زال ٫اجٟاُ٢اث صولُت ٖضة ؤبغمذ بكإن خهاهت البِئت الُبُُٗت مً يغاع الجؿُمت ؤزىاء الجزٖاث
املؿلخت ،وبن مبضؤ خهاهت البِئت الُبُُٗت مً يغاع الجؿُمت ؤزىاء الجزٖاث المؾلخت مً ؤَم املباصت ؾاؾُت التي
جىٓم اؾخسضام ؾلخت زال ٫الجزٖاث املؿلختٞ ،ؼٍاصة ٖلى ٧ىهه مبضؤ ٖغفي ،هجض ؤن املىازُ ٤الضولُت و٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي إلاوؿاوي ٢ض ٦غؾخه مً زال ٫ههىنها و٢ىاٖضَا ،هظ٦غ ؤَمها ٖلى الىدى الخالي:
 اجٟاُ٢اث خماًت البِئت بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة
. 1868
 .1بٖالن ؾان بُغؾبر ٙلٗام
. 1907
 .2املاصجحن ) (22و) (23مً اجٟاُ٢ت الَاي
.1949
 .3املاصة ) (53مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
 .4اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخسضام وبهخاط وجسؼًٍ ؾلخت الب٨ترولىظُت ؤو الخ٨ؿُيُت وجضمحر َظٍ ؾلخت  10ؤبغٍل
.1972
 اجٟاُ٢اث خماًت البِئت بُغٍ٣ت مباقغة
.( *)1976
 .1اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخسضام ج٣ىُاث حُٛحر البِئت ألٚغاى ٖؿ٨غٍت ؤو ألًت ؤٚغاى ٖضاثُت ؤزغي لٗام
1977
 .2املاصجحن 3/35و 55مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗام
1977
 .3املاصة ) (14مً البروجى٧ى ٫إلايافي الشاوي لٗام
.( 1)1998
 .4املاصة ) (8مً هٓام عوما ؾاسخي للمد٨مت الضولُت الجىاثُت لٗام
( )1نفس ادلرجع ،ص ص .ٔٓٚ -ٔٓٙ
(*)كقد اعتمدهتا األمم ادلتحدة يف  10كانوف اكؿ لعاـ  1976على أثر األضرار اليت سببتها حرب فيتناـ ،كاالعتداءات على البيئة كاليت ربظرىا االتفاقية ىي اليت
كي األرض أك تكوينها أك تركيبها عن طريق تغري متعمد يف العمليات الطبيعية.
تنجم عن استخداـ أية تقنيات تستهدؼ تعديل دينامي ة

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

188

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الشالث  -الّذد ً :11لىٌ 2016
ٖلى ؤهه ججب إلاقاعة ،ؤن ؤَم ؤخ٩ام الخماًت املباقغة للبِئت الُبُُٗت جًمجها البروجى٧ى ٫ظاءث يمً ماصجحن،
حٗالجان ٖلى وظه الخدضًض مؿإلت خماًت البِئت في مضة الجزإ املؿلر وَما:
ؤ -ال٣ٟغة ) ( 3مً املاصة)  ( 35والتي جىو ٖليؤهه:
"ًدٓغ اؾخسضام وؾاثل ؤو ؤؾالُب لل٣خا٣ً ٫هض بها ؤو ٢ض ًخى ٘٢مجها ؤن جلخ ٤بالبِئت الُبُُٗت ؤيغاعا بالٛت واؾٗت
الاهدكاع وَىٍلت مض".
ب  -ا ملاصة )  ( 55التي جىو ٖلى ؤهه:
 "جغاعى ؤزىاء ال٣خا ٫خماًت البِئت الُبُُٗت مً يغاع البالٛت واؾٗت الاهدكاع وَىٍلة مض ،وجًمً َظٍالخماًت خٓغ اؾخسضام ؤؾالُب ووؾاثل ال٣خا ٫التي ً٣هض بها ؤو ًخى ٘٢مجها ؤن حؿبب مشل َظٍ يغاع بالبِئت
الُبُُٗت ومً زم جًغ بصخت ؤو ب٣اء الؿ٩ان".
 "جدٓغ هجماث الغصٕ التي حكً يض البِئت الُبُُٗت". - 2خماًت اإلامخلياث وألاُِان الّامت والخاـت
 1977التي خٓغث َّو
ؤن ؤًت ؤٗٞا ٫مٗاصًت
املاصة ) (53مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لؿىت
بغػ مضلىُٖ ٫ان مً زالِ ٫
مىظهت يض الىهب الخاعٍسُت ؤو ٖما ٫الٟىُت ؤو ؤم٨ىت الٗباصة التي حك٩ل بعر الكٗىب الش٣افي ؤو الغوحي .
 1954ما ًإحي:
وٍ٣هض باملمخل٩اث خؿب اجٟاُ٢ت الَاي املاعزت في 14ماي ٖام
 املمخل٩اث املى٣ىلت ؤو الشابخت طاث َمُت ال٨بري لترار الكٗىب الش٣افي ٧املباوي املٗماعٍت ؤو الٟىُت مجها ؤو الخاعٍسُت،الضًجي مجها ؤو الضهُىي ،و ما ً٦زغٍت ومجمىٖاث املباوي التي ج٨دؿب بخجمٗها ُ٢مت جاعٍسُت ؤو ٞىُت ،والخد ٠الٟىُت
واملسُىَاث وال٨خب و قُاء زغي طاث الُ٣مت الٟىُت الخاعٍسُت و زغٍت ،و٦ظل ٪املجمىٖاث الٗلمُت ومجمىٖاث
ال٨خب الهامت واملدٟىْاث وميؿىزاث املمخل٩اث الش٣اُٞت املى٣ىلت ٧املخاخ ٠وصوع ال٨خب ال٨بري ومساػن املدٟىْاث
و٦ظل ٪املسابئ املٗضة لى٢اًت املمخل٩اث الش٣اُٞت املى٣ىلت في خالت هؼإ مؿلر .
 املغا٦ؼ التي جدخىي ٖلى مجمىٖت ٦بحرة مً املمخل٩اث الش٣اُٞت ؤو مغا٦ؼ بيُت الخظ٧اعٍت.َىا ٥زالزت ؤهىإ مً الخماًت امل٣غعة لؤلُٖان و مىا ،٫هلخهها ُٞما ًلي:
 -1الخماًت الٗامت :جًمىذ املاصة  52مً البروجى٧ى ٫إلايافي وَ ٫ظا الىىٕ مً الخماًت ،وامل٣هىص بالخماًت الٗامت
هي جل ٪الخماًت التي حكمل ُٖان املضهُت بهٟت ٖامت صون ٢هغَا ٖلى ٞئت مُٗىت مً ُٖان املضهُت ،لظلٞ ٪ةن ٧ل
ُٖان املضهُت التي جضزل في بَاع مٟهىم املاصة  52مً البروجى٧ى ٫جخمخ٘ بهظٍ الخماًت .

()1ازلمدم بوزينة أمنة " ،تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كآليات تطبيقو " ،زلاضرة يف ندكة القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنساين ادلنظمة من قبل
االرباد العادلي للمؤسسات العلمية كمركز جيل ،ادلرجع السابق ،ص .ٖٜ
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الخماي الخانت :وعص َظا الىىٕ مً الخماًت في ال٨شحر مً الىهىم ال٣اهىهُت مجها املىاص 56 ،54 ،53 :مً
ة
-2
البروجى٧ى ٫و 1977 ٫التي ظاءث واضخت ومدضصة بظ٦غَا للممخل٩اث الش٣اُٞت ،ؤو امليكأث الصخُت ،و ُٖان واملىاص
التي ال ٚجى ٖجها لب٣اء الؿ٩ان وامليكأث املدخىٍت ٕلى ٢ىي زُغة.
 -3الخماًت املٗؼػة :هجض َظا الىىٕ مً الخماًت م٣غعا في املاصجحن 10و 11مً البروجى٧ى ٫امللخ ٤باجٟاُ٢ت الَاي ٖ٫ام
 ،1954املى ٘٢في ماعؽ ٖام  1999املخٗل ٤بدماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت ؤزىاء الجزاٖاث املؿلخت ،وَظٍ الخماًت جمىذ لٟئت
زانت مً املمخل٩اث الش٣اُٞت التي ج٩ىن ٖلى ظاهب ؤ٦بر مً َمُت باليؿبت للبكغٍت.
ما ًم ً٨مالخٓخه ،ؤنٌ بطا مىدذ َظٍ الخماًت ل٩ل ٞئاث ُٖان املضهُت ٞهي خماًت ٖامت ،وبن مىدذ لٟئت
مدضصة ٞهي خماًت زانت ،وبن مىدذ الخماًت لٟئت مُٗىت مً املمخل٩اث الش٣اُٞت التي ج٩ىن ٖلى ١صع ٦بحر مً َمُت
ٞهي خماًت مٗؼػة) (.
ؤن ٢اهىن الَاي٢ ،1907ض جًمً الٗضًض مً الىهىم التي حكحر بلى َظٍ الخماًت ٞى٣ٞا للماصة) 1/ 23ػ( ًدٓغ
جضمحر ؤمال ٥الٗضو ما لم ً ً٨في جضمحرَا ؤو الاؾدُالء ٖلحها ما ًخ ٤ٟوم٣خًُاث الخغب٦ ،ما جدٓغ املاصة)  ( 25الهجىم
ب٣اطٞاث ال٣ىابل ؤو بٛحرَا مً الىؾاثل ٖلى املضن ؤو ال٣غي ؤو املؿا ً٦ؤو ما ً٦املؿاملت ؤو املدغومت مً وؾاثل
الضٞإ و٦ظل ٪خٓغ جهب املضن و ما٣ٖ ً٦ب الاؾدُالء ٖلحها ،وجىو املاصة )  ( 56بإجها ظاءث بٗباعة بالٛت َمُت وهي
ؤن املمخل٩اث واملاؾؿاث الىاعص ط٦غَا في َظا الىو جب٣ى مً ٢بُل املمخل٩اث الخانت وختى وبن ٧اهذ مملى٦ت للضولت،
بط جُٟض َظٍ الٗباعة بإهه ال ًم ً٨ألَغا ٝالجزإ جضمحر ؤو بجالَ ٝظٍ املمخل٩اث وطل ٪ألجها ممخل٩اث زانت ال ًجىػ
الاٖخضاء ٖلحهاٞ ،املمخل٩اث الخانت مدمُت مً ؤي اٖخضاء ؤو ؤي هجىم ٖلحها ؾىاء ٧ليؤو ظؼجي.
وو٣ٞا الجٟاُ٢تي ظىُ ٠ولى والشاهُتٞ ،ةهه ًدٓغ جضمحر املمخل٩اث والاؾدُالء ٖلحها ٖلى هُا ١واؾ٘ ال جبرعٍ
الًغوعاث الخغبُت والُ٣ام بظل ٪بهىعة حٗؿُٟه وٚحر مكغوٖت).(2
و٢ض اَخم ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بخ٣غٍغ الخماًت الخانت لؤلُٖان الش٣اُٞت وؤما ً٦الٗباصة يض الهجماث
الٗؿ٨غٍت ،هٓغا ملا جمشله َظٍ ُٖان مً ُ٢مت ز٣اُٞت وعوخُت ٦بحرة باليؿبت للؿ٩ان املضهُحن ،بل ؤجها جمشل الترار
الش٣افي والخًاعي باليؿبت للكٗىب ،وؤخُاها باليؿبت لئلوؿاهُت ٩٦ل.
٢غعث املاصة )  ( 27مً اجٟاُ٢ت الَاي الخانت بالخغب البرًت لٗام  1907التزام ؤَغا ٝالجزإ باجساط ٧اٞت إلاظغاءاث
الًغوعٍت في خالت الخهاع وال٣ه ٠الجىي ،وطل ٪لخماًت املباوي املسههت لؤلٚغاى الضًيُت والٟىىن والٗلىم،
وآلازاع الخاعٍسُت واملؿدكُٟاث وؤما ً٦ججمُ٘ الجغحى ،بكغٍ ؤال حؿخسضم َظٍ َضا ٝفي ٚغاى الٗؿ٨غٍت).(3
المبدث الشالث :آلُاث جىبُم اللاهىن الذولـي ؤلاوعاوي
بن جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي مً مغ الهٗبت والتي حُٗ٣ه ،لظل ٪وظضة آلُاث لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي وَظٍ آلالُاث جسخل ٠بازخال ٝالجهت الىنُت ،لظل ٪ؾىدىاولها في َظا املبدض ٖلى الىدى الخالي :املُلب و:٫
(ٔ) نفس ادلرجع السابق ،ص .ٖٜ
( )2قصي مصطفى عبد الكرًن تيم ،ادلرجع السابق ،ص صٜٙ-ٙٛ
()3آمنة ازلمدم بوزينة ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص .ٕٔٛ
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آلالُاث الىَىُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي واملُلب الشاوي :آلُاث إلاقغا ٝوالغ٢ابت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي واملُلب الشالض :الىؾاثل الٗ٣ابُت ؤو الجؼاثُت واملُلب الغاب٘ :آلالُاث الغصُٖت في جىُٟظ ال٣اهىن إلاوؿاوي.
اإلاىلب ألاوٌ :آلالُاث الىوًًت في جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.
ويٗذ املاصة  80مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫الالتزام الٗام باجساط“ إلاظغاءاث الالػمت للخىُٟظ” ،وهي جىو ٖلى
ؤن“ جخسظ ؤَغا ٝالجزإ صون ببُاء ٧اٞت إلاظغاءاث الالػمت لخىُٟظ التزاماتها بم٣خطخى الاجٟاُ٢اث وَظا اللخ٤
“البروجى٧ى”. ٫وٍ٨دؿب هىٖحن مً الخضابحر الىَىُت ؤَمُت زانت يمً إلاظغاءاث الٗضًضة املىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢اث
ظىُ ٠والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن بلحها ،وَما اٖخماص الضو٢ ٫ىاهحن وَىُت لًمان جُبُ ٤املٗاَضاث  15والخضابحر طاث
ُ
الهلت باليكغ والخضعٍب ،وح َٗض حكغَٗاث الخىُٟظ الىَىُت ىعوعٍت باليؿبت ألخ٩ام املٗاَضاث ٚحر طاجُت الخىُٟظ ،والتي
جخُلب ً
ً
حكغَُٗا ٧ي جضزل خحز الخىُٟظ ،وبهغ ٝالىٓغ ًٖ الالتزام الٗام بٟ٨الت جُبُ ٤املٗاَضاث مً زال٫
٢اهىها
حكغَٗاث عثِؿت وزاهىٍت ،جىو ٧ل مً اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ والبروجى٧ى ٫إلايافي وٖ ٫لى ؤن حٗخمض ا٫صو ٫الخضابحر
الدكغَُٗت الالػمت لخدضًض ٖ٣ىباث ظؼاثُت مالثمت ٖلى الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي).(1
اإلاىلب الشاوي :آلُاث ؤلاؼشاف والشكابت في جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.
ًم ً٨جهيُ ٠آلُاث إلاقغا ٝوالغ٢ابت ٖلى جىُٟظ ال٣ىاٖض الخانت بخماًت املضهُحن في ٢الُم املدخلت بلى
 1949وَٗض َظا الىىٕ مً ؤَم ؤهىإ
نىٟحنٞ ،األولى جخجؿض في آلالُاث امل٨غؾت بمىظب اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لٗام
إلاقغاٖ ٝلى جىُٟظ َظٍ ال٣ىاٖض ،والشاهُت جمشلها آلُاث مؿخدضزت بمىظب البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫امللخ ٤باجٟاُ٢اث
 ،1977وهي ٧اآلحي:
ظىُ ٠لٗام
 - 1هٍام الذولت الخامُت
ؤ٦ض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الجزاٖاث املؿلخت الضولُت ٧اٞت يغوعة بوكاء )هٓام الضولت الخامُت( لخم٨حن
َغفي الجزإ مً مىانلت الخىاع ،بط ٌكبه َظا الىٓام بلى خض ما هٓام الضولت املمشلت ملهالر بلض مٗحن ٖىض اهُ٣إ
الٗال٢اث الضبلىماؾُت ،وملً ػاوٍت ؤزغي ٞةن َظا الىٓام ٌٗض وؾُلت ٢اهىهُت ٗٞالت لًمان جىُٟظ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي ،والؾُما ُٞما ًخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضولُت ،وٍ٣هض بالضولت الخامُت هي ":صولت جخىلى عٖاًت
مهالر صولت ما وملهالر عٖاًا َظٍ الضولت لضي صولت ؤزغي بمىا٣ٞت َاجحن الضولخحن"و ٌٗخبر البروجى٧ى ٫إلايافي و٫
 1977لٗام َى امل٣غ بمؿاولُت الخماًت )الضولت الخامُت( ) .(2
 -2اللجىت الذولُت لخلص ي الخلابم:
هدُجت ع ٌٞاللجىت الضولُت للهلُب خمغ بسهىم لٗب صوع املد ٤٣في اهتها٧اث ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وما
٢ض ًترجب ؾلبا ٖلى هخاثج الخدٖ ٤ُ٣لى ٖال٢اث اللجىت بالضولت ٞدغ م ٖلى حُُٛت العجؼ املىظىص في جىُٟظ ظُض
( )1توين بفنر ،آليات ونُهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب ،اجمللدٔ ،ٜالعددٗ ،ٛٚسلتارات اللجنة الدكلية للصليب
األحمر ،ٕٜٓٓ ،صٗٗ.

