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مجلت ٖلمُت صولُت مدىمت جهضع ً
صوعٍا ًٖ مغهؼ جًل البدث الٗلمي
حٗني باألبدار الٗلمُت في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان واللاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي جلتزم باإلاىيىُٖت واإلاىهجُت وجخىافغ فيها الانالت الٗلمُت،
بئقغاف َُئت جدغٍغ مكيلت مً أؾاجظة وباخثين وَُئت ٖلمُت جخألف

اإلاؤؾؿت واإلاكغفت الٗامت:
ص .ؾغوع َالبي

مً هسبت مً الباخثين وَُئت جدىُم جدكيل صوعٍا في ول ٖضص.
تهضف َظٍ اإلاجلت إلى التربُت ٖلى مباصا خلىق ؤلاوؿان بمىٓىع

عبِؿت الخدغٍغ:
ص .آمىت امدمضي بىػٍىت

إؾالمي ،ليي جخمخ٘ ألاحُاٌ الهاٖضة بدُاة أفًل حؿىصَا الٗضالت
واإلاؿاواة وؤلاخترام اإلاخباصٌ للخلىق والىاحباث.

عبِـ اللجىت الٗلمُت :الضهخىع مغؼاوي مهُفى حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكلف ،الجؼابغ
عبِـ لجىت الخدىُم الٗلمُت الاؾدكاعٍت للٗضص  :ص .هىاعة خؿين ،حامٗت مىلىص مٗمغي جيزي وػو ،الجؼابغ
أًٖاء َُئت الخدغٍغ
أ.ص .إهغام الٗضهني ،حامٗت ابً ػَغ بأواصًغ ،اإلاملىت اإلاغغبُت
أ.صٖ .بض الخلُم بً مكغي ،حامٗت بؿىغة ،الجؼابغ
أ.ص .مدمض زامغ الؿٗضون ،عبِـ لجىت خلىق ؤلاوؿان -حامٗت طي كاع ،الٗغاق
ص .أخمض بكاعة مىس ى ،حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكلف ،الجؼابغ
ص .ؾٗض ٖلي ٖبضالغخمً اللكير ،اإلاؿدكاع اللاهىني ،حامٗت البللء للٗلىم الخُبُلُت ،ألاعصن
صٖ .ضهان زلف خمُض البضعاوي ،عبِـ فغٕ الٗالكاث الضولُت ،حامٗت اإلاىنل ،الٗغاق
صٖ .الء مُغٖ ،مُض ولُت الخلىق حامٗت ؤلاؾغاء بغؼة ،فلؿُين
صٖ .ماعي بغاَُم ،حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكلف ،الجؼابغ
ص .مدمض بىبىف ،حامٗت مدمض ألاوٌ بىحضة ،اإلاملىت اإلاغغبُت
ص .مٗيزة ِٖس ى ،حامٗت الجلفت ،الجؼابغ
ّ
ص .هاجي مدمض ٖبض هللا الهخاف ،حامٗت جىغٍذ ،الٗغاق
ص .واصي ٖماص الضًً ،حامٗت الجؼابغ  ،01الجؼابغ

اللجىت الاؾدكاعٍت للٗضص
أ.ص .خفُٔ أوؾىين ،حامٗت وَغان ،الجؼابغ
أ.ص .بً صاوص بغاَُم ،حامٗت ػٍان ٖاقىع  -الجلفت ،الجؼابغ
أ.ص .عباحي أخمض ،حامٗت خؿِبت بً بىٖلي-الكلف ،الجؼابغ
صٖ .لى ٖبض اإلاُٗي الخمضان ،حامٗت صمكم ،ؾىعٍا
ص .مدمض أخمض اإلايكاوي ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت – الغٍاى – اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت
ص .فغخاث هاصًت ،حامٗت خؿِبت بً بىٖلي-الكلف ،الجؼابغ

الذصكُم اللغىي
ص .بلٗغبي مدمض (حامٗت جلمؿان ،الجؼابغ)
ص .لُُف الُاةي (مٗهض الفىىن الجمُلت ،الٗغاق).
ص .مدهغ وعصة (حامٗت جلمؿان ،الجؼابغ).
ؤ .بً َغٍت مٗمغ ظامٗت مؿخٛاهم (الجؼابغ)
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قغوٍ اليكغ
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث ألانُلت والٗلمُت هما جيلع ملخهاث ًٖ بدىر اإلااحؿخير
والضهخىعاٍ ،التي حٗالج مىيىٕ خلىق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي أو اإلاضازالث الٗلمُت
ً
اإلاغؾلت حٗلُبا ٖلى بدث ٖلمي وكغ في أخض أٖضاصَا ،وفم الكغوٍ الخالُت:
 أن جىىن حضًضة ولم جيكغ مً كبل ،وٍخدمل الباخث وامل اإلاؿؤلُت في خاٌ اهدكاف بأن
مؿاٍ مخه ميكىعة أو مٗغويت لليكغ ٖلى مجلت أزغي أو مؤجمغ.
ً
 أن جىىن كض التزمذ بمىهجُت البدث الٗلمي وزُىاجه اإلاٗمىٌ بها ٖاإلاُا ،وبؿالمت اللغت
وصكت الخىزُم.
 أن جىىن مىخىبت بسِ  Traditional Arabicحجم  16باليؿبت للملاالث باللغت الٗغبُت
باليؿبت للمتن ،و 11باليؿبت للهىامل ،وبسِ  Times new Romanبحجم  12للملاالث
باللغت ألاحىلُت باليؿبت للمتن وبحجم 10باليؿبت للهىامل.
 أن جىخب الخىاش ي بكيل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordأؾفل ول نفدت
خُث ًغمؼ لها بأعكام بالكيل.1
ً غفم الباخث بمؿاَمخه ؾيرجه الظاجُت ومغجلخه الٗلمُت وبغٍضٌؤلالىترووي.
 جسً٘ ألابدار واإلالاالث للخدىُم الٗلمي كبل وكغَا.
ً غفم الباخث الظي ًغٍض وكغ ملخو بدثه للماحؿخير أو الضهخىعاٍ إفاصة باإلاىاككت.
 جدخفٔ اإلاجلت بدلها في وكغ أو ٖضم وكغ ألابدار واإلالاالث اإلاغؾلت إليها صون جلضًم
جبرًغاث لظلً.

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُغة الىتروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
human@jilrc-magazines.com
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الافخخاخُت

بؿم هللا الغخمً الغخُم والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاإلاغؾلحن وبٗض ،بن اؾدىاص الخ ٤بلى هللا ؾبداهه وحٗالى
وقغَٗخه ًاصي بلى ا٢تران الخ ٤بالىاظب مً ظهت ،وا٢تران خ ٤الٟغص بد ٤الجماٖت ،والخ٣ى ١ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت
بالخ٣ى ١الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وبالخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت ٖمىما ،ومً زال٧ ٫ىن ؤصاء الىاظباث ؤنال َى يمان
ًا
للخ٣ىٞ ،١ما مً خ ٤الٟغص ؤو الجماٖت بال ٧ان واظبا ٖلى ٚحرٍٞ ،د٣ى ١اإلاد٩ىمحن بهما هي واظباث ٖلى الخ٩ام،
وخ٣ى ١اإلاؿخإظغًٍ بهما هي واظباث ٖلى اإلاال٨حن ،وخ٣ى ١ألاوالص بهما هي واظباث ٖلى الىالضًً ،لظا ٞةن خماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان ٖمىما هي واظب ٖلى الٟغص والجماٖت في الى٢ذ هٟؿهٞ ،ىذ ّمل هٟؿىا واظب اإلاكاع٦ت في وكغ الىعي بد٣ى١
ؤلاوؿان؛ اهُال٢ا مً َظٍ الغئٍت الكاملت لىظىب الخغم ٖلى ٟ٦الت جُٟٗل خ٣ى ١ؤلاوؿان وويٗها ٖلى خض ؾىاء
مىي٘ جُبُ ،٤هً٘ بحن ؤًضً٨م الٗضص الشالض ٖكغ مً مجلت ظُل خ٣ى ١ؤلاوؿان لكهغ هىٞمبر  ،2016التي ننض ٝمً
زاللها بلى وكغ الىعي بد٣ى ١ؤلاوؿان ،جإُ٦ضا ٖلى ؤن مً ٌعي خ٣ى٢ه وٍضع٦ها ظُضا ً٩ىن ؤ٢ضع مً ٚحرٍ ٖلى خماًتنا.
و٢ض اقخمل الٗضص الجضًض ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث وألابدار اإلاخىىٖت طاث الٗال٢ت بحن اإلاؿاثل ؤلاوؿاهُت
الً٣اي التي جخٗل ٤باإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل٣ٞ ،ض ٖالج الٗضص
ا
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىٍحن الضازلي الىَجي ؤو الضولي ,و٦ظل ٪بٌٗ
إلاك٩لت جإزحر الٗىإلات ٖلى الىو الضؾخىعي الضازلي للضو ، ٫و ع٦ؼث صعاؾت يمً الٗضص ٖلى جإزحر الجغٍمت ٦إخض ؤَم
الً٣اًا الاظخماُٖت التي جىاظه اإلاجخم٘ الجؼاثغي خُض ؤ٦ضث الباخشت ٖلى جضازل ٖاملحن وَما الٗامل الا٢خهاصي
والاظخماعي في اهدكاع الجغٍمت اإلاىٓمت ب٩ل ؤهىاٖها في الجؼاثغ ،م٘ التر٦حز ٖلى الٓغو ٝالضازلُت وُ٢اؽ الخإزحر والخإزغ
بحن َظًً اإلاخٛحرًً في ببغاػ الٓاَغة اإلاغيُت بالجؼاثغ ،وفي بَاع جىؾُ٘ الاَخمام بٟ٨الت خ ٤ؤلاوؿان ببِئت ؾلُمت
ومماعؾت الخ ٤الى٣ابي ٦إخض الخ٣ى ١التي اَخمذ بنا الدكغَٗاث الضازلُت والاجٟاُ٢اث الضولُت؛ جىاو ٫الٗضص مىيىٖا
خى ٫الخماًت الضؾخىعٍت لهاخب الخ ٤في البِئت ،والخماًت الضولُت ؤلا٢لُمُت والىَىُت إلابضؤ الخغٍت الى٣ابُت.
وبىن ٠ؤن اإلاجخم٘ الضولي لم ًخم ً٨مً الى٢ى ٝصون جُىع الٗمل ؤلاظغامي اإلاىٓم بال ؤهه خاو ٫وي٘ آلُاث
ّ
ٗٞالت إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت بما في طل ٪ظغٍمت م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،واعجباَا بالخُىع الخانل في مغ٦ؼ الطخاًا
جًمً الٗضص صعاؾخحن في الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ,مً زال ٫م٣الحن حٗغى ألاو ٫إلاؿا٢اث وكإة
اإلادـ٨مـت الجىاثُـت الضولُـت الضاثمـت وج٨غَـ مبضؤ الكغُٖت ،وبدض صعاؾت في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للطخاًا ؤمام اإلاد٨مت
الجىاثُت الضولُت.
٦ما جًمً الٗضص ٖلى ملخو ل٨خاب ميكىع خضًشا بٗىىان (هدى صولت اإلاىاَىت) ،للض٦خىع هاثل ظغظـ ،وَى
زبحر ٢اهىوي وخاثؼ ٖلى قهاصة ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الضو٫يلخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ظامٗت ٚغهىبل الشاهُت ،ومضعؽ في ظامٗت
باعَـ الجىىبُتٞ ،غوؿا ،خى :٫اإلاؿُدحن في اإلاكغ ١الٗغبي بط ٌٗالج َظا ال٨خاب الًماهاث ال٣اهىهُت اإلاسخلٟت لخ٣ى١
ّ
ؤلاوؿان بك٩ل ٖام ،وألا٢لُاث اإلاؿُدُت بك٩ل زام ،وَؿلِ الًىء ٖلى جإزحر الدكغَٗاث الضًيُت ،ؾىاء ؤلاؾالمُت
ؤو اإلاؿُدُتٖ ،لى وي٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان في مىُ٣ت اإلاكغ ١الٗغبي ،وطل ٪بم٣اعهت اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت والؿُاؾُت بحن ٧ل
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ّ
مً مهغ وؾىعٍا ولبىان وألاعصن ومضي اخترامها لل٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،ما ٌؿلِ َظا ال٨خاب الًىء ٖلى
مىه مؿُدُى اإلاكغ ١الٗغبي.
ؤبغػ ؤوظه الخمُحز التي ٌُٗاوي ا
٦ما جًمً الٗضص ملخها لبدض ؤ٧اصًمي في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى ١ؤلاوؿان هى٢ل في ظامٗت جحزي وػو
بالجؼاع وٍدىاو ٫مىيىٕ الاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت ووا ٘٢اإلاماعؾت الضولُت للخضزل ؤلاوؿاوي ،جدىاوَ ٫ظٍ اإلاظ٦غة بالضعاؾت
بخضي ؤَم اإلاىايُ٘ اإلاؿذظضة في ال٣اهىن الضولي ٞلم ٌٗض بىؾ٘ الضو ٫الخذجج بالؿُاصة الىَىُت لخبرًغ اإلاماعؾاث
اإلاىاُٞت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي اإلا٣ابل لم ٌٗض بةم٩ان اإلاجخم٘ الضولي الب٣اء م٨خى ٝألاًضي والخٛاضخي ًٖ َظٍ
الاهتنا٧اث ،بل البض له ؤن ًخضزل بك٩ل خاؾم وٗٞا ٫لىٟ٢ها ؤو مى٘ و٢ىٖها الؾُما ؤمام اهدكاع الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر
طي الُاب٘ الضولي في آلاوهت ألازحرة ،وَظا ألامغ ٌؿخلؼم مُالص مٟهىم ظضًض ًىا٦ب الخُىعاث الخانلت ٖلى الؿاخت
الضولُت ،وٍخجاوػ بظل٧ ٪ل الاهخ٣اصاث والى٣اثو اإلاىظهت للخضزل الٖخباعاث بوؿاهُت مً الاهخ٣اثُت واوٗضام اإلاكغوُٖت
واػصواظُت اإلاٗاًحر.
ل٩ل طل ،٪ؤجىظه بك٨غ زام للهُئت الخدُ٨مُت والاؾدكاعٍت للمجلت والٗضص إلاا بظلىٍ مً ظهىص بةزغاط َظا
الٗضص في ق٩ل مخمحز مً زال ٫بقغاٞهم ٖلى جدُ٨م البدىر اإلايكىعة يمىه واهخ٣ائنم ألخضر الضعاؾاث ،والك٨غ
اإلاىنى ٫هٟؿه ألًٖاء َُئت الخض ٤ُ٢اللٚىي ٖلى جهىٍبنم للبدىر والضعاؾاث اإلا٣ضمت يمً َظا الٗضص ،مخمىُت ؤن
ج٩لل ظهىص ؤؾغة اإلاجلت بالىجاح في الغقي بالخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت هدى ألاًٞل ،ومً هللا الخى.٤ُٞ
عبِؿت الخدغٍغ :الضهخىعة آمىت امدمضي بىػٍىت
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ججلُاث الٗىإلات ٖلى الىو الضؾخىعي
صَ .كام ٖبض الؿُض اٌنافي مدمض بضع الضًً ،مدايغ مىخضب بيلُت الخلىق – حامٗت خلىان – مهغ

