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مشهض حُل البدث الػلمي – مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

مجلت غلمُت دولُت مدىمت جفذس ً
دوسٍا غً مشهض حُل البدث الػلمي
حػني باألبدار الػلمُت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان واللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي جلتزم باإلاىلىغُت واإلاىهجُت وجخىافش فيها الاـالت الػلمُت،
بئؼشاف َُئت جدشٍش مؽيلت مً أظاجزة وباخثين وَُئت غلمُت جخألف

ISSN 2311-3650

اإلاؤظعت واإلاؽشفت الػامت:
د .ظشوس والبي

مً هخبت مً الباخثين وَُئت جدىُم جدؽيل دوسٍا في ول غذد.
تهذف َزٍ اإلاجلت إلى التربُت غلى مبادا خلىق ؤلاوعان بمىنىس
إظالمي ،ليي جخمخؼ ألاحُاٌ الفاغذة بدُاة أفمل حعىدَا الػذالت

سبِعت الخدشٍش:
د .آمىت امدمذي بىصٍىت

واإلاعاواة وؤلاخترام اإلاخبادٌ للخلىق والىاحباث.

سبِغ اللجىت الػلمُت :الذهخىس ـافي خبِب ،حامػت وَشان  ،1الجضابش
سبِغ لجىت الخدىُم الػلمُت الاظدؽاسٍت للػذد  :د .هىاسة خعين ،حامػت مىلىد مػمشي جيزي وصو ،الجضابش
أغماء َُئت الخدشٍش
أ.د .إهشام الػذهني ،حامػت ابً صَش بأوادًش ،اإلاملىت اإلاغشبُت
أ.د .غبذ الخلُم بً مؽشي ،حامػت بعىشة ،الجضابش
أ.د .مدمذ زامش العػذون ،سبِغ لجىت خلىق ؤلاوعان -حامػت ري كاس ،الػشاق
د .أخمذ بؽاسة مىس ى ،حامػت خعِبت بً بىغلي الؽلف ،الجضابش
د .ظػذ غلي غبذالشخمً البؽير ،اإلاعدؽاس اللاهىوي ،حامػت البللء للػلىم الخىبُلُت ،ألاسدن
د .غذهان خلف خمُذ البذساوي ،سبِغ فشع الػالكاث الذولُت ،حامػت اإلاىـل ،الػشاق
د .غالء مىش ،غمُذ ولُت الخلىق حامػت ؤلاظشاء بغضة ،فلعىين
د .غماسي بشاَُم ،حامػت خعِبت بً بىغلي الؽلف ،الجضابش
د .مدمذ بىبىػ ،حامػت مدمذ ألاوٌ بىحذة ،اإلاملىت اإلاغشبُت
د .مػيزة غِس ى ،حامػت الجلفت ،الجضابش
ّ
د .هاجي مدمذ غبذ هللا الهخاػ ،حامػت جىشٍذ ،الػشاق
د .وادي غماد الذًً ،حامػت الجضابش  ،01الجضابش

اللجىت الاظدؽاسٍت للػذد
أ.د .بً داود بشاَُم ،حامػت صٍان غاؼىس  -الجلفت ،الجضابش
د .مغضاوي مفىفى ،حامػت خعِبت بً بىغلي  -الؽلف ،الجضابش
د .بً غمشان إهفاف،حامػت خيؽلت ،الجضابش
د .خعً خشب اللفاـمت ،حامػ ـ ـ ــت الضسكاء الخاـت ،ألاسدن
د .غلي غبذ اإلاػىي الخمذان ،حامػت دمؽم ،ظىسٍا
د .هبُل صٍذ ظلُمان ملابلت أظخار معاغذ بيلُت الؽشَػت واللاهىن بجامػت الجىف

الخذكُم اللغىي
د .بلػشبي مدمذ (حامػت جلمعان ،الجضابش)
د .لىُف الىاةي (مػهذ الفىىن الجمُلت ،الػشاق).
د .مدفش وسدة (حامػت جلمعان ،الجضابش).
أ .بً وشٍت مػمش (حامػت غبذ الخمُذ ابً بادٌغ معخغاهم).
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ؼشوه اليؽش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث ألاـُلت والػلمُت هما جيؽش ملخفاث غً بدىر اإلااحعخير
والذهخىساٍ ،التي حػالج مىلىع خلىق ؤلاوعان في الىوً الػشبي أو اإلاذاخالث الػلمُت
ً
اإلاشظلت حػلُبا غلى بدث غلمي وؽش في أخذ أغذادَا ،وفم الؽشوه الخالُت:
 أن جىىن حذًذة ولم جيؽش مً كبل ،وٍخدمل الباخث وامل اإلاعؤلُت في خاٌ اهدؽاف بأن
معاَمخه ميؽىسة أو مػشولت لليؽش غلى مجلت أخشي أو مؤجمش.
ً
 أن جىىن كذ التزمذ بمىهجُت البدث الػلمي وخىىاجه اإلاػمىٌ بها غاإلاُا ،وبعالمت اللغت
ودكت الخىزُم.
 أن جىىن مىخىبت بخي  Traditional Arabicحجم  16باليعبت للملاالث باللغت الػشبُت
باليعبت للمتن ،و 11باليعبت للهىامؾ ،وبخي  Times new Romanبحجم  12للملاالث
باللغت ألاحىبُت باليعبت للمتن وبحجم 10باليعبت للهىامؾ.
 أن جىخب الخىاش ي بؽيل هنامي خعب ؼشوه بشهامج  Microsoft Wordأظفل ول ـفدت
خُث ًشمض لها بأسكام بالؽيل.1
ً شفم الباخث بمعاَمخه ظيرجه الزاجُت ومشجبخه الػلمُت وبشٍذٍ ؤلالىترووي.
 جخمؼ ألابدار واإلالاالث للخدىُم الػلمي كبل وؽشَا.
ً شفم الباخث الزي ًشٍذ وؽش ملخق بدثه للماحعخير أو الذهخىساٍ إفادة باإلاىاكؽت.
 جدخفظ اإلاجلت بدلها في وؽش أو غذم وؽش ألابدار واإلالاالث اإلاشظلت إليها دون جلذًم
جبرًشاث لزلً.

ً
جشظل اإلاعاَماث بفُغت الىتروهُت خفشا غلى غىىان اإلاجلت:
human@jilrc-magazines.com
www.jilrc-magazines.com
- human@jilrc-magazines.com
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الذهخىساٍ ،اإلاملىت اإلاغشبُت .

79

 العلىت الخلذًشٍت للذولت في إغماٌ الخلىق اإلادمُت بين ؤلاوالق والخلُُذ دساسحت وسدة،
حامػت باجي مخخاس غىابت ،الجضابش.

101

 الىلػُت الخلىكُت لزوي ؤلاغاكت في الدؽشَؼ الجضابشي أ .هــىس ؤلاظالم هلُبأ اإلاشهض الجامعي
مشظلي غبذ هللا – جِباصة و فـ ــىصي ل ـ ــىاحي حامػت الجضابش 1
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ملخفاث الخلاسٍش والذساظاث ألاوادًمُت
 -1 ملخق أوشوخت دهخىساٍ في الخلىق جخفق كاهىن دولي إوعاوي  :الجىاهب ؤلاوعاهُت
اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش
لعير غمل اإلاىنماث الذولُت أزىاء النزاغاث اإلاعلخت –
همىرحا ،ولُت الخلىق والػلىم العُاظُت ،حامػت الخاج لخمش باجىت ،الجضابش  .إغذاد
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L’avenir de l’ONU dans le système mondial et la nécessité de la
réforme, Nabil el Amraoui, étudiant chercheur, Laboratoire des
Etudes et de Recherche Juridiques, Administratives et Politiques,
Centre des Etudes Doctorales, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Université Mohammed Premier, Oujda.



Le nucléaire au Moyen Orient: prolifération démesurée ou zone
exempte d’armes nucléaires? DERFOUFI – Lakhdar, étudiant
chercheur, Laboratoire des Etudes et de Recherche Juridiques,
Administratives et Politiques, Centre des Etudes Doctorales, Faculté
des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université
Mohammed Premier, Oujda – MAROC.

جخلي أظشة جدشٍش اإلاجلت معؤولُتها غً أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىشٍت
ال حػخبر ألاساء الىاسدة في َزا الػذد بالمشوسة غً سأي اداسة اإلاشهض
2016 © حمُؼ الخلىق مدفىظت إلاشهض حُل البدث الػلمي
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الافخخاخُت
بؿم هللا الغخمً الغخيم والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاإلاغؾلحن وبٗض،
11

هً٘ بحن ؤيضي٨م الٗضص الشاوي ٖكغ مً مجلت ظيل خ٣ى ١ؤلاوؿان لكهغ ؤ٦خىبغ  ،2016و٢ض اقخمل ٖلى الٗضيض
مً الضعاؾاث وألابدار اإلاخىىٖت طاث الٗال٢ت بحن اإلاؿاثل ؤلاوؿاهيت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىيحن الضازلي الىَجي ؤو الضولي
و٦ظل ٪بٌٗ الً٣ايا التي جخٗل ٤باإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل٣ٞ ،ض جًمً الٗضص م٣اال خى ٫الخإ٦يض ٖلى ظىاهب الغخمت في
ً
همىطظا (صعاؾت ونٟيت جدليليت).
خ٣ىٚ ١حر اإلاؿلمحن في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي :الضؾخىع ألاو ٫لئلؾالم
واعجباَا بالخُىع في مغ٦ؼ طوو ؤلاخخياظاث الخانت ها٢ل الٗضص مىيىٕ الىيٗيت الخ٣ى٢يت لؤلشخام طوو
ؤلاٖا٢ت في الدكغي٘ الجؼاثغو٦ ،ما جم اهخ٣اء البدىر التي تهخم بالبدض في خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي٧ ،البدض في ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وجإزحرٍ ٖلى الىهىم الضوليت الخاليت٦ ،ما
جىاو ٫الٗضص م٣اال بدض في َبيٗت الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وجىاو٦ ٫ظل٪
صعاؾت لباخشت مٛغبيت اؾتراجيجياث الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١الاوؿان ،و٦ظا بدشذ صعاؾت في صوع الؿلُت
الخ٣ضيغيت للضولت في بٖما ٫الخ٣ى ١اإلادميت بحن ؤلاَال ١والخ٣ييض.
٦ما اخخىي الٗضص ٖلى ملخهان لضعاؾاث ؤ٧اصيميت ٞ ،خىاو ٫ألاو ٫الٗملياث ؤلاوؿاهيت لؿحر ٖمل اإلاىٓماث
الضوليت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت – اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ همىطظا ،وجىاو ٫الشاوي البدض في ّ
الخض الٟانل بحن
ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر في ال٣اهىن الضولي.
ؤما ٞيما يسو ألابدار باللٛت الاظىبيت ٣ٞض جًمً الٗضص م٣الحن باللٛت الٟغوؿيت جىاو ٫ألاو ٫مؿخ٣بل مىٓمت
ألامم اإلاخدضة وؤلانالخاث التي يجب ؤن جسً٘ لها ،ؤما الشاوي ٗٞالج مىيىٕ اهدكاع ألاؾلخت الىىويت في مىُ٣ت الكغ١
ألاوؾِ.
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٦ظل ٪ؾىداو ٫مً زال ٫ألاٖضاص ال٣اصمت مىا٢كت مداوع تهخم بمىيىٕ مدضص٦ ،ما ؾىٗمل ٖلى ؤن هً٘ بحن
ؤيضي٨م ؤخضر ملخهاث الضعاؾاث ألا٧اصيميت واإلاالٟاث الٗلميت والخٗليٖ ٤لى ال٣غاعاث طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان
وَى ألامغ الظو ؾيم٨جهم مً اٞاصجىا بخىنياتهم وم٣ترخاتهم وهخاثج بدىثهم والتي ٢ض ج٩ىن هُ٣ت بهُال٢ت لضعاؾاث
ؤزغي ،وَظا لً يخد ٤٣بال بةؾهاماج٨م وؤٖمال٨م الٗلميت اإلاؿخمغة والضاثمت ،لظل ،٪هغظى اؾخ٣با ٫ظل مؿاَماج٨م في
ألاٖضاص ال٣اصمت التي جهض ٝمً زاللها بلى بزغاء الضعاؾاث في الجاهب الاوؿاوي والتي جىنل بلى هخاثج وجىنياث َامت ججاٍ
الً٣ايا ؤلاوؿاهيت في ػمجي الؿلم والخغب و٦ظل ٪طاث الهلت بالجاهبحن الاظخماعي والصخصخي بد٣ى ١الٟغص باٖخباعٍ
ؤَم مداوع البدض وؤلاَخماث والخمايت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان والدكغيٗاث
الىَىيت بهٟت زانت.
ل٩ل طل ،٪ؤجىظه بك٨غ زام للهيئت الخد٨يميت والاؾدكاعيت للمجلت والٗضص ٖلى ما بظلىٍ مً ظهىص في بزغاط
َظا الٗضص في ق٩ل مخمحز مً زال ٫بقغاٞهم ٖلى جد٨يم البدىر اإلايكىعة يمىه واهخ٣ائهم ألخضر الضعاؾاث ،وهٟـ
الك٨غ مىنى ٫ألًٖاء َيئت الخض٢ي ٤اللٛىو ٖلى جهىيبهم للبدىر والضعاؾاث اإلا٣ضمت يمً َظا الٗضص ،مخمىيت ؤن
ج٩لل ظهىص ؤؾغة اإلاجلت بالىجاح في الغقي بالخ٣ى ١ؤلاوؿاهيت هدى ألاًٞل.

سبِعت الخدشٍش :الذهخىسة آمىت امدمذي بىصٍىت
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الذساظاث والبدىر
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حىاهب الشخمت في خلىق غير اإلاعلمين في اإلاجخمؼ ؤلاظالمي :الذظخىس
ً
همىرحا (دساظت وـفُت جدلُلُت)
ألاوٌ لإلظالم
مفذق مجُذ خان ،ألاظخار اإلاعاغذ ،مشهض اللغاث الخذًثت والػلىم ؤلاوعاهُت حامػت ماليزًا بهاوغ ،ماليزًا
15

ملخق
مىظ ؤن زل ٤هللا حٗالى َظا ال٩ىن ووي٘ ٞيه البكغ ،لم يتر٦هم مخسبُحن في قاون خياتهم ،بل ٣ٞض ؤعؾل بلحهم
مدمضا نلى هللا ٖليه وؾلم آزغَم وزاجمهم .والظو ظاء به نلى هللا ٖليه وؾلم لم يً ً٨
ً
ً
ظضيضا ،بل
صيىا
الغؾل ،وظٗل
ً
بنالخا إلاا و ٘٢في ؤلاؾالم مً الخدغي ٠والخبضيل ،بإيضو ؤجبإ ألاهبياء مً ٢بلهٞ ،ديىما ونل ؤلاؾالم بلى آزغ ق٩له
٧ان
زخمه هللا حٗالى ببٗشت آزغ الغؾل مدمض نلى هللا ٖليه وؾلمٞ ،إ٦مل له الضيً ،وظٗل قغيٗخه ٧املت قاملت .ؤما
الكغاج٘ التي ٢بلها٩ٞ ،اهذ مدضوصة في خاظاث الىاؽ في جل ٪ألاػمىت والٗهىع ،ولم ي ً٨الٗ٣ل ؤلاوؿاوي في طل ٪الخحن
ً
٢ض ونل بلى الظعوة ،بل ٧ان ما يؼا ٫في َٟىلخه ً
وقٗىعا ،بلى ؤن ونلذ الكغيٗت بلى طعوتهاٞ ،جٗلها هللا حٗالى
٨ٞغا
قغيٗت ٧املت ظامٗت قاملت؛ ل٩ي جغقض الىاؽ بلى ؾىاء الؿبيلٞ ،ال يسغط مً صاثغتها ؤو قٗبت مً قٗب الخياة،
٩ٞاهذ بظلٟ٦ ٪يلت لجمي٘ الخاظاث ؤلاوؿاهيت ،الضهيىيت وألازغويت ،اإلااصيت والغوخيتٞ ،هي مً َظٍ الىاخيت ال جٟغ ١بحن
الضيً والضهيا ،وبحن الجؿم والغوح ،بل الٗيل في الضهيا م٘ الكغيٗت ؤلالهيت اؾم لئلؾالمَ ،ظا َى طا ٥الخهىع الظو
يبرػ ظىاهب الغخمت للُب٣اث ؤلاوؿاهيت .وَظا البدض الظو بحن ؤيضيىا ،يبدض في بخضي ٞئاث اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ،بال وهي
َث
ٞئت ٚحر اإلاؿلمحنٞ ،يدىاو ٫البدض الخضيض في الخ٣ى ١التي مىدها ؤلاؾالم لٛحر اإلاؿلمحن الٗاجكحن في ٦ى ٠اإلاؿلمحن في
صاع ؤلاؾالم ،وجُبي٣اتها ٖلحهم بك٩ل ٖام ،م٘ التر٦حز ٖلى ببغاػ ظىاهب الغخمت مجها بك٩ل زام.
وحهضَ ٝظا البدض ببغاػ ظىاهب الغخمت في الخ٣ى ١التي مىدها ؤلاؾالم لٛحر اإلاؿلمحن في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي والغص
ٖلى الُاٖىحن في ؤلاؾالم مً هاخيت خ٣ىٚ ١حر اإلاؿلمحن وج٣ضيم هماطط الخُبي٣اث الٗمليت للغخمت في ؤلاؾالم.
Abstract
Since the creation of the universe and its inhabitants, Allah the almighty has not left them
clueless in their affairs, rather He has sent his messengers to guide them and to remind them
about the purpose of their creation. Of all the messengers Allah the almighty sent, Prophet
Muhammad (May the peace and blessings be upon Him) was the last one. The message
brought by Him (PBUH) was not something new to what had been revealed before instead it
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was reformation of misconstruction and alteration created by the followers of
the previous messengers. The state of that message was called al-IslÉm (Total Submission).
And Allah the almighty made al-Islam a complete and comprehensive way of life for the
guidance of all mankind, not a single aspect of life has been left without providing the vibrant
;directions. This is the fact which makes Islam bondsman for the all necessities of mankind
worldly, hereafter, material and spiritual. In this regard Islam does not make any distinction
between the religion and world, form and soul. In fact living life according to the Shariah is
Islam. This concept highlights the characteristics of compassion and mercy for all the
humanity. This paper will deliberate on one class of the human society, those who prefer to
live under the IslÉmic Shariah. This study willl discuss the rights that Islam has bestowed
them with and the application of these rights.

ملذمت
ً
ّ
٦شحرا ما يىاظه اإلاؿلمىن اٖتراياث مً ٚحر اإلاؿلمحن في نضص خ٣ى١
الظميحن ،ويًُٗ َاالء في ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت
لئلؾالم ،وألاخ٩ام الكغٖيت ،والخ٩ىماث ؤلاؾالميت هٟؿها ،مشل اهتها٧اث خ٣ى ١ألا٢لياث في الضو ٫واإلاجخمٗاث
ؤلاؾالميت .وَم ي٣ضمىن في َظا الهضص بٌٗ ألامشلت مً الخاعيش ل٩ي يشبخىا بها اصٖاءَم ،و٢ض ؾاَم مٗهم بٌٗ
اإلاؿلمحن  -م٘ ألاؾ ٠الكضيض -في جغويج مشل َظٍ ألا٩ٞاع؛ ٞتراَم يىظهىن الاهخ٣اصاث لئلؾالم ٖىض َغخهم إلاشل َظٍ
ألا٩ٞاع ،ويماعؾىن بٌٗ الًٛىٍ لخٛيحر بٌٗ ألامىع ألاؾاؾيت في ؤلاؾالم ،لٖ ً٨ىضما يل٣ي ؤلاوؿان هٓغة ؾغيٗت
مىهٟت في الخاعيش يجض ٖ٨ـ ما ي٣ىلىنٞ ،اإلاك٩لت بطن في ظهل َاالء بالترار ؤلاؾالمي ،وليؿذ اإلاك٩لت في الترار
هٟؿهّ ،
مما ظٗل الخاظت ٢اثمت وصاٖيت بةلخاح ،لُغح بدىر ٖلميت في بػالت اللبـ ،وبيان الخ ٤في َظا اإلاىيىٕ.
اإلابدث ألاوٌ :حىاهب الشخمت في الذظخىس ألاوٌ مً الخاسٍخ ؤلاظالمي
مً الً٣ايا ألاؾاؾيت التي يىظهها ٚحر اإلاؿلمحن بلى ؤلاؾالم هي ً٢يت خ٣ىٚ ١حر اإلاؿلمحن في ؤلاؾالمٞ .ةطا ؤُٖى
ؤلاؾالم لهم الخ٣ىٞ ١هل ؤصث الخ٩ىمت ؤلاؾالميت َظٍ الخ٣ى ١بلى ؤَلهاٞ .الظو يضعؽ َظٍ الً٣يت ويُال٘ الخاعيش
بضون الخٗهب يُل٘ ٖلى ٢ىٞ ٫هل ٞحها ،ؤما الخ٣ى ١التي مىذ ؤلاؾالم الٗاجكحن مً ٚحر اإلاؿلمحن جدذ ْله ٞهي
ً
خ٣ى ١ما ؤُٖاَم ٢ىمهم وصيجهم الظو اجبٗىٍ بٛحر ٖلم ،في الخ٣ي٣ت ،ال يىظض َىا ٥خ٣ى ١للغٖيت ؤنال مً ٢بل بٗشت
ؤلاؾالمٞ ،مٗاملت الخ٩ىماث م٘ عٖيتها ٧اهذ مبييت ٖلى ؤنى ٫الغب والٗبضٞ ،الخا٦م ٧ان يٗض ًعبا والغٖيت ٖبيضة له،
ً
ليال ً
وجهاعا إلعياء خا٦مها ول٩ي جىٞغ الدؿهيالث له وألَل بيخه واإلاجاوعيً لهٞ ،ةطا ؤزُإث ولى في
ٞغٖيت ٧اهذ حكخٛل
ً
ٖظابا ً
بؿيُا حٗظب ً
مهيىا ،وجدضص لها الٗ٣ىباث ؤؾىؤ مً الٗ٣ىباث الىخكيت ،وليـ َظا اإلاجا ٫بظ٦غَا ٞالظو يغيض
ؤمغ
جٟهيل طل ٪يغظ٘ بلى الخاعيش ،وال يؼا ٫بٌٗ الُب٣اث الهىضوؾيت حٗخ٣ض بالىٓام الُب٣ي.1

ٔ -لألمثلة ينظر كتاب "قصة احلضارة" وىو ترمجة من اإلصلليزية لكتاب " "The Story of Civilizationللمؤرخ األمريكي ويل ديورانت ،وقد ٖتدث فيو
عبيدا وجواري ،كاف
عن قصة مجيع احلضارات البشرية منذ بدايتها وحىت القرف التاسع عشر  .فكاف مألوفًا أف تتخذ القبائل ادلنتصرة من أطفاؿ ونساء القبائل ادلهزومة ً
األكاسرة ينظروف إىل كل من ىو غَت فارسي على أنو عبد شللوؾ ذلم  ،وال حق لو يف أي شيء سوى الطعاـ والشراب كأي حيواف ،وىذا ىو كاف حاؿ عند اذلنود
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اإلاىلب ألاوٌ :الذظخىس ألاوٌ لخلىق غير اإلاعلمين وحىاهب الشخمت فُه
ً
ً
همىطظا مشلها
ظاء ؤلاؾالم عخمت لجمي٘ الُب٣اث ؤلاوؿاوي ،لظا لم يدغم ٚحر اإلاؿلمحن مجها وؤُٖاَم خ٣ى٢ا لم يغوا
مً ٢بل ولم يماعؾىَا٧ ،اص ؤلاؾالم ييكغ في ظؼيغة الٗغب ٧لها في خياة الىبي نلى هللا ٖليه وؾلمٞ ،إو ٫مٗاَضة ٖ٣ضث
بحن ٚحر اإلاؿلمحن َى مٗاَضة عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ،ألَل هجغان وطل ٪ؾىت حؿ٘ مً الهجغة:
َّ َث
َّ
الله وطمت ُم َثد َّمض َّ
الى ِبب ّي َثع ُؾى ٫الل ِبه َثٖلى ؤهٟؿهم ،وملتهم ،وؤعيهم ،وؤمىالهم .وٚاثبهم
"ولىجغان وخاقيتها ظىاع
َث ْيَث
وقاَضَم وٖحرَم وبٗثهم ،وؤمشلتهم ال يٛحر ما ٧اهىا ٖلي ِبه وال يٛحر خ ٤مً خ٣ى٢هم ،وؤمشلتهم ال يٟتن ؤؾ ٠٣مً
َث
ؤؾٟ٣يخه ،وال عاَب مً عَباهيخه .وال وا٢ه مً و٢اَيخه َثٖلى ما جدذ ؤيضحهم مً ٢ليل ؤو ٦شحر ،وليـ ٖلحهم عَ ٤وال صم
ظاَليت ،وال يدكغون وال يٗكغون وال يُإ ؤعيهم ظيل ،مً ؾإ ٫مجهم خ٣ا ٞبيجهم الىهٚ ٠حر ْاإلاحن وال مٓلىمحن
َث
بىجغان ،ومً ؤ٧ل مجهم عبا مً طو ٢بل ٞظمتي مىه بغيئت ،وال يازظ مجهم عظل بٓلم آزغ ولهم َثٖلى ما في َثَ ِبظ ِبٍ الصخيٟت
َّ
َّ
الىب ّي ً
ُ َث َّ َّ
ؤبضا َثخ َّتى يإحي ؤمغ الله ما هصخىا وؤنلخىا ٞيما ٖلحهم ٚحر م٩لٟحن قيئا بٓلم".1
ظىاع الله ،وطمت مدمض ِب
والظو ي٣غؤ َظٍ اإلاٗاَضة يخبن له مضو حٗاَض ؤلاؾالم لٛحر اإلاؿلمحن الظيً آزغوا ؤن يب٣ىا مٗه جدذ خ٨مه ،ؤما
ظىاهب الغخمت ٞحها ٞهي ٦ما يلي:
 .1خ ٟٔالىٟـ ،خيض ي٩ىهىن في طمت هللا حٗالى وعؾىله نلى هللا ٖليه وؾلم.
 .2ؤن ألامىا ٫وألاعاضخي جب٣ى جدذ ٢بًتهم ،وال ج٣بٌ ؤمخٗتهم.
 .3ؤن ألامىع الضيييت لهم ال جخٛحر وؤثمتهم يب٣ىن ٖلى مىانبهم ،وال يًغع الهلب والخمازيل لهم.
 .4وال جازظ مجهم زضماث ٖؿ٨غيت.
 .5وال يازظ مجهم الٗكغ.
 .6وال يغؾل الجيل بلحهم.
 .7ولهم ٖض ٫ؤلاؾالم في ً٢اياَم .
 .8وال يٓلم ؤخض مجهم.
 .9ال يؿمذ لهم ؤ٧ل الغبا.
 .10وال يازظ مجهم عظل بٓلم عظل آزغ.
 .11وال يٓلم ؤخض بضون خ.٤

زلمود وآخرين( ،بَتوت:
ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة  :الدكتور زكي صليب ُ
القدماء والصينيُت ،واإلغريق ،والروماف حىت يف القروف الوسطى  .أنظر :ويلياـ جيمس َ
دار اجليل ،عاـ النشرٔٗٓٛ :ىػ ٜٔٛٛ -ـ).
ٔ راجع نصو بكاملو يف الطبقات الكربى ،أليب عبد ا﵁ زلمد بن سعد بن منيعٖ ،تقيق  :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بَتوت ،الطبعة  :األوىل،
ٓٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ ،جٔ ،صٕٕٓ؛ وفتوح البلداف ،ألمحد بن حيِت بن جابر بن داود البَ ََلذُري ،دار ومكتبة اذلَلؿ -بَتوتٜٔٛٛ ،ـ ،صٕٚ؛ وكتاب األمواؿ
أليب ُعبيد القاسم بن سَلّـ بن عبد ا﵁ اذلروي البغدادي ،ا﵀قق :خليل زلمد ىراس ،دار الفكر – بَتوت ،جٔ ،صٕٗٗ.
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اإلاىلب الثاوي :جلشٍش خلفاء الشاؼذًً لهزا الذظخىس
وإلاا ولي ؤبى ب٨غ الخالٞت ٞإ٢غ َظٍ اإلاٗاَضة وؤُٖا ألَل هجغان ما ؤُٖاَم الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ،ظاء في ٦خابه
بلحهم:
"بؿم هللا الغخمً الغخيمَ ،ظا ما ٦خب به ٖبض هللا ؤبى ب٨غ زليٟت مدمض الىبي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم
ألَل هجغان ،ؤظاعَم بجىاع هللا وطمت مدمض الىبي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ٖلى ؤهٟؿهم وؤعيحهم وملتهم وؤمىالهم
وخاقيتهم وٖباصتهم وٚاثبهم وقاَضَم وؤؾاٟ٢تهم وعَباجهم وبيٗهم و٧ل ما جدذ ؤيضحهم مً ٢ليل ؤو ٦شحر ال يسؿغون
وال يٗؿغون ,ال يٛحر ؤؾي ٠٣مً ؤؾٟ٣يخه وال عاَب مً عَباهيخه وٞاء لهم ب٩ل ما ٦خب لهم مدمض الىبي نلى هللا ٖليه
وؾلم وٖلى ما في َظٍ الصخيٟت ظىاع هللا وطمت الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ؤبضا وٖلحهم الىصر وؤلانالح ٞيما ٖلحهم مً
الخ.1"٤
زم اؾخسلٖ ٠مغ عضخي هللا حٗالى ٖىه٨ٞ ،خب لهم:
"بؿم هللا الغخمً الغخيمَ .ظا ما ٦خب به ٖمغ ؤمحر اإلاامىحن ألَل هجغان مً ؾاع مجهم آمً بإمان هللا ال يًغٍ ؤخض
مً اإلاؿلمحن ،وٞاء لهم بما ٦خب لهم مدمض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم وؤبى ب٨غ عضخي هللا ٖىه".2
ٞلما ٢بٌ ٖمغ عضخي هللا ٖىه ،واؾخسلٖ ٠شمان٨ٞ ،خب لهم بلى الىليض بً ٖ٣بت -وَى ٖامله:
"بؿم هللا الغخمً الغخيم .مً ٖبض هللا ٖشمان ؤمحر اإلاامىحن بلى الىليض بً ٖ٣بت ،ؾالم هللا ٖلي٪؛ ٞةوي ؤخمض هللا
الظو ال بله بال َى ،ؤما بٗضٞ :ةن ألاؾ ٠٣والٗا٢ب وؾغاة ؤَل هجغان الظيً بالٗغا ،١ؤجىوي ٞك٩ىا بلي وؤعووي قغٍ ٖمغ
لهم ،و٢ض ٖلمذ ما ؤنابهم مً اإلاؿلمحن ،وبوي ٢ض زٟٟذ ٖجهم زالزحن خلت مً ظؼيتهم جغ٦تها لىظه هللا حٗالى ظل زىائٍ،
وبوي وٞيذ لهم ب٩ل ؤعيهم التي جهضٖ ١لحهم ٖمغ ٖ٣بى م٩ان ؤعيهم باليمً ٞاؾخىصخى بهم زحرا؛ ٞةجهم ؤ٢ىام لهم طمت،
و٧اهذ بيجي وبيجهم مٗغٞت ،واهٓغ صخيٟت ٧ان ٖمغ ٦خبها لهم ٞإوٞهم ما ٞحها ،وبطا ٢غؤث صخيٟتهم ٞاعصصَا ٖلحهم
والؿالم".3
زم جىلى الخالٞت ٖلى بً ؤبي َالب ٨ٞخب لهم:
"بؿم هللا الغخمً الغخيمَ .ظا ٦خاب مً ٖبض هللا ٖلي بً ؤبي َالب ؤمحر اإلاامىحن ألَل الىجغاهيت ،به٨م ؤجيخمىوي
ب٨خاب مً هبي هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ٞيه قغٍ ل٨م ٖلى ؤهٟؿ٨م وؤمىال٨م ،وبوي وٞيذ ل٨م بما ٦خب ل٨م مدمض نلى
هللا ٖليه وؾلم وؤبى ب٨غ وٖمغ؛ ٞمً ؤحى ٖلحهم مً اإلاؿلمحن ٞلي ٠لهم وال يًامىا وال يٓلمىا وال ييخ٣و خ ٤مً
خ٣ى٢هم".4
ٔ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص ٘ٛ؛ الطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،ج ٖ ،صٕٕٔ .وانظر :الطبقات الكربى ،أبو عبد
ا﵁ زلمد بن سعدٖ ،تقيق :زلمد عبد القادر عطا( ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتوت ،الطبعة :األوىل ٔٗٔٓ ،ىػ  ٜٜٔٓ -ـ) ،جٔ ،ص.ٕٙٛ
ٕ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص٘ٛ؛ ابن سعد ،الطبقات الكربى ،جٔ ،ص.ٕٙٛ
ٖ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص.ٛٙ
ٗ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص.ٛٚ
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اإلاىلب الثالث :الخأهُذاث إلًفاء َزٍ الػهىد
ً
ً
اَخماما بالٛا .ويد ٟٔلىا الخاعيش الغؾاثل التي ٦خبذ بإيضو الخل٣اء
و٢ض ٧ان زلٟاء اإلاؿلمحن حهخمىن بهظٍ الٗهىص
وألامغاء إليٟاء َظٍ الٗهىصَ .ظا ٖمغ بً الخُاب ي٨خب بلى ؤبي ٖبيضة بً الجغاح ٞاجذ الكام خيىما ؤزبرٍ بٟخذ الكام
وَلب مىه ما طا يٟٗل بٗض٣ٞ .اٖ ٫مغ ٞيه:
"ٖ ٠٦جهم الؿبي وامى٘ اإلاؿلمحن مً ْلمهم وؤلايغاع بهم وؤ٧ل ؤمىالهم بال بدلها ووفى لهم بكغَهم الظو قغَذ
لهم في ظمي٘ ما ؤُٖيتهم".
وإلاا ٞخدذ حؿتر ؾم٘ ٖمغ بان ؤَلها حهغبىن مً حؿتر ويتر٧ىن بيىتهم وؤمىالهم٨ٞ ،خب بلى ٖخبت ؤن ؤوٞض ٖلي ً
وٞضا
ّ
َّ
مهض ،١و٢ض
مً نلخاء ظىض البهغة ٖكغةٞ ،ىٞض بلى ٖمغ ٖكغةٞ ،حهم ألاخىٞ ٠لما ٢ضم ٖلى ٖمغ ٢ا :٫بهٖ ٪ىضو
ً
عظالٞ ،إزبروي ؤؤن ُْلمذ ّ
الظمت ،ؤإلآلمت هٟغوا ؤم لٛحر طل٪؟٣ٞ ،ا :٫ال بل لٛحر مٓلمت ،والىاؽ ٖلى ما جدب
عايخ٪
ً
٢اٞ :٫ىٗم بطا! اههغٞىا بلى عخال٨م ٞاههغ ٝالىٞض بلى عخالهمٞ ،ىٓغ في زيابهم ٞىظض زىبا ٢ض زغط َغٞه مً ٖيبت
ٞكمه ،زم ٢ا :٫إلاً َظا الشىب مى٨م؟ ٢ا ٫ألاخى :٠لي٢ ،اٞ :٫ب٨م ؤزظجه؟ٞ ،ظ٦غ ً
زمىا ً
يؿحرا ،زماهيت ؤو هدىَا ،وه٣و
مما ٧ان ؤزظٍ به -و٧ان ٢ض ؤزظٍ بازجي ٖكغ٢ -اٞ :٫هال بضون َظا ،وويٗذ ًٞلخه مىيٗا حٛجي به مؿلما! خهىا
ويٗىا الًٟى ٫مىايٗها جغيدىا ؤهٟؿ٨م وؤمىال٨م ،وال حؿغٞىا ٞخسؿغوا ؤهٟؿ٨م وؤمىال٨م ،بن هٓغ امغئ لىٟؿه
و٢ضم لها يسل ٠له ٨ٞإهه لم يُمئن بهم ٨ٞخب بلى ٖخبت:
"ؤن ؤٖؼب الىاؽ ًٖ الٓلم ،واج٣ىا واخظعوا ؤن يضاٖ ٫لي٨م لٛضع ي٩ىن مى٨م ؤو بػيٞ ،ةه٨م بهما ؤصع٦خم باهلل ما
َّ
ؤصع٦خم ٖلى ٖهض ٖاَض٦م ٖليه ،و٢ض ج٣ضم بلي٨م ٞيما ؤزظ ٖلي٨مٞ ،إوٞىا بٗهض الله ،و٢ىمىا ٖلى ؤمغٍ ي ً٨ل٨م ٖىها
وهانغا".
ّ
ؤو٦ ٫خاب ٦خبه ٖشمان عضخي هللا ٖىه بلى ّ
ٖماله إلاا ُولي صليل الَخمام الخلٟاء في ؤمغ ؤَل الظمت ٞإوناَم ٞيه بإن
ً
هللا ظٗلهم عٖاة ،وليـ ظباة ،وبن نضع َظٍ ألامت زل٣ىا عٖاة ،لم يسل٣ىا ظباةٞ ،يجب ٖلحهم ؤن يىٓغوا في ؤمىع
اإلاؿلمحن ٞيما ٖلحهم ٞخُٗىَم ما لهم ،وجإزظوَم بما ٖلحهم ،زم في خ٣ى ١ؤَل بالظمتٞ ،خُٗىَم الظو لهم ،وجإزظوَم
بالظو ٖلحهم  .و٢ا ٫في ؤو٦ ٫خاب ٦خبه بلى ٖما ٫الخغاط:
"ٞةن هللا زل ٤الخل ٤بالخٞ ،٤ال ي٣بل بال الخ ،٤زظوا الخ ٤وؤُٖىا الخ ٤به وألاماهت ألاماهت٢ ،ىمىا ٖلحها ،وال
ج٩ىهىا ؤو ٫مً يؿلبهاٞ ،خ٩ىهىا قغ٧اء مً بٗض٦م بلى ما ا٦دؿبخم والىٞاء الىٞاء ،ال جٓلمىا اليديم وال اإلاٗاَضٞ ،ةن هللا
زهم إلاً ْلمهم".
وال يؿخسضم مشل َظٍ الخإ٦يضاث ٦ـ"ألاماهت ألاماهت" و"الىٞاء الىٞاء" بال في ؤمغ ّ
مهم.
اإلابدث الثاوي :جىبُلاث َزا الذظخىس في اإلاػاَذاث بين اإلاعلمين وغيرَم
مً الٟخىخاث اإلاهمت في زالٞت ٖمغ ٞخذ بيذ اإلا٣ضؽ وله م٩اهت مغمى٢ت في الخاعيش ؤلاؾالمي بما َى مبٗض الغؾل
وألاهبياء وم٣بر ؤ٦ثرَم ،وال٣بلت ألاولى لٗباصة هللا حٗالى ول٩ىهه مؿغي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم وَى اإلاسجض وعص
ط٦غٍ في ال٣غآن ال٨غيم بؿىعة ؤلاؾغاء ،وَى خغام ٖىض الحهىص والىهاعي ٦ظلٞ ،٪لما ٞخده ٖمغ بً الخُاب ٞما ؤزغط
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ٚحر اإلاؿلمحن مىه وما ؤظبرَم ٖلى ٢بى ٫ؤلاؾالم ٦ضيً بل ٦خب ً
٦خابا لهم وؤُٖاَم ٞيه مً الخ٣ى ١ما ال ؤُٖاَم
ؤمغائهم٨ٞ .خب ٞيه:
َّ
َّ
"بؿم الله الغخمً الغخيم َظا ما ؤُٖى ٖبض الله ٖمغ ؤمحر اإلاامىحن ؤَل بيلياء مً ألامان ،ؤُٖاَم ؤماها ألهٟؿهم
وؤمىالهم ،ول٨ىاجؿهم ونلباجهم ،وؾ٣يمها وبغيئها وؾاثغ ملتها ،ؤهه ال حؿ٦ ً٨ىاجؿهم وال تهضم ،وال ييخ٣و مجها وال مً
خحزَا ،وال مً نليبهم ،وال مً شخيء مً ؤمىالهم ،وال ي٨غَىن ٖلى صيجهم ،وال يًاع ؤخض مجهم ،وال يؿ ً٨بةيلياء مٗهم
ؤخض مً الحهىص ،وٖلى ؤَل بيلياء ؤن يُٗىا الجؼيت ٦ما يُٗي ؤَل اإلاضاثً ،وٖلحهم ؤن يسغظىا مجها الغوم واللهىثٞ ،مً
زغط مجهم ٞةهه آمً ٖلى هٟؿه وماله ختى يبلٛىا مإمجهم ،ومً ؤ٢ام مجهم ٞهى آمً ،وٖليه مشل ما ٖلى ؤَل بيلياء مً
الجؼيت ،ومً ؤخب مً ؤَل بيلياء ؤن يؿحر بىٟؿه وماله م٘ الغوم ويسلي ِبب َثيٗهم ونلبهم ٞةجهم آمىىن ٖلى ؤهٟؿهم وٖلى
بيٗهم ونلبهم ،ختى يبلٛىا مإمجهم ،ومً ٧ان بها مً ؤَل ألاعى ٢بل م٣خل ٞالنٞ ،مً قاء مجهم ٗ٢ضوا ٖليه مشل ما ٖلى
ؤَل بيلياء مً الجؼيت ،ومً قاء ؾاع م٘ الغوم ،ومً قاء عظ٘ بلى ؤَله ٞةهه ال يازظ مجهم شخيء ختى يدهض خهاصَم،
َّ
وٖلى ما في َظا ال٨خاب ٖهض الله وطمت عؾىله وطمت الخلٟاء وطمت اإلاامىحن بطا ؤُٖىا الظو ٖلحهم مً الجؼيت".1
وما ٧ان َظا م٘ ؤَل بيليا ٞدؿب بل ٧ان لجمي٘ ؤ٢ىام ٞخذ اإلاؿلمىن بالصَم ،و٢ض ؤُٖاَم اإلاؿلمىن الخٟٔ
وألامان مً هللا حٗالى ختي جخًمىىا خ ٟٔصيجهم وظاء في ٦خاب ؾىيض ْيبً م٣غن الظو ٦خبه ألَل ظغظان بٗض الٟخذ:
2

"ولهم ألامان ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم ومللهم وقغاجٗهم".

وهٟـ اإلاٗاَضة ٖاَضَا م٘ اَل ٢ىمـ خيىما ٞخدها ٞضٖاَم بلى الهلر و٦خب لهم:
َّ
"بؿم الله الغخمً الغخيم َظا ما ؤُٖى ؾىيض ْيبً م٣غن ؤَل ٢ىمـ ومً خكىا مً ألامان ٖلى ؤهٟؿهم ومللهم
وؤمىالهم".3
وإلاا ٞخذ ٖخبت ْيبً ٞغ٢ض ؤطعبيجان ٦خب ً
٦خابا بيىه وبحن ؤَل ؤطعبيجان ٣ٞاٞ ٫يه:
َّ
"بؿم الله الغخمً الغخيم َظا ما ؤُٖى ٖخبت ْيبً ٞغ٢ضٖ ،امل ٖمغ ْيبً الخُاب ؤمحر اإلاامىحن ؤَل ؤطعبيجان-
ؾهلها وظبلها وخىاقحها وقٟاعَا وؤَل مللها٧ -لهم ألامان ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم ومللهم وقغاجٗهم".4
وظاء في ٦خاب الىٗمان ْيبً م٣غن وخظيٟت ألَل اإلااَحن:
َّ
"بؿم الله الغخمً الغخيمَ ،ظا ما ؤُٖى الىٗمان ْيبً م٣غن ؤَل ماٍ بهغاطان ،ؤُٖاَم ألامان ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم
وؤعايحهم ،ال يٛحرون ٖلى ملت ،وال يدا ٫بيجهم وبحن قغاجٗهم".5
و٦خب في اإلادغم ؾىت حؿ٘ ٖكغة ألَل ماٍ صيىاع:
ٔ أبو جعفر الطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي( ،دار الًتاث – بَتوت ،الطبعة :الثانية  ٖٔٛٚ -ىػ) ،جٖ ،ص.ٜٙٓ
ٕ الطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،جٗ ،صٕ٘ٔ.
ٖالطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،جٗ ،صٕ٘ٔ.
ٗ الطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،جٗ ،صٗ٘ٔ.
٘ الطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،جٗ ،ص.ٖٔٚ
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َّ
"بؿم الله الغخمً الغخيم َظا ما ؤُٖى خظيٟت ْيبً اليمان ؤَل ماٍ صيىاع ،ؤُٖاَم ألامان ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم
وؤعايحهم ،ال يٛحرون ًٖ ملت ،وال يدا ٫بيجهم وبحن قغاجٗهم".1
َظٍ بٌٗ الىماطط  ِ٣ٞوال يم ً٨بخهائَا في َظا البدض الىظحز ،ول٨ىه يٟ٨ي إلاً يغيض مٗغٞت الخ.٤
اإلاىلب ألاوٌ :خفظ هفىط غير اإلاعلمين
و٢ض ٢ضم زلٟاء اإلاؿلمحن جُبي٣اث ٖمليت لهظٍ اإلآاَغٞ ،الىٟـ ؤلاوؿاهيت ً
صاثما مىي٘ اٖخباع في ؤلاؾالم ،لظا
ليـ ألخض مهما ٧ان ؤن يؿلب خ ٤الخياة ؤو بوؿان بال بؿلُان ،وَظٍ الخغمت ليؿذ مسخهت بمؿلم بل يؿخىو ٞحها
ْي َث َث َث َث
َث ْي َث َث َث َث ْي ً َث ْي َث ْي
َث َث
ى ٨ٞإ َّه َثما َ ٢ثخ َثل
٧ل ٞغص مً ؤٞغاص ؤلاوؿاهيت ،وص٫
ٖليه ٢ى ٫هللا حٗالى بط ٢ا :٫مً ٢خل هٟؿا ِببٛح ِبر هٍ ٟس
ـ ؤو ٞؿ ٍساص ِبفي ألاع ِب
َّ َث َث ً َث َث ْي َث ْي َث َث َث َث َث َّ َث َث
َّ
َث
ْي
ً
َث
َث
الىاؽ ظ ِبميٗا ومً ؤخياَا ٨ٞإهما ؤخيا الىاؽ ظ ِبميٗا﴾ [اإلااثضةٞ ،]32:مً يٗخضو ٖلى هٟـ بوؿاهيت واخضة ٨ٞإهما
اٖخضو ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٧له ،ومً خاٖ ٔٞلحها ٨ٞإهما خاٖ ٔٞلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٧له٣ٞ .ض قبه الىاخض بالجمي٘
َّ
وظٗل خ٨مه ٦د٨مهم .والؿبب ؤن "٧ل بوؿان يضلى بما يضلى به آلازغ مً ال٨غامت ٖلى الله وزبىث الخغمتٞ ،ةطا ٢خل
ً
َّ
٣ٞض ؤَحن ما ٦غم ٖلى الله وَخ٨ذ خغمخه وٖلى الٗ٨ـٞ ،ال ٞغ ١بطا بحن الىاخض والجمي٘ في طل.2"٪
ؤما في الؿىت الىبىيت ٞهىا ٥عواياث حكحر بلى خغمت ٢خل الىٟـ اإلاٗاَضة ،وطل ٪بالهياهت ًٖ الىٟـ البكغيت
واإلادآٞت ٖلحها .ؤزغظه البساعو ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗام عضخي هللا ٖجهما ؤن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم
َث
الج َّىتَ ،ثوب َّن ع َث
٢اَ » :٫ثم ْيً َثَ ٢ثخ َثل ُم َثٗ َثاَ ًضا َثل ْيم َثيغ ْيح َثعاث َثد َثت َث
يد َثها ُج َث
ىظ ُض ِبم ْيً َثم ِبؿ َثحر ِبة ؤ ْيعَثب ِبٗ َثحن َثٖ ًاما« 3و٦شحر ما يُل ٤اؾم اإلاٗاَض ٖلى
ِب ِب
ِب ِب ِب
ؤَل الظمت ،4وٖليه ظغي الٗغ ٝؤلاؾالمي ٖلى حؿميت اإلاىاَىحن في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي مً ٚحر مؿلمحن باؾم ؤَل الظمت،
والظمت 5و٦ظل ٪يضٖ ٫ليه آلايت التي وعصث في ال٣هام ،ي٣ى ٫هللا ٖؼ وظلَ :ثيا َثؤ ُّح َثها َّالظ َث
يً َثآم ُىىا ُ٦خ َثب َثٖ َثل ْيي ُُ ٨م ْيالَ ٣ث
ه ُ
ام
ِب
ِب
ِب
ْي َث َث
ٞ .]178هظٍ آلايت وآلاياث ألازغي التي جىظب ال٣هام وألاخاصيض 6التي وعصث في َظا الكإن ي٣خطخي
ِبفي الْ ٣يخلى﴾ [الب٣غة:

ٔالطربي ،تاريخ الرسل وادللوؾ ،وصلة تاريخ الطربي ،جٗ ،ص.ٖٔٚ
ٕ أنظر :أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أمحد ،الزسلشري جار ا﵁ ،الكشاؼ عن حقائق غوامض التْنزيل( ،بَتوت :دار الكتاب العريب ،ط ٖٔٗٓٚ ،ى) ،ج ٔ،
ص.ٕٙٚ
ٖ أخرجو البخاري صحيحو ،يف "كتاب الديات" باب إمث من قتل ذميا بغَت جرـ ،والبيهقي من رواية صفواف بن سليم ،وأبو داود والنسائي من حديث أيب بكرة.
ٗ يقوؿ العظيم آبادي يف عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود  " :ادلعاىد من كاف بينك وبينو عهد وأكثر ما يطلق يف احلديث على أىل الذمة وقد يطلق على غَتىم من
الكفار إذا صوحلوا على ترؾ احلرب مدة ما انتهى  .أنظر :زلمد أشرؼ بن أمَت الصديقي ،العظيم آبادي ،عوف امل عبود شرح سنن أيب داود( ،بَتوت :دار الكتب
العلمية ،طٕٔٗٔ٘ ،ىػ) ،ج ،ٚصٖٖٔ.
٘ للتفصيل يرجع إىل فتوح الشاـ ،زلمد بن عمر الواقدي( ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل ٔٗٔٚىػ ٜٜٔٚ -ـ)؛ فتوح البلداف ،أمحد بن حيِت بن جابر
بن داود البَ ََلذُري( ،دار ومكتبة الوالؿ -بَتوت ،عاـ النشر  ٜٔٛٛ :ـ) ،تاريخ الرسل وادللوؾ للطربي ،تاريخ اإلسَلـ ووفيات ادلشاىَت واألعَلـ ،مشس الدين أبو
عبد ا﵁ الذىيب ،ا﵀قق :عمر عبد السَلـ التدمري( ،الناشر :دار الكتاب العريب ،بَتوت ،الطبعة :الثانية ٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ)
ٙ
ِ
ِ
يد » أخرجو البخاري يف باب كيف
يل فَػ ُه َو ِٓتََِْت النَّنظََريْ ِن ،إِ َّنما أَ ْف يػُ ْف َدى َوإِ َّنما أَ ْف يُِق َ
عن أيب ىريرة قاؿ خطب رسوؿ ا﵁  بوـ فتح مكة فقاؿ َ « " :م ْن قُت َل لَوُ قَت ٌ
َِّن
تعرؼ لقطة أىل مكة من كتاب يف اللقطة ،رقم احلديث  .ٕٖٗٗ :وعن ابن مسعود أف رسوؿ ا﵁  قاؿ« :الَ َِحي ُّل َد ُـ ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم ،يَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِلَوَ إَِّنال اللَّنوُ َوأ ي
ِ
ِ
وؿ اللَّن ِو ،إَِّنال بِِح َدى ََلَ ٍ
َف النَّنػ ْفس بِالنَّنػ ْف ِ
ث  :النَّنػ ْفس بِالنَّنػ ْف ِ
اع ِة » أخرجو البخاري يف باب قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :أ َّن
س
َر ُس ُ
ب َّن
الزِاِّنَ ،وادلَا ِر ُؽ م َن الديي ِن التَّنا ِرُؾ للْ َج َم َ
ْ
سَ ،والثَّنػي ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّن
َّن
َّنارةٌ لَوُ َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللوُ فَأُولَ ِ َؾ ُى ُم الظال ُمو َف﴾ [ادلائدة:
صد َ
الع ُْت َواألَنْ َ
الع ْ َ
ص ٌ
اص فَ َم ْن تَ َ
وح ق َ
ُت ب َ
َو َ
َّنؽ بو فَػ ُه َو َكف َ
ف باألَنْف َواألُذُ َف باألُذُف َوال يس َّنن بال يس ين َواجلُُر َ
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ٖمىمها وال جٟغ ١بحن مؿلم وٚحر مؿلم ،و٢خل اإلاؿلم بالظمي .و٢ض ؾىي الكاعٕ الىٟىؽ ؤلاوؿاهيت وما ٞغ ١بحن اإلاؿلم
واإلاٗاَض في ال٣هام والضيت و٢ض َب ٤عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم َظا في ً٢اثه و٢ض عوي ٖبض الغػا ١الهىٗاوي ؤن
عظال مً ؤَل الظمت ؤحى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ٣ٞا" :٫بها ٖاَضها ٥وبايٗىاٖ ٥لى ٦ظا و٦ظا ،و٢ض زتر بغظل مىا
٣ٞخل٣ٞ ،اَ « :٫ثؤ َثها َثؤ َثخ َُّ ٤ثم ْيً َثو َثفى ب ِبظ َّم ِبخ ِبه»ٞ ،إم٨ىه مىه ًٞغبذ ٖى٣ه ،1وال ي ٠٣ألامغ َىا بل ّ
َب ٤زلٟاء الغاقضيً َظٍ
ِب
الٗهىص ووٞاَم .و٢ض خ ٟٔالخاعيش لىا هماطط مً ٖهضَم .بظ٦غ مجهم َىا البٌٗ بازخهاع.
٧ان في ٖهض ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه عظال مً ؤَل الظمت ُ٢خل بالكام ً
ٖمضا ،و٧ان ٖمغ بط طا ٥بالكامٞ ،لما
ِب
بلٛه طل٢ ٪ا٢ :٫ض وٗ٢خم بإَل الظمت أل٢خلىه به ،زم قٟى ؤبى ٖبيضة بً الجغاح عضخي هللا ٖىه ٣ٞبل قٟاٖخه و٢طخى
ٖليه بإل ٠صيىاع مٛلٓا ٖليه ،2وفي ٢هت ؤزغي ؤن عظال مً ب٨غ بً واثل ٢خل عظال مً ؤَل الخحرة ٨ٞخب ٞيه ٖمغ بً
الخُاب عضخي هللا ٖىه ؤن يض ٘ٞبلى ؤولياء اإلا٣خىٞ ،٫ةن قاءوا ٢خلىا وبن قاءوا ٖٟىاٞ .ض ٘ٞالغظل بلى ولي اإلا٣خى ،٫بلى
عظل ي٣ا ٫له :خىحن مً ؤَل الخحرة ٣ٞخله.3
وفي ٖهض ٖشمان عضخي هللا ٖىه ٢خل ابً قاؽ الجظامي عظال مً ؤهباٍ الكامٞ ،غ ٘ٞبلى ٖشمان عضخي هللا ٖىه ٞإمغ
ب٣خله ،ل٧ ً٨لمه الؼبحر عضخي هللا ٖىه وهاؽ مً ؤصخاب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ،عضخي هللا ٖجهم ،وقٟٗىا له،
٣ٞبل وظٗل ٖليه الضيت.
ومً زلٟاء الغاقضيً بل مً الصخابت ٧لهم ٧ان ٖلى بً ؤبي َالب عضخي هللا ٖىه ؤٖلم بال٣اهىن ؤلاؾالمي وؤمهغ،
وؤنض ١ع ًؤيا وبؿبب َظٍ الهٟاث ونٟه الغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم بإ٢طخى الصخابت ٣ٞض عٗٞذ بليه ً٢يت عظل مً
ً
اإلاؿلمحن٢ ،خل عظال مً ؤَل الظمت٣ٞ ،امذ ٖليه البيىت ٞإمغ ب٣خلهٞ ،جاء ؤزىٍ ٣ٞا :٫بوي ٢ض ٖٟىث٢ ،ا ٫له ٖلىٞ :لٗل
الىاؽ َضصو ٥وٞغ٢ى ٥وٞؼٖىٞ ،٥إظاب و٢ا :٫ال ،ول٢ ً٨خله ال يغص ٖلي ؤدي ،وٖىيىوي٣ٞ ،ا ٫له " :ؤهذ ؤٖلم مً ٧ان
له طمخىا ٞضمه ٦ضمىا ،وصيخه ٦ضيدىا".4

٘ٗ] من كتاب الديات ،رقم احلديث .ٙٛٚٛ :فتعبَت النفس بالنفس يشمل بعمومو قاتل الذمي كما يشمل قاتل ادلسلم ،وكذلك أف القصاص عقوبة ٕتب على من
ارتكب اجلرمية دوف أف يؤ ر يف ذلك دين من وقعت عليو اجلرمية أو أصابو ضرر منها .أنظر:
ٔ
مرسَل يف باب قود ادلسلم بالذمي ،رقم  ،ٔٛ٘ٔٗ :وأخرجو الدار قطٍت يف " سننو " عن عمار بن مطر نا إبراىيم بن زلمد األسلمي
أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاِّن ً
عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن البيلماِّن عن ابن عمر ،أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قتل مسلما ٔتعاه د ،وقاؿ  «:أنا أكرـ من وىف بذمتو »
أنظر للتخريج  :نصب الراية "كتاب اجلنايات" باب ما يوجب القصاص وما ال يوجبو  .وليس احلديث يناقض فيما أخرجو البخاري يف صحيحو بأنو ال يقتل ادلسلم
بكافر ٔتا وقع عند أيب داود من طريق احلسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ  :ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده ،فالكافر الذي ال يقتل بو ادلسلم ىو
احلريب وليس ذو عهد.
ٕ أنظر :السنن الكربى للبيهقي ،ا﵀قق :زلمد عبد القادر عطا (بَتوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثالثة ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ /ـ) ج ،ٛص.ٜ٘
ٖ ادلصدر السابق وانظر :معرفة السنن واآل ار لليبىقي ،ا﵀قق :عبد ادلعطي أمُت قلعجي( ،بَتوت :دار قتيبة ،الطبعة :األوىلٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٔ /ـ) جٕٔ ،ص.ٕٙ
ٗ أنظر :سنن الدار قطٍت( ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٓٓٗ /ـ) ،جٗ ،صٜٔٚ؛ والبيهقي ،ج ،ٛصٕ .ٙرقم.ٜٖٔ٘ٗ :
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َظٍ الً٣ايا جضٖ ٫لى عخمت هللا ٖلى ؤلاوؿان وؤهه ال بٟغ ١بوؿان وبوؿان ،وال٣هام والضيت ٞحهم مشل ٢هام
اإلاؿلمحن وصيتهم .و٢ض نغح به صاع ُ٢جي ؤن ؤبا ب٨غ ،وٖمغ عضخي هللا ٖجهما ٧اها يجٗالن صيت الحهىصو والىهغاوي بطا ٧اها
مٗاَضيً صيت الخغ اإلاؿلم.1
اإلاىلب الثاوي :خفظ أمىاٌ غير اإلاعلمين
ومً مٓاَغ الغخمت لهم ؤن الكاعٕ ؤب٣ى ٢بًتهم في ؤمىالهم وؤعايحهم و٧ان ٖمغ عضخي هللا ٖىه ً
صاثما يىصخي ٖمالهم
بهم ويدظعَم و٢ض َبٖ ٤مغ َظا في ٖهضٍ في ب٣إ ؤلاؾالم والبلضان اإلاٟخىخت و٧اهذ َظٍ البالص بالص ػعاٖت وفي خ٣ي٣ت
٧ان الٗهض ٖهض الؼعاٖت و٧ان خا ٫ؤَل الؼعاٖت بإجهم ٧اهىا ال يمل٩ىجها بل ٧اهذ ألاعاضخي مل ٪للخ٩ىمت ؤو ألصخاب الجاٍ
واإلااَ ،٫االء ٧اهىا يإزظون مً الؼعاٖت وؿبت ٦بحرة و٧اهىا يُٗىن ألصخاب ألاعاضخي ما يؿض عم٣هم وي٣يم نلبهم ،وَظا
٧ان الخا ٫لجمي٘ البلضان مً ٞاعؽٖ ،غا ،١مهغ والكامٞ ،إو بلض ٧اهذ جٟخذ ٢بل ؤلاؾالم ج٣ؿم ؤمىالهم وؤعايحهم في
اإلالى ٥وؤَل الجاٍ والجىىص ،وإلاا ٞخذ ٖمغ عضخي هللا ٖىه ٖغا٩ٞ ١ان الصخابت يغون ؤن ج٣ؿم ألاعى بحن اإلاجاَضيً و٧ان
ٖمغ عضخي هللا ٖىه يغي ٚحر طل ،٪و٧ان مً عؤيه ؤن ال يإزظَا ؤلامام مجهم ،وهي مل ٪لهم يخىاعزىجها ويدبايٗىجها ويً٘
ٖلحهم الخغاط ،وال ي٩لٟىا مً طل ٪ما ال يُي٣ىنٞ ،إب٣ى ؤعايحهم في ٢بًتهم ل٩ي يخمخ٘ بها ألاظيا ٫ال٣اصمت ويؿخٟيض مجها،
ٞبٗض اإلاىا٢كت واإلاكىعة وا ٤ٞالصخابت عؤو ٖمغ عضخي هللا ٖىه ،وبظل ٪ؤُٖاَم خ٣ى ١ا ِبإلال٨يت و٧ان مً خ٣هم ٞحها ؤن
يبيٗىَا ؤو يجٗلىَا ً
عَىا متى قائا .2وَظا ٧ان خا ٫ؤعاضخي مهغٞ ،إب٣ى ألاعى جدذ ػعاٖهم ،و٦ظل ٪ؤب٣ى ٖمغ هٓام
ً
مىظىصا ٢بل ؤلاؾالم ،بال ؤنلر اإلاٟاؾض وما ٧ان ٞحها مً الجىع ،و٧ان ً
مهخما في ؤزظ الخغاط ختي ٧ان
ألاعى الظو ٧ان
يىٓغ بلى مهضع ؾ٣ايت الؼعاٖت ويصخو وؿبت الخغاط في الى٣و والؼياصة ،ويىٓغ جٟهيل طلٖ ٪ىض اإلا٣غيؼو ،3و٢ض مى٘
ٖمغ الجىض مً الٗغب ًٖ الؼعاٖت وظٗل لهم الىْاث ٠مً بيذ اإلاا ،٫وبن ٧ان َظا ٖلى مهلخت ٖؿ٨غيت ول٧ ً٨ان ٞيه
مىٟٗت ٖٓيمت للظميحن و٢ض ٧ان قضيض ألازظ ٖلى طل ٪و٢ض ؤزغط ابً ٖبض الخ٨مٖ ًٖ ،بض هللا بً َبحرة ،ؤن ٖمغ بً
الخُاب عضخي هللا ٖىه ؤمغ مىاصيه ؤن يسغط بلى ؤمغاء ألاظىاص يخ٣ضمىن بلى الغٖيت؛ ؤن ُٖاءَم ٢اثم ،وؤن عػٖ ١يالهم
ؾاثلٞ ،ال يؼعٖىن "وال يؼعٖىن"ٞ .إحى قغي ٪بً ؾمي الٛهيٟي ٖمغو بً الٗام٣ٞ ،ا :٫به٨م ال حُٗىها ما يدؿبىا،
ؤٞخإطن لي في الؼعٕ؟ ٢ا :٫ما ؤ٢ضع ٖلى طلٞ ،٪ؼعٕ قغي ٪مً ٚحر بطن ٖمغو٨ٞ ،خب ٖمغو بلى ٖمغ بً الخُاب يسبرٍ ؤن
ً
ً
قغي٩ا خغر بإعى مهغ ٨ٞخب بليه ٖمغ :ؤن ابٗض ّ
بلي به "ٞبٗض به بليه٣ٞ ،ا ٫له ٖمغ :ألظٗلى ٪ه٩اال إلاً زل٢ ،٪ٟا:٫
ؤو ج٣بل مجي ما ٢بل هللا مً الٗباص؟ ٢ا :٫وجٟٗل؟ ٢ا :٫وٗم٨ٞ ،خب بلى ٖمغو بً الٗام :بن قغي ٪بً ؾمي ظاءوي ً
جاثبا.
َث
٣ٞبلذ مىه" .4و٦ظل ٪اقتري الليض بً ؾٗض قيئا مً ؤعى مهغ ٞإه٨غٍ الٗلماء في ٖهغٍ 5و٧ان بالبهغة عظل ي٨جى ؤ َثبا
ٔ أنظر :سنن الدار قطٍت ،كتاب احلدود والديات وغَته ،رقم ،ٖٕٗٗ :جٗ ،ص.ٔٗٛ
ٕ أنظر :تفصيل ذلك يف كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم (ادلكتبة األزىرية للًتاثٖ ،تقيق :طو عبد الرءوؼ سعد ،سعد حسن زلمد) ،جٔ ،ص٘.ٚ
ٖ أنظر :أمحد بن علي ،تقي الدين ادلقريزي ،ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل ار( ،الناشر  :دار الكتب العلمية ،بَتوت ،الطبعة :األوىل ٔٗٔٛ ،ىػ).
ٗ أنظر  ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جَلؿ الدين السيوطي ،حسن ا﵀اضرة يف تاريخ مصر والقاىرة ،ا﵀قق  :زلمد أبو الفضل إبراىيم( ،دار إحياء الكتب العربية -
عيسى البايب احلليب وشركاه – مصر ،الطبعة :األوىل  ٖٔٛٚىػ  ٜٔٙٚ -ـ) ،ص٘٘ٔ ،وانظر :عبد الرمحن بن عبد ا﵁ بن عبد احلكم ،أبو القاسم ادلصري ،فتوح
مصر وادلغرب( ،مكتبة الثقافة الدينية ٔٗٔ٘ ،ىػ) ،ص.ٜٔٛ
٘ أمحد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيٍت العبيدي ،تقي الدين ،ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل ار( ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،الطبعة  :األوىل،
 ٔٗٔٛىػ) جٕ ،صٗ.ٛ
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َّ
الله ،وي٣ا ٫له ها ،٘ٞو٧ان ؤوَ ٫ث
َث
مً اٞخال الٟال بالبهغة ٞإحى ُٖ َثمغ ٣ٞا ٫له :بن بالبهغة ؤعيا ليؿذ مً ؤعى الخغاط
ٖ ْيبض ِب
َث َث
َث
َّ
وال جًغ بإخض َث
مً اإلاؿلمحن٨ٞ .خب ُٖ َثمغ ِببلى ؤ ِببي مىسخى ؤن ؤبا َثٖ ْيبض الل ِبه ؾإلجي ؤعيا َثٖلى صظلت يٟخلى ٞحها زيله ٞةن ٧اهذ
في ٚحر ؤعى الجؼيت وال يجؼؤ بلحها ماء الجؼيت ٞإُٖه بياَا ،1وبطا جدخاط الخ٩ىمت ألاعى ٩ٞاهذ جاصو ٢يمتها٧ ،اإلاسجض
الجام٘ بال٩ىٞت ٣ٞض ُبجي ببٌٗ ه٢ ٌ٣هىع الخحرة وخؿبذ ألَل الخحرة ٢يمت طل ٪مً ظؼيتهم ،2و٦ظلٖ ٪مغ زليٟت
َث
اإلاىهىع بٛضاص وبجى مسجضو مضيىت الؿالم ،وبجى ال٣ىُغة الجضيضة َثٖلى الهغاة ،وابخإ ؤعى مضيىت الؿالم مً ٢ىم مً
ؤعباب ال٣غي باصوعيا وُ٢غبل وبهؼبى ١وجهغبحن ،3و٧اهىا ؤَل الجؼيت.
و٧ان ٖمغ عضخي هللا ٖىه حهخم ب٨شحر في قاون الظميحن في خ ٟٔالىٟىؽ وألامىا ٫ويغؾل اإلا٩اجيب بلى ٖمالهم في َظا
الكإن ،و٢ض ٦خب بلى ؾٗض بً و٢ام ومىٗه ًٖ الجزو ٫في ٢غي ؤَل الهلر والظمت ،و٢ا ٫لهٞ": :ال يضزلها مً ؤصخاب٪
بال مً جش ٤بضيىه .وال يغػؤ ؤخضا مً ؤَلها قيئاٞ :ةن لهم خغمت وطمت ابخليخم بالىٞاء بها ٦ما ابخلىا بالهبر ٖلحهاٞ ،ما
ّ
نبروا ل٨م ٞخىلىَم زحرا ،وال حؿدبهغوا ٖلى ؤَل الخغب بٓلم ؤَل الهلر" ،4و٧ان ي٨غٍ الدكضيض في ؤزظ الجؼيت وفي
يىم مً ألايام مغ بُغي ٤الكام وَى عاظ٘ في مؿحرٍ مً الكام ٖلى ٢ىم ٢ض ؤ٢يمىا في الكمـ ٞؿإ ٫الىاؽ ًٖ قإجهم،
٣ٞيل له :ؤ٢يمىا في الكمـ في الجؼيت٨ٞ ،غٍ طل ٪وصزل ٖلى ؤمحرَم و٢ا ٫له" :صٖىَم ،ال ج٩لٟىَم ما ال يُي٣ىن؛ ٞةوي
ؾمٗذ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ي٣ى: "٫ال حٗظبىا الىاؽ ٞةن الظيً يٗظبىن الىاؽ في الضهيا يٗظبهم هللا يىم
ال٣يامت" ،5وؤمغ بهم ٞسلى ؾبيلهمَ ،ظٍ بٌٗ الىماطط مً جُبي٣اث اإلاؿلمحن مً ؤخ٩ام الضؾخىع ،والترار ؤلاؾالمي
مملىء مً مشل َظٍ الىماطط اإلامحزة والتي جىضر ظىاهب الغخمت لئلؾالم مٗهم .و٧ان زلٟاء اإلاؿلمحن يىنىن بهم
ؤمغاءَم في ٞتراث مسخلٟت ويجشىجهم في جُبي٣اث ؤلاؾالم والغ ٤ٞبهم ،وبطا ٦بر الغظل مجهم وليـ له ماُ ٫
ٞيىٖ ٤ٟليه.
ٞةن ٧ان له خميم ٞيامغ خميمه ؤن يىٖ ٤ٟليه.6
اإلاىلب الثالث :خفظ خلىكهم الذًيُت
َظا َى اإلآهغ الشالض للغخمت في َظٍ اإلاٗاَضة ٣ٞض جخًمً ؤلاؾالم خ ٟٔخ٣ى٢هم الضيييت ،ه٣ضم َىا بٌٗ
ألامشلت لئليًاحٟٞ ،ي ٖهض ؤبى ب٨غ الهضي ٤خيىما ٞخذ خحرة ٦خب بلى زالض بً الىليض ونيت ألَل الخحرة الظيً جم لهم
ً
اإلاٗاَضة ؤن يب٣ىن ٖلى صيجهم ٣ٞاٞ ٫يه بإن ال حهضم لهم بيٗت وال ٦ىيؿت وال ٢هغا مً ٢هىعَم التي ٧اهىا يخدهىىن
ٞحها بطا هؼ ٫بهم ٖضو لهم ،وال يمىٗىىن مً يغب الىىا٢يـ وال مً بزغاط الهلبان في يىم ٖيضَم ،7وجًمً لل٣ـ
خيىما مغ ببالص ٖاهاث ٞسغط بليه بُغي٣ها ُٞلب الهلر ٞهالخه وؤُٖاٍ ما ؤعاص ٖلى ؤن ال حهضم لهم بيٗت وال ٦ىيؿت
وٖلى ؤن يًغبىا هىا٢يؿهم في ؤو ؾاٖت قاءوا مً ليل ؤو جهاع بال في ؤو٢اث الهلىاث ،وٖلى ؤن يسغظىا الهلباث في ؤيام
ٔ أحمد بن حيِت بن جابر بن داود البَ ََلذُري ،فتوح البلداف( ،دار ومكتبة اذلَلؿ -بَتوت ٜٔٛٛ ،ـ) ،صٕٖٗ.
ٕ ادلصدر السابق ،صٓ.ٕٛ
ٖ ادلصدر السابق :ص.ٕٜٛ
ٗأبو عمر ،شهاب الدين أمحد بن زلمد بن عبد ربو ،العقد الفريد( ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتوت ،الطبعة :األوىل ٔٗٓٗ ،ىػ) ،جٔ ،ص.ٔٔٛ-ٔٔٚ
٘ ادلصدر السابق :ص.ٖٜٔ-ٖٔٛ
ٙابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج٘ ،ص..ٕٜٙ
 ٚكتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص.ٔ٘ٚ
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ٖيضَم ،1وَظا َى ما ٗٞله ؤبى ٖبيضة في ٞخذ الكام ونالخهم واقترٍ ٖلحهم خحن صزلها ٖلى ؤن جتر٦ ٥ىاجؿهم وبيٗهم.2
و٢ض وفى زلٟاء الغاقضيً َظٍ الٗهىص في ؤػمىتهم خ ٤الىٞاء ،وَب٣ذ ٦ما قغٖها عؾى ٫م و٢ض نغح به ؤبى
يىؾ ٠بإهه ما َُضم شخيء مما ظغي ٖليه الهلر وما ٚحر ومطخى ألامغ في خ٣هم ٦ما ؤمًاٍ ؤبى ب٨غ وٖمغ وٖشمان وٖلي
عضخي هللا حٗالى ٖجهم ؤظمٗحن؛ ٞةجهم لم حهضمىا قيئا مً ال٨ىاجـ والبي٘ والهلبان ،و٢ض ٧ان هٓغ في طلٚ ٪حر واخض مً
الخلٟاء اإلاايحن وَمىا بهضم البي٘ وال٨ىاجـ التي في اإلاضن وألامهاع؛ ٞإزغط ؤَل اإلاضن ال٨خب التي ظغي الهلر ٖلحها بحن
اإلاؿلمحن وبيجهم ،وعص ٖلحهم ال٣ٟهاء والخابٗىن طل ٪وٖابىٍ ٖلحهم؛ ٟ٨ٞىا ٖما ؤعاصوا مً طل٪؛ ٞالهلر هاٞظ ٖلى ما ؤهٟظٍ
ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا حٗالى ٖىه بلى يىم ال٣يامت ،وعؤي ٪بٗض في طل٪؛ وبهما جغ٦ذ لهم البي٘ وال٨ىاجـ ٖلى ما
ؤٖلمخ.3٪
و٢ض عاعى بىى ؤميت َظٍ الٗهىص في صوعَم ،وما ٢هغ في قإجهم ؤخض ٣ٞض ظبرٍ ٖمغ بً ٖبض الٗؼيؼ في ٖهضٍ.
َث
و٢ض ٧ان ٢غب اإلاسجض الجام٘ في صمك٦ ٤ىيؿت ٞلما ولى مٗاويت ْيبً ؤ ِببي ُؾ ْيَ ٟثيان ؤعاص ؤن يؼيض ٦ىيؿت يىخىا في
ُ
اإلاسجض بضمكٞ ٤إبى الىهاعي طلٞ ٪إمؿ ،٪ز َّم َلبها َثٖ ْيبض اإلالْ ٪يبً مغوان في ؤيامه للؼياصة في اإلاسجض وبظ ٫لهم ماال
َث
ُ
ٞإبىا ؤن يؿلمىَا بليه ،ز َّم بن الىليض ْيبً َثٖ ْيبض اإلال ٪ظمٗهم في ؤيامه وبظ ٫لهم ماال ٖٓيما َثٖلى ؤن يُٗىٍ بياَا ٞإبىا،
ْي ُ ْي
٣ٞا :٫لئن لم جٟٗلىا ألَضمجها٣ٞ ،ا ٫بًٗهم :يا ؤمحر اإلاا ِبم ِبىحن بن مً َضم ٦ىيؿت ظً وؤنابخه ٖاَت ٞاخٟٓه ٢ىله وصٖا
ُ
بمٗى ٫وظٗل حهضم بٌٗ خيُاجها بيضٍ وٖليه ٢باء زؼ ؤنٟغ ز َّم ظم٘ الٟٗلت والى٣ايحن ٞهضمىَا وؤصزلها في اإلاسجض،
َث
ٞلما اؾخسلٖ ٠مغ ابً ٖبض الٗؼيؼ ق٩ا الىهاعي بليه ما ٗٞل الىليض بهم في ٦ىيؿتهم٨ٞ ،خب ِببلى ٖامله يإمغٍ بغص ما ػاصٍ
في اإلاسجض ٖلحهم ٨ٞغٍ ؤَل صمك ٤طل ٪و٢الىا:
جهضم مسجضها بٗض ؤن ؤطها ٞيه ونليىا ويغص بيٗت ،وٞحهم يىمئظ ُؾ َثل ْيي َثمان ْيبً خبيب اإلاداعبي وٚحرٍ َث
مً ال٣ٟهاء وؤ٢بلىا
َث
َث
َّ
َثٖلى الىهاعي ٞؿإلىَم ؤن يُٗىا ظمي٘ ٦ىاجـ الٛىَت ال ِبتي ؤزظث ٖىىة وناعث في ؤيضو اإلاؿلمحن َثٖلى ؤن يهٟدىا
َث
ًٖ ٦ىيؿت يىخىا ويمؿ٩ىا َثٖ ِبً اإلاُالبت بها ٞغيىا بظل ٪وؤعجبهم٨ٞ ،خب به ِببلى ُٖ َثمغ ٞؿغٍ وامًاٍ ،4و٦ظل ٪عص ٖمغ بً
َث
بً ٖبض الٗؼيؼ ٦ىيؿت ؤُٗ٢ها عظل َث
مً ألامغاءٞ ،ما ٧ان الؿبيل لغصَاٞ ،سانم عجم ؤَل صمكِ ٤ببلى ُٖ َثمغ ْيبً َثٖ ْيبض
َث
ْي
ال َثٗ ِبؼ ِبيؼ ٞحهاٞ ،إزغط ُٖ َثمغ بجي هًغ ٖجها وعصَا ِببلى الىهاعي.5
الخاجمت
ؤط٦غ في َظٍ الخاجمت بٌٗ مً ألانى ٫التي ال بض ؤن يؿخدًغَا ؤلاوؿان ؾىاء ٧ان يىا ٤ٞما ٦خبىا في َظٍ
الؿُىع ؤم يٗترى ٖلحها ،وهي ؤن الكغيٗت ٢اهىن ؤهؼلها هللا حٗالى لٗباصٍ ختى يٗيكىا في َظٍ الضهيا ٖيل الؿٗاصة
ويدهلىا ٖلى الٟالح في آلازغة ٞال يدبض ٫مجها شخيء وال يم ً٨به٩اعَا وؤما الٗمل بما ا٢خًخه الكغيٗت ٞيسخلٞ ٠حها الٟغص
ٔ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،صٓ.ٔٙ
ٕ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،صٕ٘ٔ.
ٖ كتاب "اخلراج" أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،صٓ.ٔٙٔ-ٔٙ
ٗ البَ ََلذُري ،فتوح البلداف ،ص.ٕٔٛ-ٕٔٚ
٘ البَ ََلذُري ،فتوح البلداف ،ص.ٕٔٙ
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ً
مً ٞغص آزغ ٞمجهم مً يدب٘ الكغيٗت ب٩املها ومجهم مً يدب٘ ً
ظؼءا مجها بؿبب يٟٗه البكغو
وؤخياها ي٣ىم اإلاؿلم بٗمل
وَى مسال ٠للكغيٗت ٞال يضٖ ٫مله ً
ظىاػا إلصزاله في الكغيٗت ألن الكغيٗت شخيء والٗمل بها شخيء آزغ .خؿب الكغيٗت
ؤلاؾالميت ؤن ال٣ىم اإلاٟخىح بطا ٢بل الخ٩ىمت ؤلاؾالميت واٖتراٞها ٣ٞض ٖهمىا صيجهم وصمائهم وؤمىلهم وٖٟتهمٞ ،هاعوا
في طمت هللا حٗالى ،لظل ٪ؾمتهم الكغيٗت ؤَل الظمت ألن الخ٩ىمت ؤلاؾالميت جىلذ نياهتهم وخٟٓهمٞ ،الظو يسالَ ٠ظا
مً ملى ٥ؤلاؾالم ٣ٞض زال ٠الكغيٗت ٞهى يامً مً هٟؿه بما ٗٞلٞ ،الكغيٗت ال ج٣غٍ وج٨غَه ٦ما ال ي٣غٍ مً ال ي٣ى٫
باإلؾالم وي٨غَه.
ومً ؤَم الىخاثج التي جىنل بلحها البدض هي:
ّ
 .1بهما يىاظه اإلاؿلمىن مً اٖتراياث مً ٚحر اإلاؿلمحن في نضص خ٣ى١
الظميحن ،وَٗجهم ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت
لئلؾالم َى بؿبب الجهل بالترار ؤلاؾالمي.
 .2بن الخ٣ى ١التي مىذ ؤلاؾالم الٗاجكحن مً ٚحر اإلاؿلمحن جدذ ْله خ٣ى ١ما ؤُٖاَم ٢ىمهم وصيجهم الظو
اجبٗىٍ بٛحر ٖلم.
 .3اإلاٗاَضة التي ٖ٣ضث بحن ٚحر اإلاؿلمحن وعؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ألَل هجغان مٗاَضة ٖمل ٖلحها ٧ل مً
الخلٟاء الغاقضيً وجإ٦ضوا مً ؤمغائهم إليٟاء َظٍ الٗهىص.
 .4خ ٟٔهٟىؽ ٚحر اإلاؿلمحن وخ ٟٔؤمىالهم وخ٣ى٢هم الضيييت مً ظملت مٓاَغ الغخمت التي هي مىي٘ اٖخباع
في ؤلاؾالم.
ؤما الخىنيت الىخيضة الهامت لغص الكبهاث والُٗىن في خ٣ىٚ ١حر اإلاؿلمحن والضٞإ ًٖ ؤلاؾالم هي بطاٖت
الخٗامل الٟٗلي مً الخلٟاء الغاقضيً والظيً ظاءوا بٗضَم مً ألامغاء الهالخحن بلى يىمىا َظا ،وَظا الخُبي ٤الٟٗلي
يؼيل ؤلاق٩االث وفي هٟـ الى٢ذ ي٨ك ًٖ ٠الجهل.
كابمت اإلافادس واإلاشاحؼ
 .1ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً ؤخمض ،ؾجن الضاع ُ٢جي ،خ٣٣ه ويبِ ههه وٖلٖ ٤ليه :قٗيب الاعهاوٍ ،خؿً
ٖبض اإلاىٗم قلبيٖ ،بض اللُي ٠خغػ هللا ،ؤخمض بغَىم ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث2004 ،م .
ْي
 .2ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض ،الؼمسكغو ظاع هللا ،ال٨كا ًٖ ٝخ٣اثٚ ٤ىامٌ الخجزيل ،بحروث :صاع
ال٨خاب الٗغبي1407 ،ﻫ.
 .3ؤبى صاوص ؾليمان بً ألاقٗض ّ
الس ِبج ْيؿخاوي ،ؾجن ؤبي صاوص ،صاع ابً خؼم ،بحروث1997 ،م.
ِب
 .4ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىي٘ ،جد٣ي :٤مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا ،الُب٣اث ال٨بري ،صاع ال٨خب الٗلميت –
بحروث1990 ،م.
 .5ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري ،جد٣ي :٤مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث،
.1990
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 .6ؤبى ٖمغ ،قهاب الضيً ؤخمض بً مدمض بً ٖبض عبه ،الٗ٣ض الٟغيض ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروثَ 1404 ،ـ.
 .7ؤبى يىؾ ٠يٗ٣ىب بً ببغاَيم٦ ،خاب الخغاط ،جد٣يَ :٤ه ٖبض الغئو ٝؾٗض ،ؾٗض خؿً مدمض ،اإلا٨خبت
ألاػَغيت للترار. ٌ1346 ،
 .8ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى البحه٣ي ،الؿجن ال٨بري للبحه٣ي ،اإلاد :٤٣مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا صاع ال٨خب
الٗلميت ،بحروث2003 ،م.
 .9ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى البحه٣ي ،مٗغٞت الؿجن وآلازاع اإلادٖ :٤٣بض اإلاُٗي ؤمحن ٢لٗجي ،بحروث :صاع
٢خيبت1991 ،م.
.10ؤخمض بً ٖلي ،ج٣ي الضيً اإلا٣غيؼو ،اإلاىأٖ والاٖخباع بظ٦غ الخُِ وآلازاع ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث،
َ1418ـ.
َث َث
ُ
.11ؤخمض بً يدحى بً ظابغ بً صاوص البالطعوٞ ،خىح البلضان ،صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث1988 ،م
ّ
ؤبى ُٖبيض ال٣اؾم بً ؾالم بً ٖبض هللا الهغوو البٛضاصو٦ ،خاب ألامىا ،٫اإلاد :٤٣ؤبى ؤوـ سخيص بً عظب ،صاع الهضو
الىبىو ،مهغ2007 ،م.
َث َث
ُ
.12ؤخمض بً يدحى بً ظابغ بً صاوص البالطعوٞ ،خىح البلضان ،صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث 1988 ،م.
.13ظما ٫الضيً ؤبى مدمض ٖبض هللا بً يىؾ ٠بً مدمض الؼيلعي ،ههب الغايت ألخاصيض الهضايت م٘ خاقيخه بٛيت
ألاإلاعي في جسغيج الؼيلعي اإلاد :١٤مدمض ٖىامت ،ماؾؿت الغيان للُباٖت واليكغ – بحروث1997 ،م.
.14ػ٧ي هجيب ُ
مدمىص وآزغيً٢ ،هت الخًاعة ،صاع الجيل بحروث1988 ،م.
.15قمـ الضيً ؤبى ٖبض هللا الظَبي ،جاعيش ؤلاؾالم ووٞياث اإلاكاَحر وألاٖالم ،اإلادٖ :٤٣مغ ٖبض الؿالم الخضمغو،
صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث1993 ،م.
ٖ.16بض الغخمً بً ؤبي ب٨غ ،ظال ٫الضيً الؿيىَي ،خؿً اإلادايغة في جاعيش مهغ وال٣اَغة ،اإلاد :٤٣مدمض ؤبى
الًٟل ببغاَيم ،صاع بخياء ال٨خب الٗغبيت ٖ -يسخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ – مهغ 1967 ،م
ٖ.17بض الغخمً بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م ،ؤبى ال٣اؾم اإلاهغوٞ ،خىح مهغ واإلاٛغب ،م٨خبت الش٣اٞت الضيييت،
َ1415ـ.
.18مدمض ؤقغ ٝبً ؤمحر الهضي٣ي ،الٗٓيم آباصوٖ ،ىن اإلاٗبىص قغح ؾجن ؤبي صاوص ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث،
َ1415ـ.
.19مدمض بً بؾماٖيل ؤبى ٖبض هللا البساعو الجٟٗي ،اإلاؿىض الصخيذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه
وؾلم وؾيىه وؤيامه ،جد٣ي :٤مدمض ػَحر بً هانغ الىانغ ،صاع َى ١الىجاةَ1422 ،ـ.
.20مدمض بً ظغيغ بً يؼيض بً ٦شحر ،ؤبى ظٟٗغ الُبرو ،جاعيش الغؾل واإلالى ،٥صاع الترار ،بحروثَ1387 ،ـ.
.21مدمض بً ٖمغ الىا٢ضوٞ ،خىح الكام ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث1997 ،م.
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الػالكت بين اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان واللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي
ص .ؤخمض بكاعة مىسخى ،ؤؾخاط مدايغ ٢ؿم ؤ٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت
ظامٗت خؿيبت بً بىٖلي الكل ،٠الجؼاثغ