( )2لبيب الدين صالح احلبيب كأركاف محيد جديع،

"نظام الدولة الحامية في القانون الدولي اإلنساني

" ،العدد األكؿ  ،رللة جامعة األنبار للعلوـ

اإلنسانية ،العراؽ ،ٕٓٔٓ ،ص ٖ.ٖٙٗ -ٖٙ
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 1977بٗض
لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،زانت بٗض ججاعب وا ٘٢الٗال٢اث بحن ؤَغا ٝالجزإ ،خاو ٫املاجمغ الضبلىماسخي/74
ظهاػ جىُٟظي بمىظب هو ٢اهىوي ،جم له ب٢غاع املاصة 90مً البروجى٧ى ٫التي جدضر ًٖ اللجىت الضولُت لخ٣صخي
الخ٣اثٞ ،٤دضصث َبُٗتها ووْاثٟها وؾحر ٖمله ،وحٗخبر اللجىت الضولُت لخ٣صخي الخ٣اث ٤آلُت ظضًضة لئلقغاٖ ٝلى
جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الجزاٖاث املؿلخت الضولُت  ،ِ٣ٞاٖخمضَا البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫وَٗخبر بطعاء خى٫
) .(1
ج٣صخي الخ٣اث ٤م٨مل لالجٟاُ٢اث ظىُ٠
 - 2دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش:
ًب٣ى صوع اللجىت الضولُت للهلُب خمغ وؤًًا الهال ٫خمغ جل٣ى الك٩اوي خى ٫اهتها٧اث ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي ،وج٣ىم بخ٣ضًم املؿاعي الالػمت ؾغٍا ؾىاء ٧اهذ قٟىٍا ؤو م٨خىبت بلى ؤَغا ٝالجزإ زانت الخ٩ىمت ،ومً ؤظل
طلً ٪جب جىٞغ الكغوٍ آلاجُت:
ًجب ؤن ج٩ىن الاهتها٧اث زغ٢ا زُحرا لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.ًجب ؤن ً٩ىن بٖالجها في نالر املجخم٘ ؤو ٞغاص املخًغعًٍ ؤو املهضصًً.ًجب ؤن ً٩ىن املىضوبىن قهىص ُٖان ٖلى الاهتها٧اث ،ؤو ؤن ج٩ىن َظٍ الاهتها٧اث ٢ض جشبذ مً زال ٫مهضعمىز ٤بها ).(2
 -4اإلاعدؽاسون اللاهىهُىن
ظاءث املاصة ) (82مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫بىٓام املؿدكاعًٍ ال٣اهىهُحن ،لئلؾهام في جىُٟظ ال٣اهىن الضولي
إلاوؿاوي ،وجىُٟظا ملا ظاء في َظٍ املاصة ٢امذ ٚالبُت الضو ٫بخُٗحن مؿدلاعًٍ ٢اهىهُحن في ٢ىاتها املؿلخت ،و٧اهذ
الؿىٍض مً ؤواثل الضو ٫التي َب٣ذ َظا الىٓام ،وٍسخاع َاالء املؿدكاعون بما مً يباٍ ال٣ىاث املؿلخت وٍضعبىن
٢اهىهُا ؤو مً ٢اهىهُحن طوي زبرة في مجا ٫ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وبةم٩اجهم ؤصاء َظٍ املهام وجضعٍبهم ٖؿ٨غٍا.
 -5دوس الّاملين اإلاؤَلين
شخام املاَلىن ظهاػ ظضًض ؤؾخدضر بمىظب املاصة الؿاصؾت مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗام،1977
 1965الظي َالب بًغوعة الٗمل ٖلى ج٩ىًٍ مجمىٖت مً
اؾخجابت ل٣غاع املاجمغ الضولي الٗكغًٍ للهلُب خمغ في ٖام
ٞغاص ٢اصعًٍ ٖلى الٗمل لخىً٠ظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،ومً زم ًخم بٖضاص شخام الظًً ًيخمىن بلى َظٍ الٟئت في
ػمً الؿلم ،لُ٩ىهىا ٖلى اؾخٗضاص لخ٣ضًم املكىعة وبؾضاء الغؤي لؿلُاث بلضاجهم لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،ل٩ي
ج٣ىم َظا الؿلُاث بضوعَا بخلُ٣جها مل٣اجلحها ٢هض الٗمل و٣ٞها في ػمً الجزإ املؿلر).(3

( )1كليد قارة ،الدور اإلنساني للجنة الدولية لتقصي الحقائق ،مت تصفح ادلوقع يوـ ،ٕٓٔٙ/ٓٙ/ٖٓ:بتوقيت ٕٔ ،ٕٔ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://jilrc.com/wp-content/uploads
()2بوجالؿ بطاىر" ،آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني "،كرقة حبثية مقدمة يف ادللتقى العلمي األكؿ ألجهزة اذلالؿ األمحر ،رياض  :جامعة نايف للدراسات
األمنية ،يوـ  ٔٔ -ٔٓ-ٜجانفئٕٕٓ ،ص.ٓٙ
()3ازلمدم بوزينة أمنة  ،القانوف الدكِف اإلنساين  ،زلاضرة ألقيت بنقابة احملامني بطرابلس ضمن الندكة ادلشًتكة يف القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف حلقوؽ
اإلنساف ،ادلرجع السابق ،ص .ٙٛ-ٙٚ
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اإلاىلب الشالث :آلالُاث الشدُِت في جىفُز اللاهىن ؤلاوعاوي
ٌٗض بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت مً ؤَم مغاخل جُىع ال٣اهىن الضولي الجىاجيٞ ،ما مً ق ٪ؤن ؤي هٓام ٢اهىوي
ًغجي له الٟٗالُتً ،دخاط بلى وظىص ظهاػ ً٢اجي مؿخ٣ل وصاثم ٌٗمل ٖلى جإُ٦ض اخترام َظٍ خ٩ام وٍدضص مؿاولُت ٧ل
مً ًسغط ٖجها .الؾُما وؤن املداوالث الؿاب٣ت ٖلى بوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت ،والتي ججؿضث في املدا٦م الجىاثُت
الضولُت املا٢خت ٢ض ا٦خىٟتها ٌ
٦شحر مً الُٗىب ،مً ؤظل طل ٪جغسخ في اٖخ٣اص ٦شحر مً املهخمحن بةعؾاء ٖضالت ظًاثُت
صاثمت وٗٞالت ،يغوعة بوكاء ً٢اء صولي زابذ وصاثم ،طل ٪الً٣اء الظي ج٨غؽ بهٟت جهاثُت في ٢غاع الجمُٗت الٗامت
 1997الظي ٢طخى بالضٖىة بلى ماجمغ مم املخدضة الضبلىماسخي إلوكاء املد٨مت الجىاثُت
لؤلمم املخدضة ع٢مٖ160/25ام
 ،1998والظي صزل
الضولُتَ ،ظا ال٣غاع الظي ٖلى يىءٍ جم ؤ١عاع هٓام عوما إلوكاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت 17ظىٍلُت
 2002في م٣غَا
 2002بٗض جهضً ٤الضولت الؿخحن ٖلى هٓام عوما ،بط باقغث ٖملها في ظىٍلُت
خحز الىٟاط في  1ظىٍلُت
ال٩اثً بالَاي) (.
ّ
حٗض املد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت ً٢اثُت صولُت مؿذ٢لت وصاثمت وم٨ملت للىالًاث الً٣اثُت الىَىُت؛ جماعؽ
ؾلُاتها الً٣اثُت ٖلى شخام الُبُُٗحن املؿاولحن ًٖ اعج٩اب الجغاثم الضولُت زُغ في الٗالم واملضعظت في
هٓامها ؾاسخي ،وهي جخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت وم٣غَا بالَاي بهىلىضا ،لها ازخهانها امل٩اوي وطل٪
بازخهانها في ً٢اًا الجغاثم ٖىض و٢ىٖها في ب٢لُم بخضي الضوَ ٫غا )ٝالبرًت ،البدغٍت ،الجىٍت( ،وازخهانها ؤًًا
ال ً٩ىن بال ٖلى شخام الُبُُٗحن و٣ٞا للماصة 25مً هٓامها ؾاسخي التي جدىاو ٫املؿاولُت الجىاثُت الضولُت لؤلٞغاص
ًٖ الجغاثم املغج٨بت ،جسخو في الجغاثم الخُحرة التي جخمشل في ظغاثم بوؿاهُت ؤو ظغاثم خغب ؤو ظغٍمت الٗضوان ؤو
ظغٍمت بباصة الجيـ البكغي).(2
و٣ٞا لالجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ٖلى الضو ٫مالخ٣ت ٞغاص املتهمحن باعج٩اب ظغاثم ظؿُمت ،ؤو مغ بها
وج٣ضًمهم بلى املد٨مت الضازلُت ؤو حؿلُمهم ملد٨مة ؤزغي جغٍض مدا٦متهم ،بط جىو املاصة 89مً البروجى٧ى ٫وٖ ٫لى
يغوعة الخٗاون م٘ مىٓمت مم املخدضة في ٧ل ما ًخٗل ٤باخترام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي (3 )،ظاءث املد٨مت الً٣اثُت
الجىاثُت زانت ملدا٦مت مً ً٣ىم بازترا ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي ًدمي امل٣اجلحن وٚحر امل٣اجلحن.
خضصث املاصة ) (5مً الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤعبٗت َىاث ٠مً الجغاثم التي جسخو
املد٨مت بالىٓغ ٞحها ،و٢هغتها ٖلى ؤقض الجغاثم زُىعة ٖلى ؤمً وؾلم املجخم٘ الضولي .وَظٍ الجغاثم هي ظغٍمت إلاباصة
الجماُٖت ،الجغاثم يض إلاوؿاهُت ،ظغاثم الخغب ،ظغٍمت الٗضوان.

()1ازلمدم بوزينة أمنة  ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ)( ،دراسة تطبيقية حلالة العراؽ ) ،ادلرجع السابق ،ص ص ٖ-ٔٙ
ٗ.ٔٙ
()2مرًن ناصرم ،فعالية العقاب على انتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني  ،مذكرة ماجستري ،زبصص القانوف الدكِف اإلنساين ،جامعة باتنةف

 ،ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛب.ص.
()3بطاىر بوجالؿ ،ادلرجع السابق ،ص .ٓٚ
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أ  -الجشابم لذ ؤلاوعاهُت
ً٣هض بالجغاثم يض إلاوؿاهُت جلٗٞ ٪ا ٫الجؿُمت التي جغج٨ب يض الؿ٩ان املضهُحن وٍ٩ىن اعج٩ابها في هُا١
هجىم واؾ٘ الىُا ١ومجهجي ،ؾىاء جم ا٢تراٞها في بَاع الجزإ املؿلر ؤم في و٢ذ الؿلم ،و٢ض خضص الىٓام ؾاسخي في
املاصة ) (7مىه 11هىٖا باٖخباعَا ؤٗٞاال جغقى بلى خض الجغاثم يض إلاوؿاهُت.
أ  -حشابم الخشب
1998مً ٣ٞض ٖغٞذ ظغاثم الخغب بإجها »:الاهتها٧اث
ٖغٞتها املاصة )٣ٞ (8غة )/6ؤ( مً هٓام عوما ؾاسخي لٗام
 1949والاهتها٧اث الخُحرة زغي ٫ل٣ىاهحن و ٖغا ٝالتي جىُب ٤في املىاػٖـاث
الجؿُمت الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املاعزت في ٖام
ّ
املؿلخت ّ
الضولُت في بَاع ال٣اهـىن ال٣اثم خالُا والاهتها٦ـاث الجؿُمت ّ
للماصة الشالشت املكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠في
ّ
ّ
خالت هؼإ مؿلر ٚحر صولـي والاهتها٧اث الخُحرة زغي لل٣ىاهحن و ٖغا ٝاملُب٣ت في املىاػٖاث املؿلر ة ٚحر الضولُت « .
ب -حشٍمت الّذوان
بالغٚم مً ؤن ظغٍمت الٗضوان ٢ض وعص الىو ٖلحها يمً الازخهام املىيىعي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت،
و٢ض جم ط٦غَا في املاصة الخامؿت مىه ،بال ؤن َظٍ الجغٍمت وبالىٓغ بلى ما وعص في ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ املاصة ًخى٠٢
 (123مً هٓام عوما٦ ،ما
 (121و)
مماعؾت ازخهام املد٨مت بػاءَا ٖىض وظىص حٗغٍ ٠لهظٍ الجغٍمت و٣ٞا للماصجحن )
اقترَذ َظٍ املاصة وظىب ؤن ً٩ىن الخ٨م املخىنل بلُه مدؿ٣ا م٘ ؤخ٩ام هٓام مم املخدضة ،وبهظا ٞان ازخهام
 2010صزلذ َظٍ الجغيمت في ازخهام املد٨مت بٗض حٗغٍ٠
املد٨مت بهظٍ الجغٍمت اعجبِ بالخٗغٍ ٠ل ً٨مىظ ٖام
الٗضوان.
د -حشٍمت إبادة الجيغ البؽشي
 1998بلى الغ ً٦املاصي لهظٍ الجغٍمت الظي ًخمشل في ٧ل ٖمل مً
ؤقاعث املاصة الؿاصؾت مً هٓام عوما لٗام
قإهه ؤن ًاصي بلى بباصة ظماٖت بكغٍت مُٗىت بباصة ٧لُت ؤو ظؼثُت ،و٢ض ط٦غث َظٍ املاصة بٌٗ ٗٞا ٫التي ًخد ٤٣بها
الغ ً٦املاصي لجغٍمت إلاباصة ) (.

2011
الففل الشاوي :مذي إصدواحُت جىبُم اللىاِذ ؤلاوعاهُت في ألاصمخين الُمىُت واللُبُت لّام
بٗض ؤن جبحن لىا ؤن خماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضازلُت ،جم ج٨غَؿها ٖلى املؿخىي الضولي وبٗض اؾخٗغايىا
لميمىن َظٍ الخماًت ،وظضها ؤهه مً الًغوعي البدض ًٖ ؤظهؼة ووؾاثل يمان جىُٟظ ٢ىاٖض َظٍ الخماًت ،بخبُان
واٗ٢ها وخضوصَاٞ ،مؿإلت الخماًت لم حٗض جُغح يمً بَاعَا الىٓغي  ،ِ٣ٞوبهما ناعث جُغح ؤ٦ثر ٖلى الهُٗض
الٗملي ،زهىنا في ْل وظىص اهتها٧اث واؾٗت ملجمل ال٣ىاٖض التي ؾب ٤اؾخٗغايها ،مً َىا جخجلى بؿِ البدض ًٖ
( )1ازلمدم بوزينة أمنة ،احلماية القانونية للمدنيني يف األقاليم احملتلة (دراسة تطبيقية حلالة العراؽ)( ،دراسة تطبيقية حلالة العراؽ) ،ادلرجع السابق ،ص ص ٕ-ٔٚ
ٗ.ٔٚ
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 ،2011لهظا ،خاولىا امل٣اعهت بحن خالتي
مضي جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ػمخحن اللُبُت والُمىُت ٖام
 ،2011وؤًًا بْهاع اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوـاوي مً
الضعاؾت التي جخمشل في ػمت الُمىُت واللُبُت لٗام
زال ٫مالخٓت اًً جم جُبُ ٤وازترا ١ال٣اهىن مً زال ٫بجبإ خضار والخٛحراث في ػمخحن.
مً ؤظل طل٢ ٪مىا بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى مباخض ٖضة وهي مىػٖت ٖلى الىدى آلاحي:
املبدض و :٫املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للُمً والجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت.
املبدض الشاوي :املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للُبُا والجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت.
.2011
املبدض الشالض :صعاؾت م٣اعهت الػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الخالخحن اللُبُت والُمىُت لٗام
اإلابدث ألاوٌ :اإلاىكْ الجُى اظتراجُجي للُمً والجزوس الخاسٍخُت لألصمت
٧ل صولت ج٣ىم ٖلى ؤع٧ان الضولت املخمشلت في الؿُاصة والكٗب واملى ٘٢والؿلُت الؿُاؾُت ًُلٖ ٤لحهم اؾم
الضولت ،والُمً ٩٦ل الضو ٫اعج٨ؼث ٖلى ع٧ان ولهظا ؾىدىاو ٫املى ٘٢الجٛغافي والاؾتراجُجي للُمً وهًُ ٠ػمت
الُمىُت التي وٗ٢ذ ُٞه بؿبب ويإ التي جمغ بها واملى ٘٢الاؾتراجُجي الظي جدخله في الكغ ١وؾِ ،لظل ٪جم ج٣ؿُم
املبدض بلى املُلب و :٫املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للجمهىعٍت الُمىُت ،واملُلب الشاوي :الجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت الُمىُت.
اإلاىلب ألاوٌ :اإلاىكْ الجُى اظتراجُجي للجمهىسٍت الُمىُت
ج ٘٣الُمً في الجؼء الجىىبي الٛغبي مً قبه الج ػٍغة الٗغبُت ،ؤي ظىىب ٚغب آؾُا ،جمخض الغٗ٢ت الُمىُت بحن
ً
ً
صاثغحي ٖغى 12.40و 17.26قماال ،وبحن زُي َى 42.30٫و 46.31قغ٢ا .وجدخل الُمً بهظا املى ٘٢املكغٖ ٝلى مًُ٤
باب املىضب)*( مً ؤَم املمغاث املاثُت في الٗالم ،وَى ًغبِ بدغ الٗغب بالبدغ خمغ .ومما ًًإ ٝمً ؤَمُت مى٘٢
الُمً اهدكاع ظؼعَا البدغٍت في مُاَها إلا٢لُمُت ٖلى امخضاص بدغ الٗغب وزلُج ٖضن والبدغ خمغً .دضَا مً الكما٫
اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،مً الجىىب زلُج ٖضن وبدغ الٗغب ،ومً الكغٖ ١مان ،ومً الٛغب البدغ خمغ .جبلٜ
)(1
مؿاختها٦ 531,870م  ،2وٍبلٖ ٜضص ؾ٩اجها خىالي 12ملُىن وؿمت وٖانمتها :نىٗاء.
ومما ًًاٖ ٠مً ؤَمُت مى ٘٢الُمً اهدكاع ظؼعٍ البدغٍت في مُاَه إلا٢لُمُت ٖلى امخضاص بدغ الٗغب ،وزلُج
ٖضن ،والبدغ خمغ ومى ٘٢الُمً الجٛغافي املهم والاؾتراجُجي ًجٗل مىه الُىم ؾاخت نغإ مدلي وصولي ،وٍجٗل مً
ً
ً
)(2
الج َت املؿُُغة الٖبا ؤؾاؾُا في املىُ٣ت ،وَُُٗه ال٣ضعة ٖلى الخد٨م بمضزل ؤخض ؤَم املٗابغ املاثُت في الٗالم.