ملخو

11

جدكاب ٪الٗال٢اث بحن خ٣ى ١ؤلاوؿان والٗىإلات بك٩ل ٦بحر ،خُض جازغ الٗىإلات بخجلُاتنا الؿُاؾُت
ًا
ًا
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والبُئُت جإزحرا ٖمُ٣ا ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان في ٧ل َظٍ اإلاج الاث ،و٢ض احؿٗذ صاثغة
َظٍ الخ٣ى ١وحكاب٨ذ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي مما ظٗل مً الهٗب مٗالجت ما ًم ً٨ؤن جشحرٍ مً ً٢اًا ٖلى هُا١
ؤ٢لُمي مدضوص ،وبهما ج٩ىن جل ٪اإلاٗالجت ٖلى مؿخىي ٧ى٦ب ألاعى ٧له ،ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن َظٍ الخ٣ى ١ؤنبدذ
ظؼء ال ًخجؼؤ مً ال٣اهىن الضولي ،وبالخالي لم ٌٗض ؤي اهتنا ٥لهظٍ الخ٣ى ١مً الكئىن الضازلُت للضولت بل ؤنبدذ
جضزل في اَخمام اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل وجخُلب جضزله وبن ٧اهذ مٗاًحر َظا الخضزل ماػالذ جشحر ال٨شحر مً الجض.٫
Abstarct:
Relations between human rights and globalization significantly interfere where
globalization affects the political, economic, social , cultural and environmental Reflections
profound impact on human rights in all of these areas, Circle these rights has widened
intertwined at the global level, making it difficult to address what can be raised from the
issues at the regional scale is limited, But such treatment be at the level of the whole planet
Earth, here it can be said that these rights have become an integral part of international law,
And thus no longer any violation of these rights in the internal affairs of the state, but it
became involved in the attention of the international community as a whole and require
intervention and that the criteria for such intervention still raises a lot of controversy.

ملضمت
ًا
اهدكغ اؽجسضام مهُلر الٗىإلات في الٗ٣ضًً ألازحرًً زهىنا بٗض اننُاع ؤلاجداص الؿىُٞتى الؿاب ٤في بضاًت
ًا
ًا
ًا
حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي ،مشحرا ظضال واؾٗا خىلهٞ ،الٗىإلات في بَاعَا الىٓغي جضٖىا بلي جؼاًض الخباص ٫وجد ٤ُ٣الاٖخماص
اإلاخباصٖ ٫لى مؿخىي ٧ى٦ب ألاعى وبصاعة اإلاهالر اإلاكتر٦ت للبكغٍت لهالر البكغٍت ،وبالخالي ؾخإحي بىٓام ٖالمي ظضًض
ًىضمج ُٞه الٗالم لُهبذ ٢غٍت ٦بحرة جلػي ٞحنا الخضوص والٟىانل الؼمىُت واإلاىيىُٖت بحن الضو ٫واإلاجخمٗاث ،وللٗىإلات
ق٣حن أولهما :ماصي :ظاء هدُجت الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الهاثل وما جغجب ٖلُه مً زىعة في وؾاثل الاجها ٫وؤلاٖالم،
واهدكاع اإلادُاث الًٟاثُت ومىا ٘٢ؤلاهترهذ التي جشبض بغامجها وألازباع واإلاٗلىماث بلي ٧ل اهداء ٧ى٦ب ألاعى ،وَظا
الك ٤لِـ مُغوح لل٣بى ٫ؤو الغ ٌٞمً ٢بل الضوٞ ٫هى وا ٘٢لِـ ؤمام الضو ٫بال ج٣بله والخٗامل م٘ ،وزاهحنماُ٢ :مى:
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وَى ظاء هدُجت ؾُاؾت الا٢خهاص الخغ وخغٍت اهخ٣ا ٫عؤؽ اإلاا ،٫وَظا الكً ٤شحر ال٨شحر مً اإلاساو ٝوَى ما ظٗل
البٌٗ ًغي في الٗىإلات ؤننا وَم بل ٞش ؤُ٢م مً الضو ٫ال٨بري للضو ٫الىامُت ألخ٩ام الؿُُغة ٖلحنا ،وَ٨ظا ٞةن الٗىإلات
لم جإحي بٛخه مً الالم٩ان بل هي ٢ضًمت ٢ضم ألامبراَىعٍاث ال٣ضيمت التي خاولذ ؤن جهب ٜالكٗىب التي حؿُُغ ٖلحنا
بش٣اٞاتنا وجىظهها بلي همِ الخُاة التي جغٍضَا ،وبالُب٘ للٗىإلات ؤزغ في مسخل ٠الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت والتي مجنا
ٖلم ال٣اهىن بمٗىاٍ الىاؾ٘ ،والٗىإلات ال٣اهىهُت حٗض مً ؤزُغ ما ًم ً٨الننا جمـ في الضوُ٦ ٫اننا وماؾؿاتنا وٖال٢تنا
بإٞغاصَاٞ ،ةلى و٢ذ ٢غٍب ٧اهذ ٖال٢ت الضولت بمىاَىحنا وجىُٓمها لؿلُاتنا اإلاسخلٟت مً اإلاىيىٖاث اإلاذجىػة لها ،ولم
ًا
ً ً٨مؿمىخا ألي مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي الخضزل في الكإن الدكغَعي للضولت ؾىاء ٧ان هو صؾخىعي ؤو ٢اهىن
ٖاصي ؤوختى هو الثخي باٖخباع ؤن َظا الازخهام ًخٗل ٤بمبضؤ ؾُاصة الضو٫؛ بال ؤهه م٘ الخٛحراث التي قهضَا الٗالم
وجىامي الغٚبت ٖىض قٗىب الضو ٫الىامُت في ج٣لُض قٗىب الضو ٫ال٨بري والىنى ٫بلي ما ونلىا بلُه مً صًم٣غاَُاث
وخماًت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجدذ يٛىٍ صو ٫الٗالم ال٨بري الا٢خهاصًت ٖلى خ٩ىماث الضو ٫الىامُت ،وم٘ احؿإ خ٣ى١
ؤلاوؿان وحكاب٨ها ٖلى مؿخىي الٗالم ،وْهىع خ٣ى ١ظضًضة جغجبِ ٨ٞغة الٗىإلات ،وم٘ حكاب ٪اإلاهالر بحن الضو ٫وػٍاصة
خاظت ٧ل مجنم لؤلزغ في مسخل ٠اإلاُاصًً يُ ٤الاؾخ٣ال ٫الظي جخمخ٘ به ٧ل مجنم ججاٍ ألازغي وجغاظ٘ مبضؤ الؿُاصة لضي
الضو ،٫والتي بضؤث حؿخجُب لخ٣ىحن جل ٪الخ٣ى ١في صؾاجحرَا و٢ىاهُجنا اإلاسخلٟتٞ ،الضو ٫في ْل الٗىإلات ال حؿخُُ٘
الاوٛالٖ ١لى هٟؿها والاوٗؼا ًٖ ٫بُ٣ت صو ٫الٗالم ،وينضَ ٝظا البدض بلي بل٣اء الًىء ٖلى ؤزغ الٗىإلات ٖلى الىو
الضؾخىعي اإلاهغي ،وطل ٪مً زالٌ زالزت مباخث:
اإلابدث ألاوٌ :الٗىإلات بين الترغُب والترَُب :هدىاوُٞ ٫ه وكإة الٗىإلات واإلاٟاَُم اإلاسخلٟت لها ،والؿلبُاث
والاًجابُاث اإلاترجبت ٖلحنا ،م٘ جىيُذ جإزغ ٨ٞغة الؿُاصة ال٣اهىهُت للضو ٫في ْل الٗىإلات.
اإلابدث الثاويَ :غق ٖىإلات الىو الضؾخىعي :هسههه للخٗغٖ ٝلى الُغ ١والاؾالُب التي جاصي لٗىإلات الىو
الضؾخىعي.
اإلابدث الثالث :نىع مً ٖىإلات الىو الضؾخىعي اإلاهغي :وٗالج ُٞه بٌٗ نىع مً الىهىم الضؾخىعٍت
اإلاهغٍت الجضًضة التي ًٓهغ مجنا جإزغ اإلاكغٕ الضؾخىعي اإلاهغي ب٨ٟغ الٗىإلات ٖىض ويٗه للضؾخىع ،وبٌٗ ؤخ٩ام
اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاهغٍت اإلااٍضة لهظٌألا٩ٞاع الٗاإلاُت التي نُٛذ في ههىم صؾخىعٍت مدلُت.
اإلابدث ألاوٌ :الٗىإلات بين الترغُب والترَُب
٢بل الخىى في جإزحر الٗىإلات ٖلى الىهىم الضؾخىعٍت وجإزغ جل ٪الىهىم بما اؾخ٣غ ٖلُه الٗالم مً ؤ٩ٞاع
ومباصت صؾخىعٍت ٧ان البض مً الى٢ى ٝلبرَت إلل٣اء الًىء ٖلى ظظوع مهُلر الٗىإلات ،واإلا٣هىص بنظا اإلاهُلر،
ًا
وؤلاًجابُاث والؿلبُاث اإلاترجبت ٖلُه زهىنا م٘ اهدكاع جضاوله في وؾاثل ؤلاٖالم واإلااجمغاث واإلاجام٘ الٗلمُت ،وَى ما
ؾىدىاوله في آلاحي:
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ً
أوال :حظوع الٗىإلاتْ :هغث الٗىإلات بلي الىظىص في ٖ٣ض الؿبُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي٦ ،إهما ظاءث مً ال م٩ان،
ًا
وم٘ طل٣ٞ ٪ض بضث ٧املت الىطج ،و٦إهما جغجضي زىبا ٧امل ألاونا ٝواإلاٗاوى()1؛ بال ؤن َظا اإلاهُلر ٢ض بضؤ في الٓهىع في
 1944جدذ ٖىىان  Globalismوالظي ٌٗجى ال٩ىهُت ؤو الٗاإلاُت و٧ان ً٣هض به ٧ى٦ب ألاعى
بٌٗ ال٨خاباث بضاًت مً ٖام
()2
بما ٖلُه مً صو ٫ومذ ًُاث وما ٌٗلىَا مً ؤظىاء ؤو ًضهىٍ مً َب٣اث ؤعيُت  ،و٧ان ؤو ٫مً ؤَلَ ٤ظا اإلاهُلر
ًا
مٗغُٞا َى ٖالم الاظخمإ ال٨ىضي ماعقا ٫ما ٥لىَان ٖىض نُاٚخه إلاٟهىم ال٣غٍت ال٩ىهُت  ،Global Villageفي ٦خابه
اإلاكهىع "الخغب والؿالم في ال٣غٍت ال٩ىهُت" في نناًت ؾخِىاث ال٣غن الماضخي(،)3ؤما آلان ِٞؿخسضم مهُلرGlobalization
باإلهجلؼٍت للضاللت ٖلى الٗىإلات Mandialisatio ،بالٟغوؿُت للضاللت ٖلحنا(.)4
ً
زاهُا :حٗغٍف الٗىإلات( :)5بن الباخض لخىاظهه نٗىباث ظمت خحن ًداو ٫وي٘ حٗغٍ ٠ظام٘ قامل ماو٘ للٗىإلات،