ملخق:
يٗض ٧ل مً ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞغٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ،و٢ض وكإ
٧ل مجهما ٖلى خضة مىٟهلحن ًٖ بًٗهما البٌٗ ،بال ؤجهما جُىعا مٗا وج٣اعبذ ٢ىاٖضَما بالخضعيج بلى ؤن ؤنبدذ
مخضازلت في بٌٗ ألاخيان ،ؤيًا ؤن خمايت ؤلاوؿان مً ويالث الخغب وقغوعَا َى الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي٦ ،ما ؤن خمايت ؤلاوؿان مً بُل وحٗؿ ٠الؿلُت الخا٦مت َى الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،ومً َىا ٞةن هُ٣ت الالخ٣اء ألاولى بحن ال٣اهىهحن ج٨مً في ؤن ؤلاوؿان َى مدىع الخمايت ال٣اهىهيت ومدلها،
٨ٞالَما م٨غؽ لخد٣يَ ٤ظٍ الٛايت وطل ٪لىظىص َض ٝمكتر ٥بيجهما وَى خمايت ؤلاوؿان في ػمً الؿلم ،ال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وفي ػمً الخغب ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
اليلماث الذالت :اإلاٟاَيم ألا٧اصيميت اإلاخٗل٣ت بمًمىن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مضلى ٫ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ،الخميحز بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الكغٖيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
مهاصع ٧ل مً ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
; Résumé
Le Droit International des Droits de l’Homme et le Droit International Humanitaire sont
considérés comme des branches du Droit International Public, dont chacun a été séparément
créé, mais ils se sont évolué ensemble et leurs règles se sont progressivement rapprochées, au
point de s’interférer parfois. Aussi, la protection de l’homme du fléau de la guerre est le but
ultime du Droit International Humanitaire, comme la protection de l’homme de la brutalité et
l’abus du pouvoir est l’ultime but du Droit International des Droits de l’Homme ; de là, le
premier point de convergence entre les deux Droits est le fait que l’homme est le cœur de la
protection juridique et son objet. Tous les deux sont consacrés à la réalisation de cet objectif,
et cela pour leur but commun qui est la protection de l’homme en temps de paix, le Droit
International des droits de l’Homme, et en temps de guerre, le Droit International
Humanitaire.
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ملذمت
َىا ٥اليىم بظمإ صولي ٖلى ؤؾاؽ ال٩اثً البكغو َى مدىع ٧ل الخ٣ى ١وٖمىصَا ال٣ٟغو ،وال ٢يمت لهظٍ
الخ٣ى ١بن لم ج٨غؽ لخضمخه والخٟاّ ٖلى ٦غامخه وجىٞحر الخياة ال٨غيمت والغٞاَيت له ،ولهظا الؿبب ٞةن الاَخمام
بال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلاغجبُت بد٣ى ١ؤلاوؿان في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي ٞا٧ ١ل اَخمام وججاوػ خضوص الضو٫
ؤلا٢ليميت وههىم الضؾاجحر والدكغيٗاث الىَىيت ليخدى ٫بلى َمىح ٖالمي.
و٢ض ٧اهذ خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلااضخي ال٣غيب حٗخبر مجغص مؿإلت صازليت حٗجى بها الدكغيٗاث الىَىيت للضو ،٫ؤما
اليىم ؤنبدذ ً٢يت ٖامت جخه ٠بالٗاإلايت ويم ً٨ال٣ى ٫بإجها ؤنبدذ جغازا مكتر٧ا لئلوؿاهيت ظمٗاء ،يدخًً خ٣ى١
٧ل بوؿان ؤيىما وظض وبلى ؤو صيً ؤو ٖغ ١ييخمي.
ومىظ ْهىع ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان اؾخمض ظظوعٍ مً مسخل ٠الخًاعاث ؤلاوؿاهيت وألاصيان اإلاسخلٟت،
اعجبِ جضويل خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗال٢ت ظضليت بحن الخ٣ضم الخانل في مٟهىم الخمايت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واؾخمغاع
م٣اومت الضو ٫لهظٍ الخمايت ألؾباب مسخلٟت ،ألن خمايت ؤلاوؿان مً بُل وحٗؿ ٠الؿلُت َى الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
٦ما جتر٦ؼ يماهاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤؾاؾا في خمايت الصخو مً حؿلِ صولخه ،وهي ٖال٢ت بحن الضولت ومىاَىحها
في ػمً الؿلم ،ويسً٘ جىٟيظ ٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان لغ٢ابت صوليت مً ٢بل اإلاىٓماث الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان
وٖلى عؤؾها مىٓمت ألامم اإلاخدضة وؤظهؼتها اإلاسخلٟت ،وجهى ٠الضوٖ ٫لى ؤجها صيم٣غاَيت وٚحر صيم٣غاَيت ٖلى ؤؾاؽ
اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان واخترام ال٣اهىن.
و٢ض ؤؾهمذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة في وي٘ الٗضيض مً الاجٟا٢ياث الضوليت الكاملت في مجا ٫الخ٣ى ١اإلاضهيت
والؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت اإلاغجبُت بد٣ى ١ؤلاوؿان.
٦ما بضؤ ييكإ ٞهم ظضيض ل٨ٟغة الؿلم وألامً الضوليحنٞ ،م٣خًياث ألامً التي ٧اهذ في الؿاب ٤حٗجى الضٞإ ًٖ
ؤ٢اليم الضو ٫يض الٗضوان الخاعجي ؤنبدذ اليىم حكمل خمايت ألاٞغاص وألا٢لياث مً الٗى ٠الضازلي للضو ،٫وؤلاعَاب
الضولي وألامً البيئي والا٢خهاصو والخىميت اإلاؿخضامت ،وفي الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،التي اػصاصث ماظغا
جم اللجىء بلى الخضابحر الخىٟيظيت اإلاىهىم ٖلحها في ميشا ١ألامم اإلاخدضة زانت الٟهل الؿاب٘ مً اإلايشا ١ألاممي.
أَمُت البدث
جخجلى ؤَميت الضعاؾت خى ٫مىيىٕ الٗال٢ت الجضليت ال٣اثمت بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،باٖخباعَما مً ؤَم ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ،لهما زهىنيتهما اإلاخمحزة ًٖ ب٣يت ٞغوٕ َظا ال٣اهىن ،ألجهما
مغجبُحن بالخ٣ى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان وخ٦ ٟٔغامخه ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ باالهتها٧اث الخُحرة اإلاغجبُت بالجزاٖاث اإلاؿلخت
الضوليت وٚحر الضوليت ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جدضيضا ،ؤو ػمً الؿلم ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان .مً زالَ ٫ظا

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

30

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

الخضازل في اإلاىيىٕ وألاَضا ٝوالٛاياث ،جخجلى ؤَميت الضعاؾت خى ٫مىيىٕ الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
وجخجلى ؤَميت الضعاؾت ؤيًا في ال٨ك ًٖ ٠مدخىي ٧ل مً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،وجدضيض اإلاباصت ألاؾاؾيت لهما ،وٞدو ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي تهض ٝؤؾاؾا بلى الخض مً آزاع الجزاٖاث
اإلاؿلخت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،والخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الؿلُت الهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
وبيان الُبيٗت الٗاإلايت ل٣ىاٖض ٦ال ال٣اهىهحن.
اإلاىهج اإلاخبؼ في البدث
جدىاو ٫الضعاؾت الخدليل ال٣اهىوي واإلا٣اعهت ،خيض ه٣ىم بخدليل وجٟدو وجىييذ اإلاٟاَيم ألاؾاؾيت للٗال٢ت بحن
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وه٣اعن بيجها مً خيض اإلاهاصع التي جيب٘ مجها
َظٍ ال٣ىاٖض ،ؾىاء الٗغٞيت مجها والاجٟا٢يت وه٣اٍ الدكابه والازخال ٝبحن ال٣اهىهحن.
ؤلاواس اإلاشحعي للبدث
يىدهغ ؤلاَاع اإلاغظعي للبدض في مٟاَيم ومًامحن ٧ل مً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،خيض ي٣ىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بدىٓيم ؾلى ٥ؤَغا ٝالجزإ اإلاؿلر ،بديض جىظض ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
الٗغفي والاجٟاقي التي جُب ٤في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،ؤما ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الظو َى في
ألانل ٢اهىن صازلي ،صو ٫مً زال ٫جى٢ي٘ وجهضي ٤الضوٖ ٫لى اله٩ى ٥واإلاىازي ٤الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،في
َظيً ال٣اهىهحن جضوع ٨ٞغة الضعاؾت.
إؼيالُت البدث
بق٩اليت البدض هي في الٛالب ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاؾئلت ألاؾاؾيت والشاهىيت ،خى ٫مًامحن ومهُلخاث
٢ىاٖض مٗيىت جدخاط بلى بظابت ص٢ي٣ت ،ؤو هي بٌٗ الٟغا ٙألا٧اصيمي الٗلمي خى ٫مٟهىم ومهُلر مدضص في اإلااصة
الٗلميت التي جدخاط بلى صعاؾت مٗم٣ت إلػالت الًبابيت ٖجها.
ويُغح اإلاىيىٕ الدؿائ ٫الخاليَ :ل يٗض ٧ل ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞغٖا مً
ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام؟ وَل يٗض مهُلر ٦ال ال٣اهىهحن مً اإلاهُلخاث الخضيشت وؿبيا؟ وَل يغجبِ ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بٗال٢ت في اإلاىيىٕ وألاَضا ٝواإلاهاصع؟ وما هي ه٣اٍ الازخالٝ
والدكابه ٞيما بيجهما؟ وما هي الخانيت اإلاخٗل٣ت بدمايت الخ٣ى ١التي اخخىث ٖلحهما ٢ىاٖض ٧ل ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي والضازلي؟ ولئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩اليت ٢ؿمىا اإلاىيىٕ بلى اإلاباخض
الخاليت:
اإلابدث ألاوٌ :اإلافاَُم ألاوادًمُت اإلاخػللت بمممىن اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
يٗض انُالح ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً الانُالخاث الخضيشت وؿبيا ،لم ي ً٨مٗغوٞا في ال٣اهىن الضولي
الخ٣ليضو٦ ،ما ؤهه ال يىظض بظمإ ؤو اجٟاٖ ١لى حؿميخه ٞبٌٗ ال٨خاب يؿخسضمىن انُالح ٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان
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بض ٫ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبالغٚم مً ؤن َظا ال٣اهىن اليىم ؤنبذ ٢اهىها مؿخ٣ال بظاجه ًٖ ال٣اهىن الضولي
الٗام بما له مً مىٓىمت اجٟا٢ياث زانت به وآلياث مخٗضصة لًمان ج٣يض الضو ٫بهظٍ الاجٟا٢ياث ،بال ؤن حٗغيٟه وهُا١
جُبي٣ه ما ػا ٫مىيىٕ زال ٝبحن ال٣ٟهاء والباخشحن وال٨خاب وألا٧اصيميحن الٗاملحن في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان (.)1
ؤيًا يىظض َىا ٥حٗغي ٠يي ٤وواؾ٘ لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخٗغي ٠الًي ٤لل٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان يخًمً َظا ال٣اهىن مجمىٖت مً الخ٣ى ١ألاؾاؾيت التي وعصث ٞيما يؿمى بالكغٖيت الضوليت لخ٣ى ١واٖخباعٍ
ظؼء مً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاوؿان ،ويخًمً ٧اٞت ألاخ٩ام ال٣اهىهيت الضوليت التي جٟ٨ل اخترام الٟغص في الؼمان
واإلا٩ان وخهغ هُا٢ه الؼمجي في و٢ذ الؿلم ،لظلٞ ٪هى يٗغ ٝبإهه مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي تهض ٝبلى خمايت
خ٣ى ١ؤلاوؿان في ػمً الؿلم ،ؤما في ػمً الجزاٖاث الضوليت وٚحر الضوليت ٞةن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي َى الظو يخىلى
اخترام ؤلاوؿان (.)2
َظا الخٗغي ٠خهغ ؤَضا ٝال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خمايت خ٣ى٢ه في ػمً الؿلم  ،ِ٣ٞوال جضزل
خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت يمً ؤَضا ٝال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان .ؤما الخٗغي ٠اإلاىؾ٘
لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يٗخبر َظا ال٣اهىن َى مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت التي ؤ٢غث لؤلٞغاص بٗضص مً
الخ٣ى ١الهاصٞت لخمايتهم و٦غامتهم صون جميحز بيجهم وبالًماهاث اإلااؾؿيت الالػمت للغ٢ابت الضوليت والىَىيت ٖلى
جمخٗهم بهظٍ الخ٣ى.)3( ١
لَ ً٨ظا الخٗغي ٠يشحر مجمىٖت مً الدؿائالث مً بيجهاَ :ل ج٣خهغ صاللت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت ٖلى
اله٩ى ٥واإلاىازي ٤اإلا٨خىبت اإلاضوهت اإلا٣ىىت ؤم يضزل في هُا٢ها الٗغ ٝالضولي؟ وَل ؤلاَاع الؼمجي لل٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان يكمل خاالث الجزاٖاث اإلاؿلخت ؤم ي٣خهغ ٖلى ػمً الؿلم ِ٣ٞ؟ ما َبيٗت الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟ ٦ما ؤن َظا ال٣اهىن يكمل الىهىم ال٣اهىهيت وال٣ىاٖض الٗغٞيت التي جدمي خ٣ا مً
خ٣ى ١ؤلاوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ مهضعَا ال٣اهىن الضولي ؤو الىَجي ؤو الضيجي٦ .ما ؤن َظا الخٗغي ٠اإلاىؾ٘ لل٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤصمج في مٟهىم ال٣اهىن ٧اٞت الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤الضوليت وال٣ىاٖض الٗغٞيت والىَىيت
التي حٗتر ٝبد٣ى ١ؤلاوؿان صون ج٣ييض٦ ،ما ؤن َظا ال٣اهىن يخ٩ىن مً مجمىٖت ال٣ىاٖض واإلاباصت ال٣اهىهيت اإلا٨خىبت
والٗغٞيت التي جٟ٨ل اخترام خ٣ى ١وخغياث ؤلاوؿان ألاؾاؾيت وتهض ٝبلى خمايت خ٣ى ١الٟغص اإلاضهيت والؿياؾيت
والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ويمان خ٣ى ١الكٗىب ( .)4وٖغٞه البٌٗ بإهه ال٣اهىن الظو يدضص خ٣ى١
ؤلاوؿان الؿياؾيت واإلاضهيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ويً٘ لها بَاع للخمايت ووؾاثل للمغا٢بت وؤخ٩ام
للمؿاءلت في ػمً الؿلم والخغب مٗا (.)5
ويٗغ ٝال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤيًا بإهه مجمىٖت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخٗا٢ضيت والٗغٞيت التي
باؾخُاٖت ألاٞغاص والجماٖاث وألا٢لياث الاؾدىاص بلحها وؤن يخىٗ٢ىا ؾلى٧ا مٗيىا مً ظاهب الخ٩ىماث ؤو يضٖىا ألهٟؿهم
الخ ٤في م٩اؾب مٗيىت مً جل ٪الخ٩ىماث٦ .ما يٗغ ٝبإهه مجمىٖت ال٣ىاٖض واإلاباصت اإلاهممت مً ؤظل اخترام ٦غامت
ألاٞغاص والكٗىب في ػمً الؿلم وظؼثيا في و٢ذ الخغب ووكإ وجُىع في خٓحرة مىٓىمت ألامم اإلاخدضة ٦خٗبحر ًٖ
الاجٟا٢ياث واإلاٗاَضاث واإلاىازي ٤الضوليت اإلاىٓمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان (.)6
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٦ما يغج٨ؼ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ما وعص في اله٩ى ٥الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وحُٛي َظٍ اله٩ى٥
مجمىٖت واؾٗت مً الخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت وَىا ٥اجٟا٢ياث زههذ
إلاٗالجت ٞئاث ؤزغي مً الخ٣ى ١مشل الخ ٤في الخىميت والخ ٤في بيئت آمىت وهٓيٟت ،وحٗض الخ٣ى ١التي يخًمجها َظا
ال٣اهىن بمشابت خ٣ى ١ؤنليت يمخل٨ها ألاشخام ٧اٞت هديجت لخمخٗهم بالهٟت البكغيت ؤلاوؿاهيت٦ ،ما جًم ظملت
اإلاٗايحر الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗضيض مً اإلاباصت والخُىٍ الخىظحهيت ٚحر اإلاؿدىضة بلى اإلاٗاَضاث الضوليت ،ؤما ؤَم
اإلاهاصع الخٗا٢ضيت لهظا ال٣اهىن جخمشل في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗام  ،1948والٗهضيً الضوليحن للخ٣ى١
اإلاضهيت والؿياؾيت والخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت لٗام  ،1966والاجٟا٢يت الضوليت بكإن ظغيمت ؤلاباصة
الجماٖيت لٗام  ،1948والاجٟا٢يت الضوليت بكإن الخميحز الٗىهغو لٗام  ،1965والاجٟا٢يت الضوليت بكإن الخميحز يض
اإلاغؤة لٗام  ،1979والاجٟا٢يت الضوليت بكإن مى٘ ظغيمت الخٗظيب واإلاٗاملت ؤلئلوؿاهيت ؤو ال٣اؾيت لٗام ،1984
والاجٟا٢يت الضوليت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١الُٟل لٗام  ،1989والاجٟا٢ياث الضوليت الخانت بالالظئحن الؿياؾيحن وخ٣ى١
الىاػخحن واإلاهجغيً َظا ٖلى اإلاؿخىي الضولي (.)7
ؤما ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي ٞإَم اله٩ى ٥ؤلا٢ليميت هي الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت
لٗام  ،1950وؤلاٖالن ألامغي٩ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وواظباجه لٗام  ،1940واإلايشا ١ؤلاٞغي٣ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب
لٗام ٝ ،1981ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞهى يؿمى ٖلى ال٣اهىن الضازلي ٞهى ؤقبه بالضؾخىع في ٖال٢خه م٘
الدكغيٗاث الىَىيت الٗاصيت٦ ،ما ؤهه ملؼم للضو ٫في ظمي٘ ألاو٢اث في ػمً الؿلم والخغب ،و٣ٞا إلاد٨مت الٗض ٫الضوليت
خيض ً٢ذ بإن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو ٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان يٓل مىُب٣ا في ظمي٘ ألاو٢اث في الؼمان
واإلا٩ان الظو يغاص جُبي٣ه .بن مٗٓم الخ٣ى ١هي باألؾاؽ خ٣ىٞ ١غصيت ججاٍ الخ٩ىماث ويخم اؾخسضام مهُلر
اله٩ى ٥الضوليت في مجا ٫ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٦مهُلر ٖام لئلقاعة بلى وزي٣ت ؾىاء ٧اهذ َظٍ الىزي٣ت
ملؼمت ٢اهىهيا ؤم ال (.)8
ويُلٖ ٤لى الىزاث ٤اإلالؼمت ٢اهىهيا ؤؾماء مسخلٟت مشل الاجٟا٢يت واإلاٗاَضة والٗهض واإلايشا ١والبروجى٧ى ،٫وحكحر
٧اٞت َظٍ ألاؾماء بلى شخيء واظض يخمشل في وزي٣ت جًٗها ؤَغا ٝصوليت جخًمً مجمىٖت مً الالتزاماث ال٣اهىهيت وبن
٧اهذ ال جلؼم بال الضو ٫التي جسً٘ لها َىاٖيت بالخهضيٖ ٤لحها ؤو الاهًمام بلحها.
واإلاالخٓت الهامت هي ؤن بٌٗ الالتزاماث ال٣اهىهيت ٢ض جهبذ ملؼمت ل٩اٞت الضو ٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ىجها َغٞا في
الاجٟا٢يت التي جخًمً جل ٪الالتزاماث ؤو ال وطل ٪بطا ما ٧اهذ جل ٪الالتزاماث حٗض ظؼء مً ال٣اهىن الضولي
الٗغفي.ويؿخسضم مهُلر البروجى٧ىٖ ٫اصة لئلقاعة بلى وزي٣ت ٢اهىهيت حٗض ٫ؤو ج٨مل ؤو جدىاو ٫بالخىييذ ؤخ٩ام اجٟا٢يت
ما.
ويُل ٤مهُلر الاجٟا٢ياث الضوليت الغثيؿيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى جل ٪الاجٟا٢ياث التي ؤؾؿذ بمىظبها لجان
لئلقغاٖ ٝلى مضي وٞاء الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بالتزاماتها بمىظب الاجٟا٢يت اإلاٗىيت ٧الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهيت
والؿياؾيت والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،والاجٟا٢يت الضوليت إلاىاًَت الخٗظيب
والاجٟا٢يت الضوليت إلاىاًَت الخميحز الٗىهغو واجٟا٢يت خ٣ى ١الُٟل وَىا ٥اإلاباصت الخىظحهيت لؤلمم اإلاخدضة بكإن
جىٞحر الٗضالت واإلاباصت ألاؾاؾيت بكإن صوع اإلادامحن واإلاباصت ألاؾاؾيت بكإن اؾخ٣ال ٫الؿلُت الً٣اثيت وال٣ىاٖض
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الىمىطظيت الضهيا إلاٗاملت السجىاء ومضوهت ٢ىاٖض ؾلى ٥اإلاىْٟحن اإلا٩لٟحن بدىٟيظ ال٣ىاهحن ،ويخٟاوث ألازغ ال٣اهىوي لهظٍ
اله٩ى ٥الضوليت جبٗا إلاا حٗ٨ؿه مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗغفي ؤو اإلاباصت ال٣اهىهيت الٗامتٞ ،بًٗها ال حٗ٨ـ
ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الىاعصة ٞحها ؤو التزام ٢اهىوي وال جمشل ؾىي التزام ؤزالقي ؤو ؾياسخي للضو ٫التي وا٣ٞذ ٖلحها .ؤما
َبيٗت التزاماث الضو ٫ججاٍ خ٣ى ١ؤلاوؿان جٟغى ٧اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان زالزت مؿخىياث مً الالتزاماث ٖلى ٖاج ٤الضو٫
وهي :الالتزام باالخترام ،والالتزام بالخمايت ،والالتزام باألصاء ،ويكمل الالتزام باألصاء ٖلى الالتزام بالدؿهيل والالتزام
بالخىٞحر ،ويخُلب الالتزام باالخترام امخىإ الضولت ًٖ الخضزل بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بما يازغ ؾلبا في اإلاؿخىي
ال٣اثم للخمخ٘ بالخ٣ى ١ؤو الًماهاث اإلا٣غعة الخترامها (.)9
بيىما يخُلب الالتزام باألصاء ؤن حٗخمض الضو ٫جضابحر ٢اهىهيت وبصاعيت وجضابحر ً٢اثيت مً ؤظل الاخترام ال٩امل
للخ٣ى ١والخغياث ألاؾاؾيت ،وبزٟا ١الضولت في الىٞاء بالتزاماتها بمىظب ؤو مً َظٍ اإلاؿخىياث يك٩ل اهتها٧ا لخ٣ى١
ؤلاوؿان.
وٞيما ٢ض ال يخد ٤٣ؤلاٖما ٫ال٩امل لبٌٗ الخ٣ى ١بال بُغي٣ت جضعيجيتٞ ،ةن ٧ل الخ٣ى ١جىُىو ٖلى ٖىانغ
يم ً٨جُبي٣ها بك٩ل ٞىعو ،وباليؿبت لجىاهب الخ ٤التي ٢ض ال جخد ٤٣بال بك٩ل جضعيجي ٞةهه يخٗحن الخميحز بحن ٖضم
٢ضعة الضولت الُغٖ ٝلى الامخشا ٫اللتزاماتها اإلاخٗل٣ت بالخ ٤اإلاٗجي وٖضم اؾخٗضاصَا لل٣يام بظل ٪ؤو ٖضم ٢يامها باجساط
ما يلؼم مً جضابحر لٟ٨الت بٖما ٫الخٖ ٤لى الغٚم مً جىٞغ ؤلام٩اهياث لضحها لل٣يام بظل.)10( ٪
ويٖ ٘٣بء بزباث اؾخدالت ؤلاٖما ٫ال٩امل للخٖ ٤لى ٖاج ٤الضولت اإلاٗىيت بط ٖلحها ؤن جشبذ ؤجها ٢ض بظلذ ٧ل ظهض
مم ً٨واؾخسضمذ ٧اٞت اإلاىاعص اإلاخاخت لضحها ٖلى ؤًٞل وظه للىٞاء بالتزاماتها وؤهه عٚم ٧ل طل ٪لم جخم ً٨مً ؤلاٖما٫
ال٩امل للخ .٤وٖلى الهٗيض الىَجي يسخل ٠ألازغ ال٣اهىوي ل٩ل صولت ما َغ ٝفي اجٟا٢يت صوليت و٣ٞا لُبيٗت هٓامها
ال٣اهىوي ،وج٣غ اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان باإلاٗايحر والًماهاث الضهيا ،وٖلى الضولت ؤن حؿعى لالعج٣اء بهظٍ اإلاٗايحر
والًماهاث وفي خا ٫ازخال ٝمؿخىي الًماهاث واإلاٗايحر يجب ؤن يخمخ٘ الٟغص باألخ٩ام التي جىٞغ ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً
الًماهاث ؤو اإلاٗايحر ألاعقى ٞيما يسو بٖما ٫الخ ٤اإلاٗجي باالخترام .وفي ألازحر يم ً٨ال٣ى ٫ؤن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان َى ؤخض ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ،وحهض ٝبلى خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان في خالت الؿلم ؤو الخغب ،خيض ي٣غ
بًماهاث ٢اهىهيت ٖاإلايت تهض ٝباألؾاؽ بلى خمايت ألاٞغاص واإلاجمىٖاث مً ؤلاظغاءاث الخ٩ىميت التي جخضزل في الخغياث
ألاؾاؾيت ؤو جىته ٪ال٨غامت ؤلاوؿاهيت .وله اعجباٍ وزي ٤بالخُىعاث التي ج ٘٣في مجا ٫ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
بك٩ل مؿخمغ٦ ،ما ؤن لهظا ال٣اهىن اجٟا٢ياث طاث َاب٘ زام جخٗل ٤بٟئاث زانت صون ٚحرَا.
ويُل ٤مهُلر الاجٟا٢ياث الضوليت الغثيؿيت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى جل ٪الاجٟا٢ياث التي ؤؾؿذ بمىظبها
لجان لئلقغاٖ ٝلى مضي وٞاء الضو ٫بالتزاماتها الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي والىَجي (.)11
ؤما ٞيما يخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان ٞهىا ٥اليىم بظمإ صولي ٖلى اٖخباع ؤلاوؿان َى مدىع ٧ل الخ٣ى ١وٖمىصَا
ال٣ٟغو ،وؤن الاَخمام ب٣اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞا٧ ١ل اَخمام وججاوػ خضوص الضو ٫وههىم الضؾاجحر والدكغيٗاث
الىَىيت لخدى ٫بلى َمىح ٖالمي ،و٢ض ٧اهذ خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلااضخي مؿإلت صازليت وٞغصيت مُل٣ت جسخو بها
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الدكغيٗاث الىَىيت ،بمٗجى ؤن ٧ل جسخو بدمايت مىاَىحها صازليا وبهىعة مىٟغصة وال ج٣بل الخضزل في الكاون التي
حٗخبر مً الهميم ؤو الؿلُان الضازلي لها بظعيٗت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ول ً٨اليىم ؤنبدذ ً٢يت خ٣ى ١ؤلاوؿان ً٢يت ٖاإلايت وليـ مً اإلابالٛت ال٣ى ٫ؤجها ؤنبدذ جغازا مكتر٧ا
لئلوؿاهيت ظمٗاء يدخًً ٧ل بوؿان ؤوى وظض وبلى ؤو صيً ؤو ٖغ ١ييخمي .ول٣ض اعجبِ جضويل خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗال٢ت
ظضليت بحن الخ٣ضم الخانل في مٟهىم الخمايت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واؾخمغاع اإلا٣اومت مً الضو ٫لهظٍ الخمايت وطل٪
ألؾباب مسخلٟت ،ألن خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً بُل وحؿلِ الؿلُت َى الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،وجتر٦ؼ الًماهاث ألاؾاؾيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤؾاؾا في خمايت الصخو مً ؾلُت صولخه وهي ٖال٢ت بحن الضولت
ومىاَىحها في ػمً الؿلم٦ ،ما ؤن جىٟيظ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يسً٘ لغ٢ابت صوليت بمىظب الاجٟا٢ياث اإلاخٗل٣ت
بد٣ى ١ؤلاوؿان اإلاىٗ٢ت واإلاهض٢ت مً ٢بل الضو ،٫وجماعؽ َظٍ الغ٢ابت مً مىٓمت ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الضوليت
الخ٩ىميت واإلاىٓماث الضوليت ٚحر الخ٩ىميت ،وٖضم اخترامها ٢ض ياصو بلى الخضزل في الكاون الضازليت للضوَ ًٖ ٫غي٤
ؤلاوؿاوي و٢ض يهل بلى خض اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي ولضيىا ؤمشلت ٦شحرة مً َظا الخضزل في الضو٫
(.)12
ؤيًا مً الىاخيت اإلاٟاَيميت وألا٧اصيميت بن مهُلر ومًمىن خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت يدؿ٘ ليكمل
ظمي٘ اإلاٟاَيم التي ٧ان جضٖ ٫لحها اإلاهُلخاث التي جىاولتها الضؾاجحر وال٣ىاهحن الىَىيت ،مشل مهُلر الخغياث الخانت
الظو يكمل الخغياث اإلاضهيت ،خغيت الخٗا٢ض ،خغيت الٗمل ،ومهُلر الخغياث الٗامت الظو يكمل الخغياث الؿياؾيت،
خغيت الخجم٘ ،خغيت جإؾيـ ألاخؼاب الؿياؾيت والجمٗياث والى٣اباث ،وخغيت الصخاٞت ،وخغيت الخٗبحر ،وخغيت ال٨خابت
ووكغ اإلا٣االث واإلاٗلىماث ،م٘ الالتزام بإزال ١اإلاهىت والًىابِ ال٣اهىهيت٦ .ما ؤن مًمىن ومهُلر خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغياث ألاؾاؾيت يكحر بهٟت ٖامت بلى مجمىٖت مً اإلاُالب التي يجب جىاٞغَا باليؿبت بلى ٖمىم ألاشخام وألاٞغاص
في ؤو مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث صون جميحز بيجهم ب٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو اللىن ؤو الاججاٍ الؿياسخي ؤو اإلاٗخ٣ض الضيجي ؤو
ألانل ؤو اللٛت ؤو اإلاى ٘٢الجٛغافي(.)13
وبهظا اإلاٗجى ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان جمشل مىيىٖا مكتر٧ا بحن ؤ٦ثر مً ٞغوٕ الٗلىم الاظخماٖيت وزانت الٗلىم
ال٣اهىهيت والؿياؾيت والكغٖيتٞ ،ةطا ؤزظها مشال ال٣ىاهحن الجىاثيت ٞخخمشل َظٍ الخ٣ى ١في ظملت مً اإلاباصت مغجبُت
بد٣ى ١ؤلاوؿان ،مشل مبضؤ قغٖيت الجغاثم والٗ٣ىباث ،مبضؤ شخهيت الٗ٣ىبت ،مبضؤ الخ ٤في الضٞإ الكغعي ،مبضؤ
الخٟؿحر الًي ٤باليؿبت للىهىم الجىاثيت ،مبضؤ خ ٤الخ٣اضخي واإلادا٦مت الٗاصلت ،مبضؤ البيىت ٖلى اإلاضعي واليمحن ٖلى
مً ؤه٨غ ،مبضؤ ال٣اهىن ألانلر للمتهم ،مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اٖضة ال٣اهىهيت اإلاىيىٖيت وؤلاظغاثيت ،مبضؤ الٟهل بحن
الؿلُاث وَى ؤنبذ اليىم مً اإلاباصت الضؾخىعيت في ؤو هٓام صيم٣غاَي في الٗالم وَى الًماهت ألاؾاؾيت للخ٣ى١
والخغياث الجماٖيت والٟغصيت .ؤيًا مً اإلاباصت ألاؾاؾيت التي جد٨م خ٣ى ١ؤلاوؿان أوال :ؤن ألانل في خ٣ى ١ؤلاوؿان
ؤجها مؿإلت وَىيت صازليت في البضايت ،حٗخبر مً الهميم ؤو الؿلُان الضازلي للضو .٫زاهُا :ألانل في خ٣ى ١ؤلاوؿان
وخغياجه ألاؾاؾيت ؤجها ٖامت ومُل٣ت ال جخجؼء .زالثا :بن خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت جخ٩امل ٞيما بيجها .سابػا :ؤن
َىا ٥مجمىٖت مً الخ٣ى ١والخغياث ألاؾاؾيت لئلوؿان ال يجىػ الخىاػٖ ٫جها مشل خ ٤الخياة .ؤما اإلاهاصع التي حؿخ٣ي
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مجها َظٍ الخ٣ى ١والخغياث ٞهي بما الكغاج٘ الؿماويت ؤو الدكغيٗاث الىَىيت ؤو اإلاٗاَضاث واإلاىازي ٤الضوليت ؤو الٗغٝ
الضولي واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن ؤو مبضؤ الٗض ٫وؤلاهها.)14(ٝ
اإلابدث الثاوي :مذلىٌ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
بالغٚم مً ؤن مهُلر ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يٗض مً اإلاهُلخاث الخضيشت وؿبيا ،بط يغظٗه بٌٗ ال٣اهىهيحن
بلى الؿبٗييياث مً ال٣غن الٗكغيً ،بال ؤن ٢ىاٖض ومباصثه حٗض ٢ضيمت ظضاٞ ،لى عظٗىا بلى الخًاعاث ال٣ضيمت
والضياهاث الؿماويت لىظضها الٗضيض مً ال٣ىاٖض واإلاباصت ؤلاوؿاهيت التي جد٨م ؾحر اإلاٗاع .٥ويٗض ٧ل مً ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ،و٢ض وكإ ٧ل مجهما ٖلى خضة مىٟهلحن ًٖ
بًٗهما البٌٗ ،بال ؤجهما جُىعا مٗا وج٣اعبذ ٢ىاٖضَما جضعيجيا بلى ؤن ؤنبدذ مخضازلت في بٌٗ ألاخيان ،وطل٪
لىظىص ٢اؾم مكتر ٥بيجهما وَى خمايت ؤلاوؿان مً ؤزُغ الاهتها٧اث الجؿيمت ؾىاء في وٗ٢ذ في ػمً الؿلم ؤو الخغب
(.)15
وبهظا يىظض ج٣اعب بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،باٖخباعٍ ٢اهىها يدغم ٖلى
يمان خ٣ى ١الٟغص واخترام خغياجه اإلاضهيت والؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت يض ؤو اهتها ٥يٖ ٘٣لحها
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤو الضازلي .ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي َى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت الخٗاَضيت ؤو
الٗغٞيت الغاميت جدضيضا بلى خل اإلاك٨الث الىاقئت مباقغة ًٖ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،ويدمي َظا
ال٣اهىن ألاشخام الظيً يخإزغون ؤو ٢ض يخإزغون ،واإلامخل٩اث التي جخإزغ ؤو ٢ض جخإزغ بالجزإ اإلاؿلر ،وي٣يض خ ٤ؤَغاٝ
الجزإ في ازخياع ؤؾاليب ووؾاثل ال٣خا.)16( ٫
ؤو ٞغٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام اإلا٩ىن مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت اإلا٨خىبت والٗغٞيت اإلالؼمت ،التي تهضٝ
بلى ؤوؿىت الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،والخض مً آزاعَا وخمايت ألاشخام وألاٖيان اإلاضهيت واإلامخل٩اث التي
الٖال٢ت لها بالٗملياث الٗؿ٨غيت ،وج٣ييض ألاؾاليب والىؾاثل اإلاؿخسضمت في ال٣خا ٫بما يدىاؾب م٘ ما ج٣خًيه َبيٗت
الجزإ (.)17
ل٣ض وعصث حٗغيٟاث ٦شحرة بسهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٣ٞض ٖغ ٝبإهه مجمىٖت اإلاباصت وألاخ٩ام اإلاىٓمت
للىؾاثل والُغ ١الخانت بالخغب وخمايت الؿ٩ان اإلاضهيحن واإلاغضخى والجغحى واإلاهابحن وؤؾغي الخغب .ؤيًا ٖغ ٝبإهه
مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت اإلاىيىٖت بم٣خطخى الاجٟا٢ياث وألاٖغا ٝالضوليت اإلاسههت بالخدضيض لخل اإلاكا٧ل
طاث الهٟت ؤلاوؿاهيت الىاظمت مباقغة ًٖ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،والتي جدض الٖخباعاث بوؿاهيت مً
خ ٤ؤَغا ٝالجزإ في اللجىء بلى ما يسخاعوهه مً ؤؾاليب ووؾاثل ال٣خا ٫وجدمي ألاشخام واإلامخل٩اث التي جخإزغ مً
ظغاء الجزإ (.)18
ؤما اللجىت الضوليت للهليب ٣ٞض ٖغٞخه بإهه مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت اإلاؿخمضة مً الاجٟا٢ياث
وألاٖغا ٝالضوليت ،التي تهض ٝبك٩ل زام بلى حؿىيت اإلاك٨الث ؤلاوؿاهيت الىاظمت بهىعة مباقغة ًٖ الجزاٖاث
اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،والتي ج٣يض ألؾباب بوؿاهيت ؤَغا ٝالجزإ في اؾخسضام ؤؾاليب الخغب وجدمي ألاشخام
وألامال ٥اإلاٗغيحن للخُغ الىاظم ًٖ الجزإ (.)19
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ؤو ؤهه مجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلاخٖ ٤ٟلحها صوليا ،والتي تهض ٝبلى الخض مً اؾخسضام الٗى ٠في و٢ذ
الجزاٖاث اإلاؿلختَ ًٖ ،غي ٤خمايت ألاٞغاص اإلاكتر٦حن في الٗملياث الخغبيت ؤو الظيً جىٟ٢ىا ًٖ اإلاكاع٦ت ٞحها والجغحى
واإلاغضخى واإلاهابحن وألاؾغي واإلاضهيحن ،وَى ظؼء مً ال٣اهىن الضولي الظو يىٓم الٗال٢اث بحن الضو ،٫ويخمشل في
الاجٟا٢ياث الضوليت التي ؤبغمتها الضو ٫والٗغ ٝالضولي اإلا٣بى ٫مً ظاهبها باٖخباعٍ ٢اهىها ملؼما بياٞت بلى اإلاباصت الٗامت
لل٣اهىن (.)20
ؤما ؤلاوؿان اإلاكمى ٫بالخمايت َى ؤلاوؿان ٚحر اإلاكاع ٥في الخغب ،وؤلاوؿان ٚحر ال٣اصع ٖلى مىانلت الاقترا ٥في
الٗملياث الٗؿ٨غيت .اإلاشا ٫ألاو :٫اإلاضهيىن بك٩ل ٖام ،باؾخصىاء الظيً يكتر٧ىن في الٗملياث ال٣خاليت.
واإلاشا ٫الشاوي :ألاؾغي والجغحى ،ؤما باليؿبت لؤلٖيان واإلامخل٩اث اإلاكمىلت بالخمايت ؤو ما يٗغ ٝباألٖيان اإلاضهيت
ٞهي ٧اٞت ألاَضا ٝالتي الحٗخبر ؤَضاٞا ٖؿ٨غيت باإلاٟهىم الٗؿ٨غو ،ويكترٍ في ألاَضا ٝالٗؿ٨غيت ؤن ج٩ىن لخضمت
ألاٚغاى الٗؿ٨غيت وؤن ج٩ىن مدميت ٖؿ٨غيا.
بطا ٞال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي " َى مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت الخٗا٢ضيت ؤو الٗغٞيت الغاميت جدضيضا بلى
خل اإلاك٨الث الىاقئت مباقغة ًٖ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،ؤو يدمي َظا ال٣اهىن ألاشخام الظيً
يخإزغون ؤو ٢ض يخإزغون واإلامخل٩اث التي جخإزغ ؤو ٢ض جخإزغ بالجزإ اإلاؿلر٦ ،ما ؤهه ي٣يض خ ٤ؤَغا ٝالجزإ في ازخياع
ؤؾاليب وؾاثل ال٣خا "٫وَى ٞغٕ مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام اإلا٩ىن مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت اإلا٨خىبت والٗغٞيت
اإلالؼمت ألشخام ال٣اهىن الضولي التي تهض ٝبلى ؤوؿىت الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،والخض مً آزاعَا وخمايت
ألاٖيان اإلاضهيت واإلامخل٩اث التي الٖال٢ت لها بالٗملياث الٗؿ٨غيت ،وج٣ييض ألاؾاليب والىؾاثل اإلاؿخسضمت في ال٣خا ٫بما
يدىاؾب م٘ ما ج٣خًيه َبيٗت الجزإ (.)21
ؤما ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان " َى مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت التي ج٣غ لؤلٞغاص بٗضص مً الخ٣ى١
والًماهاث الهاصٞت لخمايت خغيتهم و٦غامتهم صون جميحز بيجهم بؿبب اللىن ؤو الجيـ ؤو اإلاٗخ٣ض ؤو اللٛت ؤو اإلاى٘٢
الجٛغافي ؤو الاهخماء الُاثٟي ؤو الاججاٍ الؿياسخي٦ ،ما ؤهه يكمل مجمىٖت الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤الضوليت
وألاٖغا ٝالضوليت التي حٗتر ٝبد٣ى ١ؤلاوؿان في ٧ل ػمان وم٩ان ٖاإلايت ٧اهذ ؤم ب٢ليميت ،جخًمً خ٣ى٢ا ٖامت ل٩ل
البكغ ؤو خ٣ى ١زانت لٟئاث مٗيىت وجلؼم الضوٖ ٫لى جىٞحرَا وخمايتها واخترامها" ؤما ٞيما يخٗل ٤بإوظه الدكابه بحن
ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يخ٧ ٤ٟل مً ال٣اهىهحن في ؤجهما ييبٗان مً مهضع واخض
وحهضٞان بلى جد٣ي ٤عؾالت واخضة بال وهي جإمحن خض ؤصوى مً الًماهاث ال٣اهىهيت وؤلاوؿاهيت لجمي٘ البكغ في ػمً الؿلم
والخغب ٖلى خض ؾىاء٨ٞ ،الَما يؿعى بلى خمايت ؤعواح البكغ وصختهم و٦غامتهم ،وبن ٧ان مً ػاويخحن مسخلٟخحن،
ٞال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يؿعى للخض مً ويالث الخغب ؤما ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يؿعى للضٞإ ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان مً حؿلِ الؿلُت يضٍ (.)22
ؤما مً خيض اليكإة ٞةن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿان مً الىاخيت الخاعيسيت وكإ وكإة مؿخ٣لت وؾاب٣ت ٖلى ال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خيض يٗض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً هخاثج اجٟا٢ياث ظىي ٠التي ٖ٣ضث ٖام  ،1864بيىما
بضؤث مٓاَغ الخضويل ألاولى لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖام ٦ ،1948غص ٗٞل
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ٖلى الاهتها٧اث الخُحرة التي قهضتها البكغيت في ؤٖ٣اب الخغبحن الٗاإلايخحن التي عاح ضخيتها اإلااليحن مً البكغ ،ؤما مً
الىاخيت الىاٗ٢يت يخًاٞغ ال٣اهىهان ويًٗض بًٗهما بًٗا في خمايت ؤلاوؿان بهغ ٝالىٓغ ًٖ الاججاٍ الاهٟهالي
بيجهما .جًمىذ اجٟا٢ياث ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤخ٩اما جُب ٤ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ٖىض وظىص ما حهضص الخ٣ى١
اإلادميت بمىظب َظٍ الاجٟا٢ياثٞ ،اإلااصة  15مً الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗام  1950ههذ ٖلى " ؤهه في
ػمً الخغب ؤو في خاالث الُىاعت الكاملت التي تهضص خياة ألامت ،يم ً٨اجساط جضابحر جسال ٠الالتزاماث اإلاىضخت في
الاجٟا٢يت في ؤيي ٤خضوص جدمحها م٣خًياث الخا ،٫ويكترٍ بال جخٗاعى َظٍ الخضابحر م٘ الالتزاماث ألازغي في بَاع
ال٣اهىن الضولي (.)23
ؤما اجٟا٢ياث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جا٦ض صاثما ٖلى يغوعة اخترام ؤلاوؿان ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وحك٩ل
 1949ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظو يؿدىض بليه في ب٢غاع الخمايت لخ٣ى١
اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت مً اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لٗام
ؤلاوؿان ألاؾاؾيت ،ؤيًا الخ٣ى ١اإلاًمىهت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضوليت ،خيض جلؼم ألاَغا ٝؤن جغاعي ٦دض ؤصوى
ألاشخام الظيً ليـ لهم صوع بيجابي في ألاٖما ٫الٗضاثيت بمٗاملتهم في ظمي٘ ألاخىا ٫مٗاملت بوؿاهيت صون جميحز بيتهم
بؿبب الٗىهغ ؤو اللىن ؤو الضيً ؤو الجيـ ؤو ٚحر طل.)24( ٪
اإلابدث الثالث :الخمُيز بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
ٞمً خيض اإلاهضع هدض ؤن مٗٓم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مؿخمضة مً الٗغ ٝالضولي ،ومً اإلاؿلم به ؤيًا
ؤن الاجٟا٢ياث الضوليت طاث الهلت ومجها اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لٗام  ،1949جخًمً ٢ىاٖض م٣غعة وليؿذ ميكئت
لاللتزاماث صوليت ،بيىما مٗٓم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مهضعَا اجٟاقي .مً خيض هُا ١الخمايت بن
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ي٣ضم خمايت ْغٞيت لئلوؿان ،بيىما ي٣ضم ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان خمايت قاملت ل٩ل
الخ٣ى ١الؿياؾيت واإلاضهيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت.
ٞال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يٗخجي بدمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الجزاٖاث اإلاؿلخت وَى ٢اهىن زام يؿب ٜالخمايت ٖلى
ؤهىإ مدضصة مً الخ٣ى ١في ْغ ٝاؾخصىاجي زام وَى وظىص هؼإ مؿلر ؾىاء ٧ان َظا الجزإ صولي ؤو ٚحر صوليٞ ،هى ال
يضزل خحز الىٟاط بال ٖىض اهضالٕ الجزإ الظو يدى ٫صون مماعؾت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو ج٣ييضَا (.)25
ؤما مىٓىمت ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞخٗمل ٖلى يمان خ ٤الٟغص في ؤن جدترم خ٣ى٢ه وخغياجه الؿياؾيت
واإلاضهيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت في ػمً الؿلم والخغب٦ ،ما جدخىو ن٩ى٦ها ٖلى ؤخ٩ام اؾخصىاثيت جىُب٤
في خاالث الجزإ اإلاؿلرٞ ،هى ٢اهىن ٖام وقامل ل٩اٞت ؤهىإ الخ٣ى ١وفي ٧اٞت الٓغو ،ٝويترجب ٖلى طل ٪ؤن ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مٗىيت بًمان خ٣ى ١الٟغص وخغياجه يض ؤو حٗؿ ٠لؿلُاث صولخه ،جل ٪الخ٣ى١
والخغياث وعصث في مٗٓم صؾاجحر الضوٖ ٫لى مسخل ٠ألانٗضة الىَىيت لىي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهيت جد٨م ٖال٢ت الٟغص
بالضولت.
مً خيض الٛايت يؿعى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بلى خمايت ألاشخام الظيً ال يكاع٧ىن ؤو يخىٟ٢ىن ًٖ اإلاكاع٦ت في
ألاٖما ٫ال٣خاليت ،وجٟغى ال٣ىاٖض الىاعصة ٞيه واظباث ٖلى ظمي٘ ؤَغا ٝالجزإ .ؤما ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
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وي٘ ؤؾاؾا لى٢ذ الؿلمٞ ،هى يىُبٖ ٤لى الجمي٘ ،وَضٞه الغثيسخي َى خمايت ألاٞغاص مً الؿلى ٥الخٗؿٟي للضولت،
ٞال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يؿعى بلى خمايت ألاشخام يض ججاوػاث الضولت الظيً َم مً عٖاياَا ٣٦اٖضة ٖامت.
مً خيض الُبيٗت ال٣اهىهيت َىا ٥ازخالٞاث ٖمي٣ت في صعظت هطج ال٣اهىهحن وفي بظغاءاث جُبي٣هاٞ ،اجٟا٢ياث
ظىيٖ ٠اإلايت الىُا ١ولها َبيٗت ملؼمت ،ومً اإلاا٦ض ؤن ألامغ ليـ ٦ظلٞ ٪يما يخٗل ٤به٩ى ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بط ؤن
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جلؼم ظمي٘ الضو ٫صون اؾخصىاء ،بيىما الالتزام بدمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاسخلٟت َى التزام
وؿبي ،ألهه يىهغ ٝبلى الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢ياث الضوليت طاث الهلت ،وٖلى طلٞ ٪ةن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يؿعى
بلى جد٣يٚ ٤اياث ؤ٦ثر حٗ٣يضا وؤ٦ثر جدضيضا باإلا٣اعهت م٘ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألن ؤخ٩امه جخمحز بُابٗها
ؤلالؼامي ،وألهه مً اإلاٟترى جُبي٢ ٤اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان في ٧ل و٢ذ بما ٞحها ؤو٢اث الجزإ اإلاؿلر ،بال ؤن َظا الخُبي٤
يٓل م٣يضا مً ٢بل الهيئاث اإلا٩لٟت بال٣يام به (.)26
مً خُث الخأزش بمخاوش الدعُِغ :بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤ٢ل جإزحرا مً ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
بمساَغ الدؿييـ والخٛحراث اإلاخبايىت ٧ىهه يخًمً ٢ىاٖض ؤ٦ثر جٟهيال لخمايت ؤلاوؿان في خالت الجزإ اإلاؿلرٞ ،االلتزام
ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يجب ؤن يخم بالخياص الخام بٗيضا ًٖ ؤو هؼٖت ؾياؾيت ،وٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪ةن
خ٣ى ١ؤلاوؿان جخإزغ ٖلى اإلاؿخىي الخُبي٣ي باالٖخباعاث الؿياؾيت .طل ٪ؤن اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان جخًمً ٖاصة
ههىنا ٢اهىهيت جديذ للضو ٫ألاَغا ٝعزهت حُٗيل خ٣ى ١ؤلاوؿان في خالت الخغب وفي ؤو٢اث الُىاعت الٗامت التي تهضص
خياة اإلاجخم٘ وألامت باإلاٟهىم ألاوؾ٘ ،بيىما ال يجىػ الخدلل مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بذجت الًغوعة
الٗؿ٨غيت ،والكاَض ٖلى طل ٪اإلااصة الغابٗت مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت٣ٞ ،ض اؾخصىذ عزهت
حُٗيل خ٣ى ١ؤلاوؿان في الٓغو ٝالاؾخصىاثيت خ٣ى٢ا ال يجىػ اإلاؿاؽ بها بإو خا ٫مً ألاخىا ،٫وظمي٘ َظٍ الخ٣ى١
اإلاؿخصىاة ججغمها ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي (.)27
مً خُث آلالُاث :يىٞغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي آلياث ٖضة مدضصة حؿاٖض في جىٟيظٍ ،وَىا ٥هىٖان مً آلياث
الخىٟيظ وؤلاقغا ٝوالغ٢ابت ٖلى جُبي ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي .ألاولى :جخمشل في ألاظهؼة الغثيؿيت لخُبي ٤ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي وهي اخترام الضو ٫ألاَغا ٝطاتها لخُبي ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وهٓام الضولت الخاميت واللجىت
الضوليت للهليب ألاخمغ.
أما آلالُت الثاهُتٞ :خخمشل في وؾاثل الخد٣ي ٤والخ٣صخي ،ؾىاء بُلب الخد٣ي ٤في اهتها٢ ٥ىاٖض ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي بىاء ٖلى َلب ؤخض ؤَغا ٝالجزإ ؤو ًٖ اللجىت الضوليت لخ٣صخي الخ٣اث ،٤وباإلا٣ابل حكخمل مٗاَضاث ال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى آلياث جىٟيظ مخُىعة مً قإجها اؾخ٨ما ٫آلالياث ألا٢ل جُىعا لخىٟيظ ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي والتي جغج٨ؼ في ألاؾاؽ ٖلى الىهج الى٢اجي اإلاخجه هدى الضولت ،وجدؿم آلياث جىٟيظ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان بالخٗ٣يض وجخًمً ٖلى زال ٝال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هٓما ب٢ليميت جخًمً َيئاث بقغاٞيت مً ٢بل مجلـ
خ٣ى ١ؤلاوؿان الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة ؤو مً ٢بل لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو الخىٟيظ ؤلاظباعو مً ٢بل مجلـ ألامً الضولي في
بَاع الٟهل الؿاب٘ مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة (.)28
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اإلابدث الشابؼ :الؽشغُت الذولُت لخلىق ؤلاوعان
ي٣هض باإلاكغوٖيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ههىم ٧ل مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والٗهض الضولي
للخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت ،والٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،والبروجى٧ى ٫ؤلايافي اإلالخ٤
بهظا الٗهض وحك٩ل مسخلَ ٠ظٍ الىزاث ٤ال٣ىة الهلبت لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ؤما الكغٖيت الضوليت في الٗال٢اث الضوليت ٞهي مؿإلت ؾياؾيت ؤ٦ثر مجها مؿإلت ٢اهىهيت وحؿمى ؤخياها بمبضؤ جىباع
وَى اؾم وػيغ ؤلا٧ىاصوع الظو َىع ال٨ٟغة ٖام  ،1907وخؿب وظهت هٓغٍ بال يٗتر ٝاإلاجخم٘ الضولي بالخ٩ىماث التي
جإحي بلى الؿلُت بىؾاثل ٚحر ٢اهىهيت وال يىو ٖلحها الضؾخىع ،مشل الاه٣الب والشىعة التي مً قإجهما ججٗل صولت ما ٚحر
قغٖيت وبالخالي ج٩ىن زاعط هُا ١مجا ٫ال٣اهىن الضولي وج٣اليض الضبلىماؾيت .ؤو ي٣هض بالكغٖيت الضوليت هي هخاط جىا٤ٞ
بعاصاث ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي التي ؤوكإث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٦ةَاع صولي مٗانغ يىٓم الٗال٢اث الضوليت بحن ٧اٞت
ؤشخام ال٣اهىن الضولي اإلاسخلٟت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن الكغٖيت الضوليت ال جخجاوػ م٣انض ألامم اإلاخدضة وال آليت ٖمل
َيئاتها وؤظهؼتها اإلاسخهت ٦ما خضصَا ميشا٢ها بالىو الهغيذ ومباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ٦ ،ما ؤجها بٗيضة
ًٖ ؤو ٖمل مىافي للًمحر ؤلاوؿاوي ومباصت الٗضالت وؤلاهها ،ٝلهظا الؿبب البض ؤن ججؿض الكغٖيت الضوليت اإلاباصت
التي جداٖ ٔٞلى خ٣ى ١ومهالر ٧اٞت الكٗىب صون جميحز ،وَظا اإلاٗجى َى ما هجضٍ بك٩ل نغيذ وواضر في صيباظت
ميشا ١ألامم اإلاخدضة التي ولضث مً ؤظل جىٓيم الٗال٢اث الضوليت وخمايت الكٗىب وخ٣ى٢ها ،و٢ض هُ٣ذ الضيباظت باؾم
الكٗىب ٧اٞت ولم جىُ ٤باؾم الخ٩ىماث وعئؾاء الضو ،٫ولم ج ً٨مً مؿاوليتها خمايت الخ٩ىماث خيض ههذ ج٣ى:٫
(هدً قٗىب ألامم اإلاخدضة ٢ض آليىا ٖلى ؤهٟؿىا ؤن هى٣ظ ألاظيا ٫ال٣اصمت مً ويالث الخغوب التي في زال ٫ظيل واخض
ظلبذ ٖلى ؤلاوؿاهيت مغجحن ؤخؼاها يعجؼ ٖجها الىن ،٠وؤن ها٦ض مً ظضيض بيماهىا بالخ٣ى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان وب٨غامت
الٟغص و٢ضعٍ ،وبما للغظا ٫واليؿاء وألامم ٦بحرَا ونٛحرَا مً خ٣ى ١مدؿاويت ،وؤن هبحن ألاخىا ٫التي يم ً٨في ْلها
جد٣ي ٤الٗضالت واخترام الالتزاماث الىاقئت ًٖ اإلاٗاَضاث الضوليت وٚحرَا مً مهاصع ال٣اهىن الضولي ،وؤن هغ ٘ٞبالغقي
الاظخماعي ٢ضما ،وؤن هغ ٘ٞمؿخىي الخياة في ظى مً الخغيت ؤٞسر).
وبهظا اإلاٗجى ؤن اإلايشا ١ألاممي للمىٓمت الضوليت يدمل في َياجه اإلاٗجى الخ٣ي٣ي للكغٖيت الضوليت .ويىهغ ٝحٗبحر
الكغٖيت الضوليت ؤيًا بلى خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن وخمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان وج٣غيغ اإلاهحر للكٗىب الىاٗ٢ت جدذ
الاؾخٗماع والاخخال ٫الٗؿ٨غو (.)29
وجدمل الكغٖيت الضوليت بٗضيً :خًاعو و٢اهىوي ،خيض حٗخبر الًامً لخ٣ى ١الضو ٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ مىٗ٢ها
الجٛغافي وٖضص ؾ٩اجها و٢ىتها الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت والٗؿ٨غيت والؿياؾيت٦ ،ما ؤجها حُٗي للخًاعة
ؤلاوؿاهيت نٟت الكمىٞ ٫هي جا٦ض ؤجها ليؿذ مل ٪لكٗب واخض وبهما هي مل ٪لجمي٘ الكٗىب التي نىٗتها ظميٗاٞ ،هي
جغار مكتر ٥لئلوؿاهيت ظمٗاء ،وجىمى جل ٪الخًاعة ؤلاوؿاهيت وجؼصَغ بمؿاَمت ظمي٘ الكٗىب ،وج٨غؽ اإلاباصت التي
جداٖ ٔٞلى خ٣ى ١مهالر ٧اٞت الكٗىب صون جميحز .ويك٩ل ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ مهضعا للكغٖيت الضوليت،
وحؿخضعي الكغٖيت الضوليت اجساط مىا ٠٢مىيىٖيت مً ٢غاعاث مجلـ اإلاً الضولي وج٣ييمها في يىء اإلاباصت وآلالياث
التي جد٨م الٗال٢اث الضوليت ،ول ً٨لؤلؾ ٠الكضيض الٗضيض مً الضو ٫اليىم حؿلم وجامً باألؾلىب الخ٣ىيمي الظاحي
للكغٖيت الضوليت ومكغوٖيت ٢غاعاث مجلـ ألامً الضولي ،وطل ٪مً زال ٫هٓغة الضو ٫ال٨بري اإلاهيمىت ٖلى ال٣غاعاث

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

40

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

الضوليت التي جً٘ مهالخها ٞى ١ال٣اهىن الضولي الًامً لخ٣ى ١ومهالر الضو ٫صون جميحزٞ ،الخجاعب وألاخضار
الخاعيسيت الخاليت حكحر ب٩ل ويىح بلى الخغو٢اث والخجاوػاث والاهتها٧اث التي تهضص الؿلم وألامً الضوليحنٞ ،ى٘٢
الٗضوان ٖلى الضو ٫اإلاؿخ٣لت طاث الؿياصة ال٩املت الًٗىيت في مىٓمت ألامم اإلاخدضة وصمغث باؾم الكغٖيت الضوليت،
و٢امذ الخدالٟاث الٗؿ٨غيت بضون ٢غاعاث صوليت ناصعة مً مجلـ ألامً الضولي الظو يٗخبر الجهاػ الخىٟيظو إلاىٓمت
ألامم اإلاخدضة (.)30
اإلابدث الخامغ :مفادس ول مً اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
جى٣ؿم مهاصع ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلى ٢ؿمحن ،ال٣ؿم ألاو :٫يخمشل في الضؾاجحر والدكغيٗاث الىَىيت
للضو ٫مىٟغصة ،وال٣ؿم الشاوي :يخمشل في ؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤والاجٟا٢ياث الضوليت ،ؤما الاجٟا٢ياث الضوليت ٞخى٣ؿم ؤيًا
بلى هىٖحن ،الىىٕ ألاو :٫الاجٟا٢ياث واإلاٗاَضاث الضوليت طاث الُاب٘ الٗام ،والىىٕ الشاوي :الاجٟا٢ياث واإلاٗاَضاث الضوليت
طاث الُاب٘ الخام ؤو اإلاىٓمت إلاىيىٖاث مٗيىت .الُاثٟت ألاولى :حكمل ٖلى وظه الخهىم ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظو
جًمً ؤخ٩اما مهمت ظضا زانت بد٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت له ،ويٗض ميشا ١ألامم اإلاخدضة مً ؤَم اإلاٗاَضاث
الضوليت مخٗضصة ألاَغا ٝؤو الجماٖيت التي ويٗذ ألاؾاؽ ال٣اهىوي لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبزغاط اإلاؿاثل
اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان مً هُا ١الازخهام الضازلي اإلاُل ٤للضو ٫بلى الازخهام الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وؾمذ
للمجخم٘ الضولي بةصزا ٫ؤصواث ال٣اهىن الضولي إلاغاظٗت اإلاؿاثل اإلاغجبُت بالخ٣ى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان ختى ولى بضون
مىا٣ٞت الضو ٫اإلاىته٨ت لهظٍ الخ٣ى ١في بٌٗ ألاخيان (.)31
٦ما ظاء في ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة ألاولى مً اإلايشا ١التي جىو ٖلى ؤن مً ؤَم ؤَضا ٝمىٓمت ألامم اإلاخدضة ج٣غيغ
اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت للىاؽ ظميٗا صون جميحز بحن الغظا ٫واليؿاء٦ ،ما جًمً اإلايشا ١آلياث
جىٟيظيت جخٗل ٤بدمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً بيجها :اإلاجلـ الا٢خهاصو والاظخماعي ولجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان التي اؾدبضلذ
بمجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان .ؤما مً الىاخيت الخاعيسيت لم يبضؤ ج٣ىحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ق٩ل
اجٟا٢ياث صوليت بال بٗض مىخه ٠ال٣غن الٗكغيً ،وبضايت مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصع ًٖ الجمٗيت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في الٗاقغ مً صيؿمبر ٖام  ،1948وجإحي ؤَميت َظا ؤلاٖالن ٖلى ؤهه يٗخبر ؤو ٫وزي٣ت صوليت جخٗل٤
بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي (.)32
ومً بحن الاجٟا٢ياث الضوليت التي حٗخبر مهضعا لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان اجٟا٢يت مى٘ ظغيمت ؤلاباصة
الجماٖيت واإلاٗا٢بت ٖلحها لٗام  ،1948ؤيًا الاجٟا٢يت الضوليت للً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغو لٗام ،1965
خيض ؤظاػث ال٣ٟغة ألاولى من اإلااصة  14مً الاجٟا٢يت بوكاء لخىت زانت مهمتها ألاؾاؾيت اؾخالم وصعاؾت الك٩اوي
اإلا٣ضمت مً ٢بل ألاٞغاص يض الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت ؤو ٧اهىا ضخيت اهتها ٥مً ظاهب َظٍ الضو ٫ألو خ ٤مً
الخ٣ى ١الىاعصة في الاجٟا٢يت .ومً بحن اإلاهاصع ألاؾاؾيت لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١
اإلاضهيت والؿياؾيت لٗام  ،1966الظو جًمً خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاعصة في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خيض يك٩ل
َظا الٗهض الجيل ألاو ٫مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ومً ؤَم الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها في َظا الٗهض الخ ٤في الخياة والخ ٤في
اإلاؿاواة وٖضم الخميحز والؿالمت البضهيت والخ ٤في الخغمت الخانت لئلوؿان .ومً بحن اإلاهاصع اإلاباقغة لل٣اهىن الضولي
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لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت لٗام  ،1966و٢ض ؤحى بمجمىٖت
ظضيضة مً الخ٣ى ١حؿمى الجيل الشاوي مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ومً بيجها :الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ٞغنت ٖمل الخ ٤في
حك٨يل الى٣اباث اإلاهىيت والاهًمام بلحها ،والخ ٤في اللجىء بلى ؤلايغاب ٧ىؾيلت للً ِٛللخهىٖ ٫لى الخ٣ى ،١والخ٤
في الًمان الاظخماعي والخ ٤في الش٣اٞت وجباص ٫اإلاٗلىماث ،زم البروجى٧ى ٫الازخياعو اإلالخ ٤بالٗهض الضولي ألاو ٫والظو
يؿمذ بخ٣ضيم الك٩اوي الٟغصيت لٗام  ،1966ويُلٖ ٤لى َظيً الٗهضيً الضوليحن ومٗهما ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان انُالح الكغٖيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان .وحك٩ل َظٍ الىزاث ٤الشالر ؤَم اإلاىازي ٤الضوليت ٖلى ؤلاَال١
اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان وٖلحها جإؾـ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلالؼم لجمي٘ الضو ٫ججاٍ الكٗىب ،والظو ؤنبذ
يك٩ل ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت واإلاباصت ألاؾاؾيت الؿاميت وآلامغة التي اليجىػ الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها (.)33
ول٣ض اهبش٣ذ مً َظٍ اإلاٗاَضاث الٗكغاث مً الاجٟا٢ياث الضوليت الٗاإلايت وؤلا٢ليميت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان
مجها اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت الخٗظيب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾيت ؤو ؤلاوؿاهيت لٗام .1983
اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ٧ل ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة لٗام  ،1979واجٟا٢يت بلٛاء الٗمل ال٣ؿغو لٗام  ،1957واجٟا٢يت
خ٣ى ١الُٟل لٗام .1989
ؤما ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي ٞىجض اإلاىازي ٤ؤلا٢ليميت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وهي مجمىٖت مً ال٣ىاٖض الىاعصة في
اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث الضوليت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي ،مً بيجها :الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗام
 1950بن َظٍ الاجٟا٢يت مؿخمضة مً ألاَضا ٝالٗامت للمجلـ ألاوعوبي الظو ؤوكإ ٖام  1949ومً ؤَضاَ ٝظا اإلاجلـ
جد٣ي ٤الغوابِ الىزي٣ت بحن الضو ٫ألاًٖاء مً ؤظل خمايت اإلاباصت واإلاشل الٗليا التي ي٣ىم ٖلحها جغاثهم اإلاكتر ،٥وص٘ٞ
الخ٣ضم الا٢خهاصو والاظخماعي والش٣افي ،وحكخمل َظٍ الاجٟا٢يت ٖلى صيباظت مىػٖت ٖلى 16ماصة ٦ما ؤجها جدخىو ٖلى
ال٨شحر مً الخ٣ى ١والخغياث اإلاىهىم ٖلحها في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان .وجخمحز َظٍ الاجٟا٢يت بخدضيضَا
لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبةنقائها ظهاػيً لًمان خمايت َظٍ الخ٣ى ،١وَما اللجىت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاد٨مت
ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَظان الجهاػان َما في ألانل ظهاػ بقغا ٝومغا٢بت إلاٗغٞت مضي جمخ٘ ألاٞغاص بد٣ى٢هم في
الضو ٫ألاًٖاء والخإ٦ض مً مضي التزام الضو ٫باخترام َظٍ الخ٣ى ١والخغياث (.)34
الاجٟا٢يت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗام  ،1967جًمىذ َظٍ الاجٟا٢يت صيباظت و 82ماصة و٢ض اقخملذ ٖلى
الخ٣ى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان اإلاؿخمضة ؤنال مً ؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤الضوليت وؤلا٢ليميت ،و٢ض ؤوضخذ َظٍ الاجٟا٢يت بإن
خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت جشبذ له إلاجغص ٧ىهه بوؿان وليـ ٖلى ؤؾاؽ ٧ىهه مىاًَ في صولت مٗيىت ألامغ الظو
يضٖى بلى جىٓيم خمايت صوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٢ض ؤوكإث بمىظب َظٍ الاجٟا٢يت ظهاػيً للٟهل في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت
بدىٟيظ الضو ٫ألاَغا ٝلخٗهضاتها وَما اللجىت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاد٨مت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلايشا ١ؤلاٞغي٣ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب :يخإلَ ٠ظا اإلايشا ١مً صيباظت و 68ماصة ويا٦ض ٖلى ٖؼم الضو٫
ألاَغاٖ ٝلى بػالت ٧ل ؤق٩ا ٫الاؾخٗماع ،ؤما مًمىن اإلايشا٣ٞ ١ض جًمً الٗضيض مً الخ٣ى ١ألاؾاؾيت وؤ٦ض ٖلى ٖضم
الخميحز بؿبب الٗىهغ ؤو الٗغ ١ؤو اللىن ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضيً ؤو الغؤو الؿياسخي وؤ٦ض ٖلى ٖضم اهتها ٥الخغمت
الصخهيت والؿالمت البضهيت واخترام خ ٤الخياة وٖضم الخٗغى للخٗظيب واإلاٗاملت ال٣اؾيت والاؾتر٢ا ١وؤ٦ض ٖلى
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اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن وٖلى خ ٤اإلاٗخ٣ض وخغيت الخٗبحر والاظخمإ والخى٣ل وخ ٤الخٗليم وخ ٤الٗمل وع٦ؼ ٖلى
ألازال٢ياث وال٣يم الخ٣ليضيت الؿاثضة في اإلاجخمٗاث ؤلاٞغي٣يت٦ ،ما جًمً خ ٤اإلاؿىحن واإلاٗا٢حن في خمايت زانت جالثم
خالتهم البضهيت والٗ٣ليت .خ٣ى ١ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت :الكغيٗت ؤلاؾالميت ٧اهذ الؿبا٢ت في ج٣غيغ خ٣ى١
ؤلاوؿان صون يٜوٍ وَىيت ؤو صوليت ؤو ب٢ليميت ،ولٗل ال٣اعت لل٣غآن ال٨غيم ؾيجض اإلائاث مً آلاياث ال٣غآهيت ال٨غيمت
التي ج٣غع خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ؤ٦مل وظهٞ ،الخ٣ى ١التي ي٣غعَا ؤلاؾالم ليؿذ مىت مً خا٦م ؤو مىٓمت صوليت وبهما هي
خ٣ى ١ؤػليت ٞغيتها ؤلاعاصة الغباهيت ٞغيا ٦جؼء اليخجؼء مً وٗمت هللا ٖلى ؤلاوؿان خحن زل٣ه في ؤخؿً ج٣ىيم٣ٞ .ض ؤ٢غ
ؤلاؾالم مبضؤ الخغيت واإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن ،وٟ٦ل ؤلاؾالم بإن ي٩ىن ل٩ل بوؿان خ ٤اإلاإوي وَى الؿ،ً٨
و٧ان لئلؾالم الًٟل ال٨بحر في ج٣غيغ الخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ٣ٞغ خ ٤اإلال٨يت وخ ٤الخجاعة وخ٤
الٗمل وخ ٤الخى٣ل صازل البلض وزاعظه وؤ٢غ خ ٤الخٗليم بضون م٣ابل وخغيت الٗ٣يضة وخ ٤الخمايت مً حٗؿ ٠الؿلُت
وظٗل خ ٤الخياة م٣ضؾا اليجىػ اإلاؿاؽ به ٞجٗل لئلوؿان خغمت بوؿاهيت وآصميت وبكغيت .ومً بحن الخ٣ى ١ألاؾاؾيت
لئلوؿان هي الخ٣ى ١التي يُلٖ ٤لحها خ٣ى ١الكٗىب 1 .الخ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر الؿياسخي والا٢خهاصو والش٣افي
والاؾخ٣ال 2.٫الخ ٤في اإلاؿاواة م٘ الكٗىب ألازغي 3.الخ ٤في الضٞإ الكغعي الٟغصو والجماعي للضو 4.٫الخ ٤في
اإلا٣اومت يض الاخخال ٫ألاظىبي والؿيُغة ألاظىبيت والاؾخٗماع بجمي٘ نىعٍ وؤق٩اله 5.الخ ٤في ألامً والؿالم 6.الخ ٤في
الخىميت وم٩اٞدت ال٣ٟغ وألامغاى (.)35
 7الخ ٤في الؿياصة الضاثمت ٖلى مىاعص الثروة الُبيٗيت وٖلى ظمي٘ ألاوكُت الا٢خهاصيت وجإميمها 8.الخ ٤في الترار
اإلاكتر ٥لئلوؿاهيت ظمٗاء.
ؤما غً آلُاث جىفُز اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان ٞخخمشل في آلياث مىٓىمت ألامم اإلاخدضة مً بيجها :الجمٗيت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة التي جًم ظمي٘ الضو ٫ألاًٖاء ٞحها ويضزل في ازخهام ألامم اإلاخدضة ٧ل اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت
بد٣ى ١ؤلاوؿان .مجلـ ألامً الضولي ويضزل في مهامه ٧ل اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان زانت التي جغج٣ي بلي تهضيض
الؿلم وألامً الضوليحن .اإلاجلـ الا٢خهاصو والاظخماعي .لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان وهي الجهاػ الغثيسخي اإلاهخم بمىيىٖاث
خ٣ى ١ؤلاوؿان.
اللجىت اإلاٗىيت بىي٘ اإلاغؤة وصٖم خ٣ى٢ها في اإلاياصيً الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والخٗليميت وجغ٘ٞ
الخىنياث والخ٣اعيغ بلى اإلاجلـ الا٢خهاصو والاظخماعي .اللجىت اإلاٗىيت بمى٘ الجغيمت والٗضالت الجىاثيت .اللجىت الٟغٖيت
إلاى٘ الخميحز وخمايت ألا٢لياث .لجىت الخ٣ى ١ؤلاوؿاهيت اإلاىبش٣ت ًٖ الخ٣ى ١الؿياؾيت واإلاضهيت .لجىت الخ٣ى١
الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت .لجىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغو .لجىت مىاًَت الخٗظيب.
ؤما يماهاث وآلياث خ٣ى ١ؤلاوؿان في ألاهٓمت الضازليت ٞخخمشل في الضؾخىع ومبضؤ ؾمى الضؾخىع ومبضؤ الٟهل
بحن الؿلُاث واؾخ٣ال ٫الً٣اء ومبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىنٞ .الضؾخىع َى ال٣اهىن ألاؾاسخي الظو يبحن ق٩ل الضولت
وهٓام الخ٨م ٞحها وَبيٗخه ويىٓم الؿلُاث الٗامت في الضولت ،مً خيض ج٩ىيجها وؾلُاتها وازخهاناتها واؾخ٣اللها
والٗال٢ت ٞيما بيجها ،وال٣يىص الىاعصة ٖلى الؿلُاث والازخهاناث وي٣غع ويدمي خ٣ى ١ألاٞغاص وخغياتهم ويً٘
الًماهاث ألاؾاؾيت لهظٍ الخ٣ى ١والخغياث والضؾخىع بظل ٪ي٩ىن الًماهت ألاؾاؾيت لر ٢ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي
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الضازلي ألن الضؾخىع في ألاهٓمت الضيم٣غاَيت َى حٗبحر ًٖ بعاصة الكٗب ؤو ألامت التي يخم ال٨كٖ ٠جها مً زال٫
الاؾخٟخاء الكٗبي ٖلى ب٢غاع الضؾخىع ؤو بإو وؾيلت ؾلميت وبظل ٪ي٩ىن الضؾخىع َى ؤؾمى ال٣ىاهحن ٖلى اإلاؿخىي
الضازلي ،ويخٗحن ٖلى ظمي٘ الؿلُاث الٗامت في الضولت اخترام ؤخ٩ام الضؾخىع (.)36
أما فُما ًخػلم باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ٞيى٣ؿم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بلى ٢ؿمحن ٞيما يخٗل ٤باإلاهاصع،
ألاو٢ ٫اهىن الَاو ،والشاوي ٢اهىن ظىي٢ ،٠اهىن الَاو ويٗذ ؤؾؿه في ماجمغ الَاو للؿالم في ٖامي ،1907-1899
خيض ٖ٣ضث ٖضة اجٟا٢ياث جدضص خ٣ى ١الضو ٫وواظباتها في بصاعة الٗملياث الخغبيت الٗؿ٨غيت وي٣يض ازخياع وؾاثل
ال٣خا ٫وبلخا ١الًغع بالٗضو ،يًا ٝبلحها الاجٟا٢يت الخانت بدمايت ألاٖيان الش٣اٞيت لٗام  1954واجٟا٢يت ظىي٠
اإلااعزت في  10ؤ٦خىبغ ٖام  1980خى ٫خٓغ وج٣ييض اؾخٗما ٫ألاؾلخت الخ٣ليضيت ،م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ألاظؼاء التي
ه٣لذ مً َظا ال٣اهىن في ٖامي  1949 -1929بلى ٢اهىن ظىي ٠والخانت بالىي٘ ال٣اهىوي ألؾغي الخغب والىي٘
ال٣اهىوي للجغحى واإلاغضخى والٛغقى في الٗملياث الخغبيت والىي٘ ال٣اهىوي للؿ٩ان اإلاضهيحن في ألاعاضخي اإلادخلت .ويضزل في
هُاَ ١ظا ال٣اهىن بٌٗ الاجٟا٢ياث اإلاخٗل٣ت بدٓغ اؾخٗما ٫الغنام اإلاخٟجغ والٛاػاث الخاه٣ت والؿامت والىؾاثل
الجغزىميت في الخغب ،واجٟا٢يت ظىي ٠لٗام 1980بكإن ألاؾلخت اإلاٟغَت الًغع ؤو ٖكىاثيت ألازغ ،والبروجى٧ىالث
اإلاخٗل٣ت بدٓغ اؾخٗما ٫ألالٛام ألاعييت وؤؾلخت اللحزع اإلاٗميت ،واجٟا٢يت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼيً وبهخاط وه٣ل ألالٛام
اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحرَا لٗام .1997
ؤما ٢اهىن ظىيٞ ٠هى حهض ٝبلى خمايت الٗؿ٨غيحن الٗاظؼيً ًٖ ال٣خا ،٫ؤو الظيً ؤنبدىا زاعط هُا ١الٗملياث
الخغبيت ؤو ؤل٣ىا الؿالح واإلاغضخى والجغحى والٛغقى وؤؾغي الخغب ،وخمايت ألاشخام الظيً ال يكتر٧ىن في الٗملياث
ال٣خاليت ؤو اإلاضهيحن مشل اليؿاء وألاَٟا ٫والكيىر .وَى يخإل ٠مً اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لٗام  1949وبغوجى٧ىلحها
ؤلاياٞيحن لٗام  ،1977والتي جم ويٗها جدذ عٖايت اللجىت الضوليت للهليب الخمغ وظهىصَا اإلاؿخمغة لخُىيغ ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وَظٍ الاجٟا٢ياث هي ٧الخالي :الاجٟا٢يت ألاولى لخدؿحن خا ٫اإلاغضخى والجغحى مً ال٣ىاث اإلاؿلخت
البريت في اإلايضان .الاجٟا٢يت الشاهيت لخدؿحن خا ٫الجغحى واإلاغضخى والٛغقى مً ال٣ىاث اإلاؿلخت البدغيت في اإلايضان (.)37
الاجٟا٢يت الشالشت مخٗل٣ت بإؾغي الخغب .الاجٟا٢يت الغابٗت مخٗل٣ت بدمايت اإلاضهيحن و٢ذ الخغب .بٗض طل ٪جم وي٘
البروجى٧ىلحن ؤلاياٞيحن لٗام  1977لخُىيغ ٢ىاٖض اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لٗام  ،1949واؾخ٨ما ٫الى٣و اإلاىظىص ٞحها
وؾض الشٛغاث .البروجى٧ى ٫ألاو :٫يخٗل ٤بدمايت ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت .البروجى٧ى ٫الشاوي :يخٗل ٤بدمايت
ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضوليت.
َظٍ هي اإلاهاصع الاجٟا٢يت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي .الػشف الذولي :وَى مجمىٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي جيكإ في
اإلاجخم٘ الضولي بؿبب ج٨غاع الضو ٫لها ،وبؿبب التزام الضو ٫بها في جهغٞاتها واٖخ٣اصَا بإن َظٍ ال٣ىاٖض جخه ٠باإللؼام
ال٣اهىوي .ؤما مً الىاخيت الخاعيسيت ومً خيض ْهىع ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي جىاولذ الخغوب يإحي الٗغ ٝفي م٣ضمتها
ويك٩ل مهضعا مهما مً مهاصع ال٣اهىن الضولي بهٟت ٖامت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بهٟت زانت .بلى ظاهب
الاجٟا٢ياث التي صوهذ و٢ىيذ ال٣ىاٖض الضوليت التي جىٓم الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،وَى ما ؤ٦ضجه ال٣اٖضة
الكهحرة واإلاٗغوٞت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ب٣اٖضة ماعجحز ،و٢ض وي٘ َظٍ ال٣اٖضة ٞغصعي ٪ماعجحز الغوسخي ألانل في
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ٖام 1899في اجٟا٢يت الَاو الخانت بالخغب البريت في م٣ضمتها ،زم ؤٖيض الخإ٦يض ٖلحها في اجٟا٢يت الَاو الغابٗت الخانت
بالخغب البريت لٗام  1907في ال٣ٟغة الؿابٗت مً م٣ضمتها التي ههذ ٖلى ؤهه في الخاالث التي ال حكملها ؤخ٩ام الاجٟا٢يت
يٓل الؿ٩ان اإلاضهيىن واإلا٣اجلىن جدذ خمايت وؾلُان مباصت ٢اهىن ألامم ٦ما ظاءث في ألاٖغا ٝالتي اؾخ٣غ ٖلحها الخا٫
بحن الكٗىب اإلاخمضهت و٢ىاهحن ؤلاوؿاهيت وم٣خًياث الًمحر الٗام .والخاالث التي لم ج ً٨حكملها الاجٟا٢يت ويىُب٤
ٖلحها خ٨م الٗغ ٝهي :خالت ما بطا ٧ان ؤخض ألاَغا ٝاإلاخداعبت ليـ َغٞا ؾاميا في َظٍ الاجٟا٢يت ،والخالت الشاهيت هي:
خالت ما بطا ٧اهذ َىا ٥مؿاثل ظضيضة ٚحر مد٩ىمت ب٣ىاٖض الاجٟا٢يت وجسغط ًٖ بَاعَا ٞهىا ٧ان خ٨م الٗغَ ٝى
اإلاىُبٖ ٤لحها ،ؾىاء ٧ان الُغٞان اإلاخداعبان ؤَغاٞا في الاجٟا٢يت ؤم ال (.)38
بطن الٗغ ٝالضولي يٗخبر مهضع ؤؾاسخي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وَى ملؼم للضو ،٫ؾىاء قاع٦ذ في ج٩ىيىه ؤم ال،
وؾىاء ٧اهذ َظٍ الضو ٫مىظىصة و٢ذ وكىء ال٣اٖضة الٗغٞيت ؤم ال٦ ،ما ؤن ٚالبيت الاجٟا٢ياث الضوليت هي في الٛالب
٢ىاٖض ٖغٞيت جم جضويجها في اجٟا٢ياث صوليت وؤنبدذ ملؼمت للضو ٫التي وٗ٢ذ وناص٢ذ ٖلحها.
الخاجمت
يبضو لىا مما ؾب ٤ط٦غٍ مً الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿانَ ،ى ؤن ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ٚالبا ما ي٩ىن مجا ٫جُبي٣ه الجزاٖاث اإلاؿلخت ،ؾىاء ٧اهذ صوليت ؤم ٚحر صوليت ،ؤما ال٣اهىن الضولي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞيُب ٤في ػمً الؿلم والخغب ٖلى خض ؾىاء مً ؤظل خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان
بال ؤهه يىظض ٢اؾم مكتر ٥بيجهما َى نياهت خغمت ؤلاوؿان في ظمي٘ الخاالث .ؤيًا هجض ؤن هُا ١الازخال ٝفي
مجا ٫جُبي ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والخهاثو الخانت ب٩ل مجهما بهما حؿاَم في
ؾض الشٛغاث ؤزىاء جُبي ٤ؤخض ال٣اهىهحن صون آلازغ٦ ،إهىا هجض ؤن َىا ٥ج٩امل بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاجا ٫والهض ،ٝألن ؤلاوؿان َى الظو يٗخبر مدىع الخمايت ومدلها ،و٦ال ال٣اهىهحن م٨غؽ
لخمايت ؤلاوؿان مً الاهتها٧اث الجؿيمت والخُحرةٞ .ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞيما يخٗل ٤بمىيىٕ الخمايت ال
ي٣خهغ صوعٍ في خمايت مجمىٖت مً ألاٞغاص صون ٚحرَا ،بال ؤهه في بٌٗ ألاخيان يجحز للضو ٫ؤن جخدلل مً بٌٗ
التزاماتها الضازليت والضوليت بم٣خطخى ال٣اهىن ،مشل خاالث الُىاعت والايُغاباث الضازليت اإلاؿلخت م٘ يمان الخض
ألاصوى مً الخ٣ى ١ألاؾاؾيت .ؤيًا ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان َما ٞغٖان مسخلٟان
ومخمحزان مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام ،بالغٚم مً ؤجهما يكتر٧ان في بٌٗ الهضا.ٝ
وبًٟل الجهىص اإلاخىانلت للجىت الضوليت للهليب ألاخمغ اؾخمغ جُىع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ليكمل ٧اٞت
ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،الظيً ؤنبدىا ٚحر ٢اصعيً ٖلى ال٣خا ٫واإلاكاع٦ت في ألاٖما ٫الٗضاثيت.
 1977بضؤ ال٨خاب واإلاالٟحن ألا٧اصيميحن والباخشحن في مجاَ ٫ظا ال٣اهىن ،يُل٣ىن ٖليه اؾم ال٣اهىن الضولي
ومىظ ٖام
ؤلاوؿاوي بض٢ ٫اهىن الخغب ؤو ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت٦ .ما ؤن مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت خاػث
ٖلى اَخمام اإلاجخم٘ الضولي ٞإزظث بٗضا صوليا مً زال ٫مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،جمشل بة٢غاع ٖكغاث ؤلاٖالهاث
والاجٟا٢ياث الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،ومً اإلاؿلم به اليىم لضي ٚالبيت ٣ٞهاء ال٣اهىن اهُبا ١ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿاوي في ؤو٢اث الؿلم والخغب ٖلى خض ؾىاء.
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الاظخيخاحاث
( -)1بطا ٧ان ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يُبٖ ٤لى الجزاٖاث اإلاؿلخت لخمايت ألاشخام الظيً ليـ لهم ٖال٢ت
مباقغة بها ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يُب ٤في ػمً الؿلم والخغب ٖلى خض ؾىاء ،لخمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت
ٖامتٞ ،ةن ال٣اؾم اإلاكتر ٥بيجهما َى نياهت خ٣ى ١ؤلاوؿان و٦غامخه.
( -)2بن هُا ١الازخال ٝفي مجا ٫الخُبي ٤بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
والخهاثو التي جمحز ؤخضَما ًٖ آلازغ بهما حؿاَم في ؾض الى٣و ؤو الٟغا ٙالظو يتر٦ه جُبي ٤ؤخض ال٣اهىهحن صون
آلازغ وبالخالي يىظض ج٩امل بيجهما.
( -)3بن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يجحز للضو ٫في بٌٗ ألاخيان الخدلل ؤو الخ٣يض ؤو الخض مً التزاماتها
الضوليت والضازليت بم٣خطخى ال٣اهىن ،مشل خاالث الُىاعت والايُغاباث الضازليت.
( -)4الخمايت اإلا٣غعة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞهي خمايت قاملت وٖامت ،بيىما الخمايت
اإلا٣غعة في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞهي خمايت زانت في ػمً زام وَى الجزاٖاث اإلاؿلخت ،ؾىاء ٧اهذ صوليت ؤو ٚحر
صوليت.
( -)5بن الالتزام بال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان يم٢ ً٨ض يخإزغ باإلاىا ٠٢الؿياؾيت ،بيىما الالتزام بال٣اهىن الضولي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ال يخإزغ باإلاىا ٠٢الؿياؾيت.
( -)6بن مٗايحر خ٣ى ١ؤلاوؿان الضازليت والضوليت هي الىُ٣ت اإلاغظٗيت واإلاٗياعيت الغثيؿيت لى٣اٍ الالخ٣اء بحن
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
( -)7خمايت ؤلاوؿان مً آزاع الخغب وويالتها وجسٟي ٠اإلاٗاهاة هي الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بيىما
خمايت ؤلاوؿان مً بُل وحٗؿ ٠الؿلُت هي الٛايت الٗٓمى لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
( -)8بن ٢ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،هي ٢ىاٖض ٢اهىهيت مٗتر ٝبها ٖلى الهٗيض الٗالمي ،وليؿذ مجغص
يىابِ ؤزال٢يت ؤو ٞلؿٟيت ؤو ؤٖغا ٝمدليت اظخماٖيت ،وجغج٨ؼ الُبيٗت ال٣اهىهيت لهظٍ ال٣ىاٖض بُبيٗت الخاٖ ٫لى
هٓام مٟهل مً الخ٣ى ١والىاظباث ،يُبٖ ٤لى ٧اٞت ألاَغا ٝاإلاكتر٦ت في الجزإ اإلاؿلر.
الهىامؾ
(1) -Jean marie Henckaerts, et Louis Doswal D- Beck, droit international humanitaire coutumier,
volume 1, Recels cricri, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.38.
(2) -qu’ est-ce que le droit international humanitaire ? Le droit international humanitaire est un
ensemble de règles qui pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armes. Il
protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de
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guerre. Le droit international humanitaire est également appelé droit de la guerre ou droit des conflits
armes.
(3) - comité international de la croix rouge, droit international humanitaire, réponses à vos questions,
2003, p.6.
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ام الكغيٗت٩اعهت في يىء ؤخ٣ صعاؾت م، ؤلاوؿان١ى٣ الخمايت الجىاثيت لخ،باف٨ زحرو ؤخمض ال. ص-)4(
.227 م،2002 ،اَغة٣ ال، صاع الجامٗحن، الضوليت٤ؤلاؾالميت واإلاباصت الضؾخىعيت واإلاىازي
(5) - commission européenne aide et protection civile, droit international humanitaire, 2015, p.5.
غاٍ في مىٓمت٦ وؤلا٫ ؤلاوؿان بحن الامخشا١ى٣ خ، الكٗالن١ ؾالمت َاع، نالح ٖبض الغخمً الخضيثي. ص-)6(
.39 م،2009 ، الُبٗت ألاولى،ىضعيت٨ ؤلاؾ، صاع اإلاُبىٖاث الجامٗيت،ألامم اإلاخدضة
،اَغة٣ الضوليت ال١خبت الكغو٨ م،٤اعهت في الىٓغيت والخُبي٣ صعاؾت م، ؤلاوؿان١ى٣ خ، ؤخمض الغقضو. ص-)7(
.63 م،2005 ،الُبٗت الشاهيت
(8) - Jeannie Kelly, respecter et faire respecter la mise en œuvre des obligation du droit international
humanitaire par groupes armés non étatiques, faculté de droit et science politique, université de Marseille,
2013, p.19.
 م،2010  الُبٗت ألاولى، ألاعصن،٘ صاع واثل لليكغ والخىػي،اهىن الضولي ؤلاوؿاوي٣ ال،ي٩ هؼاع الٗىب. ص-)9(
.2009
(10) - Michel Velithey, règles et principes de droit international humanitaire, comité international de
la croix rouge, 2005, 508.
(11) - Dr, Jakob Ellenberger, mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits
armés non internationaux, comité international de la croix rouge, Genève, 2008, p.7.
(12) - Jean manuel larralde, les réponses du droit international à la question des enfants soldats,
2006, p.2.
(13) - Michel Matheson Djamchid, les règles et institutions du droit international humanitaire à l,
épreuve des conflits armés récents académie de droit international de la Haye, 2010, p.5.
(14) - Jean Pictet, commentaire de la convention de Genève pour l, amélioration du sort des blessés et
de malades dans les forces armés en compagne, comité international de la croix rouge, Genève, 1952, p43.
(15) - Françoise Bouchet- Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, deuxième édition,
paris, 2000, p.9.
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( -)16صليل الخىٟيظ الىَجي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ،2005 ،م.13
( -)17ص .ظميل مدمض خؿحن ،اإلا٣ضمت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بضون صاع اليكغ ،2010 ،م.4
(18) - Djamchid Momtaz, le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non
internationaux, RCADI, 2001, p.49.
(ٞ -)19ابغيـ وايؿمان ،مىٓمت ؤَباء بال خضوص ومؿاوليت ج٣ضيم الخمايت ،م٣ا ٫ميكىع في مجلت ؤزال٢ياث
الٗضالت الجىاثيت ،هيىيىع ،2005 ،٥م.5
(20) - Eric David, principes de droit des conflits armés, bruyant Bruxelles, 1994, p. 102.
( -)21صٖ .بض الٛجي بى الٗؼم ،م٘ ظم خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ،اإلاٟغصاث ألاؾاؾيت للٛت خ٣ى ١ؤلاوؿان
في ال٣اهىن الضولي في يىء اإلاىازي ٤الضوليت وؤلا٢ليميت ،ميكىعاث اإلاجلـ الاؾدكاعو لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،2009م .33
( -)22صٖ.بض الٗؼيؼ مدمض ؾغخان ،م٣ضمت لضعاؾاث يماهاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن الضولي
والكغيٗت ؤلاؾالميت ،ظامٗت ٖحن قمـ ،ال٣اَغة ،1988 ،م.85
(-)23ص .قغيٖ ٠خلم ،ص .مدمض عيىان بً زًغاء ،الخ٣غيغ الؿىىو الؿاصؽ ًٖ ،جُبي ٤ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ٖلى الهٗيض الٗغبي ،لٗامي  ،2011-2010بالخٗاون م٘ اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ،م.18
( -)24ص .مدمىص قغي ٠بؿيىوي ،الىزاث ٤الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الىزاث ٤الٗاإلايت ،صاع الكغو ١اإلاجلض
ألاو ،٫الُبٗت ألاولى ،ال٣اَغة ،2003 ،م.13
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ؤلاؾالميت واإلاباصت الضؾخىعيت واإلاىازي ٤الضوليت ،ميكإة اإلاٗاع ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،2008 ،م.16
( -)26ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخمايت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة والى٧االث اإلاخسههت،
صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.237 ،2000 ،
( -)27زياَي مسخاع ،صوع الً٣اء الجىاجي الضولي في خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مظ٦غة ماظؿخحر ظامٗت مىلىص
مٗمغو جحزو وػو ،جاعيش اإلاىا٢كت،2011/10/05 ،م31
( -)28ألامم اإلاخدضة خ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٨خب اإلاٟىى الؿامي ،الخمايت ال٣اهىهيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في
الجزإ اإلاؿلر ،ميكىعاث ألامم اإلاخدضة  ،2011م
( -)29ص .مدمض ٖلىان ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت الغابٗت ،2014
م.35
( -)30ص .ؾلىان عقيض ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وصؾاجحر الضو ،٫عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت
اإلاىنل ،الٗغا ،2004 ،١م.45
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( -)31صٖ .مغ ؾٗض هللا ،معجم في ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ،صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ،
الُبٗت ألاولى .262 ،2005
( -)32قغيٖ ٠خلم ،مدمض َاَغ ٖبض الىاخض ،مىؾىٖت اجٟا٢ياث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بنضاع اللجىت
الضوليت للهليب ألاخمغ ،الُبٗت الؿاصؾت،2005 ،م .74
( -)33الكاٞعي مدمض بكحر٢ ،انون خ٣ى ١ؤلاوؿان ومهاصعٍ وجُبي٣اجه الىَىيت والضوليت ،ميكإة اإلاٗاعٝ
ؤلاؾ٨ىضعيت ،2007 ،م10
( -)34صٖ .مغ ؾٗض هللا ،مىؾىٖت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،اإلاجلض ألاو ،٫صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػي٘،
الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى ،2014 ،م.37
( -)35صٖ .مغ ؾٗض هللا ،آلياث جُبي ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،الجؼء الشاوي ،آلالياث ألامميت ،صاع َىمت
للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى ،2011 ،م.7
( -)36ص .بؾماٖيل ٖبض الغخمً ،ألاؾـ ألاوليت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة،
الُبٗت ألاولى ،2003 ،م .14
(37)- Patricia Burette, le droit international humanitaire, édition la découverte, paris, 1996, p.40.
(38)- Pictet Jean, le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, institut Henry- Dunant
Genève, 1973, p.22.
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اللُمت اللاهىهُت لإلغالن الػاإلاي ٌخلىق ؤلاوعان
ظاؾم مدمض ٖؼ الضيً مضعؽ ال٣اهىن الضولي الٗام اإلاؿاٖض ب٩ليت الحرمى ٥الجامٗت ،الٗغا١

51

اإلالخق
جخمشل ال٣يمت ال٣اهىهيت في بٗضيً ُٕ ّصا ع٦حزجحن ؤؾاؾيخحن لهظٍ الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن الٗالمي،ألاولى٢ :ىتها
في الىزاث ٤الضوليت اإلاإزىطة مً جىاجغ الاؾخسضام في الىٓام الضولي ،والشاهيت٢ :ىتها في الضؾاجحر وال٣ىاهحن الضازليت والتي
ّ
ٖضجخل ٪الخ٣ى ١قغٍ لىظىص الاهٓمت الؿياؾيت ومً زاللها جخدضص نالخيت الىٓام الؿياسخي ال٣اثم ٖلى الاصاعة
الؿياؾيت؛ لظا ٞةن الخ٩ىماث حؿعى لخُبي ٤خ٣ى ١الاوؿان لخد ٤٣الخ٨م الهالر ،وؤلاصاعة الضوليت ظٗلذ ظل
ً
ً
اَخمامها مىهبا ٖلى يمان جل ٪الخ٣ى ١اؾخجابت إلاخُلباث الٗهغ ،وجُبي٣ا إلابضؤ( :الٟغص اؾاؽ الىٓام الضولي) ،بمٗجى
ؤن بيجاص يماهاث جدمي خ٣ى ١الاوؿان في ٧ل م٩ان ،بٗض ان جغاظ٘ مبضؤ الؿياصة لي٩ىن الٟغص الصخو الاَم مً
اشخام ال٣اهىن الضولي الٗام بٗض ان ٧اهذ الضولت وؾياصتها هي الاؾاؽ؛ الن الٟغص اؾاؽ وظىص الضولت ووظىص الىٓام
الضولي.
ً
واهُال٢ا مً طل ،٪ؾإخاو ٫في زىايا َظا البدض ؤن ؤؾلِ الًىء ٖلى ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١
الاوؿان ،ومىا٢كت ظمي٘ آلاعاء اإلاُغوخت خىله التي صٖا الحها الباخشحن في مجا ٫خ٣ى ١الاوؿان،وجغقيذ الغؤو ال٣اثل
بان الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان طا ٢يمت ٢اهىهيت صوليت٧ ،ىن َظا الغؤو يالمـ الخ٣ي٣ت ا٦ثر مً ٚحرٍ وَظا ما ازبدخه
الى٢اج٘ في الىٓام الضولي.
Abstract
The legal Value of the Universal Declaration ofof human rights
The legal Value depends on two substrates universal declaration of human rights: The
First :takes its power from the international documents which one taken from regulations
system.
The Second: its power from the constitutions and the internal laws that Were considered
that rights a condition for the existence of Political system and through that determined the
valiantly of the political System.
Therefore , the governments one seeking to apply human rights to achieve good
governance.
So, I will try during this research to argue and give information about the importance of
the legal value of universal declaration of of human rightand discussion of all values of the
theorists of human right.In this research I will support, the opinion which declares that the
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universal declaration of of human right have international legal Value because this opinion
touches the truth better than any View.