(*) يعد مضيق باب المندب ادلوقع اجلغرايف األىم عند احلديث عن اليمن إقليميان كدكليان ،يعترب شلران يتحكم بادلنطقة ادلائية البحرية اليت تفصل قارة آسيا من ناحية

الشرؽ كإفريقيا من ناحية الغرب ،كتربط احمليط اذلندم كحبر العرب بالبحر ادلتوسط.

( ) 1ادلوسوعة العربية ،اليمن جغرافيا ،ٕٓٔٗ ،منشور على ادلوقع التاِف:

http://www.arab-ency.com/ar

( )2اليمن أه مية الموقع االستراتيجي  ،مت تصفح ادلوقع يوـ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٔٗ :بالتوقيت ٖٓ ،ٕٓ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://maulanasonson.blogspot.com/2015/10/blog-post_56.html
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زغٍُت جىضر املى ٘٢الجٛغافي للجمهىعٍت الُمىُت.
املهضع :املى ٘٢الال٨ترووي http://www.internal-displacement.org
اإلاىلب الشاوي :الجزوس الخاسٍخُت لألصمت الُمىُت
حٗض ػمت الُمىُت ٦باقي ػماث التي ٌكهضَا الٗالم الٗغبي في الى٢ذ الخالي ل ً٨الجظوع الخاعٍسُت لها صوع ٦بحر
في َظا الهغإ ال٣اثم ،ولظل٢ ٪بل ؤن هخُغ ١بلى ػمت الُمىُت ًجب الىٓغ والخمًٗ في جاعًش ػمت.
٧اهذ الُمً ٢بل الخىخُض طا ظمهىعٍخحن وَما "قما ٫الُمً" ) الجمهىعٍت الٗغبُت الُمىُت( و"ظىىب الُمً
1979
 1972و
 ،1990زايذ الضولخحن خغوب مخخالُت في
")ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ( ،وطل ٪ختى ٖام
 ،1988بٗض اهتهاء الهغإ ؤٖلً ُ٢ام الجمهىعٍت الُمًًت ٖانمتها نىٗاء ٖام ،1990وجىلي الغثاؾت "ٖلي ٖبض هللا
و
 ،1994واؾخمغث ويإ
نالر" ،اؾخمغث ويإ بخىجغ زانت ٖىض اهضالٕ الخغب َلُت التي صامذً 70ىما ٖام
 2010قهضث الُمً
بالخىجغ ٟٞي ٖام 2006قهضث الُمً اخخجاظاث ٖىُٟت في ٖضة مضن ًمىُت ،وؤًًا في 2009و
اخذظاظاث ).(1
 ،2011ونلذ عٍاح الغبُ٘ الٗغبي بلى الُمً لُٗؼػ بٌٗ الازخالٞاث بحن الجماٖاث التي ؤصي جىاػهه
ٟٞي ٖام
اليؿبي في الؿلُت )،(2بن َظٍ الاخخجاظاث ظاءث مُالبت بغخُل الغثِـ "ٖلي ٖبض هللا نالر" وبؾ٣اٍ هٓامه بٗض33
ؾىت مً الخ٨م )زىعة الكباب( و٢ض قملذ مدآٞاث ٖضة مً الجمهىعٍت ،وقاع ٥في الاخخجاظاث ج٨خل الل٣اء املكتر٥
( )1اليمن حركات نزوح جديدة بسبب االضطرابات واستمرار حاالت النزوح الناجمة عن الصراع في صعدة  ،مركز رصد النزكح الداخلي،أكتوبر ٕٔٔٓ،ادلوقع
االلكًتكين :مت تصفح ادلوقع يوـ ٕٓٔٙ/ٓٙ/ٕٗ:بالتوقيتٕٔ ٓٓ:منشور على ادلوقع التاِف:
www.internal-displacement.org
( )2الكسندر مًتسكي ،الحرب األىلية في اليمن:صراع معقد وأفاق متباينة ،ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات ،قطر.ٕٓٔ٘،
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الظي ًًم ؤخؼاب إلانالح والاقترا٧ي ،وباقي خؼاب املٗاعيت ،وؤًًا ظماٖت الخىزُحن الظًً ب٣ىا في ؾاخت الخٛحر بٗض
)(1
حكُ٨ل خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي.
وٖلى مؿخىي الُمً بال٩امل جإ٦ضث "َُىمً ساًدغ ووحؾ" مً وٝاة  270مخٓاَغا ،مً ٞبراًغ/قباٍ بلى
صٌؿمبر٧/اهىن و٫
 2011في الهجماث مً َغ٢ ٝىاث مً الُمىُت واملىالحن للخ٩ىمت ٖلى املخٓاَغًٍ املٗاعيحن لهالر
٦ما ؤنِب آلاالٚ ،ٝكاَا في ماًى/ؤًاع ْل املهاصماث املؿلخت التي اهضلٗذ بحن ال٣ىاث الخ٩ىمُت وم٣اجلي املٗاعيت
مً الًزبت الُمىُت الُامدت للؿلُت َظٍ املهاصماث ونلذ بلى مؿخىي الجزإ املؿلر ٚحر الضولي ،وؾٞ ِ٣حها مً
)*( )(2
ال٣خلى املؼٍض مً املضهُحنُٞ ،ما ًبضو ؤن هجماث ٖكىاثُت جسغ ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي )٢ىاهحن الخغب (.
بٗض جىخي الغثِـ "ٖلي ٖبض هللا نالر " جىلى هاثبه "ٖبض عبٌ مىهىع َاصي" بىنٟه الىخُض املغشر لغثاؾت الُمً
وؤخضر ٞحها انالخاث وحٗضًالث وبٖاصة َُ٩لت املاؾؿاث مىُت والٗؿ٨غٍت مداولت مىه جى ٠ُ٢الهغإ الظي صام
ؾىىاث.
ّ
 ،2014هُ٣ت جدى ٫في الهغإ الضاثغ
مشل ؾ٣ىٍ الٗانمت الُمىُت "نىٗاء" بُض "ظماٖت الخىسي)**(" في ؾبخمبر
ً
حُٗ٣ضا م٘ اه٣الب الخىزُحن وخلُٟهم الغثِـ الؿاب٤
 2011واػصاص املكهض
ٝيالُمً مىظ اهضالٕ الشىعة في قباٍ ٞ /براًغ
"ٖلي ٖبض هللا نالر" ٖلى الغثِـ الاهخ٣الي "ٖبض عبه مىهىع َاصي" ،حٗثرث املغخلت الاهخ٣الُت التي ههذ ٖلحها املباصعة
 2011ل٣ض ؤٞغػث املباصعة الخلُجُت
الخلُجُت وآلُتها الخىُٟظًت التي وٖ١ها ٞغ٢اء الؿُاؾت الُمىُت في الغٍاى آزغ الٗام
خالت مً جىاػن ال٣ىي بحن َغفي الهغإْ ،هغ نغإ ظضًض بحن ٢ىي الىٓام ال٣ضًم و٢ىي ظضًضة ناٖضة ،خاولذ ؤن
ججض لها ً
م٩اها في ٖملُت نى٘ مؿخ٣بل ،ولم جىجر خؼاب ال٣ضًمت في جمشُل عوح الضوعة الكبابُت وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها٦ ،ما
ٞغيذ صو ٫مجلـ الخٗاون)ما ٖضا ُ٢غ( ما ٌكبه الخهاع الا٢خهاصي ٖلى خ٩ىمت الل٣اء املكتر ،٥بؿبب وظىص خؼب
إلانالح ٞحها ،وبغػث مجمىٖت مً الٗىاث ٤ؤمام الخ٨م الجضًض ،وؤَاخذ بمسغظاث الخىاع الىَجي التي ٧اهذ ٢ض
)(3
خؿمذ مؿاثل بق٩الُت زالُٞت؛ ٧الضؾخىع وق٩ل الضولت وهٓام الخ٨م والاهخساباث.

( )1محود ناصر القدمي ،مسارات الصراعات الداخلية في اليمن ،ادلركز اإلقليمي للدراسات اإلسًتاتيجية ،القاىرة،ٕٓٔ٘ ،ص ٗٗ.

(*) إف الدعائم األساسية لقوانني احلرب ىي "حصانة ادلدنيني " ك"التمييز" مطلوب من أطراؼ النزاع أف سبيز يف مجيع األكقات بني ادلقاتلني كادلدنيني ،كأف توجو
اؿھمجات إُف ادلقاتلني فقط كاأل ھداؼ العسكرية اذلجمات ادلتعمدة على ادلدنيني كاألعياف ادلدنية زلظورة سباما،كذلك من احملظور شن اذلجمات اليت ال ديكنها أف
سبيز بني ادلقاتلني كادلدنيني ،أك اليت تكوف اخلسارة ادلتوقعة فيها يف أركاح أك شلتلكات ا دلدنيني غري متناسبة مع ادليزة العسكرية ادلتوقعة من اذلجوـ ،لذلك ليست كل
اذلجمات اليت تؤدم إُف كفيات يف صفوؼ ادلدنيني زبرؽ قوانني احلرب ،بل فقط تلك اليت تستهدؼ ادلدنيني،ك اذلجمات العشوائية أك اليت ت ؤدم إُف خسائر غري
متناسبة يف صفوؼ ادلدنيني.

( " )2بين الطائرة بدون طيار والقاعدة  :المدنيون يدفعون ثمن عمليات القتل المستهدف األمريكية في اليمن " ،مت االطالع على ادلوقع يوـٕٓٔٙ/ٓٙ/ٔٛ:
يالتوقيت ،ٕٖ:٘٘ :منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.hrw.org/ar
(**) تعرؼ دبسمى "أنصار اهلل " كتنتمى إُف ادلذىب الزيدم الشيعي كالذم ًن ثل قرابة ثلث سكاف اليمن ،كتتكوف من العقائديني الزيديني كاللجاف الشعبية ادلوالية
ل ػ"عبد ادللك احلوثي " كالقوات ادلوالية للرئيس "علي عبد اهلل صاٌف " ادلتمثلة يف احلرس اجلمهورم كالعديد من القوات اخلاصة كقول تقليدية قبلية موالية للرئيس "صاٌف
م".
"ك "عبد ادللك احلوث
( )3ندوة :اليمن بعد العاصفة ،الدكحة :مركز العريب لألحباث كدراسة السياسات ،يف ٕ٘ نيساف /أبريل ٕ٘ٔٓ،ص صٕ.ٖ-
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واؾخمغث ويإ ٦ما هي ختى الخضزل ظىبي في الُمً وطل ٪بُ٣اصة اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت واملؿمي
بالخدال ٠الٗغبي إلاؾالمي) ***( ) ٖانٟت الخؼم( الظي قاعُٞ ٥ه مٗٓم الضو ٫الٗغبُت ،بهض ٝخماًت الكغُٖت وجإًُض
هٔام الغثِـ "ٖبض عبه مىهىع َاصي" الظي لجإ بلى الغٍاى ٖانمت اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ل٣ض اهُل٣ذ الٗانٟت
)(1
٢ 2015بُل ؾاٖاث مً ا٢خدام الخىزُحن مضًىت ٖضن الجىىبُت.
 16ؤطاع/ماعؽ
َظا الخدال ٠ظٗل ٖلي نالر ً ٘٣في مكا٧ل بط ٞغيذ ٖ٣ىبت ٖلُه مً ٢بل مجلـ مً الضولي الظي ًدب٘
 2014و٧اهذ الٗ٣ىبت لم ج٣خهغ ٖلُه  ِ٣ٞبل ٖلى ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن الخىزُحن ؤًًا
مم املخدضة وطل ٪في 7هىٞمبر
ومجهمِ " :بذ الخالم الخىسي" و"ِبذ هللا ًديى الخىُم" وطل ٪بتهمت تهضًض الؿالم والاؾخ٣غاع في الُمً و٧اهذ َظٍ
)( 2
الٗ٣ىبت ٢اثمت ٖلى ويٗهم في ٢اثمت املى٘ مً الؿٟغ َظا باإلياٞت بلى ججمُض ؤنىلهم املالُت.
بٗض ٧ل َظٍ ويإ والخٛحراث وجضاُٖاث ػمت الُمىُت ٖلى مىُ٣ت الكغ ١وؾِ واملجخم٘ الضولي وبظل٪
جىلضث عصوص ؤٗٞاٖ ٫لى الىي٘ الُمجي ؾىاء ٧اهذ ب٢لُمُت ؤو ٖغبُت ؤو صولُت وؤنضعث الهُئاث واملىٓماث الضوً٫ت
وإلا٢لُمُت ج٣اعٍغ و٢غاعاث خى ٫الجزإ املؿلر في الُمً ،زانت "مىٓمت مم املخدضة" مً زال" ٫مجلـ مً و"اللجىت
الضولُت للهلُب خمغ"" ،مىٓمت الٟٗى الضولُت" ،و"َُىمً عاًدـ ووحل" ) إلاؾم بالالجُيُت( التي هضصث باهتها٧اث
خ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الظي ًد٨م الجزاٖاث املؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت.
 2015بلى مكاوعاث في مضًىت ظىُ ٠الؿىَؿغٍت لضَ ٘ٞغا ٝالُمىُت
وصٖذ مم املخدضة فيً 15ىهُى/خؼٍغان
بلى الخىنل بلى اجٟا ١ؾالم ،لَ ً٨ظٍ املكاوعاث اهتهذ ٢بل ؤن جبضؤ ،وجباصلذ َغا ٝاملخ٣اجلت الاتهاماث باملـئولُت
ًٖ ٞكلها.
ً
وجغاظ٘ امل٣اجلىن الخىزُىن و٢ىاث نالر قماال ،وحؿاُ٢ذ مىاٗ٢هم واخضا بٗض آزغ في مدآٞاث ٖضن ،ولدج،
وؤبحن ،والًال٘ وقبىة ،وجغ٦ؼث هجماتهم ٖلى مضًىت حٗؼ ويىاخحها ،بِىما امخض ال٣خا ٫وال٨غ والٟغ بُجهم وبحن زهىمهم
بلى مدآٞت بب ال٣غٍبت.
ًٞال ًٖ طلٞ ٪ةن ال٣خا ٫لم ًخى ٠٢في مدآٞت مإعب قما ٫قغ ١نىٗاء التي جداو٢ ٫ىاث الجِل الخ٩ىمي
و٢ىاث الخدال ٠ؤن جخسظ مجها مىُل٣ا ملا جهٟاهه بمٗغ٦ت جدغٍغ نىٗاء).(3

(***) يتشكل ىذا التحالف من الدكؿ االتية :دكؿ عربية :السعودية ،مصر ،اإلمارات ،األردف ،البحرين ،تونس ،فلسطني ،قطر ،الكويت ،لبناف ،ليبيا ،مجهورية اؿقمر
االربادية اإلسالمية ،السوداف ،جيبويت ،الصوماؿ ،موريتانيا ،ادلغرب ،كاليمن،دكؿ أفريقية :بنني ،تشاد ،توغو ،السنغاؿ ،سرياليوف ،الغابوف ،غينيا ،ساحل العاج ،ماِف،
النيجر كنيجرييا ،دكؿ آسيوية :تركيا ،باكستاف ،بنغالدش ،ادلالديف ،كماليزيا.
( )1ندوة :اليمن بعد العاصفة ،مرجع سابق ،ص .08

()2ىدير زلمد" ،من ىو علي عبد اهلل صالح ؟" ،اجمللة االلكًتكنية ادلرساؿ ،ٕٓٔٙ/ٓٙ/ٕٗ ،منشور على ادلوقع التاِف:

http://www.almrsal.com..post/227442.html

( )3أنور العنسي" ،عام من األزمة السياسية والصراع المسلح في اليمن " 21،سبتمرب /أيلوؿ ٕ٘ٔٓ ،،مت تصفح ادلوقع يوـ ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٖٔ :ف باتوقيت :
ٖ٘ ٕٔ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_under_huthis
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ٞ.2015إو٢ ٫ـغاع ؤنـضعٍ مجلــ مً
– 2011
ل٣ـض ؤنـضع مجلــ مً ؤعبٗت ٢ـغاعاث جخٗل ٤بالكإن الُمجي مىظ
 2011و9
 2014بخاعٍش 21ؤ٦خىبـغ  2011و٧ان ٢بـل طلـ٢ ٪ـض ؤنـضع بُاهـاث صخُٟـت نـاصعة بخاعٍـش 24ظىان
َى :ال٣ـغاع ع٢ـم
2011؛
ب
 2011و 24ؾـبخم ع
ؤوث
وجخًمـً ؤَـم بىـىصٍ آلاحي:
 ؤٖــغب مجلـ مً ٖــً ؤؾــٟه الٗمُــ ٤بكــإن م٣خــل املئــاث مــً املضهُــً.
ً ضًــً بقــضة اؾــخمغاع اهتهــا٧اث خ٣ــى ١إلاوؿان مــً ٢بــل الؿــلُت الُمىُــت.
ً ضٖــى ٧اٞــت جلــَ ٪غا ٝوبكــ٩ل ٞــىعي بلى هبــظ اؾــخسضام الٗىــ ٠لخدُ٣ــ ٤ؤَــضا ٝؾُاؾــُت.
ً ضٖــى ٧اٞــت َغا ٝفي الُمــً بلى بل ـؼام ؤهٟؿــهم بدىُٟظ الدؿــىٍت الؿُاؾــُت المجمشلــت في املبــاصعة الخلُجُت.