ٞهىاٖ ٥ضص مً الخٗغٍٟاث اإلاخٗضصة ْهغث ٦خ٘عٍ ٠للٗىإلات٧ ،ل مجنا ًسخل ًٖ ٠ألازغ بازخال ٝالخلُٟت ؤلاًضًىلىظُت
لهاخب الخٗغٍٞ ،٠مجنم مً ٌٗغ ٝالٗىإلات مً مىٓىع ا٢خهاصي ومجنم مً ٌٗغٞها مً مىٓىع ؾُاسخي ومجنم مً ًً٘
حٗغٍٟه مً مىٓىع اظخماعي وَ٨ظا ٧ل خؿب جسههه ٗٞغٞها البٌٗ بإننا" الخضازل الىاضر ألمىع الا٢خهاص
ترجم أ .ؿبمد اػبورل ،ص.24
( ) جوف رالستوف سوؿ :اهنيار العوؼبة كإعادة اخًتاع العادل ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة ،عاـ  ،20 5ة
إال أف اؼبتأمل يف فكرة العوؼبة جيد أهنا ليست باعبديدة ،بل ىي قددية إذل حد كبَت فإذا كانت العوؼبة حركة تارخيية هتدؼ إذل تقارب شعوب كدكؿ العادل ،فاالذباه
الذم يهدؼ إذل ىذا التقارب قدًن قدـ التاريخ كال يرتبط بالتطورات العاؼبية ،كالتقٍت ة اغبديثة  ،فكلما تصدرت حضارة ما باقي اغبضارات تسعي لقيادة العادل

حبضارهتا ،كىو ما حدث مع حضارة الصُت كاؽبند كفارس كما بُت النهرين ككنعاف كمصر القددية ،كاغبضارة العربية اإلسالمية اليت قامت كح لقة كصل بُت حضارات
الشرؽ كحضارات الغرب عندما كانت مركزان للعادل كـ صدران للعلم تنقل إبداعاهتا من العربية إذل الالتينية كالعربية ،كقامت بذلك ؾبموعة من الغرب مرة أخرل (اليوناف
كالركماف) ،مث الغرب اغبديث منذ ما يسمى باالكتشافات اعبغرافية ،راجع د .ميموف الطاىرم :عوؼبة االقتصاد -عوؼبة األزمات :الوجو اغبقيقي للقرية الكونية ،ص،4

حبث منشور على شبكة اإلنًتنتhttp://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/12 :
كقد مرت العوؼبة دبراحل ثالثة  :بدأت دبشركع مارشاؿ إلعادة إعمار أكربا بعد اغبرب العاؼبية الثانية ،كإعادة تنظيم العالقات النقدية كسبثل ذلك بظهور البنك الدكرل
كصندكؽ النقد الدكرل  ،مث اؼبرحلة الثانية كىي مرحلة العوؼبة اإلقليمية كاليت بدأت يف النصف الثاين من القرف اؼباضي كذلك من خالؿ انشاء األسواؽ اؼبشًت كة كإبراـ
اؼبعاىدات اؼبشًتكة كتكوين اؼبنظمات اإلقليمية كمشلت تلك اؼبرحلة كل قارات العادل بال استثناء ،مث اؼبرحلة الثالثة كتسمى بالع كؼبة الكونية اليت حنيا فيها اآلف كاليت
بدأت مابُت عامي  99 - 985بعد سقوط حائط برلُت كتفكك اإلرباد السوفييت كتسيد العادل قطب كاحد كىو الواليات اؼبتحدة األمريكية ككل الدكؿ زبضع
ربت لوائو ،أ .شريهاف صبيل ـبامره :تدكيل الدساتَت ،رسالة ماجستَت ،جامعة الشرؽ األكسط ،20 3-20 2 ،ص.34 ،33
( )2د .مصطفي أضبد حامد رضواف  :الفقر يف ظل العوؼبة دراسة تطبيقية على الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية كدكؿ العادل الثالث ،الدار اعبامعية  ،20 -20 0 ،الطبعة
األكرل ،ص. 58
( )3د .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل :العوؼبة كتأثَتىا على النظم القافكنية القطرية " دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء التشريع العماين" ،رسالة دكتوراه ،حقوؽ القاىرة،
 ،20 4ص .
Marshall Mc Luhan and Quentin Fiore, War and Peace in the Global Village: An Inventory of Some of
the Current Spastic Situations That Could Be Eliminated. By More feed forward, New York; 1969.
كقد أطلق مارشاؿ ماؾ لوىاف ىذا اؼبصطلح نتيجة لدراستو للدكر الذم لعبو جهاز التلفزيوف يف أثناء حرب فيتناـ اليت خاضتها الواليات اؼبتحدة كانتهت هبزديتها

كسحب قواهتا  .كقد استنتج الكاتب أف الشاشة الصغَتة حولت اؼبواطنُت األمرم كيُت من ؾبرد مشاىدين أك مستهلكُت للصور إذل مشاركُت أك فاعلُت يف ؾبريات
اغبرب ،فبا أدم إذل اختفاء اغبدكد بُت العسكريُت كاؼبدنيُت كإذل ربوؿ اإلعالـ االلكًتكين –خارج أكقات اغبرب -إذل ؿبرؾ للتغيَت االجتماعي من جهة أخرل.