ملذمت
َّ
ٖضالاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً الىؾاثل اإلاهمت التي حؿعى صو ٫الٗالم الخترامه والخٟاّ ٖلى ٢يمخهٞ ،هى
ً
مؿإلت مكتر٦ت بحن ظمي٘ الضولىطل ٪هٓغا إلا٩اهت الٟغص والجماٖت في ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي ،بىظىب اخترام
خغيت الٟغص و٦غامخه وخ٣ى٢الكٗىب وجم٨يجها مً الٗيل في عٞاَيت وب٢امت الٗض ٫واإلاؿاواة ،وخمايت َظا الخ ٤في خاالث
الخغوب ؤو الجزاٖاجاإلاؿلخت وختى في ػمً الؿلم مغ٦ؼ يدمل في َياجه ،خمايت الٟغص في ػمً الؿلم بؿغيان ٧اٞت خ٣ى٢ه
و٦ظل ٪في ػمً الخغب،ول٩ىن خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاعصة في الاٖالن هي بعر ومؿاوليت بوؿاهيت جخُلب مً ال٩ل الٗمل مً
ً
ؤظل خمايتها مىاالهتها٧اث الخُحرة التي جلخ ٤به ؤيغعا مشل الخٗظيب والخهجحر وال٣خلىٚحرَا.
 أَمُت الذساظت :مما ؾب ٤يم ً٨ال٣ى ٫بن َظٍ الضعاؾت جيب٘ مً الاَميت ٧ىجها جمـ ؤلاوؿان مباقغة في خياجه
ومؿخ٣بله ،ومً الًغوعو ٖىض الخضيض ًٖ وا٢عخ٣ى ١ؤلاوؿان ان هظ٦غ الاٖالن الٗالمي مً زال ٫ما خ٣٣ه مً ج٣ضم
ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليميىالٗالمي،والظو ببغاػ مضي ٗٞاليت آلالياث الضوليت في جُىيغ خمايت َظٍ الخ٣ى ١مً زال ٫جىا٤ٞ
ؤلاٖالن مٗاالجٟا٢ياث واإلاىازي ٤الضوليت ،وم٩اهت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت في خمايت جل ٪الخ٣ى ١وجضزلها ؤلاوؿاوي في
خاالث الخغوب والجزاٖاث اإلاؿلخت.
ً
 اؼيالُت الذساظت :هٓغا إلاا جمشل ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ألاوؿان خمل لىا مىيىٕ الضعاؾت
اق٩اليت ٞهم َظٍ ال٣يمت وبصعا٦ها ومٗغٞت مًمىجها والتي جغظمذ بلى ٖضة اعاء ٞإزاعث الجض ٫وجًاعبذ خىلها وألا٩ٞاع
لخُغح ٖلى ق٩ل ظملت مً الدؿائالث يغاص لها ظىاب ،وهظ٦غ مجها :ما هي خ٣ى ١الاوؿان؟ وَل هي مٟغصة ظضيضة ؤو
٢ضيمت ؟ وما َى الاٖالن الٗالمي ؟ ّ
وممً يخ٩ىن ،ما هي آلياجه؟ ما هي يماهاجه ؟ وما هي َبيٗخه ال٣اهىهيت؟ وما هي ٢يمخه
ال٣اهىهيت٧ ،ل جل ٪ألاؾئلت وٚحرَا ال٨شحر يغاص لها ظىاب،ولئلظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت وٚحرَاؾىداو ٫ظاَضيً لخىييدها ا
في متن الضعاؾت.
 فشلُت الذساظت:مً زال ٫ؤلاق٩اليت التي جىاولتها الضعاؾت وي٘ الباخض ٞغييت مٟاصَاٖ ((:لى يىء ما وعص
في الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان ّ
بٗضٍ اخض الىزاث ٤اإلاهمت الهاصعة مً الامم اإلاخدضة وٖلى يىء اإلاخٛحراث الضوليت
والاَخمام اإلاتزايض بد٣ى ١الاوؿان اػصاصث ٢يمخه الاٖخباعيت الى ال٣يمت ال٣اهىهيت التي ٞغيها الىا ٘٢الضولي مً زال٫
الخٗامل م٘ ٧ل اهتها ٥يهيب خ٣ى ١الاوؿان )) .ومً زال ٫صعاؾدىا َظٍ هداو ٫بزباث الٟغييت ؤو جٟىيضَا.
 أَذاف الذساظت :الخُغ ١بلى مىيىٕ ٢يمت الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي م٘ جىييذ
ؤهىاٖها ومهاصعَا ،وببغاػ ؤَميت ال٣اهىن الضولي في الخمايت ال٣اهىهيت للخ٣ى ١التي اَل٣ها الاٖالن الٗالمي ،وجإ٦يض مضي
الاجٟا٢ياث واإلاىازي ٤وؤلاٖالهاث الضوليت ،في الخمايت الٟٗليت لىا ٘٢جل ٪الخ٣ى ١وصوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت في خٟٔ
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ال٨غامت اإلاخإنلت ،والخُغ ١بلى اإلادا٦م الجىاثيت الضوليت والخانت ٦إخض وؤَم آلالياث الضوليت الجىاثيت لخمايت خ٣ى١
ؤلاوؿان.
ً
 مىهج الذساظت :هٓغا لضعاؾت ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان ٣ٞض جبجى الباخض اإلاىاهج
آلاجيت ٞ:اٖخمضها اإلاىهج الخاعيذي لؿغص الخُىع الخاعيذي لخ٣ى ١الاوؿان ،واإلاىهج الخدليلي في جدليل آلياث الخمايت
الجىاثيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجدليل بٌٗ الاجٟا٢ياث الضوليت واإلا٣اعهت بحن الخٗغيٟاث الكغٖيت وال٣اهىهيت،م٘
الاؾخٗاهتباإلاىهج الىنٟي لخىييذ بٌٗ اإلاٟاَيم اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الضعاؾت ألن طل ٪ؾيؿاٖض ٦شحرا مً ٞهم اإلاىيىٕ
وجدضيضٍ وخهغٍ،و٦ظل ٪في ون ٠ؤق٩ا ٫الاهتها٧اث الىاٗ٢ت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٦ظل ٪اٖخمض الباخض اإلاىهج
ال٣اهىوي لبيان ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان.
ً
َُ يلُت الذساظت:اهُال٢ا مً بق٩اليت الضعاؾت وما ؤزاعجه مً حؿائالث ٖلى هدى ما ؾب ٤جىييديت ،و٦ظل٪
اهُبا ١اإلاىاهج اإلاخبىاة مً ٢بل الباخض جم ج٣ؿيمها بلى زالزت مباخض ،ظاء ألاو ٫بٗىىان خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن
الضولي الٗام ،ؤما اإلابدض الشاوي ٣ٞض وضر الُبيٗت ال٣اهىهيت لخ٣ى ١الاوؿان،واإلابدض الشالض جًمىاآلعاءال٣ٟهيت
ل٣اهىهيت الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان.
اإلابدث الاوٌ :خلىق ألاوعان في اللاهىن الذولي الػام
ً
جدٓى خ٣ى ١الاوؿان بم٩اهت مغمى٢ت ،لضي مٗٓم ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي الٗام( .) 1وجل ٪اإلا٩اهت ٧اهذ خاٞؼا لهم
ً (.)3
للخإ٦يض ٖلى خ٣ى ١الاوؿان واصزالها في الٗضيض مً الاجٟا٢ياث الضوليت(ٞ .)2بضؤث مغاخل ج٣ىحن خ٣ى ١الاوؿان صوليا
(.)4
والتي جؼايضجٟي ٖهض الدؿٗيىاث التي ٖغ ٝػمجها بؼمً الٗىإلات التي ظٗلذ اَم ع٦حزجيه الضيم٣غاَيت وخ٣ى ١الاوؿان
ختى بضؤ َظا الٗهض يكهض خمايت ظىاثيت لخ٣ى ١الاوؿان( .)5ومً زم مغث جل ٪الخ٣ى ١في مغخلت الخ٣ىحن لخسغط ٖلى
ق٩ل ٢اهىن ؾمي بال٣اهىن الضولي الاوؿاوي()6لخ٩ىن الخ٣ى ١مً التزام اصبي الى التزام ٢اهىوي،وَظا ما ؾيخم الخُغ ١له في
زالزت مُالب وٖلى الىدى آلاحي :
اإلاىلب الاوٌ :الخػشٍف بدلىق الاوعان
حٗض خ٣ى ١ؤلاوؿان مً الً٣ايا التي جدٓى باَخمام ٖالمي بال ٜالؾيما م٘ جؼايض الخغوب واهدكاع الايُهاص
والخٗهب والخٟغ٢ت والخميحز الٗىهغيحن ،وحؿعى البـكغيت ظاَـضة ألمـً ؤلاوؿان والخٟاّ ٖلى خ٣ى٢ه ال٩املت بٌٛ
الىٓغ ًٖ ظيؿه ؤو مٗخ٣ضٍ ؤو لىهه )7(.وبماؤن ؤلاوؿان ٖماص البكغيتٞ ،اهه يخمخ٘ بمجمىٖت مً الخ٣ى ١الالػمت
(ٔ)  -عمر صدوؽ ،زلاضرات ،يف القانوف الدويل العاـ ،طٕ ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ٕٖٓٓ ،صٓٔ.
(ٕ)-زلمد بو سلطاف ،مبادئ القانوف الدويل العاـ ،جٕ،طٔ ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2002 ،ص ٖٖٖ.
(ٖ)-بَلؿ علي النسور.ورضواف زلمود اجملايل،الوجيزيف القانوف الدويل اإلنساِّن ،طٔ،أكادمييوف للنشروالتوزيع ،عماف ،ٕٕٓٔ ،صٓ.ٙ
(ٗ)-عبد احلليم بن مشري ،احلماية اجلنائية حلقوؽ اإلنساف يف ظل العودلة ،طٔ ،دار اجلامعة اجلديدة اجلزائر ،ٕٓٔٓ ،ص٘.ٔٙ
(٘(-بدر الدين زلمد الشبل ،احلماية اجلنائية الدولية حلقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،طٔ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،ٕٓٔٔ،صٕٕٓ.
( -)ٙعمر سعد اا﵁ ،القانوف الدويل اإلنساِّن ،طٔ ،دار رلدالوي للنشر والتوزيع ،األردف  ،2002،ص.ٖٖٙ
( -)ٚسعيد عبد اا﵁ حارب ادلهَتي ،حقوؽ اإلنساف يف العَلقات الدولية اإلسَلمية ،رللة اجمللس اإلسَلمي األعلى ،دورية يف الثقافة اإلسَل مية ،اإلسَلـ والدميقراطية،
العددٗ ،2000،اجلزائر ،ص.ٕٜٛ
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واللهي٣ت به ،وطل ٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿيخه ؤو ظيؿه ؤو صياهخه ،ؤو ؤنله ال٣ىم ،ؤو ويٗه الاظخماعي ؤو الا٢خهاصو.

()1

ّ
وٖغ ٝخ٣ى ١ؤلاوؿان في بخضي وكغاث ألامم اإلاخدضة باجها :الؿلُت اإلاخإنلت في َبيٗتها ،والتي ال يدؿجى بٛحرَا ؤن
حٗيل ٖيكت البكغٞ ،هي الخ٣ى ١التي جٟ٨ل لىا ٧امل بم٩اهياث الخىميت والاؾدشماع وما هخمخ٘ به مً نٟاث البكغ وما
وَب مً ط٧اء ومىاَب ويمحر مً ؤظل جلبيت اخخياظاجىا الغوخيت وٚحر الغوخيت ،وهي حؿدىض بلى جُل٘ ؤلاوؿان اإلاؿخمغ
بلى الخياة التي جخمحز اخترام وخمايت ال٨غامت اإلاخإنلت في ٧ل بوؿان و٢ضعٍ )2(.و٦ماحٗغ ٝخ٣ى ١ؤلاوؿانٟ٦،غٕ زام في
الٗلىم الاظخماٖيت الظو له ٦مىيىٕ صعاؾت الٗال٢اث بحن الىاؽ ،اهُال٢ا مً الاخترام وال٨غامت ؤلاوؿاهيت بخدضيض
()3
الخ٣ى ١وال٣ضعاث الًغوعيت ،لخىميت وجُىيغ شخهيت ٧ل بوؿان.
ؤما في مٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞهي حٗجي طل ٪الخض ألاصوى مً الخ٣ى ١التي يجب ؤن يخمخ٘
بها ٧ل بوؿان ؤيىما وظض وؤيىما خل بضون جميحز ،وهي الػمت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ال٨غامـتوالخغيت ،والؿالم وألامً ،في
()4
ظمي٘ بلضان الٗالم٦ ،ما ؤن نياهتها والخٟاّ ٖلحها مً الاٖخضاءواظب ٖالمي.
اإلاىلب الثاوي :وؽأة وجىىس خلىق الاوعان
جٓاٞغث ظهىص ألامم إليجاص مغظٗيت ٨ٞغيت وز٣اٞيت لهظٍ الخ٣ى ،١العجباٍ خ٣ى ١ؤلاوؿان بتراثها ،وقٛلذ ً٢يت
خ٣ى ١ؤلاوؿان خحزا ٦بحرا ٖبر الخاعيش لضي مسخل ٠الىٓغياث الٟلؿٟيت والؿياؾيت ،وحٗاليم ألاصيان ،وباجذ الؼاويت
ً
ألا٦ثر ويىخا في ال٣اهىن الضولي .ول٣ض جضازلذ ٖىامل ٦شحرة مىظ ال٣ضم في ٖمليت جُىيغ الخ٣ى ١والخغياث والتي جضوع في
خل٣ت ٖال٢ت الٟغص بالؿلُت بمسخل ٠ؤق٩الهاٞ )5(.إههاع الخًاعاث ال٣ضيمت الٟغٖىهيت وخًاعة ما بحن الجهغيً
والهيليييت (اليىهان والغومان) يغظٗىن خ٣ى ١ؤلاوؿان بلى جغار َظٍ الخًاعاث ٖلىالغٚم ؤن َظٍ الخًاعاث ٧اهذ حٗلي
ً
مً قإن الؿلُت الضيييت ٖلى خؿاب خ٣ى ١ألاٞغاص ،و٧اهذ ج٣ىم ٖلى ج٣ؿيم ألاٞغاص َب٣ا لُب٣اث اظخماٖيت٦،ما
ؾاَمذ الضياهاث الؿماويت في حك٨يل الجظوع الغوخيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،واهًم بلى ؤههاع الخًاعاث ال٣ضيمت
والضياهاث الؿماويت ؤههاع الىٓغياث الٟلؿٟيت ال٨بري ٖلى ؾبيل اإلاشا :٫مضعؾت ال٣اهىن الُبيعي وهٓغيت الٗ٣ض
الاظخماعيٞ ،ىٓغيت ال٣اهىن الُبيعي جضوع خى٨ٞ ٫غة ؤن الُبيٗت هي الدجغ ألاؾاسخي لُبيٗت ونالخيت الىٓام ال٣اهىوي
ً
للمجخمٗاث اإلاىٓمت وَظٍ الُبيٗت ججٗل ٧ل البكغ مدؿاويحن ومدكابهحن ألجهم ظميٗا يمخل٩ىن الٗ٣ل ،ومً ؤبغػ
.١43-106م) وال٣ضيـ جىما ألا٧ىيجي في ال٣غن الشالض ٖكغ وَيجىظغؾيىؽ
م٨ٟغو هٓغيت ال٣اهىن الُبيعي :قيكغون (
ً
 .)1694ؤما هٓغيت الٗ٣ض الاظخماعيٞ :خٗض امخضاصا لىٓغيت ال٣اهىن الُبيعي بط
-1623
 )1645ونمىيل بىٞىضعو( ٝ
-1583
(
ً
جهىع زغوط ؤلاوؿان مً خالخه الُٟغيت ليهبذ ًٖىا في مجخم٘ مىٓم .وهي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الٗ٣ض ال٣اثم ٖلى اجٟا١

(ٔ( -عروبة جبار اخلرويب ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف ،طٔ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردف ،2010 ،ص ٗ.ٙ
(ٕ)  -الطاىر بن خرؼ اا﵁ ،مدخل إىل احلريات العامة ،وحقوؽ اإلنساف،طٔ ،طاكسياج كوـ للدراسات والنشر والتوزيع ،اجلزائر، ٕٓٓٚ ،صٕٗٗ
(ٖ)  -بيار ماري دويوي ،القانوف الدويل العاـ ،ترمجة :زلمد عرب صاصيَل ،سليم حداد ،ط ٔ  ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،األردف،ٕٓٓٛ ،ص
ٕ.
ٗ  -جاؾ دونللي ،حقوؽ اإلنساف العادلية بُت النظرية والتطبيق ،ترمجة :مبارؾ علي عثماف ،مراجعة :زلمد نور فرحات ،طٔ،ادلكتبة األكادميية ،1998 ،ص.ٕٔ.
٘ -علي أبو ىاِّن ،عبد العزيز العشاوي ،القانوف الدويل اإلنساِّن ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع،طبعة ٕٓٔٓ،ص .٘ٗٛ

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

54

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

الجماٖت إل٢امت هىٕ مً الخىٓيم الظو يًمً لها ألامً والاؾخ٣غاع ،وؤههاع الٗ٣ض الاظخماعي يٟؿغون ْاَغة وظىص
ً
()1
الؿلُت والضولت،ووكإتها ج٩ىن هديجت اجٟا ١بحن ألاٞغاص حٗا٢ضيا ،في بَاع اإلاجخم٘.
وبغػث هٓغيت الٗ٣ض الاظخماعي في ال٣غن الؿاب٘ والشامً ٖكغ م٘ بغوػ ألا٩ٞاع الليبراليت في ؤوعوبا ،و٨ٞغة الٗ٣ض
ً
الاظخماعي اؾخٗملذ ؤؾاؾا ٖىض ال٨شحر مً اإلا٨ٟغيً والٟالؾٟت إلا٣اومت الؿلُت اإلاُل٣ت واؾدبضاص ألامغاء واإلالى٥
ولًمان خغيت الٟغص مً حؿلِ الخا٦م ،وبهىعة مٛايغة اؾخسضم البٌٗ ؤ٩ٞاع الٗ٣ض الاظخماعي ليبرع ؤهٓمت الخ٨م
)1704
-1632
 )1679وظىن لى( ٥
-1588
الاؾدبضاصو والخ ٤اإلاُل ٤للملى .٥ومً ؤبغػ م٨ٟغو َظٍ الىٓغيت :جىماؽ َىبؼ (
.)1778
-1694
)1755وٞىلخحر(
-1689
 )1778ومىهخيؿ٨يى (
-1712
وظان ظا ٥عوؾى (
ًٞال ًٖ ألا٩ٞاع والاظتهاصاث التي وعصث في الخًاعاث ال٣ضيمت وحٗاليم ألاصوان الؿماويت وهٓغياث الٟالؾٟت
واإلا٨ٟغيًٞ ،ال وؿخُي٘ ؤن وٟٛل اإلاغظٗياث ال٣اهىهيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٢بل مغخلت ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
ً
زانت في بغيُاهيا وٞغوؿا والىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت.
 )1215ؤنضعَا اإلال ٪ظىن ابً اإلالَ ٪جرو الشاوي مل ٪بهجلترا وٖغٞذ بالٗهض ألآٖم
 الػهذ الاغنم ( اإلا٨ىاعجا (
وَظا الٗهض َى عمؼ ؾياصة الضؾخىع ٖلى اإلال ٪وظاء ٞحها "لً ي٣بٌ ٖلى عظل خغ ؤو يسجً ؤو يكغص ؤو يىٟى ؤو ي٣خل ؤو
ً
ً
يدُم بإو وؾيلت بال بٗض مدا٦مت ٢اهىهيت مً هٓغاثه ؤو َب٣ا ل٣ىاهحن البالص و٦ظل ٪لً هبي٘ عظال ؤو هى٨غ وظىصٍ ؤو
ً
وٛمًه خ٣ا ؤو هٓلمه"،وجدخىو اإلا٨ىاعجا ٖلى 63ماصة مجها ما يىٓم الٗال٢اث بحن اإلال ٪والباعوهاث وي٨غؽ خ٣ى١
ؤلاُ٢اٖيحن وخمايتهم مً جضزل اإلال ٪وعظاله ومجها ما يخٗل ٤بدغياث صيييت وجإمحن امخياػاث ال٨ىيؿت ومجها ما يىو ٖلى
خ٣ى ١وخغياث ؾياؾيت ومضهيت مسخلٟت للكٗب ؤلاهجلحزو الؾيما يماهت الخغيت الصخهيت صون جميحز الُب٣اث
الاظخماٖيت وجإمحن الٗضالت بىؾاَت ً٢اء مؿخ٣ل وهؼيه .وإلُٖاء الٟاٖليت لهظٍ الىزي٣ت ٢غعث اإلااصة 25مجها بوكاء َيئت
ً
مالٟت مً 25هبيال ٖهض بلحها مغا٢بت جىٟيظ بىىصَا.
 1628في بهجلترا وهي ٖغيًت عٗٞها البرإلاان للمل ٪قاع ٫ألاو ٫يظ٦غٍ ٞحها بد٣ى١
 غشٍمت الخلىق :نضعث ٖام
وخغياث الكٗب ؤلاهجلحزو وجإ٦ض الٗغيًت ٖلى مبضؤيً ؤؾاؾيحن :اخترام الخغيت الصخهيت وخٟٓها ًٖ َغي ٤مى٘
الخى٢ي ٠الخٗؿٟي بضون مدا٦مت وٖضم ٞغى يغاثب ظضيضة بضون مغا٢بت البرإلاان .وظاء ٞحها " ال يسجً ؤو شخو بال
بتهمت خ٣ي٣يت مدضصة وال حٗلً ألاخ٩ام الٗغٞيت و٢ذ الؿلم".
 1679والتي حٗجي "بلي ٪ظؿض "٥في بهجلترا لخإ٦يض خمايت الخغيت
 مزهشة ؤلاًباط هىسبغ :التي نضعث ٖام
ً
الصخهيت مً حٗؿ ٠ؤلاصاعة .وجخٗل ٤الىزي٣ت ؤؾاؾا بد٣ى ١اإلاتهم وٖضم اٖخ٣اله بهىعة حٗؿٟيت ٦ما جا٦ض ٖلى ٢ىاٖض
وؤنى ٫اإلادا٦مت الٗاظلت ومٗاملت اإلاى٢ىٞحن والسجىاء والؾيما بما يخٗل ٤بالخى٢ي ٠الاخخياَي وج٣هحرٍ بلى ؤصوى خض
مم .ً٨وههذ ٖلى "ألامغ الظو يهضعٍ ال٣اضخي ؤو َيئت اإلاد٨مت بلى اإلاؿاو ٫الظو يخىلى سجً شخو ما ليدًغ
ً
السجحن ٞىعا بلى اإلاد٨مت لخىٓغ بإمغ ٢اهىهيت سجىه وجخىلى مدا٦مخه هي ؤو مد٨مت ؤزغي"٦ ،ما جًمً ٢اهىن ؤلايباؽ
٧ىعبـ ٖ٣ىباث قضيضة بد٧ ٤ل ٢اضخي ؤو ؤو مؿئى ٫آزغ يسال ٠ؤخ٩امه في بنضاع ؤو جىٟيظ ؤمغ بخًاع السجحن ٦ما
جًمً بلؼام اإلاسال ٠بالخٗىيٌ إلاهلخت السجحن.
ٔ  -رياض عزيز ىادي ،حقوؽ االنساف :تطورىا – مضامينها -محايتها،طٔ،العاتك لصناعة الكتاب،القاىرة،ٕٓٔٔ،صص .ٕ٘ -ٔٚ
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 1689نضعث في به٩لترا وؤ٦ضث ؤهه ليـ للمل ٪ؾلُت بي٣ا ٝال٣ىاهحن ؤو ؤلاٖٟاء مً جُبي٣ها
 ؼشغت الخلىق:
وليـ له ٞغى يغاثب مً ٚحر مىا٣ٞت البرإلاان وههذ ٖلى خ ٤الغٖايا في ج٣ضيم الٗغاثٌ والالخماؾاث للمل ٪صون ؤن
يغجب ٖلى طل ٪هخاثج مٗيىت ٧السجً ؤو اإلاالخ٣ت٦ .ما ظٗلذ الكغٖت ٖمليت اهخساب ؤًٖاء البرإلاان ججغي بُغي٣ت خغة
وههذ ٖلى خهاهت الىاثب بإن ال جد ٤مالخ٣خه ًٖ ٧ل ما ي٣ىله وي٨خبه ؤزىاء الجلؿاث وؤمام ؤو َيئت زاعط بَاع
البرإلاان هٟؿه.
 :1776ظاء هديجت اؾخ٣ال ٫واليت ٞحرظيييا ًٖ الٗغف البريُاوي و٧ان له ؤَميت بالٛت
 إغالن فيرحُيُا في 5ماٌغ
في جاعيش الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وؤ٦ض ؤلاٖالن ٖلى الخغيت الضيييت باإلياٞت بلى الخغياث الصخهيت والؿياؾيت ومً
ؤَمها اإلاؿاواة وٖضم الخميحز بحن اإلاىاَىحن وخغيت الاهخساباث وخ ٤اإلال٨يت للمهلخت الٗامت والخ ٤في خغيت الغؤو
والخٗبحر وبلٛاء الٗ٣ىباث الجؿيمت.
 إغالن الاظخلالٌ في4جمىص
 :1776نضع ٖ٣ب اؾخ٣ال ٫اإلاؿخٗمغاث ألامغي٨يت الشالزت ٖكغ ًٖ بغيُاهيا وؤ٦ض
ً
ً
ؤلاٖالن الخ٣ى ١الُبيٗيت وألاؾاؾيت لئلوؿان وهو ٖلى " يىلض ظمي٘ الىاؽ ؤخغاعا و٢ض وَبها الىاؽ خ٣ى٢ا ال يٗ٣ل ؤن
يخسلى ٖجها مً بحن َظٍ الخ٣ى ١الخ ٤في الخياة والخغيت والبدض ًٖ الؿٗاصة ويجب ٖلى الخ٩ىماث ال٣اثمت ؤن حٗمل
ٖلى يمان َظٍ الخ٣ى ١وؤن جمض ؾلُاجها الٗاص ٫مً عيا اإلاد٩ىمحن ومً خ ٤الكٗب بطا ما زلذ الخ٩ىمت بهض ٝمً
ً
َظٍ ألاَضا ٝؤن يٛحرَا ؤو يلٛحها زم ي٣يم بضال مجها خ٩ىمت يً٘ ؤؾؿها ٖلى مباصت ويىٓم ؾلُاجها بالهيٛت التي جد٤٣
له ألامً والؿٗاصة.
 ؼشغت الخلىق
 1791وؤَم َظٍ
 :1791وهي ٖباعة ًٖ ٖكغة حٗضيالث ؤصزلذ ٖلى الضؾخىع ألامغي٩ي لٗام
الخٗضيالث :الخغيت الضيييتٞ ،ال يد ٤لل٩ىهجغؽ بنضاع ٢ىاهحن حٗغ٢ل وظىص ؤو صيً ؤو يمى٘ خغيت مماعؾت
ً
ً
الكٗاثغ،وخغيت الغؤو ٢ىال و٦خابت وخغيت الصخاٞت والخجم٘ وج٣ضيم الٗغاثٌ واإلالخمؿاث،وخغمت الخياة الصخهيت
((
ويماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت وبلٛاء الٗ٣ىباث ال٣اؾيت.
ً
 :1789ججاوػ بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ خضوص ٞغوؿا وؤزظ خ٣ه ٖاإلايا
 إغالن خلىق ؤلاوعان واإلاىاوً
ً
وَى يٗبر ًٖ ؤعبٗت مباصت ؤؾاؾيت ،يىلض الىاؽ ويٓلىن ؤخغاعا مدؿاويحن في الخ٣ى ،١خغيت الغؤو والخٗبحر ،خ٤
()
اإلاىاَىحن في بصاعة بالصَم ،الخىاػن بحن خ٣ى ١ألاٞغاص مً ظهت واإلاهلخت الٗامت مً ظهت ؤزغي.
اإلاىلب الثالث :الؽشغت الذولُت لخلىق الاوعان
ويؼصاص الخضيض ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان يىما بٗض يىم ختى ٧اص الضٞإ ٖجها يٗض قـٗحرة مـً الكٗاثغ وؤنبذ مبضؤ
اخترامها ؤخض اإلاٗايحر اإلاهمت في جدضيض الٗال٢اث واإلاٗـامالث الضوليـت ،و٦ظل ٪في ٢ياؽ الخُىع الؿياسخي ألو مجخم٘،
وجخسظ م٣ياؾا للىمى ؤو جلبيت الخاظاث ألاؾاؾـيت التي حؿخسضم في جدضيض مؿخىي جُىع الضو ٫ا٢خهاصيا وماصيا،

ٔللمزيد راجع:مازنليلوراضيود .حيدرادمهعبداذلادي  ،ادلدخللدراسةحقوقاالنساف ،مطبعةجامعةدىوؾ ،الطبعةاالوىل ٕٓٔٓ ،مصٓ ٙومابعدىا.
ٕ  -رياض عزيز ىادي ،حقوؽ االنساف :تطورىا – مضامينها -محايتها،مصدر سبق ذكره،ص.ٕٚ
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ٞاإلاٟهىم ي٨دؿب ٖاإلايت ظضيضة طاث ٗٞاليت ؤ٦بر بٗض ؤن ٧اهذ مجغص قٗاع جخًمىه مىازي ٤ألامم اإلاخدضة ٖ٣ـب الخـغب
() 1
الٗاإلايـت الشاهيت.
وبطا ٧ان مىيىٕ خ٣ى ١ؤلاوؿان يك٩ل في نىعجه الغاَىت ْاَغة خضيشـت ْهـغث م٘ ْهىع الضولت وجُىعث في
٦ىٟهاٞ ،ةن اإلاؿاثل طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان وظضث مىـظ ؤن ْهغث اإلاجخمٗاث البكغيت وجُىعث بخُىعَا ٖبـغ
الؼمـان واإلا٨ـان وٞـي الـًماثغ والىظضان ،ختى ليٛضو مً البضيهي ال٣ى ٫ؤن اإلاًمىن ألاؾاسخي لجميـ٘ ألاصيـان واإلاـظاَب
ؤلاوؿاهيت ،مهما ٧اهذ بؿاَتهاَ ،ى الىًا ٫مً اظل خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والؿعي لجٗل خياجه ٖلـى ألاعى ؤ٦ثر ٖضال ويؿغا
()2
وخغيت.
ي٣هض بالكغٖت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والتي حٗغ٦ ٝظل ٪باإلاجمىٖت الضوليت لخ٣ـى ١ؤلاوؿان ،ؤلاٖالن الٗالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان واجٟا٢يتي خ٣ى ١ؤلاوؿان (الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت والٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خـهاصيت
()3
والاظخماٖيـت والش٣اٞيـت ومـا لخ٣همـا مـً بغجى٧ىالث).
يٗض ؤلاٖالن ؤو ٫وزي٣ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان قاملت جهضع ًٖ مىٓمت صوليت ٖاإلايـت ول٣ـض ا٦دؿب ؤلاٖالن ويٗا ؤزال٢يا
وؤَميت ٢اهىهيت وؾياؾيت م٘ مغوع ألاٖىام وَى يمشـل حجـغ الؼاويت في ٟ٦اح الجيـ البكغو مً ؤظل الخغيت وال٨غامت
()4
ؤلاوؿاهيت.
وٖلى الغٚم مً ،ؤن ؤلاٖالن ليـ اجٟا٢يت جلتزم الضو ٫بدىٟيـظَا بط ؤن الجمٗيـت الٗامـت اٖخمضجه ٣٦غاع ؤو جىنيت
ليـ له بلؼام ٢اهىوي بال ؤهه ا٦دؿب ٢يمت ؤزال٢يت ومٗىىيت ٦بحرة٦ ،ما ا٦دؿب ؤَميت ٢اهىهيت وؾياؾيت وؤنبذ مهضعا
()5
ل٨شحر مـً ؤلاٖالهـاث والاجٟا٢يـاث الخاليـت والضؾاجحر.
وما هي بال وَلت مً الؼمً ختى ٞغٚذ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً نياٚت مكغوٕ الٗهضيً ٖام1954و٢ض ُٖلذ
بٌٗ ههىم اإلايشا ١الؾيما جل ٪التي ٧اهذ جمـ مهالر الضو ٫اإلاخ٣ضمت ٦دـ ٤ج٣غيـغ اإلاـهحر وجهٟيت الاؾخٗماع
والخميحز الٗىهغو في الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت ،والخٟغ٢ت الٗىهغيت ٞـي ظىىب بٞغي٣ياَ ،ظٍ اإلاُٗياث ُٖلذ جبجي
َث
1966جؼامىا م٘ ْهىع مجمىٖت الضو ٫الخضيشت الاؾخ٣اللىحك٨يلها ألٚلبيت
ههىم الٗهضيً ،ولم يخـإحى طلـ ٪بال ٞـي ؾـىت ،
1966ؤو 18ؾىت
آلاليت التي ؤنبذ لها جإزحر خ٣ي٣ي ٖلى ٖمل اإلاىٓمت ،وَى ما ؾمذ باٖخمــاص الٗهضيـً وٞــي16،صيـؿمبر ،
بٗض نضوع ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ولم يضزال خحز الىٟاط بال بٗض مغوع10ؾىىاث ؤزغي ا٦خمل ٞحها ههاب
()6
الخهضي ٤اإلاُلىب لضزىلهما خيـؼ الخىٟيـظ.

ٔ -رضواف زيادة ،اإلسَلميوف وحقوؽ اإلنساف ،إشكالية اخلصوصية والعادلية ،يف حقوؽ اإلنساف العريب ،سلسلة كتب ادلػستقبل العربػي ،ط ٔ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بَتوت  ،1999،صٖٖٔ.
ٕ -السيد عبد احلميد فوده ،حقوؽ اإلنساف بُت النظم القانونية الوضعية والشريعة اإلسَلمية،طٔ ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،ٕٖٓٓ ،ص ٖٔ.
ٖ -األمم ادلتحدة وحقوؽ اإلنساف(  ،) 1995 – 1945نيويورؾ، 1995 ،ص1.
ٗ -وائل امحد عَلـ ،االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف ،دار الكتب ادلصرية ،القػاىرة،1999 ،ص.ٗٙ
٘-زلمد بو سلطاف،مبادئ القانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره،ص .ٕٕٙ
-ٙإماـ حسانُت عطاء اا﵁ ،حقوؽ اإلنساف بُت العادلية واخلصوصية ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،مصر ،2004،ص20.
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وجىبش ٤الخ٣ى ١في الاجٟا٢يخحن ًٖ ال٨غامت اإلاخإنلت في ؤلاوؿان واإلاؿاثل التي جىٓمها الاجٟا٢يخحن طاث اَخمام صولي
ً
ً
ومً زم ال جضزل في الازخهام الضازلي الظو ٦شحرا ما جخذجج به الضو ٫و٣ٞا للماصة 7/2مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة وألن
()1
الاجٟا٢يخحن مٗاَضجحن ملؼمخحنٞ ،هما جًٗان التزاماث ٢اهىهيت ٖلى الضو ٫ألاَغا.ٝ
٦ما حكحر الضيباظخان بلى التزام الضو ٫و٣ٞا إلايشا ١ألامم اإلاخدضة بخٗؼيؼ خ٣ى ١ؤلاوـؿان وجظ٦غان الٟغص بمؿاوليخه
في الؿعي بلى حٗؼيؼ ومغاٖاة جل ٪الخ٣ى ،١وؤن الـؿبيل الىخيض لخد٣ي ٤اإلاشل ألاٖلى اإلاخمشل و٣ٞا لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان في ؤن ي٩ىن البـكغ ؤخغاعا ومخمخٗحن بالخغيت اإلاضهيت والؿياؾيت ومخدغعيً مً الخى ٝوالٟا٢تَ ،ى ؾبيل تهيئـت
الٓغو ٝالًغوعيت لخم٨حن ٧ل بوؿان مً الخمخ٘ بد٣ى٢ه اإلاضهيت والـؿياؾيت و٦ـظل ٪خ٣ى٢ـه الا٢خهاصيت والاظخماٖيت
()2
والش٣اٞيت.
وجظ٦غ اإلااصة(:1مً ٦ال الٗهضيً ؤن خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر خٖ ٤المي ،وجضٖى الضو ٫بلى ؤن حٗمل ٖلى جد٣ي ٤طل ٪الخ٤
()3
واخترامه ،وَى الخ ٤الجماعي الىخيض الـظو هـهذ ٖليـت الاجٟا٢يخان).
ؤن الغ٢ابت التي هو ٖلحها الٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ج٣خهغ ٖلى ج٣ضيم الضو٫
()4
للخ٣اعيغ صون البالٚاث والك٩اوي اإلاىهىم ٖلحها.
وال يٟىث الباخض ان يكحر الى ،ؤن اإلاٟهىم ؤلاؾالمي الظو ججلى في الىهىم ؤلاؾـالميت والخـي جىاولذ اإلاىيىٕ يا٦ض
وي٣غ باإلاٗايحر الٗاإلايت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في زُىَها الٗغيـًت ول٨ىـه في الى٢ذ طاجه يإزظ في الاٖخباع وؿبيت َظا اإلاٟهىم
وخضوصٍ الش٣اٞيت ما٦ضا ؤَميت الىٓغ في عئيـت الخًاعاث ألازغي لئلوؿان وخ٣ى٢ه اهُال٢ا مً ٞلؿٟت الخبايً
()5
والخٗضصيت في ازخال ٝالش٣اٞاث ل٩ل ؤمت.
ً
والكغٖت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مهُلر ي٣هض به زمـ وزاث ٤جدضيضا هي ( :ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
 ،1966الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت
 ،1948والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت
 ،1966البرجى٧ى ٫الازخياعو اإلادل ٤بالٗهض الضولي الخام م بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت (الك٩اوي الٟغصيت)
والش٣اٞيت
،)1966
 ،)1966البرجى٧ى ٫الازخياعو اإلادل ٤بالٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت (بلٛاء ٖ٣ىبت ؤلاٖضام) (
(
ٖ 1947لى ؾلؿلت الىزاث ٤الجاعو
وؤَل٣ذ َظا اإلاهُلر لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان في صوعتها ألاولى اإلاىٗ٣ضة في صيؿمبر
و٢خئظ ( ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الٗهضيً الضوليحن).
بٖضاصَا
ٍس
ٔ  -وائل أمحد عَلـ ،االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف ،مصدر سبق ذكره ،ص ٔ٘.
ٕ  -ديباجتا العهداف الدولياف حلقوؽ اإلنساف لعاـ .ٜٔٙٙ
ٖ-ادلادة األوىل من العهدين الدوليُت لعاـ .ٜٔٙٙ
ٗ -وائل أمحد عَلـ ،االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف ،مصدر سبق ذكره ،ص.٘ٚ
٘ -من بُت أىم البيانات واإلعَلنات اليت عنيت ْتقوؽ اإلنساف يف اإلسَلـ نذكر:
:-1إعَلف حقوؽ اإلنساف وواجباتو يف اإلسَلـ الصادر عن رابطة العامل اإلسَلمي عاـ. 1979
-2 Ÿالبياف اإلسَلمي العادلي الصاد ر عن اجمللس اإلسَلمي األوريب يف لندف عاـ  -3 Ÿ1980البياف العادلي حلقوؽ اإلنساف يف اإلسَلـ ،الصادر عن اجمللس
نفسو عاـ -4 Ÿ1981إعَلف القاىرة حلقوؽ اإلنساف يف اإلسَلـ ،الصادر عن مؤ٘تر العامل اإلسَلمي عاـ 1990والذي ٘تت ادلوافقة عليو ومت اعتماده من قبل
ادلؤ٘تر.
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وم٘ مغوع الؼمً جُىعث مٗايحر خ٣ى ١ؤلاوؿان لخى٣ؿم بلى:
ً
أوال :اجفاكُاث جدمى مجمىغت واملت مً الخلىق (:الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت
.)1966
 ،)1966الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت (
(
ً
 ،)1989والبرجى٧ى ٫الازخياعو الجٟا٢يت خ٣ى ١الُٟل
زاهُا:اجفاكُاث جدمى فئاث مػُىت ( :اجٟا٢يت خ٣ى ١الُٟل (
 ،)2000والبرجى٧ى ٫الازخياعو الجٟا٢يت خ٣ى ١الُٟل اإلاخٗل ٤ببي٘ ألاَٟا٫
اإلاخٗل ٤باقترا ٥ألاَٟا ٫في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت (
،)1979
 ،)2000واجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة (
واؾخٛال ٫ألاَٟا ٫في البٛاء وفى اإلاىاص ؤلاباخيت (
 ،1999واجٟا٢يت بكإن
والبرجى٧ى ٫الازخياعو اإلالخ ٤باجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة(جل٣ى الغؾاثل)
 ،)1954واجٟا٢يت بكإن الغيا بالؼواط ،والخض ألاصوى لؿً الؼواط وحسجيل ٖ٣ىص الؼواط
الخ٣ى ١الؿياؾيت للمغؤة (
 ،)1966واجٟا٢ياث مىٓمت الٗمل
 ،)1950والبرجى٧ى ٫الخام بىي٘ الالظئحن (
 ،)1962والاجٟا٢يت الخانت بىي٘ الالظئحن (
(
 ،)1998وؤلاٖالن الخام
 182اجٟا٢يت ) ،وؤلاٖالن الخام باإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان (
الضوليت "خ٣ى ١ؤلاوؿان "(
،)1991
 ،)1975ومباصت خمايت ألاشخام اإلاهابحن بمغى ٖ٣لي وجدؿحن الغٖايت الصخيت الٗ٣ليت (
بد٣ى ١اإلاٗى٢حن(
 ،)2001و٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة بكإن خمايت
 ،)1971وبٖالن بكإن مغى الايضػ(
وؤلاٖالن الخام بد٣ى ١اإلاخسلٟحن ٖ٣ليا (
،)1990
 ،)1990والاجٟا٢يت الضوليت لخمايت خ٣ى ١ظمي٘ الٗما ٫اإلاهاظغيً وؤٞغاص ؤؾغَم (
ألاخضار اإلاجغصيً مً خغيتهم (
وبغجى٧ى ٫م٩اٞدت تهغيب اإلاهاظغيً ًٖ َغي ٤البر والبدغ والجى ،اإلا٨مل الجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغيمت
.)2000
اإلاىٓمت (
ً
، )1984و البرجى٧ى ٫اإلالخ ٤باجٟا٢يت الخٗظيب"
زالثا :اجفاكُاث جىاحه اهتهاواث مػُىت (:اجٟا٢يت مىاًَت الخٗظيب (
 ،)1965والاجٟا٢يت الضوليت
،)2002و اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغو(
ػياعاث م٣اع الاخخجاػ " (
 ،)1985والاجٟا٢يت الخانت بم٩اٞدت الخميحز في مجا ٫الخٗليم
إلاىاًَت الٟهل الٗىهغو في ألالٗاب الغياييت (
.)1976
،)1960والاجٟا٢يت الضوليت ل٣م٘ ظغيمت الٟهل الٗىهغو واإلاٗا٢بت ٖلحها(
(
ً
 )1949وبغجى٧ىالَا
سابػا:اجفاكُاث جىفش خماًت في خاالث مػُىت " النزاع اإلاعلح " (:اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ (
 ،)1954واجٟا٢يت الَاو بكإن
 ،)1977واجٟا٢يت الَاو بكإن خمايت اإلامخل٩اث الش٣اٞيت في خالت الجزإ اإلاؿلر (
اإلالخ٣ان (
 ،)1907وبٖالن بكإن خمايت اليؿاء وألاَٟا ٫في
خ٣ى ١وواظباث الضو ٫اإلادايضة وألاشخام اإلادايضيً في خالت الخغب (
.)1974
خاالث الُىاعت واإلاىاػٖاث اإلاؿلخت (
ً
 ،)1998واجٟا٢يت
خامعا:اجفاكُاث لخماًت الػذالت الجىابُت الذولُت :الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت (
 ،)1948اجٟا٢يت ٖضم ج٣اصم ظغاثم الخغب والجغاثم اإلاغج٨بت يض ؤلاوؿاهيت
مى٘ ظغيمت ؤلاباصة الجماٖيت واإلاٗا٢بت ٖلحها (
 ،)1968مباصت الخٗاون الضولي في حٗ٣ب واٖخ٣ا ٫وحؿليم ومٗا٢بت ألاشخام اإلاظهبحن باعج٩اب ظغاثم خغب والجغاثم يض
(
.)1973
ؤلاوؿاهيت(
ً
ظادظا:مجمىغت ؤلاغالهاث ومجمىغاث اإلابادا ومذوهاث العلىن واللىاغذ الىمىرحُت :لـ(خمايت السجىاء،
وواظباث اإلاىْٟحن ،واؾخ٣ال ٫الؿلُت الً٣اثيت،و صوع اإلادامحن ،وؤًٖاء الىيابت الٗامت).
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اإلابدث الثاوي :الىبُػت اللاهىهُت لخلىق الاوعان
ال٣اٖضة ال٣اهىهيت هي ٢اٖضة ؾلى ٥جًمً للمساَب بد٨مها خغيت ؤو خ ٤مٗحن يٗلى ٖلى خغيت آلازغيً ،لخد٣ي٤
ٚايت مٗيىت ًٖ َغي ٤اخترام اإلاساَبحن ألخ٩امهـا وقـٗىعَم بـإن خ٨مها ملؼم ٧ىن )1(:ؤجها ٢اٖضة ؾلى ٥جىٓم ؾلى٥
اإلاساَبحن بإخ٩امها،ؤجها طاث ٢ىة ملؼمت،ؤجها حؿتهضٚ ٝايت مٗيىت هي ٟ٦الت الىٓام الٗامٞ ،هظٍ الٗىانغ حؿغو ٦ظل٪
في ال٣اهىن الضولي وجمحز ال٣اٖضة ال٣اهىهيت الضوليت بمـا ٞحهـا ٢ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بال ؤن ٢ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان جسخل٠
ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ألازـغي في ؤن بَاعَا الظو جيكِ ٞيه َى الٟغصٞ ،هي بطن جىٓم ٖال٢اث اإلاىاًَ بضولخه ؤو
ؾلُخه في ٖال٢ت ٖمىصيت ٢ىامها الاخخجاط ؤو اإلاُالبت ؤو في ٖال٢ت ؤ٣ٞيـت ٢ىامهـا واظـب الخـًامً والخٗاون ،ؾىاء ؤ٧ان
( )2
طلٖ ٪لى الهٗيض الىَجي ؤم ٖلى الهٗيض الضولي.
َظٍ اإلاُٗياث وٚحرَا ججٗل مً ٢ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلا٣ىىت في الاجٟا٢ياث الضوليت طاث محزة زانت حٗغ ٝبإجها
هٓام ٢اهىوي ومىيىعي ،مىيىٖيت َـظٍ ال٣ىاٖـض ججٗلها في ْل الخُىع الخضيض لل٣اهىن الضولي اإلاٗانغ – ٢ىاٖض آمغة –
ال يم٨ـً الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها ،وجخٗضي آزاعَا ؤَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضيت وجمخض ويم ً٨الاخخجاط بها ٞـي مىاظهت
ال٩اٞت،وثجمحز خ٣ى ١ؤلاوؿان بمحزة زانت جخمشل في مىيىٖيت ال٣ىاٖض اإلاك٩لت لها ،ولٗل الؿبب الغثيـ في طلَ ٪ى
ؤن اإلاساَب بإخ٩امها َى الٟغص وليـ الضوٞ ،٫الٟغص َى اإلاؿخٟيض مً َظٍ ال٣ىاٖض وَى مجالها الخهب .وؾىدىاو ٫في
َظا اإلابدض ٚياب مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل في اجٟا٢ياث خ٣ى ١ألاوؿان ،ومٟهىم الضٖىي الكٗبيت ،وطل ٪في مُلبحن وٖلى
الىدى آلاحي:
اإلاىلب الاوٌ :غُاب مبذأ اإلاػاملت باإلاثل في اجفاكُاث خلىق ؤلاوعان
ً
جىهب الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤؾاؾا ٖلى الٗال٢اث ٞيما بحن اإلاجخم٘ والٟغص ،ؤو ما بحن الضولت
وعٖاياَاٖ ،لى زال ٝالاجٟا٢ياث الضوليت ألازغي التي جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢ـاث ٞيما بحن الضو ،)3(٫ولهظا ٞةن اجٟا٢ياث خ٣ى١
ؤلاوؿان ال جخًمً وال جمىذ مهالر شخهيت طاجيت للضو ٫ألاَغاٞ ٝهي ال ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جباصلي بحن الضو ٫وبهما ج٣ـىم
ٖلـى ؤؾاؽ مىيىعي .ومً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫مشال الخدضر ًٖ اإلاٗاملت باإلاشل في مجـا ٫اجٟا٢يـاث خ٣ى ١ؤلاوؿان والتي جُب٤
في اجٟا٢ياث ؤزغي زانت الضبلىماؾيت مجها ٗٞضم مغاٖاة ال٣ىاٖض الىاعصة في اجٟا٢ياث ٞييىا للٗال٢اث الضبلىماؾيت
1961مً ٢بل بخضي الضو ٫ؤلاَغا ١في الاجٟا٢يت ي٨مً ؤن يض ٘ٞالضو ٫ألاَغا ٝألازغي بلـى اجساط جـضابحر ممازلت ٖلى
لؿىت
ؤؾاؽ مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل ،الصخيء الظو ال يم ً٨جهىعٍ في مجا ٫اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،ةطا ٢امذ صولت ما مىٓمت
بلى اجٟا٢يت مٗيىت باهتها ٥الخ٣ى ١الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢يـت واإلا٣غعة لغٖاياَا ؤو لٛحرَم ،بطا ٧اهذ الاجٟا٢يت ظماٖيت ٦ما
في الىٓام ألاوعوبيٞ ،ةهه ليـ مً اإلا٣بى ٫ومً ٚحر اإلاىُ٣ي ٦ظل ٪ؤن جغص صولت ؤزغي ٖلى طل ٪مخذججت بمبـضؤ اإلاٗاملـت
باإلاشلٞ ،خدترم عٖاياَا ؤو مً يدبٗىن هٓامها ال٣اهىوي مً َظٍ الخ٣ى ١اإلا٣ـغعة ٞـي َـظٍ الاجٟا٢يتٖلى الغٚم مً جىا٤ٞ
اإلاحزة اإلاىيىٖيت ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان م٘ اإلاىُ ٤وعؾىزها في اإلاماعؾت الضوليت بال ؤن الٗضيض مً ال٣غاعاث وألاخ٩ام
ٔ -زلمد إمساعيل علي ،الطبيعة القانونية للقاعدة الدولية ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل ،عدد، 1980، 32ص٘.ٚ
ٕ-زلمد بوسلطاف ،مبادئ القانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره ،ص 410وما بعدىا.
ٖ  -زلمد يوسف علواف ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف ،رللة احلقوؽ ،السنة ، 9العدد األوؿ ،مارس  ،1985ص 139وما بعدىا.
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وآلاعاء الهاصعة ًٖ الهيئـاث الضوليـت الخانـت بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤو ال٣اهىن الضولي الٗام ٢ض ؤ٦ضث مً ظضيض ٖلى َظٍ
1961بسهىم ق٩ىي م٣ضمت مً الىمؿا يـض
اإلاحزة ،بط ظاء ٞـي ٢ـغاع اللجىت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في٧11اهىن الشاوي
بيُاليا ما يلي " الالتزاماث اإلابرمت بحن الضو ٫اإلاخٗا٢ضة في الاجٟا٢يت لها َـاب٘ مىيـىعي ألجها تهض ٝخمايت الخ٣ى١
()1
ألاؾاؾيت لالٞغاص يض ججاوػاث الضو ٫اإلاخٗا٢ضة وليـ زل ٤ؤو بوكاء خ٣ى ١طاجيت ومخباصلت بحن الضو."٫
1978ؤهه
َظا وؤضخذ اإلاد٨مت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ً٢يت بيغلىضا يض اإلامل٨ت اإلاخدـضة في٧18اهىن الشاوي
ٖلى زال ٝاإلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألاَغا ٝال٨الؾي٨يتٞ ،ةن الاجٟا٢يـت جخجاوػ بَاع مجغص الخباص ٫بحن الضو ٫اإلاخٗا٢ضة
ً
(اإلاٗاملت باإلاشل ) بط ًٞال ًٖ قب٨ت الخٗهضاث اإلالؼمت للُغٞحن – حٗهضاث زىاثيت – ٞةجها جيكغالتزاماث مىيىٖيت جخمخ٘
()2
بمىظب اإلابـاصت الىاعصة في اإلا٣ضمت بًمان ظماعي.
اإلاىلب الثاوي :اإلاجاٌ اإلافخىح لخلذًم الؽياوي والبالغاث( الذغاوي الؽػبُت(
جخطر الهٟت اإلاىيىٖيت ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞيما جخًمىه ؤٚلب الاجٟا٢ياث الضوليـت في َظا اإلاجا ٫وطل٪
ً ً
بالىو ٖلى بوكاء لجان للغ٢ابت ويمان جىٟيظ َـظٍ الاجٟا٢يـاث ،حـؿخ٣ل اؾخ٣الال جاما ًٖ الضو ٫اإلاىٓمت لالجٟا٢يت
وحٗمل بـهٟت مـؿخ٣لت ٦ـإصاة للغ٢ابـتٞ ،هي جبـضو اؾخٗضاصَا ب٣بى ٫الك٩اوي والبالٚاث مً الضو ٫ألاَغاٞ ٝيما يسو
اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ختى وبن ٧اهذ َظٍ الاهتها٧اث ال جمـ مباقغة الضولت ؤو عٖاياَا في َظا الهضص ٞةن ما يمحز
ؤؾلىب ج٣ضيم الك٩اوي والبالٚاث ،ؤن طل ٪مم ً٨ؤمام َيئـاث ؾياؾيت ؤو ج٣ىيتً٢ ،اثيت ؤو قبه ً٢اثيتَ ،ظا اإلاجا٫
اإلاٟخىح يٗخمض ٖلى مٟهىم الضٖىة الخـي ي٣يمها ؤو مىاًَ إلاهلخت الكٗب ؤو الجماٖت ،التي ٖغٞـذ ٞـي ال٣اهىن
()3
الغوماوي.
ٞالضٖىي َظٍ حكبه بلى خض ما صٖىي الخؿبت في الكغيٗت ؤلاؾالميت٩ٞ ،لخاَمـا ج٣ىمـان ٖلى الخىؾ٘ في قغٍ
( )4
اإلاهلخت لخدغي ٪الضٖاوي لدكمل ٧ل خاالث ؤلازال ٫بـالتزام يخٗلـ ٤بمهلخت خيىيت للمجخم٘ الضولي.
ً
وجإ٦يضا للمحزة اإلاىيىٖيت ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلايت ٞةن الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وٖلى الغٚم مً
ؤجها اجٟا٢يت ب٢ليميت بال ؤن لها مىدا ٖاإلايا وايـداٞ ،االخخجاط بهظٍ الاجٟا٢يت مٟخىح ؤمام مىاَجي الضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلحها
ول٨ـً ال ي٣خـهغ ٖلـحهمٞ،بةم٩ان ٚحر مىاَجي َظٍ الضو ٫الاخخجاط ٦ظل ٪بهظٍ الاجٟا٢يت بطا ٧اهىا مىظىصيً ٖلى
ؤعاييةخـضي َظٍ الضو ٫بهغ ٝالىٓغ ًٖ ظيؿيتهم ،و٦شحرا ما ونلذ بلى اللجىت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ق٩اوي مً
()5
٢بل مىاَىحن مً آؾيا ،بٞغي٣يا وؤمغي٩ا الالجيييت م٣يمـحن ٞـي الـضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلى الاجٟا٢يت ألاوعوبيت.

ٔ -ادلصدر نفسو ،ص.140
ٕ -زلمد يوسف علواف ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف ،مصدر سبق ذكره،ص  . 141وكذالك ،زلمد بوسلطاف ،مبادئ القانوف الدويل العاـ،
جٔ ،مصدر سبق ذكره ،ص.411
ٖ -ىكتور جروس اشبييل،عادلية حقوؽ اإلنساف والتنػوع الثقايف ،مقاؿ منشور عن ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف ،ترمجة  :سعاد الطويػل ،مج ٔ ،تأمَلت حوؿ عادلية
حقوؽ اإلنساف ،بروكسيل،ٜٜٔٚ،ص.ٖٔٛ
ٗ -امحد الرشيدي ،بعض االٕتاىات احلديثة يف دراسة القانوف الدويل العاـ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل ،القاىرة،العدد٘٘ ، 1999،صٗ.ٜ
٘  -امحد الرشيدي ،بعض االٕتاىات احلديثة يف دراسة القانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره ،ص٘.ٙ
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ً
ويبضو ظليا مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن ٖاإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان جٓهغ بهىعة ال جضٕ ؤو مجـا ٫للك ٪مً زالَ ٫بيٗت
الىٓام ال٣اهىوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والظو جدؿم ٢ىاٖضٍ باإلاىيىٖيت وجبخٗـض ًٖ الظاجيت ،مىيىٖيت ججٗل مً خ٣ى١
ً
ً
ؤلاوؿان قإها ظماٖيا حهم ال٩ل وي٩ىن ٞيه لل٩ل مهلخت ٢اهىهيت وؤن ج٩ىن خ٣ى ١ؤلاوؿان مدميت مً الاهتها٧اث
ً
الٗضيضة واإلاخ٨غعة التي جلخ٣ها يىمياٞ .ةطا ٧اهذ خ٣ى ١ؤلاوؿان جسل٢ ٤ىاٖض مىيىٖيتٞ ،ما َبيٗت الالتزاماث الىاقئت
ٖلحها؟
اإلابدث الثالث :آلاساء الفلُه للاهىهُت الاغالن الػاإلاي لخلىق ؤلاوعان
1215م في بهجلترا خيىما طَب بٌٗ
ْهغث ٨ٞغة خ٣ى ١ؤلاوؿان مىظ ما ي٣غب مً زماهيت ٢غون ،وجدضيضا ٖام
ألاقغا ٝوالىبالء يسجلىن ٖلى اإلال ٪بٌٗ ؤلاؾاءاث وؤٖما ٫الخٗؿ ٠التي ٢ام بها ،ويُالبىهه بالخسلي ٖجها ،و٧ان طل٪
في ؤو ٫وزي٣ت جدىاو ٫الخ٣ى ١التي يجب اإلادآٞت ٖلحها ،وهى الٗهض ألآٖم ؤو ((اإلاا٦ىاعجا)) والتي هجر الىبالء في بظباعٍ
ٖلى الخى٢ي٘ ٖلحها بٗض مٗاعَ ٥ىيلت .زم جىالذ بٗض طل ٪بٖالهاث الخ٣ى ١ؾىاء في بهجلترا ؤو في ٚحرَا مً البالص ،ل٨جها
٧اهذ ؤ٢غب بلى الخٗهضاث التي يىٗ٢ها اإلالى ٥مخٗهضيً بٗضم اعج٩اب بٌٗ ألاٗٞا ٫وألازُاء.
1789م ْهغ ؤو ٫بٖالن واضر ومدضص ،وَى اإلاٗغو ٝباؾم [ؤلاٖالن الٟغوسخي
زم وفى ؤٖ٣اب الشىعة الٟغوؿيتٖ ،ام
لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ] ليا٦ض بك٩ل ٗٞلى ٖلى الخ٣ى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان ،ليهبذ بٗض ْهىعٍ ولٟترة َىيلت َى
ً
ؤلاٖالن ألاقهغ والاَم لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بطظاء ليً٘ ههىنا مدضصة جا٦ض َظٍ الخ٣ىٞ ،١يبضؤ ؤلاٖالن في ماصجه ألاولى
ً
بـالٗباعة آلاجيت " يىلض ألاٞغاص ويٗيكىن ؤخغاعا ويدؿاوون في الخ٣ى ١والٛغى مً ٢يام ٧ل مجخم٘ ؾياسخي َى اإلادآٞت
ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان الُبيٗيت التي ال يم ً٨الخىاػٖ ٫جها وَظٍ الخ٣ى ١الُبيٗيت ل٩ل ٞغص مُل٣ت بلى الخض الظو يًمً
ألٞغاص اإلاجخم٘ آلازغيً الخمخ٘ بظاث الخ٣ى."١
وحٗ٨ـ جل ٪ؤلاٖالهاث واإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضوليت اإلاخٗضصة بكإن خ٣ى ١ؤلاوؿان جىامي ؤلاصعا ٥الٗالمي
ً
ً
مؿخ٣غا وظضث
مجخمٗا
ألَميت الخٟاّ ٖلى جل ٪الخ٣ى ١التى حٗض بمشابت حجغ ؤؾاؽ الؾخ٣غاع اإلاجخم٘ٞ ،إيىما وظضث
ً
ً
()1
مُمئىا ٖلى خ٣ى٢ه.
بوؿاها
ٞإزاع الازخال ٝبحن ال٣ٟهاء بٗض اهدكاع بٖالهاث الخ٣ى ١في الضو ٫اإلاسخلٟتٖ ،لى ؤزغ جًمحن َظٍ الخ٣ى١
والًماهاث في وزاث ٤ؾياؾيت ،ؾىاء مىٟهلت ًٖ الضؾاجحر ؤو مغجبُت بها ،وٖلى الغٚم مً اٖترا ٝظمي٘ ال٣ٟهاء بخمخ٘
َظٍ ؤلاٖالهاث ب٣يمت ؤصبيت ٦بحرة ،بال ؤن الازخال٧ ٝان خى ٫ال٣يمت ال٣اهىهيت لهظٍ ؤلاٖالهاثٞ ،مجهم مً ٢ا ٫بخٗاْم
٢يمتها وٖلىَا ًٖ الضؾاجحر هٟؿها ،ومجهم مً ؤه٨غ ؤو ٢يمت ٢اهىهيت لخل ٪ؤلاٖالهاث ،ومجهم مً ؤجسظ مىا ٠٢وؾِ بحن
َظيً الغؤيحن .وٞيما يلي ٖغى ألَم َظٍ آلاعاءفي اعبٗت مُالب ٖلى الىدى آلاحي :
اإلاىلب الاوٌ :الاغالن الػاإلاي لخلىق الاوعان رو كُمت ادبُت وظُاظُت ال كاهىهُت
ويغي َظا الاججاٍ ؤن بٖالهاث الخ٣ى ١ال ٢يمت لها مً الىاخيت ال٣اهىهيت ،وهى ال حٗضو ؤن ج٩ىن طاث ٢يمت ؤصبيت
ٞإولى ميشا ١ألامم اإلاخدضةٖ ،ىايت زانت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ختى ّ
وجاعيسيت يم ً٨للمكغٕ الاؾترقاص بهاْ )1(.ي
بن ألامم اإلاخدضة
ٔ -لبٌت األنصارى ،تعليم حقوؽ اإلنساف ليست ح ًقا فحسب بل مسئولية ،رللة ادلعرفة ،عدد ( ،)ٔٓٚالرياض ،روتانا لإلعَلـٕٔٗ٘ ،ىػ ،صػ ٕٔ.
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ً
1946م ،لجىت للبدض في خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجًميجها وزي٣ت صوليت،وٗٞال نضع
ؤوكإث في صوع اوٗ٣اصَا الٗاصو لؿىت
1948مٚ ،حر ؤن ؤخ٩امه لم ج٨دؿب بٗض نٟت ؤلالؼام ،بط لم جهبذ ،ختى آلان ،مً
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؾىت
ال٣ىاٖض الىيٗيت في ال٣اهىن الضوليٞ)2(.اإلٖالن ال يٗضو ؤن ي٩ىن جىنيت ،ؤنضعتها الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،جىاقض
()3
ٞحها الضو ٫ألاًٖاء في الهيئت ،باجبإ ألاخ٩ام التي جًمجها ؤلاٖالن.
وؤلاٖالن ،بهظا الىن ،٠وزي٣ت زُحرة ،ال يم ً٨به٩اع ٢يمتها ألاصبيت والؿياؾيت ،ول ً٨لً جهبذ ؤخ٩امه ملؼمت بال
بٗض ؤن ُحٗ٣ض اجٟا٢ياث ٖامت بحن الضو ،٫وجهضٖ ١لحها ،وبظل ٪جإزظ جل ٪ألاخ٩ام ٢ىة ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ،التي ُججاػي
()4
الضوٖ ٫لحها ٖىض اإلاسالٟت.
ً
ً
ً
ويٗض ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مشاال مكتر٧ا ييبػي ؤن جبلٛه الكٗىب ألامم ٧اٞت بٗض ان ؤنبذ مٗياعا ج٣اؽ
به صعظت اخترام اإلاٗايحر الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخ٣ييض بإخ٩امها .وؤلاٖالن الٗالمي يٗض ٢اٖضة ٖغٞيت صوليت جدترمها
ً
ً
ً
ً
الضو ٫وحٗمل بمىظبها ومً زم ٞهى ال يخمخ٘ ب٣ىة ٢اهىهيت بل يمشل مغ٦ؼا ؤزال٢يا وؤصبيا مغمى٢ا في جاعيش جُىع الخغياث
()5
الٗامت ٖبر ألاظيا ٫وَى ؤو ٫وزي٣ت جخًاٞغ ٞحها بعاصة صو ٫الٗالم بٛيت جد٣ي٦ ٤غامت ؤلاوؿان ؤيىما ٧ان.
ولئلٖالن ٢ىة مٗىىيت اٖخباعيت ٗٞلى الغٚم مً الازخالٞاث الخًاعيت وألايضيىلىظيت والضيييت واللٛىيت اإلاىظىصة في
ً
ً
الٗالم اؾخُإ ؤلاٖالن ؤن يك٩ل مغظٗا يؿخُي٘ الغؤو الٗام ؤن يد٨م اهُال٢ا مىه ٖلى جهغ ٝما بمضي اخترامه
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾيت .ولئلٖالن ؾلُت ؤصبيت لخىضيض بالضو ٫التي ال جدترم خ٣ى ١ؤلاوؿان .و٢ض ٢هض في ؤلاٖالن في
ً
ً
بضايت ألامغ ؤن ي٩ىن بياها باألَضا ٝالتي ييبػي للخ٩ىماث ؤن جد٣٣ها ومً زم ٞلم ي ً٨ؤلاٖالن ظؼءا مً ال٣اهىن الضولي
ً
ً
اإلالؼم بيض ؤن ٢بىَ ٫ظا ؤلاٖالن مً ظاهب ٖضص ضخم مً الضو٢ ٫ض ؤيٟي ٖليه وػها مٗىىيا ٞإنبدذ ؤخ٩امه يؿدكهض
بها بىنٟها اإلابرع للٗضيض مً بظغاءاث ألامم اإلاخدضة ٦ما ؤن َظٍ ألخ٩ام ٧اهذ بمشابت مهضع لئللهام لضي وي٘
ً
الاجٟا٢ياث الضوليت وؤنبذ مشاال يدخظو ٖىض وي٘ الضؾاجحر الىَىيت ٢ض جًمىذ صيباظت الٗضيض مً الضؾاجحر الىَىيت
ؤلاقاعة بلي ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجؼصاص مؿاهضة مباصت ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ىة في الضؾاجحر التي
اقتر٦ذ في ؤٖضاصَا مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
وال٣يمت ألاَم لئلٖالن بهه ني ٜبديض يهبذ ؤؾغٕ الؿبل إلمضاص ؤًٖاء مىٓمت ألامم اإلاخدضة باألؾـ الهالخت
لٗمل ٞغصو ؤو مكتر ٥مً ؤظل حٗؼيؼ اخترام الٗالم ٧له لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت والالتزام بها.
ً
ً
ومما يا٦ض ؤَميت و٢يمت ؤلاٖالن ّ
بٗضٍ َاصيا ومغقضا في نياٚت ٖال٢تها الضوليتٟٞ ،ي الاجٟا ١بحن بيُاليا
ً
ويىٚؿالٞيا بط ؾخٗمل الؿلُاث الايُاليت واليىٚؿالٞيت ٧ل في اإلاىٓمت الخابٗت لها و٣ٞا إلاباصت ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان خيض يخمخ٘ ؾ٩ان اإلاىُ٣خحن ٧امال وبضون ؤصوي جميحز بالخ٣ى ١والخغياث اإلاىهىم ٖلحها في َظا ؤلاٖالن .وفي
ٔ -ىيثم ادلناع ،مستقبل حقوؽ االنساف :القانوف الدويل وغياب ا﵀اسبة،طٕ،ادلؤسسة العربية األوروبية للنشر،باريس ،ٕٓٔٓ،صٔ.
ٕ -حيياوي نورة ،محاية حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدويل والقانوف الداخلي ،طٕ ،دار ىومة ،اجلزائر  ،ٕٓٓٙ،صٔ.
ٖ -عبد ا﵁ عبوسلطاف،ادلنظمات الدولية،طٔ،مطبعة جامعة دىوؾ،دىوؾ،ٕٓٔٓ،صٖ ٔٚوما بعدىا.
ٗ -عبد الكرمي عوض خليفة ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف،طٔ ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االردف، 2009 ،ص .ٖٜٔ
٘ -ىاِّن سليماف الصعيمات ،حقوؽ اإلنساف وحرياتو االساسية،طٔ ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،األردف،ٕٓٓٙ ،صٗ.ٖٜ
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 1955حٗهضث جىوـ باخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان .وفي صيباظت مٗاَضة الؿالم م٘ اليابان
الاجٟا٢يت اإلابرمت بحن جىوـ وٞغوؿا
 1951ؤٖلىذ اليابان ؤجها ٢ض "ٖ٣ضث الىيت ٖلي ؤن حٗمٖ ٫لي جد٣ي ٤ؤَضا ٝؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان"٦ .ما ؤقحر
 "1975خيض جم الاجٟا١
بلي ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بيان اإلااجمغ الخخامي لؤلمً والخٗاون في ؤوعوبا "َلؿى٩ي
ً
ٖلى ؤهه في مجا ٫الخ٣ى ١ؤلاوؿاهيت والخغياث ألاؾاؾيت ؾخٗمل الضو ٫اإلاكتر٦ت و٣ٞا ألَضا ٝومباصت ميشا ١ألامم
ً
اإلاخدضة وؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَ٨ظا ؤنبذ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مٗترٞا به بىنٟه وزي٣ت
ً
ً
ً
جاعيسيت جىضر حٗغيٟا مكتر٧ا لل٨غامت وال٣يمت ؤلاوؿاهيت ومٗياعا ل٣ياؽ صعظت اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وؤنبذ مغظٗيت
()1
ؤؾاؾيت ل٩ل اإلااجمغاث التي حٗ٣ضَا ألامم اإلاخدضة.
وَ٨ظا ٖلى الغٚم ما يازظ ٖلى ؤلاٖالن مً ؤهه ٚغبي الُاب٘ – وٞـي طلـ ٪قـيء مـً الصخت -بطا ما ؤزظها بٗحن
الاٖخباع خالت اإلاجخم٘ الضولي ٖ٣ب الخغب الٗاإلايت الشاهيـت ،وعٚـم طل ٪ما يازظ ٖلى ٧ىهه مجغص جهغيذ ؤو جىنيه ناصع
ًٖ الجمٗيت الٗامـت لؤلمم اإلاخدـضة حٗىػٍ ؤلالؼاميت ،بال ؤن ؤلاٖالن اؾخُإ ؤن يجٗل مً ٖاإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان بضحهيت
مـؿلم بهـا بك٩ل ٖام ،و٢ض ؾاص َظا ال٣بى ٫للمٗجى الٗالمي ولؤلَميت ال٨بري له في اإلاماعؾاث الضوليت ،وفي الىٓغة
( )2
ال٣اهىهيت وفي ً٢اء اإلادا٦م وفي الؿىىاث ألازحرة لم يك ٪٨في الُاب٘ الٗـالمي وال٣ـىة.
بن الاهخ٣اصاث التي وظهذ لئلٖالن زانت ال٣ى ٫بإهه ٚحر ملؼم صٗٞذ ألامم اإلاخدضة في اججاٍ وي٘ ههىم حٗاَضيه
جلتزم الضو ٫بمىظبها باخترام الخغياث الٗامت واخخـغام خ٣ـى ١ؤلاوؿان ،خيض عٗٞذ اإلاباصت اإلاشاليت التي اهُىي ٖلحها
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلـى صاثغة اإلاىازي ٤والٗهىص ال٣اهىهيت اإلالؼمت التي جخمخ٘ ب٣يمت ٢اهىهيت بخى٢يـ٘ الـضو٫
( )3
والخـهضيٖ ٤ليه.
اإلاىلب الثاوي :الاغالن الػاإلاي لخلىق الاوعان رو كُمت كاهىهُت بذسحاث مخفاوجت
بزغ جىامي ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وجهضعٍ التزاماث الضو ٫بمىظب ميشا ١ألامـم اإلاخدضة وباقي مىازي ٤خ٣ى١
ً
ؤلاوؿان بمسخل ٠مؿخىياتها ،لي٩ىن خاٞؼا لجٗل الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان طو ٢يمت ل ً٨جل ٪ال٣يمت لها صعظاث
مخٟاوجت ،بٗض ان ويٗذ الاعاصة الؿياؾيت بهمتها ٖليه وَى ويً٘ ٖلى اعى والىا ،٘٢ومحز ال٣ٟه الضولي بحن هىٖحن مً
ً
الخ٣ى٢ ١اؾما الاٖالن الٗالمي الى ٢ؿمحن،الاولى :الخ٣ـى ١ألاؾاؾيت التي ال يجىػ اإلاؿاؽ بها في ظمي٘ الخاالث ختى
ؤو٢اث الخغب وخاالث الُـىاعت وهي التي جغقى بلى مها ٝال٣ىاٖض آلامغة ،والشاهيت:هي الخ٣ىٚ ١حر الاؾاؾيت الىاعصة في
ً
الاٖالهالٗالمي والتي جغ٦ذ لخ٣ضيغ الؿلُت الؿياؾيت ٦ال خؿب عئيخه ،ممـا يضٖ ٫لى ؤن بٌٗ مىاص الاٖالن الٗالمي
الىاعصة ،جيخمي بلى َاثٟت ال٣ىاٖض آلامغة التي ال يجىػ اهتها٦ها بإو خا ٫مً ألاخىا ) 4( .٫ول ً٨ماهي خ٣ى ١ؤلاوؿان
ألاؾاؾيت الىاعصة في الاٖالن التي حٗض ٢ىاٖض آمغة و٦ي ٠يم ً٨اؾخسالنها؟ وخ٣ى ١ؤلاوؿان ماػالذ في خض طاتها ٨ٞغة
ٚامًت جدؿم بالٗمىميـت وٖضم الخدضيض و٧ان الخ٣ؿيم الخ٣ليضو لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ج٣ؿيم زىاجي ،مضوي ؾياسخي
ٔ -عصاـ عبد الفتاح مطر،القانوف الدويل اإلنساِّن ،مصادره ،مبادئو وأىم قواعده ،طٔ ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ، ٕٓٓٛ،صٕ٘٘.
 -2ىكتور جروس اشبييل،عادلية حقوؽ اإلنساف والتنػوع الثقايف ،مصدر سبق ذكره،ص.ٖٔٛ
ٖ-زلمد بو سلطاف ،مبادئ لقانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره،صٕ.ٕٙ
ٗ -عزت سعد الدين ،قانوف ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية حلماية حقوؽ اإلنساف ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل ،العدد  ،ٜٖٔٛ،39،صٗ.ٕٚ
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وا٢خـهاصو اظخمـاعي ز٣افي ،زم ْهغ ما يٗغ ٝبالجيل الشالض لخ٣ى ١ؤلاوؿان( خ٣ى ١الخًامً) مـ٘ بـغوػ الـضو ٫الخضيشت
الٗهض باالؾخ٣ال ٫واهًمامها بلى ألامم اإلاخدضة ،وْهغ في الٗ٣ض ألازحر ج٣ؿيم آزغ يمحز بحن خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾيت
وجل ٪التي ال حٗض ؤؾاؾيت ،ويداو٧ ٫ل مً يدىاوَ ٫ظا اإلاىيـىٕ بالخدليل ؤن يُٗي ٢اثمت يغاَا مً وظهت هٓغٍ ؤؾاؾيت،
ً
ٞالخٖ ٤ىضَم يٗض ؤؾاؾـيا بطا ٦ـان الخمخ٘ به يغوعو للخمخ٘ بالخ٣ى ١ألازغي ،زم يداولىن بُٖاء ٢اثمت بشالزت خ٣ى١
()1
حٗض ؤؾاؾيت،جخٗل ٤باألمً والب٣اء والخغيت ،والتي خضصَا الاٖالن الٗالمي في بٌٗ مىاصٍ.
بن ج٣ؿيم الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن الٗالمي بلى خ٣ى ١ؤؾاؾيت وؤزغي ٚحر ؤؾاؾيت يضٖى بلى الاٖخ٣اص بـإهالخ٣ى١
ً
التي ال حٗض ؤؾاؾيت ال خاظت بلى اخترامها ٖاإلايا ،مما يٟخذ الباب ٖلـى مـهغاٖحهالهتها٦ها بضٖىي ؤجها ٚحر ؤؾاؾيت ،وهغي
ؤن ج٣ؿيم الخ٣ى ١بلى ؤؾاؾيت وٚيـغ ؤؾاؾـيتبَضاع لٗاإلايت َظٍ الخ٣ى ١وجىىٖها وياصو الى ٖضم ججؼثتها.
وم٘ طل٣ٞ ،٪ض خاولذ الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،صٖم الاٖالن الٗالمي ،ؾىاء جل ٪الخـي نـضعث ٖـً
مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤو جل ٪التي نضعث ًٖ اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت ؤن جدضص مجمىٖت مً الخ٣ى ١ال حؿمذ للضو٫
ألاَغا ٝباهتها٦ها ختى في ػمً الخغب ؤو الُىاعتٞ ،اإلايشا ١الضولي للخ٣ـى ١اإلاضهيت والؿياؾيت الظو ؤ٢غجه الجمٗيت
ً
()2
1966ال يؿمذ للضولت الُـغ ٝاإلاؿاؽ ببٌٗ مىاصٍ مٗخبرا بياَا مً ال٣ىاٖض آلامغة.
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في
و٦ما ههذ الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ٖضم ظىاػ ٢يام ؤيت صولت َغ ٝختى في خالت الخغب ؤو الخُغ
()3
الٗام الظو حهضص خياة ألامت اإلاؿاؽ ببٌٗ ههىنها.
وباإلاشل ،اخخٟٓذ الاجٟا٢يت الضوليت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ببٌٗ اإلاىاص التي يخٗحن ٖضم اإلاؿاؽ بها جدذ ؤو
()4
ْغ ٝمً الٓغو.ٝ
ويدؿاء ٫بٌٗ ال٣ٟهاء في َظا ؤلاَاع بطا ٧ان باإلم٩ان اٖخباع اإلاٗايحر الؿاب٣ت لخدضيـضالخ٣ى ١التي ال يؿمذ
ً
ً
باهتها٦ها جدذ ؤو َاعت مٗياعا مىيىٖيا لخميحز َاثٟت الخ٣ى ١الخـي جضزل في مٟهىم ال٣ىاٖض آلامغة وجل ٪التي جسغط ًٖ
()5
َظا الىُا ١والتي ٢ؿمذ الاٖالن الٗالمي ههٟحن ؟
ويد ٤للباخض الدؿائ٦ ٫ظلَ ،٪ل يم ً٨ال٣ى ٫بإن الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن الٗالمي،والتي جخ٨ـغع ٞـي الاجٟا٢ياث
الٗاإلايت وؤلا٢ليميت الؿالٟت الظ٦غ ،والتي ال يؿمذ بخُٗيلها ألو ْـغ،ٝاٖخباعَا خ٣ى ١ؤؾاؾيت ومً زم آمغة ؟ زانت
وؤن جغصيضَا في َظٍ الاجٟا٢ياث الٗاإلايت وؤلا٢ليميت يجٗلها جدٓى ب٣بىٖ ٫المي واؾ٘ ٖلى ؤجها الخ٣ى ١ألاؾاؾيت ال
ٔ -جاؾ دونللي،حقوؽ االنساف العادلية بُت النظرية والتطبيق ،مصدر سبق ذكره ،ص.55
ٕ -جاؾ دونللي،حقوؽ االنساف العادلية بُت النظرية والتطبيق،مصدر سبق ذكره ،ص٘5
ٖ -ادلادة ) 6احلق يف احلياة ( ،ادلادة ) 7حضر التعذيب والعقوبات أو ادلعامَلت غَت اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة ( ،ادلادة ٖ)8ترمي الرؽ أو العبودية( ادلادة ) 11منع
احلبس بسبب عدـ تنفيذ التزاـ تعاقدي ( ادلادة ) 10االعًتاؼ بالشخصية القانونية) ،ادلادة ) 18حرية الفكر واالعتقاد والديانة).
ٗ -ادلواد  ) 2احلق يف احلياة باستثناء الوفاة النامجة عن ا ألعماؿ ادلشروعة يف احلرب ( ،ادلادة ٖ) 3ترمي التعذيب أو العقوبات أو ادلعامَلت لإلنسانية أو احلاطة
بالكرامة ( ،ادلادة ٖ) 1/4ترمي الرؽ والعبودية ( ،ادلادة ) 7مبدأ الشرعية وعدـ رجعية القوانُت اجلنائية(.
٘ -وىي نصوص ادلواد ) 10احلق يف االعًتاؼ بالشخصية القانوِّنة ) ،ادلادة ) 4احلق يف احلياة) ،ادلادة ) 5احلق يف السَلمة اجلسدية( ،ادلادة ٖ) 6ترمي الرؽ والعبودية
) وادلادة ) 9مبدأ الشرعية وعدـ رجعية القوانُت اجلنائية ) ،ادلادة (12حرية االعتقػاد والديانػة ( 17) ،محاية األسرة واحلق يف االسم ( ،ادلادة ) 19حقوؽ الطفل )
ادلادة ) 20احلق يف اجلنسية) وادلادة ) 23احلقوؽ السياسية(.
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يم ً٨اهتها٦ها ألجها جدك٩ل مً ٢ىاٖض آمغة بن ؤلاظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت ليؿذ باألمغ الهحن زانت في ْل ٚمىى ج٣ـؿيم
الخ٣ـى ١الىاعصة في الاٖالن الٗالمي بلى ؤؾاؾيت وٚحر ؤؾاؾيت ،بل وٚمىى م٣ياؽ ؤو مٗياع الخ٣ؿيملخل ٪الخ٣ى ١في
ً
خض طاجهًٞ ،ال ًٖ طل ٪وظىص مٗايحر ؤزغي لخدضيض الؿمت آلامغة ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوـؿان ،جخمشـل ٞـي وا٢ـ٘ ؤن الجماٖت
الضوليت ،حٗض اهتها ٥بٌٗ ال٣ىاٖض بمشابت الجغاثم الضوليت ،و٧اهذ َظٍ ال٨ٟغة ٢ض اجطخذ في مكغوٕ)) بكإن
()1
اإلاؿاوليت الضوليت وها٢كخه لجىت ال٣اهىن الضولي)).
ب٣ي ؤن وكحر ٦ظل ٪بلى ؤن الُبيٗت آلامغة ل٣ىاٖض الخ٣ى ١ييخج ٖجهـا ؾـمى َـظٍ ال٣ىاٖض ٖلى ب٣يت ٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي الاوؿاوي ،ووٗثر ٖليه في ْل ال٣اهىن الىَجي ،خيض ؤن مٗٓم ٢ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاعصة في الاٖالن الٗالمي
التي جخبىاَا الضو ٫ججض م٩اهتها ٞـي صؾـخىعَا و٢ىاهيجهـا ألاؾاؾيت إلاا جخمخ٘ به َظٍ الُاثٟت مً الىهىم مً م٩اهت في
()2
الضولت ومىه حؿخمض ٢ىاٖـض جل ٪الخ٣ـى ١ؾمىَا وؤولىيتها في الخُبيٖ ٤لى اإلاؿخىي الضازلي.
٦ظل ٪الُبيٗت ال٣اهىهيت ل٣ىاٖض جل ٪الخ٣ى ١والتي جىنٖ ٠اصة بإجها آمغة ( ألاؾاؾيت مجها)حٗ٨ـ بىيىح ٖاإلايت
َظٍ الخ٣ى ١وجا٦ض َابٗها الٗالميٚ ،حر ؤن صاثـغة ال٣ىاٖض آلامغة في مجا ٫ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن
ً
الضولي الاوؿاوي بهٟت زانت ،وال٣اهىن الضولي الٗام بهٟت ٖامـت ،جبـضو يي٣ت ظضا وؤوؾ٘ مجها الالتزاماث ٧اٞت٦ ،ما
ؤ٦ضث مد٨مت الٗض ٫الضوليت ٖلى الُبيٗت الٗاإلايت ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان وطل ٪بمىاؾبت خضيثها ًٖ ال٣ىاٖض طاث
ً
الدجيت الٗامت ؤو اإلاُل٣ت ،خيض ٢الذ بإن َظٍ الالتزاماث في ال٣ـاهىن الـضولي الخضيض جٓهغ مشال مً زال ٫جدغيم ؤٖما٫
الٗضوان وؤلاباصة ،و٦ظل ٪في اإلاباصت وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾيت بما ٞحها الخمايت مً الٗبىصيت والخٟغ٢ت
الٗىهغيت ،بن الدجيت اإلاُل٣ت لهظٍ الالتزاماث في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان حُٗحها م٩اهت ؤٖلـى مـً الهـغم ال٣اهىوي وألاولىيت
في الخُبي ٤ويماهت ؤ٦يضة مً الاهتهاٞ ٥جمي٘ الضو ٫ملؼمت باخترام ٢ىاٖـض خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاعصة في الاٖالن الٗالمي
()3
ب ٌٛالىٓغ ًٖ اهخمائها لهظٍ الاجٟا٢يت ؤو جل.٪
وجٓهغ ؤَميت الالتزاماث طاث الدجيت اإلاُل٣ت في مجا ٫اخترام الاٖالن الٗالمي ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤجهـا ؤوؾ٘ هُا١
مً ال٣ىاٖض آلامغةٞ ،هظٍ ألازحرة جسو ُٗ٣ٞلى الـغؤو ألاـغجر الخ٣ـى ١ألاؾاؾيت لئلوؿان ،و٧ل التزام ييكإ ٖجها يٗض طا
حجيـت مُل٣ت،بال ؤن الالتزاماجيم ً٨ؤن جيكإ ًٖ ٢ىاٖض ال جغقى إلاها ٝال٣ىاٖض آلامغة بمٗياع الخ٣ى ١ألاؾاؾيت
ً
لئلوؿان و٣ٞا لئلٖالن الٗالمي ،ومً زم يم ً٨ون ٠الالتزاماث الىاقئت ًٖ باقي الخ٣ى ١التي جًمجها الاٖالهىالتي
جىن ٠بإجها ٚحر ؤؾاؾيت بإجها التزاماث في مىاظهت ال٩اٞت ،بديض يم ً٨الاخخجاط بهـا اججـاٍ ال٩ل ،خحن يٗخبر َظا ال٩ل
ؤن له مهلخت ٢اهىهيت في ؤن ج٩ىن َظٍ الخ٣ى ١مدميت.
ً
وجيكإ ال٣ىاٖض الخانت بد٣ى ١ؤلاوؿان بحن الضوٖ ٫ال٢ت ٢اهىهيت وو٣ٞا إلاىاص الاٖالن ،جخمحز بةلؼام ٞيما بـحن َظٍ
الضو ،٫ج٣غ ٞيه يمان جمخ٘ ٧ل بوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿيخه بد٣ى٢ـه ،واهتهـاَ ٥ـظا الالتزام مً َغ ٝؤيت صولت يٗض