199
)(1

َظٍ املباصت وال٣غاعاث جإحي بها مم املخدضة ٧ي حؿترقض جضزالتها في الُمً ،وجً٘ زُِ َىاعت مخىؾُت
ظل٦ ،ما ؤجها جغؾم ؤصواع اؾتراجُجُت َىٍلت مض وعٚم ٧ىجها حؿعى لدؿىٍت الهغإ بك٩ل ؾلمي لغبما ٧اهذ ؾببا في
الخض مً الهغإ الضامي.
ٖ 2216ىضما ًخدضر
جم الخإُ٦ض في الجلؿت للخىاع في "ال٩ىٍذ" بحن ؤَغا ٝالجزإ ؤن ٢غاعاث مجلـ مً الؾُما
ًٖ حؿلُم الؿالح والاوسخاب ٞهظا ًىُب ٤ظمُ٘ َغا ٝولِـ َغٞا واخضا مغ الظي ًىظب مغخلت اهخ٣الُت بؿلُت
) (2
جىُٟظًت ظضًضة ٌكاع ٥بها الجمُ٘ وجخىلى جىً٠ظ بُ٣ت الخُىاث وإلاظغاءاث الخٟهُلُت.
٧ل املداوالث الؿُاؾُت لخل ػمت الُمىُت مً َغ ٝصو ٫الخلُج و مم املخدضة التي باءث بالٟكل ،وآلان
هٓاع مىظهت بلى الخىاع الىَجي في "ال٩ىٍذ" في اهخٓاع ما ؾخاو ٫بلُه املداصزاث :مً بًجاص خل لالػمت الُمىُت لى٠٢
الجزإ املؿلر واهتها ٥ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان،ؤم بلى قىٍ ؤزغ مً الخغب وزغ ١ظضًض لخ٣ى١
إلاوؿان.
ِ 2011لى الُمً
اإلاىلب الشالث :جأزير خذار ِام
جىاظه الخ٩ىمت الاهخ٣الُت جدضًاث ٖضة ٖلى مؿاع بجهاء الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي
 ،2011وطل ٪مً زالٖ ٫ضم جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث الضولُت التي ناص٢ذ ٖلحها الُمً مً ؤظل
إلاوؿاوي الؾُما بٗض ؤخضار
2014
 2013و
خماًت ٚحر املكاع٦حن في الجزإ وبه جٓهغ اػصواظُت في الخُبُ ٤وخؿب الخ٣اعٍغ الٗالمي خى ٫الُمً لٗام
 2015الهاصع ًٖ "َُىمً عاًدـ ووحل" )*( ًم ً٨ؤن هٖ ٠٣لى نىع اهتها ٥وازتر ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وفي امل٣ابل
و
املجاالث التي َب٣ذ ٞحها ٢ىاٖض َظا ال٣اهىن ،وطلُٞ ٪ما ًلي:
()1عبد ادلنعم سعيد "،مسارات متشابكة :إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق األوسط " ،اَفركز اإلقليمي للدراسات اإلسًتاتيجية القاىرة،ٕٓٔ٘/ٕٔ ،

ص ٕ٘.

( ")2الوفد الوطني يؤكد على رفض التفرد في الحكم" ٔٗ ،مايو  ،،ٕٓٔٙمت االطالع بتاريخ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٖٔ :بتوقيت ٓ٘ ،ٕٔ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.saadahnews.com/?p=17672

(*) انظر":التقرير العالمي  2013و 2014و :2015اليمن" الصادر عن منظمة "ىيومن رايتس ككتش" ،منشور على ادلوقع التاِف:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268197
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 بمىظب اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ىلحن إلاياُٞحن بلحها وو٣ٞا للماصة ،80وَما اٖخماص الضو٢ ٫ىاهحن وَىُتلًمان جُبُ ٤املٗاَضاث ال ـ 15والخضابحر طاث الهلت باليكغ والخضعٍبَ ،ىا مداولت لخُبُ ٤ال٣ىاٖض بما ًدىاؾب م٘
الاجٟاُ٢اث الضولُت خُض ّ
نغح الغثِـ َاصي في 22ؾبخمبر/ؤًلى ٫بةوكاء َُئت مؿخ٣لت للخد ٤ُ٣في الاهتها٧اث ؤزىاء
الاخخجاظاث ،ول٩ي جسغط بخىنُاث بمجا ٫مداؾبت الجىاة وحٗىٌٍ وبهها ٝالطخاًا وما ػا ٫مكغوٕ ٢اهىن الٗضالت
ً
ً
مُٗال وبضؤث مدا٦مت لـ 78متهما في الهجىم ٦ثر صمىٍت ٖلى املخٓاَغًٍ ؤزىاء الاهخٟايت ،وُٞه ٢خل مؿلخىن
الاهخ٣الُت
ً
ٞ 2011كلذ مداولت املدا٦مت لخىعٍ مؿاولحن في
مىالىن للخ٩ىمت 45شخها وؤنابىا 200آزغًٍ ،في 18ماعؽ/آطاع
الخ٩ىمت.
 بمىظب اجٟاُ٢ت مى٘ ظغٍمت إلاباصة الجماُٖت واملٗا٢بت ٖلحها لٗام  ،1948بِىما ٧ان آزغ الجغاثم إلاعَابُتالبكٗت لخىُٓم ال٣اٖضة الضولي في الُمً هي ظغٍمت إلاباصة الجماُٖت التي اعج٨بها بىاؾُت جٟجحر اهخداعي و٢خل ٞحها
خىالي 115بوؿان وؤناب ٢غابت زالزماثت شخو وظمُٗهم ٖؼ ٫مً الؿالح ومً مىدؿبي مً املغ٦ؼي الُمجي ٧اهىا في
وؾِ ؾاخت مُضان الؿبٗحن بهىٗاء ،وَىا زغ ١الجٟاُ٢اث صولُت جمى٘ اؾتهضٚ ٝحر املكاع٦حن في الجزإ املؿلر وَىا
جغقي َظٍ الجغاثم ٖلى ظغاثم خغب وٍدا ٫املتهمحن ٞحها ٖلى املد٨مت الجىاثُت الضولُت.
 بمىظب جى" ُ٘٢اليمً " ٖلى اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل لٛام املًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل٪لٛام ؤوجاوا لٗام  ،1997زغ ١لالجٟاُ٢ت بط ؤؾٟغ الجزإ في ؤما ً٦مخٟغ٢ت مً الُمً بحن ؤَغا ٝالجزإ زؿاثغ بكغٍت
.2011
٧اهذ هدُجت اهٟجاع ؤلٛام ومخٟجغاث ًضوٍت الهى٘ واٖترٞذ الخ٩ىمت بى٢ىٕ "اهتها "٥ملٗاَضة خٓغ لٛام في
 بمىظب البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في املىاػٖاث املؿلخت لٗام ،2000ًمى٘ اؾخٛالَٟ ٫ا ٫في الجزإ املؿلر ما صون الؿً ال ـ ـ ـ ،18وبالغظىٕ بلى ؤَغا ٝالجزإ هجضَا لم جُب ٤الاجٟاُ٢ت وطل٪
باؾخمغاع الخ٩ىمت و٢ىاث املٗاعيت صازل نىٗاء في اؾخسضام َٟا ٫في صوعٍاث الكىاعٕ وفي خغاؾت ه٣اٍ الخٟخِل
ً
وؤخُاها في ؤٖما ٫ال٣خا ،٫في زغ ١للخٓغ الضولي ٖلى اؾخسضام َٟا ٫في الجزاٖاث املؿلخت.
 بمىظب الاجٟاُ٢ت املىٗ٢ت التي تهض ٝبلى ٖضم اؾتهضا ٝالٗملحن في مجا ٫الصخت والخضماث إلاوؿاهُت ،بال ؤنَظٍ الاجٟاُ٢ت لم جُب ،٤بل ازتر٢ه بط ؤنبذ الٗاملىن بمجا ٫الصخت وامليكأث الصخُت لخماًت ؤهٟؿهم مً الجماٖاث
ً
ً
املؿلخت .ؤٞاصث "ؤَباء بال خضوص" بى٢ىٕ 18هجىما مسخلٟا ٖلى الٗاملحن باملجمىٖت في ٖمغان زال ٫الٗام املاضخي،
واقخملذ الهجماث ٖلى بَال ١الىاع وتهضًضاث واٖخضاءاث بضهُت ٖلى الٗاملحن باملجا ٫الهخي.
 بمىظب اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت مً خماًت زانت للصخُٟحن ،واملاصة  79مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗامً1977مى٘ اؾتهضا ٝالصخُٟحن بال اهه جم زغَ ١ظٍ املاصة خُض سجلذ 148واٗ٢ت اٖخضاء َالذ ٖاملحن بىؾاثل بٖالم،
بمسخل ٠ؤهىإ الاٖخضاء والاخخجاػ بٛحر ؾىض ٢اهىوي ،لم ج٣م الخ٩ىمت بةصاهت الاٖخضاءاث ،ؤو الخدٞ ٤ُ٣حها ،وبزًإ
ً
ً
املؿاولحن ٖجها للمداؾبت ولم جخسظ الخ٩ىمت ؤًًا جضابحر ؤوؾ٘ هُا٢ا لخماًت الصخُٟحن.
في زخام َظا الجؼء مً البدضً ،م ً٨ان ه٣ى ٫ؤن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الُمً ٢ض جم ازترا٢ه مً ظمُ٘
اَغا ٝالجزإ املؿلر ؾىاء مً َغ ٝالخ٩ىمت او امللِكُاث والخىُٓماث زغي ،ولهظا ال ًىظض جُبُ ٤لل٣اهىن في خالت
الُمً بؿبب اػصًاص الاػصواظُت في طل ٪عٚم وظىص هُت في جُبُ٣ه.
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اإلابدث الشاوي :اإلاىكْ الجُى اظتراجُجي للُبُا والجزوس الخاسٍخُت لالصمت
ّ
ٌٗض املى ٘٢الاؾتراجُجي لضولت ما َى ؤؾاؽ ٢ىتها وؤؾاؽ لٟذ هٓاع مً َغَ ٝغا ٝالخاعظُت ،لظل ٪لُبُا
ّ
حٗض مً بحن الضو ٫التي جخمحز بهظٍ الخانُت ،وج٩ىن ٖغيت لؤلػماث والجزاٖاث الضازلُت ،وٖلُه ؾىدىاو ٫في َظا املبذ ر
الى٣اٍ آلاجُت :املُلب و :٫املى ٘٢الجُى اؾتراجُجي للجماَحرًت اللُبُت ،ؤما املُلب الشاوي :الجظوع الخاعٍسُت لؤلػمت
اللُبُت.
اإلاىلب ألاوٌ :اإلاىكْ الجُى اظتراجُجي للجماَيرًت اللُبُت.
جدخل لُبُا مىٗ٢ا مخىؾُا في قما ٫بٞغٍُ٣ا ،بط ج ٘٣بحن زُي َى 025 ٫و 09قغ٢ا وصاثغحي ٖغى 033و 0 18قماال،
وجبل ٜمؿاختها إلاظمالُت ٦ 1.760.000م ،2جدضَا مُاٍ البدغ بٌُ املخىؾِ قماال وٍبلَ ٜى ٫الكغٍِ الؿاخلي للُبُا
٦ 1900م ،وجدضَا الىُجغ وحكاص ظىىبا ومهغ والؿىصان ومً الٛغب جىوـ والجؼاثغ) ،(1وجخىػٕ الخضوص اللُبُت التي ًبلٜ
)(2
٦ 4434م ٧الخالي:
َىلها
الخضوص الكغُ٢ت م٘ مهغ بُى٦ 1094 ٫م والؿىصان بُى٦ 400 ٫م.
الخضوص الٛغبُت م٘ جىوـ بُى٦ 500 ٫م والجؼاثغ بُى٦ 1200 ٫م.
الخضوص الجىىبُت م٘ حكاص ٦ 1090م والىُجغ بُى٦ 150 ٫م.
ج ٘٣لُبُا في مىُ٣ت اؾتراجُجُت َامت للٛاًتٞ ،هي هُ٣ت الخ٣اء وعابِ بحن ؤوعوبا ،املخىؾِ ،الىًَ الٗغبي
ً
وؤٞغٍُ٣ا بك٩ل ال ًم ً٨بَماله٧،ان طل ٪واضخا في الخىاٞـ الضولي ٖلى لُبُا ٖ٣ب جهاًت الخغب الٗاملُت الشاهُت وَى ما
٢اص بلى مىدها الاؾخ٣ال ٫للخُلىلت صون اؾخئشاع ٢ىة ما بالؿُُغة ٖلحها٦ .ما بُيذ مٛامغاث ال٣ظافي ٞبةم٩ان مً ٌؿُُغ
ً
ٖلى ً٫بُا ؤن حهضص ؤمً َظٍ ٢الُم مجخمٗت واؾخ٣غاعَا .لُبُا ؤًًا مً ؤَم البلضان املىخجت للى ِٟوجبل ٜخهتها
ً
الخالُت 02باملئت مً املىخج ٖاملُا ،و٢ض ٢ضعث و٧الت الُا٢ت مغٍُ٨ت ؤن اخخُاَي الى ِٟاللُبي اعج ٟ٘مً 48ملُاع بغمُل
بلى 74ملُاع ٦،ما جخىاٞغ في البالص بم٧اهاث إلهخاط الُا٢ت البضًلت ؤو الىُٟٓت باؾخٛال ٫الُا٢ت الكمؿُت ؤو َا٢ت الغٍاح
ً
ً
والخغاعة ال٩امىت بالصخغاء اللُبُت التي ّ
حٗض مهضعا مشالُا للُا٢ت البضًلت ًم ً٨ألوعوبا وٚحرَا الاٖخماص ٖلُه ،وَى ما
ًُبرػ َمُت الخالُت واملؿخ٣بلُت للُبُا يمً ؾُاؾت الُا٢ت الٗاملُت .ل٣ض ؤ٦ضث وػاعة الُا٢ت مغٍُ٨ت ؤن لُبُا التي
ً
ً
ً
ّ
حٗض مىٗ٢ا مشالُا الؾخٛال٫
جمخاػ بالغَىبت املىسًٟت ملىازها وباليؿبت الٗالُت ظضا لؤلًام املكمؿت في الٗام .
ج٣ىُاث الُا٢ت الكمؿُت .لىخظ٦غ ؤن ؤ٦ثر مً 90باملئت مً مؿاخت لُبُا البالٛت هدى مليووي ٦م 2هي صخغاء مكمؿت
ً
خاعة َىا ٫الٗام ج٣غٍبا .وبطا ما جم جُىٍغ الخ٣ىُت املىاؾبت وجُبُ٣هاٞ ،ةن لُبُا ؾخهبذ في مغ٦ؼ خ٣بت ما بٗض الى ِٟفي
)(1
نىاٖت الُا٢ت الٗاملُت.
( )1محداف ،الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية دراسة في الجغرافية السياسية ،مكتبة مدبوِف ،القاھرة ،1996 ،ص 110
( )2اذلادم مصطفى بولقمة ،الجماھيرية دراسة في الجغرافية :الدار اجلماھيرية للنشر كالتوزيع كاإلعالف ،طرابلس ،1995 ،ص 17