( )4د .مصطفي أضبد حامد رضواف ،اؼبرجع السابق ،ص. 58
()5العوؼبة يف اللغة تعٍت  :تعميم الشئ كتوسيع دائرتو ليشمل العادل كلو ،كيقاؿ عودل الشئ أم جعلو عاؼبيان ،دبعٌت نقلو من اجملاؿ احملدكد كاؼبراقب إرل اجملاؿ الالؿبدكد
 ،20 2 -20كلية اغبقوؽ كالعلوـ
كالالمراقب ،راجع أ  .مٌت زنودة  :اإلقليمية كالعوؼبة ،ؿباضرات مت القائها لطلبة الفرقة ا لثالثة علوـ سياسية للعاـ اعبامعي
السياسية ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ،ص.4
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والاظخمإ والش٣اٞت والؿلى ٥صون بٖخضاص ًظ٦غ بالخضوص الؿُاؾُت للضو ٫طاث الؿُاصة ؤو اهخماء بلي وًَ مدضص ؤو
لضولت مُٗىت ،وصون خاظت بلي بظغاءاث خ٩ىمُت"٦ ،ما ٖغٞها البٌٗ ألازغ بإننا" اهٟخاح صو ٫الٗالم بًٗها ٖلى البٌٗ
ًا
ألازغ ز٣اُٞا وا٢خهاصًا واظخماُٖا ،وَؿاٖض في طل ٪الاهٟخاح الخ٣ضم الخ٣جى ووؾاثل الاجها ٫وزىعة اإلاٗلىماث( ،)1و٢ض
ٖغٞها البٌٗ بإننا" جدؿم بمجمىٖت مً الخهاثو التي حٗمل ٖلى جضوٍل الٗملُت الاهخاظُت والخ٣ؿُم الضولى للٗمل
ًا
وخغ٧اث الهجغة البكغٍت مً الجىىب بلي الكماًٞ ٫ال ًٖ تنُئت البِئت الخىاٞؿُت التي جهئ لظ٧ ٥٫له وبما ًخُلبه طل٪
ًا
ؤًًا مً ؤيٗا ٝلضوع الضولت"( ،)2وٖغٞها البٌٗ ألازغ بإننا" ْاَغة ا٢خهاصًت ٖاإلاُت جازغ في ٧اٞت مىاحي الخُاة
الاظخماُٖت ،والؿُاؾُت ،والش٣اُٞت ،والخ٨ىىلىظُت ،والبُئُت ،وؤلاوؿاهُت"( ،)3وَىا ٥حٗغٍ ٠مًٟل لضًىا وَى الظي ًغي
ؤن الٗىإلات هي" ٖملًت جاصي ٞحنا الخ٨ىىلىظُا والا٢خهاص وألاٖما ٫الخجاعٍت والاجهاالث ،بل والؿُاؾت بلي ج٣ىٌٍ
خىاظؼ اإلا٩ان والؼمان ،التي َاإلاا ٞهلذ بحن قٗب مً الكٗىب(.)4
ومً الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت وٚحرَا ًخطر وظىص زلِ بحن مٟهىم الٗىإلات ومٟهىم الٗاإلاُت ألامغ الظي ًجب مٗه
ًا
جىيُذ اٞ٫اع ١بحن اإلاٟهىمحن ٞالٗاإلاُت" حٗجى الاٖترا ٝباألصواع بمٗجى ؤن ً٩ىن الٗالم مىٟخدا ٖلى بًٗه البٌٗ م٘
اخخٟاّ ٧ل صولت بسهىنُتناٞ ،هي هؼٖت اوؿاهُت ج٣ىم ٖلى الخٟاٖل والخٗاون والدؿاهض والخ٩امل بحن خًاعاث ألامم
اإلاسخلٟت بدُض ًهبذ الٗالم مىخضي خًاعاث بُجنا مؿاخت ٥بحرة مً اإلاكتر ٥ؤلاوؿاويٞ ،هي حكحر بلي الُمىح وبلي
الاعج٣اء بالخهىنُت بلي مؿخىي الٗاإلاُتٞ ،هي اهٟخاح اإلادلي ٖلى ما َى ٖالمي ،وَى في الجناًت َمىح مكغوٕ ً٣ىم ٖلى
ألازظ والُٗاءٞ ،ال٩ي ًىن ٠شخئ بالٗاإلاُت البض ؤن ج٩ىن َبُٗخه وهخاثجه نالخه ل٩ل البكغ ،وهي بالخالي الجٟغى
هٟؿها ٖلى ألازغ ٦بضًل بل جتر ٥له خغٍت ألازخُاع بما ًغاٍ نالر له ،ؤما الٗىإلات ٞهي جضٖ ٫لى ٗٞل ولِـ نٟه ًغاص به
مداولت ازترا ١ألازغ وؾلبه زهىنِخهٞ ،هي جى٨غ ٖلى ألازغ خ٣ه في الاخخٟاّ بسهىنِخه الش٣اُٞت والاظخماُٖت،
ٞهي ؤصاة الضو ٫ال٨بري لبؿِ هٟىطَا وؾُِعتنا ٖلى الضو ٫الًُٟٗت وَمـ َىٍتنا(.)5
ً
زالثا:إًجابُاث الٗىإلات وؾلبُاتها :مهما ٧ان ألامغ باليؿبت للمضي الظي ُٗ٢خه خغ٦ت ٖىإلات الٗالمٞ ،ةن اإلاا٦ض
الىخُض َى ؤننا لِؿذ مخىاػٍت ؤو مخىاػهتٞ ،الٗىإلات جدخىي بُبُٗت الخاٖ ٫لى ٞغم اؾدشماعٍت ومٗغُٞت واٖضة ٦شحرة،
٦ما ؤننا جدخىي ٖلى مساَغ جىمىٍت وؾُاؾُت وز٣اُٞت ؤ٦ثرٞ ،الٟغم واإلاساَغ ظؼء ال ًخجؼؤ مً خغ٦ت الٗىإلات التي
ؤنبذ مً اإلاكغوٕ الىٓغ بلحنا ٦خُىع جاعٍخي بًجابي ؤو ؾلبي في الخاعٍش ؤلاوؿاويٞ ،الٗىإلات ٢ض جبضو لبٌٗ الضو ٫هظًغ
قام ًدمل بلحنا ٧ل ما َى ؾلبي؛ ٦ما ؤننا في وظهت هٓغ صو ٫ؤزغي جدمل الخحر ،ومً الُبُعي وألامغ ٦ظل ٪ؤن ٌؿخ٣بل
( ) راجع يف ىذه التعريفات كغَتىا د  .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل  :العوؼبة السياسية ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،2008 ،ص ، 4كما بعدىا ،أ .شريهاف صبيل
ـبامره ،اؼبرجع السابق ،ص  ،32كما بعدىا ،د  .ياسر سالمة عبد اغبليم أضبد شويتو  :التأصيل التارخيي كاألساس الفلسفي لفكرة عاؼبية القانوف يف الفكر القانوىن
كالتشريع اإلسالمى ،رسالة دكتوراه ،حقوؽ عُت مشس ،20 4 ،ص ، 5كما بعدىا.
2
) (Baylis & Smith:The Globalization of world politics ,Oxford university press, London,1997,p.15.
( )3د .مصطفي أضبد حامد رضواف ،اؼبرجع السابق ،ص. 62
كىناؾ شبو اصباع بُت الباحثُت أف ىناؾ صعوبة بل استحالة يف اجياد تعريف جامع مانع ؼبصطلع العوؼبة ،كيرجعوف ذلك إرل عدـ ثبات ككضوح تلك الظاىرة كبالتارل
صعوبة حصر كربديد العوؼبة يف تعريف كاحد ،راجع د .ياسر سالمة عبد اغبليم أضبد شويتو ،اؼبرجع السابق ،ص.20
( )4جوف رالستوف سوؿ ،اؼبرجع السابق ،ص.50
( )5راجع يف الفارؽ بُت العاؼبية كالعوؼبة كل من د  .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص  ،33كمابعدىا ،أ  .شرمىاف صبيل ـبامره ،اؼبرجع السابق،
ص ،35د .ياسر سالمة عبد اغبليم أضبد شويتو ،اؼبرجع السابق ،ص ،28كمابعدىا.
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بًٗهم الٗىإلات بدماؽ واوٛماؽ ،وؤن ًمُل البٌٗ آلازغ للخىظـ والاه٨ماف واجساط اإلاىا ٠٢الضٞاُٖت مجنا(،)1
وؾىداو ٫بل٣اء الًىء ٖلى بٌٗ اًجابُاث وؾلبُاث الٗىإلات بصخئ مً ؤلازخهاع ُٞما ًلي:
أ -إًجابُاث الٗىإلات :جخمثل بٌٗ الجىاهب ؤلاًجابُت للٗىإلات في آلاحي:
 - 1جُٟٗل صوع الخٗاون الضولي في جد ٤ُ٣الخ٩امل بحن الضو ٫ومٗالجت اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت التي جىاظه الضو ٫وبهٟت
ًا
زانت الىامُت مجنا ،وطل ٪مً زال ٫ؤمضاصَا بما جدخاظه مً ؤمىا ٫ومؿاٖضاث ٞىُت مً ألاؾىا ١الٗاإلاُت زهىنا في
ْل ١نىع الخمىٍل الضازلي لهظٍ الضو ،٫وٞخذ ؤؾىا ١ظضًضة للضو ٫اإلاخ٣ضمت حؿخُُ٘ مً زاللها زل ٤اؾدشماعاث
ظضًضة ،وجهغٍٞ ٠اثٌ مىخجاتنا(.)2
ًا
 - 2ؾُاصة آلُاث الؿى ١وا٢تراننا بالضًم٣غاَُت بضال مً الكمىلُت وا٦دؿاب ال٣ضعاث الخىاٞؿُت مً زال٫
الاؾخٟاصة مً الشىعة الخ٨ىىلىظُت وزىعة الاجهاالث واإلاٗلىماث.
 - 3وظىص اهماٍ ظضًضة مً ج٣ؿُم الٗمل الضولي وَى ما ًٓهغ آلان في اإلاىخجاث الهىاُٖت ال٨بري خُض لم ٌٗض
بم٣ضوع صولت واخضة مهما ٧اهذ ٢ضعاتنا الظاجُت ؤن حؿخ٣ل بةهخاط مىخج مٗحن مجنا ٞىجض ؤن َىا ٥الٗضًض مً اإلاىخجاث
ٌكاع ٥في جهيُٗها ٖضص مً الضو٧ ٫ل صولت جخسهو في نىاٖت ؤخض م٩ىهاث طل ٪اإلاىخج.
 - 4بيُغاع الضو ٫بلي ٢بى ٫ال٨ٟغ الضًم٣غاَي وجضاو ٫الؿلُت و٢بى ٫ا٢دؿام الؿلُت صازلها ُٞما بحن
ماؾؿاتنا الشالزت الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣اثُت ٞلم حٗض الؿلُاث الشالزت مغ٦ؼة في ًض ؾلُت واخضة ،والؿماح
إلاؿاخاث ٞحنا لخغية الخٗبحر ًٖ الغؤي ،وجُٟٗل مبضؤ اإلاىاَىت باٖخباعَا مهضع الخ٣ى ١ومىاٍ الىاظباث ،والؿماح
ًا
لؤلخؼاب ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بالٗمل ظىبا بلي ظىب م٘ ؾلُاتنا الخىُٟظًت(.)3
ب -مثالب الٗىإلات :جخمثل بٌٗ الجىاهب الؿلبُت للٗىإلات في آلاحي:
 - 1اه٣ؿام الٗالم بلي ٞغٍ٣حن في بَاع الٗىإلاتٞ :غًٍ :٤ملٖ ٪ىانغ ال٣ىة ومٛاهمها بُٗضا ًٖ الٗضالت الاظخماُٖت،
وٞغٍ ٤آزغ :ال ًمل ٪طاث الٗىانغ مً ال٣ىة ،وبالخالي ال ًمل ٪بال الخًىٕ والُاٖت للٟغٍ ٤ألاو ،٫وبالُب٘ َظا الاه٣ؿام
ؾُاصي بلي ْهىع هىٖحن مً الٗىإلات ٖىإلات ألاٚىُاء ،وٖىإلات ال٣ٟغاء ،وَى ما ًد ١٤هٓغٍت الىٓام الٗالمي الجضًض التي
وكإة ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت والتي مٟاصَا ؤن خ٨م الٗالم ًجب ؤن ً٩ىن بإًضي ألامم التي حِٗل خالت مً الٟ٨اًت
َا
والتي ال جبػي قِئا لىٟؿها ؤ٦ثر مما جمل ،٪وؤن خ٨م الٗالم لى ؤُٖي لؤلمم الجاجٗت لخل زُغ صاثم ٖلى الٗالم ،وَظا
ؤلاه٣ؿام الظي ؤجذ به الٗىإلات بحن الضو ٫ؤناب ال٣اهىن في م٣خل ٞإنبدىا ألان خُا ٫قغُٖخحن قغُٖت صولُت لؤل٢ىٍاء
وؤزغي للًٟٗاء(.)4
 - 2اهسٟاى صعظت الؿُاصة ال٣ىمُت ؤو الىَىُت للضو ٫في ْل الٗىإلاتٞ :الخ٩ىماث في ْل الٗىإلات حؿعي في جىُٓم
ًا
ٖملها و٣ٞا للخُىٍ التي حؿحر ٖلحنا اإلاىٓماث الٗاإلاُت مما ًترجب ٖلُه وًَ ؾلُت الضولت ويٗ ٠قغُٖتنا ،ولٗل صا٘ٞ
( ) أ .عبد اػبالق عبد اهلل  :عوؼبة السياسة كالعوؼبة السياسية ،حبث منشور دبجلػػة الربؼبػػاف العػػريب ،السنة الثامنة كالعشركف  -العدد  : 02إيلوؿ (سبتمرب) ،2007
متاح على شبكة اإلنًتنت على موقعhttp://www.arab-ipu.org/publications/journal/v102/studies.html :