ٔ -جلنة القانوف الدويل،الكتاب السنوي ،مجٕ،جٕ ،1976،ص.ٛٛ
ٕ -زلمد بو سلطاف ،مبادئ القانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره ،ص٘.ٕٚ
ٖ -ادلصدر نفسو،ص.ٕٚٙ
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في الى٢ذ طاجه اهتها ٥للخ٣ى ١الٗاثضة لب٣يت الضو ٫الخـي لهـا مهلخت ٢اهىهيت في ؤن ج٩ىن َظٍ الخ٣ى ١مدميت ٖلى نٗيض
()1
واؾ٘ ٧ىن الاٖالن ٖالمي.
وهاٞل ال٣ىَ ،٫ى ؤن اٖخباع التزاماث خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاعصة في الاٖالن مً الالتزاماث اإلاُل٣ت ،ؤو جل ٪التي يدخج بها
في مىاظهت ال٩اٞت صليل آزغ ٖلى ٖاإلايت جل ٪خ٣ى ،١وبهظٍ ال٨يٟيت يم ً٨الخدـضر ًٖ ٧ل الخ٣ى ١ل٩ل الىاؽ في
مىاظهت ٧ل الضو ،٫وَى اإلابضؤ الظو ج٣ىم ٖليه ٖاإلايت َظٍ الخ٣ى.١
ويظَب ؤههاع َظٍ الاججاٍ بلى بُٖاء ؤلاٖالن الٗالمي ٢يمت ٢اهىهيت ،ل٨جهم ازخلٟىا خى ٫مضي َظٍ ال٣يمت:
ً
ٞ -1حري البٌٗ ؤهه يإزظ ٢يمت الدكغي٘ ال٣اهىوي الٗاصو ،جإؾيؿا ٖلى ؤهه ٢ض وي٘ في وزاث ٤مىٟهلت ًٖ
الضؾخىع ،مما يىضر هيت مكغٖاإلٖالن في ويٗه بضعظت ؤ٢ل مً مغجبت الضؾخىع.
 -2ويغي ؤههاع َظا الغؤو يغوعة الخٟغ٢ت بحن الىهىم اإلادضصة في الاٖالن والتي حكخمل ٖلى ؤخ٩ام و٢ىاٖض
مىيىٖيت ٞيجب بُٖائها ٢يمت الضؾخىع ،ؤما ألاخ٩ام طاث الُاب٘ الٟلؿٟي واإلاجهجي ٞمً الهٗب مىدها ٢يمت ٢اهىهيت،
وي٨خٟي بإن ج٩ىن لالؾترقاص .ِ٣ٞ
والضليل ٖلى طل،٪ما جًمً ميشا ١الامم اإلاخدضة )2(،بٌٗ اإلاىاص الخانت بهظٍ الخ٣ى ،١ومجها :اإلااصة ألاولى ال٣ٟغة
الشالشت :مً م٣انض الهيئت جد٣ي ٤الخٗاون الضوليٖ ،لى خل اإلاؿاثل الا٢خهاصيت ،وٖلى جىٞحر اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ً
والخغياث ألاؾاؾيت للىاؽ ظميٗا ،والدصجي٘ ٖليه ،مً صون جميحز بؿبب الجيـ ،ؤو اللٛت ،ؤو الضيً ،وال جٟغي ٤بحن
الغظا ٫واليؿاء.
اإلااصة٣ٞ )1( 13غة بُ ( :جيصخئ الجمٗيت الٗمىميت صعاؾاث ،وحكحر بخىنياث ،ب٣هض ؤلاٖاهت ٖلى جد٣ي ٤خ٣ى١
ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت للىاؽ ٧اٞت ،بال جميحز بيجهم في الجيـ )
اإلااصة٣ٞ 55غة ط( :عٚبت في تهيئت قغوٍ الاؾخ٣غاع ،والغٞاَيت الًغوعيت ل٣يام ٖال٢اث ؾليمت وصيتٖ ،ال٢اث ج٣ىم
ٖلى اخترام اإلابضؤ ،الظو ي٣طخي للكٗىب بد٣ى ١مدؿاويت ،ويجٗل لها ج٣غيغ مهحرَا ،حٗمل ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤن يىدكغ
في الٗالم اخترام الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن ،والخغياث ألاؾاؾيت للجمي٘ ،بال جمحز بؿبب الجيـ ونغاٖاث جل ٪الخ٣ى١
ً
والخغياث ٗٞال)٦ .ما جًمىذ اإلاىاص( ) 76،68،62،56بقاعاث بلى خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاخىا٣ٞت م٘ الاٖالن الٗالمي ،وق٩ل
اإلاجلـ الا٢خهاصو والاظخماعي بهيئت ألامم اإلاخدضة( ،لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان) ،ب٣هض بٖضاص مكغوٕ وزي٣ت صوليت ،بةٖالن
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وخغياجه ألاؾاؾيت ،و٦يٟيت جُبي٣ها ،وما هي وؾاثل جىٟيظَا ،وؤلاظغاءاث ،التي يجب اجساطَا يض
ً
اهتهاَ ٥ظٍ الخ٣ى ،١وجد٣ي٣ا لئلٖالن الٗالمي ،ووانلذ اللجىت ٖملها ٢غابت ٖامحن في  Lake Successفي الىالياث اإلاخدضة
ألامغي٨يت ،وفي ظىي ،٠زم ج٣ضمذ باإلاكغوٕ ألاو ٫الخام بىزي٣ت بٖالن الخ٣ى ١والخغياث ،وؤ٢غجه الجمٗيت الٗامت

ٔ -زلمد بو سلطاف ،مبادئ القانوف الدويل العاـ ،مصدر سبق ذكره ،ص.ٕٚٙ
ٕ  -ميثاؽ األمم ادلتحدة ،الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ .ٜٔٗ٘/ٙ/ٕٙ

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

67

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

،1948
 ،)217في صوع الاوٗ٣اص الٗاصو الشالض بباعيـ ،بخاعيش 10صيؿمبر ؾىت
لهيئت ألامم اإلاخدضة .في ٢غاعَا اإلاغ٢م (
ً
ً
()1
واقخمل ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى زالزحن ماصة ،ل ً٨الاٖالن يب٣ى اٖالها  ِ٣ٞوال يغج٣ي لي٩ىن ٢اهىها
اإلاىلب الثالث :الاغالن الػاإلاي لخلىق الاوعان رو كُمت دظخىسٍت
ويغي َظا الٟغي ٤مً ال٣ٟهاء يغوعة مىذ ؤلاٖالن الٗالمي هٟـ ال٣يمت ال٣اهىهيت للضؾخىع بضٖىي ؤجها جهضع ًٖ
الؿلُاجالتي ويٗذ الضؾاجحر ،ؤو جم اإلاىا٣ٞت ٖلحها مً َظٍ الؿلُت ،الؾيما وؤن َظٍ الخ٣ى ١جدىاو ٫مً اإلاباصت ماال
ي٣ل ًٖ مباصت الضؾخىع هٟؿه ،بن لم جٟى٢ه ؤَميت٦ ،ما ؤجها حٗض ٦ظل ٪بمشابت صؾاجحر اظخماٖيت مً خيض جىٓيمها
للٗال٢ت بحن ألاٞغاص والضولت وجىاولها لخ٣ى٢هم وخغياتهم ألاؾاؾيت.
ً
وحك٩ل اإلاهاصع ال٣اهىهيت الضوليت والتي اؾاؾها الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان مهضعا ألٚلب الضؾاجحر اإلاخٗل٣ت
()2
بالخ٣ى ١والخغياث،مشل :اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضوليت ،الٗغ ٝالضولي ،ال٣ٟه والً٣اء ،و٢غاعاث اإلاىٓماث الضوليت.
وجىاولذ ال٣ىاهحن الضازليت ،ؤن اإلاىاًَ ظضيغ بالخمايت ال٣اهىهيت لخ٣ى٢ه مً َغ ٝصولخه وههذ ٖلحها في الضؾخىع
()3
والدكغي٘ الٗاصو.
ً
ً
وَىا ٥ال٨ٟغ الظو ٧ان ّ
يٗضجُبي ٤الاٖالن الٗالمي لخ٣ـى ١ؤلاوؿان مجاال مدٟىْا للضولت جـًُل٘ الضولـت وخـضَا
()4

بدىٓيمه مً صون ع٢يب وال خؿيب وجً٘ مٟغصاجه في صؾخىعَا بٗض جغظمخه بما يخالءم والؿلُت ال٣اثمت ٖلى الخ٨م.
وؤنبدذ مهضا٢يت الضو ٫ج٣اؽ بمـضي اخترامهـا الاٖالن الٗالمي ،بل باث مً اإلاا٦ض ؤن الخىميت الا٢خهاصيت ال ؾبيل
()5
بلحها بـضون اخخـغام الاٖالن الٗالمي.
ٟٞي ٧ل ز٣اٞت ٧اهدخٟهم الاٖالن الٗالمي مً مىُل٢ ٤يمها ،بل مٟاَيمها اإلاسخلٟت ،وفي ٧ل ز٣اٞت ٦ـان ا٦دـكاٝ
مٟهىم جل ٪الخ٣ى ١يخم ٖبر الغمىػ اإلاٗغٞيت ومىٓىمت ال٣يم الخانت بها ،وصخت ؤيت ٨ٞغة ال جٟ٨ي لخمهيض الُغي٤
ً
ل٣بىلها مً مجخم٘ مٗحن ،بل جدخاط اإلاجخمٗاث ٚالبا بلى ه٣اٍ اعج٨ـاػ مـً ز٣اٞتها حك٩ل لها ٖىهغ "الاَمئىان "
للمٟاَيم التي لم جيب٘ مـً نـحروعة نـغاٖاتها ومساياتها الضازليت ،وجهبٖ ٜلحها وجُبٗها بٗىهغ الكغٖيت الش٣اٞيت
()6
الظو يجٗلها مهيإة لل٣بى ٫و٢ابلت للخُبي ٤في َظا اإلاجخم٘ ؤو طا٢ ٥بل ظٗلها ههىم م٨خىبت في الضؾخىع.
وٖىضما ه٣ى ٫ز٣اٞتٞ ،ىدً ال وٗجي جل ٪الؿاثضة في ػمان وم٩ان مٗيىحن ،ب٣ضع ما وٗجي طلـ ٪اإلاؼيج الٛجي باإلاُٗياث
التي جإزظ باالٖخباع حٗايل الش٣اٞت الؿاثضة في ٧ل خ٣بت م٘ ز٣اٞت مًاصة ؤو ز٣اٞاث مٗاعيت ،ووظىص جغار مًاص
للترارٞ ،اليؿبيت الكاملت هي اإلاٗياع الغثيـ في ٧ل صعاؾت مىيىٖها الش٣اٞت،
ٔ -فيصل الشطناوي ،حقوؽ اإلنساف والقانوف الدويل اإلنساِّن،طٕ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،األردف ،2001 ،صٕ.ٔٚ
ٕ -شطابكماؿ،حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر بُت احلقيقة الدستورية والواقع ادلفقود،طٔ ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر،2005 ،صٕ.ٔٙ
ٖ -عمر سعد اا﵁ ،مدخل يف القانوف الدويل العاـ حلقوؽ اإلنساف ،مصدر سبق ذكره،صٗ٘.
ٗ -سعاد زلمد الصباح ،حقوؽ اإلنساف يف العامل ادلعاصر،طٔ،دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ،لبناف ،1996 ،ص.ٗٚ
٘  -السيد عبد احلميد فوده ،حقوؽ االنساف بُت النظم القانونية الوضعية والشريعة االسَلمية ،مصدر سبق ذكره ،ص.ٚ
 - ٙىيثم ادلناع ،اإلنساف الكامل يف الثقافة العربية اإلسَلمية ،يف حقوؽ اإلنساف يف الفكر العريب ،دراسات يف النصوص ،ط ٕ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت
ؿبناف، 2002 ،ص.ٖٙٚ
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والش٣اٞت مً نى٘ ْغو٧ ٝل ؤمت ،لظلٞ ٪هي مسخلٟت وحٗبر ًٖ زهىنياث مسخلٟت بـحن الكٗىب وألامم،
ٞالخهىنيت الش٣اٞيت خ٣ي٣ت ال يم ً٨صخًها ،ووا ٘٢يجب الدؿليم به والخٗامـل مٗه ،وليـ َىا ٥مٟهىم زابذ ،هاظؼ
وجهاجيٞ ،إو مٟهىم جسخل ٠الىٓغة له بازخال ٝاإلاـضاع ٥والخ٩ىيً الش٣افي ومىُل٣اث الؼمان واإلا٩ان وَى مغجبِ بخاعيش
وكإجه ،ؤو باإلاك٨الث التي ٧اهذ مُغوخت في و٢ذ وكىثه٦ ،ما َى مغجبِ باإلق٩الياث الىٓغيت التي عا٣ٞذ َظٍ
الٓغوٞ ،ٝهـى بالًغوعة ابً بيئت جاعيسيت اظخماٖيت ز٣اٞيت ؾياؾيت مٗيىت ،وابً ٨ٞغ مدضص ،وَظا بُبيٗخه يغ٧ ٌٞل
ما َى زاعجي ،وَظا يخُلب اصزا ٫جل ٪الىهىم الىاعصة في الاٖالن الى ههىم صؾخىعيه بٗض ج٨يٟها وما يخالءم
()1
والش٣اٞت الىَىيت.
ويٛلب ٖلى الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن ٖـضص مـً اإلاالمـذ واإلامحزاث الٗامت ،والتي جبرػ مضي الخ٣ضم الظو ونلذ بليه
الىٓم ال٣اهىهيت والؿياؾيت اإلاسخلٟت ٞيما يخٗل ٤بهظٍ الخ٣ىٖ ١لى اإلاؿخىي الضازلي ،ولٗـل ؤبـغػ َـظٍ اإلامحزاث واإلاالمذ
وؤَمها ٖلى ؤلاَالَ ١ى ٚلبت الهٟت الضؾخىعيت ٖلحهـا بديـض َبٗتهـا ومحزتها ،واػصاص الاَخمام بها بٗضما جغاظ٘ جضعيجيا
ً ً
()2
ال٨ٟغ الظو ٧ان يٗض خ٣ى ١ؤلاوؿان مجاال اصبيا ال ا٦ثر.
يمخاػ الٗهغ الخضيض بما بظله اإلا٨ٟغون وعظا ٫ال٣اهىن والؿياؾت مً ظهض ظهيضلخٟؿحرالخ٣ى ١التي جًمجها
ً
ً
الاٖالن الٗاإلايالتي ٖغيذ ٖلـى مهاص٢ت الخ٩ىماث ل٩ي ج٩ىن مغظٗا مٗخمضا في مٗاملت اإلاىاَىحن٣ٞ )3(.ض ؤقاعث لها
()4
الٗضيض مً الضو ٫في صؾاجحرَا التي ويٗذ بٗض ؤلاٖالن الٗالمي.
اإلاىلب الشابؼ :الاغالن الػاإلاي لخلىق الاوعان رو كُمت كاهىهُت دولُت
ً
وجغجيبا ٖلى طلٞ ،٪ةهه ال يم ً٨ؤن ييؿب مٟهىم الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلى جاعيش ؤو ز٣اٞت مدـضصة ،زانت
وؤن ؤلاوؿان بُبٗه ٧اثً اظخماعي ،ومً زم ٞال يم ً٨الىٓغ بلى جلـ ٪الخ٣ـى ١هٓـغة ٞلؿٟيت مجغصة ،بل يخٗحن الىٓغ
بلحها في بَاع اإلاجخم٘ الظو يٗيل ٞيه ؤلاوؿانٞ ،ةطا ٧اهذ َـظٍ الخ٣ىٖ ١اإلايت ،بال ؤهه ال يم ً٨مً ظهت ؤزغي ججاَل
زهىنيت الُبيٗت البكغيت والتي جـإحي مً زهىنيت الٓغو ٝالٗامت ل٩ل مجخم٘ ،والتي يخدضص ً
بىاء ٖلحها مٟهـىم
وقـ٩ل الخ٣ـى ١في َظا اإلاجخم٘ ؤو طا )5(.٥ومً ؾماث جل ٪الخ٣ى ١في و٢خىا اإلاٗانغ ،الٗاإلايت ،وٖاإلايت الخ٣ى ١حؿدـك٠
ً
حؿدـك ٠باصت طو بضء مً اإلاٟهىم طاجه لئلوؿان وخ٣ى٢ه ،طل ٪ؤن مٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان و٣ٞا لئلٖالن الٗالمي يٗجي
ً
ً
جل ٪الخ٣ى ١التي يخمخ٘ بها ؤلاوؿان ،إلاجغص ؤهه بوؿاها ؤو بكغا ،وَظٍ الخ٣ى ١يٗتر ٝبها لئلوؿاهبـهغ ٝالىٓغ ًٖ
ظيؿيخه وصياهخه ؤو ؤنله الٗغقي ؤو ال٣ىمي ؤو ويٗه الاظخمـاعي ؤو الا٢خـهاصوٞ ،اإلوؿان َى ؤلاوؿان في ٧ل ػمان
ٔ -ىيثم ادلناع وآخروف ،اإلمعاف يف حقوؽ اإلنساف ،موسوعة عادلية سلتصرة ،تأمَلت فكرية ،نصوص أساسية ،ج ٕ ،طٔ،األىايل للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،
 ،2003،ص٘ٔ.
ٕ -سعاد زلمد الصباح ،حقوؽ اإلنساف يف العامل ادلعاصر،مصدر سبق ذكره،ص.ٗٚ
ٖ -راف جاف د بوي،عادلية حقوؽ اإلنساف ،ترمجة ومجع وتنسيق زلمد أمُت ادليداِّن ،منشور يف مؤلف مجػاعي ،بعنواف ،احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف ،بسًتاسبورغ،
1988صٔٚ
الدساتَت اجلزائرية1989 ،
ٗ -الدستور اجلزائري لسنة 1963صراحة يف ادلادة 11منو على موافقة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ونصت باقي
1976،وتعديل (1996على بعض مبادئ حقوؽ اإلنساف الواردة يف اإلعَلف وبدراجات متفاوتة.
٘ -السيد عبد احلميد فوده،حقوؽ االنساف بُت النظم القانونية الوضعية والشريعة االسَلمية،مصدر سبق ذكره ،ص٘.
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وم٩ان واهتها٧اث خ٣ى٢ه ليـ لها بال اإلاٗجى واإلاٟهىم طاجـه في ٧ل ػمان وم٩ان ،وؤو اؾخيخاط بسال ٝطل ٪مٗىاٍ بُٖاء
()1
اإلابرع لبٌٗ ألاهٓمت الـؿياؾيت،الدؿلُيت للخغوط ًٖ م٣خًياث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ومً ؤَم اإلاضاٗٞحن ًٖ َظا الاججاٍ ال٣ٟيه الٟغوسخي "ليىن صوجى" ويجمل َظٍ الاججاٍ عؤيه في ؤن ؤلاٖالن يمشل
ً
الٗهض الاظخماعي اإلالؼم للجمي٘ ً
بضء مً الٟغص الٗاصو ونىال بلى اإلاكغٕ الضؾخىعو ألن َظا ؤلاٖالن َىاإلاباصت الٗليا ،ال
ً
ً
يسل٣ها ؤلاٖالن مً ٖضم ،بل يسجلها ويٗلجها ؤٖالها عؾميا ،وجبٗا لظلٞ ،٪اإلاكغٕ الخإؾيسخي ؤو الٗاصو ال يم٨ىه ؤن يظَب
بلى ٖ٨ـ اججاٍ َظٍ اإلاباصت التي ا٢غَاؤلاٖالن الٗالمي الخ٣ى ١الاوؿان (.)2
بخىاجغ اإلاىازي ٤والاجٟا٢ياث الضوليت التي ؤنبذ ال٣اهىن الضولي ي٣ىم ٖلحها وم٘ ازخال ٝمؿمياتها (ميشا ،١اجٟا٢يت،
مٗاَضة ،بغوجى٧ى ،٫هٓامٖ ،هض ،بٖالن) ختى جهايت الخغب الٗاإلايت الشاهيت في مىخه ٠ألاعبٗييياث ليكهض َظا الٗ٣ض
1948م ،ليدخل م٩ان الهضاعة بحن مىازي٤
وكإة ألامم اإلاخدضة ،زم نضوع ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في10صيؿمبر
واجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وحٗلى ألانىاث اإلاُالبت بةٖماَ ٫ظٍ الخ٣ى ١والخغياث بك٩ل ظاص وملؼم ٖلى اإلاؿخىي
()3
الىَجي في ؤٚلب ؤهداء الٗالم.
ويٗض ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان َى الضليل ،بل اإلاغقض الظو ؾاع ٖلي َضيه اإلاجخم٘ الضولي في نياٚت
الاجٟا٢اث الضوليت التي نضعث بٗض 10صيؿمبر 1948وبٗض َظا الخاعيش ٞغٚذ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً نياٚت
الاجٟا٢يخان اإلا٨ملخان للكغٖت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وَما :الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الاظخماٖيت والا٢خهاصيت
 .1976والٗهض الضولي الخام
 1966وبضؤ هٟاطٍ في 3يىايغ
2200ؤ "صٖ "21-ام
والش٣اٞيت الهاصع ب٣غاع الجمٗيت الٗامت ع٢م
.1976
 1966وبضؤ هٟاطٍ في 23ماعؽ
 2200ؤ في 16صيؿمبر
بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت الهاصع ب٣غاع الجمٗيت الٗامت
ً
والٗهضان الضوليان ّ
يٗضان جٟهيال للمباصت ألاؾاؾيت الىاعصة في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبةنضاعَما
ا٦خملذ الكغٖت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ويم ً٨الىٓغ لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلي ؤهه ظظٕ شجغة خ٣ى١
ؤلاوؿان ومىه يىبش ٤الٟغٖان ألاؾاؾيان وَما الٗهضان ؾالٟا الظ٦غ ،ول٩ىن الٗهضان نضعا في نىعة مٗاَضة صوليت ومً
زم ٞهما ملؼمان للضو ٫ألاَغاٞ ٝحهما ،ويٗضان ه٣لت هىٖيت عٗٞذ م٩اهت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلي الهٗيض الضولي مً مجغص
٢غاع صولي في نىعة بٖالن صولي ٚحر ملؼم بلي مٗاَضاث صوليت جىاٞغث لها م٣ىماث الالتزام ال٣اهىوي ،و٢ض ؤزغث الكغٖت
الضوليت إلٖالن لخ٣ى ١ؤلاوؿان في جُىيغ هٓم الخمايت ؤلا٢ليميت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خيض ٧اهذ هي اإلاغظٗيت ألاؾاؾيت في
1950
نياٚت ههىم مىاص اإلاىازي ٤ؤلا٢ليميت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وهى :اجٟا٢يت خمايت ؤلاوؿان والخغياث الهاصعة في عوما
والاجٟا٢يت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الهاصعة في ؾان زىؾيه1969واإلايشا ١ألاٞغي٣ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب،
.2004
1981واإلايشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الهاصع في ال٣اَغة
الهاصع في هحروبي
ٔ -أمحد الرشيدي ،اإلعَلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،الدالالت ،النجاحات ،اإلخفاقات ،قضايا حقوؽ اإلنساف ،اإلصدار اخلػامس سػبتمرب 1999 ،ادلنظمة العربية
حلقوؽ اإلنساف،طٔ ،دار ادلستقبل العريب ،مصر ، 1994،صٕ٘ٔ.
ٕ  -وجدي ابت غربياؿ ،دستورية حقوؽ اإلنساف ،مركز الدراسات وادلعلومات القانونية حلقوؽ اإلنساف، ٜٜٖٔ ،ص ٕ٘ وما بعدىا.
ٖ  -إبراىيم العناِّن ،ادلبادئ اليت ٖتكم تنفيذ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف يف مصر،مداوالت ادللتقى الفكري األوؿ  ٜ-ٛديسمرب  ،ٜٔٛٛادلنظمة ادلصرية حلقوؽ
اإلنساف ،طٔ ،دار ادلستقبل العريب ٓ،ٜٜٔص ٗ.ٔٙ
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()2

ومً ماقغاث ال٣يمت ال٣اهىهيت الضوليت ٦ظل ٪هي نضوع ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان )1(.الخمايت الجىاثيت.
ً
والتي ج٩ىن هىٖحن الخمايت اإلاىيىٖيت(خمايت إلاهلخت مٗخبرة وجد٣ي٣ا لٛايت ٖامت))3(،والخمايت الاظغاثيت(اخخياٍ يغج٨ؼ
ٖلى و٢ايت شخو ؤو ما ٫الٛحر يض اإلاساَغ،ويمان امىه وؾالمخه وطل ٪بىاؾُت وؾاثل ٢اهىهيت ؤو ماصيت،وَظا
الاخخياٍ يخىا ٤ٞم٘ مً يدميه ؤو ما يدميه٦ ،ما يٗبر َظا اإلاهُلر ًٖ الخمايت وهٓامها ٖلى خض ؾىاء ،او ٖلى او
الخضابحر ؤو الاظغاء ؤو الىٓام ؤو الجهاػ الظو يخٟ٨ل بالخمايت)َ ًٖ )4(.غي ٤اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت )5(.التي مً مهامها
الىٓغ في ً٢ايا اهتها٧اث خ٣ى ١الاوؿان )6(.لضعظت باجذ خ٣ى ١الاوؿان اؾاؽ الخٟاٖل وبىاء الٗال٢اث الضوليت في
()7
الىٓام الضولي.
ً
وجغجب ٖلى طل ،٪اهخ٣ا ٫الخ٣ى ١مً مجغص قـإن مً الكاون الضازليت لخهبذ ظؼءا مً ال٣اهىن الضولي،بل ٧ىهذ
ً
ً
وخضَا ٢اهىها صوليـا لخ٣ـى ١ؤلاوؿان بىظىص ؤ٦ثر ؤو ما يغبى ًٖ هدى100مٗاَضة واجٟا٢يت وٖهض ق٩لذ في مجملها
اإلاغظٗيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ( ) 8وؤنبذ الاٖالن الٗاإلايلخ٣ى ١ؤلاوؿان اليىم له حجيت صوليت ،وباث ً٢يت ٖاإلايت،
ً
ً
ولم يبـ ٤الاَخمـام به وبمـضي اخترامه مىدهغا في ميضان مٗحن ؤو م٣خهغا ٖلى ٞئت مدضصة بل ججاوػ اإلاهخمىن به ٦ـل
الب٣إ ،ولم حٗض الخضوص الجٛغاٞيت ؤو الخالٞاث ؤلايضيىلىظيت حك٩ل ؤو خاظؼ٦ ،ما ؤهه لم يب ٤مً خ ٤الضو ٫الخذجج
بالؿياصة الىَىيت إلاى٘ الخضزل مً ؤظل ً٢يت بوؿاهيت لغٞـ٘ الخيـ ٠وعصالاٖخباع لل٨غامت ؤلاوؿاهيت ْ )9(.ل الدؿاعٕ
اإلاـكهىص لالهخ٣ـا ٫مـً اإلادىع ألاو ٫اإلاخٗل" ٤بالٗاإلايت " بلى اإلادىع الشاوي اإلاخٗل" ٤بالٗىإلات  )10(.حٗجي الٗاإلايت بك٩ل ٖام
الاهٟخاح ٖلى آلازغ وعٚبت في ألازظ والُٗاءٞ ،هـي بـظلَ ٪مىح مكغوٕ ،يؿعى هدى الاعج٣اء بالخهىنيت بلى مؿخىي
()11
ٖالمي ،ومً زم ٞهي جٟخذ الٗالم ٖلى ما َى ٖالمي.
ً
وجٓهغ ٖاإلايت الخ٣ى ١في َظا ال٣بى ٫الٗالمي الىاؾ٘ لئلٖالنٖ ،لى ألا٢ل لٟٓيا ؤو ٦مٗايحر مشلىٗٞ ،اصة ما حٗلً
الضو٢ ٫بىلها لهظٍ الخ٣ى ١والالتزام بها وطلٖ ٪ـً َغيـ ٤اهًمامها الجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجمشل الاتهاماث باهتها٥
ٔ -عروبة جبار اخلزرجي ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف،مصدر سبق ذكره ،صٕٔٓ.
ولية،طٔ،دار اجلامعيُت
ٕ -يري أمحد الكباش ،احلماية اجلنائية حلقوؽ اإلنساف ،دراسة مقارنة يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسَلمية وادلبادئ الدستورية وادلوا يق الد
للطباعة ،اإلسكندرية ،ٕٕٓٓ،ص ٖٔ.ٔٗ-
ٖ -عبد احلكيم ذنوف يونس الغزاؿ،احلماية اجلنائية للحريات الفردية،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،ٕٓٓ٘،صٕ.ٚٗ-ٚ
ٗ-زلمود صاٌف العاديل ،احلماية اجلنائية اللتزاـ ا﵀امي با﵀افظة على اسرار موكليو،طٔ ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،ٕٕٓٓ ،ص .ٙوكذلك :أمحد عبد احلميد
الدسوقي ،احلماية ادلوضوعية واإلجرائية حلقوؽ اإلنساف،طٔ،دار النهضة العربية ،القاىرة،ٕٓٓٛ،ص ٕ٘.
٘ -منتصر سعيد محودة ،ا﵀كمة اجلنائية الدولية،طٔ ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية،ٕٜٓٓ ،ص.ٜٔٓ
 -ٙنظاـ روما األساسي للمحكمةاجلنائية الدولية ،أعتمديف ٜٔٗ٘/ٚ /ٔٚودخل حيز التنفيد يف ٔ.ٕٕٓٓ /ٚ/
 -ٚقادري عبد العزيز،حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدويل للعَلقات الدولية ،ا﵀تويات واآلليات،دار ىومة،2002 ،ص ٘ٔٔ.
 -ٛزلمد فائق ،حقوؽ اإلنساف بُت اخلصوصية والعادلية ،يف حقوؽ اإلنساف العريب ،طٔ  ،سلسلة كتب ادلستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت
 ،1999،ص.ٜٔٙ
 -ٜالسيد عبد احلميد فوده ،حقوؽ اإلنساف بُت النظم القانونية الوضعية والشريعة اإلسَلمية ،مصدر سبق ذكره ،ص.7
ٓٔ -زلمد فهيم يوسف ،حقوؽ اإلنساف يف ضوء التجليات السياسية للعودلة ،عودلة حقوؽ اإلنساف أـ عودلة الفهم الغريب حلقوؽ اإلنساف؟ يف حقوؽ اإلنساف العريب،
طٔ ،سلسلة كتب ادلستقبل العريب،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت ،1999،ص224.
ٔٔ  -زلمد عابد اجلابري ،العودلة واذلوية الثقافية ،عشر أطروحات ،ادلستقبل العريب ،العدد،1998 ،228صٔٚ.
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خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤ٢ىي الـتهم الخـي يم ً٨ؤن جشاع ٖلى نٗيض الٗال٢اث الضوليت٣ٞ ،ض حٗهضث ظل صو ٫الٗالم بااللتزامـاث
()1
ال٣اهىهيـت الضوليت الغاميت بلى جىٟيظ الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن الٗالمي.
ويٗض ميشا ١ألامم اإلاخدضة وزي٣ت الضوليت طاث الُاب٘ الٗالمي ،والتي جًمىذ الىو ٖلى مبضؤ اخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان مخىا٣ٞت م٘ الاٖالن الٗالمي )2(.ويغظ٘ الؿبب الغثيـ وألاؾاسخي في الىو ٖلى حصجي٘ اخخـغام خ٣ـى ١ؤلاوـؿان
والخغياث ألاؾاؾيت لؤلٞغاص يمً ؤَضا ٝوم٣انض ألامم اإلاخدضة ،بلى ألاخضار التي وٗ٢ذ ٢بل الخغب الٗاإلايت الشاهيت
وزاللها )3(.بن ميشا ١ألامم اإلاخدضة )4(،الظو َى في ظىَغٍ عؾالت ٖاإلايت ؾاميت يٗض الضؾخىع اإلا٨خىب للمجخم٘ الضولي ؤو
البيان ال٣اهىوي لئلوؿاهيت ؤ٦ض في اإلاىاص التي جىاوٞ ٫حها خ٣ـى ١ؤلاوـؿان ،اإلاىاص: 1-13ب55 ،ط2-62،68 ،و 76ط( ؤن مٟهىم
خ٣ى ١ؤلاوـؿان الـظو يٗخـغ ٝبـه اإلايشاَ ،١ى في ظىَغٍ هٟـ اإلاىٓىع الٗالمي وال٩ىوي للمجخم٘ الضولي الظو يىاٞـٖ ٤ليـه
()5
ويىاصو بهٞ ،ي٩ىن ٖىضَا مً خ٧ ٤ل بوؿان بال اؾخصىاء ؤو جٟغ٢ت الخمخ٘ بالخ٣ى ١التي يكحر بليه)ا.
بن بيغاص مًامحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في ميشا ١ألامم اإلاخدضة واجهاٞها بالٗاإلايت الىابٗت مً ٖاإلايت اإلايشا ١هٟؿه،
ً
وٖلى الغٚم مً ٚمىى َظٍ اإلاًامحن ؤخياها ،بال ؤن طل ٪هخج ٖىه جُىع ٦بحر في ٖمل ألامم اإلاخدضة ،خيض نضع ؤلاٖالن
1966و اجٟا٢ياث وبٖالهاث ؤزغي حٗبر بد ًٖ ٤ج٣ىحن ٗٞلي
1948زم الٗهضيً الضوليحن ؾىت
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؾىت
()6
لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
وَى ما يض ٫مً ظضيض ٖلى ال٣يمت اإلاٗىىيت ال٨بحرة التي ا٦دؿبها ؤلاٖالن ،والخـي ظٗلـذ الضو ٫جٖ ٠٣اظؼة ًٖ
ججاَلها له ؤو  ٌٚالُغ ًٖ ٝؤخ٩امه وًٖ مباصثهٖ ،ىضما يخٗل ٤ألامغ بؿجها للدكغيٗاث التي تهم بك٩ل ؤو بإزغ خ٣ى١
ً
ؤلاوؿان ،وَى ما يًمً اهدكاعا ؤوؾ٘ إلابـاصت الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ومً زم ٖاإلايت ٗٞالت بك٣حها الىٓغو،
الظو يخجلى في الىو ٖلى َظٍ الخ٣ـى ١والخُبي٣ي ؤلالؼامي ،ولى بُغيٚ ٤حر مباقغ ٖىضما جىي٘ َظٍ الىهىم في
ً
صؾـاجحر و٢ـىاهحن الضوٞ ،٫خ٩ىن ملؼمت لها ،ول٩ي ال جخ٣اَ٘ م٘ ال٣ىاهحن الضوليت وَظا يٗجي اجها ملؼمت صوليا لخىاجغ الٗمل
()7
ٖلى اخترامها.
وجٓهغ ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن في اؾدكهاص ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة زانت مجلــ ألامـً والجمٗيت الٗامت وو٧التها
ً
اإلاخسههت في الٗضيض مً ٢غاعاتها اإلاهمت باإلٖالن الٗـالمي ويـؿدىض ً٢اة مد٨مت الٗض ٫الضوليت ٦شحرا بلى مباصت ؤلاٖالن،
()8
٦ما حكحر بليه ظمي٘ الاجٟا٢يـاث الٗاإلايـت لخ٣ى ١ؤلاوؿان و٦ظل ٪الاجٟا٢ياث ؤلا٢ليميت.

ٔ -جاؾ دونللي،حقوؽ االنساف العادلية بُت النظرية والتطبيق ،مصدر سبق ذكره ،ص.1
ٕ -عبد العزيز زلمد سرحاف ،اإلطار القانوِّن حلقوؽ اإلنساف يف القانوف الدويل ،طٔ،دار اذلنا للطباعة ،القاىرة، 1987 ،ص.10
ٖ -األمم ادلتحدة ،أعماؿ األمم ادلتحدة يف ميداف حقوؽ اإلنساف ،منشورات األمم ادلتحدة ،نيويورؾ،1983 ،ص.5
ٗ -ميثاؽ األمم ادلتحدة ٘ٗ ،ٜٔالفصل األوؿ ،ادلادة األوىل ،الفقرة الثالثة.
٘-أمحد أبو الوفاء ،احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف،طٔ ،دار النهضة العربية ، 2000،ص11.
-ٙزلمد زلي الدين ،زلاضرات يف حقوؽ اإلنساف ،زلاور رئيسية دار اخللد ونية  ،2003،صٕٔ.
 -ٚوائل امحد عَلـ ،االتفاقيات الدولية حلقوؽ االنساف،مصدر سبق ذكره ،ص.ٗٚ
 -ٛادلصدر نفسو،ص.ٗٚ
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الخاجمت والاظخيخاحاث
وظض الباخض مً زالَ ٫ظا البدض ٦ي ٠اؾخٗمل الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الىٓام الضولي ،بهض ٝجد٣ي٤
ً
مهالر ال٣ىي ال٨بري ،الصخيء الـظو ؤزغ ؾلبا ٖلى ٖاإلايخه ،خيض لم جبرػ جل ٪خ٣ى ١بُابٗها الٗالمي بال ٖ٣ب اهتهاء
ً
الخغب الباعصة،وَى ما اوٗ٨ـ بيجابا ٖلـى ٖاإلايـتخ٣ى، ١وٞهمها ٞهما مكتر٧ا يىٓغ إلوؿاهيت ؤلاوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ؤيـت زـهاثهإزغيٞ ،هي بطن الخض ألاصوى مً الخ٣ى ١التي يجب ؤن يٗتر ٝبها للٟغص في ٧ل هٓام ٢اهىوي،عٚم بٌٗ
الخدٟٓاث ال٣يميت ،للخمايت مً الاهتها٧اث بةيجاص الًماهاث.
الاظخيخاحاث
 - 1جطر لىا زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤن ازخال ٝالـغئي وحٗـضص اإلاٟـاَيم خـى ٫ال٣يمت ال٣اهىهيت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،مغصٍ ؤنال الٛمىى والازخال ٝالـظو يُغخـه مٟهىم جل ٪خ٣ى ،١وازخال ٝاإلاغظٗياث التي اؾؿذ لهظا
اإلاٟهىم ،بال ؤن حٗضص َظٍ اإلاٟاَيم وازخال ٝجل ٪الغئي ال يمى٘ جغقيذ ال٣يمت الضوليت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان.
٦ - 2ما ؤن جىىٕ الخ٣ى ١في الاٖالن الٗالمي ،وحٗضصَا ال يىٟي ٖاإلايتهاٞ ،الخ٣ى ١الىاعصة في الاٖالن ٧ل ال يخجؼؤ،وال
ي٣بل ألاؾب٣يت وهي اٖخماص مخباص ،٫بديض جد٣ي ٤بًٗها يخىٖ ٠٢لى جد٣ي ٤البٌٗ آلازـغ ؾىاء ؤ٧ان طل ٪مً خيض
الخ٣ى ١الٟغصيت ٞيما بيجها ؤم بيجها وبحن الخ٣ى ١الجماٖيت.
ٟٞ - 3ي بَاع ألامم اإلاخدضة ؤوعص ميشا٢ها ٖلى الغٚم مً ؤهه لم ي٨غؽ لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مًامحن
ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ونٟذ بالٗاإلايت ألجها هابٗت مً ٖاإلايت اإلايشـا ١هٟـؿه ،وٖلى الغٚم مـً
ً
ٚمىى َظٍ اإلاًامحن ؤخياها بال ؤهه هخج ٖجها جُىع ٦بحر في ٖمل ألامـم اإلاخدـضة ؤصي بلـى بنضاع ؤلاٖالن الٗالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والٗهضان الضوليان للخ٣ـى ١والاجٟا٢يـاث وؤلاٖالهاث ألازغي حٗبر بد ًٖ ٤ج٣ىحن ٗٞلي لخ٣ى١
1963الظو ؤ٦ض
ؤلاوؿان ،واإلااجمغاث الضوليت التي ٖ٣ضتها ألامم اإلاخدضة بهظا الكإن ٧ان ؤَمها ٖلى ؤلاَال ١ماجمغ ٞييىا
ٖلـى ٖاإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبالخالي الاٖالن الٗالمي يٗخبر اإلاغظ٘ الاو ٫للىزاث ٤ال٣اهىهيت الضوليت.
 1948والظو حؿدك ٠الٗاإلايت باصت طو بضء مً حؿميخه " الٗالمي "
 - 4يٗخبر ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لؿىت
وعٚم ما يازظ ٖىه مً ؤهه ٚغبي الُاب٘ ،وعٚـم ما يازظ ٦ظلٖ ٪لى ٧ىهه مجغص جهغيذ ؤو جىنيت ناصعة ًٖ الجمٗيت
ً
ً
ً
الٗامت لؤلمم اإلاخدـضة حٗىػٍ ؤلالؼاميت ،بطا ما ٢اعهاٍ باالجٟا٢ياث الضوليت اإلالؼمت ،بال ؤن ؤلاٖالن ل٣ي ٢بىال ٖاإلايا واؾٗا في
اإلاماعؾاث الضوليت والىَىيت وال٣اهىهيت والً٣اثيت٢ ،اص الى الخٗاع ٝالضولي ٖلى جُبي٣ه باؾخمغاع ليضزل يمً الٗغٝ
الضولي.
ٞ1966ةن الخضيض ًٖ ٖاإلايتهما يبضؤ مـً صون ق ٪مً َظا
 - 5ؤما الٗهضان الضوليان لخ٣ى ١ؤلاوؿان لؿىت،
ال٣بى ٫الىاؾ٘ لهما مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي ،والؿبب ٞـي طلـ ٪الـهياٚت والخىاو ٫اإلاغهحن للخ٣ى ١الىاعصة ٞحهما وٖضم
الاهدياػ لش٣اٞت بٗيجها ،وَما ٖهضان والٗهض يإزظ َاب٘ الالؼام مً خيض اإلابضؤ ،وَما مً يمً الكغٖت الضوليت التي
جًم الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان.
 - 6وبما ان الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان َى هٓام ٢اهىوي مىيىعي ال يمـىذ مـهالر شخهيت طاجيت جباصليت
للضو ٫ألاَغا ٝفي ؤيت اجٟا٢يت ،و٢ىاٖضَا ٢ىاٖض آمغة وال يجىػ الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها ،جيكإ التزاماث ٢اهىهيت تهم ال٩اٞت
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ً
وي٩ىن ٞحها لل٩اٞت مهلخت في آن ج٩ىن َظٍ الخ٣ى ١مدميت ،وبهظٍ ال٨يٟيت وجإ٦يضا لٗاإلايـت َظٍ الخ٣ى ١يم ً٨الخضيض
ًٖ ٧ل خ٣ى ١ؤلاوؿان ل٩ل الىاؽ في مىاظهت ٧ل الضو.٫
وعؤيىا ؤن الؿبيل بلى طل ٪لً يخد ٤٣بال بًغوعة الابخٗاص ٖـً الاهخ٣اثيـت واإلاٗـايحر اإلاؼصوظت في الخٗامل م٘ ً٢ايا
ً
ً
خ٣ى ١ؤلاوؿان مً ٢بل ال٣يمحن ٖلى الىٓام الضولي ،ألن طل ٪يًغ بٗاإلايت َظٍ الخ٣ـى ١بيـغاعا ٞاصخاٞ ،الٗضيض مً
ً
الضو ٫ال٨بري ظٗلذ مً الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان قٗاعا يغ ٘ٞيض ٧ل مـً يٗـاعى ؾياؾتها ومهالخها الخٟيت
واإلاٗلىت٦ ،ما وْٟذ َظٍ اإلاباصت إليٟاء قـغٖيت صوليـت ٖلـى جهغٞاث بٌٗ الضو ٫الخليٟت ،ؤو خغمان بٌٗ الضو٫
اإلاٗاعيت لؿياؾتها مً َظٍ الكغٖيت ؤولخبريغ جهغٞاث وؤٗٞا ٫ؤو بصاهت جهغٞاث وؤٗٞا ٫مٗيىت ،بهض ٝواضر َى
جد٣يـ ٤مـهالر ،وَظا يدىافى وال٣يم الاوؿاهيت.
ً
وازحرا صخذ ٞغييخىا الىانت ٖ ((:لى يىء ما وعص في الاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان باٖخباعٍ اخض الىزاث ٤اإلاهمت
الهاصعة مً الامم اإلاخدضة وٖلى يىء اإلاخٛحراث الضوليت والاَخمام اإلاتزايض بد٣ى ١الاوؿان اػصاصث ٢يمخه الاٖخباعيت الى
ال٣يمت ال٣اهىهيت ٞغيها الىا ٘٢الضولي مً زال ٫الخٗامل م٘ ٧ل اهتها ٥يهيب خ٣ى ١الاوؿان )).
كابمت اإلافادس
ً
 اوال :ميؽىساث الامم اإلاخدذة:
 .1ألامم اإلاخدضة ،ؤٖما ٫ألامم اإلاخدضة في ميضان خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ميكىعاث ألامم اإلاخدضة ،هيىيىع.1983،٥
 .2ألامم اإلاخدضة ،ألامم اإلاخدضة وخ٣ى ١ؤلاوؿان(  ،) 1995 – 1945هيىيىع1995،٥
 .3ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،الهاصع ًٖ الجمٗيت الٗامت بخاعيش .1945/6/26
ً
 زاهُا :البُاهاث والاغالهاث الذولُت:
.1البيان ؤلاؾالمي الٗالمي الهاصع ًٖ اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاوعبي في لىضن ٖام 1980
 .2بٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،الهاصع ًٖ ماجمغ الٗالم ؤلاؾالمي ٖام .1990
 .3بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان وواظباجه في ؤلاؾالم الهاصع ٖجرابُت الٗالم ؤلاؾالمي ٖام1979
 .4صيباظىا الٗهضان الضوليان لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗامي .1966
 .5هٓام عوما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت ،ؤٖخمض في 1945/7 /17وصزل خحز الخىٟيض في .2002 /7/1
ً
 زالثا :اللشاساث الذولُت:
٢ .1غاع مد٨مت الٗض ٫الضوليت في ً٢يت بغقلىهت جغا٦كً٣ٞ1970/02/05، ،غة 34،
ً
 سابػا :الذظاجير:
 .1صؾاجحرالجمهىعيت الجؼاثغيت ) 1976،1989 ،1963وحٗضيل (1996
ً
 خامعا :الىخب الػشبُت واإلاترحمت:
 .1ببغاَيم الٗىاوي ،اإلاباصت التي جد٨م جىٟيظ اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان في مهغ،مضاوالث اإلالخ٣ى ال٨ٟغو ألاو٫
 9-8صيؿمبر  ،1988اإلاىٓمت اإلاهغيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،1ٍ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي .1990
 .2ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخمايت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،1ٍ،صاع الجهًت الٗغبيت .2000،
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 .3ؤخمض الغقيضو ،ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الضالالث ،الىجاخاث ،ؤلازٟا٢اثً٢ ،ايا خ٣ى١
ؤلاوؿان ،ؤلانضاع الخـامـ ؾـبخمبر 1999،اإلاىٓمت الٗغبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،1ٍ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،مهغ .1994،
 .4ؤخمض ٖبض الخميض الضؾىقي ،الخمايت اإلاىيىٖيت وؤلاظغاثيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،1ٍ،صاع الجهًت الٗغبيت،
ال٣اَغة .2008،
 .5بمام خؿاهحن ُٖاءهللا ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الٗاإلايت والخهىنيت ،صاع اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،مهغ .2004،
 .6بضع الضيً مدمض الكبل ،الخمايت الجىاثيت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت  ،1ٍ،صاع الش٣اٞت
لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ .2011،
 .7بالٖ ٫لي اليؿىع.وعيىان مدمىص اإلاجالي،الىظحزفي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،1ٍ ،ألا٧اصيميىن
لليكغوالخىػي٘ ،ألاعصن.2012 ،
 .8بياع ماعو صويىو ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،جغظمت :مدمض ٖغب نانيال ،ؾليم خضاص ،1ٍ،مجض اإلااؾؿت
الجامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن.2008،،
 .9ظا ٥صوهللي ،خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلايت بحن الىٓغيت والخُبي ،٤جغظمت :مباعٖ ٥لي ٖشمان ،مغاظٗت :مدمض
هىع ٞغخاث،1ٍ ،اإلا٨خبت ألا٧اصيميت.1998 ،
 .10عان ظان صبىوٖ،اإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جغظمت :مدمض ؤمحن اإلايضاوي ،ميكىع في مال ٠ظمـاعي،بٗىىان،
بـغاؾبىع.1988، ٙ
الخمايت الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ج
 .11عيىان ػياصة ؤلاؾالميىن وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بق٩اليت الخهىنيت والٗاإلايت ،في خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗغبي،
ؾلؿلت ٦خب اإلاـؿخ٣بل الٗغبـي،1ٍ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث .1999،
 .12عياى ٖؼيؼ َاصو ،خ٣ى ١الاوؿان :جُىعَا – مًاميجها -خمايتها،1ٍ،الٗاج ٪لهىاٖت
ال٨خاب،ال٣اَغة.2011،
 .13ؾٗاص مدمض الهباح ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗالم اإلاٗانغ ،1ٍ،صاع ؾٗاص الهباح لليكغ والخىػي٘ ،لبىان
.1996،
 .14الؿيض ٖبض الخميض ٞىصٍ ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الىٓم ال٣اهىهيت الىيٗيت والكغيٗت ؤلاؾالميت ،1ٍ،صاع
ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2003 ،
 .15قُاب ٦ما،٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في الجؼاثغ بحن الخ٣ي٣ت الضؾخىعيت والىا ٘٢اإلا٣ٟىص ،1ٍ،صاع الخلضوهيت
لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ.2005،
 .16الُاَغ بً زغ ٝاهللا ،مضزل بلى الخغياث الٗامت ،وخ٣ى ١ؤلاوؿانَ،1ٍ،ا٦ؿياط ٧ىم للضعاؾاث واليكغ
والخىػي٘،الجؼاثغ.2007،
ٖ .17بض الخليم بً مكغو،الخمايت الجىاثيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ْل الٗىإلات،1ٍ ،صاع الجامٗت الجضيضة
الجؼاثغ.2010 ،
ٖ .18بض الٗؼيؼ مدمض ؾغخان ،ؤلاَاع ال٣اهىوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي ،1ٍ،صاع الهىا للُباٖت،
ال٣اَغة.1987 ،
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ٖ .19بض ال٨غيم ٖىى زليٟت ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،1ٍ،صاع الجامٗت الجضيضة لليلع ،الاعصن،
.2009
ٖ .20بض هللا ٖبىؾلُان،اإلاىٓماث الضوليت،1ٍ،مُبٗت ظامٗت صَى،٥صَى.2010،٥
ٖ .21بض الخ٨يم طهىن يىوـ الٛؼا،٫الخمايت الجىاثيت للخغياث الٟغصيت،صاع الكاون الش٣اٞيت ،بٛضاص.2005،
ٕ .22عوبت ظباع الخغوبي ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،1ٍ ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػوٕ ،ألاعصن.2010 ،
ٖ .23هام ٖبض الٟخاح مُغ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مهاصعٍ ،مباصثه وؤَم ٢ىاٖضٍ ،1ٍ،صاع الجامٗت
الجضيضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعيت .2008،
ٖ .24لي ؤبى َاويٖ ،بض الٗؼيؼ الٗكاوو ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،1ٍ،صاع الخلضوهيت لليكغ والخىػي٘ .2010،
ٖ .25مغ ؾٗض اهللا ،ال٣انون الضولي ؤلاوؿاوي ،1 ٍ،صاع مجضالوو لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن .2002،
ٖ .26مغ ؾٗض اهللا ،مضزل في ال٣اهىن الضولي الٗام لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،1ٍ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
الجؼاثغ.1991،
ٖ .27مغ نضو،١مدايغاث ،في ال٣اهىن الضولي الٗام ،2ٍ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ .2003،
 .28في نل الكُىاوو ،خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،2ٍ،صاع وم٨خبت الخامض لليكغ ،ألاعصن،
.2001
٢ .29اصعو ٖبض الٗؼيؼ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي للٗال٢اث الضوليت ،اإلادخىياث وآلالياث،صاع َىمت،
.2002
 .30لجىت ال٣اهىن الضولي،ال٨خاب الؿىىو ،مج،2ط.1976،2
 .31ماػهليلىعاييىص .خيضعاصَمٗبضالهاصو  ،اإلاضزللضعاؾتخ٣ى٢االوؿان ،مُبٗتظامٗتصَى ،٥الُبٗتالاولى ،
2010مو 60ومابٗضَا
.32
 .33مدمض بى ؾلُان ،مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام،ط ،1ٍ،2صاع الٛغب لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ.2002 ،
 .34مدمض بى ؾلُان،مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام ،ط ،1صيىان المَبىٖاث الجامٗيت.1997،
 .35مدمض ٞاث ،٤خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الخهىنيت والٗاإلايت ،في خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗغبي ،1ٍ،ؾلؿلت ٦خب
اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث .1999،
 .36مدمض ٞهيم يىؾ ،٠خ٣ى ١ؤلاوؿان في يىء الخجلياث الؿياؾيت للٗىإلاتٖ ،ىإلات خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤم ٖىإلات
الٟهم الٛغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان؟ ،في خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗغبي،1ٍ ،ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبيت ،بحروث .1999،
 .37مدمىد ـالح الػادلي ،الخماًت الجىابُت اللتزام اإلادامي باإلادافنت غلى اظشاس مىولُه،ه ،1داس الفىش
الجامعي ،الاظىىذسٍت.2002 ،
 .38مدمض مخي الضيً ،مدايغاث في خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مداوع عثيؿيت ،صاع الخلض وهيت .2003،
 .39مىخهغ ؾٗيض خمىصة ،اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت، 1ٍ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2009 ،
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َ .40اوي ؾليمان الهٗيماث ،خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغياجه الاؾاؾيت ،1ٍ،صاع الكغو ١لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن،
.2006
َ .41يشم اإلاىإ ،مؿخ٣بل خ٣ى ١الاوؿان :ال٣اهىن الضولي وٚياب اإلاداؾبت،2ٍ،اإلااؾؿت الٗغبيت ألاوعوبيت
لليكغ ،باعيـ.2010،
َ .42يشم مىإ وآزغون ،ؤلامٗان في خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مىؾىٖت ٖاإلايت مسخهغة ،جإمالث ٨ٞغيت ،ههىم
ؤؾاؾيت ،ط،1ٍ ،2ألاَالي للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،صمك.2003، ،٤
َ .43يشم مىإ ،ؤلاوؿان ال٩امل في الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت ،في خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الٗغبي ،صعاؾاث في
الىهىم،2ٍ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث لبىان.2002 ،
 .44واثل اخمض ٖالم ،الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صاع ال٨خب اإلاهغيت ،ال٣ـاَغة
.1999
 .45يدياوو هىعة ،خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي  ،2ٍ،صاع َىمت ،الجؼاثغ
.2006،
 .46يغو ؤخمض ال٨باف ،الخمايت الجىاثيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صعاؾت م٣اعهت في يىء ؤخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالميت
واإلاباصت الضؾخىعيت واإلاىازي ٤الضوليت،1ٍ،صاع الجامٗيحن للُباٖت ،ؤلاؾ٨ىضعيت .2002،
ً
 ظادظا :اإلاجالث والذوسٍاث :
 .1اخمض الغقيضو ،بٌٗ الاججاَاث الخضيشت في صعاؾت ال٣اهىن الضولي الٗام،اإلاجلت اإلاهغيت لل٣اهىن
الضولي،الٗضص.1999، 55
 .2ؾٗيض ٖبض اهللا خاعب اإلاهحرو ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗال٢اث الىليت ؤلاؾالميت ،مجلت اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاٖلى،
صوعيت في الش٣اٞت ؤلاؾالميت،ؤلاؾالم والضيم٣غاَيت ،الٗضص.2000، 4
ٖ .3ؼث ؾٗض الضيً٢ ،اهىن اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضوليت لخمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاجلت
اإلاهغيت لل٣اهىن الضولي ،الٗضص 1983،39
 .4لبجى ألاههاعي ،حٗليم خ٣ى ١ؤلاوؿان ليؿذ ً
خ٣ا ٞدؿب بل مؿئىليت ،مجلت اإلاٗغٞتٖ ،ضص (،)107
الغياى ،عوجاها لئلٖالمَ1425 ،ـ.
 .5مدمض بؾماٖيل ٖلي ،الُبيٗت ال٣اهىهيت لل٣اٖضة الضوليت ،اإلاجلت اإلاهغيت لل٣اهىن الضوليٖ،ضص.1980،32
 .6مدمض ٖابض الجابغو ،الٗىإلات والهىيت الش٣اٞيتٖ ،كغ ؤَغوخاث،مجلتاإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص.1998،228
 .7مدمض يىؾٖ ٠لىان ،بىىص الخدلل مً الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجلت الخ٣ى ،١الؿىت 9
،الٗضص ألاو ،٫ماعؽ .1985
٨َ .8خىع ظغوؽ اقبييلٖ،اإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخىـىٕ الش٣افي ،م٣ا ٫ميكىع ًٖ اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،جغظمت :ؾٗاص الُىيـل ،مج ،1جإمالث خىٖ ٫اإلايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بغو٦ؿيل.1997،
 .9وظضو زابذ ٚبريا،٫صؾخىعو ة خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغ٦ؼ الضعاؾاث واإلاٗلىماث ال٣اهىهيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
.1993
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اظتراجُجُاث الىلل الذًذاهخُيي للُم خلىق ؤلاوعان في ظل الذولت
الػشبُت الخذًثت
ألاظخارة فىصٍت ولخا أظخارة باخثت في ظلً الذهخىساٍ– اإلادمذًت – اإلاملىت اإلاغشبُت.
79

ملخق
يدىاو ٫مىيىٕ الضعاؾت اؾتراجيجياث الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿانٖ ،لى اٖخباع ؤن َظٍ ألازحر حٗض
وؾيلت للترقي ؤلاوؿاوي وال٣يمي ،وؤخض ؤؾـ وع٧اثؼ الضولت الخضيشت.
٦ما وٗخبر ؤن اإلاضعؾت وؾيلت ٗٞالت لخد٣يَ ٤ظا الىىٕ مً التربيت ،مً زال ٫جٟٗيلها لبيضاٚىظياث مىاؾبت،
وجىْيٟها الؾتراجيجياث خضيشت ٗٞالت لترؾيش ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان التي ال جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الضيً ؤلاؾالميَ .ظا بلى
ظاهب جٟٗيل صوع اإلاضعؽ ،الظو يٗض الٗىهغ ألاؾاؽ في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان
”“A summary of the study on human rights
The study deals with the issue of a strategic study about the didactic transfer of human
rights values that are considered as a means to the promotion of humanism and valuation, as
well as the foundations and pillars of a modern state.
We also consider school as an effective path to achieve such education through putting in
practice appropriate pedagogies and implementing pertinent modern strategies to inculcate
human rights values which go hand in hand with Islam. In addition, the teacher’s role is the
basic element in human rights values education.

ملذمت
ل٣ض ايُلٗذ اإلاضعؾت مىظ وكإتها بٗضة ؤصواع ،مً ؤَمها جغؾيش ال٣يم الىبيلت وؤلايجابيت ،ألجها مغ٦ؼ للتربيت
والخٗليم في الضولت الخضيشتٞ ،هي ال ج٨خٟي بة٦ؿاب اإلاٗاع ،ٝبل جخٗضاَا للتربيت ٖلى ال٣يم واإلاباصت الؿاميت ،ولٗل
ؤع٢اَا التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،التي ال جخٗاعى م٘ ٢يم ؤلاؾالم ،والتي ؤنبدذ مُلبا ؤؾاؾيا في اإلاىٓىمت
التربىيت الخضيشتٖ ،لى اٖخباع ؤن ج٣ضم الضو ٫الخضيشت اليىم ي٣اؽ بمضي جُبي٣ها إلاباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لهظا ؤنبذ
َظا الىىٕ مً التربيت َضٞا ٧ىهيا جُمذ لخد٣ي٣ه ٧ل قٗىب الٗالمٖ ،لى اٖخباع ؤجها جغبيت حؿتهض ٝج٩ىيً الٟغص ج٩ىيىا
مخ٩امال ،يإزظ بٗحن الاٖخباع ٧ل م٩ىهاجه الٗ٣ليت واإلاٗغٞيت ،والؿلى٦يت والىظضاهيت ،ليضع ٥هٓغيا وٖمليا خ٣ى٢ه وخ٣ى١
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آلازغيً ،ويعي بىاظباجه اججاٍ َظٍ الخ٣ى ،١مما يؿاَم بيجابا في بوكاء مىاًَ نالر٢ ،اصع ٖلى الاهضماط بك٩ل بيجابي
صازل مجخمٗه.
والٟغييت ألاؾاؽ التي جىُل ٤مجها َظٍ الضعاؾت هي بم٩اهيت جد٣ي ٤التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان مً زال٫
اإلاضعؾت٦ ،ما هٟترى يٗ ٠جإَحر اإلاخٗلم في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان صازل اإلاضعؾت الٗغبيت ٖمىما ،عٚم
ؤَميت َظا الىىٕ مً التربيت ،وٖضم جىْي ٠الخ٣ىياث والىؾاثل الخضيشت اإلاؿاٖضة ٖلى طل ،٪مما ياصو بلى ٞكل مكغوٕ
الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وما يىجم ًٖ طل ٪مً ٞكل اإلاىٓىمت الخٗليميت ٖمىما ،وبٞغاػ مخٗلم ٖىي،٠
ٚحر مخىانل ،ال يخىٞغ ٖلى ؤو ؤصبياث خ٣ى٢يت اججاٍ هٟؿه واججاٍ آلازغ ،ألامغ الظو ي٨غؽ جسل ٠الضولت الٗغبيت
الخضيشت.
لهظا ٞاإلق٩ا ٫ألاؾاؽ الظو جىُل ٤مً َظٍ الضعاؾت َى ٦يٟيت جد٣يَ ٤ظٍ التربيت الؿاميت ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان
مً زال ٫اإلاضعؾت؟ وما الُغ ١والىؾاثل اإلاىاؾبت للىنى ٫بلى َظا الٛغى ،اهُال٢ا مً وٖيىا بإن بهجاح مكغوٕ التربيت
ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،يخُلب اجبإ اؾتراجيجياث وؤؾاليب بيضاٚىظيت ،وصيضا٦خي٨يت مالثمت في مسخل ٠اإلاىاص
الضعاؾيت الخاملت لل٣يم؟
وَ٨ظا ؾجر٦ؼ في زُت بدشىا ٖلى الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هٓغا الٞخ٣اع اإلاجا ٫التربىو لهظا الىىٕ
مً الضعاؾت ،مً زال ٫عنض بم٩اهاث الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان وقغوَه ،وؤؾاليب الخضعيـ التي مً
قإجها جدىيل مىاص خ٣ى ١ؤلاوؿان مً مجغص مىاص مٗغٞيت ظامضة ،بلى جغؾيسها ٣٦يم و٢ىاٖاث لضي اإلاخٗلم ،لخخدى٫
ٞيما بٗض بلى اججاَاث وؾلى٧اث يىميت في خياجه ،يماعؾها ويضاٖ ٘ٞجها٦ .ما ؾىٗمل ٖلى جدضيض اإلاٗيىاث الضيضا٦خي٨يت
اإلاؿاٖضة ٖلى َظا الىىٕ مً التربيت ،م٘ الى٢ىٖ ٝلى صوع ٧ل مً اإلاضعؽ وال٨خاب اإلاضعسخي في َظا الى٣ل الضيضا٦خي٩ي.
 - 1ؼشوه الىلل الذًذاهخُيي للُم خلىق ؤلاوعان
اؾخٗملذ ٖباعة "الى٣ل الضيضا٦خي٩ي" ؤو ٫مغة في صيضا٦خي ٪الغيايياث مً َغ " ٝبي ٠قٟالع" - Yves- Chevallard
وحٗجي جدىيل اإلاٗغٞت مً المظا ٫الٗلمي الهغ ٝبلى مجا ٫آزغ لخ٩ىن ٢ابلت للخضعيـ ( ؤو الاهخ٣ا ٫مً مؿخىي مٗغفي
ٖا ،٫بلى مؿخىي آزغ ؤ٦ثر جبؿيُا صون جدغي ٠ؤو حكىيه )1طل ٪ؤن اإلاٗغٞت التي يخٗامل مٗها الخلميظ في بَاع الىيٗيت
الخٗليميت ،جسخل ًٖ ٠اإلاٗغٞت الٗلميت التي يخضاولها الٗلماء اإلاخسههىن ،لهظا جمغ َظٍ اإلاٗغٞت بٗضة جدىالث لخهبذ
مٗغٞت نالخت للخٗلم و(٢ض ٖمم اإلاٟهىم ليٟيض الابخ٩اعاث الضيضا٦خي٨يت ،التي ي٣ىم بها التربىيىن ٢هض جلبيت خاظاث
الخضعيـ ،خيض جهبذ اإلاٗغٞت مىيىٖا مً مىيىٖاث الخٗلم ).2

ٔ -عبد السَلـ السعدي ،تدريس مفاىيم قيم حقوؽ اإلنساف ضمن ادلناىج التعليمية  ،السلسلة البيداغوجية رقم  ،ٔٚط ٔ ،دار الثقافة – الدار البيضاءٕٓٓٔ ،
،ص ٖٕٕ
ٕ -عبد اللطيف الفاريب ،ضلو ديداكتيك لتدريس مفاىيم حقوؽ اإلنساف ،تدبَت النشاط الًتبوي ،رلموعة من ادلؤلفُت ،ٜٜٔٙ ،طٔ ،مطبعة النجاح ،البيضاء ،ص
٘.ٔٙ
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ٚحر ؤن الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ي٣خطخي جىٞحر مجمىٖت مً الكغوٍ ،خضصَا ٖبض اللُي٠
الٟاعبي 1في الىٓغ بلى ما يلي: 2
 الىٓغ بلى اإلااصة التي جىٞغَا مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٢يمها باٖخباعَا خ٣ال مً اإلاٟاَيم ج٩ىهه قب٩اث مًالٗال٢اث ،وجضعظاث مىهجيت.
 الىٓغ بلى الخٟاٖل اإلام ً٨بحن اإلاخٗلم وبحن جل ٪اإلاٟاَيم مً مىُل ٤ؤن للمخٗلم ماَالث ،وصعظت مً الىطج. الىٓغ بلى الخٟاٖل اإلام ً٨بحن اإلاضعؽ وبحن جل ٪اإلاٟاَيم ،مً زال ٫بدض مضلىالتها ،والخ٨ٟحر في الىؾاثلوالُغاث ٤التي جم ً٨مً جبليٛها وبيهالها بلى اإلاخٗلمحن.
 الىٓغ للخٟاٖل بحن اإلاضعؽ والخالميظ ،باٖخباعٍ ع٦ىا عثيؿيا في جغؾيش ا٢٫ىاٖاث ،باهخ٣ا ٫جل ٪اإلاٟاَيم بلى ؾيا١اإلاماعؾت الٟٗليت.
٦ما ؤن ه٣ل مٟاَيم و٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان بلى اإلاماعؾت التربىيت ،يخُلب الخ٨ٟحر في َغاث ٤وؤؾاليب مىاؾبت ،وطل٪
بمغاٖاة ؤن ؤٚلب ألاَضا ٝاإلا٣هىصة بخضعيـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هي ؤَضا ٝوظضاهيتَ ،ىيلت اإلاضي ،جخد ٤٣زال٧ ٫ل
مغاخل الخٗليمًٞ ،ال ٖلى ؤجها جُغح نٗىبت ٢ياؾها وج٣ىيمها٦ ،ما ؤ٦ض ٖلى طل٦ ٪غاجىو ،٫وصيىى في جهييٟهما
لؤلَضا ٝالىظضاهيت باٖخباع(ؤن ألاَضا ٝفي َظا اإلاجا ٫الىظضاوي ليؿذ مىيىٖت بك٩ل ٦بحر الىيىح ،وال يخىنل
اإلاضعؾىن بلى جدضيض ؤظؼاء الخٗليم اإلاُاب٣ت لهظٍ ألاَضاٞ ،ٝمً الهٗب ،في َظا اإلاجا ،٫ون ٠الؿلى٧اث ماصامذ
الاخؿاؾاث والاهٟٗاالث الضازليت ،جمل ٪هٟـ ؤَميت مٓاَغَا الخاعظيت).3
و٢ض طَب الض٦خىع اإلاهُٟى بً ٖبض هللا بىقى 4٥ؤبٗض مً َظا ٖىضما اٖخبر ؤن ( ؤَميت اإلاجا ٫الىظضاوي ،جٟى١
مً الىاخيت الٗمليت ؤَميت اإلاجا ٫اإلاٗغفي ،طل ٪ألن ج٣ضم َظا ألازحر واػصَاعٍ ،عَحن بىمى واػصَاع ألاو ،٫زهىنا ٞيما
يخٗل ٤بالخٗلم ؤو الخ٩ىيً الظاحي للخلميظ ،و٢ابليخه وب٢ضامه ٖلى البدض والخٗلم) ،5ألامغ الظو يٟغى ازخياع َغاث٤
جضعيـ مالثمت لخد٣يَ ٤ظٍ ألاَضا ٝالىظضاهيت ،ومً جم هجاح مكغوٕ التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بترؾيسها في
الٗ٣ل والىظضان.
ومً الكغوٍ التي خضصَا مجهاط التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الظو ؤ٢غجه وػاعة التربيت الىَىيت اإلاٛغبيت ،في
بَاع البرهامج الىَجي للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان هجض ما يلي:6
 وي٘ مًامحن حٗؼػ ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جدىاؾب وؾً اإلاخٗلمحن ،وجُىعَم الٗ٣لي ،وجىههغ بك٩ل مخىاٚمم٘ مًامحن اإلاىاص ال٣ابلت ،ألن جىْ٦ ٠مىاص خاملت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ٔ -باحث مغربية يف علوـ الديداكتيك ،يشتغل يف مركز علوـ الًتبية باجلديد ،ولو عدة إصدارات يف ىذا اجملاؿ.
ٕ -عبد اللطيف الفاريب ،ضلو ديداكتيك لتدريس مفاىيم حقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق،ص .ٔٙٙ
ٖ -بنيامُت بلوـ ،صنافة األىداؼ البيداغوجية اجملاؿ العقلي ،ترمجة زلمد آيت موحى ،دارالنجاح اجلديدة ،ط ٔ،ٜٜٔ٘ ،ص ٔٛٙ
 -4باحث مغريب يف رلاؿ علوـ الًتبية.
٘ -ادلصطفى بن عبدا﵁ بوشوؾ ،تعليم وتعلم اللغة العربية و قافتها ،الطبعة الثانية ،مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ٗ،ٜٜٔص ٕٕٔ.
 -ٙوزارة الًتبية الوطنية ادلغربية ،جلنة إعداد ادلنهاج ،السنة  ،ٕٓٓٚص ٕ.
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 ازخياع ؤ٦ثر الُغاث ٤وألاؾاليب التربىيت اإلاالثمت لغوح التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان. جدضيض ألاوكُت التربىيت ،التي حؿاٖض ؤ٦ثر ٖلى جىٞحر الجى التربىو اإلاالثم للتربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان.و َ٨ظا يٓهغ ظليا ؤهه لخد٣ي ٤ه٣ل صيضا٦خي٩ي هاجر ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،البض مً جد٣ي ٤الخٟاٖل والخ٩امل بحن
اإلااصة الضعاؾيت ،وؤؾاليب الخضعيـ ،صون بٟٚا ٫صوع اإلاضعؽ الٟٗا ٫باٖخباعٍ ؤخض الكغوٍ ألاؾاؾيت إلهجاح َظا
اإلاكغوٕ التربىو الهاص.ٝ
ومىاص صعاؾيت مشل اللٛت الٗغبيت ،والٟلؿٟت ،والاظخماٖياث ...يم ً٨ؤن حك٩ل مىاصا خاملت ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ويم ً٨حك٩ل ظؿغا إلاغوع َظٍ ال٣يم للمخٗلم ،وطل ٪مً زالَ ٫غ ١جضعيؿها و ٤ٞؤوؿب البيضاٚىظياث ،م٘ الاؾخٟاصة
مً ؤخضر الىٓغياث الخٗليميت ،بهض ٝجد٣ي ٤ه٣ل صيضا٦خي٩ي هاجر ل٣يم خ٣ى ١الاوؿان ،مً زال ٫زل ٤عوح الخٟاٖل
بحن اإلااصة الضعاؾيت واإلاخٗلم مً ظهت ،وبحن اإلاضعؽ واإلاخٗلم مً ظهت ؤزغي ،ألن َظا الخٟاٖل ييخج ٖىه الخإزحر في اإلاخٗلم،
ومً جم جغؾيش ال٣يم لضيه ،واؾخٟاصجه مً الخٗليم اإلاُلىبت ،والجميل في في َظٍ اإلاىاص الضعاؾيت آلاهٟت الظ٦غ ،ؤجها جخىٞغ
ٖلى ٧ل الكغوٍ التي جاَلها للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،ألجها مً ؤ٦ثر اإلاىاص التي يخدٞ ٤٣حها الخىانل بحن اإلاخٗلم
واإلااصة الضعاؾيت.
 - 2دوس اإلاذسط في الىلل الذًذاهخُيي للُم خلىق الاوعان
يمشل اإلاضعؽ ؤخض ؤَم ع٧اثؼ الٗمليت التربىيت ،ألهه يؿاَم ب٣ؿِ ٦بحر في هجاخهاٞ ،هى اإلاىظه واإلاغبي واإلا٩ىن،
وبةم٩اهه اإلاؿاَمت في حٛيحر الٗ٣ى ٫وجُىيغَا هدى ألاخؿً ،وبىاء شخهيت اإلاخٗلم ون٣لها ،و٢ض ؤزبدذ صعاؾاث ٖضيضة
ؤن (% 60مً هجاح الٗمليت التربىيت ،يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاضعؽ ،بيىما يخى 40% ٠٢البا٢يت مً الىجاح ٖلى ؤلاصاعة ،وال٨خب
وْغو ٝالخلميظ الٗاثليت ،وبم٩اهاث اإلااؾؿت الخٗليميت).1
ويم ً٨للمضعؽ ؤن يؿاَم بك٩ل ٗٞا ٫في بهجاح مكغوٕ التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألن الخىظه الؿليم
الظو ج٣خًيه ؤخىالىا ،وجخُلبه قغوٍ الخ٣ضم والخٛيحر الاظخماعي ،يدخم ٖلى عظا ٫الخٗليم (الاهسغاٍ ٟ٦اٖلحن في
اإلاكغوٕ اإلاجخمعي ،الظو يخىدى ب٢غاع الضيم٣غاَيت والٗضالت وجغؾيش خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجمهيض الؿبيل هدى الخ٣ضم
والخُىع ،باالهههاع في اإلاجخم٘ والخٟاٖل مٗه و٢ياصجه ،وَظا يكترٍ الخش٣ي ٠والخ٩ىيً الٗمي٣حن ،والدؿلر باإلاٗغٞت
الىٓغيت ٦إصاة يغوعيت والػمت للٟهم وؤلا٢ىإ ،وؤو ٫ما يجب ؤن يخٗغٞه عظل الخٗليم َى الخ٣ى ١ؤلاوؿاهيت٦ ،ما ؤن ؤو٫
ما ييبػي ؤن يًٗه ههب ٖيييه ،يمان اخترام َظٍ الخ٣ى ١في ماؾؿخه ،ختى يدكغب الخالميظ ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان
ويخٗلمىا ٦يٟيت الىًا ٫مً ؤظل خ٣ى٢هم والضٞإ ٖجها).2
و لً جخإحى للمضعؽ الٟ٨اءة الٗاليت للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،بال مً زال ٫الخ٩ىيً اإلاؿخمغ في َظا اإلاجا،٫
والخًىٕ لضوعاث ج٩ىيييت ِبجاَله إلهجاػ َظٍ اإلاهمت الىبيلت ،ألن ما(يؼيض الاَخمام بةٖضاص اإلاضعؾحن ،وجضعيبهم اإلاؿخمغ َى
الكٗىع اإلاخىامي بإَميت الضوع الظو يلٗبه ألاؾخاط في الٗمليت التربىيت بىنٟه ؤبغػ ٖىانغَا ألاؾاؾيت ،وحجغ الؼاويت في
ٔ -يزيد عيسى سورطي ،ادلشكَلت اليت تواجو ادلعلمُت العرب...و حلوذلا ،اجمللة العربية للًتبية ،العددٕ ديسمرب،ٜٜٔٚص ٘.ٔٙ
ٕ -مهداد الزبَت :ادلعلموف الذين يقودوف شعوهبم إىل ...اخللف ،رللة أصداء ،العدد٘ ٙنوفمرب  ،ٕٓٓٚص.ٚ
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ؤو بنالح وجُىيغ جغبىو ،1).ومً قإن َظا الخ٩ىيً اإلاؿخمغ ؤن يجٗل اإلاضعؽ يؿايغ جُىع الٗهغ ،ويىا٦ب جُىع
اإلاىٓىمت التربىيت ،في مسخل ٠اإلاغاخل ،لهظا هجض ؤن البرهامج الىَجي للتربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان٢ ،ض ٖجى بخ٩ىيً ؤَغ
التربيت والخٗليم في مجا ٫التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بةوكاء لجىت وخضاث الخ٩ىيً ،ألن مً قإن َظا الخ٩ىيً ؤن ياَل
اإلاضعؽ لخمغيغ مٟاَيم ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلاىيىٖاث اإلاخهلت بها ،بىاء ٖلى ازخياع ما يالثم ،ؾي٩ىلىظيا
وبيضاٚىظيا وصيضا٦خي٨يا وؾىؾيىلىظيا.
ومما ي٣خًيه هجاح اإلاضعؽ في جمغيغ ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،عبِ ٖال٢ت بيجابيت م٘ اإلاخٗلم ،ألامغ الظو ؤ٦ضٍ ألاؾخاط
ٖبض اللُي ٠الٟاعبي ،باٖخباعٍ ؤن الٗال٢ت بحن اإلاضعؽ والخلميظ ،لها جإزحر ٢ىو في عؾىر ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان لضيه ،طل٪
ؤن ( ٖال٢ت اإلاضعؽ بالخالميظ حٗخبر في ؾيا ١جضعيـ مٟاَيم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،همىطظا إلاا جغوظه جل ٪اإلاٟاَيم مً ٢يم
ومباصتٞ ،ب٣ضع ما ج٩ىن جل ٪الٗال٢ت صيم٣غاَيت ،مبييت ٖل اإلاؿاواة ،واخترام آلازغ ،والٗضالت ،ب٣ضع ما عسخ طل ٪في
2
طًَ اإلاخٗلم مهضا٢يت ال٣يم اإلابلٛت بليه).
و مً قغوٍ هجاح ٖمليت التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بُٖاء الخغيت للمضعؽ مً ؤظل ؤن (ي٨ٟغ َى هٟؿه ،بهٟت
زانتٞ ،يما يىاؾب جد٣يَ ٤ظٍ التربيت ،مً مؿخلؼماث وبظغاءاثٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن ما ي٣ضم بليه ليـ ؾىي ا٢تراخاث
٢ابلت لئلياٞت ،ؤو الخظ ٝؤو الخٛيحر ؤو الخُٗيم بما يىؾ٘ ًٞاء اقخٛالها ،ويىَض هخاثجها ؤ٦ثر...زانت في مجا ٫التربيت
ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ) ،3وَظٍ الخغيت لً جخإحى ألو مضعؽ ٦يٟما ٧ان ج٩ىيىه بل البض ؤن ي٩ىن َظا ألازحر ،ؾاٖيا صوما
للبدض ًٖ اإلاٗغٞت خيض ؤهه (ل٩ي جخد ٤٣خغيت اإلاٗلم الش٣اٞيت يجب ؤوال ؤن ي٩ىن مكاع٧ا للخالميظ في جدهيل اإلاٗغٞت،
ومشاال ؤمامهم في البدض والخى٣يبٞ ،األؾاؽ في الخٗليم الؿليم ؤن ي٩ىن اإلاٗلم هٟؿه َالب ٖلم ال باج٘ ٖلم) ،4ألامغ
هٟؿه ؤ٦ضٍ مكغوٕ مجهاط التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بط اٖخبر ؤن مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ( ال جدضٍ
الخ٣ىياث الضيضا٦خي٨يت مهما جىىٖذٟٞ ،يه يخجلى ببضإ اإلاضعؽ وزل٣ه ،ويمىه جدبلىع مباصعاجه بالٗال٢ت م٘ هىٖيت
الٟهل ،واإلاؿخىي الضعاسخي ،وَبيٗت اإلااصة الضعاؾيت).5
ٚحر ؤن َىاٖ ٥ىاث ٤طاجيت جدى ٫صون هجاح اإلاضعؽ في جمغيغ ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،وجخمشل في ؤن جبجي
اإلاضعؾحن أليت زُت جغبىيت ،يخىٖ ٠٢لى هىٕ الهىع والخمشالث التي يدملىجها ًٖ الُٟل ؤزىاء جُبي٣ها ،ألن
ألاوؿا ١الش٣اٞيت واإلاٗايحر التي جخٗل ٤بالُٟىلت ،الؿاثض في مجخمٗىا٦ ،ما يخهىعَا اإلاضعؾىن باٖخباعَم ألاٞغاص
الظيً يؿاَمىن في جُىيغ اإلاجخم٘ واإلاسى ٫لهم ؤمغ جغبيت وجيكئت ألاَٟا ،٫ما ػالذ بضاثيت وٚحر ٖلميت وحٗ٨ـ