( )1يوسف زلمد الصواين"،الواليات المتحدة وليبيا :تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي" ،العدد،ٖٗٔ :رللة ادلستقبل العريب ،ٕٓٔ٘ ،ص ص .ٔٓ-ٜٓ
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خشٍىت جىضح اإلاىكْ الجغشافي للجماَيرًت اللُبُت الؽّبُت
اإلافذس :مشهض الجضٍشة للذساظاث ،اإلاىكْ الالىترووي http://studies.aljazeera.net
اإلاىلب الشاوي :الجزوس الخاسٍخُت لألصمت
بٗض اؾخ٣ال ٫لُبُا مً الاخخال٢ ،٫امذ اململ٨ت املخدضة في صٌؿمبر ٧/اهىن و٫
 1951بُ٣اصة "بصعَـ الؿىىسخي"
جدذ هٓام مل٩ي وعاسي ختى الاه٣الب الٗؿ٨غي مً َغ ٝاملالػم "مٗمغ ال٣ظافي" في ؾبخمبر /اًلى٫
 ،1969وؤٖلً ُ٢ام
 1977ؤٖلً ُ٢ام الجماَحرًت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت الاقتراُ٦ت ،وٚحر
الجمهىعٍت الٗغبُت اللُبُت وفي 02ماعؽ /آطاع
)(1
اؾمها بٗض بةياٞت "الٗٓمى" بؿبب الٛاعاث مغٍُ٨ت ٖلى لُبُا وجدضحها لها.
في ْل مىظت "الغبُ٘ الٗغبي" الظي اظخاخذ "جىوـ" و"مهغ" ونل الغبُ٘ الٗغبي بلى "الجماَحرًت اللُبُت" وطل٪
 ،2011زغط الكباب اللُبي مُالب بالكٛل والخغٍت والٗضالت في بلض ٖاثضاجه حٗض بامللُاعاث الضوالع،
فيٞ 17براًغ/قباٍ
ول ً٨ؾغٖان ما جدىلذ الاخخجاظاث بلى نغإ بحن ظهؼة مىُت واملخٓاَغًٍ ما ؤصي بلى اهتها ٥خ٣ى ١إلاوؿان مً
َغ ٝال٣ىاث الىٓامُت ) ،(2ما ؤصي ؤًًا بصاهت املجخم٘ الضولي لغثِـ "مٗمغ ال٣ظافي" بؿبب ٢مٗه لالخخجاظاث
 (*) 2011الظي
 1973في 17آطاع /ماعؽ
 1970فيُٟٞ 26غي  2011وال٣غاع ع٢م
الؿلمُت ،وبظل ٪نضع ٢غاع مجلـ مً ع٢م:
()1مجاؿ منصر ،التدخل العسكري اإلنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر األوديسا  ،،ط ٔ،مركز اجلزيرة للدراسات  /الدار العربية
للعلوـ ناشركف قطر /لبناف ،ٕٕٓٔ ،د.ص.
( )2نفس ادلرجع ،د.ص.
(*)أنظر قرار رللس األمن رقم ٖ ٜٔٚيف  ٔٚآذار /مارس ٕٔٔٓ.
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ً٣طخي باؾخسضام ال٣ىة )**( مً ؤظل خماًت املضهحن جُبُ٣ا ل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن
(3).
الضولي لالظئحن.
بال ؤهه ؤمخىٗذ ٧ل مً "ؤملاهُا" و"البراػٍل" و"عوؾُا" والهحن" و"الهىض" مً الخهىٍذ ٖلى ال٣غاع ،وها ٫ال٣غاع
ً
الظي ناٚخه "ٞغوؿا" و"اململ٨ت املخدضة" وقاع٦ذ في عٖاًخه "لبىان" و"الىالًاث املخدضة مغٍُ٨ت" ها ٫جإًُضا مً بحن15
نىجا ) البىؾىت والهغؾ ،٪البرحٛا ،٫ظىىب بٞغٍُ٣اٚ ،ابىنٞ ،غوؿا٧ ،ىلىمبُا ،لبىان ،اململ٨ت املخدضة ،هُجحرًا ،الىالًاث
املخدضة مغٍُ٨ت( ).(4
جمحزث الخ٣بت ما بٗض الشىعة بإجها خاٞلت بالٟىضخى وإلاعبا ٥والخى ٝوؤخیاها الهغإ الضمىي ،وحٗمی ٤ال٣بلیت
والجهىیت وحؿٗحر الخالٞاث)َب٣ا لؿیاؾت ٞغ ١حؿض( بهض ٝزل ٤قغوٍ صاثمت لب٣اء الخ٨مٖ .ىيا ؤن حٗمل ؤهٓمت ما
بٗض الشىعاث ،وفي ٧ل البلضان الٗغبیتٖ ،لى بىاء صولت ال٣اهىن واملىاَىت واملؿاواة.
َ ّ
قَ ٩ل "ٖلي ػٍضان" خ٩ىمت بىظىص بغملان مىخسب َى املاجمغ الىَجي الٗام ،وبض ان هجاح َظٍ الخ٩ىمت ؾُىٞغ
ؤؾـ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ،ل ً٨املاجمغ خ ٤٣ج٣ضما بُُئا ،وؤًًا ع ٌٞبٌٗ امللِكُاث؛ مشل الؼهخان ومهغاجه
)(5
للخًىٕ لؿلُت الخ٩ىمت ،ألجها لم جش ٤بالمنضاُ٢ت الشىعة.
ً ً
ّ
ٌٗض ٖام  2013الخغوط ٖلى ال٣اهىن ،واملؿاثل مىُت ،والُاثُٟت وإلا٢لُمُت ما جؼا ٫حك٩ل َاظؿا ٦بحرا في لیبیا
ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ،وػص ٖلى طل ٪ػیاصة مكا٧ل الخ٩ىمت املا٢خت الخالیت.
ّ
جبحن صعاؾت باخض "َاعٞاعص" ؤن ما ٢ام به "خل ٠الىاجى" ظٗل ؤمض الخغب ؤَى ٫ؾذ مغاث مما ٧ان ًم ً٨ؤن
ِ
ً
ً٩ىن ٖلُه الخا ٫بال الخضزل الخاعجي ،وؤن ٖضص ال٣خلى ؤو الطخاًا جًاٖ ٠ؤًًا ؾب٘ مغاث ٖلى ٢ل ٖالوة ٖلى ما
ً
جغجب ٖلى طل ٪مً اهتها٧اث ناعزت لخ٣ى ١إلاوؿانٟٞ ،ي مضًىت "مهغاجه" مشال وهي املضًىت التي جدملذ ؤ٦بر ٖبء مً
ً
الطخاًا مً اليؿاء و َٟا ٫والخضمحر ؤهه مً بحن 943ظغٍدا  " Human Rights Watch "،بٟٗل ٢ه٢ ٠ىاث ال٣ظافي،
ً
ً
هجض و٣ٞا لخ٣غٍغ ٧ان ٖضص اليؿاء و َٟا 30ِ٣ٞ ٫بما ٌكحر بلى ؤن ٢ىاث ال٣ظافي اؾتهضٞذ امل٣اجلحن ؤؾاؾا زال٫
ً
ؾابُ٘ الؿبٗت ولى وزال ٫املضة طاتها ٞةن 258شخها ٢ ِ٣ٞخلىا مً بحن ؾ٩ان املضًىت الظًً ً٣ضع ٖضصَم بىدى
 0.0006باملئت ،وَظا ماقغ ؤن ٢ىاث الىٓام ججىبذ الاؾخسضام ٚحر ّ
 40000وؿمت وهي وؿبت يئُلت للٛاًت ال جخجاوػ
املمحز
)(1
لل٣ىة.
بامل٣ابل ٞةن ٢ىاث الىاجى َاظمذ ال٣ىاث الىٓامُت مً صون جمُحز بما في طل ٪جل ٪التي ٧اهذ في وي٘ اوسخاب ؤو
ً
ً
في مضن لم ج ً٨مؿغخا لٗملُاث ٢خا ،٫ؤو لم جمشل زُغا ٖلى املضهُحن ٦ما في مىُ٣ت ؾغث ٦ما بن الخدال ٠الضولي
(**) يتم استخداـ القوة كفق ادلادة ٕ ٗ/من ميثاؽ االمم ادلتحدة ،كالفصل السابع من ميثاؽ االمم ادلتحدة.

( )3رلموعة من اخلرباء ادلغاربيني" ،األزمة الليبية وتداعياتها على منطقة المغرب العربي" ،العدد ،ٓٙمركز الدراسات ادلتوسطية كالدكلية ،سبتمرب ٕٔٔٓ،ص ٕٓ.

( )4بركنو بومييو"،استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل اإلنساني :حالة اليمن وما بعدىا" ،العدد ٗ ،ٛٛاجمللد ٖ ،ٜسلتارات من اجمللة الدكلية للصليب األمحر،

ٕٔٔٓ ،ص ٕٓ.

( )5نتوين دكركين" ،النضال من أجل التعددية بعد الثورات شمال إفريقيا" ،العد د ٖ٘ٔ،مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية ،اإلمارات العربية ادلتحدة،

ٕٗٔٓ ،ص ص .ٖٕ -ٕٜ

( )1يوسف زلمد الصواين ،مرجع سابق ،ص .17
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وانل صٖم الشىاع ب٩ل ؤهىإ الضٖم والؿالح والجىىص ٖلى عى ختى بٗضما عًٞىا ٖغى الىٓام و ٠٢بَال ١الىاع
والخٟاوى ،وَى ما ٧ان مً فؤهه ج٣لُل ٖضص الطخاًا وخماًت املضهُحن ل٣ض جضزل الٛغب في و٢ذ ٧ان ُٞه الىٓام ٢ض
ً
اؾخٗاص ٗٞلُا الؿُُغة ٖلى مٗٓم البالص و٧ان الشىاع في الكغ٢ ١ض اوسخبىا باججاٍ الخضوص املهغٍت.
 1000شخو
ل٣ض ٧ان الهغإ ٖلى وق ٪الاهتهاء ٖ٣ب ؾخت ؤؾابُ٘ مً اهُال٢خه ،و٧ان ٖضص الطخاًا في خضوص
ّ
بما في طل ٪الجىىص والشىاع واملضهُحن ،وم٘ ؤهه ٧ان مً املا٦ض ؤن ُٚاب الخضزل ٧ان ؾُم ً٨هٓام ال٣ظافي مً مىانلت
ً
ال٣م٘ وجهُٟت الاهخٟايت الكٗبُت ٞةهه ال بض مً مالخٓت ؤهه بٗض جضزل الىاجى جم ً٨الشىاع مً الهجىم مجضصا بما
)(2
ؤَا ٫ؤمض الخغب لؿبٗت ؤقهغ ؤزغي وثؾبب في ؾ٣ىٍ هدى ؾبٗت آال٢ ٝخُل.
ألاولاُ بّذ الشىسة اللُبُتخؿب ج٣غٍغ محن الٗام ًٖ بٗشت مم املخدضة للضٖم في لُبُا ،جخجلى ويإ ٞحها بالى٣اٍ آلاجُت:

)(3

 اؾخمغاع الاه٣ؿاماث الؿُاؾُت واملاؾؿُت واملىاظهاث املؿلخت في ظمُ٘ ؤهداء لُبُا ،واحؿإ هُا١
ا٫ظماٖاث إلاعَابُت ،بط جدى ٫الهغإ في الكغ ١والٛغب بٓهىع خ٩ىمت في الكغ ١ببىٛاػي وخ٩ىمت في الٛغب بُغابلـ
،وَاجان الخ٩ىمخان جخهاعٖان خى ٫الكغُٖت مً زال ٫املاجمغ الىَجي الٗام ومجلـ الىىاب بٗض حكُ٨ل "ٞاًؼ
الؿغاط" للخ٩ىمت الاهخ٣الُتًٞ ،ال ًٖ احؿإ جىُٓم الضولت إلاؾالمُت املل٣ب بـ"صاٖل" الظي ٖ٣ض ػمت ؤ٦ثر.
 حٗغى ٞئاث ٖضة الهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿان مً ٢خل وحٗظًب واٖخ٣االث واٚخُاالث مً ٢بل ال٣ىاث الخابٗت
للىٓام ؤو الجماٖاث املؿلخت.
 اؾخمغث ظمُ٘ َغا ٝالجزإ في لُبُا في اعج٩اب اهتها٧اث واؾٗت الىُا ١لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وال٣اهىن
الضولي إلاوؿاوي بما في طل ٪ؤٖما ٫ال٣خل ٚحر ال٣اهىوي وٖملُاث الازخُا ،ٝوازظ الغَاثً وخاالث الازخُا ٝال٣ؿغي
والخٗظًب وجدمل املضهحن وػع الٗضًض مً َظٍ الاهتها٧اث والخجاوػاث التي ًم ً٨ؤن جغقي بلى مؿخىي ظغاثم الخغب.
 اؾخمغاع ٖملُت الخىاع الؿُاسخي مً ؤط ٫بًجاص خل ؾُاسخي لالػمت التي ؤزغث بك٩ل ؾلبي ٖلى صو ٫الجىاع.
ِ 2011لى لُبُا
اإلاىلب الشالث :جأزير خذار ِام
 2011ػاعث اللجىت الضولُت للهلُب خمغ في لُبُا املدخجؼًٍ وٖملذ ٖلى البدض ًٖ شخام
بٗض ؤخضار ٖام
امل٣ٟىصًً ،وجخٗاون م٘ الهال ٫خمغ اللُبي لخ٣ضًم املؿاٖضة لؤلشخام املخًغعًٍ بؿبب الٗى ٠وحٗمل ٖلى وكغ
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بالخٗاون م٘ الؿلُاث اللُبُت وال٣ىاث املؿلخت و٢ىاث مً.
 ،2015خى ٫لُبُا )*( الهاصع مً مىٓمت "َُىمً عاًدـ واحل" وم٘ جؼاًض الىي٘ في لُبُا مً
وخؿب الخ٣غٍغ الٗالمي
هؼإ مؿلر ًؼصاص ازترا ١ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ٧ل املجاالث وَىا ؾىبرػ َظا الازترا:١