( ) أ .مٌت زنودة ،اؼبرجع السابق ،ص. 0
( )3راجع يف ىذا اؼبعٌت د  .ؿبي ؿبمد مسعد  :عوؼبة االقتصاد يف اؼبيزاف ،اؼبكتب الفٍت اغبديث ،20 0 ،ص  ، 4 ، 3د .مصطفي أحمد حامد رضواف ،اؼبرجع
السابق ،ص. 63 ، 62
( )4د .أضبد فتحي سركر :نظرات يف عادل متغَت ،دار الشركؽ ،الطبعة األكرل ،2003،ص ،8كما بعدىا.
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ًا
الخ٩ىماث لٟٗل طلَ ٪ى ا٦دؿاب ز٣ت ألاؾىا ١الٗاإلاُت ٚحر ؤن زمً َظا الخدى ٫في صوع الضولت ٧ان بآَا٣ٞ ،ض هخج ٖىه
جغاظ٘ ؾلُت الضولت في ٧اٞت ألاوكُت الاظخماُٖت والش٣اُٞت وؤلاوؿاهُت والبُئُت للضولتٞ ،م٘ الخ٣ضم هدى الٗىإلات صوع
الضولت ًخ٣لو لهالر ٢ىي الٗىإلات ،وطل ٪في نى٘ الؿُاؾت الا٢خهاصًت الىَىُت للضولت ،ومً زال ٫جدضًض مٗضالث
الاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي ومؿخىٍاث الدكُٛل ؤو البُالت ومؿخىٍاث الضزل ؤو الغٞاَت واهخٗاف ؤو ع٧ىص ؤؾىا١
اإلاا ٫وؤؾٗاع نغ ٝالٗمالث الىَىُت(.)1
 - 3حٗمُم ال٣ٟغ ٦ىدُجت َبُُٗت الحؿإ الهىة بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت والىامُت ٞالٗىإلات ولضث مً عخم الخىاٞـ
والخىاٞـ ال ً٩ىن بال بحن ألا٢غان اإلادؿاوًٍٞ ،هي جداوٞ ٫غى هٓام ا٢خهاص ٖالمي ً٣ىم ٖلى اإلاىاٞؿت الخغة في ؤلاهخاط
والدؿىٍ ٤والخجاعة الٗاإلاُت ،ومداولت تنمِل ؤو بلٛاء صوع الضولت في الٗملُت الا٢خهاصًت ،مما ًاصي إليٗا ٝاإلااؾؿاث
ؤلاهخاظُت بالضو ٫الىامُت ،وػٍاصة ؤٖبائنا اإلااصًت٦ ،ما ؤن ال٣اٖضة الا٢خهاصًت التي جد٨م الٗىإلات ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة بهخاط
ؤ٦بر ٢ضع مً الؿل٘ واإلاهىىٖاث بإ٢ل ٢ضع مً الٗمل ،وبالُب٘ طل ٪ؽًاصي بلي جسٞ ٌُٟغم الٗمل ،واعجٟإ وؿب
البُالت مما ًىظع بدضور ؤػماث ؾُاؾُت(.)2
 - 4مدى الهىٍت الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت الىَىُت للضو ٫لُدل مدلها َىٍت الٗىإلات(ٞ ،:)3الٗىإلات ال ج٨خٟي بدؿُِض ز٣اٞت
ما ،بل جىٟي الش٣اٞت مً خُض اإلابضؤ ،وطلّ ٪
ألن الش٣اٞت التي ًجغي حؿُِضَا حٗبر ًٖ ٖضاء قضًض ألي نىعة مً نىع
الخمحزٞ ،ش٣اٞت الٗىإلات جغٍض مً الٗالم ؤظم٘ ؤن ٌٗخمض اإلاٗاًحر اإلااصًت الىُٟٗت الٛغبُت٦ ،إؾاؽ لخُىعٍ ،وُ٣٦مت
اظخماُٖت وؤزالُ٢ت وبنظا ّ
ٞةن ما جب٣ى ًجب ؤن ٌؿ ،ِ٣وما جب٣ى َىا َى لِؿذ زهىنُت ٢ىمُت بل مٟهىم
الخهىنُت هٟؿه ،ولِـ جاعٍسا بُٗىه بل ٨ٞغة الخاعٍش ،ولِـ َىٍت بُٗجنا وبهما ٧ل الهىٍاث ،ولِـ مىٓىمت ُ٢مُت بل
ّ
٨ٞغة الُ٣مت ولِـ هىٖا بكغٍا ،وبهما ٨ٞغة ؤلاوؿان اإلاُل ٤هٟؿه( ،)4ول٣ض ؾاَم في طل ٪جُىع ج٣ىُت الاجها ٫والظي
ؾاٖض ٖلى الؿُُغة ٖلى ؤلاصعا ٥وحؿُُذ الىعي وقل ٞاٖلُت الٗ٣ل وحٗمُم الض٢اٞت الٛغبُت – زانت ألامغٍُ٨ت،)5(-
وحٗمُم ز٣اٞت ؤلاؾتنالٞ ٥ش٣اٞت الٗىإلات ليكإتنا الا٢خهاصًت ج٣ىم ٖلى جغؾُش همِ ؤلاؾتنال ٥لضي الجماٖاث اإلاسخلٟت
وبهٟت زانت لضي ؾ٩ان الضو ٫الىامُت وطل ٪للمدآٞت ٖلى ٢ضعة الىٓام الٗالمى الغؤؾما ٫في جُىٍغ طاجه وجىػَ٘
مىخجاجه وجإمحن اؾخ٣غاع ؤوياٖه(.)6
ًا
 - 5زُىعة الٗىإلات ؾُاؾُا والتي جخمشل في٧ :ىننا هٓام ينض ٝإلٞغا ٙالهىٍت الجماُٖت مً ٧ل مدخىي ،وٍض٘ٞ
بلي الخٟخِذ والدكخِذ ،لحربِ الىاؽ بٗالم الالوًَ والالؤمت والالصولت ،وَٛغ٢هم في ؤجىن الخغب ألاَلُت ،هدُجت بيٗاٝ
ؾلُت الضولت واً٣اّ ؤَغ لالهخماء ؾاب٣ت ٖلى ألامت والضولت(.)7
( ) د .مصطفي أضبد حامد رضواف ،اؼبرجع السابق ،ص. 65
فالعوؼبة تقود العادل يف اذباىُت يهدداف سيادة الدكلة الوطنية بانتزاع سيادة الدكلة لصاحل كيانات جديدة فوؽ كطنية أك من خالؿ تفكيكيها لكيانات عصبية تنتصر
لعصبيتها على حساب الوطنية ،راجع أ .شريهاف صبيل ـبامره ،اؼبرجع السابق ،ص.35
( )2د .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل :العوؼبة السياسية ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية،2008 ،ص ،97ما بعدىا.
( )3أ .مٌت زنودة ،اؼبرجع السابق ،ص  ،د .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص .25
( )4د .صاحل الرقب  :بػيػن عػالػميػة اإلسػالـ كالعػولػمػة ،حبث مقدـ ؼبؤسبر الًتبية األكؿ كاؼبقاـ ربت عنواف "الًتبية يف فلسطُت كمتغَتات العصر "،اؼبنظم يف اعبامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطُت ،2004 ،ص. 9
( )5د .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل ،اؼبرجع السابق ،ص . 5
( )6د  .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص .28
( )7د .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل ،اؼبرجع السابق ،ص . 53
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اإلابدث الثاويَ :غق ٖىإلات الىو الضؾخىعي
ًخم الخإزحر ٖلى الضو ٫اإلاسخلٟت لخٗضًل صؾاجحرَا في يىء مٟاَُم الٗىإلات وطل ٪مً زالَ ٫غٍ٣حن ال زالض لهم
وطل ٪ؤما بالترُٚب ؤو الترَُب.
ً
أوالَ ًٖ :غٍم الترغُب بالٗىإلات :وٍخم َظا الترً ٙب بُغٍ ٤مباقغ ؤو بُغٍٚ ٤حر مباقغ.
 - 1الترغُب بُغٍم مباقغَ ًٖ :غٍ ٤اخخُاط خ٩ىماث جل ٪الضو ٫اإلاُلىب مجنا الاؾخجابت إلاُالب الٗىإلات
بخٗضًل صؾخىعَا بلي مً ًضٖم ا٢خهاصًاتناَ ًٗٞ ،غٍ ٤بٌٗ مىٓماث ألامم اإلاخدضة والتي حؿُُغ ٖلحنا وتنُمً الضو٫
ال٨بري وٖلي عؤؾها الىالًاث الخدضة ألامغٍُ٨ت ،وؤلاجداص آلاوعبي ًخم بُٖاء مؿاٖضاث مالُت وظضولت صًىن لخل ٪الضو٫
ًا
ًا
ؤو اؾ٣اَها ٧لُا ؤو ظؼثُا ،في م٣ابل ٢بى ٫الٗىإلات ٦ىهج خُاة(.)1
 - 2الترغُب بُغٍم غير مباقغ :بض ٘ٞالكٗىب للمُالبت بىي٘ مٟاَُم الىمىطط اللُبرالي في صؾاجحرَمٞ ،مٗٓم
ًا
الضو ٫واإلاجخمٖاث آلان في مؼاط لُبرالي ،وؤ٦ثر ا٢خىاٖا بجضوي الىمىطط ال٨ٟغي والؿُاسخي اللُبرالي الخغ في جُبُ٣ه إلاباصت
الا٢خهاص الخغ ،والتزامه بالضًم٣غاَُت ،وبالخضاو ٫الخغ والضوعي للؿلُت ،ومغاٖاجه لخ٣ى ١اإلاىاَىحن في مجا٫
الخهىٍذ والترقُذ والاهخساباث( ،)2و٢ض ؾاٖض ٖلى طل ٪اؾخٛال ٫الخ٨ىىلىظُا الخضًشت اإلاخ٣ضمت ووؾاثل ؤلاٖالم ،التي
ًا
ؤزظث جغوط وجبكغ بالٗىإلات في بَاع الىمىطط اللُبرالي باٖخباعَا هىٖا مً الى ٟ٘الخالو ل٩ل قٗىب الٗالم(٦ ،)3ما ًمً٨