ٔ -حسن خطابٕ ،تربة العراؽ يف رفع مستوى ادلدرسُت أ ناء اخلدمة ،اجمللة العربية للًتبية ،العدد ٔ ،يونيو ٖ ،ٜٜٔص ٖ٘.
ٕ -عبد اللطيف الفاريب ،ضلو ديداكتيك لتدريس حقوؽ االنساف،مرجع سابق ،ص ٗ.ٔٚ
ٖ -مبارؾ العدويل وزلمد وازي ،الكائن وادلمكن من الًتبية على قيم حقوؽ االنساف ،ط ٔ ،ادلطبعة الرئيسية – كاديرٕٔٓٓ ،صٖٗٔ.
ٗ -يوسف ميخائيل أسعد ،الًتبية جملتمع متحرر ،دار هنضة مصر للطبع والنشر  )،بدوف تاريخ (،ص .ٕٜٛ
٘ -وزارة الًتبية الوطنية ،جلنة إعداد ادلنهاج ،مرجع سابق ،ص ٘ٔ.
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هٓغة مخسلٟت ًٖ الُٟىلت ،لظا هجض ؤن الباخشت ؤميىت اإلاغيجي الىَابي 1محزث مً زال ٫مماعؾاث اإلاضعؾحن بحن
اججاَحن ،خؿب ال٣يم التي يدملىجها ،وجهىعَم للمهمت التي ي٣ىمىن بها:
الاججاٍ ألاو :٫لضيه هٓغة ؾلبيت ًٖ اإلاخٗلمحنٞ ،هم ٦ؿالىٖ ،ضيمىا اإلاؿاوليت ،بداظت لئل٦غاٍ ،ظاَلىن ل٩ل شخيء،
لظل ٪يخضزل بمٟغصٍ في الٗمليت الخٗليميتٞ ،هى الظو يسُِ ،ويىظه ،ي٣ضم اإلاٗلىماث والخلى....٫
الاججاٍ الشاوي :لضيه هٓغة بيجابيت ًٖ اإلاخٗلمحنٞ ،هم يغيضون ؤن يخٗلمىا ،يؿاَمىن ،زال٢ىن ،يغيضون جدمل
اإلاؿاوليت ،لظل ٪يسُِ بمغوهت ،يخداوع م٘ اإلاخٗلمحن ،يصج٘ الخالميظ ٖلى ج٩ىيً وظهاث هٓغَم ،والبدض ًٖ
2
الخلى ،٫يكغ٦هم في الٗمليت الخٗليميت....
و ج٣خطخي التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان مىانٟاث مً نلب الاججاٍ الشاوي ،ألهه ي٣ىم ٖلى مبضؤ جىميت ٢ضعاث
اإلاخٗلمحن ،وحؿهيل اؾخ٣الليتهم ،وحٗؼيؼ ألاؾاليب الضيم٣غاَيت في جضعيؿهم ،لظا يكترٍ في اإلاضعؽ: 3
 ؤن ي٩ىن مخم٨ىا مً ؤَضا ٝومىيىٕ ومىهجيت التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هٓغا ل٩ىن الاعججا٢ ،٫ض يسضمٚاياث مٗا٦ؿت ،وٗٞاليت اإلاضعؽ ال ج٨مً في بيجاص ألاظىبت " الصخيدت" ٖلى ٧ل ألاؾئلت ،بل في خض الخالميظ ٖلى
الدؿائ ،٫وٖلى البدض اإلاكتر ًٖ ٥خل إلاك٨الث مغجبُت بد٣ى ١ؤلاوؿان.
 ؤن يٟٗل اإلاضعؽ ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان في مماعؾخه البيضاٚىظيت ،مً زال ٫خغنه ٖلى ظٗل الخالميظ يٗيكىنخ٣ى٢هم ،ويخٗلمىن مً زالَ ٫غاث ٤وم٣اعباث ظضيضة.
 ؤن يعي اإلاضعؽ ؤن حٗؼيؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖمليت زال٢ت ،يك٩ل اإلاىسغَىن ٞحها ظؼءا ال يخجؼؤ مجها ،الامغ الظويؿخضعي الاؾخئىاؽ باألصواث اإلاىيىٖت ،عًَ بقاعتهم ،م٘ جٟٗيل ٢ضعتهم ٖلى ؤلابضإ والخ٨ي ٠م٘ الىيٗياث وم٘
خاظياث الاَٟا.٫
٦ما ؤ٦ضث ألاؾخاطة ع٢يت ؤٚيٛت 4ؤن الٗضيض مً ألابدار٢ ،ض ؤ٦ضث ؤزغ بٌٗ الخهاثو ٖلى هجاح مكغوٕ التربيت
ٖلى خ٣ى ١الاوؿان لضي الخالميظ ،ط٦غث مً ؤَمها:5
-

خماؽ اإلاضعؽ)(Larkins M.kinery et all 1985
 ًٞب٢دام الخالميظ)(Gage1981
الغ ٘ٞمً ٢يمت جىانل اإلاضعؽ م٘ الخالميظ وَاالء م٘ ٚحرٍ)) Mcheachie1975_Galle et Galle1990
حصجي٘ الخٗليم الخٗاووي(( Salvin 1990

 -1باحثت مغربيت ناشطت في مجال حقىق اإلنسان ،وعضى المجلس االستشاري لحقىق اإلنسان في المغرب ،ورئيست المجال السمعي
البصري الهاكا.
ٕ -أمينة ادلريٍت الوىايب ،تقدير الذات واحًتاـ اآلخرْ ،تث لنيل شهادة الدكتوراه يف علوـ الًتبية  ٕٓٓٚ-ٕٓٓٙ،ص.ٔٗٙ
ٖ-نفس ادلرجع،ص .ٔٗٚ
 -4باحثت مغربيت في علىم التربيت ،ومفتشت تربىيت بنيابت الجديدة.
٘ -رقية أغيغة ،الًتبية على حقوؽ اإلنساف بُت ادلرجعية والعوائق ،رللة عامل الًتبية ،العدد ٘ٔ ،السنة ٕٗٓٓ ،ص .ٖٓٚ
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و مضعؾىا بٌٗ اإلاىاص ألاصبيت ال ي٣ل صوعَم ؤَميت في التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿانٖ ،لى اٖخباع ؤن اإلاىاص
يضعؾىجها جمىدهم ًٞاء زهبا لخمغيغ ال٣يم ،ؾىاء مً زال ٫ؤلام٩اهياث التي جديدها له اإلا٩ىهاث الضعاؾيت للماصة ،ؤو
مً زال ٫حٗاملهم م٘ اإلاخٗلمحن بلٛت جىانليت خيت جٟاٖليت ،يدًغ ٞحها ظاهب ؤلابضإ ،وؤلاهخاظيت والُٗاء ،في بَاع
ٖال٢ت حكاع٦يت بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلم ،يُبٗها جباص ٫الخبراث مً الُغٞحن ،واخترام ٧ل َغ ٝلآلزغ ،خيض حؿىص عوح
الخىاع والدؿامذ ،والايمان باالزخال ،ٝبٗيضا ًٖ الٗى ٠والؿلُىيت ،لىخم ً٨مً بىاء جغبيت ؤنيلت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
جخإؾـ ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ واإلاماعؾت ،ولً يخإحى للمضعؽ ال٣يام بهظا الضوع الىبيل بال بطا حؿلر باإلاٗغٞت الٗلميت ألانيلت
والجاصة في ٧ل اإلاجاالث ،بما ٞحها مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان.
 - 3ملاسبت لىشابم الىلل الذًذاهخُيي للُم خلىق ؤلاوعان
يخم الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مً زال ٫اإلاىاص الضعاؾيت الخاملت لل٣يم مشل ماصة اللٛت الٗغبيت،
وماصة الٟلؿٟت ،وماصة الاظخماٖياث ،وماصة التربيت ؤلاؾالميت ،...وطل ٪باٖخماص مجمىٖت مً الُغاث ٤التي جمشل (مجمىٕ
ألاؾاليب والخ٣ىياث وألاوكُت ،التي يم ً٨اٖخماصَا ٢هض جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاخىزاة مً جضعيـ خ٣ى ١ؤلاوؿان،
والتربيت ٖلحها ،وجىضعط َظٍ الُغاث ٤يمً اؾتراجيجياث جضعيـ ٖامت) ،1لهظا يخُلب ألامغ بىاء َغاث ٤هاجخت للخضعيـ،
جىُل ٤مً مغاٖاة زبرة اإلاخٗلمحن ،وجُىعَم الٗ٣لي والىظضاوي٦ ،ما ؤؾلٟىا الظ٦غ في مبدض اعج٣اء ال٣يم٦ ،ما ؤن (
جد٣ي ٤ؤَضا ٝالتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،يخُلب جٟٗيال زانا ألؾاليب الخضعيـ وج٣ىياجه ،وؤوكُت الخٗليم
والخٗلم ،ومغاٖاة قغوٍ جخٗل ٤بًٟاء الخٗلم ووؾاثله ،وظمي٘ ؤهماٍ الخٟاٖل الظو ييبػي ؤن يخد ٤٣بحن ؾاثغ م٩ىهاث
الٗمليت الخٗليميت الخٗلميت).2
و ٢ض ٢ضم مكغوٕ مجهاط التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجمىٖت مً الخىظحهاث التربىيت ،التي جا٦ض ؤَميت جىىي٘
3
الخ٣ىياث الضيضا٦خي٨يت في مجا ٫التربيت ٖلى َظٍ ال٣يم مشل:
 اٖخماص الُغ ١اليكيُت التي ججٗل الخالميظ يخٗلمىن مً زال ٫ال٣يام بإوكُت مخىىٖت ،جدٓى باَخمامهم. اٖخماص َغ ١البدض الظاحي ،بجٗل الخالميظ في ويٗيت حؿمذ لهم بمماعؾت البدض. الاعجباٍ بالىا ٘٢والخجغبت ،مً ؤظل جمديو اإلاٟاَيم واإلاباصت وال٣يم. حصجي٘ الٗمل الجماعي ،إلاؿاٖضة اإلاخٗلم ٖلى بىاء اإلاٗاع.ٝ جىظيه اإلاخٗلم لالجها ٫باإلاديِ الاظخماعي والبيئي ،ويخمشل طل ٪مً زال ٫ال٣يام بؼياعاث ؤو عخالث ،ؤواؾخجىاباث ؤو م٣ابالث ؤو مالخٓت بٌٗ الٓىاَغ ؤو ٞدو بٌٗ الٟغيياث...و ٧ل ما يٗبر ًٖ ويٗياث حٗلميت جىمي
لضي الخلميظ خـ الًٟى ،٫والبدض واإلاٗايىت واإلا٣اعهت ،واجساط اإلاىا ٠٢اإلاىاؾبت للؿلى ٥ؤلايجابي.
 جىٞحر ٞغم خ٣ي٣يت إلاماعؾت خغيت الخ٨ٟحر وخغيت الخٗبحرَ ًٖ،غي ٤جىميت ال٣ضعة ٖلى ؤلاههاث بلى الغؤوآلازغ ،واخترامه ومىا٢كخه ،وجبجي ألا٩ٞاع ألا٦ثر ب٢ىاٖا.
ٔ -زلمد آيت موحى ،اسًتاتيجية تدريس مبادئ حقوؽ االنساف ،ضمن كتاب تدبَت النشاط الًتبوي ،جلماعة من ادلؤلفُت ،ط ٔ ،البيضاء ،.ٜٜٔٙ ،ص .ٔٛٚ
ٕ -مبارؾ العدويل وزلمد وازي ،الكائن وادلمكن من الًتبية على حقوؽ االنساف ،مرجع سابق ،ص ٓ.ٔٙ
ٖ -وزارة الًتبية الوطٍتة ،جلنة إعداد ادلنهاج ،مرجع سابق ،ص ٘ٔ.ٔٙ-
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 ٞسر اإلاجا ٫ؤمام الخالميظ إلاماعؾت مسخل ٠مىاَبهم ؤلابضاٖيت.وإلبغاػ عوح مجهاط التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،مجهاط يؿتهض ٝالخلميظ في ظمي٘ ؤبٗاصٍ ال٨ٟغيت والىٟؿيت
والاظخماٖيت ،بط يجٗله طو ؾلىٞ ٥اٖل ومىٟخذ ومؿخضمج ل٣يم خ٣ى ١الاوؿان ومباصئها٣ٞ ،ض جم الخىهيو في بىاء
الجظاطاث خؿب ألاؾخاط ؤوظاعٖ 1لى مايلي:2
أ  -يغوعة اؾخجابت اإلااصة اإلاٗغٞيت اإلاسخاعةٖ ،ىض وي٘ الجظاطة ،إلاخُلباث الىا ٘٢وإلاخُلباث التربيت ٖلى خ٣ى١
الاوؿان.
ب  -يغوعة بخال ٫الخلميظ ٖىض وي٘ الجظاطة مى ٘٢الٟاٖل واإلاكاع ٥في بىاء الضعؽ.
ث  -يغوعة ازخياع الاوكُت التربىيت اإلاؿخجيبت إلاخُلباث عوح التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان ٖىض وي٘ الجظاطة.
ث  -يغوعة بخضار ويٗياث اظخماٖيت ؤو هٟؿيت ؤو بق٩اليت٦ ،مٗياع لخ٣ىيم مضي همى ال٣ضعاث وا٦دؿاب
الٟ٨ايت اإلاؿتهضٞت.
و الجضيغ بالظ٦غ ؤن َغ ١الخضعيـ الؿاثضة وال٣اثمت بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى الخل٣حن والخ ،ٟٔجدى ٫صون جىميت
ال٨ٟغ الىا٢ض لضي اإلاخٗلم ،وجدض بالخالي مً ٗٞاليت التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألن جىميت ال٨ٟغ الىا٢ض لضي
اإلاخٗلم جم٨ىه مً مؿاءلت جمشالجه ،لخ٩ىيً هٓغة مٛايغة إلاىٓىماث مٗخ٣ضاجه ،وجدبلىع مً زاللها شخهيت الٟغص،
و٢ضعجه ٖلى الالتزام ؤ٦ثر اججاٍ الظاث وآلازغيً ،ومما يدى ٫صون بىاء َظا الىىٕ مً ال٨ٟغ الظو يٗخبر ؤخض
ؤٖمضة التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ٚياب الخىاع وألاوكُت الخٟاٖليت ،وٖضم بقغا ٥اإلاخٗلم في بىاء
الضعوؽ ،و٦ظا اوٗضام الدصجي٘ ٖلى الخٗبحر الخغ ،مما ال يسى ٫له الخ ٤في الخٗبحر والخ٨ٟحر ،والضٞإ ًٖ وظهت
هٓغٍ ،ؤو ج٩ىيً ٢ىاٖاث شخهيت عاسخت ،لظا هجض ؤن باولى ٞغايغو 3يا٦ض ؤن "الخىاع َى الظو يدخاط بليه الخ٨ٟحر
الىا٢ض ،وَى وخضٍ ال٣اصع ٖلى جىليض الخ٨ٟحر اإلابضٕٞ ،بضون الخىاع ال يىظض اجها ٫وبضون اجها ٫ال يىظض حٗليم،
ٞالخٗليم الخَ ٤ى ال٣اصع ٖلى خل الخىا ،ٌ٢في ٖال٢ت الُالب وألاؾخاط ،وَى الظو يجٗلهما مكاع٦حن في ٖمليت
واخضة".4
ألامغ هٟؿه يا٦ضٍ ألاؾخاط مدمض آيذ مىخاٖ 5ىضما اٖخبر ؤهه ماصام الهض ٝمً جضعيـ خ٣ى ١ؤلاوؿان َى التربيت ال
الخٗليمٞ ،ةهه يجىػ ال٣ى ٫بن الُغاث ٤اإلابييت ٖل ؤلازباع اللٟٓي ،وٖلى جبلي ٜاإلاٗاع ٝوٖغى اإلاٗلىماث ،ؤو الُغاث٤
ؤلال٣اثيت ٢ض ال ج٩ىن طاث ٗٞاليت في الاعج٣اء باإلاخٗلمحن ،بلى مؿخىي ا٦دؿاب مباصت خ٣ى ١الاوؿان ،واؾدبُان ٢يمها...و
يبضو في َظا ؤلاَاع ؤن الُغاث ٤اإلاخمغ٦ؼة خى ٫وكاٍ اإلاخٗلم ؤو ظماٖت الخٗلم ،جٟي بالٛغى اإلاُلىب) 6طل ٪ؤن التربيت
 -1وزير سابق حلقوؽ اإلنساف بادلغرب.
ٕ -األستاذ زلمد أوجار ،حوار مع رللة عامل الًتبية حوؿ الًتبية على حقوؽ االنساف داخل اجملتمع ادلغريب واسًتاتيجيات إدماجها داخل امل نظومة الًتبوية التكوينية،
رللة عامل الًتبية ،عدد ٗٔ ،السنة ٕ٘ٓٓ ،ص .ٜٔ
( -3باولو رجيلوس نيفيس فريري( ريسيف ،بَتنامبوكو ٜٔ( ،سبتمرب ٕٔ ٕ - ٜٔمايو  )ٜٜٔٚمعلم برازيلي وصاحب نظريات ذات تأ َت كبَت يف رلاؿ التعليم.
ٗ -باولو فرايري ،تعليم ادلقهورين ،ترمجة الدكتور يوسف نور عوض ،دار القلم ،بَتوت ،الطبعة األوىل ٓ ،ٜٔٛص ٔ.ٚ
٘ -باحث مغريب يف رلاؿ علوـ الًتبية.
 - ٙزلمد آيت موحى ،اسًتاتيجية تدريس حقوؽ االنساف ،مرجع سابق ،ص .ٔٛٚ
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الخضيشت جىُل ٤مً الاٖخ٣اص في ٗٞاليت اإلاخٗلم ،وم٣ضعجه ٖلى جد٣ي ٤حٗلمه بًٟل مباصعجه ووكاَاجه الظاجيت ،وجٟاٖله
م٘ اإلاديِ.
و ٢ض ا٢ترح ألاؾخاط مدمض آيذ مىحى بٌٗ الُغاث ٤اإلاؿاٖضة ٖلى ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى
الك٩ل الخالي :
-

َغي٣ت خل اإلاك٨الث.
َغاث ٤اإلاهام والبدض.
َغاث ٤الاجها ٫باإلاديِ وج٣ىياجه.
َغاث ٤الخيكيِ ،وؤؾاليبه وج٣ىياجه.

و ٧ل َظٍ الُغاث ،٤جم ً٨مً مىذ اإلاخٗلمحن ٞغنا لخباص ٫الخبراث ،وجد٣ي ٤الخٟاٖل ؤلايجابي بيجهم٦ ،ما جيؿغ
ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن ،ال٣يم واإلاباصت اإلاؿتهضٞت ،وي٣خهغ صوع اإلاضعؽ َىا ٖلى الخىظيه ،وٚالبا ما ( ي٣ىص اٖخماص َغاث٤
الخيكيِ ،بلى حٗؼيؼ مىا ٠٢الخٗاون ،لضي اإلاخٗلمحن ،وا٦ؿابهم اخترام آلازغ ،وجضٖيم عوح اإلاؿاوليت لضحهم ،وجىميت
1
اؾخ٣الليت اإلاباصعة وال٨ٟغ الىا٢ض بلخ).
و مً ألاؾاليب اإلام ً٨جىْيٟها في جضعيـ مٟاَيم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،خؿب ألاؾخاطيً الٟاعبي وؤيذ مىحى هجض ما
يلي:

2

 دساظت خالت :حٗغ ٝمً زاللها خالت مٗيىت ،زم يُلب مً اإلاخٗلمحنٞ ،دو مٓاَغَا ،وجدضيض اإلاٟهىماإلاىًىو ٞحها.
 دساظت هق :و٢ض ي٩ىن هها ٚحر مباقغ٧ ،الخ٩ايت وال٣هت ؤو هها مباقغا وانٟا يٗغى اإلاٟهىم. اظخلفاء الىاكؼ :وَى ؤؾلىب يٗخمض َغي٣ت الاؾخُالٕ ،والبدض في الىا ٘٢اإلاديِ ًٖ الٓىاَغ ،اإلاخهلتبمٟهىم مٗحن.
 الاجفاٌ باإلادُي الىزابلي :ويخٗل ٤ألامغ باؾخ٣هاء الٓىاَغ ،ومٟاَيمها في اإلاجا ٫الؿمعي البهغو،٧الهىعة والكغيِ ،وٚحرَما.
ؤما ألاؾخاطان مباع ٥الٗضولي ومدمض واػو٣ٞ ،3ض ا٢ترخا مجمىٖت مً ألاوكُت اإلاؿاَمت في ب٦ؿاب ٢يم خ٣ى١
ؤلاوؿان ،مجها ما يلي:
 الػفف الزَني :ؤو ج٣ىيت بزاعة الظًَ ،ؤو جدغي ٪ال٨ٟغ ،ألن اؾخٗماَ ٫ظٍ الُغي٣ت ،مً قإهه ،ؤن يًمًمكاع٦ت ٗٞالت مً َغ ٝظل اإلاخٗلمحن ،ويض ٘ٞبهم للخٗبحر الخغ ًٖ ؤ٩ٞاعَم ،بك٩ل جل٣اجي ،صون ه٣و ؤو زى.ٝ

ٔ -ادلرجع نفسو ،ص .ٔٛٛ
ٕ -آيت موحى زلمد والفاريب عبد اللطيف ،القيم وادلواقف :بيداغوجيا اجملاؿ الوجداِّن ،سلسلة علوـ الًتبية عدد ،ٛادلغربية للطباعة والنشر ٕ ،ٜٜٔصٗ.ٔٚ
 -3باحثان مغربيان في مجال علىم التربيت.
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 اإلاىاكؽت في إواس اإلاجمىغاث :باٖخباعَا ؤوؿب الُغ ١لخضعيب اإلاخٗلمحن ٖلى ؤلاههاث ،والخ٩لم بالخىاوب،واؾخضماط ٢يم الخٗاون ،وباقي ال٣يم التي حٗخمض ٣٦ىاٖض مً ؤظل التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 لػب ألادواس :ويضزل في َظا ؤلاَاع بٌٗ ؤوكُت اإلادا٧اة ،و٦ظا جمشيل بٌٗ اإلادا٦ماث ،ؤو جهىعَا ببضاٖيا،ؤو بك٩ل مخسيل ،ومداولت ج٣ضيمها في ٢الب مؿغحي مهٛغ.
 إغادة إبذاع اإلاػلىمت :خيض ي٣ىم اإلاخٗلم ،بةٖاصة بهخاط الىو ،ؾىاء ٧ان قٗغا،ؤو ٢هت ،ؤو نىعة...بط يمً٨للمخٗلم مً زالَ ٫ظٍ الٗمليت ،الخٗبحر ًٖ ٧ىامً طاجه ،وما يىُب٘ لضيه مً ؤ٩ٞاع و٢يم جغجبِ بمجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 اإلاؽاسَؼ:و حٗخبر مً ؤٞيض الخ٣ىياث باليؿبت لالعج٣اء بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖمىما ،وٖلى التربيت ٖلى مباصئها و٢يمهازهىنا ،ألجها حؿاٖض اإلاخٗلمحنٖ ،لى بصعا ٥الغوابِ بحن اإلاىيىٖاث اإلاخمايؼة ،والٗالم الخاعجي ،وحٗلمهم ٦ي٠
ييخٓمىن مً ؤظل بهجاػ ؤٖماٞ ٫غصيت ؤو مكتر٦ت.
وؤ٦ض الباخشان في هٟـ الؿيا ،١ؤن اٖخماص َغاث ٤الخيكيِ اإلاسخلٟت ،مً قإهه ؤن يدٖ ٤٣ضة مؼايا ٖلى مؿخىي
التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ألن ( التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان لخخجه وظهت جيكيُيت ،ال جىاؾبها َظٍ الدؿلُيت ،وال جل٪
الىماطط الخٗليميت التي ي٩ىن الاَخمام ٞحها بالخٗليم َاٚيا ٖلى َاظـ الخٗلم ،ؤو ي٩ىن َمـ اإلاىاَب م٣ضما ٞحها ٖلى
بَال ١الٗىان للخٟخ ٤والابخ٩اع) ،1بل اٖخماص َغ ١جيكيُيت جد: ٤٣
 جىٞحر ٞغم خ٣ي٣يت القخٛا ٫اإلاىاَب ؤلابضاٖيت. بيالء الٟاٖليت الظاجيت ،ؤَميت زانت. مىذ الخغيت للمخٗلمحن ،للخٗبحر ًٖ آعائهم ومىاٟ٢هم ،بػاء الً٣ايا اإلاغجبُت بد٣ى ١ؤلاوؿان. جد٣ي ٤الخٟاٖل اإلاُلىب بحن آلاعاء والخىظهاث ،مً ؤظل الىنى ٫بلى حٗضيل اإلاىا ٠٢والاججاَاث ،و٤ٞمؿخلؼماث التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 حصجي٘ الٗمل الجماعي ،وب٦ؿاب مهاعاث جٟٗيل َغ ١الدجاط وؤلا٢ىإ ،في اججاٍ الضٞإ ًٖ آلاعاء الهاثبت،و٢بى ٫الازخال ٝفي الغؤو.
و ي٣خطخي الخٗلم في مجا ٫خ٣ى ١الاوؿان ،اٖخماص مبضؤ بيضاٚىجي يغ ٘ٞمً مغصوصيت الخٗلم،بط يجٗل الخلميظ
وكيُا ،ومىْٟا ل٣ضعاجه ال٨ٟغيت ،وعنيضٍ مً الخبراث والخجاعب اإلاغجبُت بؿىه ومديُه.
ؤما الباخشت ؤميىت اإلاغيجي الىَابي ٣ٞض ا٢ترخذ مجمىٖت مً ألاوكُت الخٗليميت ،للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان
جيبجي ٖلى الخٗلم باإلاكاع٦ت ٦إخض خ٣ى ١اإلاخٗلم ،وهي مؿلؿل جٟاٖلي يىسغٍ بمىظبه الخلميظ ،في مكغوٕ حٗلمي ٖبر
ؤوكُت جديذ له ٞغنت بىاء وجىميت ٢ضعاجه الصخهيت ،والخىانل الٟٗا ٫م٘ آلازغيً ،وج٣خطخي َظٍ اإلاكاع٦ت ظٗل
اإلاخٗلمحن يؿخٗملىن خىاؾهم و٢ضعاتهم٦ ،ما جخإؾـ ٖلى ما يلي:
أ  -اإلاؽاسهت وجىظُف الخجشبت :بط ؤن التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هي جغبيت ألظل الخٛيحر ٖلى اإلاؿخىيحن الصخصخي
والاظخماعي ،ولهظٍ التربيت ٖال٢ت مؼصوظت بالخجغبت:
ٔ -مبارؾ العدويل وزلمد وازي ،الكائن وادلمكن من الًتبية على حقوؽ االنساف ،مرجع سابق ص .ٜٔٛ
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 الخٗلم مً زال ٫الخجاعب اإلاٗاقت. الخٗلم بالخجغيب والخُبي.٤ٞاإلاخٗلم يخٗلم مً زال ٫ما يباقغٍ مً ؤوكُت ألهه يكٛل ٨ٞغٍ وخىاؾه٦ ،ما ؤن الخٗلم بالخجغبت يديل ٖلى
اإلاماعؾت ،بمٗجى جدٟحز اإلاخٗلم ٖلى جغظمت الخٗلماث بلى ؾلى٧اث بؿيُت ل٨جها ٗٞالت ،ومً قإن الخٗلم بالخجغبت ؤن
يجٗل اإلاخٗلم يؿخىٖب ٧ىن خ٣ى ١ؤلاوؿان ليؿذ مٗغٞت مجغصة ،بل لها اعجباٍ وزي ٤به وبدياجه اليىميت.
ب -اإلاؽاسهت والخفاغل مؼ ألاكشان :بط ج٣خطخي اإلاكاع٦ت الٗمل م٘ آلازغيً ،بضءا باالجٟاٖ ١لى ٢ىاٖض ،والٗمل
و٣ٞها ،ومً ؤوؿب آلالياث ،خؿب الباخشت ؤميىت اإلاغيجي الىَابي ،اإلاكاع٦ت بالخٟاٖل بحن ألا٢غان ،مً زال ٫الٗمل في
مجمىٖاث ،خيض جسضم َظٍ الُغي٣ت ظملت مً الاججاَاث لها ٖال٢ت بد٣ى ١الاوؿان مجها :
 جىميت ال٣ضعة الخىانليت ،مً بنٛاء وكيِ وحٗبحر خغ. جىميت ال٣ضعة ٖلى ا٢دؿام الخجاعب ،وَغح وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت للى٣اف والضٞإ ًٖ الغؤو ،و٢بى ٫الغؤوآلازغ.
 جىميت ال٣ضعة ٖلى خل الجزاٖاث بالخىاع والخٟاوى ،وجىميت عوح الخٗاون في البدض ًٖ خلى ٫مكتر٦ت وجىميتعوح الخٟاَم.
٦ما ؤن للخٟاٖل م٘ ألا٢غان ،بيجابياث ٖلى اإلاؿخىي الؿي٩ىلىجي ،خيض خًىع الخدٟحز الىٟسخي ،وجىميت الش٣ت
بالىٟـ ،ؤما ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعيٞ ،يصج٘ الخٟاٖل بحن الخالميظ ٖلى الخدليل اإلاكتر ٥للىيٗياث ،وجإويلها وجٟؿحرَا
بك٩ل مسخل ،٠بدؿب ازخال ٝاإلاىُل٣اث ،وػوايا اإلاٗالجت ،وٖبر َظٍ ألاوكُت يؿهل بصعا ٥الخىىٕ والازخال،ٝ
ٗ٦ىامل لئلٚىاء اإلاخباص ٫للخبراث ،ولخىميت عوح الدؿامذ والخًامً.
و اإلاسخهىن في التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،يغون ؤن ؤَم الُغ ١في جضعيـ َظٍ الخ٣ىَ ١ى َغي٣ت البدض
واإلاىا٢كت يمً ٞغ ١بدض مخٗضصة ،ألن جىٟيظ بيضاٚىظيا الٟغي ،٤حؿمذ بةيجاص ٞغي ٤مخٗاَ ٠ومىخج ومىايل ،خؿب
حٗبحر ٞيليب محريى  ،Philippe Meirieuو٢اصع ٖلى ا٦دؿاب واؾديٗاب اإلاٗغٞت واإلاهاعاث وال٣يم ٖمىما ،ومٗغٞت ومهاعاث
و٢يم خ٣ى ١الاوؿان ٖلى وظه الخهىم.1
ؤما ٖلى اإلاؿخىي ال٨ٟغوٞ ،يك٩ل الخٟاٖل وؾيلت إلا٣ابلت آلاعاء باالخخ٩ام ،جاعة بلى ال٣ىاهحن ،وجاعة للمٗايحر
ألازال٢يت ،م٘ جٟٗيل الغوح الى٣ضيت ،ومؿاءلت الظاث ،ومى ٠٢آلازغيً ،وجٟٗيل الخىاع اإلااؾـ للضيم٣غاَيت.
و بطا ٧اهذ اإلاكاع٦ت ج٣خطخي جىْي ٠الخجغبت الصخهيت ،وجٟاٖل ألا٢غانٞ ،ةجها مُالبت ؤيًا بمغاٖاة الٟغو١
الٟغصيت اإلاغجبُت ب٩ىن ٧ل ٞغص ي٨ٟغ بُغي٣ت مٗيىت ،ويمل ٪وؾيلت مًٟلت لخمشل الٗالم ،وؤؾلىب مًٟل للخٗلم ،بط
يم ً٨الخميحز بحن اإلاخٗلم بالؿم٘ ،واإلاخٗلم بالبهغ ،واإلاخٗلم باألوكِة ،لظا البض مً وي٘ اؾتراجيجياث حٗليميت مبييت
ٖلى مباصت اإلاكاع٦ت والخٟاٖل والخجغبت ،ومىُل٣ت مً جدليل بم٩اهاث اإلاخٗلمحن ،وممحزاتهم الصخهيت ،و٦ظا جىىي٘
الاوكُت ،وظٗلها حؿخجيب ما ؤم ً٨ل٣ضعاتهم وإلاا يدٟؼَم ،ؤ٦ثر ٖلى الخٗلم.
-Merieu Philippe: « l’école ,mode d’emploi »E.S.F. Paris , 1985, p 131
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و حؿخضعي التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿانٖ ،لى مؿخىي َغ ١الخيكيِ ،مغاٖاة ٖىانغ ؤزغي في الٗمل الخٟاٖلي
الدكاع٧ي بحن اإلاخٗلمحن ،مشل جىىي٘ َغ ١ج٩ىيً اإلاجمىٖاث ،بدؿب ألاَضا ٝاإلاخىزاة ،وؤهماٍ ج٨ٟحر اإلاخٗلمحن ،وجضبحر
ػمً ٖمل اإلاجمىٖاث.
وؤما باليؿبت لًٟاء الٟهلٞ ،الخجغبت ج٣خطخي جىٓيما ٚحر ٦الؾي٩ي ،بط ي٣خطخي هجاح الٗمل الدكاع٧ي والخٟاٖلي
جىٓيمه بك٩ل مسخل٧ ،٠الخىٓيم الضاثغو ،ؤو قبه الضاثغوَ ،ظا بلى ظاهب ج٨يي ٠الٟهل خؿب الىيٗياث (الٗمل
الٟغصو ،الٗمل في مجمىٖاث نٛحرة ،الٗمل في بَاع مجمىٖت الٟهل ) ومً قإن َظا الخىٓيم ؤن يؿهل ٖمليت
الخىانل بحن اإلاخٗلمحن ،وجإ٦يض الظاث وؾِ الجماٖت ،و٦ظا جىميت ؤلاخؿاؽ باالهخماء.1
بىاء ٖلى ما ؾب ٤جٓهغ ؤَميت جىْي ٠البيضاٚىظياث الخضيشت في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،مشل
البيضاٚىظيت الٟاع٢يت ،التي جغاعي الٟغو ١بحن اإلاخٗلمحن ،ومً جم ٞهي حؿعى إليٟاء عوح الضيم٣غاَيت ٖلى الٗمليت
الخٗليميت الخٗلميت ،ويمان ج٩اٞا الٟغم بحن اإلاخٗلمحن ،ومىدهم ٞغنت الخٗبحر ًٖ طواتهم بسهىنياتها اإلاخٟغصةٖ ،لى
اٖخباع ؤن (مً ؤَم آلالياث الٗمليت لخد٣ي ٤الضيم٣غاَيت التربىيت والتي حٗمل ٗٞال ٖلى الخض مً ْاَغة الهغإ اإلاخٗضص
صازل الًٟاء التربىو جُبي ٤البيضاٚىظيا الٟاع٢يت إلادى الٟىاع ١اإلاٗغٞيت والً٣اء ٖلى الٟكل الضعاسخي والخٟاّ ٖلى
مؿخىي الظ٧اء الضعاسخي اإلاىخض ٢هض جد٣ي ٤الىخاثج اإلاغظىة مً بيضاٚىظيا الٟ٨اياث وبيضاٚىظيا اإلاجؼوءاث(.2
و جم ً٨بيضاٚىظيا اإلاكغوٕ مً ن٣ل مىاَب اإلاخٗلمحن ،وٞدو ٢ضعاتهم ؤلابضاٖيت ،وحصجيٗهم ٖلى البدض
والاؾخُالٕ ،إل٦ؿابهم عوح الخٗاون واإلاؿاوليت ،واخترام آلازغ وخ٣ه في الازخال ،ٝخيض ؤن بيضاٚىظيا اإلاكغوٕ جىُل٤
مً ٧ىن "اإلاكغوٕ" ليـ ٚايت في خض طاجه ،وبهما ججغبت بيضاٚىظيت مهمت في الخٗلم الظاحي للخلميظ بديض ي٩ىن اإلاكغوٕ
مىاؾبت لخل ٤ويٗياث حٗلميت جضٖى الخالميظ إلاىاظهت ٖ٣باث ؤو ويٗياث مٗيىت جٟغى ٖلى اإلاخٗلمحن جسُحها بالبدض
ًٖ ا٫خلى ٫اإلاىاؾبت ؤو الخ٨ي ٠مٗها...مما يضٖىَم بلى جىْي ٠م٨دؿباتهم ال٣بليت وببغاػ مهاعاتهم و٢ضعاتهم وجشبيتها
وجىميتها ،وجُىيغ ٢ضعاتهم ٖلى الخميحز والتروو وبىاء الخ٨ٟحر الخغ ،الىا٢ض واإلابضٕ ،وجىميت عوح اإلاؿاوليت اججاٍ الظاث،
واججاٍ آلازغ ،مما يك٩ل ؤؾاؾا لترؾيش ٢يم خ٣ى ١الاوؿان لضي اإلاخٗلمحن ،وفي هٟـ الى٢ذ ،جىؾ٘ مجا ٫حٗلمهم
وحؿاَم في جدىيل ٢ضعاتهم بلى ٟ٦اياث جاَلهم للمكاع٦ت في الخياة اليىميت والخٟاٖل ؤلايجابي م٘ مديُهم الاظخماعي
والش٣افي والا٢خهاصوٞ ،اإلاكغوٕ َى ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاٖما ٫يكاع ٥الخالميظ في ( جسُيُها وجىٟيظَا ،جغظمت
م٣بىلت إلؾهام اإلاىهج في بىاء الضيم٣غاَيت وا٦دؿاب ٢يمها والخضعب ٖلى مهاعاتهاٞ ،الخالميظ يسُُىن ويكاع٧ىن في جىػي٘
3
ألاٖما ٫واإلاؿاولياث ٖلى ؤهٟؿهم ،زم ي٣ىمىن ٞغاصي وظماٖاث بالخٗاون ٖلى جىٟيظ الىخضة وج٣ىيمها)
َظا صون بٟٚا ٫ؤَميت بيضاٚىظيا الخٗا٢ض في جإَيل اإلاخٗلم للخٗامل بغوح اإلاؿاوليت والاهًباٍ لل٣ىاٖض الٗامت
ألجها ج٣ىم ٖلى مبضب حٗا٢ض اإلاخٗلمحن م٘ مضعؾهم واجٟا٢هم ٖلى الالتزام بإصاء مهام مٗيىت ؤو جد٣ي ٤مكاعي٘ مٗيىت ،حؿهم
في جُىيغ اإلاماعؾت التربىيت مً ظهت ،وجىَيض الٗال٢ت الىظضاهيت الاهٟٗاليت بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلمحن مً ظهت ؤزغي ،ومً
ٔ -أمينة ادلريٍت الوىايب ،الًتبية على ادلواطنة وحقوؽ اإلنساف داخل ادلنظومة الًتبوية بُت الطموح ولواقع ،مرجع سابق ،ص .ٜٔ٘
ٕ -مجيل محداوي ،الًتبية والدميقراطيةhttp://www.diwanalarab.com/spip.php?article17646 ،
ٖ -الدكتور الدمرداش عبد اجمليد سرحاف ،ادلناىج ادلعاصرة ،مكتبة الفَلح ،الكويت ،الطبعة اخلامسة ٘ ،ٜٔٛص .ٜٔٛ
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جم الابخٗاص ؤ٦ثر ًٖ الٗى ٠واإلاماعؾاث الالجغبىيت٦ ،ما يبجى الاجٟاٖ ١لى اإلاٟاويت بيجهما خى ٫مخُلباث اإلاخٗلم وؤَضاٝ
الخٗليم وواظباث ٧ل َغ ٝوخ٣ى٢ه ،وبظل ٪جخجؿض التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان بك٣ها الخُبي٣ي صازل الٟهل
هٟؿه ،مما يٗىص اإلاخٗلم ٖلى مغاٖاة واظباجه اججاٍ آلازغيً ،والىعي بد٣ى٢ه في آلان هٟؿه ،ألن خ٣ى ١الاوؿان ٖملت
بىظهحن ،ؤخضَما يمشل الخ ،٤وآلازغ يمشل الىاظبٞ ،ضون مغاٖاة الىاظب ،اإلاخمشل في اخترام خ٣ى ١آلازغيً ،ال يمً٨
الخضيض ًٖ شخيء اؾمه خ٣ى ١الاوؿان.
و يٓهغ ظليا ؤن ماصة اللٛت الٗغبيت ،حك٩ل مجاال زهبا ،لخجغيب َظٍ الُغاث ٤والبيضاٚىظياث الخضيشت ،ألجها
جديذ للمضعؽ بم٩اهاث مخٗضصة لدكٛيل اإلاخٗلم في بَاعَا ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بة٦ؿاب ال٣يم مً زال ٫اؾدشماع جضعيـ
الىهىم في َظا اإلاجا ،٫ؤو مً زال ٫جضعيب اإلاخٗلم ٖلى الخٗبحر الخغ والخ٨ٟحر الىا٢ض في م٩ىن الخٗبحر والاوكاء ،خيض
حؿاٖض ج٣ىياث الخيكيِ اإلاٗخمضة ،وؤؾاليب الخضعيـ الخيت ،في جمغيغ ال٣يم اإلاؿتهض ،ٝب٩ل ؾالؾت وؾهىلت ،ومً قإن
الخٟاٖل الايجابي الظو يىجم ًٖ جىْيَ ٠غ ١الخضعيـ الخضيشت اإلابييت ٖلى الخىاع والدكاع ٥والخجغيب ،ؤن يد٤٣
الخىانل بحن اإلاخٗلم واإلااصة الضعاؾيت مً ظهت ،والخىانل بحن اإلاخٗلم واإلاضعؽ مً ظهت ؤزغي ،مما يؿهم في ه٣ل ال٣يم
للمخٗلم ،وجغؾيسها في وظضاهه لخخدىٞ ٫يما بٗض بلى ؾلى٧اث يىميت يبجي بها مؿخ٣بل الٛض اإلاكغ ١بالخغيت والٗضالت
واخترام خ٣ى ١الاوؿان.
 - 4الىظابل الذًذاهخُىُت لىلل كُم خلىق الاوعان
حٗغ ٝالىؾيلت الضيضا٦خي٨يت بإجها مٗحن حٗليمي ،يم ً٨اؾخٛالله في جىٟيظ الٗمليت الخٗليميت ،وجد٣ي ٤ألاَضاٝ
اإلاؿُغة ،وج٨مً ؤَميتها في ٧ىجها :
 حؿاٖض ٖلى جظليل الهٗىباث والٗىاث ٤التي يُغخها جضعيـ اإلاىاص الخٗليميت. تهض ٝإلزاعة صاٗٞيت اإلاخٗلم للخٗلم. جىٞغ للمضعؽ ٢ىاة لخبلي ٜاإلاٗاع ٝوحصخيو الٟغو ١الٟغصيت بحن اإلاخٗلمحن ،وجيؿغ ج٣ىيم حٗلمهم .1٦ما ؤن الاؾخٗاهت بالىؾاثل الضيضا٦خي٨يت حؿاٖض بك٩ل ٦بحر في بهجاح مكغوٕ التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان في
مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾيت وبهٟت زانت في ماصة اللٛت الٗغبيت ،ألجها جيؿغ الٗمل ٖلى اإلاىٟظيً لها واإلاؿخٟيضيً مجها،
خيض ؤن اؾدشماع َظٍ الىؾاثل ييؿغ زضمت الٟ٨اياث اإلا٣هىصة ،ويبل ٜلؤلَضا ٝاإلاخىزاة٦ ،ما يؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى
جىٞحر الجهض والى٢ذ خيض ( ؤن الاؾخٗاهت بإو وؾيلت في بَاع التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان يلؼم ؤن ي٩ىن نالخا لخلبيت
الخاظت اإلالخت والغٚبت الهغيدت في الاؾخٟاصة مً َظٍ التربيت وَغ ١جىنيل مؿخلؼماتها بلى اإلاخٗلم ،وبخضار الخٛيحر
اإلاخىدى وظضاهيا بإ٢ل مجهىص وؤؾغٕ و٢ذ ،بل في الى٢ذ اإلادضص ل٩ل وكاٍ ) َ ،2ظا بلى ظاهب ؤن الىؾاثل الضيضا٦خي٨يت
جهلر بك٩ل ؤ٦ثر مىاؾبت وٗٞاليت ل٩ل ألاوكُت التي حٗخمض في التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان( ألجها حٗؼػ الجاهب الىظضاوي
بما جخم ً٨مً جد٣ي٣ه ٖلى مؿخىي جدبيب اإلااصة ،وج٣غيبها بلى الىٟـ ،والخإزحر بها ًٖ َغي ٤جُىيغ ٖمليت الخٗلم

ٔ -اجمللس االستشاري حلقوؽ االنساف ،ادللتقى الثاِّن للمربُت بادلغرب وباألندلس ،فاس ٖٔ ٔٗ-أكتوبر  ،ٜٜٜٔط ٕٕٓٓ ،ص ٖ.ٛ
ٕ -مبارؾ العدويل وزلمد وازي ،الكائن وادلمكن من الًتبية على حقوؽ االنساف ،مرجع سابق ،ص ٖٕٔ.ٕٔٗ -
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والخٗليم ،وػياصة ٢ضعاث اإلاضعؽ ٖلى الخٟاٖل م٘ الٗمليت الخٗليميت الخ٩ىيييت في مجا ٫التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان
1
زانت)
1-4الىخاب اإلاذسس ي والتربُت غلى كُم خلىق الاوعان
ال وػا ٫ال٨خاب اإلاضعسخي ؤَم وؾيِ مٗغفي مٗخمض في اإلااؾؿت الخٗليميت اإلاٛغبيت ،ألؾباب ٦شحرة مما مىده م٩اهت
مخمحزة في اإلاىٓىمت الخٗليميت اإلاٛغبيت ،بط يك٩ل الضٖامت الضيضا٦خي٨يت الغثيؿت لئلنالح التربىو ،ويٗخبر مً ؤَم
الىؾاثل الضيضا٦خي٨يت اإلاٗيىت للمخٗلمحن وألاؾاجظة ،ألهه يٗض مً ؤَم ع٧اثؼ اإلاجهاط الضعاسخي ،وباليؿبت للمضعؽ يمشل
ً ً
ؤصاة ؤؾاؾيت إلهجاح الٗمليت التربىيت الخٗليميت٦ ،ما يٗض ع٦ىا مهما في ٖمليت الاجها ٫التربىو ،بط َى اإلاٗلم الهامذ،
الظو يل ً٣اإلاخٗلم ال٣يم وي٨ؿبه الؿلى٧اث واإلاىا ،٠٢بلى ظاهب مضٍ بمجمىٖت مً اإلاٗاع ،ٝويٗض (باليؿبت للؿلُت
الؿياؾت ،مؿل٩ا اؾتراجيجيا ،جمغع ٖبرٍ هٓغتها للضولت واإلاجخم٘ ،ولك٩ل الٗال٢ت بحن ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الضازل ،وبحن
2
ألامم والكٗىب ٖلى مؿخىي الخاعط) .
و يؿاٖض ال٨خاب اإلاضعسخي في ؤظغؤة الخىظحهاث التربىيت للىٓام الخٗليمي٦ ،ما يدضص الازخياعاث البيضاٚىظيت
اإلااؾؿت للبرامج ،ويم ً٨ؤن يؿدشمغ بك٩ل بيجابي في التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،مً زال ٫اإلاىايي٘ التي يدملها،
وألاوكُت التي ي٣ترخها لهظا هجض ؤن البرهامج الىَجي للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان٢ ،ض ق٩ل لجىت لجغص ال٨خاب
اإلاضعسخي ،اه٨بذ ٖلى ٞدهه مً مىٓىع ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،إللٛاء ٧ل ما يدىافى م٘ َظٍ ال٣يم ؤلاوؿاهيت ،وجشبيذ ما
يىاؾب م٘ ز٣اٞت خ٣ى ١الاوؿان.
و بطا ٧ان ال٨خاب اإلاضعسخي َى حجغ الؼاويت في ٖمليت الخٗلمٞ ،ةن ؤَميخه جغظ٘ للممحزاث الخاليت :
 يٟؿغ الخُىٍ الٗغيًت للماصة الضعاؾيت ،وَغاث ٤جضعيؿها. ي٣ضم اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع واإلاٟاَيم ألاؾاؾيت في م٣غع مٗحن. ي٨ؿب الخالميظ الهٟاث الاظخماٖيت اإلاغٚىبت. يم ً٨اإلاٗلمحن مً مٗغٞت وؾاثل ؤلانالح التربىو ٖىض حٛيحر اإلاىاهج وؤلاإلاام بها ،وجُىيغ َغاث ٤جضعيؿهاوجدؿيجها.
 يدخىو ٖلى الىؾاثل وألاق٩ا ،٫والهىع الخىييديت ،طاث الٟاثضة في جىييذ ما ي٣غؤٍ الخالميظ ،وٖليه ٞهىؤيؿغ الىؾاثل اؾخسضاما وؤزٟها خمال بطا ٢يـ بٛحرٍ مً الىؾاثل٧ ،األٞالم ،بغامج الخلٟاػ ،ؤظهؼة الخٗليم الخضيشت...
 ال٨خاب اإلاضعسخي مٗلم يىمي في الخالميظ ال٣يم ،واإلاهاعاث ،والازال٢ياث ،وظىاهب ؤلانالح اإلاخٗضصة في نىع مغجبتومىٓمت .3

ٔ -نفس ادلرجع ،ص ٕٗٔ.
ٕ -األمم ادلتحدة ،مركز حقوؽ اإلنساف ّتنيف ،مبادئ لتدريس حقوؽ االنساف ،أنشطة عملية للمدارس االبتدائية أو الثانوية ،نيويورؾ  ،ٜٔٛٚص .ٛ
ٖ -احلسيٍت الطالع ،ادلأموؿ من الكتاب ادلدرسي ٜٔ،ديسمرب ٕٓٔٓhttp://azwak.mousika.org/t300-topic ،
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و٢ض ؤهجؼث صعاؾت مهمت ،لٟدو مضي خًىع ٢يم الضيم٣غاَيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان في م٣غعاث بٌٗ الضو ٫الٗغبيت
مجها اإلاٛغبٞ ،سلهذ بلى ؤن ( ال٨خب اإلاضعؾيت اإلاٛغبيت جدخل مىٗ٢ا مخ٣ضما ،في اخخىائها مًامحن مخٗل٣ت بمٟاَيم
1
الضيم٣غاَيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاٟاَيم البيئيتَ ،ما مٗا ) 83%
و ٢ض ؤولذ وػاعة التربيت الىَىيت ،ؤَميت بالٛت إلنالح ال٨خاب اإلاضعسخي ،وطل ٪لخىميت الؿلى ٥الضيم٣غاَي لضي
اإلاخٗلم ،واإلاؿاَمت في جُىيغ الاهٟخاح ٖلى اإلاديِ الىَجي والضولي ،لظل ٪جم الاهخ٣ا ٫مً ال٨خاب الىخيض ،بلى الخٗضصيت
ال٨ٟغيت والبيضاٚىظيت والضيضا٦خي٨يت٦ ،ما وٞغث وػاعة التربيت الىَىيت عنيضا مً ال٨خب اإلاضعؾيت اإلاٗؼػة إلاباصت ز٣اٞت
خ٣ى ١الاوؿان ،بمسخل ٠اإلاىاص الضعاؾيت اإلا٣غعة ،واإلاهاصٖ ١لحها مً َغُ٢ ٝإ التربيت الىَىيت ،ومً اإلاٗايحر التي
خضصث إلهخاط ٦خب مضعؾيت ظضيضة ،الخىهيو نغاخت ٖلى بصماط ٢يم ز٣اٞت خ٣ى ١الاوؿان واإلاىاَىت والضيم٣غاَيت،
ٖلى مؿخىي اإلاتن ،الهىع ؤو الغؾىم وٚحرَا ،خيض يا٦ض (صٞتر الخدمالث ؤلاَاع ٖلى وظىب جٟاصو ال٨خب اإلاضعؾيت،
الؿ٣ىٍ في الجزٖت الخميحزيتٖ ،لى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الٗغ ،١ؤو في ٧ل ما يىحي بلى ج٨غيؿهاَ ،ظا بياٞت بلى الخىهيو
ٖلى اخترام اإلاباصت ألاؾاؾيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان٧ ،الدؿامذ واإلاؿاواة وال٨غامت٦ ،ما َى مخٗاعٖ ٝلحها في ٨ٞغ وز٣اٞت
خ٣ى ١ؤلاوؿان باٖخباعَا ٢يما ؤنيلت ال ج٣بل الخجؼوء ،وجغوم اجساط مىا ٠٢بيجابيت جخًمً ب٢غاعا بد٣ى ،١وواظباث
2
آلازغ).
و عٚم َظٍ اإلاجهىصاث التي ٢امذ بها وػاعة التربيت الىَىيتٞ ،يما يخٗل ٤بةصماط ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٨خاب
اإلاضعسخي ،والخسلي ًٖ مبضؤ ال٨خاب الىاخض في اإلااصة الىاخضة ،وجىىٕ ألاوكُت اإلاٗخمضة في ؤلاهجا ،وجُىيغ اإلاًامحن ،مما
ظٗل ال٨خاب اإلاضعسخي مجاال لخٟٗيل ٢يم الٗمل الجماعي والخىا٣ٞي وٚحرَما مً ؤؾـ ال٨ٟغ الضيم٣غاَيٞ ،ةن ألازغ
الٗملي ل٩ل طلٖ ٪لى ؾلى٦ياث اإلاخٗلمحن يب٣ى مدضوصا.
 2-4مػُىاث دًذاهخُىُت للتربُت غلى كُم خلىق الاوعان
اإلاٗيىاث الضيضا٦خي٨يت هي ظمي٘ الىؾاثِ التي جىْ ٠في ألاوكُت الخٗليميت لدؿهيل ا٦دؿاب اإلاٟاَيم واإلاٗاعٝ
واإلاهاعاث ،لخل ٤اإلاىار اإلاالثم لخىميت اإلاىا ٠٢والاججاَاث ،وهي هٟؿها الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى١
الاوؿان ،وجغجبِ اعجباَا ظضليا بُغاث ٤الخضعيـ ،وألاَضا ٝوالٟ٨اياث اإلا٣هىصة خيض (جغجبِ الىؾاثل والُغاث٤
باالَضا ٝاإلادضصة ،و٧ل حٛيحر ؤو حٗضيل في الهض ٝيؿخضعي بٖاصة الىٓغ في الىؾاثل والُغاث ٤اإلاىنلت بليه)ٞ ،ازخياع
الىؾيلت الضيضا٦خي٨يت عَحن بالٟ٨اياث اإلاؿتهض ٝبىائَا لضي اإلاخٗلم.
و مً الىؾاثل اإلاٗخمضة في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،هجض ؤن ٦ال مً مباع ٥الٗضولي ومدمض واػو
ا٢ترخا مجمىٖت مً الىؾاثل مشل:3
 ألاؾئلت – ألامشلت – الدكبحهاث.ٔ -ادلصطفى بوشوؾ ،محزة حجري ،البشَت تامر ،مصطفى حسٍت اإلدريسي ،دراسة مقارنة دلناىج التعليم الثانوي يف بعض الدوؿ العربية يف ضوء ا الٕتاىات العادلية
ادلعاصرة ،شتنرب  ،ٜٜٔٚصٕٗ.
ٕ -وزارة الًتبية الوطنية والتعليم العايل ،الًتبية على حقوؽ اإلنساف وادلواطنة يف منظومة الًتبيةوالتكوين،مرجع سابق ،ص ٗٔ.
ٖ -مبارؾ العدويل وزلمد وازي ،الكائن وادلمكن من الًتبية على حقوؽ االنساف ،مرجع سابق ،ص ٕٗٔ.
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 ألاونا ٝاإلاترابُت – اإلا٣اعهاث. الكغوح – ألازباع. ألاقغَت الؿمٗيت  -ال٣هو والخ٩اياث الهىع ؾىاء ٧اهذ مخدغ٦ت ٧التي جىْ ٠في ألاقغَت الؿمٗيت البهغيت ،ؤو زابخت ٧الهىع الٗاصيت. الغؾىم التي حؿدشمغ لخُىيغ اإلاالخٓت والخسيل ،وجىميت ٢يم الخٗاون ،وحٗلم مٗغٞت آلازغ. اإلاجؿماث وهماطط ألاقياء  -الخمشيلياث اإلاهٛغة. ٢هاناث الجغاثض والتي جسخاع مىاؾبت للمىيىٖاث اإلا٣ترح جىاولها ،بط مً زال ٫جىْيٟها حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلىالا٦دكا ٝوالخدليل وبٖما ٫الٗ٣ل وبىاء آلياث الخىانل وجُىيغَا.
 الخ٣اعيغ ،ولها هٟـ الضوع الؿاب ،٤ألجها ٢ابلت للخدليل واإلاىا٢كت ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بخ٣اعيغ ظاَؼة ،ؤو ج٣اعيغمىجؼة مً َغ ٝالخالميظ ،بٗض ال٣يام بؼياعاث ميضاهيت ألما ً٦جٟيض في التربيت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان مشل ( صوع العجؼة،
اإلاؿدكٟياث)...
 م٣خُٟاث مً بغامج مسخلٟت ،بطاٖيت ؤو جلٟؼيت طاث ٖال٢ت بد٣ى ١الاوؿان. ؤٞالم ٢هحرة وؤقغَت اؾخُالٖيت مسخاعة بما يىاؾب مىيىٕ التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان. الخاؾىب باٖخباعٍ وؾيلت جدؿم بالؿغٖت في الاؾديٗاب ،وفي ألاصاء ،وفي الىخاثج ،ويم ً٨ؤن ياصو ؤصواعامسخلٟت في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،بطا خؿً حكٛيله وجىظحهه مً مؿخٗمله ،خيض يم ً٨ان يؼوص ببرامج
جٟيض اإلاىيىٕ٦ ،ما يم ً٨جىْي ٠الكب٨ت الٗى٨بىجيت مً زالله ،بازخياعما يىاؾب مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى١
الاوؿان.
 الؿبىعاث – الٗغوى – ال٨خب – اإلاجالث – خىاعاث وؤخاصيض مسجلت...و َ٨ظا يم ً٨جهيي ٠ؤهىإ الىؾاثل الضيضا٦خي٨يت بلى ؤعبٗت ؤؾاؾيت:
-

الىؾاثل اإلاغثيت الشابخت :الؿبىعة -الهىعة...
الىؾاثل اإلاغثيت اإلاخدغ٦ت :الٟيلم – الخلٟاػ...
الىؾاثل اإلاؿمىٖت :الٗغى – الدسجيل الهىحي...
الىؾاثل اإلا٨خىبت :ههىم – اإلاجالث  -الجغاثض...

و يم ً٨للكب٨ت الٗى٨بىجيت ؤن حكمل ٧ل َظٍ الىؾاثلٞ ،خىٞغ الجهض والى٢ذ ٖلى اإلاضعؽ ،بط بخىْيٟه لها صازل
الٟهل الضعاسخي ،ب٨يٟيت ص٢ي٣ت ومىٓمت وازخياعيت ،ؾيخم ً٨مً زضمت ألاَضا ٝاإلاؿُغة في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم
خ٣ى ١الاوؿان ،لظا هجض ؤهه يؿخدؿً جؼويض ٧ل الٟهى ٫الضعاؾيت بالخ٣ىياث الخضيشت اإلامشلت في الخىاؾيب
وألاهترهيذ ،لدؿهيل جمغيغ ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖبرَا ،بٗغى ما يىاؾب ؾىاء ٖلى مؿخىي الهىعة ؤو الهىث ،ومً
بيجابياث الاهترهيذ التي يم ً٨الاؾخٟاصة مجها :
 -ال٣ضعة ٖلى الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث مً مسخل ٠ؤهداء الٗالم.
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 حؿاٖض ؤلاهترهذ ٖلى الخٗليم الخٗاووي الجماعي وطل ٪باؾخسضام َغي٣ت الٗمل الجماعي بحن الُلبت ،خيض ي٣ىم٧ل َالب بالبدض في ٢اثمت مٗيىت زم يجخم٘ الُالب إلاىا٢كت ما جم الخىنل بليه م٘ ػمالثه.
 حؿاٖض ؤلاهترهذ ٖلى الاجها ٫بالٗالم بإؾغٕ و٢ذ وبإ٢ل ج٩لٟت. حؿاٖض ؤلاهترهذ ٖلى جىٞحر ؤ٦ثر مً َغي٣ت في الخضعيـٞ ،هي بمشابت م٨خبت ٦بحرة جخىٞغ ٞحها ظمي٘ ال٨خب والبرامجالخٗليميت بمؿخىياث مسخلٟت.
 حٛيحر هٓم وَغاث ٤الخضعيـ الخ٣ليضيت مما يؿاٖض ٖلى بيجاص ٞهل مليء بالخيىيت واليكاٍ. ؾغٖت الخٗليم ،بمٗجى آزغ ٞةن الى٢ذ اإلاسهو للبدض ًٖ مىيىٕ مٗحن باؾخسضام ؤلاهترهذ ي٩ىن ٢ليال م٣اعهتبالُغ ١الخ٣ليضيت.
1
 وْيٟت اإلاٗلم في اله ٠جهبذ بمشابت ّاإلاىظه واإلاغقض وليـ اإلال٣ي.
 -5جلُُم التربُت غلى كُم خلىق ؤلاوعان
يٗخبر الخ٣ييم التربىو ؤخض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖلحها الىٓام التربىو والخ ٪ويجي٦ ،ما يٗخبر
وؾيلت مهمت لل٨ك ًٖ ٠ال٣ضعاث اإلاٗغٞيت والجؿميت للخالميظ ،وطل ٪بةنضاع ؤخ٩ام ٢يميت ٖلى هخاثج
ال٣ياؽ التربىو ،وحٗغ ٝمضي ٟ٦ايت الضعظاث التي جمشل جدهيل الخلميظ ؤو ما يمخل٨ه مً م٣ضعة مٗغٞيت
وظؿميت٦ ،ما يٗغ ٝالخ٣ييم بإهه (ٖمليت جخم في جهايت مهام حٗليميت مٗيىت بهض ٝبزباع الخلميظ واإلاضعؽ
خى ٫صعظت الخد٨م اإلادهل ٖليه ،وا٦دكا ٝمىاًَ الهٗىبت التي يهاصٞها الخلميظ زال ٫حٗلمه ،مً ؤظل
ظٗله ي٨دك ٠اؾتراججياث جم٨ىه مً الخُىع وجىٓغ بلى ألازُاء ٦مداوالث لخل اإلاك٨الث).2
و يُغح ج٣ييم الخٗلماث في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جدضيا ٦بحرا بالىٓغ بلى لُبيٗت ومدضصاث َظا
اإلاجا ٫طو الُبيٗت الىظضاهيت ،والظو يغاًَ ٖلى الخإزحر في الاججاَاث والؿلى٧اث لضي اإلاخٗلم ،ألامغ الظو يجٗل مً
الخ٣ييم ٗٞال ممخضا ،بديض ال ي٣اؽ بىيٗيت واخضة ،ؤو وكاٍ واخض٦ ،ما ؤن مىيىٕ الخ٣ىيم ( يٗخبر مً ؤ٣ٞغ م٩ىهاث
3
التربيت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان ،وؤ٢لها جغا٦ماث ٖلى مؿخىي البدض البيضاٚىجي والخُبي ٤اإلايضاوي هٓغا لخٗ٣ضٍ)
و مً ؤبغػ ٖيىب الخ٣ىيم ؤهه يىهب ٖلى ج٣ىيم اإلاٗغٞت في ٚياب جام لخ٣ىيم الصخهيت ،ج٣ىيم يستز ٫اإلاخٗلم في
ٖالمت (هُ٣ت ) ،وال يؿخدًغ مضي التزام اإلاخٗلمحن ب٣ىاٖض الؿلى ٥الٗام ،و٢ىاهحن اإلاضعؾت  ،واختر ِبامهم ل٣يم ومكاٖغ
ؤلايجابيت والبىاءة بحن الخالميظ واإلاضعؾحن
الٗال٢ت
وَبيٗت جهغ ِبِ ٞبهم في اإلاضعؾت وخىلها ،و٦ظا
واججاَاث آلازغيً،
ِب
ِب
ِب
ج٣ضيغَم للمل٨يت الٗامت والخانت
وؤلاصاعيحن ،و مضي
ِب

ٔ -ويكيبيديا ( ادلوسوعة احلرة ) تعليم وأنًتنيتhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ ،
ٕ -الدكتور زلمد زياد محداف ،تقييم التعلم :أسسو وتطبيقاتو( ،دار العلم للمَليُت)(،بدوف تاريخ ) ،ص.ٕٖ-ٕٕ :
ٖ -أمينة ادلريٍت الوىايب،تقدير الذات واحًتاـ اآلخر ،مرجع سابق ،ص .ٔ٘ٚ
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ٚحر ؤن الخ٣ىيم في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ظؼء مً مؿلؿل الخٗلم ألن ؤَضاٞه ججٗله يىهب ٖاصة
ٖلى ؤوكُت ظاعيت :مشل ٢ياؽ مضي اؾديٗاب اإلاخٗلم إلاٟهىم ما ،ؤو مضي الانٛاء ،ؤو مضي اخترام الغؤو آلازغ ؤزىاء
1
الٗمل في مجمىٖت ،و٦ظا ٦يٟيت جهغ ٝألاَٟا ٫في الاؾتراخت م٘ بًٗهم ،بما بة٢هاء ؤو بغوح جًامً
و مً الخٗلماث اإلاٗغٞيت واإلاهاعيت وال٣يميت التي يم ً٨ج٣ىيمها خؿب الباخشت ؤميىت اإلاغيجي :
مٗاعٝ
مباصت -مٟاَيم -ؤخضار
 مٗغٞت مٟهىم خ٣ى ١الاوؿانوال٣يم اإلااؾؿت.
 مٗغٞت ؤَم اله٩ى ٥الضوليتلخ٣ى ١الاوؿان وصوعَا وآلياث
جٟٗيلها.
 مٗغٞت اإلادُاث ال٨بريلىًا ٫البكغيت مً اظل ٞغى
اخترام جل ٪الخ٣ى.١
 مٗغٞت اعجباٍ الخ٣ى١بالىاظباث.
 مٗغٞت ؤَم اإلاىٓماث التيحٗجى بد٣ى ١الاوؿان.

مهاعاث
٨ٞغيت – مىهجيت جىانليت
 ال٣ضعة ٖلى بٖما ٫ال٨ٟغالى٣ضو بهضص ويٗيت مً ػاويت
خ٣ى ١الاوؿان
 ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖالغؤو.
 ال٣ضعة ٖلى ج٣ييم ويٗيتواجساط ٢غاعاث مىاؾبت.
 ال٣ضعة ٖلى الٗمل الجماعيوجضبحر ويٗياث الجزإ.

٢يم
96

 الخـ بال٨غامت ،بال٣يمتالظاجيت
 الخـ بالىسغ وب٣يمخهؤلاوؿاهيت.
 الاٖترا ٝباالزخال ٝو٢بىله،الدؿامذ.
 الالتزام الصخصخيباإلاؿاَمت في الجهىى ب٣يم خ٣ى١
الاوؿان.

2

ظضو :1٫حٗلماث مٗغٞيت ومهاعيت و٢يميت في مجا ٫خ٣ى ١الاوؿان

و مً الهٗىباث التي حٗترى ٖمليت الخ٣ىيم٧ ،ىن َظٍ الٗمليت جىهب ٖلى اإلآاَغ الؿلى٦يت الخاعظيت ،ال ٖلى
الؿحروعاث الىظضاهيت الضازليت ،واإلاُاب٣ت بحن ؤلاخؿاؽ الضازلي والؿلى ٥اإلاجؿض إلابضب ؤو ٢يمت ليـ ؤمغا مم٨ىا
صاثما٦ ،ما (ؤن جد ٤٣ال٣يمت ٖلى مؿخىي ؾلى ٥الٟغص وجهغٞاجه يخُلب و٢خا ؤَى ٫م٣اعهت م٘ ا٦دؿاب مٗلىمت ؤو
3
مماعؾت مهاعة ٖ٣ليت)

ٔ -نفس مرجع ،صٔ.ٔٙ
ٕ -أمينة ادلريٍت الوىايب،تقدير الذات واحًتاـ اآلخر ،مرجع سابق ،صٔ.ٔٙ
ٖ -نفس ادلرجع ،ص ٖ.ٜٔ
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ؤما ٖلى مؿخىي الهٗىباث اإلاغجبُت باإلاماعؾت البيضاٚىظيت ،هجض نٗىبت ؤظغؤة َظٍ اإلاباصت وال٣يم وجغظمتها بلى
ؤٗٞا ٫وؾلى٧اث ملمىؾت ٢ابلت للمالخٓت وال٣ياؽ ،ويغظ٘ الؿغ في َظٍ الهٗىبت بلى ٖضم بم٩اهيت ججؼوء اإلابضؤ ؤو
ال٣يمت بد٨م َبيٗتهما اإلاغ٦بت مً ظهت وبؿبب قمىليتها إلاىاص صعاؾيت ٖضيضة مً ظهت ؤزغي.
و مً ألاصواث التي ا٢ترخها مدمض آيذ مىخا لخ٣ىيم خهيلت جضعيـ ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،والتي جبرػ مً زاللها
اججاَاجه ومىاٟ٢ه اججاٍ مىيىٕ ؤو عؤو ؤو شخو هجض: 1
 دساظت خالت :مجمىٖت مً الخ٣ىياث حٗخمض ٖلى صعاؾت خاالث مً َغ ٝؤٞغاص اإلاجمىٖاث وببضاء الغؤو ٞحها،وجىَْ ٠ظٍ ألاصاة لدصخيو جىظهاث اإلاخٗلمحن ومىاٟ٢هم ،خيض ه٣و ٖلحهم خ٩ايت ؤو خضزا ؤو وٗغى ٖلحهم مك٨ال،
وهُلب مجهم جدليله وببضاء الغؤو ٞيه ،زم هالخٔ بإصواث مالخٓت مالثمت ،مىاٟ٢هم واججاَاتهم مً زال ٫بظابتهم ؤو
جدلل َظٍ ؤلاظاباث ،بن ٧اهذ م٨خىبت.
 الاخخباساث الاظلاوُت :وهي ؤصواث ازخباعيت ،الهض ٝمً اؾخٗمالها َى ال٨ك ًٖ ٠ظاهب مً ظىاهبشخهيت اإلاخٗلم ،وباألزو مىاٟ٢ه واججاَاجه وؤخاؾيؿه ،وهي مجمىٖت مً وؾاثل جإويليت جض ٘ٞاإلاخٗلم بلى جإويل
مُٗى مٗحن ،ؤو بىاثيت ييصخئ ٞحها ٢هت ؤو نىعة ،ؤو ج٨ميليت ج٣ضم ٞحها للمخٗلم مُٗى ٚحر مخ٩امل ،وهُالبه بة٦ماله ؤو
جغجيبه ؤو بٖاصة جغجيبه.
 اإلاالخنت :وهي ؤصاة ج٣ىيم جم ً٨ؤؾاؾا مً حٗغ ٝجهغٞاث اإلاخٗلمحن وال٨ك ًٖ ٠مىاٟ٢هم واججاَاتهموميىلهم ،ومً زال ٫طل ٪مٗغٞت اإلاباصت وال٣يم التي جد٨مها.
الخاجمت
ل٣ض خاولىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت مالمؿت مىيىٕ قضيض ألاَميتَ ،ى مىيىٕ التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى١
ؤلاوؿان ،التي حٗخبر ؤخض مٟاجذ الغقي باإلوؿان الٗغبي ،لجٗله مخٟاٖال م٘ ٚحرٍ ،مؿخىٖبا لخ٣ى٢ه وواظباجه ،واٖيا
بإصواعٍ الُالجٗيت للجهىى بظاجه وبمجخمٗه.
و٢ض جبحن مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤن اإلاضعؾت حك٩ل ٗٞال ظؿغا ؤؾاؾيا للٗبىع هدى جغؾيش ٢ىاٖاث طاجيت
ومىيىٖيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،بطا جم جُىيغ مىاهجها وآلياتها ،و ٤ٞما يخُلبه الٗهغ والخ٣ضم.
ويم ً٨ؤن هلخو ؤَم الىخاثج والخىنياث التي زغظىا بها مً َظٍ الضعاؾت ٞيما يلي:
- 1جبلي٢ ٜيم خ٣ى ١ؤلاوؿان و ٤ٞؤخؿً وؤخضر البيضاٚىظياث ،واٖخماص الُغاث ٤والاؾتراجيجياث اإلاىاؾبت في
َظا اإلاجا ٫إلهجاح ٖمليت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ل٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٦ظا جىْي ٠ؤخضر الخ٣ىياث اإلاالثمت لغوح
الٗهغ ،واإلايسجمت م٘ اججاَاث اإلاخٗلمحن وميىالتهم ،للخم ً٨مً جغؾيش ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان لضي اإلاخٗلم ٣٦ىاٖاث
وظضاهيت ،ومً جم جخدى ٫بلى ؾلى٧اث يىميت ،جغقى بصخهيخه هدى ألاخؿً ،وججٗل مىه ٞغصا نالخا لضيىه ،وهٟؿه،
ومجخمٗه.
ٔ -زلمد آيت موحا ،اسًتاتيجية تدريس مبادئ حقوؽ االنساف ،رللة عامل الًتبية ،العدد ٘ٔ ،السنة ٕٗٓٓ ،الصفحة .ٖٖٜ
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- 2بٖاصة الىٓغ في الٗال٢ت التي جغبِ بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلم ،ألجها جىٗ٨ـ ؾلبا ؤو بيجابا ٖلى مكغوٕ التربيت ٖلى
٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،البض مً الابخٗاص ًٖ ٧ل ؤؾاليب الٗى ،٠والتهميل والؿلُىيت ،والخإؾيـ لٗال٢ت صيم٣غاَيت
جبجى ٖلى الخىاع ،و٢بى ٫الازخال ،ٝوالدؿامذ ،والٗض ،٫والخغيت ،ألن اإلاخٗلم ي٨دؿب ال٣يم باإلاماعؾت ،وال٣ضوة ؤ٦ثر مً
الخىٓحر لها ،ووٖيا مىا بإن الٗى ٠ال يسل ٤بال ٖىٟا مًاصا وجمغصا ،في خحن ؤن الخىاع والدؿامذ مً قإجهما ؤن ييكئا
مخٗلما واز٣ا مً هٟؿه٢ ،اصعا ٖلى الُٗاء وؤلابضإ.
- 3حٛيحر جمشل اإلاضعؽ لهىعة اإلاخٗلم ،لخىدى بلى البدض ًٖ الجىاهب ؤلايجابيت في اإلاخٗلم وَغح الجىاهب
الؿلبيت ،ألن يٗ ٠الاَخمام ،والالمؿاوليت ،والٗؼو ،ٝؤمىع ال جغظ٘  ِ٣ٞلٗىامل طاجيت لضي اإلاخٗلم ،بل َىاٖ ٥ىامل
مىيىٖيت حؿاَم ٞحها ،مشل ٚياب الخدٟحز ،وٖضم جىىي٘ َغاث ٤الخضعيـ و ٤ٞاخخياظاث اإلاخٗلمحن واججاَاتهم ،وٚياب
صوع ألاؾغة ،والخىاً٢اث التي يلمؿها اإلاخٗلم في اإلاجخم٘ ،وال ق ٪ؤن جدؿحن َظا الخمشل ؾيىٗ٨ـ بيجابا ٖلى التربيت
ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ،وٖلى هىٕ الٗال٢ت التي جغبِ بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلم.
- 4جًمحن ال٨خب اإلاضعؾيت ،مؼيضا مً الىهىم الخاملت ل٣يم خ٣ى ١الاوؿان ،في ظمي٘ م٩ىهاث اإلااصة ،واهخ٣اء
ألاوكُت اإلاؿاٖضة ٖلى َظا الىىٕ مً التربيت.
- 5ججهحز الٟهى ٫الضعاؾيت بمسخل ٠الىؾاثل الضيضا٦خي٨يت الخضيشت٧ ،الخاؾىب ،والىؾاثل الؿمٗيت البهغيت،
وألاهترهيذ ...ألجها ألا٦ثر مؿايغة للٗهغ ،ومالءمت لغٚباث اإلاخٗلمحن واججاَاتهم ،وألا٦ثر ؤزغا في حٛيحر ؾلى٧اتهم و٢يمهم،
بطا ؤخؿً جىْيٟها و ٤ٞما جخُلبه التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان.
- 6جإَحر مضعؽ اللٛت الٗغبيت وج٩ىيىه ظيضا ،في مجا ٫التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان ٖبر "الخ٩ىيً اإلاؿخمغ"،
لخد٣ي ٤ألاَضا ٝالخاليت :
 الخدؿيـ والخىٖيت بإَميت التربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان مً زال ٫جضعيـ ماصة اللٛت الٗغبيت.
 ججضيض َغ ١الخضعيـ و ٤ٞما يىاؾب َظاالىىٕ مً التربيت.
 جىىي٘ ألاوكُت الخٗليميت بما يدىاؾب وهىٕ التربيت اإلاؿتهضٞت.
 الخضعب ٖلى جىْي ٠الخ٣ىياث الخضيشت التي جىاؾب اججاَاث اإلاخٗلمحن.
 الخٗغٖ ٝلى البيضاٚىظياث الخضيشت ،اإلاؿاَمت في بهجاح َظا الىىٕ مً التربيت.
- 7جإؾيـ هىاصو مضعؾيت مسخلٟت الخسههاث ،هاصو " خ٣ى ١الاوؿان" و"هاصو البيئت " و٦ظا هىاصو إلاسخل٠
ألاوكُت اإلاىاػيت لدك٩ل جُبي٣ا للتربيت ٖلى ٢يم خ٣ى ١الاوؿان.
- 8بوكاء زليت الاؾخمإ صازل اإلااؾؿاث الخٗليميت ،جٟ٨ل للمخٗلم خ ٤ؤلاههاث بليه مً َغ ٝمخسههيحن في
ٖلم الىٟـ وٖلم الاظخمإ ،إلاؿاٖضجه ٖلى ججاوػ الٗىاث ٤الىٟؿيت والاظخماٖيت التي جدى ٫صون هجاخه الضعاسخي ،ألن
قٗىع اإلاخٗلم باالَخمام ،يؼيض مً ز٣خه في هٟؿه ،وياَله ال٦دؿاب ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان وجمشلها في ؾلى٦ه.
- 9جؼويض اإلاضعؾت بمسخل ٠الخجهحزاث ،التي جغاعي ٦غامت اإلاخٗلم وخ٣ى٢ه مشل صوع الىٓاٞت الالث٣ت ،والؿاخاث
الىاؾٗت ،والٟهى ٫الضعاؾيت اإلاىاؾبت ،وججهحزاث ؤزغي جاَله لخُبي ٤ال٣يم اإلا٨دؿبت ميضاهيا٧ ،ىؾاثل الى٣ل ،ألاَغ
اإلاغا٣ٞت...ألن اإلاضعؾت هي اإلاجخم٘ اإلاهٛغ الظو يخٗلم مً زالله اإلاخمضعؽ ال٣يم هٓغيا وجُبي٣يا.
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والخىنيت ألازحرة اإلاهمت في َظا اإلاجا ،٫ج٨مً في يغوعة الجهىى بىا ٘٢خ٣ى ١ؤلاوؿان صازل اإلاجخمٗاث الٗغبي،
ختى هد ٤٣الاوسجام بحن ال٣يم التي جغبي ٖلحها اإلاضعؾت ،و٢يم اإلاجخم٘ ،لخجىب الخىا ٌ٢الظو يدى ٫صون هجاح مكغوٕ
التربيت ٖل ٢يم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والظو ٢ض ياصو بلى اػصواظيت الصخهيت.
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العلىت الخلذًشٍت للذولت في إغماٌ الخلىق اإلادمُت بين ؤلاوالق والخلُُذ
صعاعظت وعصة ،باخشت في الض٦خىعاٍ ،جسهو ٢اهىن صولي ٖام ،ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت ،الجؼاثغ

101

ملخق:
جخمخ٘ الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بؿلُت ج٣ضيغيت ؤو بهامل ج٣ضيغو في بٖما ٫الخ٣ى١
اإلادميتٚ ،حر ؤهه باإلا٣ابل خغنذ َظٍ الاجٟا٢ياث ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ الؿلُت م٣يضة بمجمىٖت مً الكغوٍ والًىابِ
التي يجب ٖلى الضو ٫الالتزام والخ٣يض بهاٞ ،االجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لم جتر ٥مؿإلت بٖما ٫الخ٣ى ١للؿلُت
اإلاُل٣ت للضو ٫وبهما عؾمذ ؤلاَاع الٗام لهظٍ الؿلُت ،وَظا مً ؤظل خمايت َظٍ الخ٣ى ١مً الاهتها٧اث التي يم ً٨ؤن
جخٗغى لها مً ٢بل الضو ٫بذجت مماعؾتها لؿلُتها الخ٣ضيغيت.
اليلماث اإلافخاخُت :خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الؿلُت ج٣ضيغيت ،الهامل ج٣ضيغو ،الخ٣ى ١اإلادميت ،الكغوٍ والًىابِ،
الاهتها٧اث .

Abstract
The states parties to the international human rights conventions enjoy discretionary
power ,or margin of appreciation for the realization of the rights protected but in turn , this
power should be constrained by a set conditions and controls that states must be abide by
them.
The states parties to the international human rights conventions did not leave the issue
of implantation of these rights to the absolute power of the states but put a general framework
for the exercise of this authority in order to protect this rights from violations which states can
commit under the pretext of exercising there discretionary power.
Keywords: human rights, discretionary power , margin appreciation, controls, violations
conditions.

ملذمت
حٗخبر مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان مؿإلت صازليت بالضعظت ألاولىٞ ،الضولت هي الخامي ألاو ٫لها خيض يؿدىض بلحها في
اإلا٣ام ألاو ٫جإ٦يض الخمخ٘ بالخ٣ى ١والخغياث ل٩ىجها ألا٢غب في ج٣ضيغ اإلاكا٧ل والهٗىباث التي ٢ض جدضر في ؤلاَاع
الضازلي لظل ٪جغ٦ذ مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لها خحزا ؤو مجاال لخدضص ٞيه ٦يٟيت بٖما ٫الخ٣ى١
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اإلادميت ،وطل ٪بما ًٖ َغيٞ ٤غى ال٣يىص ٖلحها في الٓغو ٝالٗاصيت ؤو حُٗيلها وو ٠٢الٗمل بها في الٓغوٚ ٝحر الٗاصيت
التي يم ً٨ؤن جمغ بها ،ويُلٖ ٤لى َظا الخحز ؤو اإلاجا ٫في ٣ٞه ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ب " الهامل الخ٣ضيغو "
ؤو الؿلُت الخ٣ضيغيت للضولت .
وؤلاق٩ا ٫الظو يُغح في َظا الهضص:
إلى أي مذي ًمىً للذولت أن جماسط ظلىتها الخلذًشٍت في مجاٌ إغماٌ الخلىق اإلادمُت ؟ بمػنى آخشَ :ل
العلىت اإلامىىخت للذولت بملخض ى الاجفاكُاث الذولُت لخلىق ؤلاوعان في مجاٌ إغماٌ الخلىق اإلادمُت مىللت أو
ملُذة ؟
لئلظابت ٖلى َظا ؤلاق٩ا ٫ؾيخم ج٣ؿيم اإلاىيىٕ و٣ٞا للخُت الخاليت :
اإلابدث ألاوٌ :مفهىم العلىت الخلذًشٍت للذولت ( الهامؾ الخلذًشي ).
اإلاىلب ألاوٌ :حٗغي ٠الؿلُت الخ٣ضيغيت ( الهامل الخ٣ضيغو ).
اإلاىلب الثاوي :جُبي٣اث هٓغيت الهامل الخ٣ضيغو .
اإلابدث الثاوي :مناَش إغماٌ العلىت الخلذًشٍت .
اإلاىلب ألاوٌ :الؿلُت الخ٣ضيغيت للضولت في ٞغى ال٣يىص الضاثمت ٖلى الخ٣ى ١والخغياث .
اإلاىلب الثاوي :الؿلُت الخ٣ضيغيت للضولت في ٞغى ال٣يىص اإلاا٢خت ٖلى الخ٣ى ١والخغياث.
اإلابدث ألاوٌ :مفهىم العلىت الخلذًشٍت للذولت ( الهامؾ الخلذًشي )
بن ألانل في جىٟيظ ويمان اخترام الخ٣ى ١والخغياث َى مً نالخياث الضو ،٫لهظا جغ٦ذ مسخل ٠الاجٟا٢ياث
الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مؿإلت الخىٓيم ال٣اهىوي الخام بالخمخ٘ بها ومماعؾتها صازل هُا ١واليتها الً٣اثيت للؿلُت
الخ٣ضيغيت للضو ٫ألاَغاٞ ٝحها ،1لهظا ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا اإلابدض بلى الخُغ ١إلاسخل ٠الخٗغيٟاث التي ٢ضمذ للؿلُت
الخ٣ضيغيت مً هاخيت وبلى مسخل ٠جُبي٣اتها مً زال ٫حؿليِ الًىء ٖلى ؤَم الً٣ايا التي ٖىلجذ ٞحها مً هاخيت ؤزغي
.
اإلاىلب ألاوٌ :حػشٍف العلىت الخلذًشٍت ( الهامؾ الخلذًشي )
في الخ٣ي٣ت ٢ضمذ ٖضة حٗغيٟاث للؿلُت الخ٣ضيغيت ( الهامل الخ٣ضيغو ) هظ٦غ مً بيجها:
2

 -1هي الهالخيت اإلاترو٦ت للضو ٫ألاَغا ٝلخ٣ىيم ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بؿياؾتها الٗامت طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان.