( )2يوسف زلمد الصواين ،اَفرجع اؿسابق ،ص .ٔٛ

( )3تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيبا.ٕٓٔ٘ ،

(*) أنظر :التقرير العالمي  :2015ليبيا الصادر عن منظمة "ىيومن رايتس كاتش" ،منشور على ادلوقع التاِف:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
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 بمىظب املاصة 89مً البروجى٧ى ٫و ٫التي جىو ٖلى يغوعة الخٗاون م٘ مىٓمت مم املخدضة في ٧ل ما ًخٗل٤باخترام ال٣اهىن الضولي إلاوؿاويٞ ،ةن صوع املد٨مت الجىاثُت الضولُت في لُبًا بخالت املؿاولحن ًٖ ظغاثم خغب ،ؤو ظغاثم
يض إلاوؿاهُت الظًً زبذ جىعَهم ،بال ؤن طلَ ٪خ َ
ا ٫صون جُبُ ٤ال٣اهىن ،ا٦خٟذ املضُٖت الٗامت بخىظُه بهظاع بلى َغفي
الجزإ بةخالت "بؾالم ال٣ظافي" و"الؿىىسخى" بلى املد٨مت الضولُت ومدا٦متهم بجغاثم خغب ،وبغٚم ان "ال٣ظافي" مِلىب
 ،2011بال ؤن لُبُا عًٞذ حؿلُمه
مً املد٨مت الجىاثُت الضولُت بتهمت اعج٩اب ظغاثم يض إلاوؿاهُت ٖلى زلُٟت اهخٟايت
ً
بلى "الَاي" عٚم نضوع ؤمغ بظل ٪مً املد٨مت و٢ض ؤصًً "ال٣ظافي" وخ٨م ٖلُه ُٚابُا ،عٚم الخٟىٌٍ املمىىح للمد٨مت
.2011
 (1970في الىي٘ اللُبي مىظٞ 15براًغ/قباٍ
مً َغ ٝمجلـ مً بمىظب ٢غاعا ع٢م )
 و٣ٞا للماصة )  ( 27مً اجٟاُ٢ت الَاي الخانت بالخغب البرًت لٗام ، 1907للماصة) 1/ 23ػ( واملاصة ) (25واملاصة )(56و٣ٞا ٢اهىن الَاي ال ًد ٤ألَغا ٝالجزإ اؾتهضا ٝاملمخل٩اث مهما ٧ان ق٩لها ،ل ً٨ؤَغا ٝالجزإ في لُبُا لم ًخُ٣ضوا بهظٍ
ُ
املىاص ،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫جهاٖض الا٢خخا ٫الؿُاسخي الضازلي والاقدبا٧اث بحن املُلِكُاث املخىاخغة ،مما ؤزاع هؼاٖاث
ُمؿلخت في بىٛاػي وٚحرَا مً املىاَ ،٤قغقي البالص ،وفي َغابلـ ُومدُُها وحؿبب الا٢خخا ٫في صماع واؾ٘ ُ
للممخل٩اث
جابٗت للخ٩ىمت وللمضهُحن.
 بمىظب اجٟاُ٢ت ظىُ ٠عبٗت املاعزت في  12ؤوث  1949املخٗل٣ت بدماًت املضهُحن زال ٫الجزاٖاث املؿلخت ،و٦ظاٞ 1977ةهه جم زغَ ١ظٍ الاجٟاُ٢ت وامللخ ٤بؿبب بناباث و٢خلى في نٟى ٝاملضهُحن
امللخ ٤إلايافي و ٫املاعر في/07/08
ً
و٦ما هؼح ٢غابت 400ؤل ٠مىاًَ صازلُا في لُبُا ،مً بُجهم  100ؤل ٠مً ٢اَجي َغابلـ ،وٞغ 105ؤل ٠شخو ٚحرَم،
وبُجهم ؤظاهب ،بلى زاعط لُبُا.
 و ٤ٞآلُاث جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي ٖلى الهُٗض الىَجي وجىُٓم مدا٦مت وَىُت للظًً زبذ جىعَهم فيَ َ
اخالذ مؿاولحن ٖضة للمدا٦مت ٖلى زلُٟت خضار في
ؤٖماٖ ٫ى ٠وظغاثم يض إلاوؿاهُتٞ ،ةن الخ٩ىمت اللُبُت
الشىعة ،وٍٓهغ ظلُا طل ٪بضؤث في َغابلـ و٢اج٘ ُمدا٦مت 37مً مؿاولي ٖهض ال٣ظافي ومىُْٟه ،مً بحن َاالء "ؾُ٠
إلاؾالم ال٣ظافي" و"ٖبض هللا الؿىىسخي" مضًغ الاؾخسباعاث الؿاب ٤و"الؿاٖضي ال٣ظافي" ْل عًَ الخبـ الاخخُاَي
ول٣ض جإظلذ ظلؿاث املد٨مت التي جدا٦م املتهمحن الـ.37
 و٣ٞا للماصة  79مً البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫لٗام ، 1977واملاصة ٣ٞ 4غة )ؤ  (4-مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗامً1949مى٘ اؾتهضاٞ ٝئت الصخُٟحن وَم ً٣ىمىن بإٖمالهم في لُبُا ّ
؛جم زغَ ١ظٍ ال٣اٖضة وطل ٪مً زال ٫تهضصث
ُ
الٟهاثل ُ
المؾلخت واٖخضث ٖلى ٖكغاث الصخُٟحن ،وازخُا ٝؤو ؤؾغ الٗضًض مً الصخُٟحن واليكُاء وازخُاٝ
بًٗهم وجم اٚخُا 6٫صخُٟحن.
 (147مً اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘ ،واملاصة ) (85مً البروجى٧ى ٫إلايافي و٫
 بمىظب املاصة ) (35واملاصجحن ) (49و)ٞ ،1977ةهه ال ًم ً٨اهتها ٥خ٣ى ١الالظئحن و ظاهب ،ل ً٨في َظٍ الخالت ازترا ١الاجٟاُ٢ت ،وطل ٪بؿبب اخخجاػ
لٗام
ً
َ
لجىء في مغا ٤ٞاخخجاػ؛ ًىاظهىن ٞحها الخٗظًب وٚحرٍ مً
وَالب
الؿلُاث اللُبُت ،مً 5000بلى ُ 10000مهاظغا
ٍ
ُ
الاهتها٧اث ،مً بُجها الخ٨ضؽ ،وجغصي الٓغو ٝالصخُت ،وه٣و الىنى ٫بلى الغٖاًت الُبُت ال٩اُٞت ،واملٗاملت
الالبوؿاهُت ؤو املُهُىت ،وحٗغى ُ
الخغاؽ ُ
للمهاظغًٍ وَالبي اللجىء بالًغب ،والجلض بالؿُاٍ ،وبَٟاء السجاثغ في
ؤظؿاصَم ،والهٗ ٤بال٨هغباء و٢ض ؤز٣ٟذ الؿلُاث في الخهضي لهظٍ الاهتها٧اث وفي ُمداؾبت ُ
الجىاة.
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اإلابدث الشالث :اصدواحُت جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في الخالخين اللُبُت والُمىُت
ؾيخُغ ١للم٣اعهت بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت وإلا٢لُمُت التي ناص٢ذ ٖلحها الجمهىعٍخحن وال٣غاعاث الهاصعة مً
الهُئاث الضولُت خى ٫ػمت لخالتي الضعاؾت ،وإلاظغاءاث التي مىعؾذ في مجا ٫جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وطل٪
و٤ٞا للخ٣ؿُم الخالي:
املُلب و ٫الاجٟاُ٢اث املىٖ ٘٢لحها مً َغ ٝالضولخحن
املُلب الشاوي :جدلُل ٢غاعاث مجلـ مً خى ٫الىي٘ في الُمً ولُبُا
املُلب الشالض :مضي جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
اإلاىلب ألاوٌ :الاجفاكُاث اإلاىكْ ِليها مً وشف الذولخين الُمىُت والليبُت .
وٗ٢ذ ٧ل مً الُمً ولُبُا مٗاَضاث واجٟاُ٢اث صولُت ٖضة خى ٫خماًت ٞغاص و شخام واملمخل٩اث زال٫
الجزاٖاث املؿلخت و ؾلخت املدغمت صولُا ،وهي مىضخت ٖلى الىدى الخالي:
الفشُ ألاوٌ :الاجفاكُاث التي ـادكذ ِليها الجمهىسٍت الُمىُت:
-2010
خؿب الخ٣غٍغ الؿىىي خى ٫جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الكغ ١وؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا لؿىتي
 2011الهاصع ًٖ لجىت مً اللجىت الضولُت للهلُب خمغ وظامٗت الضو ٫الٗغبُت وٗ٢ذ الجمهىعٍت الُمىُت ٖلى
)(1
اجٟاُ٢اث صولُت ٖضة ،و٢امذ بةظغاءاث وَىُت مً اظل جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي وهي:
بغوجى٧ى ٫بكإن خٓغ اؾخٗما ٫الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت ؤو ما قابهها والىؾاثل الجغزىمُت في الخغب لٗام.1925اجٟاُ٢ت مى٘ ظغٍمت إلاباصة الجماُٖت واملٗا٢بت ٖلحها لٗام .1948اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام .1949اجٟاُ٢ت لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام .1954البروجى٥و ٫و ٫لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام .1954اجٟاُ٢ت ٖضم ج٣اصم ظغاثم الخغب والجغاثم املغج٨بت يض إلاوؿاهُت لٗام .1968اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخدضار وبهخاط ؾلخت الب٨ترًىلىظُت )البُىلىظُت( والخ٨ؿُيُت وجضمحر َظٍ ؾلخت لٗام .1972اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت ألٚغاى ٖؿ٨غٍت ؤو ألًت ؤٚغاى ٖضاثُت ؤزغي لٗام 1976البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضولُت لٗام .1977البروجى٧ى ٫إلايافي الشاوي الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت ًٙغ الضولُت لٗام .1977اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام .1989اجٟاُ٢ت بكإن خٓغ اؾخدضار ونى٘ وجسؼًٍ واؾخسضام ؾلخت الُ٨مُاثُت وجضمحر َظٍ ؾلخت لٗام 1993اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل لٛام املًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل ٪لٛام ،ؤوجاوا لٗام 1997( )1تقرير حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لسنتي  ،2011-2010ص ص.ٜٙ-ٙٚ
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البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في املىاػٖاث املؿلخت لٗام .2000الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت لٗام.1998البروجى٧ى ٫الشاوي لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام .1999ؤما وَىُا ٞإ٢غث الخ٩ىمت اظغاءاث في مجا ٫ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي وؤَمها:
٢اهىن الجغاثم والٗ٣ىباث الٗؿ٨غٍت في الٟهل الشالض الخام بجغاثم الخغب والٗ٣ىباث امل٣غعة ٖلى مغج٨بها:
بط ههذ املاصة  21مىه ٖلى ؤهه ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ٖكغ ؾىىاث ،ؤو بجؼاء ًدىاؾب م٘ هخاثج الجغٍمت ٧ل
شخو زاي٘ ألخ٩ام ال٣اهىن اعج٨ب ؤزىاء الخغب ؤي ٗٞل مً ٗٞا ٫التي جلخ ٤يغعا باألشخام واملمخل٩اث املدمُت
بم٣خطخى الاجٟاُ٢اث الضولُت التي ج٩ىن الجمهىعٍت الُمىُت َغٞا ٞحهاّ ،
وحٗض ٖلى وظه الخهىم مً ظغاثم الخغب
املٗا٢ب ٖلحها ٗٞا ٫الخالُت:
َ
 ٢خل ؾغي ؤو بؾاءة مٗاملتهم ؤو حٗمض ؤخضار ؤلم قضًض بهم ؤو بزًاٖهم ألي ججاعب ٖلمُت. حٗمض بلخا ١يغاع الخُحرة بالؿالمت البضهُت ؤو الٗ٣لُت والصخُت لؤلؾغي مً الٗؿ٨غٍحن واملضهُحن ؤو بعٚامهمٖلى الخضمت في ال٣ىاث املؿلخت.
 اخخجاػ شخام املضهُحن بهىعة ٚحر مكغوٖت ،ؤو ؤزظَم ٦غَاثً ؤو الخمغؽ بهم ؤزىاء الٗملُاث الخغبُت. الاؾخسضام الٛاصع للكاعة املمحزة للهال ٫خمغ الُمجي ،ؤو ؤي بقاعاث ؤزغي صولُت للخماًت و٣ٞا لالجٟاُ٢اثالضولُت.
 الهجىم ٖلى الؿ٩ان املضهُحن و شخام الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ٫وجهب وؾلب املمخل٩اث م٘ الخ٨م بةٖاصتها ؤوالًمان ملا اجل ...٠الخ.
٦ما هو ال٣اهىن ؤًًا في املاصة  22مىه ٖلى اهه ال ٌؿ ِ٣الخ ٤في ؾمإ الضٖىي في الجغاثم املىهىم ٖلحها في َظا
الٟهل بالخ٣اصم.
مً مجمل الىهىم املكاع بلحها ،هجض ؤن املكغٕ الُمجي ٢ض ؤولى اَخماما ٦بحرا في جإُ٦ض الٗمل بمُشا ١مم املخدضة
و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي المٖتر ٝبه؛ا بهىعة ٖامت ٦ما ؤن ٢اهىن الجغاثم والٗ٣ىباث الٗؿ٨غي ٢ض خضص ٖلى وظه
الخهىم ٗٞا ٫التي جمشل ظغاثم خغب ؾىاء املخٗل٣ت باألؾغي ؤو الؿ٩ان املضهُحن والٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ،٫و٦ظل ٪ما
ًخٗل ٤باخترام الكاعاث الخانت بالهال ٫خمغ الُمجي وؤًت قاعاث ؤزغي صولُت للخماًت وججغٍم اؾخسضامها بهىعة
ٚاصعة واٖخبر ال٣اهىن ظغاثم الخغب املكاع بلحها مً الجغاثم التي ال حؿ ِ٣بالخ٣اصم.
الفشُ الشاوي :الاجفاكُاث التي ـادكذ ِليها الجماَيرًت اللُبُت:
-2010
خؿب الخ٣غٍغ الؿىىي خى ٫جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في الكغ ١وؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا لـهتي
 2011الهاصع ًٖ لجىت مً اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ،وظامٗت الضو ٫الٗغبُت وٗ٢ذ الجمهىعٍت الُمىُت ٖلى
)(1
اجٟاُ٢اث صولُت ٖضة ،و٢امذ بةظغاءاث وَىُت مً اظل جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي وهي
( )1تقرير حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لسنتي  ،2011-2010ص .٘ٛ
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بغوجى٧ى ٫بكإن خٓغ اؾخٗما ٫الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت ؤو ما قابهها والىؾاثل الجغزىمُت في الخغب لٗام .1925اجٟاُ٢ت مى٘ ظغٍمت إلاباصة الجماُٖت واملٗا٢بت ٖلحها لٗام .1948اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام .1949اجٟاُ٢ت لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام 1954البروجى٧ى ٫و ٫لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام .1954اجٟاُ٢ت ٖضم ج٣اصم ظغاثم الخغب والجغاثم املغج٨بت يض إلاوؿاهُت لٗام .1968اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخدضار وبهخاط ؾلخت الب٨ترًىلىظُت )البُىلىظُت( والخ٨ؿُيُت وجضمحر َظٍ ؾلخت لٗام .1972البروجى٧ى ٫إلايافي و ٫الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت الضولُت لٗام .1977البروجى٧ى ٫إلايافي الشاوي الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت ٚحر الضولُت لٗام .1977.1977
اجٟاُ٢ت املىٓمت للً٣اء ٖلى الاعجؼا ١في ؤٞغٍُ٣ا لُبرُٞلالاجٟاُ٢ت الضولُت ملىاًَت ججىُض واؾخسضام وجمىٍل وجضعٍب املغجؼ٢ت .1989اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام .19891993
اجٟاُ٢ت بكإن خٓغ اؾخدضار ونى٘ وجسؼًٍ واؾخسضام ؾلخت الُ٨مُاثُت وجضمحر َظٍ ؾلخت لٗامالبروجى٧ى ٫الشاوي لخماًت املمخل٩اث الش٣اُٞت في خالت هؼإ مؿلر لٗام .1999البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقتراَٟ ٥ا ٫في المهاػٖاث املؿلخت لٗام .2000اجٟاُ٢ت الخٓغ الكامل للخجاعب الىىوٍت لٗام .1996اجٟاُ٢ت ٖضم اهدكاع الؿالح الىىوي لٗام .1968ً
 ؤما وَىُا وم٘ بضاًت ؾىت ٞ 2010هضع ٢غاعا بدكُ٨ل لجىت مغاظٗت ال٣ىاهحن الٗؿ٨غٍت ومىاثمتها م٘ الاجٟاُ٢اث
واملٗاَضاث الضولُت املهاصٖ ١لحها ٢غاع ع٢م.345
٢ضمذ اللجىت ؤٖمالها في جهاًت ؾىت  2010والتي زلهذ بلى جسهُو الباب و ٫للجغاثم املىهىم ٖلحها باالجٟاُ٢اث
طاث الٗال٢ت بال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
هدُجت لشىعة ٞ 17براًغ ُٖل بنضاع َظا ال٣اهىن.
آلان جم حكُ٨ل لجىت إلٖاصة يبِ الهُاٚت واملهُلخاث التي ٧اهذ مخإزغة بالىٓام الؿاب.٤
 نضع ٢غاع وػٍغ الضٞإ ع٢م  6لؿىت  2011بكإن بٖاصة حكُ٨ل لجىت ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الىاعص ط٦غَا فيالخ٣غٍغ الخامـ وحؿمُتها ) لجىت خ٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي(.
خُض قغٖذ اللجىت املٗاص حكُ٨لها بمىظب ٢غاع وػٍغ الضٞإ الؿاب ١إلاقاعة بلُه في اؾخ٨ما ٫زُىاث اللجىت
الؿاب٣ت املبِىت في الخ٣غٍغ الٗغبي الخامـ - :بٖضاص ٧ىاصع  -املىهج  -مغ الىَجي.
 مهضع مغ الىَجي ) ٢غاع مً عثِـ ع٧ان بةلؼامُت بصماط ال٣اهىن الضولي للخضعَـ باملاؾؿاث الخٗلُمُت
والخُ٣ض بإخ٩امه ؤزىاء الخغ٧اث الٟٗلُت(؛
 اٖخماص املىهج املؿتهض ٝجضعَؿه باملاؾؿاث الخٗلُمُت ؛
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 في بَاع بٖضاص ال٩ىاصع) ؤخُل بلى بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب خمغ َغابلـ مكغوٕ مظ٦غة جٟاَم للٗمل
املكتر.٥
 ج٩ىًٍ الؿلُت الدكغَُٗت إلنضاع ال٣ىاهحن بما ًخالءم م٘ الاجٟاُ٢اث الضولُت. وي٘ زُت ػمىُت وجدضًض زُىاث مضعوؾت إلهجاػ الهض ٝفي اليكغ والخضعٍب واملىاثمت بحن ال٣ىاهحن الضازلُتوالاجٟاُ٢اث الضولُت.
هالخٔ مً زال ٫الاجٟاُ٢اث الضولُت التي وٗ٢تها الجمهىعٍت الُمىُت والجماَحرًت اللُبُت ج٣غٍبا هٟؿها وال ًجض
ً ً
ازخالٞا ٦بحرا في هىٕ ومًمىن الاجٟاُ٢ت التي وٗ٢ذ وا٫حي ؤٚلبها طاث َاب٘ بوؿاوي ،ومجها اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ىالث
إلاياُٞت ،الاجٟاُ٢ت التي جدغم اؾخٗما ٫ؾلخت املدغمت صولُا ؤزىاء الجزإ واجٟاُ٢اث خى ٫خ٣ى ١الُٟل ،في إلاظما٫
َظٍ الاجٟاُ٢اث جُب ٤ؤو جلتزم بها الضو ٫ؤزىاء الخغوب والجزاٖاث املؿلخت .لظا لؼم ٖلى ا٫صولخحن جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث
والالتزام بها لَ ً٨ظا ال ًدضر في ؤعى الىا ٘٢بؿبب الُبُٗت التي ٌِٗكها الُمىُحن واللُبُحن مً اهخماء بلى ال٣بُلت
والجهىٍت وال ٌٗترٞىن بال٣ىاهحن ولظل ٪مً الهٗب ؤن هجؼم بخُبُ ٤ال٣ىاهحن.
اإلاىلب الشاوي :جدلُل كشاساث مجلغ ألامً خىٌ الىلْ في الُمً ولُبُا
في َظا املُلب ؾىدىاو ٫جدلُال مىظؼا لل٣غاعاث مجلـ الامً خى ٫الىي٘ في "الُمً" و" لُبُا".
وال :الجمهىسٍت الُمىُت :اجسظ مجلـ مً ظملت مً ال٣غاعاث خى ٫الىي٘ الُمجي وهي ٖلى الىدى آلاحي:

)(1

 (2014في 21حكغًٍ و /٫ؤ٦خىبغ2011م ،الظي ؤٖغب ُٞه ًٖ بال٢ ٜل٣ه بػاء ويإ
 ٢غاع مجلـ مً ع٢م )في الُمً والىي٘ مجي املخضَىع ،وصٖا بلى ػٍاصة الضٖم إلاوؿاوي مً املجخم٘ الضولي للُمً ،ووي٘ خض للٗى ،٠وو٠٢
٧امل إلَال ١هاع.
 ،2012والظي اؾخمغ في إلاٖغاب ًٖ ٢ل٣ه الكضًض ٖلى
 (2051فيً 12ىهُى /خؼٍغان
٢غاع مجلـ مً ع٢م )الىي٘ الؿُاسخي و مجي والا٢خهاصي وإلاوؿاوي في الُمً ،وخض َغا ٝالؿُاؾُت الُمىُت للُ٣ام بضوع ٧امل وٗٞا ٫في
جىُٟظ اجٟا ١الاهخ٣ا ٫الؿُاسخي في البالص.
 – 2012هِؿان /ؤبغٍل
بٗض َظا ال٣غاع ٧ل" ٠بان ٧ي مىن" الضبلىماسخي املٛغبي "ظما ٫بىٗمغ" ) آب/ؤٚؿُـ٦ (2015مبٗىر زام لؤلمحن الٗام لؤلمم املخدضة لكاون الُمً.
 (2140في26
 2014في الُمً ،نضع ٢غاع مجلـ مً ع٢م )
بٗض ازخخام ماجمغ الخىاع الىَجي ٧اهىن الشاويً /ىاًغ ،2014وظاء جدذ الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١مم املخدضة )ؤي ؤهه ٢غاع ملؼم( ،والظي خظع مً اجش اط جضابحر
ٞبراًغ /قباٍ
)مشل ججمُض مىا ٫وخٓغ الؿٟغ وٚحرَا( يض مً ٌٗغ٢ل الٗملُت الؿُاؾُت ،و٧ان طل ٪بمشابت الضٖم املباقغ للغثِـ
الُمجي ٖبض عبه مىهىع َاصي الجساط بظغاءاث خُ٣ُ٣ت باججاٍ جىُٟظ مسغظاث الخىاع الىَجي ،وبظغاء حُٛحراث في
الخ٩ىمت ،واملدآٞحن ،والؿل ٪الٗؿ٨غي والضبلىماسخي.

(" )1قرارات األمم المتحدة بشأن اليمن" ،صدل عدف ،مت تصفح ادلوقع يف ٖٔ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/بتوقيت ،ٔٔ:ٓٓ :منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.sadaaden.net/read-news/314751
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 ،2015الظي َالب ظماٖت الخىسي بسخب مؿلخحها مً
 (2201في 15قباٍ ٞ /براًغ
٢غاع مجلـ مً ع٢م )املاؾؿاث الخ٩ىمُت ،واؾدى٨غ اؾخسضام ؤٖما ٫الٗى ٠لخدَ ٤ُ٣ضا ٝالؿُاؾُت ،وَالبهم باالهسغاٍ في مٟاوياث
الؿالم.
(2016
 ،2015الظي ًىو ٖلى جمضًض )ختىٞ 26براًغ/قباٍ
 (2204في 24قباٍ ٞ /براًغ
٢غاع مجلـ مً ع٢م ).(2140
ججمُض نى ٫وخٓغ الؿٟغ التي ٞغيذ بمىظب ٢غاع )
 2015الظي ٢ضم ٦م٣ترح مً صو ٫الخلُج الٗغبُت ،بٗض بضء
 (2216في 14هِؿان /ؤبغٍل
٢غاع مجلـ مً ع٢م )الٗملُاث الٗؿ٨غٍت “ٖانٟت الخؼم” ،وَالب الخىزُحن بى ٠٢ال٣خا ٫وسخب ٢ىاتهم مً املىاَ ٤التي ٞغيىا ؾُُغتهم
ٖلحها بما في طل ٪نىٗاء ،وٍىو ٖلى ٞغى ٖ٣ىباث ظضًضة جمشلذ في ججمُض ؤعنضة وخٓغ الؿٟغ للخاعط لبٌٗ
الٗىانغ املخىعَت.
زاهُا :الجماَيرًت اللُبُت :جخمشل ؤَم ٢غاعاث مجلـ مً خى ٫الىي٘ اللُبيُٞ ،ما ًلي):(2.(2011
 2017الظي اٖخمضٍ مجلـ مً ) 31حكغًٍ الشاوي  /ؤ٦خىبغ
 ال٣غاع ع٢م
.(2011
 2016الظي اٖخمضٍ مجلـ مً ) 27حكغًٍ الشاوي  /ؤ٦خىبغ
 ال٣غاع ع٢م
.(2011
 2022الظي اٖخمضٍ مجلـ مً )٧ 2اهىن و / ٫صٌؿمبر
 ال٣غاع ع٢م
.(2011
 2009الظي اٖخمضٍ مجلـ مً ) 16ؤًلى / ٫ؾبخمبر
 ال٣غاع ع٢م
.(2011
 1973الظي اٖخمضٍ مجلـ مً ) 17آطاع  /ماعؽ
 ال٣غاع ع٢م
.(2011
 1970الظي اٖخمضٍ مجلـ مً ) 22قباٍٞ/براًغ
 ال٣غاع ع٢م
.(2012
 2040الظي اٖخمضٍ مجلـ مً) 12آطاع  /ماعؽ
 ال٣غاع ع٢م
.(2013
 2095اٖخمضٍ مجلـ مً) 14آطاع  /ماعؽ
 ال٣غاع ع٢م
 (2014وهو ال٣غاع ٖلى وٞ ٠٢ىعي إلَال ١الىاع في لُبُا ،وُ٢ام ّ
ماؾؿاث الضولت بمهامها
) 2174
 ال٣غاع ع٢م
ً
والضزى ٫في خىاع ؾُاسخي قامل٦ .ما هو ال٣غاع ٖلى مالخ٣ت ٧ل مً ًسُِ ؤو ًىظه ؤو ًغث٦ب ؤٗٞاال جىته ٪ال٣اهىن
الضولي ؤو خ٣ى ١إلاوؿان في لُبُا ،و٧ل مً ً ٠٣وعاء هجماث ظىٍت ؤو بغٍت ؤو مهاظمت املُىاء البدغي في لُبُا ؤو يض
ماؾؿت الضولت اللُبُت ؤو يض ؤي بٗشت ؤظىبُت ،وحكمل املالخ٣ت ٧ل َمً ّ
ً٣ضم الضٖم للجماٖاث املؿلخت لالؾخٛالٚ ٫حر
)(1
املكغوٕ للى ِٟالخام ومىاعص الضولت الُبُُٗت.