( ) راجع يف دكر اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية يف تفعيل العوؼبة بالتفص يل د  .عبد الناصر جندرل  :اإلذباىات الفكرية اؼبفسرة ؼبدم تأثَت العوؼبة كمؤسساهتا اؼبالية
كاالقتصادية على سيادة الدكلة يف ظل النظاـ الدكرل اعبديد ،حبث مقدـ إرل اؼبلتقي الوطٌت الثالث ،اؼبنظم دبعرفة جامعة بتانة ربت عنكاف :مبدأ السيادة يف ظل النظاـ
الدكرل اعبديد ،كاؼبنظم يومي  3- 2مايو  ،20 0ص ،5كما بعدىا.
كمن أشهر ىذه اؼبؤسسات اؼبالية صندكؽ النقد الدكرلInternational Monetary Fund ،كمن بُت اؼبهاـ اليت يقوـ هبا الصندكؽ تصحيح اإلختالالت
يف موازين اؼبدفوعات للدكؿ األعضاء كربقيق استقرار أسعار صرؼ عملتها ،كما يلجاء الصندكؽ إذل تطبيق بعض السياسات ذباه دكؿ العادل الثالث كسياسة إعادة
جدكلة الديوف ،كبالطبع تستسلم دكؿ العادل لسياسات الصندكؽ من خصخصة الشركات كاؼبرافق العامة ،كسياسات التقشف اليت يفرضها عليها  ،كالبنك الدكرل
لإلنشاء كالتعمَت  ،International Bank of Reconstruction and Developmentكالذم يقوـ جنبان إرل جنب مع صندكؽ النقد الدكرل يف
سبويل مشاريع البناء كالتعمَت ،كمنح القركض للدكؿ اؼبختلفة لتمويل اؼبشاريع ،كفض اؼبنازعات اؼبالية بُت الدكؿ األعضاء كتشجيع اإلستثمار اػباص ،كمنظمة التجارة
العاؼبية  World Trade Organizationكاليت تعد من أخطر اؼبؤسسات الدكلية للعوؼبة ،كيتمثل دكرىا الرئيسي يف ربويل االقتصاديات احمللية اؼبنغلقة على
نفسها إرل اقتصاديات مفتوحة مندؾبة فعليان يف النظاـ العاؼبي ،كيعد اإلنضماـ ؽبذه اؼبنظمة من قبل الدكؿ اؼبتخلفة دكؿ العادل الثاؿ ث دبثابة الفرصة اليت تتيح ؽبذه
بو يف ضباية كرقابة
الدكؿ كجود مكاف ؽبم يف ظل النظاـ العاؼبي اعبديد للتجارة ،إال أف الدكؿ اليت تنضم تتخلي حكوماهتا طواعية عن أم شكل ديكن أف تقوـ
القطاع الزراعي كاؼبوارد الطبيعية كالنظم الصحية كالًتبوية ،ىذا باإلضافة للدكر الذم تلعبو الشركات متعددة اعبنسيات ،Multinational Corporations
كاليت تأيت لدكؿ العادل الفقَت غبل مشاكل اإلستثمار يف سبويل اؼبشركعات اليت ربتاج لرأظباؿ تعجز ميزانية الدكلة عن ربقيقة ،فرأظبا ؿ ىذه الشركات يعادؿ ميزانية عدة
دكؿ إفريقية متحدة ،باإلضافة ؼبا تتيحو ىذه الشركات من فرص عمل أل بناء تلك الدكؿ فبا يساىم يف حل مشكلة البطالة لديها ،كىذه الشركات فبلوكة لرعايا الدكؿ
القائدة للعوؼبة ( الواليات اؼبتحدة االمريكية ،كاإلرباد االكريب ) ،كتلعب ىذه الشركات دكران ىامان يف انتقاؿ السلع كرأس اؼباؿ كاؼبعلومات كاالفكار ،كىذه الشركات
ذبعل الدكؿ الفقَتة تلعب دكر مديرة اؼبنزؿ  house keeperبالنسبة ؽبا اليت يطلب منها أف تليب رغبات تلك الشركات دكف استفادة حقيقية من عملها فأرباحها
كشبارىا تذىب لبالد اؼبنشأ اليت هبا مركزىا الرئيسي ،راجع د .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص . 7
( )2أ .عبد اػبالق عبد اهلل ،اؼبرجع السابق.
( )3د .كماؿ الدين عبد الغٍت اؼبرسي :اػبركج من فخ العوؼبة ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،اإلسكندرية ،الطبعة األكرل ،2002 ،ص.25
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ًا
ؤن جلٗب اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت صوعا في جدغٍ ٪الغؤي الٗام الٗالمي إلظباع صولت ما ٖلى حُٛحر
صؾخىعَا و٢ىاهُجنا لخجىب الهضام م٘ الغاي الٗام الٗالمي(.)1
ً
راهُاَ ًٖ :غٍم الترَُب :وٍخم الترَُب ًٖ َغٍ ٤الىؾاثل الؿلمُت ؤو ًٖ َغٍ ٤الىؾاثل الٗؿ٨غٍت.
 - 1الترَُب ًٖ َغٍم الىؾابل الؿلمُت :وطل ٪مً زالٞ ٫غى الٗؼلت الضولُت ٖلى الضولت التي جغ ٌٞالضزى٫
جدذ لىاء الٗىإلات وحكمل جل ٪الٗؼلت مى٘ جهضًغ الخ٨ىىلىظُا لهظٍ الضو ٫والضواء والٛظاء واإلاىاص الاولُت الاػمت لدكُٛل
مهاو٘ جل ٪الضو ،٫وجس ٌُٟؤو بلٛاء اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت التي ج٣ضم بلي َظٍ الضو ،٫بل والٗمل ٖلى ج٣لُل حجم
الاؾدشماعاث اإلاالُت اإلاؿدشمغة في اإلاكغوٖاث ؤلاهخاظُت ٖىض جل ٪الضو ،)2(٫وفي َظٍ الخالت ًٓهغ بىيىح جإزغ ؾُاصة
الضولت ٦مٟهىم ؾُاسخي والتي حٗجى ال٣ضعة الخُ٣ُ٣ت والٟٗلُت للضولت ٖلى ع ٌٞالخًىٕ ألي ؾلُت ؤزغي ٚحر ؾلُتنا،
ٞالضولت التي ال حؿخُُ٘ وحعجؼ ًٖ اقبإ اخخُاظاث مىاَىحنا وعيىزها لًٛىٍ بٌٗ الضو ٫ختي حؿخُُ٘ طل ٪هي
صولت مى٣ىنت الؿُاصة(.)3
 - 2الترَُب ًٖ َغٍم اؾخسضام اللىة الٗؿىغٍت :وطل ٪اما ًٖ َغٍ ٤ػٖؼٖت الش٣ت في الىٟـ ًٖ َغٍ٤
اؾخٗغاى ال٣ىة الٗؿ٨غٍت والخلىٍذ باؾخسضامها مما ًض ٘ٞالضو ٫للخى ٝمً جل ٪ال٣ىة وجىُٟظ مخُلباث الٗىإلات( ،)4ؤو
باالؾخسضام الٟٗلي لهظٍ ال٣ىة وطل ٪جدذ بىىص اإلاىازُ ٤الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،وَى ما نغح به ؾ٨غجحر ٖام ألامم
اإلاخدضة ٧ىفي ٖىان في صوعة الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضةٖ 54ىضما نغح بإن ؾلُت الضولت وؾُاصتنا لم ٌٗض ًغظ٘ ِ٣ٞ
ًا
للكٗب بل بلي خُ٣ُ٣ت ؤن الضولت لم حٗض ٖىهغا للٟىضخي وؤلايُغاب في اإلاجخم٘ الضولي ،وبالخالي ًد ٤لهُئاث وؤًٖاء
ألامم اإلاخدضة الخضزل في ؤي صولت صون الغظىٕ إلاىٓمت الامم اإلاخدضة لخماًت الىظىص ؤلاوؿاوي لؤلٞغاص وخغٍاتنم يض مً
ًىتن٩ىٍ( ،)5وَى ما ًُلٖ ٤لُه مبضؤ الخضزل الضولي ألٚغاى بوؿاهُت  ،Humanitarian Interventionولٗل مً ألامشلت

( ) أ .شريهاف صبيل ـبامره ،اؼبرجع السابق ،ص .4
( )2د .كماؿ الدين عبد الغٍت اؼبرسي ،اؼبرجع السابق ،ص. 04
( )3د .طالؿ ياسُت العيسي  :السيادة بُت مفهومها التقليدل كاؼبعاصر دراسة يف مدم تدكيل السيادة يف العصر اغباضر ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
كالقانونية ،اجمللد  ،26العدد األكؿ ،20 0 ،ص.64
( )4د .كماؿ الدين عبد الغٍت اؼبرسي ،اؼبرجع السابق ،ص. 02
( )5د .طالؿ ياسُت العيسي ،اؼبرجع السابق ،ص.63 ،62
ىذا التصريح الصدمة الذم يعطي اغبق ألم دكلة بصفة خاصة – الواليات اؼبتحدة األمريكية – يف التدخل يف شئوف الدكؿ األخرم دكف تفويض من أم طرؼ دكرل
ألسباب سياسية أك إنسانية ،كىو ما فتح الطريق للواليات اؼبتحدة األمريكية باعتبارىا القول العظمى الوحيدة يف العادل أف تقوـ بدكر الزعيم األخالقي للكوف ،فهى
حامية الدديقراطية كاؼبدافع عن حقوؽ اإلنساف كىي اؼبراقب العاـ لالضطهاد الديٍت يف العادل" كىو ما يربر ما قامت بو الواليات اؼبتحدة مؤيدة من قبل اإلرباد اآلكريب
يف العراؽ ،كيف أفغانستاف من قبل ،كيف سوريا كليبيا ،كغَت ذلك من الدكؿ" ،راجع يف ذلك د .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل ،اؼبرجع السابق ،ص . 52 ، 5
كىو ما يتعارض بالطبع مع ما استقر عليو الفقو عند تعرضو لتعريف السيادة فلفظ السيادة أطلقو الفقو للتعبَت عن السلطة السياسية للدك لة ،كؽبذه السيادة كجهاف :
األكؿ ذك طابع اجيايب أم تلك السلطة اآلمرة للدكلة اليت تعلو على صبيع األفراد كاؽبيئات اؼبوجودة على إقليم الدكلة ،حبيث تسمو ارا دهتا كتفرضها على اعبميع داخل
الدكلة كتلك ىي السيادة الداخلية ،كالثاين ذك طابع سليب كىو ما يعٌت عدـ خضوع الدكلة لدكلة أجنبية أخرم ،كدكرىا يف ىذه اغبالة سليب ؿبض ألف استقالؿ الدكلة
كعدـ خضوعها لغَتىا من الدكؿ ال يعطيها أم حق يف ازباذ أم اجراء اجيايب ديس استقالؿ أك سالمة أم دكلة أخرم ،كتلك ىي السيادة اػبار جية كاليت ال ينقص
منها تقيد الدكلة بالتزاماهتا كعضو يف اجملتمع الدكرل من خالؿ ادل عاىدات كاالتفاقيات اليت تنضم إليها ،كمن خالؿ القانوف الدكرل كاألعراؼ الدكلية ،راجع يف ذلك
د .ؿبمد صباؿ عثماف جربيل :النظم السياسية ،دكف ناشر ،دكف تاريخ ،ص .82 ،8
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،1991
الخُبُُ٣ت الخضًشت ما خضر مً جضزل صولي في الٗغا ١لخماًت ألا٦غاص والكُٗت في قما ٫وظىىب الٗغاٖ ١ام
 1993والظي جم جدذ قٗاع بٖاصة ألامل وبه٣اط الكٗب الهىمالي(.)1
والخضزل الضولي في الهىماٖ ٫ام
اإلابدث الثالث :نىع مً ٖىإلات الىو الضؾخىعي اإلاهغي
بهىا همغ بمغخلت ص٣ُ٢ت تنضص ٖاإلاىا ال٣اهىن ،ؤال وهي مغخلت الٗىإلات ،وجبضو زُىعة َظٍ اإلاغخلت في مداولت وي٘
٢ىاٖض صولُت جد٨م الدكغَٗاث الىَىُت والتي ًمشل عاؾها الضؾاجحرٞ -األَضا ٝواإلاىاهج التي جد٨م اهدكاع الٗىإلات ال
جخ ٤ٟبالًغوعة م٘ ألاؾـ التي ج٣ىم ٖلحنا الضولت ال٣اهىهُت ،والتي جغجبِ ٧ل الاعجباٍ بالضًم٣غاَُت واخترام الخ٣ى١
والخغٍاث واخترام اؾخ٣ال ٫الً٣اء( ،)2وؾىدىاو ٫بٌٗ نىع جإزحر الٗىإلات ٖلى الىو الضؾخىع ،في الضؾخىع اإلاهغي ،مً
زال ٫جُىع ههىنه للخىا ٤ٞم٘ مؿخجضاث الٗهغ في مسخل ٠اإلاجاالث مً ؾُاؾُت واظخماُٖت وز٣اُٞت وا٢خهاصًت
وبُئُت ،ومً زال ٫ؤخ٩ام اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا التي ج٣ىم بخٟؿحر الىهىم الضؾخىعٍت واؾخجالء اإلاٟاَُم التي
ًيبجي وٍ٣ىم ٖلحنا ،وؾى ٝهالخٔ في الٗغى الخالي ؤن الضؾخىع ًخُىع بك٩ل جل٣اجي إلاىا٦بت اإلاؿخجضاث مً مٟاَُم
ًا
وُ٢م زانت ما ٧ان مجنا ٖاإلاُا وًخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه.
ًا
-1الٗىإلات ومبضأ اإلاىاَىت :لم ٌٗغ ٝالضؾخىع اإلاهغي ُٞما مطخي هها ًخدضر ًٖ مبضؤ اإلاىاَىت(٩ٞ ،)3اهذ
جخدضر ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة في الخ٣ى ١والىاظباث ،وٖضم الخمُحز بحن اإلاىاَىحن بؿبب ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو الجيـ
ؤو الُٗ٣ضة( ،)4و٢ض ثٚحر ألامغ في الٟترة ألازحرة ٞها هي لجىت الكئىن الضؾخىعٍت والدكغَُٗت بمجلـ الكٗب اإلاهغي
 2006بُلب حٗضًل اإلااصة ألاولي مً صؾخىع
 1971بةياٞت مبضؤ اإلاىاَىت للماصة
جُلب مً عثِـ الجمهىعٍت اإلااعر/12/26
واؾدبضالها بٗباعة جدال٢ ٠ىي الكٗب باٖخباع ؤن اإلاىاَىت هي الخ٘بحر والخجؿُض إلاكاع٦ت ؤٞغاص الكٗب ٖلى الؿىاء في
ج٩ىًٍ ؤلاعاصة الؿُاؾُت للكٗب باٖخباعٍ مهضع الؿلُاثُٞ ،ماعؽ الجمُ٘ ٧اٞت الخ٣ى ١والىاظباث اإلاترجبت ٖلى اُٖاء