 1زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف (احلقوؽ ا﵀مية ) ،اجلزء الثاِّن ،دار الثقافة ،األردف ،ٕٜٓٓ ،ص .93
ٕ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف (ادلصادر وسائل الرقابة ) ،اجلزء األوؿ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردف ،ٕٓٓٛ ،ص
.ٔٚٚ
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 -2هي الخض الظو جدىخى ٖىضٍ َيئاث الغ٢ابت الاجٟا٢يت اإلاسخهت بد٣ى ١ؤلاوؿان لهالر الؿلُاث الىَىيت ٧ي
1
جماعؽ َظٍ ألازحرة ؾلُت ج٣ضيغيت في جُبي ٤ؤخ٩ام اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
2

-3هي جغ ٥للضو ٫خغيت الخ٣ضيغ في مجا ٫بٖما ٫الخ٣ى ١اإلادميت صون ؤن جخٗغى ؤٖمالها للخ٨م بٗضم اإلاكغوٖيت .

مً زال ٫الخٗغيٟاث اإلاخ٣ضمت الظ٦غ يم ً٨حٗغي ٠الؿلُت الخ٣ضيغيت ٖلى ؤجها " :جل ٪الخغيت اإلاخاخت للضو ٫في
جىٓيم وجدضيض ٦يٟيت مماعؾت الخ٣ى ١والخغياث وطل ٪بما بٟغى ٢يىص ٖلحها بهٟت صاثمت ؤو وٟ٢ها وحُٗيلها بهٟت
ما٢خت وَظا في بَاع الًىابِ واإلاٗايحر التي ويٗتها اإلاىازي ٤الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان " .
بن اإلاالخٓت التي يم ً٨ببضائَا ٖلى الخٗغيٟاث اإلاخ٣ضمت الظ٦غ هي ؤجها وبن ٧اهذ جسخل ٠في الهياٚت بال ؤجها
جدخىو ٖلى هٟـ اإلاًمىن واإلاٗجى ،وبالخالي ٞةن الؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت للضو ٫في مجا ٫بٖما ٫الخ٣ى ١اإلادميت
حؿدىض في اإلا٣ام ألاو ٫بلى ٨ٞغة جىػي٘ الؿلُاث والهالخياث بحن الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
مً ظهت ،وَيئاث الغ٢ابت وؤلاقغا ٝمً ظهت ؤزغي بكإن اخترام وجُبي ٤الالتزاماث اإلاىاؾبت الجٟا٢ياث خ٣ى١
ؤلاوؿان ،3يٗجي ؤهه َىا ٥مؿاوليت
مكتر٦ت جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الؿلُاث الىَىيت وَيئاث الغ٢ابت لخإمحن اخترام ؤخ٩ام اجٟا٢ياث خ٣ى ١ؤلاوؿانَ ،4ظٍ
ألازحرة ؤو َ -يئاث الغ٢ابت -زانت الً٣اثيت مجها ٧ان لها الضوع الباعػ في ْهىع هٓغيت الهامل الخ٣ضيغو مً زال٫
مسخل ٠الً٣ايا التي ٖغيذ ٖلحها ،وَظا ما ؾيخم مٗالجخه في الٗىهغ اإلاىالي .
اإلاىلب الثاوي :جىبُلاث هنشٍت الهامؾ الخلذًشي.
يغظ٘ الًٟل في ْهىع هٓغيت " الهامل الخ٣ضيغو "  Marge d'appréciationبلى الً٣اء ألاوعبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
ممشال في اإلاد٨مت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خيض جخ٨غع ٦شحرا ٖباعة " الهامل الخ٣ضيغو " في مسخل ٠اظتهاصاتها وؤنبدذ
جمشل مٟخاخا ؤؾاؾيا لٟهم آليت جٟؿحر اإلاد٨مت لالجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وؤخ٩امها . 5
و مً ؤبغػ الً٣ايا التي ؤقاعث لها هظ٦غ :
 كمُت : Lawlessخيض ؤ٢غث اإلاد٨مت بلى ؤن الضولت الُغ ٝاإلاٗىيت جخمخ٘ بؿلُت ج٣ضيغيت ( َامل ج٣ضيغو مٗحن )مً ؤظل ج٣ضيغ وظىص خالت الُىاعت ،و٢ض بغعث اإلاد٨مت عؤحها َظا بمؿاوليت خ٩ىمت الضولت اإلاٗىيت في خمايت قٗبها مً
ؤو زُغ يتهضصٍ.

ٔ زلمد خليل ادلوسى ،االلتزامات االجيابية يف االتفاقية األوربية حلقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية ،رللة حلقوؽ ،اجمللد الثاِّن ،العدد لثاِّن  ،جامعة البحرين،ٕٓٓ٘ ،
ص .ٜٔٙ
 2حسُت مصطفى سَلمة ،التحلل ادلشروع من االلتزامات الدولية  ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، ٕٓٓٛ ،ص ص .165 ،164
ٖ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،مرجع سابق .اجلزء الثاِّن ،ص ٕ.ٜ
 4زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء الثاني ،مرجع سابك ،ص .92
٘ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص .ٔٚٚ
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 1976اإلاخٗل٤
 كمُت  : Handysideخيض ؤوضخذ اإلاد٨مت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خ٨مها الهاصع بخاعيش/12/7بىو اإلااصة 10مً الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن " :الؿلُاث الىَىيت لها ؤن جد٨م بضاءة ٖلى خ٣ي٣ت الخاظاث
الاظخماٖيت الًغوعيت التي جضزل في هُا ١خالت الًغوعة " ٞ ،3اجها ٫الضو ٫ألاَغا ٝاإلاباقغ واإلاؿخمغ بالٓغوٝ
اإلاىظىصة صازلها ججٗل مً ؾلُاث الضولت في م٩ان ؤًٞل مً الً٣اء الضولي إلُٖاء عؤو يخٗل ٤بًغوعة ٢يض مٗحن ٖلى
ؤخض الخ٣ى ١اإلا٣غعة . 4
ومً ظهت ؤزغي ؤ٦ض البروجى٧ى 15٫اإلالخ ٤باالجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿانٖ ،5لى يغوعة التزام الضو٫
ألاَغاٖ ٝلى يمان اخترام الخ٣ى ١والخغياث التي جدضصَا الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبغوجى٧ىالتها ،وهي بظل٪
جخمخ٘ بهامل ج٣ضيغو جدذ ع٢ابت اإلاد٨مت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَظا ما ؤوضخه ٦ظل ٪الخ٣غيغ الخٟؿحرو لهظا
البروجى٧ى ٫خيض ؤ٦ض ؤن الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت ألاوعبيت جملَ ٪امل ج٣ضيغو يخٗل ٤بٓغو٧ ٝل ً٢يت وبالخ٣ى١
والخغياث التي يكاع بلحها وؤن اإلادا٦م الىَىيت ماَلت ٢بل الً٣اء الضولي لخ٣ضيغ ألاويإ والاخخياظاث صازل ً٢ائها
٢بل اجساطَا ألخ٩امها و٢غاعاتها.6
وٖليه ٞةن َظا البروجى٧ى ٫ظاء ليضٖ ٫لى خغم الخبراء في مجلـ ؤوعبا ٖلى الخإ٦يض ٖلى ؤن الاجٟا٢يت ألاوعبيت
م٨ملت لؤلهٓمت الىَىيت للضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟا٢يت وؤجها ال جدل مدل َظٍ ألاهٓمت ول٨جها جإحي في مغخلت الخ٣ت،
وؤن َامل الخ٣ضيغ اإلامىىح لهظٍ الضو ٫يؿاٖض ً٢اءَا الىَجي ٖلى ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤوياٖها وؤهٓمتها خحن يهضع
7
ؤخ٩امه و٢غاعاجه بسهىم اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت والتي جىو ٖلحها َظٍ الاجٟا٢يت وجدمحها ؤيًا.
وزالنت إلاا ج٣ضم ط٦غٍ يدبحن ؤن الضو ٫ممشلت في ؾلُاتها الىَىيت هي اإلاؿاو ٫ألاو ًٖ ٫بهٟاط ؤخ٩ام الاجٟا٢ياث
الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وطلَ ًٖ ٪غي ٤مىدها خغيت ازخياع الخضابحر وؤلاظغاءاث الالػمت و التي جغاَا يغوعيت إلهٟاط
التزاماتها الضوليت في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان وَظا في بَاع الؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت لها .

ٔ ىذه القضية رفعت ضد احلكومة االيرلندية ،حيث ادعى فيها الشاكي أنو مت القبض عليو واعتقالو وحرمانو من حقوقو اليت كفلتها لو االتفاقية األوربية حلقوؽ
اإلنساف ،واليت منها احلق يف احلرية واألماف الشخصي واحلق يف زلاكمة عادلة ،بيد أف الدولة بررت ما اٗتذتو من إجراءات على أساس وجو د حالة الطوارئ ،وكذلك
دفعت بأف ادلتهم كاف متورطا يف أنشطة اًف يش اجلمهوري االيرلندي ،وبالتايل ال جيوز لو التمسك باحلقوؽ اليت تضمنتها االتفاقية األوربية حلقوؽ اإلنساف استنادا إىل
ادلادة  ٔٚمن االتفاقية ،اليت هتدؼ إىل منع اجلماعات الشمولية من استغَلؿ احلقوؽ واحلريات اليت تكفلها االتفاقية لتحقيق أىدافها.
لتفصيل أكثر أنظر.ECtHR , Lawless case , judgment of 1 July 1961. :
2
LOUIS ( Favoreu ) et les autres , Droit des Libertés Fondamentales , 1 édition , Dalloz , France , 2000
, p .367.
 3خَتي أمحد الكباش ،احلماية اجلنائية حلقوؽ اإلنساف ،دار اجلامعيُت ،القاىرة ٕٕٓٓ ،ص ٖ. ٜٔ
ٗ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف (ادلصادر وسائل الرقابة) ،اجلزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص .ٔٚٛ
٘ لقد مت اعتماد ىذا الربوتوكوؿ من قبل جلنة وزراء رللس أوربا ٔتدينة سًتاسبورغ الفرنسية ومت فتحو للتوقيع بتاريخ ٕٗ ٕٖٓٔ/ٙ/ولكنو مل يدخل بعد حيز التنفيذ .
 ٙالربوتوكوؿ ٘ٔ ادللحق باالتفاقية األوربية حلقوؽ اإلنساف والتقرير التفسَتي لو متوفراف على ادلوقع www.echr.coe.int:
 ٚزلمد األمُت ادليداِّن ،بروتوكوالف جديداف مضافاف إىل االتفاقية األوربية حلقوؽ اإلنساف ،رللة اجلناف حلقوؽ اإلنساف ،العداداف ٗ ،٘-لبناف ،ٕٖٓٔ ،ص .ٔٗٛ
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اإلابدث الثاوي :مناَش إغماٌ العلىت الخلذًشٍت
ل٣ض جغ٦ذ مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلايت مجها وؤلا٢ليميت للضو ٫ألاَغاٞ ٝحها مؿإلت
جىٓيم وجدضيض ٦يٟيت مماعؾت الخ٣ى ١والخغياث لؿلُتها الخ٣ضيغيت ،وطل ٪مً زال ٫الؿماح لها باجساط ما جغاٍ مىاؾبا
مً الخضابحر وؤلاظغاءاث الًغوعيت ،والتي جىُىو ٚالبا ٖلى ٞغى ٢يىص صاثمت ؤو ٢يىص ما٢خت ٖلى الخمخ٘ بهظٍ الخ٣ى،١
لظل ٪ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا اإلابدض بلى جدضيض مضي جمخ٘ الضو ٫بؿلُتها الخ٣ضيغيت ؾىاء في مجاٞ ٫غى ٢يىص صاثمت ؤو
٢يىص ما٢خت ٖلى الخ٣ى ١والخغياث.
اإلاىلب ألاوٌ :العلىت الخلذًشٍت للذولت في فشك اللُىد الذابمت غلى الخلىق والخشٍاث .
جخمخ٘ الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بؿلُت ج٣ضيغيت واؾٗت في مجا ٫بٖما ٫الخ٣ى١
اإلادميت ًٖ َغيٞ ٤غى ال٣يىص ٖلحها، 1و َظا في بَاع التزامها بمجمىٖت مً الكغوٍ التي ييبػي ٖلحها مغاٖاتها ؤزىاء
ٞغيها لهظٍ ال٣يىص  ،وجخمشل َظٍ الكغوٍ في :
 -1مؽشوغُت اللُذ :بمٗجى ؤن ي٩ىن ال٣يض مىهىنا ٖليه بم٣خطخى ال٣اهىن ،ؤو مٟغويا في خضوص الكغوٍ التي
هو ٖلحها ال٣اهىن واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن الضولي  ،2ويؿدىض َظا الكغٍ بلى مبضؤ َام َى مبضؤ اإلاكغوٖيت ،الظو يٗخبر
مبضؤ ؤؾاسخي في ْل صولت ال٣اهىن ،وٖليه يٗخبر باَال ٢يام الضولت بىي٘ ٢يىص ٖلى الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في الاجٟا٢ياث
3
الضوليت صون ؤن ي٩ىن َىا٢ ٥اهىن مؿب ٤يٗتر ٝلها بظل. ٪
 -2أن ًىىن اللُذ لشوسٍا في مجخمؼ دًملشاوي :مٗجى طل ٪ؤن الخضابحر اإلا٣يضة يجب ؤن ج٩ىن يغوعيت لخمايت
بخضي الٛاياث اإلادضصة والتي جسخل ٠مً خ ٤آلزغ ٚحر ؤهه يم ً٨اٖخباع َظٍ الٛاياث جسو ألامً الىَجي وألامً الٗام
وؾالمت الضولت والغزاء الا٢خهاصو وخمايت الصخت ؤو آلاصاب الٗامت ،وخمايت خ٣ى ١وخغياث الٛحر ،4وٖليه ٞاهه في ٚحر
َظٍ الخاالث ال يجىػ للضولت ٞغى ال٣يىص ٖلى الخ٣ى ١اإلادميت .
 -3الخىاظب بين اللُىد وألاَذافَ :ظا َى الكغٍ الشالض اإلاىهىم ٖليه في اإلاىازي ٤الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
والظو يدض مً ؾلُت الضولت في وي٘ ال٣يىص ٖلى الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظٍ اإلاىازي ،٤وٖليه ٞةن الخ٣ييض ال ي٩ىن مبرعا
5
بطا ٧اهذ ال٣يىص اإلاخسظة ال جدىاؾب م٘ ْغو ٝالخالت وواٗ٢ها .
لم ج٨خ ٠الاجٟا٢ياث الضوليت بالىو ٖلى َظٍ الكغوٍ وبهما ؤجبٗتها بغ٢ابت ألاظهؼة اإلاٗىيت بدمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان
خيض ؤو٧لذ لها مهمت ٞدو مضي مكغوٖيت ال٣يىص اإلاٟغويت ٖلى الخ٣ى ١وطلَ ًٖ ٪غي ٤الخد ٤٣مً ؤن الؿلُاث
ٔ يطلق على ىذا النوع من القيود ب " القيود دائمة" ٘تييزا ذلا عن القيود اليت تفرض يف الظروؼ االستثنائية.
ٕ عزت سعد السيد الربعي ،محاية حقوؽ اإلنساف يف ظل التنظيم الدويل ،دار العاص ،ٜٔٛ٘ ،ص .ٜٜ
ٖ زلمد يوسف علواف ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف  ،رللة احلقوؽ ،العدد الثالث ،القسم األوؿ  ،الكويت ،ٜٔٛ٘ ،ص ٓ.ٔٙ
ٗادلرجع نفسو ،ص ٔ.ٔٙ
٘ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص ٖ.ٔٚ
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الىَىيت صازل الضولت ٧ان لضحها ألاؾباب ال٩اٞيت ل٩ي حٗخ٣ض ؤن َظا الخضزل ؤو ال٣يض ٧ان يغوعيا مً ؤظل جد٣ي٤
1
ألاٚغاى اإلادضصة .
و مً ؤمشلت طل ٪هظ٦غ ً٢يت Handsideيض اإلامل٨ت اإلاخدضة خيض اٖخبرث اللجىت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ( ؾاب٣ا )
ؤن َىا ٥مؿاؾافي خغيت الخٗبحر اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 10مً الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لم ي ً٨الػما في
1976مؿدىضة في طل ٪بلى ٨ٞغة
مجخم٘ صيم٣غاَي ،في خحن زلهذ اإلاد٨مت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٢غاعَا بخاعيش/12/8
الهامل الخ٣ضيغو الظو جخمخ٘ به الضولت في مؿاثل ألازال ١بلى ؤن الخضابحر التي ويٗتها اإلاد٨مت ٖلى خغيت الخٗبحر
واإلاخمشلت في مهاصعة الُبٗت ألاولى " لل٨خاب ألاخمغ الهٛحر " ال جسال ٠اإلااصة 10مً الاجٟا٢يت ،خيض وعص الىو ٖلى
َظٍ ال٣يىص في ال٣اهىن البريُاوي ٦ما ؤجها حؿتهض ٝخمايت ألازال ١التي جدخ ٟٔالضولت ٞحها بهامل ج٣ضيغو ،و٢ض ٧اهذ
2
يغوعيت في مجخم٘ صيم٣غاَي مً ؤظل خمايت ألازال ١الٗامت .
وٖليه ٞةن الهالخياث اإلامىىخت للضو ٫في ٞغى ووي٘ ٢يىص صاثمت ٖلى الخ٣ى ١والخغياث هي نالخياث م٣يضة
بمجمىٖت مً الكغوٍ والًىابِ جًمىتها مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألن الٛغى والهض ٝألاؾاسخي
مً َظٍ ال٣يىص َى يغوعة الخٟاّ ٖلى اإلااؾؿاث الضيم٣غاَيت والُاب٘ الضيم٣غاَي للضولت في ألاو٢اث الٗاصيت  ،3ومً
هاخيت ؤزغي لم ج٨خَ ٠ظٍ الاجٟا٢ياث بهظا الىىٕ مً ال٣يىص وبهما ويٗذ هىٖا آزغ مً ال٣يىص وهي ال٣يىص اإلاا٢خت خيض
جغ٦ذ للضو ٫ؾلُت ج٣ضيغيت في ج٣غيغ بزًإ الخ٣ى ١لهظا الىىٕ مً ال٣يىص ،وَظا ما ؾيخم جىييده في الٗىهغ اإلاىالي.
اإلاىلب الثاوي:العلىت الخلذًشٍت للذولت في فشك اللُىد اإلاؤكخت غلى الخلىق والخشٍاث.
حٗض الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ؤ٦ثر اإلاٗاَضاث الضوليت التي اٖترٞذ وؤ٢غث مغاٖاة إلاهلخت الضو٫
بةم٩اهيت الالخجاء بلى الخدلل اإلاا٢ذ مً بٌٗ الالتزاماث الىاعصة ٞحها  ،4مً ؤظل مىاظهت ألاويإ الاؾخصىاثيت التي
جىُىو ٖلى وظىص زُغ حهضص خياة ألامت ٞحها ،و٢ض جغ٦ذ َظٍ الاجٟا٢ياث للضو ٫ألاَغا ٝمؿإلت ج٣ضيغ يغوعة اجساط
بظغاءاث لى ٠٢ؤو حُٗيل بٌٗ التزاماتها في مشل َظٍ الٓغو 5،ٝوطل ٪ل٩ىن الؿلُاث صازل الضولت في وي٘ ؤمشل مً
َيئاث الغ٢ابت الاجٟا٢يت إلٖالن وظىص الخُغ الٗام  ،6ل٨جها في اإلا٣ابل لم جترَ ٥ظٍ الؿلُت مُل٣ت جماعؾها الضو٦ ٫يٟما
٦يٟما قاءث وبهما ٢يضتها بمجمىٖت مً الًىابِ التي خضصتها اإلااصة الغابٗت مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهيت
والؿياؾيت  ،7والتي ج٣ابلها اإلااصة 15مً الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلااصة 27مً الاجٟا٢يت ألامغي٨يت لخ٣ى١
ؤلاوؿان واإلااصة الغابٗت مً اإلايشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،ومً ؤبغػ َظٍ الكغوٍ:
ٔ زلمد يوسف علواف ،مرجع سابق ،ص .ٔٙٚ
ٕ ادلرجع نفسو ،ص ص .ٔٙٛ-ٔٙٚ
 3زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء الثاِّن ،مرجع سابق ،ص .81
ٗ حسُت مصطفى سَلمة ،التحلل ادلشروع من االلتزامات الدولية  ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، ٕٓٓٛ ،صٓٔ.
٘ يطلق على ىذا النوع من القيود ب " القيود ادلؤقتة أو القيود غَت العادية.
 ٙزلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء الثاِّن ،مرجع سابق ،ص .ٜٛ
 ٚتنص ادلادة الرابعة من العهد الدويل للحقوؽ ادلدنية والسياسية على -ٔ "" :جيوز للدوؿ األطراؼ يف االتفاقية احلالية يف أوقات الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمة
األمة واليت يعلن عن وجودىا بصفة رمسية ،أف تتخذ ـ ف اإلجراءات ما حيلها من التزاماهتا طبقا لَلتفاقية احلالية إىل ادلدى الذي تقتضيو بدقة متطلبات الوضع ،على
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-1لشوسة وحىد خىش يهذد خُاة ألامتَ:ظا الكغٍ يٗخبر يغوعو حؿدىض بليه الضو ٫لخبريغ حُٗيلها ووٟ٢ها لبٌٗ
الخ٣ى ١ألن الٛغى مً بي٣ا ٝالٗمل ببٌٗ الخ٣ىَ ١ى خمايت ألامت وليـ ؤو َض ٝآزغ مغجبِ بالى ٟ٘الٗام ،1ومً
ؤمشلت طل :٪ال٩ىاعر الُبيٗيت ،الخغوب والجزاٖاث اإلاؿلخت بلى ٚحر طل ٪مً الٓغو ٝوألاػماث  ،وفي َظا الهضص جماعؽ
َيئاث الغ٢ابت اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان ع٢ابت ٖلى الٗىانغ اإلا٩ىهت للخُغ الٗام الظو حهضص خياة ألامت  ،2وباإلا٣ابل
قضصث اإلاد٨مت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى يغوعة " :بجاخت َامل ٖغيٌ مً الخ٣ضيغ للؿلُاث الىَىيت ليـ ِ٣ٞ
لخ٣غيغ ما بن ٧اهذ الضولت جىاظهها خالت زُغ حهضص خياة ألامت و٦ظل ٪للبذ في َبيٗت وهُا ١الخُٗيل لخٟاصيه ". 3
-2أن جىىن الخذابير اإلاخخزة في الخذود التي ًلخميها الىلؼ :اإلا٣هىص بهظا الكغٍ ؤن الخضابحر التي جلجإ بلحها
الضولت لى ٠٢ؤو حُٗيل الخ٣ى ١اإلابيىت في الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان يجب ؤن ج٩ىن في الخضوص الالػمت وؤال
جخجاوػ ما جدخمه م٣خًياث الخا ،،٫بمٗجى ؤن ج٩ىن َىاٖ ٥ال٢ت ملمىؾت بحن َظا الخضبحر والىي٘ الظو جغيض الضولت
4
الؿيُغة ٖليه.
-3غذم اإلاعاط بااللتزاماث الذولُت الىاؼئت غً اللاهىن الذولي:ماصي َظا الكغٍ ؤن الخضابحر التي جخسظَا
الضو ٫في مجا ٫الى ٠٢اإلاا٢ذ لبٌٗ الخ٣ى ١يجب ؤن ال جخٗاعى م٘ الالتزاماث الىاعصة في مٗاَضاث صوليت ؤزغي ج٩ىن
َغٞا ٞحها و٢ذ الاهًمام ؤو جهبذ َغٞا ٞحها في و٢ذ الخ ،٤وال يؿتهضَ ٝظا الىو الالتزاماث الخٗا٢ضيت  ،ِ٣ٞبل
5
يكمل ٦ظل ٪الالتزاماث اإلاؿخمضة مً ال٣اهىن الضولي بك٩ل ٖام ؤو ال٣اهىن الٗغفي واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن .
 -4مشاغاة مبذأ غذم الخمُيز في جىبُم ؤلاحشاءاث اإلاخخزة :يٗخبر مبضؤ ٖضم الخميحز مً اإلاباصت الٗامت لخ٣ى١
ؤلاوؿانٞ ،مى٘ الخميحز ٖلى ؤو ؤؾاؽ ٧ان ،باإلياٞت بلى ٧ىهه هديجت َبيٗيت إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الىاؽ ،جبرػ ؤَميخه مً
خيض ٧ىهه مبضؤ ٖاما ييبػي ؤن جدترم في بَاعٍ ٧اٞت الخ٣ى ١والخغياث ؤلاوؿاهيت ،وال جخدٗٞ ٤٣اليت َظٍ ألازحرة بطا وظض

أف ال تتناىف ىذه اإلجراءات مع التزاماهتا األخرى ٔتوجب القانوف الدويل ودوف أف تتضمن ٘تييزا على أساس العنصر أو اللوف أو اجلنس أ و اللغة أو الديانة أو األصل
االجتماعي .
ٕ -ليس يف ىذا النص ما جييز التحلل من االلتزامات ادلنصوص عليها يف ادلواد  ٙو ٚو ( ٛالفقرتُت ٔ  ) ٕ،و ٘ٔ و ٔٙو. ٔٛ
ٖ -على كل دولة طرؼ يف االتفاقية احلالية تستعمل حقها يف التحلل من التزاماهتا أف تبلغ الدوؿ األخرى األطراؼ يف االتفاقية احلالية فو را عن طريق األمُت العاـ
لألمم ادلتحدة بالنصوص اليت أحلت نفسها منها واألسباب اليت دفعتها إىل ذلك ،وعليها كذلك وبالطريقة ذاهتا أف تبلغ نفس الدوؿ بتاريخ إهنائها ذلك التحلل .
ٔ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء الثاِّن ،مرجع سابق ،ص .ٛٛ
ٕ يشًتط يف اخلطر العاـ الذي تستند اليو الدوؿ كمربر لتعطيل بعض احلقوؽ توافر الشروط التالية :
ٔ -جيب أي يكوف اخلطر جسيم حاؿ أو وشيك الوقوع يهدد حياة األمة .
 -2أف يهدد اخلطر حياة األمة بأسرىا.
ٖ -استحالة مواجهة اخلطر أو التهديد بالطرؽ العادية.
3
Court EDH, Case of lreland v.United Kingdom , judgment of 18 January 1978 , Para207.
زلمد يوسف علواف ،مرجع سابق ،ص.ٔ٘ٔ.
٘ زلمد يوسف علواف ،مرجع سابق ،ص ٘٘ٔ.
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ؤو هىٕ مً الخميحز بحن ٞغص وآزغ 1.وٖليه ٞةن ؤلاظغاءاث التي جخسظَا الضولت ييبػي ؤن ال جخًمً ؤو جميحز ٖلى ؤؾاؽ
ألانل ؤو اللىن ؤو الجيـ الضيً بلى ٚحر طل.٪
-4غذم اإلاعاط ببػن الخلىق :ل٣ض جًمىذ مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖضصا مً الخ٣ى ١التي
يمى٘ ٖلى الضو ٫مسالٟتها ؤو الخدلل مجها ؤو ج٣ييضَا مهما ٧اهذ الٓغوٞ ،ٝهي خ٣ى ١ونٟذ بإجها خ٣ى ١ؤؾاؾيت
يخىظب ٖلى الضو ٫خمايتها ونياهتها ختى في ػمً الخغب والجزاٖاث اإلاؿلخت ؤو ؤو زُغ ٖام حهضص خياة ألامت ،و٢ض ظغث
الٗاصة ٖلى حؿميت َظٍ الخ٣ى " :١بالخلىق غير اللابلت للخدلل أو اإلاعاط " وؤَلٖ ٤لحها ٦ظل ٪ب " :الىىاة الفلبت
لخلىق ؤلاوعان"  ،2وبالخالي ٞةهه ال يجىػ الخظعٕ بالخغوب ؤو الايُغاباث الضازليت والجزاٖاث اإلاؿلخت ؤو ؤو ْغٝ
اؾخصىاجي آزغ ٦مبرع للخغوط ًٖ َظٍ الخ٣ى ، 3١ومً ؤبغػ َظٍ الخ٣ى :١الخ ٤في الخياة والخ ٤في ٖضم الخٗغى
للخٗظيب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت الالبوؿاهيت ؤو اإلاهيىت ؤو ال٣اؾيت بلى ٚحر طل.٪
وٖلى ؤؾاؽ ما ج٣ضم بياهه يدبحن ؤن الؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت للضو ٫ؾىاء في ٞغى ال٣يىص ؤو حُٗيل بٌٗ
الخ٣ى ١هي ؾلُت مدضوصة ،وما يا٦ض مدضوصيت َظٍ الؿلُت ما ههذ ٖليه اإلااصة الخامؿت مً الٗهض الضولي للخ٣ى١
اإلاضهيت والؿياؾيت والتي ج٣ابلها اإلااصة 17مً الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلااصة 29مً الاجٟا٢يت ألامغي٨يت لخ٣ى١
ؤلاوؿان واإلااصة 43مً اإلايشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان خيض جىو :
" -لِغ في َزا الػهذ أي خىم ًجىص جأوٍله غلى هدى ًفُذ اهىىابه غلى أي خم ألي دولت أو حماغت أو شخق
بمباؼشة أي وؽاه أو اللُام بأي فػل يهذف إلى إَذاس أي مً الخلىق أو الخشٍاث اإلاػترف بها في َزا الػهذ أو إلى
فشك كُىد غليها أوظؼ مً جلً اإلاىفىؿ غليها فُه .
 ال ًلبل فشك أي كُذ أو أي جمُِم غلى أي مً خلىق ؤلاوعان ألاظاظُت اإلاػترف بها أو الىافزة في أي بلذجىبُلا للىاهين أو اجفاكُاث أو أهنمت أو أغشاف ،بزسَػت هىن َزا الػهذ ال ٌػترف بها أو هىن اغترافه بها ألُم
مذي".
َظا الىو يكحر بلى وظىص ٢يىص ٖلى اؾخسضام ألاٞغاص لبٌٗ الخ٣ى ١مدل الخمايت بال ؤجها ٢يىص واعصة ٖلى
ؾبيل الخدضيض والخهغ ،يخٗحن ٖلى الضو ٫الالتزام بدضوصَا وال يجىػ الخظعٕ بها مً ٢بل الضو ٫ألاَغا ٝلىي٘ ٢يىص
ؤ٦ثر مجها هُا٢ا ،4بمٗجى آزغ ؤهه ٖلى الضو ٫ؤزىاء مماعؾتها لؿلُتها الخ٣ضيغيت ؾىاء في ج٣ييض الخ٣ى ١ؤو حُٗيلها يخىظب
ٖلحها الالتزام باألَضا ٝالتي ؤعاصث جد٣ي٣ها وهي اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام وألامً الىَجي والاؾخ٣غاع ،وبالخالي يجب
ٖلحها ؤن ال جخٗضي َظٍ ألاَضا ٝاإلاكغوٖت وبال جدىلذ ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً ٢بلها بلى بظغاءاث ٚحر مكغوٖت وحٗخبر
اهتها٧ا للخ٣ى ١والخغياث وبالخالي جترجب ٖلحها اإلاؿاوليت الضوليت.
ٔ حسُت مصطفى سَلمة ،مرجع سابق ،ص .ٕٔٔ.
ٕ زلمد يوسف علواف ،زلمد خليل ادلوسى ،اجلزء الثاِّن  ،مرجع سابق ،ص.ٔٚ .
ٖ لينا الطباؿ ،االتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوؽ اإلنساف ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،لبناف ،ٕٓٔٓ ،ص. ٙ .
ٗ خَتي أمحد الكباش ،احلماية اجلنائية حلقوؽ اإلنساف ،دار اجلامعيُت ،القاىرة ،ٕٕٓٓ ،ص .ٔٛٙ
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الخاجمت
ل٣ض جغ٦ذ مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الخغيت للضو ٫في مجا ٫بٖما ٫الخ٣ى ١اإلادميت ٞ،ؿمذ
لها باجساط ما جغاٍ مىاؾبا مً ؤلاظغاءاث والخضابحر الًغوعيت ،ل٨جها في اإلا٣ابل ٢يضث َظٍ الخغيت بىهها ٖلى مجمىٖت مً
الًىابِ والكغوٍ التي ؤلؼمذ الضوٖ ٫لى يغوعة الخ٣يض بها ؾىاء في مجاٞ ٫غى ال٣يىص ؤو حُٗيل الٗمل ببٌٗ
الخ٣ى ١والتي حٗخبر بمشابت ٢يىص ٖلى الؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت لها بم٣خطخى َظٍ الاجٟا٢ياث  ،والتي حك٩ل يماهاث
لخمايت الخ٣ى ١والخغياث مً الاهتها٧اث التي يم ً٨ؤن جخٗغى لها مً ٢بل الضو. ٫
وٖليه ومً زال ٫صعاؾدىا للؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت للضو ٫جىنلىا للىخاثج الخاليت :
 الؿلُت الخ٣ضيغيت اإلامىىخت للضو ٫في بٖما ٫الخ٣ى ١اإلادميت هي ؾلُت م٣يضة جماعؽ في بَاع يىابِ مدضصةبمىظب ههىم نغيدت جًمىتها مسخل ٠الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلايت مجها وؤلا٢ليميت.
 بن الٛايت والهض ٝمً وظىص ههىم في الاجٟا٢ياث اإلاٗىيت بد٣ى ١ؤلاوؿان جىٓم ؾلُت الضو ٫في ٞغى ٢يىصبك٩ل صاثم ؤو ما٢ذ َى مى٘ الضو ٫مً ؤن جخٗؿ ٠في مماعؾتها لؿلُتها الخ٣ضيغيت وجخدىَ ٫ظٍ الؿلُت مً وؾيلت
لخىٓيم مماعؾت الخ٣ى ١والخغياث بلى وؾيلت إلٞغاَ ٙظٍ الخ٣ى ١مً مًمىجها ،وَظا ما يالخٔ ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت
خيض ؤنبدذ الضو ٫حؿخٛل َظٍ الؿلُت ُٛ٦اء ٖلى مسخل ٠اهتها٧اتها ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان  ،وبالخالي ٞاإلاك٩ل اإلاُغوح
ليـ في وظىص َظٍ الىهىم وبهما في ٦يٟيت جُبي٣ها مً َغ ٝالضو. ٫
و ٖليه ومً ؤظل وي٘ خض لالهتها٧اث التي جُا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ه٣ترح ما يلي :
 يغوعة وظىص ؤظهؼة ع٢ابت ٗٞالت ٢اصعة ٗٞال ٖلى ج٣صخي الخ٣اث ٤وج٨يي ٠الى٢اج٘ . يغوعة مىذ َظٍ ألاظهؼة ؾلُت اجساط ال٣غاع الالػم بكإن اهتها٧اث الضو ٫للخ٣ى ١والخغياث جدذ ُٚاء الؿلُتالخ٣ضيغيت
وٖضم الا٦خٟاء بةنضاع الخٗلي٣اث واإلاالخٓاث.
 يغوعة التزام الضوٖ ٫لى جىٞحر الًماهاث الالػمت لخمايت الخ٣ى ١وطلَ ًٖ ٪غي ٤وظىص ً٢اء مؿخ٣ل يؿهغ ٖلىخمايت َظٍ الخ٣ى ١بٗيضا ًٖ ٧ل الٗغا٢يل والًٛىَاث .
كابمت اإلاشاحؼ
*أوال :باللغت الػشبُت
أ-الىخب :
 -1خؿحن مهُٟى ؾالمت ،الخدلل اإلاكغوٕ مً الالتزاماث الضوليت  ،صاع الجامٗت الجضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2008 ،
 2زحرو ؤخمض ال٨باف ،الخمايت الجىاثيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صاع الجامٗيحن ،ال٣اَغة .2002،
ٖ -3ؼث ؾٗض الؿيض البرعي ،خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ْل الخىٓيم الضولي  ،صاع الٗام.1985 ،
 -4ليىا الُبا ،٫الاجٟا٢ياث الضوليت وؤلا٢ليميت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلااؾؿت الخضيشت لل٨خاب ،لبىان.2010 ،
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 -5مدمض يىؾٖ ٠لىان ،مدمض زليل اإلاىسخى ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان (اإلاهاصع وؾاثل الغ٢ابت) ،الجؼء
ألاو ،٫صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن. 2008 ،
 -6مدمض يىؾٖ ٠لىان ،مدمض زليل اإلاىسخى ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان (الخ٣ى ١اإلادميت ) ،الجؼء
الشاوي ،صاع الش٣اٞت ،ألاعصن. 2009 ،
ب -الاجفاكُاث الذولُت .
 -1الٗهض الضولي اإلاخٗل ٤بالخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت .1966
 -2الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان . 1953
 -3الاجٟا٢يت ألامغي٨يت لخ٣ى ١ؤلاوؿان .1969
 -4اإلايشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان .2004
ج– اإلالاالث.
 -1مدمض يىؾٖ ٠لىان ،بىىص الخدلل مً الاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،مجلت الخ٣ى ،١الٗضص الشالض،
ال٣ؿم ألاو ، ٫ال٩ىيذ.1985 ،
 -2مدمض زليل اإلاىسخى ،الالتزاماث الايجابيت في الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت ،مجلت
لخ٣ى ،١اإلاجلض الشاوي ،الٗضص لشاوي ،ظامٗت البدغيً.2005،
 -3مدمض ألامحن اإلايضاوي ،بغوجى٧ىالن ظضيضان مًاٞان بلى الاجٟا٢يت ألاوعبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجلت الجىان
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الٗضاصان  ،5-4لبىان.2013 ،
* زاهُا :اإلاشاحؼ باللغت ألاحىبُت.
أ -الىخب.
1-LOUIS ( Favoreu ) et les autres , Droit des Libertés Fondamentales , 1édition , Dalloz , France , 2000.
ب-ألاخيام اللمابُت الفادسة غً اإلادىمت ألاوسبُت لخلىق ؤلاوعان.
1-ECtHR , case of Ireland v .the United Kingdom , judgment of 18 January 1978 .
2-.ECtHR , Lawless case , judgment of 1 July 1961.
ج -اإلاىاكؼ الالىتروهُت :
1- www.echr.coe.int

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

110

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

الىلػُت الخلىكُت لزوي ؤلاغاكت في الدؽشَؼ الجضابشي
أ .هــىس ؤلاظالم هلُبأ اإلاشهض الجامعي مشظلي غبذ هللا – جِباصة و فـ ــىصي ل ـ ــىاحي حامػت الجضابش 1

111

ملخق:
ٞغص مجها مهما ٧اهذ م٩اهخه في اإلاجخم٘ ،بل بجها جىلي اَخماما
جدغم اإلاجخمٗاث اإلاخدًغة ٖلى يمان خ٣ى٧ ١ل ٍس
ً
زانا لخل ٪الٟئاث ٚحر ال٣اصعة ٖلى جلبيت خاظاتها بك٩ل طاحي وطل ٪لعجؼَا الجؿمي ؤو اإلاٗىىو .وَى ألامغ الظو ؤيخى
ً
ؾيا ١صولي حٗىإلاذ ٞيه خ٣ى ١ؤلاوؿان بك٩ل ٚحر مؿبى ،١بط ناع لؼاما ٖلى
م٨غؾا له ؤ٦ثر مً ؤو و٢ذ مطخى في ْل
ٍس
ً
٧ل صولت ّ
ّ
ؤن جدترم خ٣ى ١وخغياث مىاَىحها بضون جميحز ؤو جٟغ٢ت ,وحك٩ل ٞئت طوو ؤلاٖا٢ت في َظا الؿيا ١ظؼءا مهما مً
ِب
ّ
خض ؾىاء بالىٓغ
ؤو مجخم٘ ،جخُلب ؤ٦ثر مً ٚحرَا خمايت زانت؛ وعٖايت مخ٩املت مً َغ ٝالضولت واإلاجخم٘ ٖلى ٍس
لهكاقت ويٗها وزهىنيت اخخياظاتها الىٟؿيت واإلااصيت.
ولظا ٞةن َظا اإلا٣ا ٫ؾيداو ٫البدض في الىيٗيت الخ٣ى٢يت لهظٍ الكغيدت في الجؼاثغ؛ مً زالٞ ٫دو ؤلاَاع
ال٣اهىوي الظو عنضجه الضولت الجؼاثغيت للٗىايت بهظٍ الكغيدت مً اإلاجخم٘ ،ومداولت الى٢ىٖ ٝىض ؤَم الخضابحر ال٣اهىهيت
والغٖاثيت التي بجسظتها الخ٩ىمت بٛغى خمايت خ٣ىَ ١ظٍ الٟئت ،والٗمل ٖلى صمجها وجغ٢يتها في اإلاجخم٘.
اليلماث اإلافخاخُت :الشخق اإلاػاق ،الخماًت اللاهىهُت ،خلىق ؤلاوعان ،الجضابش.

Résumé :
Toute nation civilisée veille pour garantir les droits de leurs individus quelle que soit
leurs conditions dans la société, de plus ; elle accorde une attention particulière aux personnes
vulnérables qui sont incapables de satisfaire leurs besoins de manière autonome et durable à
cause d’unhandicap physique ou moral, Notamment ; dans le contexte international actuel
caractérisé par la mondialisation des droits de l'homme d’une façon sans précédent, où il est
devenu incombe à chaque nation qui respecte les droits et libertés de ses citoyens sans
discrimination. Pour cela, la catégorie des personnes handicapées constitue une partie
importante dans toute société, et exige plus que d'autres, une protection spéciale et un soin
intégré par l'Etat et de même par la société, vue à la spécificité des besoins psychologiques et
physiques de ses personnes.
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Donc, cet article veut examiner la situation des droits de l’homme de cette catégorie en
Algérie, en explorant le cadre juridique accordé par l'état algérien pour prendre soin de ses
personnes, et les mesures juridiques et pastorales prises par le gouvernement afin de protéger
les droits des personnes handicapés et les intégrer dans la société.
Mots clés: personnes handicapés, protection juridique, droit de l’homme, Algérie.
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ملذمت :
يضزل الصخو " اإلاٗا " ١جدذ مٓلت ٞئت طوو الٓغو ٝالخانت إلاا يدخاظه مً مٗاملت وعٖايت وٖالط يٟى ١ما
يدخاط بليه ألاصخاء ،واإلاٗا٢ىن ليؿىا ٖلى صعظت واخضة مً ؤلاٖا٢ت ٞمً اإلاٗا٢حن مً َم بداظت بلى جد٣ي ٤الجاهب
اإلاٗىىو لضحهم ،إلاا يال٢يه اإلاٗا ١مً ازخال ٝهٓغاث الىاؽ بليه ٞمجهم مً يىٓغ للصخو اإلاٗا ١بصخيء مً الك٣ٟت ألهه
بوؿان ٖاظؼ ،ومجهم مً يخٟاصون م٣ابلت اإلاٗا٢حن وٖضم الىٓغ بلحهم ،وبًٗهم آلازغ يٟغٍ في ج٣ضيم ٧ل ما يؿخُي٘
للمٗا ١لضعظت ؤجهم يٗاملىهه ٖلى ؤهه ال يهلر لٗمل ؤو شخيء .
ٞهظٍ الىٓغاث اإلاسخلٟت اججاٍ الصخو طوو ؤلاٖا٢ت حكٗغٍ بإهه ٚحر مغٚىب ٞيه في اإلاجخم٘ بؿبب عجؼٍ وٖاَخه،
وؤمام َظٍ الخ٣اث ٤التي يٗيكها اإلاٗا ١في اإلاجخم٘ ،البض مً زل ٤وؾاثل وآلياث جاصو به بلى الخ٨ي ٠والاهضماط م٘
اإلاديِ الظو يٗيل ٞيه .
ول٣ض بغػ الاَخمام بظوو الاٖا٢ت ٖلى اإلاؿخىي الضولي مً زال ٫جضويً خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖبر ب٢غاع اإلاباصت ألاؾاؾيت
في اإلاىازي ٤والاجٟا٢ياث الضوليت  ,وؤنبذ اإلاٗا ١يخمخ٘ بغٖايت صوليت مسههت بٗض نضوع الاجٟا٢يت الضوليت لؤلشخام
. 2006
طوو ؤلاٖا٢ت التي جم اٖخماصَا ؾىت
وفي م٣ابل َظا الاَخمام الضولي ؾٗذ الضولت الجؼاثغيت مً ظاهبها بلى وي٘ بَاع ٢اهىوي مخ٩امل  ,ومخىا ٤ٞم٘
مسخل ٠اله٩ى ٥الضوليت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ال ؾيما باليؿبت لؤلشخام طوو ؤلاٖا٢ت ،وب٢غاع بظغاءاث مىاؾبت مىإظل
بصماط َظٍ الكغيدت في الخياة الاظخماٖيت.
وٖلى يىء ماج٣ضم ٞةن َظا اإلا٣ا ٫يٗالج بق٩اليت ؤؾاؾيت جخلخو في الؿاا ٫الخالي َ:ل َثج ْي
ًمً الىيٗيت
الخ٣ى٢يت الغاَىت لظوو الاٖا٢ت في الدكغي٘ الجؼاثغو الخمايت والغٖايت ال٩اٞيخحن لهظٍ الكغيدت مً اإلاجخم٘؟
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اإلابدث ألاوٌ :ماَُت ؤلاغاكت مً خُث (الخػشٍف ،الخفيُف ،ألاظباب)
الفشع ألاوٌ :حػشٍف اإلاػاق
ُ ّ ُ
ٗغ " ٝاإلاٗا " ١بإهه؛ الصخو الظو يخضوى مؿخىي ؤصاثه ًٖ ؤ٢غاهه بك٩ل ملخىّ في مجا ٫مً مجاالث ألاصاء
ي
وبك٩ل يجٗله ٚحر ٢اصع ٖلى مخابٗت آلازغيً بال بخضزل زاعجي ؤو بةظغاء حٗضيل ٦لي في الٓغو ٝاإلاديُت به.1و يخطر مً
َظا الخٗغي ٠جغ٦حزٍ ٖلى مؿخىي ألاصاء لخٗغي ٠الصخو اإلاٗا ١م٣اعهت باألؾىياء.
٦ما ُي ّ
ٗغ" ٝاإلاٗاٖ "١لى ؤهه اإلاهاب بةٖا٢ت مؼمىت ؤو خاصة والتي جغظ٘ بلى:2
 الًٗ ٠الجؿمي ؤو الٗ٣لي ؤو جغ٦يبت مً الًٗ ٠الجؿمي والٗ٣لي ،التي ييخج ٖجها ٢هىعا ؤؾاؾيا في زالر
مجاالث مً ؤوكُت الخياة ألاؾاؾيت ؤو ؤ٦ثر و٦ظل ٪في عٖايت اإلاٗا ١لىٟؿه.
 جٓهغ ٖلى الصخو خاظخه بلى مجمىٖت مً ؤوظه الغٖايت الكاملت ؤو الٗالط ؤو الخضماث التي حؿخمغ مضي
الخياة.
ظاء َظا الخٗغي ٠مٟهال وقامال ،بط ط٦غث ٞيه ظمي٘ اإلاٗايحر اإلاٗخمضة في مٗغٞت اإلاٗا ١و٦يٟيت جميحزٍ ًٖ
ألاشخام ألاؾىياء .
و ؤلاٖا٢ت التي يخٗغى لها ؤلاوؿان بما ؤن ج٩ىن بضهيت ٣ٟ٦ض ؤظؼاء مً الجؿم ،ؤو خضور زلل ؤو َثح ّ
كىٍ به ،وبما ؤن
ج٩ىن ٖ٣ليت ٦ى٣و في ال٣ضعاث الٗ٣ليت ،ؤو ٢ض ج٩ىن ظؿضيت ٣ٟ٦ضان ؤو ه٣و ّ
خاؾت مً الخىاؽ ،ويغظ٘ ؤؾباب َظا
3

ال٣هىع بما بلى خاصر ؤو مغى ؤو ؤجها زل٣يت مىظ الىالصة.
ّ
بيىما ّ
بالصخت في ماصجه 89الصخو اإلاٗاٖ ١لى ؤهه ٧ل َٟل ؤو مغاَ ،٤ؤو
ٖغ ٝال٣اهىن ع٢م 85-05اإلاخٗل٤
شخو بال ٜؤو ّ
مؿً مهاب بما يلي:
 ه٣و هٟسخي ؤو ٞحزيىلىجي. عجؼ هاجج ًٖ ال٣يام بيكاٍ ج٩ىن خضوصٍ ٖاصيت لل٩اثً البكغو. ٖاَت جدى ٫صون خياة اظخماٖيت َبيٗيتؤو جمىٗها.ّ
وٖغ ٝال٣اهىن ع٢م 09-02اإلااعر في  8ماو 2002اإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم ،والظو يك٩ل
حكغيٗا مخسهها في مجا ٫خمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن بإهه ٧ل شخو "مهما ٧ان ؾىه وظيؿه يٗاوي مً بٖا٢ت ؤو ؤ٦ثر

ب عيسى " ،اآلليات القانونية حلماية األطفاؿ ذوي اإلعاقة"،رللة الفقو والقانوف،الرباط ،العدد األوؿ ،نوفمرب ٕٕٔٓ ،ص ٘.
ٔ-أمحد ف
ٕ-ادلرجعالسابق ،ص .ٙ
ٕ -عبد العزيزسليمرعبد اذلادي ،حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسَلمية والقانوف الدويل:دراسة مقارنة ،جلنة التأليف والتعريب والنشر ،الكويت ،طٔ  ،ٕٖٓٓ،ص
ٗ.ٔٙ

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

113

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الػام الثالث  -الػذد  :12أهخىبش 2016

وعازيت ؤو م٨دؿبت ،جدض مً ٢ضعاجه ٖلى مماعؾت وكاٍ ؤو وكاَاث ؤوليت ٖضة في خياجه اليىميت الصخهيت والاظخماٖيت
هديجت بنابت وْاثٟه الظَىيت ؤو الخغ٦يت ؤو الًٗىيت الخؿيت" . 1
ٞهلذ في نٟت الصخو ّ
ويؿخسلو مً َظا الخٗغي ٠ؤن اإلااصة الشاهيت مً ال٣اهىن ع٢مّ 09-02
اإلاٗى ،١بط وؾٗذ
مً صاثغة َظٍ الٟئت ،ومىدذ نٟت ّ
اإلاٗى ١بدؿب الخالت ؾىاء اإلاخٗل٣ت بالصخو مىظ الىالصة -ؤو وعازيت  -ؤو جل ٪التي
يم ً٨ؤن ج٩ىن م٨دؿبت وجدض مً ٖمله ٦صخو َبيعي.2
الفشع الثاوي :جفيُف ؤلاغاكت
بن اإلاخدب٘ لؤلبدار والضعاؾاث التي ؤظغيذ ٖلى ألاشخام طوو ؤلاٖا٢ت ،ؾيدبحن له ازخال ٝوظهاث الىٓغ في
جهيي ٠ؤلاٖا٢ت ،ختى وبن ٧اهىا ال يسخلٟىن في ألانىا ٝالغثيؿيت ٞةن الازخال ٝي٨مً في بياٞت ؤنىا ٝظضيضة ،وفي
مؿإلت جٟهيل َظٍ ألانىا.ٝ
أوال :ؤلاغاكت البفشٍت" ؛وهي ٞئخان:
أ -اإلاىفىفىن  :وَم الظيً ٣ٞضوا خاؾت البهغ ؤو ٧ان بهغَم يٗاوي يٟٗا ،مما يجٗلهم يدخاظىن بلى الغٖايت
والخإَيل.
ب -لػاف البفش  :وَظا ما يؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٗايل م٘ ٚحرَم مً ألاشخام وَظا ما يؿخضعي بوكاء
ؤؾاليب جٟي بالٛغى.3
زاهُا :ؤلاغاكت العمػُت؛وهي ٞئخان:
ؤ -الفم٣ٞ :ضان خاؾت الؿم٘ ؤو مً ٧ان ؾمٗهم ها٢ها بلى صعظت ؤجهم يدخاظىن لىؾاثل الخىانل م٘ ٚحرَم.
ب -لػاف العمؼ :وَم الظيً يٗاهىن مً ؾم٘ يٗي ٠يدخاظىن بؿببه بلى جغ٢ياث زانت.
زالثا:البىم :وَم ٚحر ال٣اصعيً ٖلى الىُ ٤وال٨الم،بما بؿبب مغى الجهاػ ال٨المي ؤو بؿبب بنابتهم بالهمم.
سابػا :اإلافابىن بػُىب في الىالم :وي٣هض بهم الظيً يٗاهىن مً ه٣و ؤو ٖيب يغظ٘ إلاك٩لت في الجهاػ ال٨المي ؤو
ؤمغاى هٟؿيت ؤو ٚحرَا.
خامعا  :اإلاخخلفىن غللُا  :وي٣هض بهم اإلاهابىن الظيً يمل٩ىن ٢ضعة ٖ٣ليت مدضوصة ؤو مىٗضمت ،وم٘ طلٞ ٪ةجهم
يمل٩ىن ٢ابليت للخٗلم بإؾاليب زانت جلي ٤بهم.
ظادظا :اإلاػاكىن حعماهُا أو صخُا:وَم الظيً يٗاهىن مً عجؼ ظؿماوي يؿبب لهم ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاٖخماص
ٖلى الىٟـ ،وي٩ىن طل ٪بؿبب حٗغيهم إلاغى ؤو خاصر ...الخ مً ألاؾباب.
ٖ -أنظر ادلادة ٕ من القانوف رقم ٕٓ ٜٓ-مؤرخ يف  ٛماي ٕٕٓٓ يتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم اجلريدة الرمسية العدد ٖٗ.
ٕ  -امحد بن عيسى ،ادلرجع السابق ،ص .ٙ
ٔ-حسن زلمد ىند ومصطفى احلبشي ،النظاـ القانوِّن حلقوؽ الطفل ،دار الكتب القانونية ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،ص ص ٖ.ٜٔٗ -ٜٔ
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وجهى ٠ؤلاٖا٢ت بلى نىع ٖضة وؤق٩ا ٫مجها ما يلي:1
أ -إغاكت حعذًت:
وهي ما جيخج ًٖ عجؼ في الجهاػ الخغ٧ي لئلوؿان مشل مغى الكلل ،وبتر ؤخض ؤًٖاء الخغ٦ت ٧اليض وال٣ضم،
والكلل الضماغي ،وحكىَاث الٗمىص ال٣ٟغو.
ب -إغاكت رَىُت:
وَى ٧ل ما يهيب ٖ٣ل ؤلاوؿان مً آٞاث ججٗله ؤ٢ل ٢ضعة ٖمً في مشل ٖمغٍ وَم اإلاغضخى ٖ٣ليا ؤو الخسل٠
الظَجي.
حـ  -إغاكت خعُت:
وَى ما َثي٣ٟضٍ ؤلاوؿان مً بخضي خىاؾه الُبيٗيت ٧الهم والب٨م والٗمى ،وٚالبا ما يىلض بهظٍ ؤلاٖا٢ت.
ًٞال ًٖ َظا الخهييَ ٠ىا ٥مً يًي ٠نى ٠آزغ وهي ؤلاٖا٢ت الىٟؿيت مشل الايُغاباث الىٟؿيت وبٌٗ
ؤهماٍ نٗىباث الخٗلم.2
 1982الظو
 180اإلااعر في 15ماو
ؤما في الدكغي٘ الجؼاثغو٣ٞ ،ض خضصث اإلااصة الشاهيت مً اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م-82
يخٗل ٤بدكٛيل اإلاٗى٢حن وبٖاصة جإَيلهم اإلانهي ؤنىا ٝاإلاٗى٢حن بـ:





جدضص ؤنىا ٝاإلاٗى٢حن اإلاكاع بلحهم في اإلاغؾىم ٖلى الىدى ألاحي:3
ال٣انغون خغ٦يا بؿبب ٢هىع ظغاحي :ج٣ىيمي ،ؤوٖهبي ،ؤوبناباث صاء اإلاٟانل.
ال٣انغون خؿيا ،اإلاٟ٨ىٞىن والهم الب٨م ،وألاشخام اإلاهابىن بايُغاباث الىُ.٤
ال٣انغون اإلاؼمىىن الٗاظؼون ًٖ الخىٟـ وؤصخاب اإلاؼاط الجزيٟيإ ومغى الؿ٨غ ؤو ال٣لب.

 مسخل ٠ال٣انغون بضهيا ،وال ؾيما ضخايا اإلاسالٟاث الىاظمت ًٖ خاصر ٖمل ؤو مغى منهي.
 1993الهاصع ًٖ وػاعحي الٗمل والخمايت
٦ما خضص ؤيًا اإلايكىع الىػاعو اإلاكتر ٥ع٢م 01اإلااعر في/01/31
الاظخماٖيت والصخت ؤنىا ٝؤلاٖا٢ت ٖلى الىدى الخالي:4
 ؤلاغاكت العمػُت٣ٞ :ضان ٦لي لخاؾت الؿم٘ م٘ مدضوصيت ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫م٘ آلازغيً. ؤلاغاكت الخشهُت٣ٞ :ضان الصخو ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما ٫اليضيً ؤو الؿا٢حن بعجؼ يؿاوو ؤو يٟى.%50١ ؤلاغاكت الزَىُت٣ٞ :ضان الصخو اإلاهاب إلااَالجه الٗ٣ليت ؤو ال٨ٟغيت بيؿبت عجؼ حؿاوو. %80 - 1منتصر سعيد محودة ،محاية الطفل يف القانوف الدويل العاـ واإلسَلـ ،دار اجلامعة اجليدة ،اإلسكندرية ،ٕٓٓٚ ،ص ٕٔٔ.
ٕ -زلمود طافش الشقَتات ،كيف ٕتعل طفلك مبدعا :مقاالت يف تربية الطفل ،دار الفرقاف للنشر والتوزيع ،عماف ،ط  ،ٔ،ٕٓٓٙص ٖٕٕ .
 -3ادلرسوـ التنفيذي رقم ٕ ٔٛٓ/ٛادلؤرخ يف ٘ٔ ماي ٕ ٜٔٛيتعلق بتشغيل ادلعوقُت واعادة تأىيلهم ادلهٍت ،اجلريدة الرمسية العدد ٕٓ.
ٖ -ادلنشور الوزاري ادلشًتؾ رقم ٔ الصادر عن وزاريت العمل واحلماية االجتماعية ووزارة الصحة ادلؤرخ يف ٖٔ جانفي ٖ. ٜٜٔ
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ؤلاغاكت البفشٍت  :وهي ال٣ٟضان ال٨لي لخاؾت البهغ ؤو الغئيت ٚحر ال٣ابلت للخصخيذ ولى بىي٘ هٓاعاث َبيت بما
يٗاص ٫وؿبت عجؼ حؿاوو ؤو جٟى ١مً 1بلى 20لل٣ضعة الٗاصيت لئلبهاع ل٩لخا الٗيىحن.
وهالخٔ ؤن َظا ال٣غاع ٢ض ٞهل في جدضيض ؤنىا ٝؤلاٖا٢ت ،لظلٞ ٪هى يٗض ؤقمل جهيي ٠ألهىإ ؤلاٖا٢ت التي ٢ض
جهيب ألاشخام.
الفشع الثالث :أظباب ؤلاغاكت
وبٗض جدضيض ؤنىا ٝؤلاٖا٢ت ،يم ً٨ؤن هىظؼ ؤؾبابهاوطل ٪خؿب ما وعص في هو اإلااصة الشاهيت مً ال٣اهىن09-02
واإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم ،بط يدهغَا في ؾببحن ؤؾاؾحن َما:1

أوال :أظباب وسازُت أو خللُت
وهي ؤلاٖا٢ت التي جهاخب الصخو مىظ والصجه ،بط يترجب ٖلحها حُٗيل وْيٟت َغ ٝؤو ؤ٦ثر مً ؤَغا ٝالجؿم،
ً٦مىع ؤخض ألاًٖاء ؤو ٣ٞض ؤخض الخىاؽًٞ ،ال ًٖ ؤلاٖا٢ت الىاظمت ًٖ مكا٧ل جدضر ؤزىاء الىالصة  .وحكحر ٦شحر مً
ألاصلت اإلاؿخيبُت مً الىا ٘٢اإلاٗاف بلى وظىص ٖال٢ت بحن ؤلاٖا٢ت والٗىامل الىعازيت وَظا ما وكهضٍ ٖىض بٌٗ الٗاثالث
التي يٗاوي ؤَٟالها مً بٖا٢اثٞ ،بٌٗ ألاَباء يغظٗىن مٗٓم ألاؾباب التي ال يٗغٞىجها ًٖ ؤلاٖا٢ت بلى ٖامل الىعازت،
مما يا٦ض ؤَميت الٗامل الىعاسيٞ ،الصخو يغر ؤلاٖا٢ت ًٖ َغي ٤والضيه وؤظضاصٍ ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الجيىاث ،و٢ض
جٓهغ في ػواط ألا٢اعب ؤ٦ثر مً ٚحرَم.2

زاهُا:ألاظباب البُئُت أو اإلاىدعبت
وهٓغا لخىىٕ َظٍ ألاؾباب جىىٖا ً
ً
٦بحرا يخم جهييٟها بلى ؤؾباب جغجبِ باألم ٢بل وؤزىاء مضة الخمل والىالصة،
وؤؾباب جغجبِ بالبيئت الىٟؿيت والاظخماٖيت التي يٗيل ٞحها ؤلاوؿان.3
أ-أظباب ما كبل الىالدة:
وحكمل بنابت ألام ببٌٗ ألامغاى اإلاٗضيت مشل الخهبتٞ ،ةطا اهخ٣لذ الٗضوي مً ألام بلى الجىحن بٗض بنابتها
بالخهبت يىلض َظا الجىحن مكىَا ،ؤو يٗاوي مً جإزغ همىٍ الجؿمي ؤو الٗ٣لي ،و٦ظل ٪بطا ؤنيبذ ألام ب٣ٟغ الضم
الكضيض بلى ٚحرَا مً ألامغاى اإلاازغة.
٦ما ؤن ّ
حٗغى ألام للخىاصر ؤو مداولتها ؤلاظهاى ؤو حٗغيًها لئلقٗإ ياصو بلي ؤلانابت باإلٖا٢اث.1

 -1أنظر ادلادة الثاِّنة من القانونرقم ٕٓ ٜٓ-ادلتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم.
ٕ -نادر فهمي الزيود ،تعليم األطفاؿ ادلتخلفُت عقليا ،دار الفكر ،عماف،طٗ، ٕٓٓٓ ،ص ٗ٘ .
ٖ -إبراىيم الزىَتي ،تربية ادلتخلفُت عقليا ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٔ ،ٜٜٔٛ ،ص .ٕٖٛ
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ب:أظباب ما بػذ الىالدة
ي٨دؿب ؤلاوؿان بٖا٢ت بٗض والصجه ألؾباب ٖضيضة ,ومخىىٖت ٦ى٣و الىػن ٖىض الىالصة ،ؤو الخضزحن ؤمام الغيي٘،
ؤو خاصر ،ؤو حٗاَي اإلاسضعاث...الخ٦ .ما يٗض ؾىء الخٛظيت الكضيض مً ؤَم ألاؾباب ،الؾيما بطا جإزغ ٚظاء الُٟل ًٖ
َغي ٤ه٣و قضيض في البروجحن ؤو اليىص الؾيما في الؿىت ألاولى مً ٖمغٍ.2
اإلابدث الثاوي :خلىق الشخق روي الاغاكت
ل٣ض اٖخجى اإلا٣جن الجؼاثغو بهظٍ الٟئت ،و ّ
ؾً مسخل ٠ال٣ىاهحن الخانت بهم ،التي جًمً عٖايتهم وبٖاصة بصماظهم
ً
في اإلاجخم٘ ،وَىما َثج ّ
2002
٨غؽ ٖمليا في ال٣اهىن ع٢م 02/09اإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم اإلااعر في 08ماو
الظو ق٩ل بَاعا ٢اهىهيا وماؾؿاجيا لخمايت ألاشخام طوو ؤلاٖا٢ت مً زال ٫اإلاباصت الخىظحهيت التي جًمجها خى٫
ٖمليت الغٖايت ،ؤو جل ٪اإلاخهلت ب٨يٟيت وي٘ بَاع ماؾؿاحي إلصماظهم الاظخماعيًٞ ،ال ًٖ ٢ىاهحن ؤزغي ههذ ٖلى
َظٍ الخ٣ى ١التي ؾيإحي ط٦غَا جباٖا ٖلى الىدى الخالي:
الفشع ألاوٌ :خم روي الاغاكت في الشغاًت الصخُت
ل٣ض ّ
ؤ٢غ ال٣اهىن ع٢م 85- 05اإلاخٗل ٤بالصخت ظملت مً الخ٣ى ١اإلاخهلت بٟئت روي الاغاكت في اإلاىاص مً 89بلى95
مىه في الٟهل الؿاب٘ بٗىىان " جضبحر خمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن " ،بط ظٗل لؤلشخام اإلاٗى٢حن الخ ٤بالخمخ٘ بالخ٣ى١
الخاليت:3
ؤ -الخ ٤في الخمخ٘ بالخمايت الصخيت والاظخماٖيت واخترام ٦غماتهم وشخهياتهم.
ب -ييخ ٟ٘ألاشخام اإلاٗى٢ىن بالٗالط اإلاالثم وألاظهؼة اإلاٗضة ألظلهم.
ط -جىٞحر الخضابحر اإلاالثمت الىا٢يت مً العجؼ وبٖاصة جضعيب ألاشخام اإلاٗا٢حن بى٣و ٖ٣لي ؤو عجؼ ؤو ٖاَت
وبٖاصة ج٨يٟهم واهضماظهم في الخياة الاظخماٖيت.
ص-الخٟ٨ل بهم مً َغ ٝاإلاؿخسضمحن الُبيٗيحن م٘ مغاٖاة اإلا٣اييـ اإلاخٗل٣ت بالىٓاٞت وألامً في اإلااؾؿاث
اإلاسههت لؤلشخام اإلاٗى٢حن.
باإلياٞت بلى الخ٣ى ١اإلا٨غؾت للمٗا ١في ال٣اهىن ع٢م 85-05ؤ٢غ ؤيًا هٟـ ال٣اهىن ،ظملت مً ؤلاظغاءاث اإلاخهلت
بالهيا٧ل الصخيت وال٣ىاٖض ؤلاظغاثيت اإلاخهلت باألشخام الظيً يٗاهىن مً بٖا٢ت ٖ٣ليت ،و٢ض جًمىذ في طل ٪بٌٗ
4
الخضابحر الخانت بهظا ٧الترجيب ؤلاصاعو مشال.

ٗ -عبد الرحماف عيسوي ،اإلسَلـ والعَلج النفسي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت ،طٔ ،ٜٜٔٙ ،صٕٗٔ .
ٔ  -عثماف لبيب ،اإلعاقة الذىنية يف مرحلة الطفولة ،اجمللس ادلصري للطفولة والتنمية ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٓ ،صص ٖٖ.ٖٗ-
ٖ -أنظر ادلواد من  ٜٛإىل ٘ ٜمن القانوف رقم ٘ٓ ٛ٘-ادلتعلق بالصحة.
ٗ-أنظر ادلواد من  ٔٔٙإىل ٕٔٔ من القانوف نفسو .
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٦ما جًمً ال٣اهىن ع٢م 02-09ؤيًا ظملت مً الخضابحر التي تهض ٝبلى خمايت روي الاغاكت صخياً٦ ،مان الٗالط
اإلاخسهو وبٖاصة الخضعيب الىْيٟي والخ٨يي ٠ويمان الخهىٖ ٫لى ألاظهؼة الانُىاٖيت ولىاخ٣ها واإلاؿاٖضاث
الخ٣ىيت الًغوعيت.
وفي ؤلاَاع هٟؿه اإلاخٗل ٤بغٖايت روي الاغاكت وجإَيله صخيا ،ؤوظب ال٣اهىن هٟؿه بظغاء الى٢ايت مً ؤلاٖا٢ت
بىاؾُت ؤٖما ٫ال٨ك ٠وبغامج الى٢ايت الُبيت ،وخمالث ؤلاٖالم ،والخدؿيـ اججاٍ اإلاىاًَ خى ٫الٗىامل اإلاؿببت
لئلٖا٢ت ؤو خضتها.
وػياصة ٖلى جضابحر الى٢ايت مً ؤلاٖا٢ت و٦كٟها اإلاخٗل ٤بدمايت الصخت وجغ٢يتها واإلاىهىم ٖلحها في الدكغي٘ ،يخم
ال٨ك ٠بىاؾُت ؤٖماَ ٫بيت اظخماٖيت مب٨غة وجداليل ازخباعاث وٞدىم َبيت بهض ٝالخٗغٖ ٝلى ؤلاٖا٢ت
وحصخيهها ٢هض الخٟ٨ل بها،وج٣ليو ؤؾبابها وخضتها.
٦ما ؤلؼم ال٣اهىن هٟؿه ؤولياء ألاَٟا ٫طوو ؤلاٖا٢ت  ,ؤو مً يىىب ٖجهم ٢اهىهيا ومؿخسضمي الصخت ؤزىاء مماعؾت
وْاثٟهم و٦ظا ٧ل شخو مٗجي ،الخهغيذ باإلٖا٢ت ٞىع ْهىعَا ؤو ٦كٟها لخم٨حن الجهاث اإلاٗىيت مً الخٟ٨ل بها ٖلى
ؤخؿً وظه.1
ويدبحن مً زال ٫ألاَضا ٝوالٛاياث التي عؾمتها الضولت في مجا ٫عٖايت اإلاٗا ١وجإَيله صخيا ،ؤن اإلاٗا ١يدىػ ٖلى
اَخمام ماؾؿاث الضولت ،مً زال ٫جم٨يىه مً الاؾخٟاصة مً ظمي٘ ؤهىإ الى٢ايت والٗالط الهخي،و جسهيههم بغٖايت
صخيت جىاؾب ؤلاٖا٢ت التي يٗاوي مجها.
الفشع الثاوي :خلىق روي الاغاكت في مػِؽخه الُىمُت
ل٣ض جٟ٨لذ الضولت الجؼاثغيت بدمايت ألاشخام طوو ؤلاٖا٢ت ،و خغنذ ٖلى ؤن يخمخ٘ اإلاٗا ١بغٖايت زانت جىمي
اٖخماصٍ ٖلى هٟؿه٦ ،ما ٖملذ ٖلى حؿهيل ْغو ٝمٗيكخه وجىٞحر خاظاجه اليىميت .ولهظا ٣ٞض جًمً ال٣اهىن ع٢م
 02/09ظملت مً الخ٣ى ١التي جًمً مٗيكت الصخو اإلاٗاَ ًٖ ١غي ٤يمان ؤلاصماط الاظخماعي واإلانهي وجىٞحر الخض
ألاصوى مً الضزل ،ووي٘ الكغوٍ التي حؿمذ باإلاؿاَمت في الخياة الا٢خهاصيت 2.و مً الخ٣ى ١التي ٦غؾها َظا ال٣اهىن
ما يلي:
ً
أوال :الخم في اإلاىدت اإلاالُت
يؿخٟيض ألاشخام روي الاغاكت الظيً ليـ لهم صزل مً مىدت ماليت جمىذ لهم ؤو ألؾغَم التي جخٟ٨ل بهم،
ّ
الؾيما ألاشخام الظيً ي٣ضع عجؼَم بـ %100ؤو اإلاهابىن بإ٦ثر مً بٖا٢ت ،ؤو ٧ل شخو يدخاط بلى ٚحرٍ لل٣يام
بيكاَاجه هديجت بنابخه بخسل ٠طَجي ٖمي.3٤

ٔ -أنظر ادلواد ٔٔ ٖٔ، ٕٔ،من القانوف رقم ٕٓ ٜٓ-ادلتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم.
ٕ-امحد بن عيسى ،ادلرجع السابق ،ص ٔٔ.
ٖ-أنظر ادلادة  ٓٚمن القانوفرقم ٕٓ ٜٓ-ادلتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم.
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 2003والظو يدضص ّ
٦يٟياث جُبي٤
و٢ض جم ب٢غاعَظٍ اإلاىدت و ٤ٞاإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م 45/03اإلااعر في 19ظاهٟي
ؤخ٩ام اإلااصة 7مً ال٣اهىن ع٢م 09-02اإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم بط ههذ اإلااصة الشاهيت مً اإلاغؾىم
3000صط.1ويؿخٟيض مً َظٍ اإلاىدت خؿب هو اإلااصة الشالشت مً
ٖلى ؤن جسهو للمٗا ١مىدت ماليت ي٣ضع مبلٛها ب ـ ـ
اإلاغؾىم هٟؿه:
 % 100وجاصو بلى
 ٧ل شخو مهاب بةٖا٢ت زل٣يت ؤو م٨دؿبت ؤو بمغى مؼمً معجؼ زُحر ج٣ضع وؿبت عجؼٍ بـعجؼ ٦لي ًٖ الٗمل.
 ٧ل شخو يىظض في ويٗيت يدخاط اخخياظا ٧ليا بلى ٚحرٍ لل٣يام بيكاَاث الخياة اليىميت بؿبب بنابت وْاثٟهّ
الخؿيت مشل الؿ٣يم الُغيذ الٟغاف ،ؤو ٞا٢ض اؾخٗما ٫ألاًٖاء ألاعبٗت ؤو مخٗضص
الظَىيت ؤو الخغ٦يت ؤو الًٗىيت
ؤلاٖا٢ت الخؿيت (الهم والٗمى ال٨لي في هٟـ الى٢ذ) واإلاهاب بخإزغ طَجي ٖمي ٤م٘ ايُغاباث مجخمٗت.
و جض ٘ٞلؤلشخام اإلاٗى٢حن اإلاخدهلحن ٖلى بُا٢ت وقهاصة حؿلم لهم مً َغ ٝاإلاهالر اإلاسخهت إلاضيغيت الىاليت
 340اإلااعر في 31ؤ٦خىبغ
 4000صط بمىظب اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م-07
اإلا٩لٟت باليكاٍ الاظخماعي.2و ٢ض جم ع ٘ٞاإلاىدت بلى
3
.2007
ً
زاهُا :الخم في الىلل اإلاجاوي :
ل٣ض ّ
هو ال٣اهىن ع٢مٖ 02/09لى اؾخٟاصة ألاشخام اإلاٗى٢حن خؿب الخالت مً مجاهيت الى٣ل ؤو الخسٟيٌ في
 % 100جسٟيًا في حؿٗحراث الى٣ل
حؿٗحراث الى٣ل البرو الضازلي،بط يؿخٟيض ألاشخام اإلاٗى٢حن بيؿبت عجؼ ٢ضعَا
الجىو الٗمىمي الضازلي٦ ،ما يؿخٟيض بىٟـ َظٍ الخضابحر اإلاغا ٤ٞلؤلشخام اإلاٗى٢حن اإلاىهىم ٖلحهم آهٟا بمٗض٫
مغا ٤ٞواخض ل٩ل شخو مٗا.4١
ويؿخٟيض ألاشخام اإلاٗى٢حن ؾمٗيا وطَىيا وخغ٦يا وبهغيا ،وألاشخام طوو الٗاَاث واإلاغضخى بضاء ًٖا،٫
واإلاهابىن بمغى مؼمً ومعجؼ مً مجاهيت الى٣ل الخًغو ،وحؿخٟيض الٟئت اإلاظ٧ىعة هٟؿها مً جسٟيٌ بيؿبت% 50
مً حؿٗحراث الى٣ل بالؿ ٪٨الخضيضيت والى٣ل البرو والى٣ل الجىو الضازلي .
5

وؾى ٝهبحن مً زالَ ٫ظا الجضو٦ ٫يٟيت اؾخٟاصة ألاشخام روي الاغاكت مً مجاهيت الى٣ل.

ٕ-ادلرسوـ التنفيذي رقم ٖٓ ٗ٘/ادلؤرخ يف  ٜٔجانفي ٖٕٓٓ حيدد كيفيات تطبيق أحكاـ ادلادة  ٚمن القانوف ٕٓ ٜٓ-ادلتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت
وترقيتهم ،اجلريدة الرمسية العدد ٗٓ.
ٕ-ادلادة ٖ من ادلرسوـ نفسو.
ٗ -دلرسوـ التنفيذي رقم  ٖٗٓ / ٓٚادلؤرخ يف ٖٔ أكتوبر  ،ٕٓٓٚيعدؿ ادلرسوـ التنفيذي رقم ٘ٗ  ٖٓ-الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكاـ ادلادة  ٚمن القانوف
رقم ٕٓ ٜٓ-اجلريدة الرمسية ،العدد ٓ.ٚ
ٗ -أنظر ادلادة  ٛمن القانوف رقم ٕٓ ٜٓ-ادلتعلق ْتماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم.
ٔ -أنظر ادلواد ٕ -ٙ-٘-ٗ-ٖ-من ادلرسوـ رقم .ٔٗٗ-ٓٙ
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فئاث روي الاغاكت
ً
ً
ً
ً
ألاشخام اإلاٗى٢ىن
وبهغيا
وخغ٦يا
وطَىيا
ؾمٗيا
وألاشخام طوو الٗاَاث ومغضخى بضاء ًٖا،٫
اإلاهابىن بمغى مؼمً
يؿخٟيض ألاشخام هٟؿهم
ٞئاث ألاشخام اإلاظ٧ىعون ؾاب٣ا التي حٗاص ٫ؤو
جٟى ١وؿبت عجؼَا .%80
ٞئاث ألاشخام التي جٟى ١وؿبت عجؼَا  %50وج٣ل
ًٖ .%80
ٞئاث ألاشخام التي حؿاوو وؿبت عجؼَا %100

وعبت الاظخفادة مً مجاهُت الىلل والخخفُن في
حعػيراجه
اؾخٟاصة مً مجاهيت الى٣ل الخًغو م٘ جسٟيٌ وؿبت
 %50مً حؿٗحراث الى٣ل بالؿ ٪٨الخضيضيت والى٣ل البرو
والى٣ل الجىو الضازلي.
مجاهيت الى٣ل ٖلى الكب٨ت الخًغيت.
مجاهيت الى٣ل ٖلى قب٩اث الُغ٢اث والؿ ٪٨الخضيضيت.
حؿخٟيض مً جسٟيٌ بيؿبت  %50مً حؿٗحراث اإلاؿاٞغيً
الٗاصيحن ٖلى قب٩اث الُغ٢اث والؿ ٪٨الخضيضيت
جسٟيٌ بيؿبت  %50مً حؿٗحراث اإلاؿاٞغيً الٗاصيحن ٖلى
الى٣ل الجىو الٗمىمي الضازلي ويؿخٟيض مً الخسٟيٌ
هٟؿه الصخو اإلاغا ٤ٞله.

ووكحر ؤن َظٍ الاؾخٟاصة جسً٘ بلى خياػة بُا٢ت مٗى ١حؿلمها اإلاضيغيت الىالثيت اإلا٩لٟت باليكاٍ الاظخماٖيت
1
،ويجب ؤن ج٣ضم بُا٢ت اإلاٗى ١بلى الى٣ل ٖىض ٧ل مغا٢بت.
ً
زالثا :الخم في الخأمين الاحخماعي
يخم بصماط اإلاٗى٢حن بك٩ل آلي مً َغ ٝمهالر اليكاٍ الاظخماعي  ,ؤو ًٖ َغي ٤الخإمحن الٗاثلي جدذ ونايت
ؤوليائهم ؤو مىٟغصيً في مىٓىمت الًمان الاظخماعي ،ويؿخٟيض مً ألاصاءاث الٗيييت ألاشخام اإلاٗى٢حن بضهيا ؤو ٖ٣ليا
الظيً ال يماعؾىن ؤو وكاٍ منهي وحكمل ألاصاءاث الٗيييت الخٟ٨ل بمهاعي ٠الٗىايت الُبيت والى٢اثيت والٗالظيت لهالر
اإلاامً له.
وحكمل ألاصاءاث الٗيييت التي يؿخٟيض مجها ّ
اإلاٗى ١بىنٟه مامً خؿب هو اإلااصة 8مً ال٣اهىن ع٢م 11-83اإلاخٗل٤
بالخإميىاث الاظخماٖيت:2
 الٗالط.
 الجغاخت.
 ؤلا٢امت باإلاؿدكٟى.
 الٟدىم البيىلىظيت وال٨هغوصيىٚغاٞيت واإلاجىاٞيت ،والىٓحريت.
ٖ الط ألاؾىان واؾخسالٞها الانُىاعي .
ٔ

 أنظر ادلادة  ٛمن ادلرسوـ نفسو.ٔ -القانوف رقم ٔٔ/ٖٛ :ادلؤرخ يف جويلية ٖ ٜٔٛادلتعلق بالتأمينات االجتماعية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .ٕٛ
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 الىٓاعاث الُبيت.
 اإلاٗالجت باإلاياٍ اإلاٗضهيت واإلاخسههت .
 ألاظهؼة وألاًٖاء الانُىاٖيت.
 الى٣ل بؿياعة ؤلاؾٗا ٝؤو ٚحرَا مً وؾاثل الى٣ل ٖىضما حؿخلؼم خالت اإلاغيٌ طل.٪
ًٞال ًٖ َظٍ الخ٣ى ،١ومً ؤظل حصجي٘ بصماط واهضماط اإلاٗى٢حن في الخياة الاظخماٖيت وجدؿحن ْغوٝ
مٗيكتهم ،اجسظث الضولت مجمىٖت مً الخضابحر التي تهض ٝللً٣اء ٖلى الخىاظؼ التي حٗي ٤الخياة اليىميت لؤلَٟا٫
اإلاٗا٢حن ال ّ
ؾيما في مجا ٫الخ٣ؿيم اإلاٗماعو وتهيئت اإلادالث الؿ٨ىيت واإلاضعؾيت والجامٗيت الخ٩ىيييت والضيييت والٗالظيت
وألاما ً٦اإلاسههت لليكاَاث الش٣اٞيت والغياييت والترٞحهيت ،وحؿهيل الخهىٖ ٫لى ألاظهؼة الانُىاٖيت ولىاخ٣ها
واإلاؿاٖضاث الخ٣ىيت وحؿهيل اؾخٗمالها ،وحؿهيل الىنى ٫بلى ألاما ً٦الٗمىميت واؾخٗما ٫وؾاثل الى٣ل والاجها٫
وؤلاٖالم.
ً
سابػا :دوس الجمػُاث في سغاًت وجأَُل روي الاغاكت مػِؽُا
جلٗب الجمٗيت صوعا ٞاٖال في اإلاجخم٘ اإلاضوي في عٖايت وجإَيل رو الاغاكت ٞ ،الغٖايت والخإَيل مؿاوليت ال جٖ ٘٣لى
ٖاج ٤الخ٩ىمت ؤو الضولت وخضَا ،بل ي ٘٣ظؼء ٦بحر مجها ٖلى ٧امل الجمٗياث التي ّ
حٗبر ًٖ مضي وعي اإلاجخم٘ بظاجه،
ويم ً٨خهغ وْاث ٠الجمٗياث ججاٍ َظٍ الكغيدت ٞيما يلي:1


ً
ظماٖيا إلاهلخت الصخو اإلاٗا.١
ججمي٘ وجىٓيم وجيؿي ٤الجهىص الخُىٖيت وجىظحهها



جىٖيت اإلاجخم٘ بمك٩لت ؤلاٖا٢ت والٗمل ٖلى خلها.



ؾض الٟغاٚاث في الخضماث الخ٩ىميت اإلاىظهت لظو الاٖا٢ت..



حصجي٘ مكاع٦ت ألاشخام اإلاٗا٢حن في بىاء اإلاجخم٘.

٦ما حٗض الجمٗياث قغي٩ا ؤؾاؾيا للضولت في عٖايت وجإَيل اإلاٗاٞ ،١خٗمل ٖلى جدضيض مىًَ ؤلاٖا٢ت وم٩ان
ً
اإلاٗا٢حن ،بىنٟها مخىاظضة ٖلى الضوام بال٣غب مً ألاؾغ وألاٞغاص٦ ،ما ؤجها حك٩ل مىبرا للمٗا٢حن إليها ٫نىتهم بلى
الؿلُاث للخهىٖ ٫لى الخضماث والخاظياث الًغوعيت لخجاوػ بٖا٢تهم الؾيما ألاَٟا ٫مجهم.
وجلٗب الجمٗياث صوع الىؾيِ بحن اإلاٗا٢حن والُ٣إ الخام بمسخل ٠ؤهىاٖه ،وطل ٪مً ؤظل ج٣ضيم يض اإلاؿاٖضة
ً
جإَيليا ٦بحرا ً
هٓغا لدك٩لها
بمسخل ٠ؤهىاٖها٧ :األمىا ٫وجىٞحر الٗالط وبوكاء مغا٦ؼ الغٖايت والخإَيل لهم٦ ،ما جلٗب صوعا
2
مً بَاعاث طاث جسههاث مسخلٟت ...و لظا ٞةجها حؿاَم في ع ٘ٞمؿخىي ٗٞاليت عٖايت وجإَيل اإلاٗا ١بك٩ل مازغ .
بال ؤن ما يٗى ١ؤصاء الخغ٧اث الجمٗىيت يٗىص ألؾباب ٖضيضة ٦,ى٣و ٟ٦اءة بَاعاتها وٚياب قغٍ الاؾخ٣الليت،
مما يجٗل الجمٗياث بمسخل ٠ؤهىاٖها جخجاوػ وجىدغ ًٖ ٝؤَضاٞها اإلاؿُغة واإلادضصة ٢اهىهاٟٞ ،ي صعاؾت ٢ام بها
الباخض "ٖمغ ّ
صعاؽ" خى446٫ظمٗيت وَىيت قملذ 24واليت ظؼاثغيت ،ووكغتها اإلااؾؿت ألاإلااهيت Fondation Friedrich
ٔ-أماِّن قنديل،اجملتمع ادلدِّن والدولة يف مصر مطلع األلفية اجلديدة ،مركز ا﵀روسة للنشر اخلدمات الصحفية وادلعلومات القاىرة، ٕٓٓٙ ،ص .ٔٓٛ
ٕ  -مدحت أبو النصر،تأىيل ورعاية متحدي اإلعاقة ،اتراؾ للنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٔ،ٕٓٓٗ ،ص ص ٖٓٔ .ٖٔٔ-
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 Ebertجدذ ٖىىان "الٓاَغة الجمٗىيت في الجؼاثغ " ،زلو الباخض بلى ؤجها ال حؿخجيب للمٗايحر الضوليت الىاظب جىٞغَا
ً
في ٖمل الجمٗياثٞ ،مً الىاخيت الؿىؾيىلىظيت ال جمخلَ ٪ظٍ الجمٗياث جإزحرا ٞاٖال ٖلى اإلاجخم٘ وال ٖلى الؿلُاث
وؤصخاب ال٣غاع٦ ،ما ّ
ؤن اٚلبهايٟخ٣ض لالؾخ٣غاع وللخسُيِ والغئيت البٗيضة عٚم ؤن 70في اإلااثت مً ٢اصتها لهم مؿخىي
ظامعي.1
وَى ما يضٖ ٫لى ؤن الخغ٦ت الجمٗىيت في الجؼاثغ بما ٞحها الجمٗياث اإلاهخمت بالصخو اإلاٗا ١ال جاصو وْاثٟها
بالك٩ل الالػم وال٩افي ،الظو يًمً الغٖايت والخإَيل للمٗا ١وجد٣ي ٤اهضماظه في اإلاجخم٘.
وؤمام الىا ٘٢اإلاغيغ الظو حٗيكه الخغ٦ت الجمٗىيت  -وهسو بالظ٦غ الجمٗياث الىاقُت في مجا ٫اإلاٗا٢حن ٞ-ةهه
يخُلب ٖلى الضولت ؤن ج٣ىم ببٌٗ ؤلاظغاءاث والجهىص للغ ٘ٞمً مؿخىي ٗٞاليت الجمٗياث اإلاخٗل٣ت بغٖايت وجإَيل
اإلاٗا٢حن ،وؤن ج٣ىم بخإَيل اإلاىسغَحن في الجمٗياث التي حٗجى باإلاٗاَ ًٖ ١غيٖ ٤مل الضوعاث والىضواث ووعقاث الٗمل
واإلاٗاعى الخانت للمٗى٢حن ٩ٞل طل ٪ؾيٗىص بالى ٟ٘والٟاثضة ٖلى َظٍ الٟئت الخانت.
الفشع الثالث :خم رو الاغاكت في الخػلُم
ّ
م٨غؾا صؾخىعيا ل٩ل الجؼاثغيحن ،و٢ض ؤ٦ض ال٣اهىن الخىظيهي للتربيت الىَىيت َظا
ُيٗض الخ ٤في التربيت والخٗليم خ٣ا
الخ ٤باليؿبت لؤلَٟا ٫طوو ؤلاٖا٢ت ،بط ظاء في ماصجهٖ 14لى ما يلي  " :يؿهغ ُ٢إ التربيت الىَىيت ،بالخيؿي ٤م٘
اإلااؾؿاث الاؾدكٟاثيت وٚحرَا مً الهيا٧ل اإلاٗىيت ٖلى الخٟ٨ل البيضاٚىجي ألاوؿب وٖلى ؤلاصماط اإلاضعسخي للخالميظ
اإلاٗى٢حن وطوو ألامغاى اإلاؼمىت".
٦ما باصعث وػاعة التربيت الىَىيت في و٢ذ ؾاب ٤بلى اجساط ظملت مً ؤلاظغاءاث الخُبي٣يت ّ
يمىتها في اإلايكىع الىػاعو
 1996اإلاخٗل ٤بًمان الخٟ٨ل بخضعيـ الخالميظ طوو الاخخياظاث التربىيت الخانت،
 /1061و.ث /م.ص اإلااعر في/10/08
ع٢م
والتي جا٦ض يغوعة مغاٖاة خالتهم وجىٞحر الٓغو ٝالتي حؿاٖضَم ٖلى بلى ٙؤ٢صخى ما جاَله لهم اؾخٗضاصاتهم.
 2006بلى جدضيض ٦يٟياث ونى٫
 455اإلااعر في 11صيؿمبر
وفي الؿيا ١هٟؿه حهض ٝاإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م-06
ألاشخام اإلاٗى٢حن بلى اإلاديِ اإلااصو والاظخماعي والا٢خهاصو والش٣افي ،بط يؿهل ألاشخام طوو الخى٣ل اإلادضص
الىنى ٫بلى ٧ل ميكإة جديذ لهاالء ألاشخام ،الؾيما ؤولئ ٪الظيً يدى٣لىن ٖلى ٦غسخي مخدغ ٥بم٩اهيت الىنى٫
والاؾخٟاصة مً ظمي٘ الخضماث اإلاخىٞغة  ,ومً بحن ألاما ً٦التي يؿهل لؤلشخام اإلاٗا٢حن الىنى ٫بلحها هي اإلااؾؿاث
اإلاضعؾيت والجامٗيت وماؾؿاث الخ٩ىيً والخٗليم اإلانهي.2
 2010بلى مضيغياث التربيت بالىالياث جظ٦غ
 10/1011بخاعيش/10/27
ونضعث في َظا الكإن حٗليمت وػاعيت جدذ ع٢م
باإلظغاءاث الخىٓيميت التي مً قإجها يمان الخٟ٨ل بٟئت الخالميظ اإلاٗى٢حن في اإلااؾؿاث اإلاضعؾيت وحؿهيل جضعيؿهم.