(" )2ليبيا  -األمم المتحدة  -اعتماد مجلس األمن القرار ( 2259نيويورك ،")2015.12.23،مت تصفح ادلوقع يف ٖٔ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/بتوقيت ٔٔ:ٔ٘ :
منشور على ادلوقع التاِف:
t- libye/evenements-e http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/afrique-du-nord-et-moyen-orient/libye/la-france-et-la
-securite-new u-cons eil-de -resolution-2259-d visites-2015/article/libye-nations-unies-adoption-de-la

(" )1مجلس األمن يصدر باإلجماع القرار  2174بشأن ليبيا" ،مت تصفح ادلوقع يوـ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٔٗ:بالتوقيت ٖٓ ،ٓٔ:منشور على ادلوقع التاِف:
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/33663
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ًٞال ًٖ ال٣غاعًٍ:
 2015بان الخالت في لُبُا حك٩ل تهضًضا للؿلم و مً الضولُحن.
 2213لٗام
 ال٣غاع ع٢م
 2015وٍدض الضوًٖ ٫اء ٖلى الخٗاون م٘ خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي وُٞما بُجها ،بؿبل مجها
 2240لؿىت
 ال٣غاع
) (2
جباص ٫املٗلىماث ًٖ ؤٖما ٫تهغٍب املهاظغًٍ.
مً زال ٫مالخٓت ال٣غاعاث الهاصعة مً َغ ٝمجلـ مً خى ٫الجزإ املؿلر في ٧ل مً الُمً ولُبُا؛ ؤن
ال٣غاعاث التي اجسظث بد ٤الُمً لِؿذ ٧التي اجسظث ٖلى لُبُا ،مً خُض الٗ٣ىباث ومً خُض خٓغ ؾلخت ،و َم
َى الخضزل الٗؿ٨غي مً ؤظل خماًت املضويًً بط في الُمً لم ًخم الخضزل عٚم َلب عثِـ الجمهىعٍت طل ٪مً مم
املخدضةٖ ،لى ٖ٨ـ لُبُا التي لم ج٣ضم َلبا وجم الخضزل الٗؿ٨غي إلاوؿاوي ،وَظا ًدىافى م٘ الكغوٍ ال٣اهىهُت للخضزل
وَٗاعى مىاص ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضولـي إلاوؿاوي في خالت وظىص اهتها ٥لخ٣ىٚ ١حر املكاع٦حن في الجزإ.
ًٞال ًٖ طلً ٪إحي صوع "اللجىت الضولُت للهلُب خمغ" امل٩لٟت بخُبُ ٤ال٣اهىن الضول ـ ـ ــي إلاوؿاوي التي ؤعؾلذ
مظ٦غاث ٖضة بلى ؤَغا ٝالجزإ في لُبُا ،وخل ٠الىاجى ٖىض جضزله ج٣ىم بخظ٦غَم خى ٫خماًت املضهُحن والظًً ال
ٌكاع٧ىن في الهغإ ) ،(3اما باليؿبت في للُمً ٞماػالذ اللجىت جباقغ مهامها في ْغو ٝؤمىُت نٗبت ومخىجغة في ْل اهتها٥
ال٣اهىن إلاوؿاوي ،بط ً٣ى" ٫قدُلهاعث" مضًغ ٖملُاث اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ػٍاعة صامذ زالزت ؤًام بلى الُمً
الظي مؼ٢خه الخغوبّ " :عوٖجي ما ًًُُغ الُمىُىن لخدمله ،حًض باث ؾٗحهم للب٣اء ٖلى ُ٢ض الخُاة وجإمحن الُٗام واملاء
ً
وامللجإ بمشابت الٟ٨اح الُىمي في زًم اؾخمغاع الًغباث الجىٍت واملٗاع ٥البرًتٖ ،لما ؤن الُ٣ىص املٟغويت ٖلى ه٣ل
ُ
الى٢ىص والٛظاء والضواء بلى البالص وصازلها جًاٖ ٠مً َىَ ٫ظٍ ػمت)." (1
2011
اإلاىلب الشالث :مذي جىفُز اللاهىن ؤلاوعاوي في ألاصمخين الُمىُت واللُبُت مىز ِام
2

و٣ٞا للمىاص الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٞةهىا ه٣ى ٫ان َىا ٥ظغاثم خغب بطا وظضث:

1949؛
 اهتها٧اث ظؿُمت الجٟاُ٢اث ظىُ ٠املاعزت 12آب  /ؤٚؿُـ اهتها٧اث زُحرة ؤزغي لل٣ىاهحن و ٖغا ٝالؿاعٍت ٖلى املىاػٖاث الضولُت املؿلخت في الىُا ١الشابذ لل٣اهىن الضولي؛ في خالت و٢ىٕ هؼإ مؿلر ٚحر طي َاب٘ صولي ،الاهتها٧اث الجؿُمت للماصة  2املكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠عب٘1949؛
املاعزت في 12آب /ؤٚؿُـ
(")2

بالصور :مشروع قرار مجلس األمن الدولي حول ليبيا " ،2015-12-23،مت تصفح ادلوقع يوـ .ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٔٗ:بالتوقيت ٕ٘ ،ٓٔ:منشور على ادلوقع

التاِف:
( )3بونو بومييو ،مرجع سابق ،ص ٓٔ.

http://www.alrseefa.net/archives/27733

(" )1اليمن :أزمة ذات أبعاد ىائلة واستجابة غير كافية ،شباط/فرباير  ،"ٕٓٔٙمت االطالع يوـ ،ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٔٗ :بالتوقيت ،ٕٓ:ٓٓ :منشور على ادلوقع التاِف:
https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/yemen

( )2أنظر :نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائية الدكلية ادلعتمد يف ركما يف ٔٚسبوز /يوِفق ،ٜٜٔٛمنشور على ادلوقع التاِف:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 جىُب ٤ال٣ٟغة) 2ط( ٖلى املىاػٖاث املؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضولي ،ومً زم ٞهي ال جىُبٖ ٤لى خاالث الايُغاباثوالخىجغاث الضازلُت؛ مشل ؤٖما ٫الكٛب ؤو ؤٖما ٫الٗى ٠املىٟغصة ؤو املخُٗ٣ت وٚحرَا مً ٖما ٫طاث الُبُٗت
املمازلت؛
 الاهتها٧اث الخُحرة زغي لل٣ىاهحن و ٖغا ٝالؿاعٍت ٖلى املىاػٖاث املؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضولي ،في الىُا١الشابذ لل٣اهىن الضولي.
الفشُ ألاوٌ :مذي جىفُز اللاهىن ؤلاوعاوي في خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الُمً
جضزل الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن إلاوؿاوي الضولي املغج٨بت بيُت بظغامُت ،وظغاثم الخغب املظ٧ىعة يمً
"الخغو٢اث الجؿُمت" في بىىص اجٟاُ٢اث ظًً ٠و٦ما جغص في ال٣اهىن الٗغفي بدؿب الىٓام ؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت
ً
ً
الضولُت ومهاصع ؤزغي ،حكمل ٖضصا ٦بحرا مً الجغاثم التي ًم ً٨جدمُل ٞغاص املؿاولُت ٖلى اعج٩ابها ،و٢ض ج٘٣
املؿاولُت ٖلى ؤٞغاص زُُىا لجغٍمت خغب ؤو خغيىا ٖلحها ؾىاء ٧اهىا ٖؿ٨غٍحن ؤم مضهُحن.
ٝاملؿاولُت في الُمً ج ٘٣بالضعظت ولى ٖلى الخ٩ىمت وٖلحها يمان املدا٦مت الٗاصلت لؤلٞغاص املؿاولحن ًٖ
الجغاثم ،والجامٗاث املؿلخت ٚحر الخ٩ىمُت لِـ لها مؿاولُت ٧الخ٩ىمت وهي ملؼمت باخترام ٢اهىن الخغب وهي مٗغيت
للمؿاءلت ؤمام املد٨مت الىَىُت والضولُت.
ً
٦ما ؤن الُمن لِـ َغٞا في هٓام عوما امليصخئ للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وبهظا ال ًم ً٨الخهىٖ ٫لى
الازخهام بالجغاثم ٞحها بال بطا ؤخا ٫مجلـ مً الىي٘ َىا ٥بلى املد٨مت ،لظلٖ ٪ضم بم٩اهُت املؿاءلت ؤمام املد٨مت
باليؿبت لخالت الُمً ،لً ً٨م ً٨لضولت ؤزغي ؤن ج٣ىم بمالخ٣ت بٌٗ المئولحن ًٖ الجغاثم و٣ٞا الجٟاُ٢ت ٖامت.
الفشُ الشاوي :مذي جىفُز اللاهىن ؤلاوعاوي في خال ـ ـ ـ ـ ــت لُبُا
بن خالت ٦دالت الُمً َىا ٥اهتها ٥نغٍذ لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي الؾُما في ْل جٟا٢م الىي٘ اللُبي وػٍاصة
ظغاثم الخغب مً َغ ٝالخ٩ىماث اللُبُت التي ٧ل واخضة مجها جضعي الكغُٖت والجماٖاث املؿلخت.
 2011ؤٖلً اصٖاء املد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤهه ؾُٟخذ الخد ٤ُ٣في الىي٘ في لُبُا ،ظاء َظا
ٟٞي 3ماعؽ/آطاع
 2011مً ٢بل مجلـ مً .مً مىُل ٤الٟهل الؿاب٘ مً مُشا٦، ١ما ًُالب ال٣غاع
بزغ بخالت فيٞ 26براًغ/قباٍ
الؿلُاث اللُبية بالخٗاون م٘ املد٨مت الجىاثُت الضولُت ومضٖحها م٘ ٞغى خٓغ ؾٟغ ٖلى ُ٢اصًحن لُبُحن مدضصًً
وججمُض ؤنىلهم.
مً زال ٫الىيً٘ٓ ،هغ ظلُا ؤن َىا ٥ام٩اهُت املؿاءلت ؤمام املد٨مت الجىاثُت الضولُت الؾُما م٘ ب٢غاع مجلـ
مً طل ،٪وؤًًا املؿاءلت ؤمام الً٣اء الىَجي بط جم بخالت مؿاولحن ٖضة للمدا٦مت ؤمام الً٣اء الىَجي بؿبب
 2011ل ً٨املدا٦مت لم جخم ولم حؿخمغ م٘ اؾخمغاع التهضًضاث مىُت.
الجغاثم املغج٨بت زال ٫الشىعة اللُبُت
ؤما ٖلى مؿخىي املدا٦مت الضولُت ٞةن املؿاءلت جخم مً زالَ ٫لب مً َغ ٝالً٣اء الىَجي لَ ً٨ظا لم ًخم ،وان
ال٤ياء بٗض َلب املد٨مت الجىاثُت الضولُت حؿلُم املؿاولحن ٖلى الجغاثم جم ع ٌٞطل.٪
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الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجمت
في زخام البدض املٗىىن بٗىىان "اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي :صعاؾت م٣اعهت بحن ػمخحن الُمىُت
ً ،"2011م ً٨ال٣ى ٫في الخذام ،بن َىا ٥نٗىبت في جد ٤ُ٣املؿاءلت ال٣اهىهُت للمؿاولحن ًٖ ظغاثم
واللُبُت لٗام
الخغب في ٧ل مً الُمً ولُبُا ،بؿبب الىي٘ الظي حِٗكه ٧لتي الضولخحن مً اؾخمغاع الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن
الضولي إلاوؿاوي ،ول ً٨الؿبب الغثِـ في طل ٪لِـ ٟ٦اًت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،وبهما اٖخماص املجخم٘ الضولي
مٗاًحر مؼصوظت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي و٣ٞا لؿُاؾت املهالر ولِـ خماًت إلاوؿاهُت الظي ّ
ٌٗض
الهض ٝؾمى مً وعاء وي٘ ههىم و٢ىاٖض طل ٪ال٣اهىن ،وهي ؾُاؾت ؾدؿخمغ ما صام َىاٖ ٥ضم جىاػن بحن ال٣ىي
في املجخم٘ الضولي.
ٖلى َّوؤهه ٢بل ؤن هسخم بدشىا ،ؾىٗغى ما جىنلىا بلُه مً هخاثج ومالخٓاث التي خاولىا مً زاللها الى٢ىٖ ٝلى
ٖم ٤إلاق٩الُت ومسخل ٠ؾباب التي ؤصث بلى ُ٢امها ،وطل ٪ما ًبرػ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى هخاثج الضعاؾت ٖلى الىدى
الخالي:
 بن ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي حهخم بالٟئاث ٚحر املكاع٦ت في الجزاٖاث املؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت وٍ٣ضم لها
الخماًت بال ؤهه في ٧ل مً "الُمً" و"لُبُا" خا ٫طل ٪صون الخُبُ.٤
 عٚم ؤن "الُمً "و "لُبُا" ٢امخا بالخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢اث صولُت وب٢لُمُت ٖضة ،وب٢غاعَا حٗضًالث ٢اهىهُت
وبنالخاث ؾُاؾُت مً اظل جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي بال اهه زال ٫ػمت وم٘ جىانلها لم ًخم الخُبُ ٤بَال٢ا
َظٍ الاجٟاُ٢اث وال٣ىاهحن بل جم ازترا٢ها ،وبظل ٪ج٩ىن املؿاو ٫و ًٖ ٫الاهتها٧اث الجؿُمت لل٣اهىن؛
٧ ل ؤَغا ٝالجزإ املؿلر ٚحر الضولي في "الُمً" ولُبُا" مؿاولت ًٖ اهتها ٥ال٣اهىن ؾىاء ٧ان الُغ ٝخ٩ىمت او
الجماٖاث املؿلخت وجخدمل املؿاولُت امام الً٣اء الىَجي او املد٨مت الجىاثُت الضولُت؛
 عٚم الىي٘ في ٧ل مً "الُمً" و"لُبُا" َىا ٥مداولت مً املؿاولحن جُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي وطل ٪بةخالت
املؿاولحن ًٖ ظغاثم الخغب ل ً٨صون ظضوي بؿبب ويإ الٛحر مؿخ٣غة وجهاصم املهالر.
َ
ٖىامل ؤزغي جاصي بلى اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي
ًٞال ًٖ َظٍ الىخاثجٞ ،ةهىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن َىا٥
إلاوؿاوي ،وَ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :
 الٗامل الخاعٍذي ؤوٖ ٫امل؛ بط ان ٧ل مً "الُمً" و"لُبُا" ٖغٞذ مىظ جاعٍسها ٖضم جُبُ ٤ال٣ىانًً والاػصواظُت
ٞحها
 الٗامل الؿُاسخي َىا ًخجلى َظا الٗامل ب٣ىة وطل ٪بخ٣اَ٘ املهالر٨ٞ ،ما عؤًىا ٧لما ظاءث الٟغنت املىاؾبت
لخُبُ ٤ال٣اهىن إلاوؿاوي الضولي ال ًخم الخُبُ ،٤ألهه ًخ٣اَ٘ م٘ املهالر وهخاثج الخد ٤ُ٣جهل بلى ؤشخام مصخىحن
مً ٢بل صو ٫جمل ٪مىاػًٍ ال٣ىي في الؿاخت الضولُت ،وبظلً ٪خم جى ٠ُ٢الخد ٤ُ٣وَظا ًدى ٫بلى اػصواظُت في الخد٤ُ٣؛
ومً زم اػصواظُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.
 الٗامل الا٢خهاصي ًمشل الٗامل الهام ؤًًاٟٞ" ،ي مىُ٣ت الجزإ ب٩ل مً "الُمً" و"لُبُا" هجضَا ٚىُت
بالثرواث؛ ومً زم مً مهلخت بٌٗ الضو ٫ؤن حؿخمغ الايُغاباث والجزاٖاث ٞحها ،ل٩ي ٌؿخمغ اؾخٛاللها وجهب زغواتها
في ْل ٖضم اؾخ٣غاع الىي٘ مجي.
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 هًُ ٠الٗامل ال٣اهىوي الظي ًخمدىع خىٖ ٫ضم ٢ابلُت املجخمٗحن "اللُبي" و"الُمجي" ج٣بل جُبُ ٤ال٣ىاهحن
التي جهضع ؾىاء الىَىُت وزهىنا الضولُت ،وطل ٪بؿبب الاهخماء ال٣بلي والٗكاثغي ألَغا ٝالجزإ وٖضم ج٣بل ما
ًدضر بلٛت ال٣اهىن ،وَظا ًدى ٫صون جُبُ ٤ال٣اهىن.
 وؿخيخج مما ؾب ٤ؤن وظىص ٖىامل مخٗضصة ومسخلٟت ججٗل املىٓماث والهُئاث الضولُت ٚحر ٢اصعة ٖلى جُبُ٤
ال٣اهىن الضولي إلاوؿاويٞ ،خ ٘٣في اػصواظُت جُبُ٣ه مما ً٣ٟضَا مهضاُ٢تها.
 جىنُاث البدض ُٞما ًلي:
 وي٘ خل للخض مً الاػصواظُت في جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي َى الخُاص في الً٣اًا املخٗل٣ت بجغاثم خغبوإلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض إلاوؿاهُت وطل ٪مً زال ٫جغ ٥الً٣اء مداًض ؾىاء ٧ان وَىُا ؤو صولُا املخمشل في
املد٨مت الجىاثُت الضولُت؛
 الٗمل والخيؿُ ٤بحن الهُئاث الضولُت وإلا٢لُمُت والىَىُت مً اظل جد ٤ُ٣الخماًت الخُ٣ُ٣ت لٛحر املكاع٦حنالجزإ املؿلر في ٧ل مً "الُمً" و"لُبُا".
 فاق البدىر اإلاعخلبلُت:
في الخخام هىىٍ بلى ؤن َىا ٥مؿاثل خبظا لى ًخم مٗالجتها في البدىر املؿخ٣بلُت في َظا املجا ،٫وَ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :
 مؿخ٣بل اللجىت الضولُت للهلُب خمغ في ْل اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي. اػصواظُت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي في ْل الخغوب املؿخ٣بلُت. -ظضلُت الخضزل الٗؿ٨غي وجُبُ ٤ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي.