( ) د .فضل اهلل ؿبمد إظباعيل ،اؼبرجع السابق ،ص.30 ،29
( )2د .أضبد فتحي سركر ،اؼبرجع السابق ،ص .
فقد سعت الدكؿ الكربل ( أمريكا كاإلرباد األكريب ) منظمة األمم اؼبتحدة كاؽبيئات التابعة ؽبا إرل تعزيز األطر اؼبعيارية كالقانونية كاؼبؤسسية اليت تتيح العمل دبزيد من
الفاعلية لتحقيق االستقرار الدكرل ،كالفساح اجملاؿ أماـ صبيع بلداف العادل ،كال سيما أقلها منوان لإلفادة من التعاكف الدكرل بإشراؼ ىذه اؼبنظمة ،كقد استطاعت أف
تقوـ بفرض بعض السياسات يف ىذا اجملاؿ أحيانان عن قناعة دكلية بذلك ،كيف اخرم فرضاَ على ىذه اؼبنظمة من بعض القول ذات النفوذ يف ا ؼبنظمة ،راجع د .جابر
بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص. 79

( )3كتعرؼ اؼبواطنة citizenshipبأهنا عبارة عن صفة تثبت للفرد كنتيجة للعالقة بينو كبُت الدكؿ ة استنادان إرل معيار قانوىن ىو اعبنسية كرابط انتماء كخضوع
كيثبت لو دبقتضاىا ؾبموعة من اغبقوؽ كالواجبات اؼبتفردة سعيان إرل بناء كدعم اإلطار السياسي كالثقايف كاالقتصادم للدكلة" ،راجع يف تعريف اؼبواطنة د .ؿبمود على
" دراسة مقارنة " ،رسالة دكتوراه ،حقوؽ
أضبد مدىن  :دكر احملكمة الدستورية العليا يف استجالء اؼبفاىيم األساسية اليت يقوـ عليها النظاـ القانوين اؼبصرم،
حلواف ،20 5،ص.67
السياسي كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية يف إعادة تعريف مفهوـ اؼبواطنة بتكريس مفهوـ اؼبواطنة العاؼبية اليت تركز على االلتزاـ
ة
كقد سامهت العوؼبة بتجلياهتا اؼبختلفة
اغبر دببادئ اؼبدنية اغبديثة كقيم الدديقراطية اليت تذكب يف طياهتا االختالفات العرقية كالدينية كالطبقية لتصبح اؽبوية اؼبدنية ىي الرابط الذ م يضم صبيع اؼبواطنُت يف
نظاـ سياسي عاؼبي ،فاؼبواطنة أصبحت سبثل يف العصر اغبديث حجر الزاكية يف بناء الدكلة اغبديثة ،كىي اؼبدخل إرل إرساء نظاـ حكم دديق راطي تعددل ،راجع يف
تأثَت العوؼبة على مبدأ اؼبواطنة بالتفصل د .جابر بن خلفاف سادل اؽبطارل ،اؼبرجع السابق ،ص ،280كما بعدىا.
( )4راجع نص اؼبادة  40من الدستور اؼبصرم السابق الصادر عاـ . 97
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الؿُاصة للكٗب وخضٍٞ ،اإلاىاَىت عابُت مىًبُت وواضخه بطا ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الجيؿُت التي بنا ًخدضص الكٗب وَى
الغ ً٦ألاو ٫مً ؤع٧ان الضولت(.)1
وكض خضصث بالفٗل اإلادىمت الضؾخىعٍت الٗلُا اإلالهىص بمبضأ اإلاىاَىت وأَمُخه باليؿبت للمجخم٘ في ٖضص
مً أخيامها منها أنها كًذ بأن "....وخُض بن ُ٢ام اإلاجخم٘ ٖلى مؼٍج مً اإلاىاَىت والخًامً الاظخماعى ٌٗجى ؤن
ًا
الجماٖت فى بًماننا باالهخماء بلى وًَ واخض واهضماظها فى بيُان واخض وجضازل مهالخها واجها ٫ؤٞغاصَا بًٗا ببٌٗ
ختى ً٩ىهىا ٧البيُان اإلاغنىم ٌكض بًٗه ؤػع بٌٗ ،ولئن هو الضؾخىع فى اإلااصة 40مىه ٖلى خٓغ الخمُحز فى ؤخىا٫
مُٗىت هى اإلاىهىم ٖلحنا فى متن َظا الىو ،بال ؤن َظا الخٓغ ال ًض ٫ا٫بخت ٖلى الخهغ ،وآًت طل ٪ؤن مً نىع الخمُحز
ًا
ًا
التى ٟٚل ٖجنا الىو عٚم ؤننا ال ج٣ل ًٖ ٚحرَا وػها وزُغا٧ ،الخمُحز الظي ًغجض بلى الجاٍ ؤو بلى الثروة ؤو الاهخماء الُب٣ى
ؤو اإلاُل الؿُاسخى ؤو الخؼبى ،وبالجملت ٞةن ٢ىام الخمُحز التى جىا ٌ٢مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن ٫٥ ،جٟغ٢ت ؤو جُُ٣ض ؤو
جًُٟل ؤو اؾدبٗاص ًىا ٫بهىعة جد٨مُت مً الخ٣ى ١والخغٍاث التى ٟ٦لها الضؾخىع ؤو ال٣اهىن .إلاا ٧ان ما ج٣ضم ،و٧ان
جىُ٦ض الؿُاصة للكٗب َى ظىَغ الضًم٣غاَُت ،وؤن الخ ٤فى الاهخساب والترقُذ مً الخ٣ى ١الٗامت التى ٟ٦لها الضؾخىع
ًا
ًا
ويمً مماعؾتنا ،وظٗلها واظبا وَىُا ًخٗحن الُ٣ام به ،وؤن َظًً الخ٣حن مخ٩امالن ال ًىٟهالن ،ومً ٚحر اإلاٟهىم ؤن
ًا
ًا
ًا
ًُل ٤اإلاكغٕ خ ٤الا٢ترإ للمىاَىحن اإلااَلحن إلاباقغة خ٣ى٢هم ،وؤن ًخسظ مىٟ٢ا مٗا٦ؿا جماما مً جغقُدهم لًٗىٍت
مجالـ بصاعة ألاهضًت ،متى ٧ان طل٧ ٪له ،و٧ان الىو الُٗحن باقتراَه فى اإلاغشر لًٗىٍت مجلـ بصاعة الىاصي الظي
ًًم فى ًٖىٍخه ؤلٟى ًٖى ،صون الىاصي الظي ًًم ؤ٢ل مً َظا الىهاب ٢ض ٞغ ١بحن ؤًٖاء ؤهضًت ٢ض ج٩ىن مخجاوعة
ًا
وَى ما ً٣ىى خُىٍت الهُئت التى ًيخمىن بلحنا ًٞال ًٖ الىًَ ال٨بحر طل ٪ؤن اإلاؿدبٗضًً ؾى ٝجمؤل خ٣ى٢هم مغاعة
الاػصعاء ،وعبما ًدؿىن الضوهُت عٚم َا٢اث َاثلت ٌؿخُُٗىن ج٣ضًمها لجمٗهم َظا الهٛحر بما ًىٗ٨ـ ٖلى اإلاجخم٘ فى
مجمىٖه بالخ ٤والخحر والجما.)2(" ...٫
 -2الٗىإلات والخصخهت والاؾدثماع :هجخذ الٗىإلات في بزًإ اليكاٍ الا٢خهاصي صازل الضولت اإلاهغٍت
لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت الؿاثضة في ؤٚلب صو ٫الٗالمٞ ،الضؾاجحر اإلاهغٍت الؿاب٣ت ٧اهذ جدهغ اليكاٍ الا٢خهاصي اإلاهغي
في الىٓام ؤلاقترا٧ي الظي جمخلُٞ ٪ه الضولت ؤصواث ؤلاهخاط وجخدمل ؤٖباء جىٞحر اخخُاظاث اإلاىاًَ مً زال ٫الُ٣إ
الٗام في ظمُ٘ اإلاجاالث ،وَى ما ًخٗاعى م٘ ٨ٞغة الخصخهت( ،)3وكض حٗغيذ المخىمت الضؾخىعٍت الٗلُا في خىم أزاع

( ) د .ؿبمود على أضبد مدىن ،اؼبرجع السابق ،ص.68
كقد استجابة السلطة السياسية ؽبذا اؼبقًتح كبالفعل يف  26مارس  2007كمت تعديل اؼبادة األكرل منو بعد التعديل على أف " صبهورية مصر اؿعربية دكلة نظامها
دديقراطي يقوـ على أساس اؼبواطنة" ،كاستمر التأكيد على مبدأ اؼبواطنة يف الدستور الالحق لدستور  97كىو دستور  20 2كالذم نص يف اؼبادة  6منو على أف"
يقوـ النظاـ السياسي على مبادئ الدديقراطية كالشورم كاؼبواطنة  ،"....مث جاء النص على اؼببدأ يف ا لتعديل الدستورم الصادر يف  20 4فنص يف اؼبادة األكرل منو
سيادة
على أف " صبهورية مصر العربية دكلة ذات سيادة موحدة ال تقبل التجزئة كالينزؿ عن شئ منها ،نظامها صبهورم دديقراطي ،يقوـ على أساس اؼبواطنة ك
القانوف."..

( ) راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  85لسنة 28ؽ الصادر جبلسة  - 0يونيو .2007-