3

-Omar Derras, Le Phénomène Associatif en Algérie: enquête nationale ; Etat des lieux participation
sociale et vitalité associative,Fondation FriedrichEbert, bureau Alger, 2007, page 42.
ٕ  -ادلرسوـ التنفيذي رقم  ٗ٘٘ -ٓٙادلؤرخ يف ٔٔ ديسمرب  – ٕٓٓٙحيدد كيفيات تسهيل وصوؿ األشخاص ادلعوقُت إىل ا﵀يط ادلادي واالجتماعي واالقتصادي
والثقايف -اجلريدة الرمسية العدد ٓ.ٛ
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و يٗض الخ ٤في الخٗليم مً ؤَم الخ٣ى ١التي جٟ٨ل عٖايت اإلاٗا ١وجإَيله في مجخمٗه ،ألهه يؿمذ للمٗا ١با٦دؿاب
اإلاٗاع ٝوالخبراث التي جاَله لخجاوػ بٖا٢خه وجىمي اٖخماصٍ ٖلى هٟؿه و٢ضعجه ٖلى الاهضماط في اإلاجخم٘ ،بط يمىذ
الضولت الخٗليم ؤلاظباعو والخ٩ىيً اإلانهي لؤلَٟا ٫واإلاغاَ٣حن اإلاٗى٢حن  .ويؿخٟيض ألاشخام اإلاٗى٢حن اإلاخمضعؾحن ؤزىاء
ْغو ٝماصيت مالثمت حؿمذ لهم بةظغائها بُغي٣ت ٖاصيت٦ ،ما تهيإ لهم ٖىض الخاظت ؤ٢ؿام
اظخياػَم لالمخداهاث مً
ٍس
وٞغوٕ زانت لهظا الٛغى ،ال ؾيما في الىؾِ اإلاضعسخي واإلانهي والىؾِ الاؾدكٟاجي ،ويخم الخٗليم والخ٩ىيً في
ماؾؿاث مخسههت ٖىضما جخُلب ؤلاٖا٢ت وصعظتها طل ٪م٘ بيىاء اإلاٗلمحن اإلاخ٩ىهحن ٖىض الا٢خًاء وألاٖما ٫الىٟؿيت
والاظخماٖيت خؿب خالت الصخو اإلاٗا.1١
وجد ٤٣في َظا ؤلاَاع بوكاءماؾؿاث حٗليميت للُٟل اإلاٗا ،١وَى ما جم بمىظب اإلاغؾىم ع٢م 59-80اإلاخًمً
بخضار اإلاغا٦ؼ الُبيت والتربىيت واإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في حٗليم ألاَٟا ٫اإلاٗى٢حن وجىٓيمها وؾحرَا ،وجم ؤيًا ؤ٢ؿام
زانت باألَٟا ٫يٗيٟي الخىاؽ " ها٢صخي الؿم٘ واإلاٟ٨ىٞحن " في اإلااؾؿاث الخٗليميت الخابٗت لُ٣إ التربيت
٦.21998ما ؤوكإ مغ٦ؼ ج٩ىيً منهي مخسهو لؤلشخام
الىَىيتٞخذ بمىظب ٢غاع وػاعو مكتر ٥اإلاىا 10٫ ٤ٞصيؿمبر
 397اإلااعر في26
اإلاٗا٢حن خغ٦ياًٞ ،ال ًٖ بوكاء مغ٦ؼ وَجي للمىْٟحن اإلاخسههحن َب٣ا للمغؾىم الخىٟيظو/81
3
.1987
صيؿمبر
وجمَ ً٨ظٍ اإلااؾؿاث اإلاٗى٢حن مً ٦ؿب اإلاٗاع ٝاإلاهىيت التي جاَلهم لالهضماط صازل اإلاجخم٘ وال٣ضعة ٖلى
جد٣ي ٤الىجاح في الخياة الٗمليت وجد ٤٣الاؾخ٣الليت البضهيت والا٢خهاصيت.
وفي ؤلاَاع هٟؿه اإلاخٗل ٤بغٖايت وجإَيل اإلاٗا٢حن ٢امذ الضولت مىظ الاؾخ٣ال ٫بخإؾيـ مىٓىمت حٗليميت جخمشل في
مغا٦ؼ حٗليميت زانت باألشخام اإلاٗى٢حن الؾيما ألاَٟا ٫مجهم ،بط ناع ٖضص اإلاغا٦ؼ يبل ٜؤ٦ثر مً441مغ٦ؼا حهخم
بخإَيل مسخل ٠ؤنىا ٝؤلاٖا٢اثًٞ ،ال ًٖ اإلاضاعؽ الخانت بتربيت وحٗليم اإلاٗا٢حن واإلا٣ضعة ب146وجًم َظٍ اإلاضاعؽ
٦شحر مً الىؾاثل البيضاٚىظيت اإلاىاؾبت لىىٕ ؤلاٖا٢ت ،مشل ٦خاب البراو وختى الاهترهذ .
ّ
بال ؤهه وبالغٚم مً ما ّ
جم الخُغ ١له آهٟاٞ ،ةن َىال ٪جًاعبا في ألاع٢ام خىٖ ٫ضص اإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث الخ٩ىميت
اإلاخسههت في الخٟ٨ل باإلاٗا٢حن ،وَا٢ت الاؾديٗاب لضحها وَظا بالغٚم مً ال٨م مً اإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ اإلاىظهت لغٖايت
وجإَيل اإلاٗا٢حن.4
ويخم الخٟ٨ل بخضعيـ ألاَٟا ٫طوو ؤلاٖا٢اث مً َغَ ٝيئاث جغجبِ خؿب الخالت بُ٣اٖاث التربيت الىَىيت
والصخت والخًامً الىَجي والخمايت الاظخماٖيت في بَاع اجٟا٢يت مكتر٦ت بحن الىػا اث حؿحر َظا الخٟ٨ل ُوج ّ
دض ُص َغ٢ه
ع
ِب
ومهامه.
-1انظر ادلادة ٘ٔ من القانوفرقم ٕٓ ٜٓ-ادلتضمن محاية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم
ٕ-قرار وزاري مشًتؾ ادلؤرخ يف ٓٔ ديسمرب سنة  ،ٜٜٔٛيتضمن فتح أقساـ خاصة باألطفاؿ ضعفي احلواس " ناقصي السمع وادلكفوفُت " يف ادلؤسسات التعليمية
التابعة لقطاع الًتبية الوطنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ٖٔ .
ٖ-ادلرسوـ التنفيذي رقم ٔ ٖٚ/ٛادلؤرخ يف  ٕٙديسمرب  ٜٔٛٚيتضمن إنشاء مركز وطٍت للتكوين ادلهٍت للمعوقُت جسديا ،اجلريدة الرمسية ،العددٕ٘.
ٗ -سلطط العمل الوطٍت للطفولةٕٓٓٛ.ٕٓٔ٘:اجلزائر جديرة باألطفاؿ ،الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة ،صٕٗ.
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بلى ظاهب طل٪؛ حؿخٟيض ٞئت ألاَٟا ٫الظيً يٗيكىن بةٖا٢ت ٖمي٣ت (الهم والٗمى ) والظيً يؿخٟيضون مً جغبيت
زانت في 35مضعؾت للهم الهٛاع و 16مضعؾت لٛحر اإلابهغيً الهٛاع ،وهي ماؾؿاث جدذ بقغا ٝوػاعة الخًامً
الىَجي التي ؤ٢امذ بالخٗاون م٘ وػاعة التربيت الىَىيت ظهاػا حهض ٝبلى حٗؼيؼ ؤلاصماط اإلاضعسخي لؤلَٟا ٫الظيً يٗيكىن
بةٖا٢ت زٟيٟت ،وَى ما ُٖ ِبغ ٝاعجٟإ ملخىّ في ٖضص ألاَٟا ٫الظيً يٗيكىن بةٖا٢ت  ,واإلاسجلحن في اإلاضاعؽ الٗاصيت  ,بط
, 2015
/2014
اؾخ٣بلذ اإلااؾؿاث اإلاخسههت الخابٗت للُ٣إ والتي ي٣ضع ٖضصَا ب ـ 393زال ٫اإلاىؾم اإلاىؾم الضعاسخي
َٟ 21.000ال ومغاَ٣ا مٗا٢ا طَىيا ؤو خؿيا ؤو خغ٦يا  ,و٦ظا الظيً يٗاهىن مً الى٣و في الخىٟـ ،وي٣ىم ٖلى
ؤػيض مً
 5.317ماَغا مخسهها مً بيجهم
جإَحر َاالء ألاَٟا ٫بهظٍ اإلااؾؿاث اإلاخسههت ٞغي ٤مخٗضص اليكاَاث يبلٖ ٜضصَم
(هٟؿاهيىن ومغبىن ومؿاٖضون اظخماٖيىن).1
وؤبغمذ في الؿيا ١طاجه ؛ وػاعة الخ٩ىيً والخٗليم اإلاهىيحن اجٟا٢يت م٘ طاث الىػاعة بٛغى بَاع جدؿحن وحٗؼيؼ
 28000قاب مً
ج٩ىيً ألاشخام طوو الاخخياظاث الخانت ،بط اعجٖ ٟ٘ضص اإلاٗا٢حن الظيً جل٣ىا جإَيال مهىيا ليهل بلى
٦ ،2015ما َّ
جم عَ ٘ٞا٢ت الاؾخ٣با٫
 1999بلى ٚايت
طوو الاخخياظاث الخانت في مسخل ٠الخسههاث ٖبر الىًَ مىظ ؾىت
 ،2015ويخىػٕ ٖضص
 1932متربو مٗا ١ؾىت
 1999بلى
 1200متربو ؾىت
الؿىىيت باإلاغا٦ؼ اإلاسههت لهظٍ الٟئت مً
 1247متربو في الٟغوٕ الٗاصيت بماؾؿاث الخ٩ىيً ٖبر
ٖ 2015لى ٧ل مً الخ٩ىيً ؤلا٢اميبـ
اإلاتربهحن باليؿبت لؿىت
 741مخمهً مٗا ١في همِ الخ٩ىيً
 116متربو جم ج٩ىيجهم في ٞغوٕ زانت و
 515متربو في اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت و
الىًَ و
ًٖ َغي ٤الخمهحن.2
بيض ؤهه وبالغٚم مً الخ٣ضم اإلادغػ في َظا ؤلاَاعٞ ،ةن الهض ٝاإلايكىص َى جد٣ي ٤ػياصة مدؿىؾت في َا٢ت
اؾخ٣با ٫مسخل ٠اإلاٗا٢حن ،ألن الىجاح في جضعيـ الكباب الظيً يٗيكىن باإلٖا٢ت َى صٖم مغ٦ؼ في مؿاع بصماظهم اإلانهي
والاظخماعي.
ّ
بن خ ٤اإلاٗا ١في الخٗليم؛ َى خ٣ه في الخهىٖ ٫لى ٞغم مدؿاويت م٘ ألاؾىياء في الاؾخٟاصة مً الىٓام الخٗليمي
،وباإلايكأث الخٗليميت هٟؿها  ,وبما يدىاؾب م٘ الاخخياظاث الخانت به ،ويؿهم بك٩ل ٗٞا ٫في بػالت الخىاظؼ اإلااصيت
وؤلاصاعيت والش٣اٞيت التي جدى ٫بحن اإلاٗا ١وبحن مماعؾت الخ ٤في الخٗليم.
ًم ُ
بطن؛ ومً ٧ل ما ؾب ،٤يدبحن ؤن الىٖاء الخ٣ىقي لكغيدت اإلاٗا٢حن في الجؼاثغ َثج ّ
ىه بك٩ل ص٢ي ٤ومٟهل ال٣اهىن
ً
ع٢م 02/09اإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام طوو ؤلاٖا٢ت وجغ٢يتهم الظو وي٘ بَاعا ماؾؿاجياو٢اهىهيا يٟ٨ل بك٩ل واضر
الخمايت ال٣اهىهيت والغٖايت الاظخماٖيت لظوو ؤلاٖا٢ت ،وَى مايخماشخى بلى ّ
خض مٗخبر م٘ اإلاٗايحر الضوليت لخمايت خ٣ى١
ٍس
ؤلاوؿان بك٩ل ٦بحر  ,وخ٣ىَ ١ظٍ الٟئت بك٩ل زام بالغٚم مً وظىص نٗىباث مسخلٟتفي مجا ٫ججزيل َظٍ ال٣ىاهحن
ٖلى ؤعى الىا ،٘٢والى٣اثو اإلاسجلت الؾيما في مجا ٫الخإَيل وؤلاصماط الاظخماعي واإلانهي للصخو اإلاٗا.١
ٔ" -ادماج األطفاؿ ادلعاقُت يف الوسط ادلدرسي العادي يتطلب توفَت مرافقُت متخصصُت" ،متوفر على الرابط:
http://www.aps.dz/ar/societe/21671
ٕ  " -تأىيل ضلو ٓٓٓ ٕٛشاب من ذوي االحتياجات اخلاصة ٔتراكز التكوين ادلهٍت عرب الوطن" ،متوفر على الرابط:
http://www.aps.dz/ar/societe/27372
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الخاجمت
ً
مً زال ٫ما ّ
جم الخُغ ١بليه في َظا اإلا٣ا ،٫يخطر ظليا ؤن الضولت الجؼاثغيت بظلذ مجهىصاث مٗخبرة ججاٍ قغيدت
ًّ
روي الاغاكت مً زالّ ٫
ؾجها ل٣ىاهحن وحكغيٗاث ٟ٦لذ ؾلت مخمحزة مً الخ٣ى ١للصخو اإلاٗا ١وخاولذ بخاَخه بدمايت
ِب
زانت وعٖايت مخ٩املت٦ ،ما اجسظث ظملت مً الخضابحر وؤلاظغاءاث طاث الُاب٘ الا٢خهاصو والاظخماعي التي َضٞذ مً
ّ
وي٘
زاللها جدؿحن قغوٍ خياة َظٍ الٟئت مً ظاهب ،وحٗؼيؼ ٢ضعاتها مً ظاهب ؤزغ ٚ .حر ؤن وا ٘٢الخا ٫ي٨كٍ ًٖ ٠س
ّ
وتهميل مخىامي لهظٍ الٟئت ،وًٖ خ٣ى ٍس ١ماػالذ ال ججض لها ج٨غيؿا ٗٞليا ٖلى ألاعى .وَى ألامغ الظو يخُلب
َل
ٍس
ٍس
يغوعة مغاظٗت بٌٗ ظىاهب ال٣هىع في ؤلاَاع الخ٣ىقي لهظٍ الكغيدت ،وج٨يي ٠وجُىيغ آلياث الغٖايت والخٟ٨ل
والخإَيل بما يدىاؾب م٘ زهىنيت الصخو اإلاٗا ١وم٣خًياث خ٣ى ١ؤلاوؿان بك٩ل ٖام؛ وي٩ىن طل ٪مً زال٫
ؤبٗاص ؤؾاؾيت هي:
الٗمل ٖلى زالزت ٍس
 - 1جفػُل وجىُُف بشامج الخىغُت ألفشاد اإلاجخمؼ لخػضٍض البػذ الىكاةي ٞ :اإلاجخم٘ يٗض اإلادؿبب ألاو ٫في ٦شحر مً
٦شحر مجها بطا جمذ جىٖيخه بإؾباب ؤلاٖا٢ت وؤؾـ الخٗامل م٘ خاالتها
ؤلاٖا٢اث٦ ،ما ؤن بىؾٗه الخيلىلت صون و٢ىٕ ٍس
اإلاسخلٟت ،ووظىب جصخيذ الىٓغة الؿلبيت بلى اإلاٗا ،١وي٩ىن طلٖ ٪بر بقغا ٥ؤ٦ثر مً ظهت في الضولت الؾيما ؤظهؼة
ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ،واإلااؾؿاث الخٗليميت بمسخل ٠مغاخلها والجمٗياث الُىٖيت والخحريت وطل ٪بهض:ٝ
 الىصر والخىظيه ّللخض مً ؤلاهجاب في ألاؾغ التي يشبذ ؤن مً ؤٞغاصَا مهابىن بإمغاى وعازيت.
ِب
 جٟٗيل الغ٢ابت الكضيضة ٖلى بظغاء الٟدو الُبي ٢بل الؼواط. يغوعة الغٖايت الصخيت لؤلم والجىحن ؤزىاء الخمل والىالصة. الخدهحن الُبي لؤلَٟا ٫يض ألامغاى؛ الؾيما قلل ألاَٟا.٫ الٗمل ٖلى جدؿحن البيئت الصخيت لخٟاصو الٗضوي الٟحروؾيت ؤو الب٨خحريت ؤو الخإزغ السخيء باإلاياٍ ٚحر الهالختللكغب .
 الٗىايت بخٛظيت الُٟل . الخىٖيت بإزُاع وخىاصر الُغ.١ -2جدُين وجثمين البػذ الدؽشَعي واللاهىوي لذغم الىغاء الخلىقي الخاؿ بهزٍ الفئت ؛ مً زال:٫
 -جىٓيم ال٣ىاهحن اإلاخهلت بالخٟ٨ل بظوو ؤلاٖا٢ت وقغخها وجدضيض ٦يٟياث جُبي٣ها بك٩ل واضر وص٢ي.٤
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 حؿهيل بظغاءاث الاؾخٟاصة مً مىدت ؤلاٖا٢ت ،بط ٦ك ٠في َظا الؿيا ١عثيـ اجداص اإلاٟ٨ىٞحن لىاليت الجؼاثغ ؤنوػاعة الخًامً جُالب اإلاٗى٢حن بمل ٠يخ٩ىن مً 13وزي٣ت لالؾخٟاصة مً مىدت قهغيت ػَيضة يؿخٛغ ١الخهىٖ ٫لحها
مك٣ت ؾىىاث إل٦ما ٫اإلال ٠وجل٣ي الغص مً اإلاهالر اإلاٗىيت.1
ّ
 جشمحن مىدت ؤلاٖا٢ت التي حٗض مىدت عمؼيت ال ج٩اص حُٛي ظؼءا مدضوصا ظضا مً خاظاث اإلاٗاٞ ،١ةطا ٢اعهىاَا بضو٫ 800يىعو قهغيا.
ؤظىبيت ٞةن الٟغ ١يٓهغ قاؾٗا بط جٟىَ ١ظٍ اإلاىدت باليؿبت للصخو البال ٜفي ٞغوؿا مشال؛
 وي٘ ٖ٣ىبت عاصٖت إلاً يؿدشمغ بٖا٢ت ٚحرٍ في الدؿى ٫وطلَ ًٖ ٪غي ٤اؾخٛال ٫ألاَٟا ٫اإلاٗا٢حن في َظا اإلاجا٫؛مُاب٣ت الدكغي٘ الىَجي بىٓحرٍ الضولي في مجا ٫الخ٨غيـ لخ٣ى ١الصخو اإلاٗا١؛
 -3الخمىين الاكخفادي والاحخماعي للشخق اإلاػاق  :وطل ٪باجساط ظملت مً الخضابحر الا٢خهاصيت والاظخماٖيت
ٖلى الىدى الخالي:
 بوكاء مغا٦ؼ وماؾؿاث بنالح لؤلشخام طوو ؤلاٖا٢ت يمل ٪مىٓمىَا ومؿحروَا ماَالث ٖليا ,ومخسههىن فيالىىاحي الاظخماٖيت والىٟؿيت والُبيت والخٗليميت واإلاهىيت ،ويًٟل مً له زبرة ؾاب٣ت في َظا اإلاجا.٫
 بجاخت ظمي٘ ٞغم الخٗليم لؤلشخام طوو ؤلاٖا٢تٖ ،بر ٧امل ألاَىاع ًٖ َغي ٤الؼياصة في بوكاء مغا٦ؼ حٗليمتالؾخ٣بالهم ألامغ الظو يغ ٘ٞمً ٞغم اهضماظهم الاظخماعي.
 حٗيحن ؤشخام مً الٟئاث الخانت في الهيئت اإلاؿحرة للمغا٦ؼ واإلااؾؿاث اإلاسخهت لغٖايت ألاشخام طووؤلاٖا٢ت بىنٟهم ألاصعي باإلاهالر وقاون واخخياظاث َظٍ الٟئت.
 مؿايغة الاججاَاث الخضيشت لضمج اإلاٗا٢حن؛ مً زال ٫آليتي الخدغيغ مً اإلااؾؿت والخدغيغ والخُبي٘ هدىالٗاصيحن.
 حٗؼيؼ م٨دؿباث َظٍ الكغيدت في مجا ٫الٗمل والؿ ً٨الاظخماعي ،وحؿهيل بوكاءَم إلااؾؿاث زانت في بَاعمكاعي٘ " ."Ansej
 حٗؼيؼ وجغ٢يت صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي حٗجى به الكغيدت مً زال ٫ػياصة الضٖم اإلاالي والخ٣جي لهاوبقغا٦ها في بغامج الخٟ٨ل والخإَيل.
 -الاهٟخاح ٖلى ججاعب الضو ٫ألازغي في َظا اإلاجا ٫لالؾخٟاصة مً زبراتها في الخم٨حن اإلاخ٩امل للصخو اإلاٗا.١

كابمت اإلاشاحؼ
أوال :باللغت الػشبُت
أ -الىفىؿ اللاهىهُت
ٔ13 "-و يقة لَلستفادة من منحة اإلعاقة! ،"..متوفر على الرابط:

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/224952.html
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 -1ال٣اهىن ع٢م 11/83 :اإلااعر في ظىيليت  1983اإلاخٗل ٤بالخإميىاث الاظخماٖيت ،الجغيضة الغؾميت ،الٗضص .28
 -2ال٣اهىن ع٢م  09-02 :ماعر في  8ماو  2002يخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم الجغيضة الغؾميت،
الٗضص .34
 -3اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  180/82 :اإلااعر في  15ماو  1982يخٗل ٤بدكٛيل اإلاٗى٢حن واٖاصة جإَيلهم اإلانهي،
الجغيضة الغؾميت الٗضص .20
 -4اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  37/81 :اإلااعر في  26صيؿمبر  1987يخًمً بوكاء مغ٦ؼ وَجي للخ٩ىيً اإلانهي
للمٗى٢حن ظؿضيا ،الجغيضة الغؾميت ،الٗضص.52
 -5اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م 45/03 :اإلااعر في  19طاهٟي  2003يدضص ٦يٟياث جُبي ٤ؤخ٩ام اإلااصة  7مً ال٣اهىن
ع٢م  09-02اإلاخٗل ٤بدمايت ألاشخام اإلاٗى٢حن وجغ٢يتهم ،الجغيضة الغؾميت الٗضص .04
 -6اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م 144-06 :اإلااعر في  26ؤٞغيل ؾىت  2006يدضص ٦يٟياث اؾخٟاصة ألاشخام اإلاٗى٢حن
مً مجاهيت الى٣ل والخسٟيٌ في حؿٗحراجه ،الجغيضة الغؾميت الٗضص .28
 -7اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  455 -06 :اإلااعر في  11صيؿمبر  – 2006يدضص ٦يٟياث حؿهيل ونى ٫ألاشخام
اإلاٗى٢حن بلى اإلاديِ اإلااصو والاظخماعي والا٢خهاصو والش٣افي -الجغيضة الغؾميت الٗضص .80
 -8اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  340 / 07 :اإلااعر في  31ؤ٦خىبغ  ،2007يٗض ٫اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  03- 45الظو
يدضص ٦يٟياث جُبي ٤ؤخ٩ام اإلااصة  7مً ال٣اهىن ع٢م  09-02الجغيضة الغؾميت ،الٗضص .70
 -9اإلايكىع الىػاعو اإلاكتر ٥ع٢م  1 :الهاصع ًٖ وػاعحي الٗمل والخمايت الاظخماٖيت ووػاعة الصخت اإلااعر في 31
ظاهٟي . 1993
١-10عاع وػاعو مكتر ٥اإلااعر في  10صيؿمبر ؾىت  ،1998يخًمً ٞخذ ؤ٢ؿام زانت باألَٟا ٫يٟٗي الخىاؽ "
ها٢صخي الؿم٘ واإلاٟ٨ىٞحن " في اإلااؾؿاث الخٗليميت الخابٗت لُ٣إ التربيت الىَىيت ،الجغيضة الغؾميت ،الٗضص . 13
ب -الىخب
 -1ؤبى الىهغ مضخذ ،جأَُل وسغاًت مخدذي ؤلاغاكت ،اجغا ٥لليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة.2004 ،1ٍ ،
 -2خمىصة مىخهغ ؾٗيض ،خماًت الىفل في اللاهىن الذولي الػام وؤلاظالم  ،صاع الجامٗت الجيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
. 2007
 -3الؼَحرو ببغاَيم ،جشبُت اإلاخخلفين غللُا ،صاع الٟجغ لليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة. 1998 ،1ٍ ،
 -4الؼيىص هاصع ٞهمي ،حػلُم ألاوفاٌ اإلاخخلفين غللُا ،صاع ال٨ٟغٖ ،مان. 2000 ،1ٍ ،
 -5الك٣حراث مدمىص َاٞل  ،هُف ججػل وفلً مبذغا :ملاالث في جشبُت الىفل ،صاع الٟغ٢ان لليكغ والخىػي٘،
ٖمان.2006 ،1ٍ ،
ٖ -6بض الهاصو ٖبض الٗؼيؼمسيمغ  ،خلىق الىفل بين الؽشَػت ؤلاظالمُت واللاهىن الذولي  :دساظت ملاسهت ،
لجىت الخإلي ٠والخٗغيب واليكغ ،ال٩ىيذ . 2003، 1ٍ،
ٖ -7يؿىو ٖبض الغخمان ،ؤلاظالم والػالج الىفس ي ،صاع الجهًت الٗغبيت للُباٖت واليكغ ،بحروث.1996 ،1ٍ ،
٢ -8ىضيل ؤماوي ،اإلاجخمؼ اإلاذوي والذولت في مفش مىلؼ ألالفُت الجذًذة  ،مغ٦ؼ اإلادغوؾت لليكغ الخضما ث
الصخٟيت واإلاٗلىماث.2006 ،
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 -9لبيب ٖشمان،ؤلاغاكت الزَىُت في مشخلت الىفىلت ،اإلاجلـ اإلاهغو للُٟىلت والخىميت. 1،2000ٍ،
َ -10ىض خؿً مدمض والخبصخي مهُٟى ،الىنام اللاهىوي لخلىق الىفل  ،صاع ال٨خب ال٣اهىهيت ،ال٣اَغة،
ٍ. 2007 ،1
ج -اإلالاالث
 -1بً ٖيسخى ؤخمض " ،آلالياث ال٣اهىهيت لخمايت ألاَٟا ٫طوو ؤلاٖا٢ت "،مجلت الفله واللاهىن ،الغباٍ ،الٗضص
ألاو ٫هىٞمبر .2012
د -اإلاخىىاث
 -1مسُِ الٗمل الىَجي للُٟىلت2008.2015:الجؼاثغ ظضيغة باألَٟا ،٫الىػاعة اإلاىخضبت اإلا٩لٟت باألؾغة وً٢ايا
اإلاغؤة.
ٌ -ؤلاهترهذ
:
! ،".مخىٞغ ٖلى الغابِ
ن مىدت ؤلاٖا٢ت
13 "-1وزي٣ت لالؾخٟاصة م
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/224952.html
" -2اصماط ألاَٟا ٫اإلاٗا٢حن في الىؾِ اإلاضعسخي الٗاصو يخُلب جىٞحر مغا٣ٞحن مخسههحن " ،مخىٞغ ٖلى الغابِ :
http://www.aps.dz/ar/societe/21671
 " -3جإَيل هدى  28000قاب مً طوو الاخخياظاث الخانت بمغا٦ؼ الخ٩ىيً اإلانهي ٖبر الىًَ " ،مخىٞغ ٖلى
الغابِhttp://www.aps.dz/ar/societe/27372 :
زاهُا :باللغت الفشوعُت
1 -DERRAS OMAR, Le Phénomène Associatif en Algérie: enquête nationale ; Etat des lieux
participation sociale et vitalité associative , Fondation Friedrich Ebert , bureau Alger, 2007 .
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ملخفاث الخلاسٍش والذساظاث ألاوادًمُت
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ملخق أوشوخت دهخىساٍ في الخلىق جخفق كاهىن دولي إوعاوي :
الجىاهب ؤلاوعاهُت لعير غمل اإلاىنماث الذولُت أزىاء النزاغاث اإلاعلخت
– اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش همىرحا -
ولُت الخلىق والػلىم العُاظُت ،حامػت الخاج لخمش باجىت ،الجضابش
إغذاد الىالبت الباخثت اهفاف بً غمشان
إؼشاف الذهخىسة هادًت خلفت

 مػلىماث غامت
هاٞكذ الُالبت الباخشت :اهها ٝبً ٖمغان ،جدذ بقغا ٝألاؾخاطة الض٦خىعة :هاصيت زلٟت ،ؤَغوخت لىيل قهاصة
الض٦خىعاٍ في الخ٣ى ١جسهو ٢اهىن صولي بوؿاوي بٗىىان" :الجىاهب ؤلاوعاهُت لعير غمل اإلاىنماث الذولُت أزىاء
النزاغاث اإلاعلخت – اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش همىرحا –
Aspects humanitaires du fonctionnement des organizations internationales au cours du
conflit Armé, le Comité international de la Croix-Rouge Étude de cas

وطل ٪يىم الخميـ اإلاىا ٤ٞل ـ ـ 14:هىٞمبر ،2014ب٣اٖت اإلاىا٢كاث الخانت ب٣اٖت اإلاىا٢كاث الخانت ب٣ؿم
13:00ػوالا ،خيض ج٩ىهذ لجىت اإلاىا٢كت مً
 09.30نباخا بلى ٚايت
الخ٣ى ١بجامٗت الخاط لخًغ – باجىت .01مً الؿاٖت
ألاؾاجظة آلاجيت ؤؾمائَم:
ع٢يت ٖىاقغيت ،ؤؾخاط حٗليم ٖالي ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت باجىت  /عثيؿا.
 هاصيت زلٟت ،ؤؾخاطة مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت باجىت  /مكغٞا م٣غعا. قاصيت عخاب ،ؤؾخاطة الخٗليم الٗالي ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت باجىت ًٖ /ىا مىا٢كا. ٖمغ ٞغخاحي ،ؤؾخاط حٗليم ٖالي ب٣ؿم الٗلىم الؿياؾيت ظامٗت بؿ٨غةًٖ /ىا مىا٢كا. ٢جالي مدمض ،ؤؾخاطة مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الخ٣ى ١ظامٗت ؾُيًٖ /٠ىا مىا٢كا. -مسخاعو مغاص ،ؤؾخاطة مدايغة نى ٠ؤ ب٣ؿم الخ٣ى ١ظامٗت الجلٟتًٖ /ىا مىا٢كا.
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وبٗض اإلاىا٢كت واإلاضاولت ٢غعث اللجىت مىذ الُالبت الباخشت قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن صولي
بوؿاوي ،بمالخٓت مكغ ٝظضا.
 ملخق الشظالت
أوال -الخػشٍف بمىلىع البدث:
حهض ٝال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بلى خمايت ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت بىىٖحها الضوليت وٚحر الضوليت ،وَظا بمىظب
ٚ ،1977حر ؤهه صون آلياث جُبي ٤لهظا ال٣اهىن ،جب٣ى
 1949والبروجى٧ىليحن ؤلاي ــاٞيحن لؿىت
اجٟا٢ي ــاث ظىي ٠ألاعب٘ لؿىت
٢ىاٖضٍ ال٣اهىهيت مجغص خبر ٖلى وع ،١ومً بحن َظٍ آلالياث هجض اإلاىٓماث الضوليت بىىٖحها الخ٩ىميت وٚحر الخ٩ىميت،
وي٣هض بخُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جىٞحر الضو ٫ؾىاء في ػمً الؿلم ؤو في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٧ل آلالياث
والخضابحر اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖلى هدى يٟ٨ل جُبي٣ه واخترامه في ظمي٘ الٓغو ٝويد٤٣
ألاَضا ٝالتي وكإ مً ؤظلها َظا ال٣اهىن ؤال وهي خمايت ألاشخام وألاٖيان ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وفي َظا ؤلاَاع
حٗمل اإلاىٓماث الضوليت ٖلى جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،خيض يبرػ صوع اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ
 1863جاعيش وكإتها.
٦مىٓمت صوليت ٚحر خ٩ىميت حٗمل ٖلى جُبي٢ ٤ىاٖض َظا ال٣اهىن مىظ ؾىت
زاهُا -أَمُت مىلىع البدث:
جخجلى ؤَميت مىيىٕ البدض مً زال ٫الى٣اٍ الخاليت:
 - 1البدض في مىيىٕ آلياث جىٟيظ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،خيض حٗخبر اإلاىٓماث الضوليت مً ؤبغػ آلياث جىٟيظ
َظا ال٣اهىن ،م٘ جبيان مضي هجاح وٞكل َظٍ ألازحرة في جىٟيظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 - 2البدض في مبضؤ جُبي ٤اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ -باٖخباعَا مىٓمت صوليت ٚحر خ٩ىميت -إلاباصت ٖملها
اإلاخمشلت في :مبضؤ الخياص ،مبضؤ ٖضم الخديـؼ ،مبضؤ الاؾخ٣ال ،٫مبضؤ ؤلاوؿاهيـت ومبضؤ الٗاإلايت ،مبضؤ الخضمت الخُىٖيت.
 - 3جىييذ ما جٟغيه الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة مً جدضياث في مىاظهت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ما يجٗل َظا
ال٣اهىن ٖاظؼا ًٖ خماي ــت ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وَىا يبرػ صوع اإلاىٓماث الضوليت في جُبي٢ ٤ىاٖض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي زانت مجها اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ وطل ٪في مىاظهت َظٍ الخدضياث زانت وؤجها حك٩ل
الخُغ اإلادض ١بطخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت.
 - 4جًمً البدض صعاؾت ه٣ضيت للمىٓماث الضوليت بهٟت ٖامت في مجا ٫جىٟيظَا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ،وه٣ض اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بهٟت زانتٞ ،هي اإلاىٓمت الضوليت التي ييؿب لها بوكاء َظا ال٣اهىن
بهىعجه الخضيشت ،وييؿب بلحها ٦ظل ٪امخال٦ها لخٟىيٌ بوؿاوي صولي لخُبي٢ ٤ىاٖض َظا ال٣اهىن ،مً زال ٫خمايت
ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،ووكغَا ل٣ىاٖض َظا ال٣اهىن.
زالثا -أظباب الاخخُاس:
يغظ٘ ازخياعها إلاىيىٕ البدض ألؾباب شخهيت وؤزغي مىيىٖيت:
أ -ألاظباب الشخفُت:
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 - 1الًٟى ٫الٗلمي في البدض في صوع اإلاىٓماث الضوليت في جىٟيظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بهٟت ٖامت ،وصوع
اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بهٟت زانت ،باٖخباع اإلاهام الىاؾٗت اإلاى٧ىلت لها بمىظب اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لؿىت
 ،1977خيض ييؿب بلحها امخال٦ها لخٟىيٌ بوؿاوي بدمايت ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث
 1949وبغوجى٧ىلحها ؤلاياٞيحن لؿىت
اإلاؿلخت.
 - 2جىاو ٫مىيىٕ البدض إلاىايي٘ ٖضيضة تهم ظمي٘ اإلاهخمحن بال٣اهىن الضولي٧ ،الجزاٖاث اإلاؿلخت ،الضبلىماؾيت
الى٢اثيت ،الخغ٦ت الههيىهيت وال٣اهىن الضولي ،البٗض الضيجي للجزاٖاث اإلاؿلخت.
 - 3الغٚبت في ؤن ي٩ىن ظؼءا مً ألاَغوخت يخدضر ًٖ جُبي ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الجؼاثغ زال ٫الخ٣بت
 ،1962وطل ٪مً زال ٫التر٦حز ٖلى مىيىٕ الكغ٧اث الاؾخٗماعيت التي ٖملذ ٖلى مهاصعة
– 1830
الاؾخٗماعيت الٟغوؿيت
ؤعاضخي الجؼاثغيحن واؾخٗباصَم وؾاَمذ بهىعة ٚحر مباقغة في بباصتهم ؤزىاء َظٍ الخ٣بت الخاعيسيت ،م٘ ببغاػ صوع"َجرو
صوهان " اإلااؾـ ألاو ٫للجىت الضوليت للهليب ألاخمغ في ٖمليت الخٗمحر ،باٖخباعٍ مً ؤو ٫اإلاٗمغيً ألاوعوبيحن الظيً
ؾاَمىا في َظٍ الٗمليت مً زال ٫بوكاثه وحؿيحرٍ لكغ٦خحن اؾخٗماعيخحن في الجؼاثغ.
ب-ألاظباب اإلاىلىغُت:
و جخمشل ٞيما يلي:
 - 1الغٚبت في اؾخسالم هخاثج ٖلميت في الى٣اٍ الخاليت:
 مضي بؾهام اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت وٚحر الخ٩ىميت في جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وطل٪باٖخباعَا مً ؤَم آلياث جُبيَ ٤ظا ال٣اهىن.
 مضي امخال ٥اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ لخٟىيٌ بوؿاوي لخُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاويَ ًٖ ،غي٤خمايت ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت زم ًٖ َغي ٤وكغ اإلاٗغٞت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وطل ٪بمىظب اجٟا٢ياث
٦ ،1977ما ؤن اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت ٦ -ما ؾجري في متن
 1949وبغوجى٧ىلحها ؤلاياٞيحن لؿىت
ظىي ٠ألاعب٘ لؿىت
البدض٧ -اهذ حٗخبر ولى٢ذ ٢غيب مجغص الخضيض ًٖ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مؿاؽ بمهضا٢يتها في الخٟاّ ٖلى الؿلم
وألامً الضوليحنَ ،ظا باإلياٞت بلى ؤن مٗٓم اإلاىٓماث الضوليت ٚحر الخ٩ىميت ألازغي حٗخبر خضيشت اليكإة م٣اعهت م٘
اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ .
سابػا -الهذف مً البدث:
جهض ٝمً زالَ ٫ظا البدض بلى جد٣ي ٤ألاَضا ٝالخاليت:
 - 1جدليل ٖمل اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت وٚحر الخ٩ىميت ،زانت مجها اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ،في بَاع
جُبي٣ها ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 - 2ج٣ييم ؤصاء اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ في مجا ٫جُبي٣ها ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي باٖخباعَا اإلاىٓمت
الضوليت التي ييؿب بلحها امخال ٥جٟىيٌ بوؿاوي بخُبي٢ ٤ىاٖض َظا ال٣اهىن ،م٘ بُٖائها نالخياث واؾٗت بمىظب
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 ،1977وبظلٞ ٪هي اإلاىٓمت اإلاؿاولت ألاولى واإلاباقغة ًٖ
 1949وبغوجى٧ىلحها ؤلاياٞيحن لؿىت
اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لؿىت
ٖمليت الخُبيَ ٤ظٍ.
وفي الؿيا ١طاجه ،وؿعى مً زالَ ٫ظا البدض بلى جد٣يَ ٤ض ٝبٗيض اإلاضي يخمشل في حٗمي ٤الىعي ال٣اهىوي بًغوعة
بٖاصة الىٓغ في ٖمل اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت مجها وٚحر الخ٩ىميت ،وزانت مجها اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغٖ ،لى
اٖخباع ؤن اإلاىٓماث الضوليت ،حٗخبر مً ؤَم آلياث جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
خامعا -إؼيالُت البدث:
جخمشل اق٩اليت َظا البدض في الدؿائ ٫الخالي  " :بطا ٧ان ٖمل اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت مجها وٚحر الخ٩ىميت في
مجا ٫الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت يدؿم بالُاب٘ ؤلاوؿاويٞ ،ةلى ؤو مضي التزمذ اإلاىٓماث الضوليت زانت
مجها اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بالجىاهب ؤلاوؿاهيت في ؾحر ٖملها؟".
ويىضعط جدذ َظا الدؿائ ٫مجمىٖت ألاؾئلت الٟغٖيت الخاليت:
َ - 1ل التزمذ اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بمباصت ٖملها ،ؤلاوؿاهيت والخياص وٖضم الخدحز ،والاؾخ٣ال٫
والخضمت الخُىٖيت والٗاإلايت ،وبكٗاعاتها " ،الغخمت في ٢لب اإلاٗاع "٥و" ؤلاوؿاهيت َغي ٤الؿلم"؟
 - 2ما ؾبب جمؿ ٪اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ب٣اٖضة الؿغيت في الٗمل؟ ،وَل يٟ٨ي َظا اإلابرع لخٟؿحر
نمتها بػاء ما يدضر مً اهتها٧اث ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ؤظؼاء مسخلٟت مً الٗالم؟
ظادظا -خىت البدث:
بٗض ؤن اجطر مىهج البدض بهظا الك٩ل ،عاٖيىا في ج٣ؿيم مىيىٖه ال٣ىاٖض الخاليت:
 - 1الجم٘ بحن بابحن ،ؤولهما يضعؽ مباصت ؾحر ٖمل اإلاىٓماث الضوليت بهٟت ٖامت في بَاع جُبي٣ها ل٣ىاٖض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مً زال ٫جبيان وؾاثل اإلاىٓماث الضوليت الؿلميت مً ظهت والٗؿ٨غيت وقبه الٗؿ٨غيت مً
ظهت ؤزغي ،ؤما الباب الشاوي ٞهى مسهو لضعاؾت اإلاىٓمت الضوليت التي جمخل ٪جٟىيًا بوؿاهيا صوليا لخُبي٢ ٤ىاٖض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،والتي ؾب٣ذ ٚحرَا مً اإلاىٓماث الضوليت في مجاَ ٫ظا ال٣اهىن ،بال وهي اللجىت الضوليت
للهليب ألاخمغ .
 - 2الخ٣ؿيم الضازلي الدؿلؿلي ل٩ل باب ،بديض بضؤ الباب ألاو ٫ببدض الىؾاثل الؿلميت التي جمخل٨ها اإلاىٓماث
الضوليت لخُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،زم ٖالجىا الىؾاثل الكبه ٖؿ٨غيت ،وبٗضَا جىاولىا الىؾاثل
الٗؿ٨غيت ،م٘ الٗلم ؤهه ال يىظض في ٢اهىن اإلاىٓماث الضوليت ما يلؼم َظٍ ألازحرةٖ ،لى بجبإ َظا الترجيب في جُبي٣ها
ل٣ىاٖض َظا ال٣اهىن ،وفي الباب الشاوي ،اهخ٣لىا مً صعاؾت مٟهىم اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ومغ٦ؼَا ال٣اهىوي
وجبيان مهامها بمىظب ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،لىيخ٣ل في جهايت الباب بلى ه٣ض ٖمل َظٍ اإلاىٓمت الضوليت مً
زال ٫ه٣ض ماؾؿها بالبدض في ج٨ٟحرٍ ؤلاؾخٗماعو وهٓغجه الٟى٢يت لباقي اإلاجخمٗاث زاعط ال٣اعة ألاوعوبيت،مً ظهت ،زم
البدض في مضي اوٗ٩اؽ وامخضاص َظا ال٨ٟغ في ٖمل اإلاىٓمت في الى٢ذ الخايغ ،مً ظهت ؤزغي.
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 - 3الجم٘ بحن مىايي٘ ٖضة ،يم ً٨ل٩ل واخض مجها ؤن ي٩ىن مىيىٖا لبدض مؿخ٣ل ،مشل مىيىٕ الضبلىماؾيت
الى٢اثيت وخمايت ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،صوع اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت في جىٟيظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،الً٣اء
1962
الضولي وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،الخدضياث اإلاٗانغة لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،خغب الجؼاثغ وٞغوؿا– 1830
وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وٚحرَا مً اإلاىايي٘ التي اقخمل ٖلحها البدض.
ظابػا-هخابج البدث:
وفي ألازحر وٖلى امخضاص م٣ضمت وبابحن وؤعب٘ ٞهى ،٫وباالٖخماص ٖلى ؤعب٘ مىاهج  :اإلاىهج الخدليلي ،اإلاىهج الىنٟي،
اإلاىهج الخاعيذي ،مىهج صعاؾت خالت ،ؤم٨ىىا مٗايىت الضوع الظو جًُل٘ به اإلاىٓماث الضوليت بٟغٖحها الخ٩ىميت وٚحر
خ٩ىميت في بَاع جُبي٣ها ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ومً زمت خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤزىاء ٞترة الجزإ اإلاؿلرًٖ ،
َغي ٤خمايت ضخايا َظٍ الجزاٖاث ؾىاء ٧اهذ صوليت ؤو ٚحر صوليت ،وطل٧ ٪له مً زال ٫مداولت الىنى ٫بلى مسخل٠
ؤوظه وآلياث وؤبٗاص اليكاٍ ؤلاوؿاوي التي حؿعى مً زاللها اإلاىٓماث الضوليت زانت مجها اللجىت الضوليت للهليب
ألاخمغ بلى خمايت ضخايا َظٍ الجزاٖاث ،م٘ جبيان ؤوظه ال٣هىع والى٣و التي ج٨خىٖ ٠مل َظٍ ألازحرة ؤزىاء ٞترة
الجزاٖاث اإلاؿلخت.
وبىاءا ٖليه ،ونلىا بلى اؾخسالم الىخاثج الخاليت:
 -1هخاثج جخٗل ٤باإلاىٓماث الضوليت بىىٖحها الخ٩ىميت وٚحر الخ٩ىميت بهٟت ٖامت:
 جمخل ٪اإلاىٓماث الضوليت بىىٖحها الخ٩ىميت مجها وٚحر الخ٩ىميت مجمىٖت مً آلالياث والخضابحر التي يم ً٨الاٖخماصٖلحها لخُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ومً زمت خمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت مجها وٚحر
الضوليت ،بال ؤن َظٍ آلالياث في الٛالب حؿخسضم بُغي٣ت بٗيضة ًٖ َاب٘ الخياص واإلاىيىٖيتَ ،ظا ما ؾاَم مؿاَمت
مباقغة في ػياصة حجم الاهتها٧اث الجؿيمت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 ٖلى الغٚم مً ٦ثرة الٗهىص واإلاىازي ٤الضوليت ،الخانت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاويٞ ،البض ؤن هىضر ؤناإلاجخم٘ الضولي لم يخم ً٨ختى آلان مً وي٘ آلياث ٞاٖلت ووكيُت لخمل ٧ل الضوٖ ٫لى جىٟيظ حٗهضاتها بمىظب اإلاىازي٤
الضوليت ،ؤؾىة بالٗ٣ىباث التي جٟغيها ال٣ىاهحن الىَىيت ٖلى اإلاىاَىحن الظيً يىته٩ىن ال٣اهىن٦ ،ما ؤن الاٖخباعاث
الؿياؾيت ٦شحرا ما ُٖلذ ؤو ؤٖا٢ذ ٖمل ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة واإلادا٦م الضوليت.
 1977يضٖ ٫لى الكىٍ ال٨بحر
 1949والبروجى٧ىليحن ؤلاياٞيحن لؿىت
 صخيذ ؤن وي٘ اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لؿىتالظو جسُخه البكغيت في ؾبيل بعؾاء ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وعٚم طلٞ ٪ةهىا ال ػلىا بٗضيً ًٖ مؿخىي مٗ٣ى٫
مً اخترام ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي زانت ؤمام ما جٟغيه الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة مً جدضياث باعػة في
مىاظهت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ؤزُغَا الخغب يض ؤلاعَاب.
 جبٗيت باقي اإلاىٓماث الضوليت ؤلا٢ليميت مجها وٚحر الخ٩ىميت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضةٞ ،اإلاىٓماث الضوليت ؤلا٢ليميت اليم٨جها ؤن جخهغ ٝبال بمىظب جٟىيٌ مً ٢بل مجلـ ألامً الضولي٦ ،ما ؤن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت ال يم٨جها ؤن ج٣ىم
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بضوعَا اإلاىىٍ بها بٟاٖليت ؤ٦ثر ما لم جإزظ نٟت اإلاىٓمت الاؾدكاعيت لضي اإلاجلـ الا٢خهاصو والاظخماعي الخاب٘ إلاىٓمت
ألامم اإلاخدضة ،لظل ٪هجض اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت جدؿاب ٤للخهىٖ ٫لى َظٍ الهٟت لضي مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
 ال٣غاع بدمايت ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ؾىاء بىؾاثل ؾلميت ؤو بىؾاثل ٖؿ٨غيت ؤو قبه ٖؿ٨غيت ،يخسظ صاثمالخضمت مهالر الضو ٫ال٣ىيت صون مغاٖاة مهالر الضو ٫الًٗيٟت ؤو ختى مهالر ضخايا الجزاٖاث في الخمايت
واإلاؿاٖضةٞ ،ال حهم بن جدهل َاالء الطخايا ٖلى ؤلاٚازت الالػمت لهم ما صام الهض ٝمً الجزإ اإلاؿلر في خض طاجه َى
حكغيضَم وج٣خيلهم وجهب زغواتهم.
 -2هخابج جخػلم باللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش
 ان اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ التي اعجبِ اؾمها مىظ وكإتها بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،مىدذ نالخياث٦ 1977شحرا ما
 1949والبروجى٧ىليحن ؤلاياٞيحن اإلالخ٣حن بهما لؿىت
واؾٗت ظضا لها بمىظب اجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ لؿىت
٧اهذ جديض ًٖ مباصت ٖملها زانت مبضؤ الخياص وٖضم الخدحز ،وَظا ما اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مهمتها ؤلاوؿاهيت التي ٞىيذ
هٟؿها لل٣يام بها ٖلى اإلاؿخىي الضولي.
 بالغٚم مً ؤن اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ جضعي ب٣ىة بإجها جمخل ٪جٟىيًا بوؿاهيا لخىٟيظ ٢ىاٖض ال٣اهىنالضولي ؤلاوؿاوي وجُىيغٍ ومً زمت خمايت ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،بال ؤجها لم حٗمل ٖلى جُىيغ َظا ال٣اهىن
 1949ؤو بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت لم جُىع في َظا ال٣اهىن ،ولٗل ما بياٞخه في َظا اإلاجا ٫ؾىي
ٞهى ومىظ ؾىت
 1977ألاو ٫مخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت ؤما الشاوي ٞهى مخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر
بغوجى٧ىليحن ؤلاياٞيحن لؿىت
الضوليت والظو يدخىو ٖلى 18ماصة ويٗخبر جىٓيما مخىايٗا ظضا للجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضوليت بغٚم مً الاهدكاع
 2005والظو ظاء مً ؤظل
الىاؾ٘ لها م٣اعهت م٘ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضوليت ،زم ٧ان البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشالض لؿىت
جضٖيم الاٖترا ٝبكاعة صعٕ صاووص الكاعة التي حٗضمها بؾغاثيلٞ ،لخض آلان ال يىظض بَاع ٢اهىوي يىٓم ؤلاعَاب والخغب
يض بعَاب بغٚم مً ان مٗٓم الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ٢اثمت ٖلى َظٍ ال٨ٟغة ،وال يىظض بَاع ٢اهىوي يىٓم ٖمل
الكغ٧اث الامىيت والٗؿ٨غيت الخانت والتي لها وكاٍ واؾ٘ ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت وؤٞغاصَا يىته٩ىن ٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي صون خؿيب ؤو ع٢يب٦ ،ما ال يىظض بَاع ٢اهىوي يٟغى ٖلى ٢ىاث خ ٟٔالؿالم الالتزام ب٣ىاٖض ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاويٖ ،لى الغٚم مً ؤن الىا ٘٢الضولي ؤزبذ ٢يام ؤٞغاص ٢ىاث خ ٟٔالؿالم بجغاثم خغب ؤزىاء الجزاٖاث
اإلاؿلخت٦ ،ما ال يىظض بَاع ٢اهىن لخمايت البيئت الُبيٗيت ؤزىاء ٞترة الجزإ اإلاؿلر ،خيض ؤن ؤٚلب الاجٟا٢ياث الضوليت
اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي للبيئت جىٓم مؿإلت خمايت البيئت الُبيٗيت ؤزىاء ٞترة الؿلم ال الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وَظٍ ؤمشلت
 ًٖ ِ٣ٞما جٟغيه الجزاٖاث اإلاؿلخت مً جدضياث مٗانغة والتي جىاولجها في متن البدض .ولٗل الؿاا ٫الظو يُغح هٟؿه
َىا ،إلااطا ال حٗمل اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ٖلى جُىيغ وجإ٦يض ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟ وإلااطا ا٢خهغ
جُىيغَا وجإ٦يضَا لهظا ال٣اهىن ٖلى زالر بغوجى٧ىالث بياٞيت ؤزبذ وا ٘٢الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ججاوػ ؤخ٩امها،
ٞهي ٚحر نالخت لخ٨م وا ٘٢الجزاٖاث اإلاؿلخت؟ وؤلاظابت ج٨مً في ؤن اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بخُىيغَا وجإ٦يضَا
٢٫ىاٖض َظا ال٣اهىن ٞهي جًي ٠التزاماث صوليت للضو ٫ال٨بري زانت مجها الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت.
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 بغٚم مً بصٖاء اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بإجها ناخبت الخٟىيٌ ؤلاوؿاوي الضولي في خمايت ومؿاٖضةضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،بال ؤجها التزامها ب٣اٖضة الؿغيت ي٣طخي ٖلى مباصت ٖملها زانت مجها مبضؤ الخياصٞ ،هي جلتزم
ب٣اٖضة الؿغيت وطل ٪بدهاهتها مً الكهاصة ؤمام اإلادا٦م الجىاثيت الضوليت٦ ،ما ؤجها جلتزم بال٣اٖضة في وكغَا لخ٣اعيغَا
خى ٫ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وهي في ٧ل طل ٪جمخل٧ ٪امل الؿلُت الخ٣ضيغيت للكهاصة ليكغ الخ٣اعيغ و٣ٞا إلاا يسضم
بؾتراجيجيت مٗيىت ،ولظلٞ ٪ةن بصٖاءَا بامخال ٥جٟىيٌ بوؿاوي صولي لخمايت ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ي٣ابلها بلتزاماث
صوليت ،ؤ٢لها بلتزامها بمباصت ٖملها الؿب٘ اإلاخمشلت في الخياص وٖضم الخدحز والاؾخ٣ال ٫والٗاإلايت وؤلاوؿاهيت والخضمت
الخُىٖيت والخٗاون.
 اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ جخٗامل باػصواظيت اإلاٗايحر ،وطل ٪ما يجٗلها جسغط ًٖ مباصت ٖملها ،وَظا مايخجلى ٞيما يلي:
 جضٖيمها للخغب ٦ةؾتراجيجيت ،مً زال ٫عًٞها إليٟاء َاب٘ الخمايت لؤلٞغاص اإلا٣اومحن في بَاع الخغب يضؤلاعَاب ،واٖخباع َظا الىىٕ مً الجزاٖاث اإلاؿلخت يسغط مً صاثغة ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،و٦ظا مً زال ٫جغاظٗها ًٖ
مىٟ٢ها في اٖخباع الاؾديُان ظغيمت خغب ،وٚل٣ها إلا٣اعَا في وظه اإلاضهيحن في ٚؼة والٗغا.١
 مىاٟ٢ها اإلاخىاً٢ت زانت في مجا ٫جباص ٫ألاؾغي وػياعة اإلادخجؼيًٞ ،هي لم جخىاوى للخٓت واخضة لبظ ٫الجهض مًؤظل  ٪ٞؤؾغ ألاؾحر ؤلاؾغاثيلي ظلٗاص قاليِ ؤو لؼياعجه بل ونل ظهضَا في َظا ؤلاَاع بلى الُمإهت اإلاباقغة لٗاثلت َظا
ألاؾحر بالغٚم مً اإلاٗاملت الجيضة التي جل٣اَا َظا ألازحر مً َغ ٝالٟلؿُيييحن ،بيىما هجضَا في مىٟ٢ها ججاٍ ػياعتها
لؤلؾغي واإلادخجؼيً اإلاؿلمحن في مٗخ٣الث وسجىن الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وبؾغاثيل جغ ٌٞختى وكغ ج٣اعيغَا خى٫
ويٗيت َاالء ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن بغٚم مً الخالت اإلاإؾاويت التي يٗيكها َاالء.
 عٚم ؤن اإلاؿاو ٫ألاو ًٖ ٫جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هي الضو ٫اإلاهاص٢ت واإلاىٓمت بلى الاجٟا٢ياثالضوليت اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ولظلٞ ٪هي حٗخبر اإلاؿاولت ألاولى ًٖ جُىيغ ٢ىاٖض َظا ال٣اهىنٞ ،ةن
اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ جضعي ب٣ىة بإجها جمخل ٪جٟىيًا بوؿاهيا لخُبي٢ ٤ىاٖض َظا ال٣اهىن وجُىيغَا ،ومً زمت
خمايت ومؿاٖضة ضخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،بال ؤن الىا ٘٢الضولي ازبذ ؤن ٦ال الُغٞيحن – الضو ٫واللجىت الضوليت
 1949ؤو بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت لم
للهليب ألاخمغ – لم حٗمل ٖلى جُىيغ َظا ال٣اهىن و٦ظا جُبي٣ه ٞهى ومىظ ؾىت
 1977ألاو ٫مخٗل ٤بالجزاٖاث
جُىع في َظا ال٣اهىن ،ولٗل ما ؤياٞخه في َظا اإلاجا ٫ؾىي بغوجى٧ىلحن اياٞيحن لؿىت
اإلاؿلخت الضوليت ؤما الشاوي ٞهى مخٗل ٤بالجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضوليت ؤزبذ الىا ٘٢الضولي ٞكلهما في خمايت ضخايا
 2005والظو ظاء مً ؤظل جضٖيم الاٖترا ٝبكاعة صعٕ صاووص –
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،زم ٧ان البروجى٧ى ٫الايافي الشالض لؿىت
الكاعة التي حٗخمضَا بؾغاثيل – وَظا م٣ابل ما يٟغيه وا ٘٢الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة مً جدضياث يٟترى حُٛيتها
بىهىم ٢اهىهيت للخض مً مٗاهاة ضخايا َظٍ الجزاٖاث.
ٞلخض آلان ال يىظض بَاع ٢اهىوي يىٓم ؤلاعَاب والخغب يض ؤلاعَاب بغٚم مً ؤن مٗٓم الجزاٖاث اإلاؿلخت
اإلاٗانغة ٢اثمت ٖلى َظٍ ال٨ٟغة ،وال يىظض بَاع ٢اهىوي يىٓم ٖمل الكغ٧اث ألامىيت والٗؿ٨غيت الخانت والتي لها وكاٍ
واؾ٘ ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت وؤٞغاصَا يىته٩ىن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي صون خؿيب ؤو ع٢يب٦ ،ما ال يىظض بَاع
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٢اهىوي يٟغى ٖلى ٢ىاث خ ٟٔالؿالم الالتزام ب٣ىاٖض َظا ال٣اهىنٖ ،لى الغٚم مً ؤن الىا ٘٢الضولي ؤزبذ اعج٩اب ؤٞغاص
َظٍ ال٣ىاث بجغاثم خغب٦ ،ما ال يىظض بَاع ٢اهىوي لخمايت البيئت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلختَ ،ظا بطا ما اؾخصىيا الاجٟا٢يت
الخانت بمى٘ حٛيحر البيئت ألٚغاى ٖؿ٨غيت خيض ؤن اٚلب الاجٟا٢ياث الضوليت اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي للبيئت جىٓم
مؿإلت خمايت البيئت الُبيٗيت ؤزىاء ٞترة الؿلم ال الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وَظٍ ؤمشلت  ًٖ ِ٣ٞما جٟغيه الجزاٖاث اإلاؿلخت
مً جدضياث مٗانغة ،ولٗل الؿاا ٫الظو يُغح هٟؿه َىا ،إلااطا ال حٗمل الضو ٫اإلاؿاولت ألاولى ًٖ جُىيغ ٢ىاٖض َظا
ال٣اهىن واللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ اإلاىٓمت ٚحر الخ٩ىميت التي جمخل ٪جٟىيًا صوليا بوؿاهيا لخمايت ضخايا
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،إلااطا ا٢خهغ جُىيغَا وجإ٦يضَا لهظا ل٣اهىن ٖلى زالر بغوجى٧ىالث بياٞيت ازبذ وا ٘٢الجزاٖاث
اإلاؿلخت اإلاٗانغة ججاوػ ؤخ٩امهاٞ ،هي ٚحر نا٫خت لخ٨م وا ٘٢الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة؟ وؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫
ج٨مً في ؤن الضو ٫واللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ بخُىيغَا وجإ٦يضَا ل٣ىاٖض َظا ال٣اهىن ٞهي جًي ٠التزاماث صوليت
للضو ٫ال٨بري زانت مجها الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،جغَ ٌٞظٍ الضو ٫الالتزام بها ختى ولى ٧ان َظا الغٞ ٌٞيه اهتها٥
ظؿيم بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت.
_ عمؼ الهليب ألاخمغ َى عمؼ طو صاللت صيييت مدًتٞ ،هى طاث الغمؼ الظو اؾخٗمله َجرو صوهان في مٗغ٦ت
ؾىلٟحريىى ٖىضما ؤزظ ُٗ٢ت مً ال٣ماف ألابيٌ وعؾم ٖلحها نليبا ؤخمغا بضماء الجغحى ليض ٫طلٖ ٪لى ؤن ال٨ىيؿت
هي مً ٢امذ بةٚازت ضخايا َظٍ اإلاٗغ٦ت.
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ملخق ظالت ماحعخير في الخلىقّ " :
الخذ الفاـل بين ؤلاسَاب
س
والىفاح اإلاعلح في اللاهىن الذولي"
٧ليت الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ1
بٖضاص الُالبت الباخشت :بٗؼيؼ ؤما٫
بقغا ٝالض٦خىع الهاقمي خماصو

 مػلىماث غامت
هاٞكذ الُالبت الباخشت :بٗؼيؼ ؤما ،٫جدذ اقغا ٝألاؾخاط الض٦خىع :خماصو الهاقمي ،مظ٦غة لىيل قهاصة
اإلااظيؿخحر في الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن صولي وٖال٢اث صوليت بٗىىانّ " :
الخذ الفاـل بين ؤلاسَاب والىفاح اإلاعلح في
 ،2013ب٣اٖت اإلاىا٢كاث الخانت ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ – .01مً
اللاهىن الذولي ،وطل ٪بخاعيش 30ظىان
 12.30ػوالا ،خيض ج٩ىهذ لجىت اإلاىا٢كت مً ألاؾاجظة آلاجيت ؤؾمائَم:
 09.30نباخا بلى ٚايت
الؿاٖت
 ؤخمض وافي ،ؤؾخاط حٗليم ٖالي ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ /1عثيؿا. الهاقمي خماصو ،ؤؾخاطة حٗليم ٖالي ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ / 1مكغٞا م٣غعا. زضيجت مؿلم ،ؤؾخاط مدايغة ب٣ؿم الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغًٖ / 1ىا مىا٢كا. ملخق الشظالت
ّ
حٗض ْاَغة الٗىٖ ٠ىض بٌٗ ألاٞغاص واخضة مً َباجٗهم الٛغيؼيت ،وٖىض البٌٗ آلازغ َبيٗت م٨دؿبت
ّ
جٟغيها ٖلحهم الٓغو ٝوالبيئت اإلاديُت بهم وٖلى طل ٪ال يم ً٨ال٣ىّ ٫
ؤن َظٍ الٓاَغة خضيشت في وكإتها ٞغيتها
حٗ٣يضاثٞ،الخُىع الٗلمي وما ؤٞغػٍ مً خاظاجه ومؿخلؼماث ؤؾهم بلى ّ
ّ
ّ
خض
الخُىع الٗلمي ،وما عا٣ٞه مً
ْغوٝ
ّ
ما في بهماثهٞ،ىاخض مً ّ
ّ
واؾخٟدالها،الغٚبت في الهيمىت والخد٨م بم٣ضعاث
ؤَم ؤؾباب بغوػ ْاَغة الٗى٠
ّ
اإلاا٦ض ّ
ؤن جد٣يَ ٤ظٍ ّ
الغٚبت يؿخلؼم بم٩اهياث ٖؿ٨غيت وجىٞحر َظٍ ؤلام٩اهياث يدخاط بلى ٢ضعاث
الٗالم ،ومً
ا٢خهاصيت ٞاث٣ت ،وجىٞحر َظٍ ال٣ضعاث جيخهي ٚالبا بلى ٞغى بٌٗ ال٣ىي َيمىتها ٖلى البٌٗ آلازغ ومشل َظٍ
ّ
والخدغع وبطا ٧ان َظا ّ
الهيمىت ؾخيخهي ّ
ّ
الىىٕ مً
بالًغوعة بلى الٗى٦ ٠ؿبيل للخسلو مً ال٣هغ والايُهاص
ّ
ّ
غوٞ،ٝاهه ليـ الىخيض ٞهىا ٥ما يم ً٨ونٟه بالٗى ٠بالُبيٗت وَظا ّ
الىىٕ
الٗى ٠يم ً٨ونٟه بالٗى ٠بالٓ
ألازحر مً الٗى ٠يىلض م٘ والصة ؤلاوؿان وَى ؤ٦ثر زُغا ٖلى ؤلاوؿان واإلاجخم٘ ٖمىما مً ّ
الىىٕ ألاوٞ،٫ةطا ٧ان
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ّ
مً اإلام ً٨مٗالجت ّ
الىىٕ ّ
ألاو ٫مً زال ٫صعاؾت ؤؾبابه وبيجاص الخلى ٫اإلاالثمت لهٞ،اهه مً اإلاؿخديل الً٣اء
ٖلى ّ
الىىٕ الشاوي،وان ٧ان باإلم٩ان ّ
الخض مىه.
ممحزاث ّ
ؤن ْاَغة الٗى ٠بضؤث ّ
للىٓغ ّ
واإلالٟذ ّ
بالخٟا٢م ختى ٚضث ؤبغػ ّ
الىٓام الٗالمي الجضيض وألاخاصيت
يٟؿغ لىا بغوػ ْاَغة الٗى ٠وؤلاعَاب باٖخباعَما ألازُغ ٖلى ّ
الُ٣بيت،بل َى ؤخض بٞغاػاجهَ،ظا ما ّ
الؿلم
ّ
ّ
وألامً ّ
الضوليحن مىظ ج ٪٨ٟالاجداص الؿىٞياحي في الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الٗكغيً.
ّ
الؿمت ّ
ول٣ض ٧اهذ ْاَغة الٗىّ ٠
ّ
واؾخمغث َظٍ الٓاَغة وجىامذ بٗض ْهىع اإلاجخم٘ اإلاضوي
اإلامحزة للمجخمٗاث البضاثيت
ّ
ّ
ّ
اإلاىٓم وخؿب ؤو ال٣ٟهاء ّ
اإلاىٓمت زال ٫ال٣غن ّ
ألاو ٫اإلايالصو،خيض ْهغث
ؤن الٗى ٠ؤزظ َاب٘ الخغ٦ت الشىعيت
ع
ّ
مجمىٖاث زىعيت اؾتهضٞذ ؤلامبراَىعيت ّ
اإلاخٗهبحن
الغوماهيتٞ،سال ٫الٟترة اإلامخضة مً66م الى73م وكإث مجمىٖت مً
ّ
للضيً مً الؿي٩اعو٧، sicari،ان يُلٖ ٤لى ؤًٖائها اؾم الؼيلىجحن" ، zélotesو٧اهذ ؤٖما ٫الٗى ٠التي ج٣ىم بها َظٍ
.
اإلاجمىٖت حؿتهض ٝؤلامبراَىعيت الغوماهيت
٦ما هجض الخاعيش ؤلاؾالمي ٖغ ٝمشل َظٍ الخغ٧اث و٧ان مً ؤبغػَا خغ٦ت الؼهىط زال ٫الٗهغ الٗباسخي الشاوي،بديض
ّ
جمحز َظا الٗهغ بًٗ ٠الخلٟاء٩ٞ،ان ّ
ّ
ّ
٢اؾيت وَالبىا الخالٞت بخدؿحن ْغوٝ
خياجيت
الؼهىط يٗيكىن ْغوٝ
ّ
مٗيكتهم،بال ّ
ّ
الخمغص و٢ض ناخب َظا
ؤن مُالبهم َظٍ لم ججض لها نضي في مجلـ الخالٞت ،ألامغ الظو صٗٞهم بلى
٧ل شخيء و٢خلىا ّ
اإلاخمغصون ّ
ّ
ّ
٧ل مً و ٘٢جدذ ؤيضحهم،ال ؾيما في البهغة
الخمغص ؤٖماٖ ٫ى ٠وؾ ٪ٟللضماء٣ٞ،ض اؾدباح
()4
التي ّ
ّ
ججؿضث ٞحها ّ
والىخكيت ّ
ب٩ل ؤهىاٖها.
ٖملياث الاهخ٣ام
و مشلما خمل ٖهغ ّ
الجهًت ألاوعوبيت الٗى،٠هديجت اؾخٛال ٫الُب٣ت الٗاملت وقيىٕ زُ ٠ألاَٟا٫
ّ
الغاًَ ؤلاعَاب ٓ٦اَغة مً ْىاَغ ٖهغ الٗىإلات،مؿخلهما ّ
واليؿاء،الؾخٛاللهم في الٗمل،خمل الٗهغ ّ
الجهًت الٗلميت
ّ
والؿياسخي ّ
ّ
ـالم٦،غص ٗٞل لخٟكـي الايُهـاص الا٢خهاصو وال٨ٟـغو ّ
والضيجي والهيمىت ٖلى الكٗىب وجهب
التي يكهضَا الٗ
زغواتها وبؿبب ّ
جُىع وؾاثل الخضمحر وال٣خل جُىعث مٗها وؾاثل الٗى ٠اإلاؿلر ويٗض ؤلاعَاب اخض ؤهىإ الٗى ٠اإلاؿلر
وؤ٦ثرَا قيىٖا،ويىضع ؤن جىظض صولت في َظا الٗالم جسلى مً مىٓماث الٗى ٠الؿياسخي،لهظا ٣ٞض ؤنبذ الٗى٠
ّ
الؿياسخي ْاَغة صوليت اؾخمضث ظظوعَا مىظ ؤٚىاع سخي٣ت مً الخاعيش ؤلاوؿاوي ووكإث بيكىء الضولت واؾخمغث
باؾخمغاعَاٞ،يكا بعَاب الضولت يض مىاَىحها،الظو ؤَلٖ ٤ليه اؾم بعَاب ألا٢ىياء وبعَاب ألاٞغاص يض ؾلُاث الضولت
الظو ؤَلٖ ٤ليه اؾم بعَاب الًٟٗاء.
و يٗىص ْهىع مهُلر ؤلاعَاب في الخضاو ٫ألو ٫مغة ببان الشىعة الٟغوؿيت،خيض جؼامً ْهىعٍ م٘ اهدكاع ؤؾماء ٢اصة
الشىعة الٟغوؿيت ؤمشا"٫عوبيؿبيحر"  Robespierreو"ؾان ظيؿذ"٦ ،Saint gustما جمخض ظظوع ؤلاعَاب الؿاثض في الى٢ذ
الخايغ بلى الضو ٫ألاوعوبيت ٖلى ّ
الهٗيض الضازلي بحن الضولت وبحن مجمىٖاث مؿلخت،زم اهخ٣ل بلى الهٗيض الضولي
ٖىضما جإؾؿذ الكغ٧اث الاؾخٗماعيت التي ٧اهذ ججىب الٗالم الخخال ٫ألا٢اليم واؾديُاجها وايُهاص ؾ٩اجها ألانليحن.
وبالىٓغ بلى ٖىصة الاؾخٗماع الخ٣ليضو ال٣اثم ٖلى الاخخال ٫الٗؿ٨غو مً ظضيض ٣ٞض اػصاص ّ
الىًاّ ٫
يض الىظىص
ّ
الٗؿ٨غو ألاظىبي في الٗضيض مً صو ٫الٗالم ّ
زانت في الىًَ الٗغبي،بط ي٩اٞذ الكٗب الٟلؿُيجي واللبىاوي والهىمالي
ّ
بالغٚم ّ
والٗغاقي ّ
الكٗىب في ج٣غيغ مهحرَا ّ
ويتهمها باإلعَابّ ،
يض الاخخال ٫ألاظىبي الظو ّ
ؤن
يهغ ٖلى مهاصعة خ٤
الضولي ٖمل ب٣ىاٖضٍ ال٨شحرة ٖلى الاٖترا ٝبد ٤الكٗىب في زىى هًالها وصٖم ٟ٦اخها ّ
ال٣اهىن ّ
يض ٢ىاث الاخخال٫
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ّ
للكٗىب ّ
ّ
الخ ٤ال٩امل في نىاٖت
بد٣ها في نىاٖت اؾخ٣اللها وج٣غيغ مهحرَا٦،ما ؤباح لها
ٖبر الاٖترا ٝال٩امل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اؾخ٣اللها،باؾخٗما٧ ٫ل الىؾاثل الؿلميت والٗىيٟت بطا ا٢خطخى ألامغ طل ٪يض ٢ىاث الاخخال،٫بط محز في طاث الى٢ذ
ّ
ّ
اإلاىظهت ّ
٧اٞت ؤٖما ٫الٗىّ ٠
يض ّ
٢ىاث الاخخالٖ ٫لى ّؤجها
بحن الٗى ٠اإلاكغوٕ والٗى ٠الالمكغوٕ وطلٖ ٪بر جهيي٠
ّ
ومايضة مً ٢بل ال٣اهىن ّ
مؿلر مكغوٖت ّ
الضولي وههىنهَ،اإلاا ٧اهذ َظٍ ألاٖماّ ٫عصا ٖلى ٖضوان صولت
ؤٖماٟ٦ ٫اح
اإلادخل،إلٖاصة نياهت الؿالمت ؤلا٢ليميت للضولت اإلاٗخضي ٖلحها ،ؤما الٗى ٠الظو حهض ٝبلى جد٣ي ٤ؤٚغاى ؾياؾيت
وتهضيض ؤعواح ألابغياء ،وحٗغيًها للخُغ َظا اإلاٟهىم يهى ٠يمً ما يُلٖ ٤ليه باإلعَاب ٧ىهه ٚحر مًبىٍ بمٟهىم
ص٢ي ٤بٗض في ال٣اهىن الضولي والظو يٗخبر ٖىٟا ٚحر مكغوٕ ،ال يؿدىض بلى مغظٗيت ٢اهىهيت وقغٖيت صوليت ،وج٣اومه ّ
٧ل
ّ
و٧اٞت اإلاىٓماث ّ
.
الضوليت اإلاٗىيت
صو ٫الٗالم
ّ
ّ
بال ؤنّ
ّ
بالغٚم مً ازخالَ ٝضّ ٝ
الغابِ ألاؾاسخي اإلاكتر ٥بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلرّ ،
و باٖخباع ؤن الٗىَ ٠ى ّ
٧ل مجهما
ّ
الخدغع مً ّ
ّ
ٖملياث ٟ٦اح مؿلر مً ؤظل ج٣غيغ
َظا اإلاٗجى ّؤصي بلى زلِ ال٨شحريً بحن ؤلاعَاب وما ج٣ىم به بٌٗ خغ٧اث
ّ
مهحرَا ،التي هي ؤخض مٓاَغ الٗى ٠الظو يؿدىض بلى مغظٗيت ٢اهىهيت وقغٖيت ّ
صوليت ،جخمشل ؤؾاؾا في مجمىٖت اإلاىازي٤
ّ
 ،1949و٢غاعاث الجمٗيت ّ
الٗامت
 ،1945والاجٟا٢ياث الضوليت ٧اجٟا٢ياث ظىي ٠لٗام
الضوليت٦ ،ميشا ١ألامم اإلاخدضة لٗام
لؤلمم ّ
ّ 3246
 ،1974وَظا
الهاصع بخاعيش 14صيؿمبر
 1972وال٣غاع
 3034الهاصع بخاعيش 18صيؿمبر
اإلاخدضة،مجها ال٣غاع
زانت ّ
الخ لِ بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر الظو ٖمضث بليه ّ
الضو ٫ال٨بري وَيمىتها ٖلى زل ٤الٛمىى بيجهما لخد٣ي٤
ّ
ّ
الدكغي٘ ّ
الضولي ،اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مٟهىم الٟ٨اح اإلاؿلر زانت بٗض هجماث 11ؾبخمبر مً
ؤَضاٞها مؿخسضمت في طل٪
ّ
ٖ 2001لى الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،لخٟخذ ؤمغي٩ا خغبا واؾٗت الىُاٖ ١لى ما ؤؾمخه باإلعَاب ،وَظا ؤصي ّ
بؼط
ٖام
ّ
ٖملياث الٟ٨اح اإلاؿلر في زاهت ؤلاعَاب.
أَمُت الذساظت
ّ
ّ
جخجلى ؤَميت مىيىٕ " ّ
الخض الٟانل بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر في ال٣اهىن الضولي" ،في ؤهه م٘ احؿإ مٓاَغ
ّ
وؤق٩ا ٫ؤلاعَاب في الى٢ذ الخايغ ،ؤخضر َىا ٥زلِ والخباؽ بحن َظا اإلاٟهىم ومٟهىم الٟ٨اح اإلاؿلر مً ؤظل ج٣غيغ
ّ ّ
الكٗىب الىاٗ٢ت جدذ الاخخال ،٫وَى مٟ٨ى ٫في ظمي٘ اإلاىازيّ ٤
الضوليت ٦مبضؤ
اإلاهحر ،م٘ الٗلم ؤن َظا ألازحر خ ٤ل٩ل
ؤؾاسخي ال يم ً٨به٩اعٍ.
ّ
وٖليهٞ ،ضعاؾت ؤؾباب الخلِ بحن اإلاضلىلحن ،وبيان مٓاَغ الخٟغ٢ت بيجهما ،له ؤَميت ٦بحرة في بػالت الٛمىى
ّ
اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن ّ
ّ
الضولي ٦ماقغ
ألاَميت ؤلاياٞيت لهظا البدض مً زال ٫جىاو ٫الجىاهب
الخانل بيجهما ،و٢ض جيب٘
ّ
٢اهىوي لىي٘ الخضوص والٟانلت بحن ؤلاعَاب الٟ٨اح اإلاؿلر.
 أَذاف الذساظت
يخمشل في جىاو ٫ؤلاعَاب و٣ٞا لغئيت ال٣اهىن ّ
الضولي الهاصع بالًغوعة لخد٣ي ٤ألامً للكٗىب ،وهدىاو ٫الٟ٨اح
اإلاؿلر ٦إصاة إلاماعؾت جل ٪الكٗىب لخ ٤ج٣غيغ اإلاهحر والخسلو مً ألاق٩ا ٫الاؾخٗماعيت َب٣ا لغئيت اإلاجخم٘ الضولي،
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ّ
وخاولىا مً زال ٫مىيىٕ البدض قغح الازخالٞاث بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر باٖخباعَما ييبٗان مً مهضع واخض ؤال
وَى الٗى.٠
 ؤلاؼيالُت البدثُت
ّ
َظا وجم جىاوَ ٫ظا اإلاىيىٕ مً زال ٫ؤلاق٩اليت الخاليت :ما اإلا٣هىص ّ
ب٩ل مً ْاَغة ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر في ال٣اهىن
ّ
الضولي الٗام ،وما هي الخضوص الٟانلت بيجهما؟
َُ يلت اإلازهشة
 جم ج٣ؿيم الضعاؾت بلى ٞهلحن ،ظاءث ٧الخالي:
الففل ألاوٌ ،خاولىا ٞيه ج٣ضيم بَاع مٟاَيمي لئلعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام ،وطل ٪في
مبدشحن،زهو ألاو ٫إلاضلى ٫ؤلاعَاب وجدضيض بَاعٍ الٗام ،وطل ٪مً زال ٫حٗغي٣ٞ ٠ها و٦ظل ٪جُغ٢ىا بلى بٌٗ
الخٗاعي ٠التي اٖخمضتها بٌٗ الدكغيٗاث الضازليت للضو ٫زم اهخ٣لىا بلى ببغاػ الجهىص اإلاىٓماث الضوليت في وي٘ حٗغي٠
لئلعَاب ،زم جىاولىا ٖىانغ ؤلاعَاب واإلاخمشلت في ال٣ىة والٗى ٠الخسىي ٠واؾخٗما ٫ألاؾلخت ووؾاثل ؤلاٖالم واٖخباعٍ
ظماٖت مىٓمت حؿعى بلى جد٣ي ٤ؤَضا ٝمدضصة ،لىيخ ٫٤بٗضَا بلى بيان صوا ٘ٞؤلاعَاب واإلاخمشلت في جد٣ي ٤ؤَضاٝ
ؾياؾيت ا٢خهاصيت واظخماٖيت وؤَضا ٝؤزغي شخهيت.
جُغ٢ىا ؤيًا بلى ط٦غ ؤق٩ا ٫ؤلاعَاب وهي بعَاب ألاٞغاص وبعَاب الضو ٫لىيخ٣ل بٗضَا بلى جدضيض ؤؾاليب ؤلاعَاب
واإلاخمشلت في زُ ٠الغَاثً ،الاٚخياالث ،الخٟجحراث في ألاما ً٦الٗامت ويغب م٣غاث الؿٟاعاث ألاظىبيت.
ؤما اإلابدض الشاويٞ ،سههىاٍ لخدضيض مضلى ٫الٟ٨اح اإلاؿلر مً زال ٫حٗغيٟه وجدضيض ٖىانغٍ ؤوال ،زم
جُغ٢ىا ألؾاهيض الٟ٨اح اإلاؿلر زاهيا ،وهي خ ٤الضٞإ الكغعي و٦ظا جد٣ي ٤ألاَضا ٝالىَىيت ،وؤزحرا ّ
بيىا صوا ٘ٞاللجىء
بلى الٟ٨اح اإلاؿلر وهي في خالت الٛؼو اإلاؿلر وخالت ججاوػ اإلاٗخضو ل٣ىاٖض الاخخال ٫وؤزحرا ٞكل الخلى ٫الؿياؾيت
الٗاصلت.
ّ
ّ
واجطر لىا مً زال ٫الٟهل ألاو ٫الظو خاولىا ٞيه اؾخٗغاى حٗغي٧ ٠ل مً ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر
الضولي التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ وباٖخباع ّ
باالؾدىاص بلى ٢ىاٖض ال٣اهىن ّ
ؤن الٗىَ ٠ى ّ
الغابِ ألاؾاسخي اإلاكتر ٥بحن
ّ
ّ
بال ّ
بالغٚم مً ازخالَ ٝضّ ٝ
اإلاؿلرّ ،
ؤن َظا اإلاٗجى ّؤصي بلى زلِ ال٨شحريً بحن ؤلاعَاب وما
٧ل مجهما
ؤلاعَاب والٟ٨اح
ّ
الخدغع مً ّ
ّ
ٖملياث ٟ٦اح مؿلر مً ؤظل ج٣غيغ مهحرَا ،التي هي ؤخض مٓاَغ الٗى ٠الظو يؿدىض
ج٣ىم به بٌٗ خغ٧اث
ّ
صوليت ،جخمشل ؤؾاؾا في مجمىٖت اإلاىازيّ ٤
بلى مغظٗيت ٢اهىهيت وقغٖيت ّ
،1945
الضوليت٦ ،ميشا ١ألامم اإلاخدضة لٗام
الٗامت لؤلمم ّ
 ،1949و٢غاعاث الجمٗيت ّ
 3034الهاصع
اإلاخدضة ،مجها ال٣غاع
والاجٟا٢ياث الضوليت ٧اجٟا٢ياث ظىي ٠لٗام
ّ 3246
 ،1974وَظا الخلِ بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر الظو
الهاصع بخاعيش 14صيؿمبر
 1972وال٣غاع
بخاعيش 18صيؿمبر
ّ
زانت ّ
ّ
الضو ٫ال٨بري وَيمىتها ٖلى زل ٤الٛمىى بيجهما لخد٣ي ٤ؤَضاٞها مؿخسضمت في طل ٪الدكغي٘
ٖمضث بليه
ّ
ّ
ٖ 2001لى الىالياث اإلاخدضة
الضولي ،اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مٟهىم الٟ٨اح اإلاؿلر زانت بٗض هجماث 11ؾبخمبر مً ٖام
ّ
ألامغي٨يت ،لخٟخذ ؤمغي٩ا خغبا واؾٗت ّ
الىُاٖ ١لى ما ؤؾمخه باإلعَاب ،وَظا ؤصي ّ
بؼط ٖملياث الٟ٨اح اإلاؿلر في زاهت
ؤلاعَاب.
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أما في الففل الثاوي ،واإلاىؾىم بـٗىىان " مٓاَغ الالخباؽ بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر" ،جُغ٢ىا ٞيه بلى بحن مبضؤ
ج٣غيغ اإلاهحر وؤلاعَاب في اإلابدض ألاو ،٫حٗغيىا ؤوال بلى مٟهىم ج٣غيغ اإلاهحر مً زال ٫وكإجه وجُىعٍ الخاعيذي زم حٗغيٟه
وجدضيض الُبيٗت ال٣اهىهيت له ،لىيخهي بخدضيض الُغ ١الؿلميت والشىعيت إلاماعؾت خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر.
ؤما في اإلابدض الشاوي ٢ض ظاء جدذ ٖىىان "الخلِ بحن ؤٖما ٫الٟ٨اح اإلاؿلر وؤٖما ٫ؤلاعَاب ،جُغ٢ىا ؤوال بلى ؤؾباب
الخلِ بيجهما والتي جخمشل في ألاؾباب الؿياؾيت وألاؾباب ال٣اهىهيت ،زم حٗغيىا بلى مٗايحر الخميحز بحن ؤٖما ٫ؤلاعَاب
والٟ٨اح اإلاؿلر زاهيا ،مً خيض َبيٗت الٗمل ومً خيض اإلاكغوٖيت و٦ظل ٪الجهت اإلا٣هىصة وؤزحرا مً خيض َض٧ ٝل
مجهما.
ؤما اإلابدض الشاوي ،ظاء بٗىىان"الجهىص الضوليت للخميحز بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر" ،خيض جُغ٢ىا ؤوال بلى ظهىص
ألامم اإلاخدضة وطل ٪في بَاع الجمٗيت الٗامت و٦ظل ٪في بَاع ؤٖما ٫اللجىت الخانت اإلاٗىيت باإلعَاب ،ؤما زاهيا حٗغيىا بلى
الجهىص في بَاع الاجٟا٢ياث الضوليت وا٢خهغها ٖلى الاجٟا٢يت الضوليت اإلاىاًَت ألزظ الغَاثً لٗام 1979والاجٟا٢يت
 ،1998وفي ألازحر جُغ٢ىا للجهىص اإلابظولت في بَاع اإلاىٓماث الضوليت ٧االجداص ألاوعوبي
الٗغبيت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب لٗام
ومىٓمت الضو ٫ألامغي٨يت وظامٗت الضو ٫الٗغبيت والاجداص ؤلاٞغي٣ي.
ّ
و اؾخسلهىا في آزغ الٟهل ؤن مؿالت الخميحز بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر اإلاكغوٕ ال يجض ؤؾاؾا له بال في الاٖخباعاث
الؿياؾيت وخضَا وختى الضو ٫التي ّ
جخٗمض َظا الخلِ ؤنبدذ ٚحر مهخمت بخ٣ضيم ّ
ؤو مبرعاث ٢اهىهيت ولى ٧اهذ واَيت
وج٨خٟي  ِ٣ٞبما جُل٣ه ٖلى خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاكغوٖت مً نٟت ؤلاعَاب ويؿاٖضَا في بلهاَ ١ظٍ التهمت آلالت
ّ
ّ
وؤَمها ألامم ّ
اإلاىٓماث ّ
ؤلاٖالميت الىاؾٗت التي جمخل٨ها ّ
الضوليت ّ
اإلاخدضة
الضو ٫ال٨بري،باإلياٞت لخد٨م َظٍ الضو ٫في
وزهىنا مجلؿها الخىٟيظو" مجلـ ألامً".
 الخالـت التي جىـلذ إليها اإلازهشة
ّ
جىنلىا في آزغ الض اؾت بلى ّ
ّ
اإلاٗغٞيتٞ،هى
ؤن ؤلاعَاب اليىم ي٩اص يؿخدىط ٖلى ظهىص اإلا٨ٟغيً والباخشحن في قتى اإلاجاالث
ع
ّ
ّ
٢ض باث يٗخبر ْاَغة لها ؤؾبابها اإلاخىىٖت واإلادكاب٨ت وآزاعَا البالٛت ألاَميت والخُىعة،ال يم ً٨ؤن جىدهغ اإلا٣اعبت
ّ
اإلادلي ّ
والضولي يجٗل مىه ماصة
اإلاٗغٞيت له ٖلى ؤلاَاع الخ٣ىقي صون ؾىاٍٞ،الخضازل ٞيه بحن الؿياسخي والخ٣ىقي وبحن
الخ٨هً ّ
بإيت هخاثج ّ
ٖلميت ّ
ّ
مجغص ّ
ٚىيت ول ً٨قاث٨ت يهٗب ٞحها ّ
بدشيت مدخملت وَظا الخضازل الٗمي٢ ٤ض ظٗل ؤيًا مً
ؤلاعَاب ماصة بدض ٖاإلايت بامخياػ،ال مجاٞ ٫حها أليت هخاثج مىيىٖيت م٣ىٗت ما لم ج ً٨مىُل٣اث ؤيت صعاؾت لها،م٣اعبت
ّ
الؿاخت ّ
ّ
والخجغص لجملت اإلاُٗياث ٖلى ّ
ّ
بالكمى٫
الضوليت.و ي٩اص ي٩ىن عؤيا عاسخا لضي ال٨شحريً مً الباخشحن زانت
جخمحز
ّ
بإهه ليـ َىاٖ ٥لى اإلاؿخىي ّ
الضولي ؤو حٗغي٢ ٠اهىوي لئلعَاب له نٟت اإلاغظٗيت ّ
و٢ىة ؤلالؼام ال٣اهىوي
الخ٣ى٢يحن مجهم
وَظا الغؤو عاظ٘ بلى الخلِ بحن خ٣ي٣ت ٖضم وظىص آليت ٢اهىهيت اجٟا٢يت قاملت حٗجى باإلعَاب حٗغيٟا وؤؾبابا وؤؾاليب
م٩اٞدت وبحن ماَيت ؤلاعَاب ٦جغيمت صوليت لها ٖىانغَا ّ
اإلادضصة بم٣خطخى ال٣ىاٖض واإلاباصت الٗامت وألاؾاؾيت لل٣اهىن
ّ
الضولي.
بن بق٩اليت ٚياب الخٗغي ٠اإلاغظعي لئلعَاب،جخالػم م٘ بق٩اليت جميحزٍ ًٖ الٗىّ ٠
الؿياسخي لخ٣غيغ اإلاهحر
والاؾخ٣ال ٫باٖخباعٍ مً الخ٣ى ١ال٣اهىهيت التي ّ
جخمخ٘ بها الكٗىب بمىظب ال٣اهىن الضولي ،والتي جىن ٠بٛحر
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للخهغ ٝؤو ّ
ّ
الخىاػٖ ٫جهاٞ،اإلعَاب بما َى ٖى ٠يؿخسضم لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؾياؾيت ؤو ا٢خهاصيت ؤو
ال٣ابلت
ّ
ّ
اظخماٖيت ؤو صيييت يخ٣اَ٘ في شخيء مً َظا الخىني ٠م٘ خ ٤الٟ٨اح اإلاؿلر واللجىء للٗى ٠لخ٣غيغ اإلاهحر
ي٣غٍ ال٣اهىن ّ
والاؾخ٣ال،٫الظو يب٣ى ّ
ممحزا ٖىه عٚم طل ٪في ّاهه يؿدىض بلى خ ٤مكغوٕ ّ
الضولي،ويمىده يمً خضوص
ّ
غٖيت،بالخالي ّ
ّ
ويىابِ ّ
ٞان ؤٖما ٫الٟ٨اح اإلاؿلر لخ٣غيغ اإلاهحر والاؾخ٣ال ٫هي ؤٖما ٫مكغوٖت
مٗيىت نٟت الك
ّ
حك٩ل اؾخصىاءا مً الخٓغ الىاعص في ال٣اهىن ّ
ّ
يؿمى
الضولي الؾخسضام الٗى ٠ألَضا ٝؾياؾيت ؤو ما
ّ
ّ
الغص ٖلى بعَاب ألاهٓمت ؤو ّ
الكٗىب الخايٗت لالخخالّ ٫بهما يإحي في ؾياّ ١
الضو٫
ؤلاعَابٞ،الىًا ٫الظو جسىيه
التي جداو ٫ؾلب ّ
خ٣ها في الاؾخ٣ال ٫ؤو ج٣غيغ اإلاهحر وبؿِ ّ
الؿياصة الىَىيت ٖلى ؤعيها.
بن الٛمىى الظو ال ا ٫يديِ بمؿالت حٗغي ٠ؤلاعَاب وجدضيض ماَيخه واعجبِ بةق٩اليت َظا ّ
الخميحز ّ
مغصٍ بك٩ل
ػ
ؤؾاسخي بلى ٖاملحن :
ألاوٌ َى اإلاماوٗت التي ؤبضتها ّ
ّ
الضو ٫ال٨بري وما جؼا ٫في وظه ؤلا٢غاع بد ٤اإلا٣اومت ٦دّ ٤
م٣غع في ال٣اهىن