كابمت المساحْ
وال :كابمت اإلاشاحْ اللغت الّشبُت
 الىخب:
. 2005
 - 1الٗىاوي ببغاَُم مدمض ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،الُبٗت الخامؿت ،صاع الجهًت الٗغبُت،
 - 2ال٣ضمي خمىص هانغ ،معاساث الفشاِاث الذاخلُت في الُمً ،املغ٦ؼ إلا٢لُمي للضعاؾاث إلاؾتراجُجُت ،ال٣اَغة،
،2015
 - 3اللاهىن الذوٌيؤلاوعاوي إحاباث ِلى ظئلخً ،اللجىت الضولُت للهلُب خمغ٧ ،اهىن
.2014
 - 4الهاصي مهُٟى بىل٣مت ،الجماھيریت دساظت في الجغشافُت :الضاع الجماھحریت لليكغ والخىػی٘ وإلاٖالنَ ،غابلـ،
،1995
.1971
 - 5الهىضي بخؿان ،كىاهين الاخخالٌ الخشبي (خلىق العيان اإلاذهُين في اإلاىاوم اإلادذلت وخماًتها) ،صمك،٤
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 - 6ظما ٫مىهغ ،الخذخل الّعىشي ؤلاوعاوي في فترة ما بّذ الخشب الباسدة مً كىة الخدالف إلى فجش ألاودٌعاٍ ،
.2012
 ،1مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث /الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون ُ٢غ /لبىان،
 - 7خمضان ،الجماھيریت الّشبیت اللیبیت الؽّبیت الاؼتراهیت دساظت في الجغشافیت العیاظیت ،م٨خبت مضبىلي،
ال٣اھغة.1996 ،
.2009
 - 8خمىصٍ مىخهغ ؾُٗض ،اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،مهغ،
 - 9صاووص ،مدمض ؤخمض الخماًت مىُت للمضهُحن جدذ الاخخال ٫في ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،صاع ال٨خب والىزاث٤
.2008
ال٣ىمُت ،مهغ،
ٖ - 10كماوي مذيالضًً ٖلي ،خلىق اإلاذهُين جدذ ؤلاخخالٌ الخشبي (مْ دساظت خاـت بئهتهاواث إظشابُل لخلىق
ؤلاوعان في ألاساض ي الّشبُت اإلادخلت) ،عؾالت ص٦خىعاٍ م٣ضمت بلى ٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٖحن قمـ ،الىاقغ ٖالم
.1972
ال٨خب ،ال٣اَغة،
ٖ- 11بض املىٗم ؾُٗض "،معاساث مدؽابىت :إداسة الفشاِاث الذاخلُت اإلاّلذة في الؽشق ألاوظي" ،املغ٦ؼ إلا٢لُمي
2015
للضعاؾاث إلاؾتراجُجُت ال٣اَغة/12،
..2013
 - 12ميكىعاب ببغاَُم ،اللاهىن الذولي الّام ،1ٍ ،صاع املجهل اللبىاوي ،لبىان،
 - 13مترؾ٩ي ال٨ؿىضع ،الخشب ألاَلُت في الُمً:ـشاُ مّلذ و فاق مخباًىت ،املغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت
.2015
الؿُاؾاثُ٢ ،غ،
 - 14هؼاع ؤًىب ،اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وخلىق ؤلاوعان ،الهُئت الٟلؿُُيُت املؿخ٣لت لخ٣ى ١املىاًَ ،عام هللا،
.2003
 اإلالاالث:
 اإلالاالث اإلايؽىسة:
 - 1الهىاوي وؾ ٠مدمض "،الىالًاث اإلاخدذة ولُبُا :جىاكماث الخذخل ومعخلبل الىُان اللُبي" ،الٗضص،431:
.2015
مجلت املؿخ٣بل الٗغبي،
 - 2الهىضي بخؿان" ،الىبُّت اللاهىهُت لالخخالٌ الخشبي" ،مجلت ال٨ٟغ الٗؿ٨غي ،الؿىت الغابٗت ،الٗضص و،٫
.1976
 - 3بغوهى بىمُُه"،اظخخذام اللىة لخماًت اإلاذهُين والّمل ؤلاوعاوي :خالت الُمً وما بّذَا" ،الٗضص ،884املجلض
2011
 ،93مسخاعاث مً املجلت الضولُت للهلُب خمغ،
ُ
 - 4بٟجر جىوي ،آلُاث وههج مخخلفت لخىفُز اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وخماًت ومعاِذة ضخاًا الخشب ،املجلض،،91
.2009
 ،874مسخاعاث اللجىت الضولُت للهلُب خمغ،
الٗضص
 - 5خمُضاوي ؾلُم" ،هٍشٍت الخشب الّادلت والخذخل ؤلاوعاوي :ملاسبت إدساهُت" ،الٗضص ،08مجلت الباخض للضعاؾاث
.2016
٧اصًمُت٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجىت ،1الجؼاثغ ،ظاهٟي
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- 6صوع٦جي هخىوي" ،الىماٌ مً حل الخّذدًت بّذ الشىساث ؼماٌ إفشٍلُا" ،الٗضص،135مغ٦ؼ إلاماعاث للضعاؾاث
.،2014
والبدىر إلاؾتراجُجُت ،إلاماعاث الٗغبُت املخدضة،
 - 7لبِب الضًً نالح الخبِب وؤع٧ان خمُض ظضٌ٘" ،هٍام الذولت الخامُت في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي" ،الٗضص و،٫
2010
مجلت ظامٗت هباع للٗلىم إلاوؿاهُت ،الٗغا،١
 - 8مجمىٖت مً الخبراء املٛاعبُحن" ،ألاصمت اللُبُت وجذاُِاتها ِلى مىىلت اإلاغشب الّشبي" ،الٗضص ،06مغ٥ػ الضعاؾاث
2011
املخىؾُُت والضولُت ،ؾبخمبر
 - 9محهىب ًؼٍض" ،الففل بين كاهىن اللجىء إلى الخشب وكاهىن الخشب همماهت لخماًت اإلاذهين في النزاِاث اإلاعلخت
الذولُت" ،الٗضص ،08مجلت الباخض للضعاؾاث ٧اصًمُت٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجىت،1الجؼاثغ،
.201
ظاهٟي6
ً - 10اػجي ؤمل" ،اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وكاهىن النزاِاث اإلاعلخت بين الىٍشٍت والىاكْ" ،مجلت ظامٗت صمك٤
.2004
للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،املجلض،20الٗضص و،٫
 اإلالاالث الالىتروهُت:
،1958
 - 1ؾامغ ؤخمض مىسخى" ،الّالكت بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان" ،الٗضص:
 ،2007ميكىع ٖلى املى ٘٢الخالي:
الخىاع املخمضنً ،ىم/06/26:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100903
ٞ - 2اصان ٢اؾم "،ما الفشق بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان؟" ،الٗضص ،359خض31
 ،2003الىؾُِ ،ميكىع ٖلى املى ٘٢الخالي:
ؤٚؿُـ
http://www.alwasatnews.com/news/330101.html
 - 3كشاساث ألامم اإلاخدذة بؽأن الُمً ،نضي ٖضن ،ميكىع ٖلى املى ٘٢الخالي:
http://www.sadaaden.net/read-news/314751
 ،")2015.12.23ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
( 2259هُىٍىسن،
" - 4لُبُا  -ألامم اإلاخدذة  -اِخماد مجلغ ألامً اللشاس
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/afrique-du-nord-et-moyen-orient/libye/la-france-et-la libye/evenements-e
-securite-new u-cons eil-de -resolution-2259-d 2015/article/libye-nations-unies-adoption-de-la
 2174بؽأن لُبُا" ،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
 - 5مجلغ ألامً ًفذس باإلحماُ اللشاس
،http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/33663
 - 6بالفىس :مؽشوُ كشاس مجلغ ألامً الذولي خىٌ لُبُا" ،2015-12-23،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
http://www.alrseefa.net/archives/27733
 ،"2016ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
- 7الُمً :ؤػمت طاث ؤبٗاص َاثلت واؾخجابت ٚحر ٧اُٞت ،ؼباه/فبراًش
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https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/yemen
 الخلاسٍش والاجفاكُاث:
 ،1907ميؽىس ِلى اإلاىكْ
- 1الاجفاكُت الخاـت باخترام كىاهين و ِشاف الخشب البرًت بـ 18حؽشًٍ ألاوٌ /هخىبش
الخالي:
https://www.scribd.com/document/139427104/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D
A7%D9%8A-1907#download&from_embed 9%87%D8% 8%A9-%D9%84%D8%A7%D
 - 2اجفاكُت الَاي بؽأن خلىق وواحباث الذوٌ اإلاداًذة وألاشخاؿ اإلاداًذًً في خالت الخشب البرًت بـ 18حؽشًٍ
 ،1907ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
ألاوٌ /هخىبش
.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b204.html
 - 3ج٣غٍغ لىامه قام :الخُهيع الُاثٟي الهامذ ،النزاِاث الذولُت والنزاِاث غير الذولُت ،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
7%D9%84 %B1-%D8%A 8 %82%D8%B1%D9%8A%D %D9 %AA http://www.naameshaam.org/ar/%D8
9%81 %B7%D8%A7%D8%A6%D %84%D8 %D9 B1-%D8%A7 8A%D8% %D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%
8 -%D8%A7%D9%84%D9%86%D 5%D8%AA/4 %A7%D9%8 %D9%8A-%D8%A7%D9%84%D 8%B5%D8
D8%A9- %8A% 8%D9%84%D9 %D9%8 %D8%AF 8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84 %B2%D8%A7%D8%B9%D
9% 8%BA%D A-%D 8%A %D B9%D8%A7 8% D8%B2%D8%A7%D 7%D9%84%D9%86% D8%A %D9%88%
D9%84 D9%88% AF% %D8% 9%84 7%D 8A%D8%B1-%D8%A
2011
 1973في 17آطاع /ماعؽ
٢- 4غاع مجلـ مً ع٢م
.2015
 - 5جلشٍش ألامين الّام ًِ بّشت ألامم اإلاخدذة للذِم في لُبِبا،
 :2015الُمً" الهاصع ًٖ مىٓمت "َُىمً عاًدـ ووحل" ،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
 2014و
 2013و
"- 6الخلشٍش الّاإلاي
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268197
 :2015لُبُا الهاصع ًٖ مىٓمت "َُىمً عاًدـ واحل" ،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
- 7الخلشٍش الّاإلاي
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
.2011
-201
 - 8جلشٍش خىٌ جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في الؽشق ألاوظي وؼماٌ فشٍلُا لعىتي0
 ،1998ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
 - 9هٍام سوما ألاظاس ي للمدىمت الجىابُت الذولُت اإلاّخمذ في سوما في17جمىصً /ىلُه
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
 اإلازهشاث وسظابل الخخشج:
 - 1بىٖؼوػ خىان ،صمت وداسفىس واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،عؽالت ماظؿخحر في ال٣اهىن الضولي الٗام جسهو الٗال٢اث
.2012
/2011
الضولُت و٢اهىن املىٓماث الضولُت ،ظامٗت إلازىة مىخىعي٢ ،ؿىُُىت،
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 - 2هانغي مغٍم ،فّالُت الّلاب ِلى اهتهاواث الجعُمت للىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،مظ٦غة ماظؿخحر،
.2009
-2008
جسهو ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ،ظامٗت باثهت،
- 3جُم ٢صخي مهُٟى ٖبض ال٨غٍم ،مذي فاِلُت اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في النزاِاث اإلاعلخت الذولُت وغير
الذولُت ،مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا،ظامٗت الىجاح الىَىُتٞ ،لؿُحن.
- 4خىا بلُاؽ ،الىي٘ ال٣اهىوي للم٣اومت الٗغبُت في عى المخخلت ،صعاؾاث ٞلؿُُيُت ،مغ٦ؼ بدار ،مىٓمت الخدغٍغ
.1963
الٟلؿُُيُت ،بحروث،
- 5البزوع ٖمغ ٞاًؼ ،الخماًت الخاـت لبّن الفئاث في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي( وفاٌ-وعاء-صخفُين) ،مظ٦غة
.2012
ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت الىجاح الىَىُتٞ ،لؿُحن،
 الىذواث واإلادالشاث
 - 1امدمضي بىػٍىت ؤمىت" ،جىُٟظ ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي وآلُاث جُبُ٣ه" ،مدايغة في هضوة ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
إلاوؿان وال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي املىٓمت مً ٢بل الاجداص الٗالمي للماؾؿاث الٗلمُت ومغ٦ؼ ظُل ،املىٗ٣ضة في
.2016
َغابلـ –لبىان في بَاع بٖضاص ٍلبت الضعاؾاث الٗلُا ،بخاعٍش 7ؤٞغٍل
 - 2بىظال ٫بُاَغ" ،آلُاث جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي" ،وع٢ت بدشُت م٣ضمت في امللخ٣ى الٗلمي و ٫ألظهؼة الهال٫
2012
خمغ ،عٍاى :ظامٗت هاً ٠للضعاؾاث الامىُتً ،ىم 11-10-9ظاهٟي
.2015
َ - 3البي ؾغوع ،اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،ؾلـلت املدايغاث الٗلمُت ،مغ٦ؼ ظُل للبدض الٗلمي ،لبىان ،قباٍ
َ - 4البي ؾغوع ،اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان ،ظلعلت اإلادالشاث الّلمُت ،مغ٦ؼ ظُل للبدض الٗلمي ،لبىان،
.2015
قباٍ
.2015
 - 5هذوة :الُمً بّذ الّاـفت ،الضوخت :مغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،في 25هِؿان /ؤبغٍل
 اإلاىاكْ الالىتروهُت:
- 1مى ٘٢اللجىت الضولُت للهلُب خمغhttps://www.icrc.org/ar :
 - 2اليعاء والخشب :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ،ميكىع ٖلى املى ٘٢الخالي:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kjfeg.htm
٢ - 3اعة ولُض ،الذوس ؤلاوعاوي للجىت الذولُت لخلص ي الخلابم ،ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
http://jilrc.com/wp-content/uploads
- 4ال٣اهىن الضولي إلاوؿاوي٢/اهىن ظىُ ،٠ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
http://ar.jurispedia.org/index.php
 ،2014ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي:
 - 5املىؾىٖت الٗغبُت ،الُمً حغشافُا،
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http://www.arab-ency.com/ar
:٘ الخالي٢ ميكىع ٖلى املى، الُمً َمُت اإلاىكْ الاظتراجُجي- 6
http://maulanasonson.blogspot.com/2015/10/blog-post_56.html

219

ؼ٦ مغ،الُمً خشواث هضوح حذًذة بعبب الالىشاباث واظخمشاس خاالث النزوح الىاحمت ًِ الفشاُ في ـّذة- 7
: ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي،،2011
خىبغ٦ؤ،عنض الجزوح الضازلي
www.internal-displacement.org
 ميؽىس،،"ً اإلاذهُىن ًذفّىن زمً ِملُاث اللخل اإلاعتهذف ألامشٍىُت في الُم:بين الىابشة بذون وُاس واللاِذة- 8
:ِلى اإلاىكْ الخالي
http://www.hrw.org/ar
: ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي،،2016
/06/24،٫تروهُت املغؾا٨ املجلت الال،" "مً َى ِلي ِبذ هللا ـالح ؟، َضًغ مدمض- 9
http://www.almrsal.com..post/227442.html
٫ ؤًلى/ ؾبخمبر21،"ً "ِام مً ألاصمت العُاظُت والفشاُ اإلاعلح في الُم، ؤهىع الٗيسخي- 10
 ميؽىس ِلى،2015
:اإلاىكْ الخالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_under_huthis
: ميؽىس ِلى اإلاىكْ الخالي،2016
 ماًى14،" الىفذ الىوني ًؤهذ ِلى سفن الخفشد في الخىم- 11
http://www.saadahnews.com/?p=17672
 اإلاشاحْ باللغت ألاحىبُت:راهُا
1- Oppenheim - lauterpacht ،international Law ،Vol 2 ،Seventh edition ،London ،1952.
2- Odile Debbasch ،L’Occupation Militaire ،Tome xvi ،bibliothèque de droit international ،
Paris ،1962.
3- Robert Kolb ،Sylvain Vité ،Le droit de l’occupation militaire ،bruylant ،2009.
4- Pietro Verri ،Dictionnaire du droit international des conflits armes ،2003.
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