ّ
ّ
الضولي وؤلانغاع بالخالي ٖلى اٖخباع ؤٖما ٫اإلا٣اومت مً ٢بيل ؤلاعَاب،ووٗذ خغ٧اث الخدغع الىَجي
ّ
الخدغعو تهضيضا لىٟىطَا ومهالخها ّ
ّ
الضوليت.
بالٗهاباث واإلاىٓماث ؤلاعَابيت،إلاا ٧ان َظا الجهض
ّ ؤما الشاوي ٞهى ّ
ؤن ج٣ضيم ؤلاعَاب ٗ٦مل يهضع ًٖ ّ
الضو ٫مً قاهه ؤن يٟطر ؤٖماَ ٫ظٍ ألازحرة في
الضٖاثيت ؤال وَى ّ
والخىؾ٘ وال٣م٘ والاؾخٛال،٫وج٣ٟضَا اخض ؤؾلختها ّ
ّ
ؤن ؤلاعَاب ٖمل يهضع
الاخخال٫
ًٖ ألاٞغاص واإلاجمىٖاث وليـ ّ
الضو.٫
و ل٣ض اٖخبر ؤلاعَاب في نىعجه َظٍ اهخ٩اؾت خ٣ي٣ت وبالٛت الخُىعة للجهىص ال٣اهىهيت اإلابظولت في بَاع جُىيغ
آلياث م٩اٞدت ؤلاعَاب الضولي،بط ؤجها نٟدذ ًٖ الىظه الخ٣ي٣ي لئلعَاب في م٣ابل ججغيم ما لم ي ً٨مم٨ىا
اٖخباعٍ في ألاؾاؽ بعَابا،ؤو مً بخضي نىعٍ ٖلى ألا٢ل،خيض ال حٗض َظٍ اإلا٣اعبت بال جدٟحزا لئلعَاب الخ٣ي٣ي-
بعَاب ألا٢ىياء – و ججليه في بباصة الكٗىب واخخال ٫ؤعيها وَمـ جاعيسها وخغماجها مً م٣ضعاتها زغواجه،وَظٍ
الىديجت جا٦ضَا خ٣ي٣ت مٟاصَا ؤن مٗٓم الاجٟا٢ياث التي جمذ في بَاع ؤلاعَاب لم جبهغ الىىع بال بٗض ؤن ؤخضار
حٗغيذ لها صو ٫مٗيىت ومهالر لها وألنض٢ائهاٗٞ،لى ؾبيل اإلاشاٞ ٫غٚم ؤن ؤٖما ٫زُ ٠الُاثغاث ٧اهذ قاجٗت
مىظ مضة َىيلت ؾيما مً ٢بل الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت يض الُاثغاث اإلاضهيت ال٩ىبيتٞ،اهه لم يهغ ٖلى جبجي
اجٟا٢ياث َى٦يى والَاو ومىهتريا ٫بال بٗض لجىء خغ٧اث اإلا٣اومت الٟلؿُيييت بلى َظٍ ألاٖما ٫يض الُاثغاث
ؤلاؾغاثيليت،وَاثغاث الضو ٫الضاٖمت إلؾغاثيل في بعَابها اإلاؿخمغ يض الكٗب الٟلؿُيجي وبظل ٪ؤنبدذ اإلا٣اومت
الٟلؿُيييت بعَابا وازغط ًٖ َظا الخىني ٠بعَاب الضولت اإلاىٓم الظو جغج٨به بؾغاثيل وبهظا ٣ٞض مىدذ وؾيلت
بياٞيت للضو ٫ال٨بري للًٖ ِٛلى الضو ٫الًٗيٟت وخ٣ى ١قٗىبها جدذ مؿمى م٩اٞدت ؤلاعَاب وَظا ليـ بال
بٞغاٚا لخ ٤اإلا٣اومت مً مًاميىه الٟٗليت وجًيي٣ا لهامل الخغ٦ت واإلاىاوعة ؤمام خغ٧اث الخدغع الىَجيٞ،األٗٞا٫
التي ؤخيُذ بالخجغيم واٖخبرث ٖلى ؤجها مٓاَغ ؤلاعَاب الضولي واٖخبرث مؿاؾا باإلاهالر ألاؾاؾيت للمجخم٘
الضولي٧،اهذ مٗٓمها مً الىىٕ الظو جم٨ىذ خغ٧اث الخدغع مً اللجىء بليه في ٞترة مً الٟتراث يض الضو٫
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الٛانبت لخ٣ى ١قٗىبها خيض ؾاَمذ َظٍ ألاٖما ٫في ببغاػ ً٢يتها للٗالم،بٗض ؤن عجؼ اإلاجخم٘ ّ
الضولي وعجؼث
ّ
آلياجه ًٖ ع ٘ٞالٓلم وبههاٞها.
ّ
بن َظا الاججاٍ الظو ؾاع ٖليه اإلاجخم٘ الضولي ٖاظؼا في مُل ٤ألاخىا ًٖ ٫بيجاص الخلى ٫الىاظٗت إلاك٩لت
ّ
ؤلاعَاب،زانت وؤهه ال يإحي يمً عئيت قاملت حٗيض الهضوء والاؾخ٣غاع للٗالم وحؿمذ للضو ٫الًٗيٟت بان حٗمل
ٖلى جدؿحن همى ا٢خهاصَا وجُىيغ بىاَا الاظخماٖيت٦،ظل ٪مً الٗؿحر ؤن هٟهم ٦ي ٠ؤن اخخال ٫صولت مؿخ٣لت
ّ
طاث ؾياصة عٚما ًٖ ألامم اإلاخدضة والكغٖيت الضوليت يم ً٨ؤن يؿهم في الً٣اء ٖلى مك٩لت ؤلاعَاب وألاٖؿغ ٖلى
ّ
الٟهم مً ٧ل طلَ ٪ى اهه ٦ي ٠ي٩ىن الجهض ّ
الضولي اإلاىٓم ل٣خل ألاَٟا ٫وبباصة قٗب بإ٦مله في ٞلؿُحن ٖامال
مؿاٖضا لىجاح الخملت الٗاإلايت ّ
يض ؤلاعَاب.
وبٗيضا ًٖ ٧ل الخبريغاث ال٣اهىهيت وألازال٢يت ٞ،ل٣ض ٧ان واضخا ؤن الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت حٗمل جدذ طعيٗت
م٩اٞدت ؤلاعَاب لخد٣ي ٤مهالخها الخىؾٗيت والهيمىت،و٧ل ما جخسظٍ مً بظغاءاث وقيخه مً خغوب زاعط ًٖ ؤو
مداولت ظضيت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب والً٣اء ٖلى ؤؾبابه،وبطا ما ال٣يىا الًىء ٖلى بٌٗ ظىاهب ٦يٟيت حك٩ل ّ
الىٓم
الغاًَ الظو يٗيكه اإلاجخم٘ ّ
الخا٦مت في الضولت الخضيشتٞ،اهه جدبضي لىا بك٩ل مسيٖ ٠يكت الىي٘ ّ
الضولي
ّ
ومإؾاويخهٟٞ،ي ػمً يؼصاص ٞيه هٟىط الكغ٧اث الٗمال٢ت الٗابغة للخضوص والتر٦ؼ اإلاتزايض لغؤؽ اإلاا،٫وصوع قب٩اث
ؤلاٖالم الٗاإلايت،يؼصاص ٞيه يىم بٗض يىم وفي ؤ٦ثر الضيم٣غاَياث ٖغا٢ت اؾخالب خغيت الكٗىب ومهاصعة بعاصتها
وجؼيي ٠اججاَاث الغؤو الٗام و٢ىلبتها لهالر ؤشخام ظاءوا بلى الؿلُت لخد٣ي ٤اإلاؼيض مً ألاعباح وجىؾي٘
بمبراَىعيتهم اإلااليت،وفي َظٍ الىيٗيت ٞان الضولت في ٢ىاهيجها وؾياؾاتها الٗامت الضازليت والخاعظيت لم حٗض
ججؿيضا إلعاصة الىازبحن الخغة،وبهما في ؤخؿً ألاخىا ٫جمشيال مكىَا وها٢ها إلعاصة َاالء،ليخم ً٨مً اإلاؿاوليت
الٗامت مً ال َم لهم بال ػياصة ؤعباخهم بٗيضا ًٖ ٧ل ال٣يم ؤلاوؿاهيت،بن َظا َى ؤلاعَاب وَاالء َم ؤلاعَابيحن وال
خ٣ي٣ت ٚحر طل.٪
الىخابج التي جىـلذ اليها اإلازهشة:
 يغوعة اوٗ٣اص ماجمغ صولي ي٩ىن الخمشيل ٞيه ٖلى ؤؾاؽ ؤيضيىلىجي وظٛغافي جمشل ٞيه ظمي٘ صو ٫الٗالم ج٩ىنمهمتهم الً٣اء ٖلى مك٩لت حٗغي ٠ؤلاعَاب والاجٟاٖ ١لى حٗغي ٠مىخض له ،مؿخٟيضا مً جىنياث ألامم
اإلاخدضة بكان التهضيضاث والخدضياث الجضيضة.لخ٩ىن ؤؾاؾا بلى جىا ٤ٞالىٞىص اإلاكاع٦ت في اإلااجمغ لبلى ٙالٛايت
اإلاغظىة.
 بما ان َىا ٥جإزحر مخباص ٫بحن ؤلاعَاب والىىاحي الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والؿياؾيت ي٣خطخي ألامغ ٢يام الضو٫باإلنالخاث الضازليت بما يٟ٨ل للٟغص خياة ٦غيمت وي٩ىن له عؤو في بىاء مؿخ٣بل بلضٍ ،وحٗؼيؼ صوع مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وٞخذ ؤمام جباص ٫الؿلُت بالُغ ١الؿلميت ختى ال يخم اللجىء بلى الٗى ٠للىنى ٫بلحها.
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 ٖضم الخلِ بحن ؤلاعَاب وبحن ٚحرٍ مً ألاٖما ٫ختى يٓهغ بهىعجه الخ٣ي٣يتٞ ،ال يم ً٨الخلِ بيىه وبحنالٟ٨اح اإلاؿلر الظو َى خَ ٤بيعي للكٗىب يض الاخخال ٫ؤ٢غجه اإلاىازي ٤الضوليت مجها اجٟا٢ياث ظىي ٠لٗام
 ،1949والخميحز بيىه وبحن الجغاثم الؿياؾيت ختى ال يؿخٟيضالاعَابي مً الخ٣ى ١التي يؿخٟيض مجها الؿياسخي.
 ٖضم اؾخسضام عظا ٫الضيً الخابٗحن للؿلُت ٦إصواث لخىٟيظ ؾياؾت الضولتٞ ،يبيدىن ألاٖما ٫ؤلاعَابيت جدذُٚاء الجهاص ويهضعون ٞخىاَم وبض ألا٩ٞاع اإلادكضصة بحن الكباب بض ٫مً جش٣يٟهم بغوح الدؿامذ التي هي
ؤؾاؽ اإلاجخم٘ آلامً.
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ملخص

ض ياصو٢ اءة الىٓام الضولي لٗضم اهدكاع الاؾلخت الىىويتٟ٦  ألاوؾِ وٖضم١ت الكغ٣ُالخىجغاث الؿياؾيت في مى
٤ىص لخل٣ٖ ليميت ٖلى مضي ؤعبٗت٢اٖلت ؤلاٟىى ؤيًا ظهىص الجهاث ال٣ازغ اإلاؿدكغو لهظا الىىٕ مً الاؾلخت وج٩بلى ج
.ِ ألاوؾ١ت الكغ٣ُت زليت مً الاؾلخت الىىويت بمى٣ُمى
٫غاع الىالياث اإلاخدضة إلاىٗهم مً الخهى٢ثر حٗغيا لىاقغو الاؾلخت الىىويت الؿغيت و٦ الٗغبيت ألا٫ما بحن الضو
 بحن، الخ... ،٤ زاعَت الُغي،اَمٟ ج، مٗاَضة:٫ حؿىيت ٖلى ؾبيل اإلاشا١اٟان بٌٗ مٓاَغ اج٧  اإلاغء بطا٫ يدؿاء،ٖلحها
.ت٣ًُاء ٖلى ألاؾلخت الىىويت في َظٍ اإلاى٣اصعة ٖلى ال٢ ِ ألاوؾ١اٖلت الكغٟ الٝظمي٘ ألاَغا

Résumé
Aujourd’hui, personne ne sait exactement ce que fait l’ONU, son degré d’importance, ou
même son utilité. Le rôle qu’elle joue dans les relations internationales est donc difficile à
cerner. Par conséquent, la question de la réforme de l’ONU se pose de plus en plus avec
acuité. C’est l’accroissement du consensus mondial qu’il faut d’abord rechercher. Il s’agit du
degré de «volonté politique» qu’il est possible d’atteindre pour aboutir à une paix mondiale,
pour éradiquer l’ignorance et l’injustice, pour faire respecter les droits de l’homme et
sauvegarder l’environnement. Or, la culture occidentale actuelle semble encore croire qu’il est
impossible d’y arriver. On a même évoqué le choc des civilisations comme devant perpétuer
le militarisme et la guerre. Ce qui dénote l’échec du système actuel des NU et la nécessité de
sa réforme.
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Souvent qualifiée de «tigre de papier», l’ONU apparaît désormais comme une instance
internationale dépassée par ses ambitions et par les États qui la composent. L’Organisation est
à peu tombée en désuétude, se révélant inefficace dans la sauvegarde de la paix et de la
sécurité internationales. Depuis des décennies et plus précisément depuis 1986, avec
l’adoption par l’AG/NU du rapport d’experts du «Groupe des dix-huit», les
dysfonctionnements du système des Nations unies ont été mis en évidence1. Si bien que le
thème de la réforme de l’ONU est à l’ordre du jour depuis des années, sans pour autant arriver
à s’imposer, les divergences sur la question étant trop importantes.
Néanmoins, la question de la réforme de l’ONU se pose car il serait insupportable de
n’avoir le choix qu’entre le statu quo avec toutes ses insuffisances et unilatéralisme. Pour
répondre à de tels enjeux (A), la réforme des NU devra être d’envergure et profonde (B).
A: Les enjeux de la réforme
Depuis des années et la réforme du CS est à l’ordre du jour de l’AG, et pourtant, rien n’a
changé. De nombreuses propositions ont été présentées, mais sont restées depuis sur la table
des négociations.
En septembre 2000, les chefs d’États et de gouvernements, réunis à l’occasion du
Sommet du Millénium appelaient une nouvelle fois de leurs vœux une «réforme rapide du CS
et son élargissement afin d’accroître sa représentativité, son efficacité et sa légitimité aux
yeux de tous le monde»2.
Les tentatives de réforme qui ont été faites aussi en 2005-20063 à l’instigation du
Secrétaire général n’ont pas été adoptées et les obstacles à une réforme restent toujours posés.
Celle-ci apparaît donc nécessaire au regard de l’obsolescence des Nations Unies (1) et de
la nécessité de redéfinir un système de sécurité mondial (2).
1: L’obsolescence des Nations Unies

1

Pierre Weiss, Les organisations internationales, Ed, Armand Colin, 2005, p. 44.
Voir à ce titre, Boutros Boutros-Ghali, «Peut-on réformer les Nations-Unies», Pouvoir, n° 109, Ed,
Le Seuil, 2004/2, p. 5-14.
3
Il s’agit d’un trois rapports qui ont été présentés à l’Assemblée générale à sa session d’automne
2005: - un rapport dit «rapport des sages», établi par des personnalités sur la réforme du Conseil de
sécurité ; - un rapport «Investir dans le développement» dit «rapport Sachs», qui a mobilisé 250
collaborateurs (plan pratique pour réaliser les objectifs du millénaire) ; - un rapport du Secrétaire
général lui-même, «Dans une liberté plus grande, développement, sécurité et respect des droits de
l’homme pour tous». Maurice Bertrand, op.cit., p. 107.
2
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Au fils des années, l’ONU a été de plus en plus discréditée, son impuissance révélée au
grand jour à chaque nouvelle crise. Les fondements mêmes de l’organisation sont aujourd’hui
désuets (1-1) et l’ONU est trop dépendante de ses membres (1-2).
1-1: Les fondements de l’ONU remis en question
On pense plus particulièrement au contexte international de l’ONU (1-1-1) et à la
légitimité du Conseil de sécurité qui est toujours contestée (1-1-2).
149

1-1-1

: Une organisation fondée sur le contexte international de 1945

L’ONU est née après la Seconde Guerre mondiale à l’initiative du président américain
Roosevelt. Succédant à la SDN, elle avait pour objectif d’assurer la paix et la stabilité
internationales et sa création reposait sur plusieurs principes: les États membres étaient
souverains et égaux, leur souveraineté s’exerçait pleinement sur le territoire national, les
gouvernements des États étaient les seuls habilités et reconnus et aucune loi ne pouvait être
promulguée sans l’accord d’un État1.
La fin de la bipolarité a aussi entraîné des changements réels et profonds qui se
répercutent sur le fonctionnement de la société internationale. Il est vrai que ces changements
ont été noyés dans une nébuleuse idéologique et l’espoir qu’avait fait naître l’annonce en
1990 de la naissance d’un «nouvel» ordre mondial plus équilibré, plus juste et plus solidaire.
Par conséquent, la question de l’inadaptation de l’ONU et de toutes les autres institutions
internationales est posée2.
La charte des Nations Unies fut rédigée aux derniers jours de la seconde guerre mondiale
par les représentants de 50 pays rassemblés à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 à
l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale. Son texte est
tiré des propositions élaborées par les représentants de la Chine, des États-Unis, de la France,
du Royaume-Uni et de l’Union soviétique. Ces cinq États devinrent ensuite les cinq membres
permanents du CS qui s’étaient réunis à Dumbarton Oaks, près de Washington, entre août et
octobre 1944. La charte des NU fut adoptée et signée le 26 juin 1945 par les représentants des
50 États en question3.
Cette composition surtout du Conseil de sécurité ne reflète plus les réalités actuelles de la
communauté mondiale. Pourtant, force est de constater que l’ONU est restée inchangée dans
ses structures et ses modes de fonctionnement depuis sa création, alors que le contexte
international est fort différent et que la donne géopolitique mondiale a été bouleversée à la fin
de la guerre froide. Cette constatation a contribué à remettre en cause la légitimité du Conseil
de sécurité.

Géraldine Lhommeau, Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, Ed,
L’Harmattan, 2005, p. 193.
2
Aziz Hasbi, ONU et ordre mondial: réformer pour ne rien changer, Ed, L’Harmattan, 2005, p. 139.
3
Département de l’information des Nations Unies, ABC des Nations Unies, Ed, Publication des
Nations Unies, 1994, p. 3.
1
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: La légitimité du Conseil de sécurité

Avec 15 voix, le CS relègue au second plan l’AG représentant tous les États des NU. Il
faut bien reconnaitre que le pouvoir décisionnel appartient à cet organe restreint qui se voit
accorder par la charte1 la prérogative de proposer le Secrétaire Général à l’AG, organe plénier
à qui devrait revenir, en premier lieu, l’initiative de désigner le premier responsable de cette
instance internationale. Il faudrait aussi rappeler que le CS interprète, à sa guise, les concepts
de menace et rupture de la paix2pour sanctionner l’État accusé de tels lourds chefs
d’inculpation, en vertu des articles 40, 41 et 42 du même chapitre. Bien entendu, l’État
fauteur serait absous, s’il aurait un membre permanent au sein du CS, comme serait
éventuellement absous tout États placé sous le parapluie d’un État disposant du droit de véto.
Bénéficiant aussi de cette absolution tout État reconnu puissance sur l’échiquier mondial des
forces militaires3.
C’est sur recommandation du CS qu’un nouveau Membre pourrait être admis au sein de
l’ONU par l’AG. Il en va de même pour suspendre une action préventive qui aurait frappée un
Membre de l’Organisation pour avoir violé le droit international. Une nouvelle fois encore, ce
n’est que sur recommandation du CS4 que l’AG pourrait suspendre cette sanction. Rappelons
que c’est au sein du CS que se décide, s’il y a lieu ou non, d’instaurer une mission de
maintien de la paix dans un quelconque pays dont la paix intérieure ou extérieure est
menacée5.
Le Véto qu’on peut comparer à un privilège féodal dont bénéficient quelques seigneurs
pour protéger leurs intérêts et ceux de leurs inféodés6. Ce droit est un privilège discrétionnaire
dont disposent quelques États au nombre de nos cinq doigts, mais qui accumuleraient plus de
la moitié des richesses du monde et consommant tout autant, et dont quelques-uns
instrumentalisent l’ONU au gré de leurs intérêts avouables et inavouables. Donc seuls les
États ordinaires sont soumis à l’application du Droit international7. Un droit de véto qui
impérissable, sans aucune date de préemption, car ils furent les vainqueurs d’une guerre qui
s’était éteinte il y a plus d’un demi siècle, ce même temps qui a aussi érodé les raisons
d’existence de ce veto8.
1-2: L’ONU dépendante de ses membres
L’ONU n’a aucune réalité en dehors de ses États membres ; elle tire sa force et son
efficacité du soutien actif des États membres et des principes qui guident leurs actions. Les
États sont donc la force mais aussi la faiblesse de l’organisation: sa force quand ils lui

1

Chap XV, art. 97.
Chap XII, art. 39 de la charte.
3
Benaissa Asserghine, op.cit., p. 53-54.
4
Chap II, art. 5 et 6.
5
Benaissa Asserghine, op.cit., p. 54.
6
Rappelons que de 1945 à 2006, le Véto a été utilisé 261 fois, parfois à raison mais très souvent à tort:
(La Russie: 123 fois ; USA: 82 ; La RU: 32 ; La France 18 fois et la Chine: 6).
7
Benaissa Asserghine, op.cit., p. 54.
8
Ibid., p. 30.
2
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donnent les moyens d’agir et sa faiblesse quand ils bloquent ses décisions (1-2-1) ou lui
retirent ces moyens (1-2-2).
1-2-1: La dépendance dans la prise de décisions
En principe, le Conseil de sécurité prend des décisions qui s’imposent à tous1, au nom de
l’ensemble des États membres2, pour tout ce qui touche au maintien de la paix et à la sécurité
internationales.
151

Mais la capacité de décider du Conseil dépend en réalité de la capacité de ses membres à
forger un consensus. Or, comme nous avons développé ci-dessus, le droit de veto octroyé aux
cinq membres permanents constitue une véritable entrave à la capacité de décision du Conseil,
qui se trouve hors d’état d’intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas à un membre
permanent, quelles que soient par ailleurs les menaces ou les atteintes à la sécurité
internationale.
Les États qui disposent du droit de veto peuvent donc rester en marge de la Charte et de
ce fait, si le Conseil n’a aucun moyen de passer outre le veto d’un de ses membres
permanents, à l’inverse ceux-ci peuvent se démarquer de la position commune du Conseil. Tel
a été le cas lorsque les États-Unis et la Grande Bretagne ont décidé d’intervenir en Irak3.
En définitive, le droit de veto affirme la suprématie de quelques intérêts nationaux sur
l’ensemble, dans la mesure où il n’en est pas fait usage pour le bien de la communauté
internationale, mais au regard des intérêts de ses détenteurs. L’ONU ne peut donc agir quand
les intérêts des puissances sont en jeu, d’où son incapacité à traiter par exemple de la Corée
du Nord4.
Ce que les États consentent à donner à l’ONU est fonction de leur perception de l’utilité
de ses actions, et cela est illustré par les moyens militaires mis à la disposition de
l’organisation par ses États membres.
1-2-2: Des opérations tributaires de moyens accordés par les États
Le Conseil ne dispose pas de ses propres instruments d’action, et doit s’en remettre aux
États pour faire appliquer les mesures coercitives5. En effet, l’ONU ne dispose pas d’une
force militaire permanente, alors qu’elle aurait besoin d’une procédure de déploiement rapide,

1

Art. 24 de la Charte.
Art. 24§1.
3
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 195-196.
4
Ibid., p. 196.
5
À ce sujet, il faut souligner que depuis plusieurs années, l’ONU se trouve dans une situation
financière extrêmement précaire du fait que de nombreux États Membres continuent à ne pas
s’acquitter intégralement et dans les délais leurs contributions obligatoires au budget ordinaire et aux
opérations de maintien de la paix. Voir: Département de l’information des Nations Unies, ABC des
Nations Unies, op.cit., p. 23.
2
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les premières semaines qui suivent un accord de paix ou un cessez le feu étant souvent
déterminantes1.
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Dans l’après guerre froide, les acteurs du maintien de la paix, les casques bleus, se sont
vus confier nombre de missions nouvelles eu égard, notamment, au caractère inédit des
conflits dans cette période. Ces derniers sont en effet de plus en plus conduits non pas par des
armées régulières mais par des bandes plus ou moins organisées et contrôlées2. Par ailleurs, ils
affectent avant tout les populations civiles et se caractérisent souvent par l’effondrement des
institutions de l’État, notamment de la police et de la justice, conduisant ainsi à la paralysie
des pouvoirs publics3.
Dans ces conditions, le maintien de la paix s’est vite révélé plus complexe, plus onéreux
et plus dangereux que pendant la guerre froide. Les attentats du 11 septembre 2001
témoignent de cette réalité où l’agresseur n’est pas un État, où l’agression n’est pas une
attaque militaire et où le théâtre des opérations n’est pas défini géographiquement4.
2: La définition d’un nouveau système de sécurité mondial
La définition et la conception du rôle de l’ONU sont indissociables de la conception de la
sécurité à l’échelle mondiale. La définition d’un nouveau système mondial suppose donc de
préparer le terrain notamment par une harmonisation des conceptions du rôle de l’ONU en
matière de sécurité sur la scène internationale (2-1). Néanmoins, pour être efficace et avoir
une chance de voir le jour, la réforme doit être réaliste (2-2).
2-1: Une nouvelle acception du rôle de l’ONU
Il faut reconnaître que l’un des défis majeurs pour l’ONU depuis la fin de la guerre froide
consiste à contenir la puissance américaine sans se l’aliéner (2-1-1). Il semble qu’une
harmonisation des conceptions du rôle qui revient à l’ONU soit un préalable indispensable à
la réforme (2-1-2).
2-1-1: Le défi de limiter l’impact américain sur l’organisation
Les Américains voient en l’ONU avant tout un instrument de diplomatie. L’utilité de
l’ONU est d’être: un forum qui permet d’aborder les problèmes ; un instrument de politique
étrangère, un moyen de mobiliser les soutiens politiques nécessaires à la politique étrangère
américaine ; une enceinte de débats. Pour les États-Unis l’ONU est un instrument utile quand
il permet de partager le fardeau politique, financier et matériel des opérations de maintien de
la paix. Les États-Unis reconnaissent également à l’ONU la capacité de légitimer les
interventions de ses États membres et d’amener les États à respecter les règles du droit
international, même s’ils ont eux-mêmes du mal à s’y plier. L’ONU permet d’étendre le
respect des normes et principes internationaux, et de construire des standards pour le respect
des droits de l’homme. Les États-Unis reconnaissent dans une certaine mesure l’utilité de
L’article 43 de la Charte prévoyait une force d’intervention propre à l’ONU, mais celle-ci n’a jamais
pu voir le jour.
2
Or, les OMP demeurent la principale forme d’usage de la force décidée par l’ONU et aujourd’hui,
celles-ci s’étendent aux conflits internes, aux guerres civiles ethniques ou religieuses. Mais le
déploiement des casques bleus peut se révéler inadapté selon les crises.
3
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 196-197.
4
Ibid., p. 197.
1

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

2016  أهخىبش:12  الػذد-  الػام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

l’ONU et du système qui l’entoure, mais ne peuvent s’empêcher de critiquer ce qu’il
représente. En même temps, Le multilatéralisme est critiqué lorsqu’il constitue pour les ÉtatsUnis une contrainte ou lorsqu’il ne répond pas à leurs attentes1.
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La réforme de l’ONU apparaît donc pour certains comme une échappatoire à cette tutelle
américaine. Or l’objectif américain de réforme de l’ONU est clair: faire de l’Organisation
mondiale une institution qui puisse promouvoir et servir les intérêts américains. La réforme de
l’organisation est une tâche qui n’est pas aisée mais qui n’est aussi impossible. Mais, avant
d’envisager cette réforme, il semble nécessaire d’opérer un rapprochement entre les
différentes conceptions.
2-1-2: L’harmonisation des conceptions du système de sécurité
Il ne faut pas oublier que le monde se compose aujourd’hui de plus de 200 États
indépendants aux valeurs, aux cultures et aux intérêts divergents et que, de fait, la réforme des
Nations Unies et du système de sécurité mondial ne doit pas se négocier uniquement entre
américains, européens et membres permanents du Conseil de sécurité2.
Il existe des divergences de fond sur le rôle de la réforme: pour les pays à faible
puissance, elle est censée servir pour démocratiser les relations internationales. Pour les
grandes puissances, la réforme semble constituer un instrument pour bloquer toute mesure qui
porterait préjudice à leurs privilèges. Or toute atteinte à l’équilibre établi en 1945 constitue
une menace contre la position des cinq membres permanents du CS3.
Il serait donc judicieux d’atténuer l’opposition idéologique entre les différentes
conceptions pour parvenir à un consensus, plus particulièrement au sein du Conseil de
sécurité. Il faut aussi savoir que ni l’usage de la force ou de la répression, ni les décisions
démocratiques prises au sein du Conseil, ne suffiront à résoudre les crises et à faire respecter
les droits de l’Homme.
2-2: La nécessité d’une réforme réaliste
La réflexion sur la réforme doit à l’évidence être ambitieuse mais néanmoins réaliste. Elle
doit aboutir à un projet réalisable et non pas à une construction parfaite et utopique. Il s’agit
de rendre l’ONU efficace et plus représentative. La réforme doit aller aussi au-delà de la
simple amélioration du fonctionnement et de la gestion du secrétariat, de la réforme de l’AG
pour toucher également aux structures de décisions su système multilatéral4.
Certains considèrent qu’il faut donner corps à une règle fondamentale, celle de l’intérêt
public universel et exiger qu’elle soit en toutes circonstances la norme de contrôle de l’usage
de la force et des limites du marché. Pour assurer le succès de cet «ordre public
international»5, le renforcement du rôle du juge international est essentiel, et il faut exiger que
1

Voir Alexandra Novosseloff, «Les États-Unis et les Nations Unies», Annuaire Français de Relations
Internationales, 2001, p. 658-659. In: http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/novo2001-2.pdf. (Consulté le
02/04/2015).
2
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 200.
3
Aziz Hasbi, op.cit., p. 139.
4
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 202.
5
La notion d’ordre public est connue dans le cadre national, mais certains auteurs disent qu’elle
devrait pouvoir être transposée au niveau international. Voir: Chemillier-Gendreau (Monique),
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la compétence des tribunaux internationaux devienne obligatoire. En outre, l’utilisation de ce
concept d’ordre public mondial ne doit pas être confiée à un organe comme le Conseil de
sécurité qui ne répond pas aux critères de représentativité de la communauté internationale1.
Face à ces nouveaux enjeux du XXIe siècle, l’ONU doit être réformée en profondeur.
B: Une réforme d’envergure
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L’organe central des Nations Unies, comme nous avons montré, est le Conseil de sécurité.
La réforme doit donc en premier lieu s’attacher à résoudre les lacunes et problèmes inhérents
à ce dernier (1). Toutefois, la réforme ne doit pas se contenter d’un remaniement de la
composition et des missions du Conseil, elle doit également s’opérer en profondeur dans tout
le système onusien (2).
1: Le Conseil de sécurité au cœur de la réforme
La critique porte en premier lieu sur le nombre de membre du Conseil. Un organe de 15
membres ne pourrait donner une image exacte de la société internationale dans ses diverses
composantes, il faut donc en remanier la composition (1-1). Mais au-delà de la composition, il
faudrait repenser le droit de veto, déterminant dans les orientations du Conseil (1-2).
1-1: Repenser la composition
Cette nouvelle composition devrait toucher les membres permanents (1-1-1), ainsi que les
membres non permanents (1-1-2).
1-1-1

: Création de nouveaux sièges de membres permanents

Comme nous l’avons déjà dit, la représentativité étant à la base de la légitimité. Il est
inadmissible aujourd’hui qu’un continent comme l’Afrique composée de plus de cinquante
États, et l’Amérique latine avec toute sa superficie et sa percée économique, n’aient
respectivement pas de membres permanents au sein du Conseil de sécurité, alors que l’Europe
par exemple dispose de deux sièges permanents au sein de ce Conseil.
Certes, les critères sur lesquels ces nouveaux membres vont être choisis posent
problème2. Toutefois, si quelques pays développés ont réussi à avoir un certain consensus sur
leur ‘aptitudes’ à acquérir la qualité de membres permanents (l’Allemagne et le Japon), les
pays en développement se trouvent enclins à creuser le déséquilibre au profit des pays
industrialisés. Il serait donc judicieux de créer au moins trois nouveaux sièges de membres
permanents attribués à trois grands ensembles géographiques en voie de développement:
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine.
Pour identifier les États qui pourraient représenter ces ensembles, il faut, à notre avis,
prendre en considération un certain nombre de critères militaires, économiques et politique
«Contre l’ordre impérial, un ordre public démocratique et universel», Le Monde diplomatique,
décembre 2002, p. 22-23.
1
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 203.
2
Le professeur Benaissa Asserghine par exemple propose qu’il faudrait faire bénéficier de cette
qualité de membre permanent, équitablement, au quatre continents comme suit: 3 membres
permanents seraient accordés à l’Afrique (Maroc, Afrique du Sud et l’Egypte ou le Nigéria) ; 3 à
l’Asie (Inde, Russie, Japon) ; 3 à l’Amérique (USA, Brésil, Canada), 3 à l’Europe (France, Allemagne
et Royaume Uni). Voir: Benaissa Asserghine, op.cit., p. 56.
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sur lesquels les États doivent se mettre d’accord. Pour laisser la chance à d’autre États à y
accéder, la composition du CS pourrait être changée et «actualisée» au bout d’une période
pour intégrer les nouvelles donnes et être au diapason avec les nouvelles réalités.
Certains auteurs avancent une autre idée, que nous la partageons. En fait, avec un nombre
plus nombreux de membres permanents, le veto ne pourrait plus survivre, car il risque d’être
excessivement utilisé et ainsi, bloquerait constamment le travail au sein de cette instance, qui
serait donc, frappée de paralysie, par conséquent ôter ce veto pour le remplacer par un vote
démocratique, parait la voie la plus sage et la plus démocratique1.
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1-1-2

: L’impact croissant du rôle des membres non permanents

Aujourd’hui, pour qu’une résolution soit adoptée, elle doit obtenir au moins 9 des 15 voix
des membres non permanents, et bien sur, ne faire l’objet d’aucun veto de la part des
membres permanents. L’augmentation du nombre de voix requises pour l’adoption d’une
résolution par le Conseil de sécurité permettrait de renforcer le poids des membres non
permanents en leur donnant la possibilité d’user d’une sorte de veto collectifs, qui permettrait
d’éviter qu’un seul État puisse, comme actuellement, bloquer le processus décisionnel2.
On pourrait même envisager la suppression de cette distinction de membres permanents et
non permanents, et procéder à la résolution des différends par un vote démocratique. Le plus
important est surtout repenser l’usage du droit de veto qui à lui seul peut paralyser
l’intégralité du processus décisionnel de l’ONU.
1-2: Encadrer l’usage du droit de veto
Si la suppression du droit de veto, dans les conditions actuelles, s’avère difficile à
imposer, au moins il faut repenser son usage afin qu’il ne bénéficie pas qu’aux membres
permanents.
Certains auteurs3 proposent que l’usage du droit de veto doit être uniquement exercé dans
le cadre des interventions humanitaires pour mettre fin aux massacres et à la souffrance des
populations civiles.
Encore une fois, ces propositions soulèvent la question de savoir qui déciderait que telle
ou telle population est en péril ?
Certains auteurs ont alors proposé de confier cette responsabilité à une instance
indépendante d’évaluation des situations humanitaires. Une telle initiative aurait le mérite de
s’émanciper de la tutelle des États et de parvenir à des solutions globales dans l’intérêt
général. En outre, si l’on parvient à clarifier les règles encadrant le droit d’ingérence, la
souveraineté ne sera pas remise en cause mais les abus en seront limités4.
1

Ibid.
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 206-207.
3
Hubert Védrine, lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, avait proposé de confier au Conseil
de sécurité le droit d’intervenir en cas d’urgence humanitaire. Voir: Védrine Hubert, «Réflexions sur
la réforme de l’ONU», Revue pouvoirs n° 109, 2004, p. 87.
4
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 209. Voir aussi, le rapport du groupe de personnalités de haut
niveau sur les menaces, les défis et les changements, «Un monde plus sûr: notre affaire à tous» publié
le 2 décembre 2004. Ce groupe a proposé une approche nouvelle de la sécurité collective au XXIe
2
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De tels changements seraient opportuns, mais l’éventualité de leur réalisation est une
nouvelle fois restreinte. En outre, la réforme du Conseil de sécurité doit nécessairement
s’accompagner d’une refonte de fond du système des Nations Unies.
2: La refonte globale du système des Nations Unies
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Si la réforme du Conseil de sécurité est primordiale et indispensable, les autres structures
de l’ONU ne devraient pas déroger à ce principe (2-1). Dans le même temps, il faut envisager
une réforme plus globale, couvrant notamment la bureaucratie, les moyens de l’ONU ou
encore son rôle en matière de développement économique et social (2-2).
2-1: Au-delà du Conseil
Une réforme de fond est donc nécessaire et elle semble ne pas être possible sans une
refonte de la bureaucratie de l’ONU. En outre la coordination et la coopération entre les
différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. En effet, les mêmes
problèmes sont abordés de façon contradictoire dans les différentes enceintes, tandis que
d’autres ne sont jamais traités1.
En matière économique et social, certains auteurs préconisent que des institutions comme
la Banque mondiale, le FMI ou encore l’OMC qui, elle, ne fait pas partie des Nations unies
mais qui fait partie de l’architecture des institutions internationales, doivent être abolies. En
effet, non seulement elles sont régies par des règles antidémocratiques, mais les missions
mêmes qui ont été imparties à ces institutions ne permettent pas du tout de répondre à
l’objectif fondamental qui est de garantir, dans les domaines de la finance internationale et du
commerce, le respect des droits humains fondamentaux élaborés et définis par les pactes
internationaux. Il faut donc abolir ces institutions et les remplacer par d’autres dont les
mandats garantiraient, dans leurs domaines respectifs, l’application des droits humains
fondamentaux2.
L’architecture internationale devrait aussi être améliorée et complétée dans le domaine de
la justice. Il faut renforcer à la fois la Cour internationale de Justice qui juge des différends
entre Etats, et la Cour pénale internationale qui permet de juger y compris des chefs d’Etat
pour crime contre l’humanité. Il faudrait y ajouter, comme le propose Monique Chemillier
Gendreau, une Cour internationale des droits de la personne que des citoyens individuels
pourraient saisir au niveau mondial, comme la Cour européenne des droits de l’homme peut
être saisie par des citoyens européens3.
D’autres auteurs vont plus loin, et proposent la suppression de l’ONU et mettre en place
une nouvelle institution internationale plus efficiente pour éviter les maux déjà montrés4.
Le refus de tenir compte des leçons de l’histoire en matière institutionnelle est une
faiblesse aussi de la position multilatérale. L’expérience faite avec la SDN et l’ONU a
siècle, a défini les nouvelles menaces, les mesures de prévention ou d’action dont doit se doter l’ONU
ainsi que la réforme des institutions.
1
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 211.
2
Eric Toussaint, ONU: bilan et perspective, CETIM, 2005, p. 9. In: www.cetim.ch/fr/documents/06onu-toussaint.pdf (Consulté le 30/04/2015).
3
Ibid., p. 10.
4
Sur ce sujet, voir Benaissa Asserghine, op.cit., chapitre V-VIII.
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suffisamment démontré que le monde ne dispose pas, avec ce genre d’organisation, d’un
véritable système de discussion et de négociation sur les problèmes mondiaux. Faire semblant
de croire que l’ONU actuelle offre un tel instrument relève de l’hypocrisie dans la mesure où
son Conseil de sécurité n’est utilisé qu’en dernier recours pour tenter de légitimer les erreurs
commises, et où les négociations sur les sujets importants sont effectuées dans d’autres
instances, comme, entre autres, les Groupe des Huit. En dépit du nombre considérable
d’organisations qui offrent aux États des forums de rencontres et de discussions, le monde ne
dispose pas aujourd’hui d’un système convenable d’identification, de discussion et de
négociation des problèmes mondiaux1.
2-2: Les obstacles à la réforme
Il semble que quels que soient le nombre et le genre des propositions, les institutions
multilatérales ne peuvent que refléter le monde réel, avec ses rapports de force ; tant militaires
qu’économiques ; sans pouvoir les abolir. Une vraie réforme en profondeur parait aujourd’hui
difficile à mettre en œuvre, tant du fait des réticences des membres permanents actuels (2-2-2)
que de la différence de perception et d’intérêts des pays riches et des pays émergents ou
encore les pays pauvres militairement et économiquement (2-2-1).
2-2-1: La fracture Nord/Sud
L’un des obstacles à la réforme des Nations Unies tient à la différence de perceptions de
celle-ci entre le Nord et le Sud et à la diversité d’intérêts entre les pays économiquement
riches et les pays militairement et économiquement pauvres.
Les pays riches ont tendances à considérer l’ONU comme le prolongement de leurs
politiques étrangères tandis que les pays ‘en développement’ réclament sur un autre plan la
démocratisation de l’ONU et la prise en compte de leurs propres attentes pour le
développement et l’assistance2.
Par ailleurs, le fossé Nord/Sud rend la réforme du rôle des Nations Unies dans le
développement économique et social délicate3. En effet, les ‘pays en développement’ insistent
sur l’extension des programmes de développement économique et social, alors que les pays
riches ne voient qu’in intérêt limité (et souvent non souhaité) à ce genre d’activités dans le
cadre de l’ONU et préfèrent à cette fin soutenir des organismes qu’ils contrôlent, tels le FMI,
la Banque mondiale ou encore l’OMC, qu’on a proposé de supprimer puisqu’ils ne vont ni
rendre les pays riches moins riches, ni rendre les pays pauvres moins pauvres pour ne pas dire
riche.
Les efforts pour le développement des pays pauvres restent dérisoires et la situation en
matière de dénuement et d’ignorance de plusieurs milliards d’êtres humains est tragique. Les
inégalités entre individus et entre pays atteignent des niveaux incompatibles avec les principes
proclamés, et elles continuent de s’accroître. Le domaine de l’éducation, qui aurait dû
recevoir le plus d’attention, s’il y avait eu quelque volonté de faciliter la compréhension entre
les peuples, reste dans une situation contraire à toute humanité. Plus de 40% des enfants d’âge
scolaire dans les ‘pays en développement’ sont en-dehors de tout système éducatif. Et la
1

Maurice Bertrand, op.cit., p. 115-116.
Géraldine Lhommeau, op.cit., p. 214.
3
Ibid., p. 215.
2
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situation n’est pas meilleure en matière de santé ou de droit à un travail correctement
rémunéré. Or c’est cette situation qui est à la base des conflits internes, donc de la
continuation des guerres, du développement du terrorisme, du risque d’accroissement de la
pression migratoire, de celui du chômage structurel, de l’insécurité. L’hypocrisie
fondamentale de la culture occidentale est donc l’obstacle le plus important à surmonter pour
l’établissement d’un consensus1.
2-2-2: Le monopole des membres permanents
158

L’ONU sera-t-elle contrainte de rester l’instrument de légitimation des actions
personnelles des États militairement et économiquement puissants ?
Nous avons vu et montré que la principale réforme tenait à repenser le Conseil de sécurité
et notamment cette prérogative exorbitante du droit de veto. Les membres permanents
acceptent de faire une concession sur ce point ?, il n’y presque aucune chance pour y parvenir.
On ne modifie pas un instrument aussi commode, au moment où il est remis à votre
disposition.
Le bilan est à l’évidence négatif et les perspectives d’avenir du droit international sont
indéniablement limitées. Concernant les partisans de la réforme, ils doivent aujourd’hui rester
mobilisés et redoubler d’efforts qui aboutiront à une vraie réforme des Nations Unies2. «Une
organisation des Nations Unies apte à répondre aux besoins de l’Humanité, d’encourager un
dialogue Nord-Sud renouvelé et de créer les conditions pour la démocratisation de la
mondialisation avant que la mondialisation ne dénature la démocratie»3.

1

Maurice Bertrand, op.cit., p. 113.
Ibid., p. 216.
3
Boutros Boutros-Ghali, op.cit., pp. 5-13.
2
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Le nucléaire au Moyen Orient : prolifération démesurée ou zone
exempte d’armes nucléaires ?(*)
(*) Par DERFOUFI – Lakhdar, étudiant chercheur, Laboratoire des Etudes et de Recherche Juridiques, Administratives et
Politiques, Centre des Etudes Doctorales, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,
Université Mohammed Premier, Oujda - MAROC.
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Résumé :
Les tensions politiques au Moyen Orient et l’inefficacité du régime international de non
prolifération risquent d’entrainer une prolifération nucléaire rampante qui remettrait
également en cause les efforts entrepris par les acteurs régionaux depuis quatre décennies
pour la création d’une ZEAN au Moyen Orient.
Entre pays arabes les plus potentiellement proliférateurs et la décision des Etats Unis de les
dissuader de s’en acquérir, on peut se demander s’il y quelques semblants compromis, voir
accord, feuille de route, ….., entre tous les acteurs du Moyen Orient, susceptible d’éliminer
les armes nucléaires dans cette région.
I – Les configurations sécuritaires au Moyen Orient.
Le monde arabe occupe une place géostratégique remarquable. Espace de transit, il contrôle
de grands itinéraires commerciaux. Le pétrole lui confère un rôle affirmé sur l’échiquier
international sans pour autant assurer le développement économique de territoires où
tensions et rivalités s’avivent. Les principales puissances sont impliquées dans un jeu
d’extrême complexité, où les alliances et les retournements d’alliances obéissent au plus près
aux intérêts nationaux des Etats concernés.
Les Etats Unis et ses alliés Européens, Israël, la Russie, l’Iran, l’Arabie Saoudite, les Etats du
Golfe arabique, l’Egypte et la Chine, entremêlent leurs actions, utilisent leurs atouts,
dynamisent ou tentent de contrôler les facteurs de mobilisation politiques ; culturels et
confessionnels pour préserver leurs intérêts.
Les Etats Unis ont une position hégémonique. Aussi, l’objectif majeur des Américains est le
renforcement, par tous les moyens, de leur domination au Moyen-Orient. Ils exercent
aujourd’hui une véritable tutelle sur les approvisionnements en provenance de cette région.
Leur stratégie est basée sur le monopole de la force principale.
Après le 11 Septembre 2001, ils ont développé une infrastructure colossale de bases militaires
tout le long de « l’arc d’instabilité » Golfe Persique – Asie Centrale, non seulement comme
support de l’intervention en Afghanistan mais aussi pour renforcer leur présence à long terme
dans une région géostratégiquement cruciale, en particulier du point de vue énergétique. Les
objectifs stratégiques principaux sont liés à la sécurisation des routes d’approvisionnements
énergétiques notamment celle du Golfe persique, par la sanctuarisation de l’Arabie Saoudite
et la sécurisation du Détroit d’Ormuz.
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Israël est inséré ; depuis 1948 ; dans un milieu arabe ; qui lui est hostile ; sans pour autant
définir ses propres frontières1, reliant cette indétermination territoriale – en elle même
menace permanente pour ses voisins – à des considérations de sécurité. Cette configuration
géopolitique est fondamentalement déstabilisante pour la région. Par son refus de fond de
l’identité politique palestinienne cet état des choses amène Israël, face à la révolution
anticoloniale arabe, à donner une place centrale à son appareil militaire. L’objectif de l’Etat
hébreu est l’établissement d’une supériorité militaire absolue présentée comme unique
solution au problème de la sécurité de l’État face au refus des États arabes de reconnaître
Israël. Le nucléaire israélien est alors lancé dès 1948 – année de création de l’État – avec
l’accord américain. Les activités israéliennes dans ce domaine sont liées aux différentes
installations de la centrale nucléaire de Dimona, située dans le désert du Néguev, réalisée par
la France après la guerre de Suez en 1956 et entrée en service au cours des années 1960 2.
Israël, considérée comme une puissance nucléaire dans la région, maintient toujours une
ambiguïté stratégique sur l’utilisation militaire de l’atome3. Depuis, Israël a manifesté sa
volonté de maintenir le monopole régional de la possession de l’arme et d’exercer, sous le
parapluie américain, une fonction de gendarme nucléaire pour interdire par la force aux pays
de la région d’en disposer.
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Historiquement cinq Etats arabes (l’Irak, la Syrie, l’Egypte, la Lybie et l’Algérie) ont beau
essayé de détourner l’usage pacifique de leurs programmes nucléaires à des fins militaires.
Contrer la force de frappe israélienne constitue, pour ces pays, l’argument essentiel en faveur
de la création d’un potentiel de dissuasion atomique.
Les pays de la péninsule arabique : Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït (où plus de 20000
militaires américains sont encore installés), Oman, Qatar, Yémen (la plupart de ces Etats sont
engagés par des accords de défense ainsi que des accords de libre échange avec les USA).
La Chine, qui sera le consommateur le plus important à l’horizon des vingt cinq prochaines
années et qui concentre également sa stratégie sur le Moyen Orient. Le détroit d’Ormuz,
première porte de sortie du pétrole du Moyen Orient, revet un interet vital pour la Chine.
La Russie qui sans être directement dans la région est cependant de plein pied dans le jeu
stratégique moyen oriental, tant au niveau de sa politique énergétique que sur le plan de ses
intérêts stratégiques.
L’Iran avec une position géostratégique, son passé historique imposant et ses ressources
pétrolières remarquables, l’Iran prend une place considérable au Moyen-Orient. L’Iran, Etat
le plus ancien du monde (l’empire perse remonte en effet au VI siècle avant J.C) dispose d’un
vaste territoire, d’une importante population et d’importantes ressources pétrolières et
1

Aujourd’hui l’Etat d’Israël n’a de frontières reconnues qu’avec l’Egypte et la Jordanie, les autres tracés sont
des lignes de cessez-le-feu datant de 1948, ou qui ont été modifiées lors de la guerre israélo-arabe de 1967, après
la conquête du Golan aux dépens de la Syrie. Ces « frontières » ne sont pas reconnues par les Etats en cause. Il
n’y a que les accords de cessez le feu qui figent une situation post-conflictuelle dans l’attente d’un règlement
sans terme pour l’instant, malgré différentes tentatives. Donc, sur les quatre Etats limitrophes d’Israël, la moitié
des frontières n’a pas de reconnaissance interétatique et internationale.
2
Yaïr Evron, « Perception de menace et approche stratégique en Israël », in Bassma Kodmani-Darwish & May
Chartouni-Dubarry (dir.), Perceptions de sécurité et stratégies nationales au Moyen-Orient, IFRI, Paris, 1994,
pp. 163-179.
3
Amnon Kapelouk, « Israël assume sa bombe », Le Monde diplomatique, février 1999, p.19.
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gazières. Tous ces éléments de l’histoire iranienne contribuent à lui donner des ambitions de
puissance régionale. L’Iran se positionne aujourd’hui comme étant le seul Etat capable de
s’opposer à Israël, cherchant ainsi à dépasser auprès des opinions arabes, le conflit entre
sunnites et chiites. Plus grave encore, compte tenu de la rivalité ancestrale entre les Arabes et
les Perses, l’Iran veut se poser en l’unique défenseur du monde arabe et musulman contre
Israël. Au fait, dès le déclenchement de la guerre par l’Irak, l’Iran s’est senti condamné à
vivre en état de siège, ce qui a d’ailleurs conforté le régime des mollahs ; ensuite, l’invasion
de l’Irak par les USA et leurs alliés a poussé l’Iran à chercher les moyens de se protéger et de
défendre ses sites, car ce pays a désormais sur toutes ses frontières maritimes et terrestres
(Turquie, Irak, Koweït, Arabie saoudite, Bahreïn, Pakistan, Afghanistan, etc.) une menace
immédiate en raison de la présence militaire des Etats-Unis.
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Plus grave encore : les sites énergétiques iraniens sont concentrés et donc très vulnérables,
car ils se trouvent à proximité de l’Irak ou encore dans des plates-formes off-shore dans le
golfe arabo-persique. Cette situation a poussé l’Iran à se doter d’une industrie nucléaire civile
et, depuis l’invasion de l’Irak, à chercher une ouverture vers le nucléaire militaire. Cette
situation a déclenché une crise avec la communauté internationale pendant plus d’une
décennie qui a fini par conclure l’accord de Vienne en juillet 2015, lui conférant ainsi le
statut au seuil nucléaire.
La crise iranienne (avant la conclusion de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015) s’est
inscrite dans des enjeux stratégiques et géopolitiques qui dépassent sa seule dimension
nucléaire. Le programme nucléaire iranien est, en effet, utilisé comme un levier d’influence
politique par l’ensemble des acteurs de la crise. Le développement de son programme
nucléaire a permis à la République islamique de renforcer son statut de puissance émergente1.
L’accord de Vienne entend peser, « pour une durée d’au moins 10 ans » selon le texte de
Lausanne, sur le développement du programme nucléaire iranien en vue d’allonger la période
nécessaire à l’Iran pour franchir le seuil de la puissance nucléaire2. C’est donc reconnaître,
implicitement, l’existence de la capacité iranienne à acquérir l’arme nucléaire et, dans le
même temps, renoncer à la faire totalement disparaître. Le Plan d’action ne supprime pas la
capacité iranienne à franchir le seuil de la puissance nucléaire : il vise à en complexifier le
franchissement.
Cette région en crise inquiète, tant les conflits qui s’y déroulent, difficilement contrôlables,
peuvent être de lourdes conséquences.
Enfin, Il est très difficile d’établir des règles, en matière de respect du droit international,
quand ceux qui les invoquent les violent systématiquement et également en permanence.
C’est la question centrale de la légitimité de ce droit qui se pose, quand les pays de la région
moyenne et proche orientale, ainsi que les populations de ces pays, ont le sentiment qu’il
existe deux poids et deux mesures dans ce domaine, y compris pour l’énergie nucléaire. On
ne prendra jamais assez la mesure des terribles dégâts politiques et éthiques que le conflit
1

B. HOURCADE, « Iran. Entre ambitions et alliances. Décryptage géopolitique », Diplomatie, n° 48, janvierfévrier 2011, pp. 72-73.
2
L’accord de Lausanne souligne que « Iran’s breakout timeline – the time that it would take for Iran to acquire
enough fissile material for one weapon – is currently assessed to be 2 to 3 months. That timeline will be
extended to at least one year, for a duration of at least ten years, under this framework ».
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israélo- arabe et palestinien, ont provoqué dans cette région. Dans ce contexte, il est difficile
de prendre au sérieux le respect du droit ou des résolutions de l’ONU.
II – Les options stratégiques arabes.
La crainte de voir les différents États de la région s'engager vers le développement d'un
programme nucléaire militaire, remet dangereusement en cause l'équilibre géopolitique
régional et international. Les tensions politiques dans la région et l'absence d'accords de
coopérations, sont autant d'éléments de déséquilibres, pouvant encourager ces politiques
parallèles. Le puissant arsenal nucléaire d'Israël, les avancées considérables en technologie
nucléaire de l’Iran et l’accord historique de Vienne qui lui conféré le seuil nucléaire jouent un
rôle moteur par rapport à ces potentialités.
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D'autant plus que dans une région marquée par les antagonismes et le recours aux symboles
de puissance, l'acquisition de l'arme nucléaire pourrait apparaître comme une marque
indéniable de force et de prestige, aux yeux à la fois de la population et des autres États. Dans
une déclaration au Caire, en marge d'une rencontre organisée à la suite de la crise de Gaza, en
mars 2009, le Prince Saud Al-Faisal appelait d'ailleurs à « l'unité arabe face au défi que
représente la question nucléaire iranienne »1. Tout en relativisant la portée d'une telle
déclaration, au regard notamment de la capacité d'unité arabe sur de tels dossiers, il semble
clair que la question du nucléaire iranien et des aspirations d'hégémonie du pouvoir chiite
dans la région, préoccupe les différentes chancelleries du Golfe.
La voie choisie pourrait être celle du développement de programmes nucléaires militaires
clandestins. En effet, il est peu probable, de par leurs interconnexions avec les États-Unis et
la communauté internationale, que des États tels que l'Egypte, l'Arabie Saoudite ; considérés
comme potentiellement proliférateurs ; s'engagent ouvertement dans un programme militaire.
Ces deux capitales peuvent être ainsi regardées avec ambiguïté.
S’agissant de l'Égypte, bien que partisan depuis plusieurs décennies d'un Moyen-Orient
devenu zone exempte d'armes nucléaires, le Caire n'a toujours pas ratifié le Traité
d'Interdiction Complète des Essais Nucléaires, au même titre, il faut le noter, qu'Israël et que
l'Iran. De plus, le pays est soupçonné d'avoir développé un programme militaire clandestin,
révélé par l'AIEA en 2004.
Quant à l’Arabie Saoudite, plusieurs rumeurs rapportent les liens entre cette dernière et le
Pakistan, dans un échange respectif de technologies nucléaires et ressources pétrolières 2. Face
à tous ces enjeux de prolifération, le doute risque donc de devenir permanent vis-à-vis d'États
du Golfe souhaitant s'engager dans le développement de capacités nucléaires à usage civil. De
plus, une nouvelle lutte hégémonique risque de s'installer dans la région, marquée par un
accroissement des tensions entre les États hostiles souhaitant rétablir à leur profit les
déséquilibres régionaux nouvellement créés.
La maitrise du cycle du combustible nucléaire et les fortes motivations politiques de ces deux
pays pourraient les inciter à détourner leurs programmes nucléaires civils à des fins militaires.
1

The Associated Press, « Arabs must unite to confront a nuclear Iran, Saudi FM says », in Haaretz, Tel Aviv, 3
mars 2009, [en ligne], http://www.haaretz.com/hasen/spages/1068342.html.
2
TERTRAIS Bruno, « Pakistan's nuclear exports: was there a state strategy? », Washington, Non-proliferation
Education Centre, 2006, p. 12
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Les arguments pouvant donc conduire les pouvoirs publics de ces deux pays (l’Egypte et
l’Arabie Saoudite) à se doter d’armements nucléaires se fondent sur des considérations
intimement liées, touchant la sécurité, à l’action internationale, à l’économie et à la politique
intérieure. Ces pays se sentent leur sécurité, voir celle du monde arabe menacée du fait de
l’hostilité de leurs voisins non arabe (Israël et l’Iran).
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Les tensions politiques dans la région et l’absence d’accords de coopérations risquent
d’entrainer une prolifération nucléaire accélérée qui remettrait également en cause les efforts
entrepris par les acteurs régionaux depuis quatre décennies pour la création d’une ZEAN au
Moyen Orient. Cette initiative figure sur l’agenda du Moyen Orient depuis plusieurs
décennies. L’exigence de cette ZEAN s’est manifestée après l’acquisition de l’arme atomique
par Israël dans les années 1960. Le projet, originalement fut proposé par l’Iran pré
Khomeyniste en 1974 ; puis parrainé par une diplomatie égyptienne active en la matière.
Sous la direction de l’Egypte et de l’Iran, différents Etats de la région ont essayé de faire
pression sur Israël avec cette exigence et d’accroitre leur influence diplomatique. Les arabes
n'ont alors pas quitté l'argumentaire et les raisons qu'ils ont maintes fois évoquées : « Israël
doit signer le TNP ». Le mot d'ordre des deux a été : « pas de concession ». Pour le
l’ensemble des Etats arabes, la signature par Israël du TNP est vitale pour la paix et pour la
sécurité régionale. Quant à Israël, sa non adhésion au TNP fait partie de sa stratégie de
dissuasion à l’égard de ses voisins arabes dont l’État hébreu se méfie et sert également de
pression pour pousser à un accord de paix dans la région.
Le Vendredi 22 mai 2015, les USA, le Royaume-Uni et le Canada ont finalement bloqué le
texte final, préparé par le président de la conférence de ZEAN au Moyen Orient — le
représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Taous Ferroukhi. Tous les autres pays
étaient prêts à signer. La pierre d'achoppement fut la question de la libération du Moyen
Orient des armes nucléaires. Le projet de déclaration finale prévoyait de mener une
conférence sur ce sujet avant mars 2016 mais Israël, qui a participé aux événements à New
York en tant qu'observateur car n'étant pas un membre du TNP, s'est catégoriquement opposé
à cette disposition. La plupart des experts russes et occidentaux croient qu'Israël possède des
armes nucléaires, mais ces suppositions ne sont ni confirmées ni réfutées par Tel Aviv.
Au cours de la conférence actuelle à New York, la Russie, avec le soutien des pays arabes, a
proposé d'établir un nouveau délai: mars 2016. Cependant cette initiative a échoué.
Un autre facteur pouvant amener ces deux capitales à rechercher à utiliser l’arme nucléaire.
Tout d’abord, la détention d’une force de frappe par l’un de ces deux pays conduirait à
consolider l’unité arabe car le parapluie nucléaire sera étendu sur l’ensemble du territoire du
monde arabe et permettrait de nouer de nouvelles alliances. Cette nouvelle donne
géostratégique pourrait lui conférer une dynamique sur la scène internationale en le plaçant
parmi les nations qui comptent dans les relations internationales. Enfin, la force de frappe
pourrait être utilisée comme moyen accru dans leur négociations avec les Etats voisins non
arabes, voir les grandes puissances et enfin la communauté internationale.
La maitrise du cycle du combustible nucléaire et les fortes motivations politiques de ces deux
pays pourraient les inciter à détourner leurs programmes nucléaires civils à des fins militaires.
Dans ce contexte géopolitique, la voie choisie par les pays potentiellement proliférateurs
comme l’Arabie Saoudite et l’Egypte pourrait être celle du développement des programmes
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nucléaires clandestins. D’abords les pays arabes sunnites ont observé avec angoisse leur rival
non arabe accéder ; grâce à son programme nucléaire clandestin et l’accord de Vienne ; au
statut de puissance nucléaire virtuelle. Les alliés traditionnels des États-Unis – l’Egypte,
Arabie Saoudite et pays du Golfe en tête – s’inquiètent d’un potentiel retour en grâce de leur
ennemi perse. Cette disposition pourra inciter les pays potentiellement proliférateurs
(l’Egypte et l’Arabie Saoudite) à imiter la voie de prolifération clandestine entamée par
l’Iran ou la Corée du Nord.
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Si un pays comme l’Arabie Saoudite ou l’Egypte procède à un essai nucléaire, le nucléaire
serait surement étendu entre l’un ou l’autre, d’autant plus que tous les pays arabes seraient
sous ce parapluie nucléaire et les risques d'une accélération de la prolifération au MoyenOrient s'en trouveront renforcés.
Ces deux pays peuvent envisager deux voies pour se doter de l’arme nucléaire. Au regard de
l’universalisation de la norme TNP, la prolifération étatique ne peut être juridiquement que le
fait de pays qui sont parties au Traité. Les deux Etats proliférant ont ainsi le choix entre deux
options :
■ soit rester à l’intérieur du régime en essayant clandestinement de tirer profit de ses
faiblesses (cas de l’Iran avant l’accord de Vienne). Cette issue possible est que le monde
arabe s’arrête juste avant le test d’une arme atomique, mais qu’il développe le potentiel de
réussite, c’est-à-dire la capacité d’en construire et d’en tester une rapidement. Les pays arabes
ne seraient pas les premier pays qui parviennent à un programme nucléaire hautement
développé, sans construire effectivement une bombe. Le Japon, par exemple, entretient une
infrastructure atomique civile énorme. Des spécialistes croient qu’ils pourraient construire
rapidement une arme atomique.
Une telle capacité de réussite pourrait satisfaire aux nécessités politiques intérieures des
dirigeants arabes en assurant aux purs et durs qu’ils profitent de tous les avantages inhérents à
la détention d’une bombe « plus grande sécurité », sans les inconvénients (comme l’isolation
internationale, la condamnation et la proscription). Le problème est qu’une capacité de
réussite pourrait ne pas être réalisable comme prévu.
Pour les Etats-Unis et leurs alliés européens, il s’agit en premier lieu de savoir si les armes
seront construites. Ils pourraient donc accepter un scénario, dans lequel les pays arabes
s’arrêtent avant l’étape de la construction finale de l’arme atomique. Toutefois, Israël pourra
jouer le rôle de gendarme dans la région et bombarder les sites soupçonnés pour empêcher
que son monopole nucléaire soit remis en question. Cette hypothèse parait improbable car
cette situation pourra donner au monde arabe de bonnes raisons pour inciter de s’allier à
l’Iran, voir la Russie et la Chine. Il est donc possible qu’un engagement vérifiable des pays
arabes à s’arrêter au stade préliminaire pourrait calmer les puissances occidentales
importantes, mais ne pas satisfaire Israël. Celui-ci se sentirait moins menacé par une bombe
virtuelle que par une bombe véritable, et il pourrait au moyen d’efforts risqués à miner le
programme nucléaire des pays arabes par du sabotage et des meurtres – ce qui finalement
pourrait conduire les pays arabes à trouver que leurs capacités de réussite ne sont pas une
dissuasion suffisante et que seule la construction de l’arme peut procurer au monde arabe la
sécurité qu’il recherche.
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■ soit dénoncer le traité et annoncer leur intention de se doter ouvertement d’une capacité
nucléaire militaire1 (cas de la Corée du Nord). Sous couvert d’un programme en apparence
civil, les pays arabes peuvent développer des capacités sensibles leur permettant, le jour venu,
de quitter le TNP et d’acquérir des armements nucléaires en un temps très court. C’est ce que
les anglo-saxons appellent la « breakout capability ».
Cette issue possible à une situation bloquée est que le monde arabe continue le cours entamé
et devient officiellement une puissance nucléaire en testant une arme. Les fonctionnaires
américains et israéliens ne pourraient accepter un monde arabe détenteur de l’arme atomique.
Car cela constituerait une perspective suscitant une frayeur particulière, voire une menace
existentielle. Un tel langage est typique des puissances importantes qui, dans l’histoire, se
sont toujours excitées sur le fait qu’un autre pays a commencé lui-même à développer l’arme
atomique. Cependant, jusqu’à présent, lorsqu’un autre pays a réussi à revendiquer sa propre
place dans cette association nucléaire, les autres membres ont alors toujours modifié leur
cours et décidé de vivre avec. C’est un fait que de nouvelles puissances nucléaires procurent
plus – et non pas moins – de stabilité internationale et régionale en réduisant les déséquilibres
de la force militaire.
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Dans tous les cas de figures, les deux crises récentes (Iran, Corée du Nord) ont montré qu’ils
ont pu servir de monnaie d’échange pour la satisfaction de revendications politiques ou
économiques.
Vers un Moyen Orient sans armes nucléaire ?
Compte tenue des enjeux géopolitiques, sécuritaires et stratégiques des programmes
nucléaires, la position des pays du monde arabe quant aux pacifications nucléaires pourra
changer à tout moment, ce qui pose la problématique de la prolifération nucléaire avec son
corollaire de mutations de déséquilibres stratégiques régionaux, de sécurité et d’instabilité,
dans une zone aussi sporadique que le Moyen Orient.
La tentation des pays du monde arabe de franchir le seuil et de prôner pour des programmes
nucléaires à vocation militaire est beaucoup plus tentante que la menace virtuelle de l’Etat
d’Iran en sus des inquiétudes grandement ressenties de l’arsenal nucléaire israélien.
Un autre facteur supplémentaire et crucial pourrait amener les pays arabes à s’engager sur la
voie de prolifération clandestine : l’inefficacité du régime international de lutte contre la
prolifération nucléaire.
Si aujourd’hui, les Etats Unis ne sont plus en mesure dominer unilatéralement le monde
entier ni de choisir et de contrôler leurs alliés à la carte, ils continuent par contre à maintenir
leurs objectifs essentiels pour la paix, l’absence de conflits armé stratégique et régional.
Doser et équilibrer, voilà le message. Zbigniew Brzezinski, super-conseiller de différents
présidents des Etats-Unis et chef d’orchestre de la politique étrangère de Washington,
l’exprime en ces termes : « La nouvelle réalité c’est qu’aucune grande puissance n’est en
mesure de « dominer » l’Eurasie et donc de « commander » le monde. Le rôle de l’Amérique,
en particulier après avoir perdu vingt années, doit maintenant être plus subtil et jouer
davantage sur les nouveaux rapports de force en Eurasie »2.
1
2

« Les défis de la prolifération au XXIème siècle », Fondation pour la Recherche Stratégique, 13 juin 2007
Brzezinski Z., « Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power », New York 2012, p. 131.
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Grâce à l’accord de Vienne conclu avec l’Iran, Washington obtient davantage d’espace
« militaire » pour se concentrer sur d’autres régions, en particulier sur la région de l’Océan
Pacifique1. Ce n’est pas que les USA veuillent se retirer de la région, mais ils ne veulent pas
conserver une trop forte empreinte militaire, qui serait inutile et les empêcherait d’atteindre
d’autres objectifs prioritaires2.
Une collaboration avec l'Iran leur permettra mieux de maîtriser la situation en Syrie, en
particulier la menace djihadiste. Cela vaut également pour la situation en Afghanistan après le
retrait d'une grande partie des soldats US en 20143. Le soutien de Téhéran est également
indispensable pour améliorer la situation en Irak, au Liban t en Palestine. Enfin la
collaboration avec l'Iran fera diminuer l'influence de la Russie dans la région après le 11
septembre.
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Par cette démarche, les Etats-Unis cherchent un équilibre stratégique entre Chiites et
Sunnites. Aucun des deux camps ne peut devenir assez puissant que pour avoir le dessus. Un
islam divisé dont les pôles assurent l'équilibre et se neutralisent jouent parfaitement le jeu
d'Israël et des Etats-Unis. C'est la stratégie « diviser pour régner », qui a si bien fait ses
preuves4.
Deux attitudes peuvent être envisagées pour permettre à Washington de se consacrer sur
l’Océan Pacifique.
Tout d’abord, les Etats Unis pourraient considérer qu’Israël tient un rôle essentiel dans la
construction de la région du Moyen Orient – qui est au cœur de la stratégie américaine du
rééquilibrage. Aussi, ils pourraient estimer qu’Israël a les atouts pour devenir un des garants
de la stabilité et du développement de la région, et que la convergence des intérêts israéliens
et américains pourraient permettre une intensification accrue de la coopération entre les deux
pays dans les décennies à venir.
Les Etats-Unis pourraient de même, soutenir la volonté d’Israël de prendre d’avantage de
responsabilités à l’échelle internationale. Cela correspond à la fois aux besoins américains de
voir de nouveaux acteurs internationaux participer plus activement à la stabilité et la sécurité
de leur région, ainsi qu’à la vision israélienne du rôle légitime d’Israël dans les affaires du
1

« Espace militaire », en ligne : http://www.stratfor.com/analysis/russia-warily-eyes-us-iran-deal; page visitée le
14 mars 2016.
Dans les autres continents aussi les activités militaires sont accrues. Les USA auraient plus de 700 bases
militaires ou installations à l’étranger. En Amérique du Sud, après 60 ans, ils rendaient à nouveau opérationnelle
la Quatrième Flotte. La CIA fut directement ou indirectement partie prenante des coups d’état au Vénézuéla
(2002) et au Honduras (2009). En 2009 le Pentagone créait Africom, un nouveau commando militaire
coordonnant toutes les opérations sur le continent africain. Africom est maintenant actif dans 49 des 54 pays
africains et les USA ont des bases militaires ou des installations permanentes dans au moins 10 pays. «La
militarisation des USA sur ce continent augmente durablement »,en ligne :
http://www.globalsecurity.org/org/news/2004/041101-iraq-basing.htm ;
http://www.rense.com/general88/usnato.htm ; http://globalresearch.ca/index.php?context=va&amp ;aid=27607 ;
http://www.alternet.org/print/world/huge-growth-us-military-ops-africa, pages visitées le 14 mars 2016.
2
« Empreinte militaire », en ligne : http://www.stratfor.com/video/conversation-state-negotiations-iran, page
visitée le 14 mars 2016.
3
« Le reste des troupes US y resteront au moins jusque 2024 », en ligne :
http://www.stratfor.com/geopolitical-diary/irans-geopolitical-priorities-south-asia, page visitée le « avril 2016
4
« israelis-saudis-and-iranian-agreement», en ligne : http://www.stratfor.com/weekly/israelis-saudis-and-iranianagreement, page visitée le 14 mars 2016
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monde. C’est dans ce cadre que Barack Obama annonce officiellement, lors de sa visite en
Inde de novembre 2010, le soutien des Etats-Unis pour la candidature indienne à un siège
permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU. La déclaration commune qui clôture le passage
de Narendra Modi à Washington en septembre 2010 reprend également l’idée d’une volonté
commune de collaborer afin d’aider l’émergence de l’Inde en tant que « puissance mondiale
influente et responsable »1. Le texte met ainsi en lumière les intérêts partagés par les deux
pays – du développement économique à la lutte contre le réchauffement climatique, l’énergie,
la coopération de défense ou encore les échanges technologiques – qui constituent les
fondations de ce partenariat.
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Mais pour obtenir un siège permanent au Conseil de Sécurité, Israël doit adhérer au TNP.
Evidement, une adhésion impliquerait donc de renoncer à l’option nucléaire que l’opinion
israélienne considère comme la garantie suprême de la survie de l’État. Qu’arriverait-il, si
Israël dévoilerait son arsenal nucléaire du jour au lendemain ? Cela arrangerait-il la position
des pays arabes, voir l’Iran ?
Concernant le monde arabe et selon l’ex Secrétaire général de la Ligue Arabe, Amr Moussa,
le dévoilement de la capacité nucléaire israélienne ne pourrait qu’engendrer
« d’extraordinaires pressions » sur les gouvernants arabes de la part de leurs peuples. « Pour
les pays arabes, l’appartenance au TNP deviendrait humiliante2. L’ex ministre des Affaires
étrangères égyptien Ahmed Maher avait confirmé les risques d’un tel scénario en disant
qu’« une déclaration israélienne équivaudrait à un défi. Elle aurait un impact psychologique
profond sur l’Égypte. Nous serions obligés de réagir3. L’Égypte n’étant pas le seul pays arabe
à être exposé à de telles pressions, les risques d’une prolifération nucléaire en chaîne, ou à
tout le moins d’un retrait collectif des pays de la région du TNP n’est pas inimaginable.
Quant à l’Iran, il est probable qu’il pourrait mettre fin à l’accord de Vienne et imiter la voie
de la Corée du Nord, ce qui risque l’effondrement du régime TNP remettant dangereusement
en cause l'équilibre géopolitique régional et international.
Cette approche parait improbable car elle risque de déstabiliser encore plus la région du
Moyen Orient. Le fait d’accepter Israël comme membre de plus au Conseil de Sécurité,
reviendrait par effet domino à encourager la prolifération, mais surtout ne réglerait pas le
sentiment d’injustice vécu par les pays arabes voisins.
En seconde attitude : la crainte d'une escalade des pays arabes dans le développement d'armes
nucléaires, le souci d'éviter l'effondrement du régime de non-prolifération, et la peur d'une
déstabilisation encore plus grande de la région devrait motiver les Etats Unis à intervenir
diplomatiquement afin de ramener les différents acteurs autour d’un équilibre géopolitique
plus stable. La création d’une ZEAN au Moyen Orient constitue donc le seul bon moyen de
prévenir la constitution d’arsenaux atomiques par les pays arabes. La paix et la stabilité toutes
comme la création d’une ZEAN au Moyen-Orient dépendent, en grande partie, des résultats
de la politique des Etats Unis.
1

« U.S.-India Joint Statement », en ligne :
http://www.whitehouse.gov/thepress-office/2014/09/30/us-india-joint-statement
2
Cité dans B. Tertrais, « Le marché noir de la bombe. Enquête sur la prolifération nucléaire », Paris, éditions
Buchet Chastel, 2009, p. 154
3
Ibid.
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Comme l’a proposé l’ex directeur général de l’AIEA, Mohamed El Baradei, pour qu’une telle
zone fonctionne, il faut une définition claire de la zone d’application, l’adhésion de tous les
pays de la région, un mécanisme international de vérification afin de surveiller son respect,
ainsi que des garanties de sécurité, de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour
venir en aide à tout pays de la région dont la sécurité serait menacée1.
Cette vision d’un Moyen-Orient libéré du spectre des armes atomiques prendrait tout son sens
si les cinq « Etats dotés de l’arme nucléaire » - Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande
Bretagne - reconnus comme tels dans le TNP et qui sont également ceux dont l’influence est
forte au Moyen Orient, la demandaient avec détermination. Il leur suffirait pour cela de
s’engager sérieusement à mettre en œuvre la déclaration sur le Moyen-Orient adoptée dans le
cadre de la dernière conférence d’examen du TNP. Ce texte prévoit l’organisation par le
Secrétaire général des Nations unies « en consultation avec les Etats de la région », d’une
conférence sur la création d’une « Zone exempte d’armes nucléaires et de leurs vecteurs » au
Moyen-Orient dès maintenant.
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Pour être crédible, il faudra bien sûr qu’ils donnent l’exemple en relançant les négociations
de désarmement nucléaire, comme l’article VI du TNP leur en fait obligation. Rappelons que
cet article, indissociable des autres dispositions du Traité, prescrit aux Etats nucléaires de
« poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation
de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement
nucléaire ».
Israël ne pourrait faire partie de la ZEAN qu’à la condition de signer le TNP. Or celui-ci
n’accepte, de part ses statuts, que cinq États Dotés de l’Arme Nucléaire (EDAN), à savoir les
États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l’Angleterre. Accepter un membre de plus
reviendrait par effet domino à encourager la prolifération, mais surtout ne réglerait pas le
sentiment d’injustice vécu par les pays voisins. Israël serait donc invité à démanteler son
arsenal, abandonnant ainsi son bouclier dissuasif. Le seul moyen d’inciter Israël à renoncer à
l’arme nucléaire est de s’attaquer aux raisons qui l’ont d’abord entraîné à se doter d’une
capacité nucléaire. Pour Israël, la possession d’armes atomiques est un moyen de garantir la
sécurité nationale en présence des États arabes voisins, dont plusieurs refusent de reconnaître
son droit à l’existence. Par contre, on pourrait aussi prétendre que la capacité nucléaire non
déclarée d’Israël encourage des pays tels que l’Iran à tenter d’obtenir une capacité semblable
qui servirait de contrepoids à la puissance nucléaire israélienne. Toute solution du conflit
israélo-arabe devra prendre en compte la capacité nucléaire d’Israël. Des garanties positives
de sécurité de la part du Conseil de sécurité, notamment une déclaration conjointe des États
Unis et de la Russie établissant clairement le droit à l’existence d’Israël à l’intérieur de
frontières préétablies, pourraient inciter l’État hébreu à renoncer à sa capacité nucléaire.
Lorsque les États arabes voisins auront l’assurance qu’Israël ne possède plus d’armes
nucléaires, ils pourraient également mettre fin à leurs efforts clandestins. Israël doit voir sa
capacité nucléaire non déclarée comme une menace à la coexistence pacifique avec les pays
arabes voisins, plutôt que comme une garantie de sécurité (ce qui, reconnaissons-le, est une
« démarche de taille »). Ce n’est qu’ensuite qu’il pourra renoncer à l’arme nucléaire au profit
1

Mohamed El Baradei et Sir Joseph Rotblat, « Time is Ripe to Act on Middle East Weapons », dans Financial
Times, 3 février 2004.
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de la sécurité et de la stabilité dont jouissent les États parties au Traité de non-prolifération.
La paix au Moyen-Orient ne pourra être obtenue uniquement parce qu’Israël aura renoncé à
l’arme atomique; cependant, les discussions visant à conclure une paix durable dans la région
ne pourront débuter si Israël reste intransigeant au sujet de sa capacité nucléaire non déclarée.
La création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient sous un contrôle
international plus strict que celui du TNP, sans droit de retrait, serait peut-être la meilleure
option. Elle permettrait à Israël d’adhérer au régime de non-prolifération avec plus de
sécurité.
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L’instauration d’une telle zone annulerait tout argument visant à détourner leur programme
nucléaire civil à des fins militaires une possession arabe et rendrait possible une zone
exempte d’armes nucléaires. De plus, comme le monopole nucléaire d’Israël est un sujet
délicat dans ses relations avec les États arabes, une zone exempte d’armes nucléaires pourrait
considérablement améliorer les chances de négocier un accord de paix global dans la région.
En d’autres termes, Israël serait plus sûr sans l’arme nucléaire qu’avec. Relancer les
pourparlers régionaux sur la maîtrise des armements afin d’instaurer la confiance et de
stabiliser les relations entre États en vue de créer, au Moyen-Orient, une zone exempte
d’armes nucléaires parait l’approche la plus probable.
Toutefois, l'ampleur de la tâche est importante. La question de la prolifération au MoyenOrient est complexe et trouve ses motivations dans les aspirations propres à chaque État,
rendant difficile une solution unique et globale.
Enfin, la paix et la stabilité toutes comme la création d’une ZEAN au Moyen-Orient
dépendent, en grande partie, des résultats de la politique des Etats Unis et de sa sincérité pour
un règlement pacifique au Moyen Orient.
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