( ) كاليت تعٌت  :انسحاب تدرجيي ؽبيمنة القطاع العاـ على النشاط ،كذلك من خالؿ كقف الدعم اغبكومى لشركات القطاع العاـ ،مث االنتقاؿ يف مرحلة تالية لبيع
ىذه الشركات للمستثمرين ،راجع يف اػبصخصة د  .ؿبى ؿبمد مسعد  :دكر اؿدكلة يف ظل العوؼبة " دراسة ربليلية مقارنة" ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،الطبعة األكرل،
 ،2006ص.75
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ً
حضال أهظان لخأًُض فىغة الخصخهت والؿماح بخضاوٌ أؾهم قغواث اللُإ الٗام في البىعنت مما ٌٗنى هلل
ملىُتها لللُإ الخام وػواٌ ؾُُغة الكٗب ٖليها ،فجاء كًائها باآلحي" ...ؤن الىهىم الضؾخىعٍت ال ًجىػ
ًا
ًا
جٟؿحرَا باٖخباعَا خال نناثُا وصاثما ألويإ ا٢خهاصًت ظاوػ الؼمً خ٣اث٣هاٞ ،ال ً٩ىن جبىحنا وؤلانغاع ٖلحنا زم ٞغيها
ًا
ًا
ًا
بألُت ٖمُاء بال خغزا في البدغ ،بل ًخٗحن ٞهمها ٖلى يىء ُ٢م ؤٖلي ٚاًتنا جدغٍغ الىًَ واإلاىاًَ ؾُاؾُا ،وا٢خهاصًا.
وطل ٪ؤن ٢هغ الىهىم الضؾخىعٍت إلزًاٖها لٟلؿٟت بظاتنا ٌٗاعى ثَىَٗها آلٞا ١ظضًضة جغٍض الجماٖت بلىٚهاٞ ،ال
ًا
ًا
ًا
ً٩ىن الضؾخىع ٧اٞال لها ،بل خاثال صون يماننا  ......ؤن جىانل الخىمُت وبزغائنا لىىاججها – بهما ًمشل ؤنال ًبلىعٍ
ًا
ًا
الاؾدشماع الٗام ،ولئن مهض َظا الاؾدشماع الُغٍ ٤بلي الاؾدشماع الخام ،و٧ان ظاطبا ل٣ىاٍ ،بال ؤهه ؤؾب ٤مىه وظىصا
ًا
وؤبٗض ؤزغا ،بط ًمخض إلاُاصًً مخٗضصة ال ً٣بل ٖلحنا الاؾدشماع الخام ؤو ًترصص في ولىظها ،وبن ٧ان جض ٤ٞالاؾدشماع الٗام
ًا
ًا
إلاىاظهتنا الػما يماها لؿحر الخُاة وجُىٍغا لخغ٦تنا ،بما ماصاٍ ؤن ل٩ل مً الاؾدشماعًٍ الٗام والخام صوعٍ في الخىمُت،
ًا
وبن ٧ان اولهما ٢ىة عثِؿُت للخ٣ضم جخٗضص مضازلها ،ولِـ لؼاما ؤن ًخسظ َظا الاؾدشماع ق٩ل وخضة ا٢خهاصًت جيكئنا
ًا
ًا
الضولت ؤو جىؾٗها ،وال ٖلحنا ؤن جب٣حنا ٧لما ٧ان حٗثرَا باصًا ،ؤو ٧اهذ ألامىا ٫اإلاىْٟت ٞحنا ال حٛل ٖاثضا مجؼٍا ،ؤو ٧ان
ًا
مم٨ىا بٖاصة حكُٛلها الؾخسضامها ٖلى هدى ؤًٞل ،وال مسالٟت لظل ٪للضؾخىع ،بل َى ج٨غَـ لخل ٪الُ٣م التي ًضٖى
بلحنا ،وفي م٣ضمتنا ؤن الاؾدشماع ألاًٞل وألاظضع بالخماًت ًغجبِ صوما بالضاثغة التي ٌٗمل ٞحنا وٖلي ج٣ضًغ ؤن
ًا
الاؾدشماعًٍ الٗام والخام قغٍ٩ان مخ٩امالنٞ ،ال ًتزاخمان ؤو ًخٗاعيان ؤو ًخٟغ٢ان ،بل ًخىلي ٧ل مجنما مهاما ً٩ىن
ًا
ماَال لها وؤ٢ضع ٖلحنا.)1("....
و٢ض ؤ٦ضث الخٗضًالث الضؾخىعٍت التي لخ٣ذ بضؾخىع
 ،)2(1971وبالضؾاجحر الخالُت له جىظه الضوله بلي هٓام
الا٢خهاص الخغ الظي ٌٗض الىٓام الا٢خهاصي الؿاثض في ؤٚلب صو ٫الٗالم آلان٣ٞ ،ض ظاء الخٗضًل الضؾخىعي لضؾخىع
 2014لُىو نغاخت ٖلى الؼام الضولت بخىٞحر اإلاىار الجاطب لالؾدشماع(.)3
 2012في

كعرفها البعض بأهنا :نزع ملكية الوطن كاألمة كالدكلة كنقلها إرل اػبواص يف الداخل كاػبارج ،كفيها تتحوؿ الدكلة إرل جهاز ال ديلك كاليراقب كال كجو ،راج ع د.
فضل اهلل ؿبمد إظباعيل  ،اؼبرجع السابق ،ص. 53
ة
كتعتمد اػبصخصة أساسان على قول السوؽ يف توجيو اؼبوارد ،األمر الذم يعظم دكر القطاع اػباص كيعظم قاعدة نشاطاتو ،فهي سياسة
اقتصادم عاؼبية ليست حصران
على أيدلوجية معينة أك نظاـ اقتصادم ؿبدد ،راجع د .ؿبمود على أضبد مدىن ،اؼبرجع السابق ،ص.638
( ) راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  7لسنة  6ؽ جبلسة . 997/2/
من قريب أك بعيد كمن ىذه اؼبواد اؼبادة األكرل من الدستور كاليت كاف نصها قبل
( )2فقد مت تعديل كافة اؼبواد اليت كانت تتحدث عن الفكر االشًتاكي
التعديل"صبهورية مصر العربية نظامها اشًتاكي دديقراطي يقوـ على ربالف قول الشعب "...فصار بعد التعيدؿ" صبهورية مصر العربية نظامها دمقراطي يقوـ على مبدأ
اؼبواطنة ،"...كاؼبادة الرابعة اليت كاف نصها " األساس االقتصادم عبمهورية مصر العربية ىو النظاـ االشًتاكي القائم على الكفاية كالعدؿ مب ا حيوؿ دكف االستغالؿ
كيهدؼ إرل تذكيب الفوارؽ بُت الطبقات " ،فجاءت بعد التعديل " يقوـ النظاـ االقتصادم يف صبهورية مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادم ،كالعدالة
االجتماعية ،ككفالة األشكاؿ اؼبختلفة للملكية ،كاغبفاظ على حقوؽ العماؿ " ككاف نص اؼبادة ثالثوف منو ينص علي" اؼبلكية العامة ملكية الشعب ،كتتأكد بالدعم
اؼبستمر للقطاع العاـ ،كيقود القطاع العاـ التقدـ يف صبيع اجملاالت كربمل اؼبسئولية الرئيسية يف خطة التنمية" ،كجاء التعديل كاآليت " اؼبلكية العامة للشعب كتتمثل يف
ملكية الدكلة كاألشخاص االعتبارية العامة".
( )3كجاء نص اؼبادة  2من دستور  20 2على أف " تكفل الدكلة اؼبلكية اؼبشركعة بأنواعها العامة كالتعاكنية كاػباصة كالوقف كربميها؛ كفقا ؼبا ينظمو القانوف "،
كجرم نص اؼبادة  22منو على أف" لألمواؿ العامة حرمة ،كضبايتها كاجب كطٌت على الدكلة كاعبتمع " ،مث نص صراحة يف ادلادة  24على أف" اؼبلكية اػباصة مصونة،
تؤدم كظيفتها االجتماعية يف خدمة االقتصاد الوطٌت دكف احنراؼ أك احتكار"..
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وكض عسخذ اإلادىمت الضؾخىعٍت الٗلُا لىٓام الاؾدثماع بخىيُذ اَمُخه واإلاٗىكاث التي ًمىً أن جدض
ًا
ًا
حُُٗه مغ٦ؼا واُٗ٢ا قضًض الخمحز
ا
مىه بلًائها بأن" ...اإلاؼاًا التى ٟ٦لها اإلاكغٕ للمكغوٖاث الخايٗت لىٓام الاؾدشماع
ٌؿى ٙالغظىٕ ٖجنا ،مً زال ٫مىاػهتنا بإٖباء ظضًضة ًٟغيها ٖلحناٞ ،ظل ٪مغصوص ؤوال :بإن ج٣غٍغ َظٍ اإلاؼاًا ًخهل
بًمان جض ٤ٞعءوؽ ألامىا ٫الٗغبُت وألاظىبُت بلى مهغ لخمىٍل ٢اٖضة ؤٖغى للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وٖلى
ُ
الماًا وؤبٗاصَا ،جدضص عءوؽ ألامىا ٫الٗغبُت وألاظىبُت مىٟ٢ها مً الاؾدشماع ٞحناٞ ،ةطا ؤجذ بلحنا بٗض
يىء جىىٕ َظٍ ػ
اٖخماصَا ٖلى جل ٪اإلاؼاًاٞ ،ةن ج٣لُهها مً زالٞ ٫غى ؤٖباء ظضًضة جدض مً هُا٢ها ،ال ً٩ىن ظاثؼا ،وٖلى ألازو ٧لما
٧ان مً قإن ألاٖباء التى ٞغيها اإلاكغٕ ٖلى اإلاكغوٖاث الاؾدشماعٍت ،بعَا ١وكاَهاٞ ،ال ً٩ىن جىاٞؿها مخ٩اٞئا م٘
ًا
ٚحرَا ممً ًباقغون مٗها  -وبلى ظاهبنا  -طاث مجا ٫وكاَها ،ومغصوص زاهُا :بإن مٗض ٫جض ٤ٞالاؾدشماعٍت فى بلض مٗحن،
ًغجبِ بالخضابحر التى جخسظَا وجازغ فى مضاٍ ٩ٞلما ٧ان مً قإننا اٖخهاع ٖاثضٍ ،ؤو ٞغى ؤويإ ظضًضة الً٩ىن مٗها
مجؼٍا٧ ،ان طل ٪مازغا فى مجغاٍ ،ؤو مك٩٨ا فى ظضواٍ.)1("..
 -3الٗىإلات وخماًت البِئت الُبُٗت :لم ج ً٨الىهىم الضؾخىعٍت في ؤٚلب صو ٫الٗالم تنخم بمىيىٖاث جخٗل٤
بدماًت البِئت( ،)2بما ٞحنا مهغ ختى بضؤث بةياٞت هو صؾخىعي ًخٗل ٤بدماًت البِئت بضاًت مً الخٗضًالث الضؾخىعٍت
لضؾخىع
 ،2007زم ْل بٗض طل ٪وظىص هو ًخٗل ٤بالخ ٤في بِئت هُٟٓت في الىهىم
 1971التي جم بظاػتنا في ٖام
ًا
الضؾخىعٍت الخالُت لظل ٪زابخا ال ًخٛحر( ،)3وَٗض َظا الىو مً اإلاؿخجضاث الىاعصة ٖلى الىهىم الضؾخىعٍت بٟٗل

مث جاءت التعديالت الدستورية يف  20 4بالنص يف اؼبادة  27منها على أف "  ...كيلتزـ النظاـ االقتصادم بعايَت الشفافية كاغبوكمة ،كدعم ؿباكر التنافسية،
كتشجيع االستثمار  ،"...كيف اؼبادة  28منها على أف " األنشطة االقتصادية اإلنتاجية كاػبدمية كاؼبعلوماتية مقومات أساسية لالقتصاد الوطٌت ،كتلتزـ الدكلة حبمايتها،
كزيادة تنافسيتها ،كتوفَت اؼبناخ اعباذب لالستثمار ،كتعمل على زيادة االنتاج كتشجيع التصدير كتنظيم االستَتاد."..
ككل ىذه النصوص الدستورية تؤكد ربوؿ الدكلة حنو لالقتصاد اغبر بكل قوة.
كيعرؼ اؼبناخ االستثمارم " بأنو ؾبموعة القوانُت كالسياسات كاؼبؤسسات االقتصادية كالسياسية اليت تؤثر يف ثقة اؼبستثمر كتقنعو بتوجيو استماراتو إرل بلد دكف آ خر،
فإذا كاف البلد يتمتع باستقرار سياسي كاجتماعي بات مهيئان لدراسة ظركفو االقتصادية كمالءمتها مع جذب االستثمارات األجنبية كتنشيط االستثمارات الوطنية "،
راجع د .ؿبمود على أضبد مدىن ،اؼبرجع السابق ،ص.634
( ) راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  227لسنة 21ؽ لصادر جبلسة .2000 / 2 /2
( )2فالبيئة ىي ؾبموعة من النظم الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية اليت يعيش اإلنساف كالكائنات األخرم ،كيلعب التعاكف الدكذل يف ؾباؿ اؿبيئة دكران حيويان يضطلع بو يف
كقف ما ينجم عن األنشطة البشرية من آثار ضارة ؿبتملة على البيئة ،كبدأ االىتماـ الدكرل بقضايا البيئة يتخذ شكالن مؤسسيان ذبسد يف مؤسبر عقد دبدينة ستوكهواـ
بالسويد يف يونيو عاـ  972يف الفًتة من  5إرل  6يوليو كالذم صدر عنو إعالف ضركرة تعاكف الدكؿ لتطوير قواعدالقانوف الدكرل غبماية البيئة ،مث توالت بعد ذلك
اؼبؤسبرات كاالتفاقات اؼبختلفة اػباصة بالبيئة  ،كىو ما ظهر من تفاعل عدد كبَت من الدكؿ بوضع تشريعات كفيلة حبماية البيئة ،كالتوقيع على العديد من االتفاقيات
كاؼبعاىدات اؼبتعلقة باغبفاظ على البيئة فبا جعل تلك اؼبعاىدات كاالتفاقيات جزء من نظامها القانوين بعد التوقيع ،د .جابر بن خلفاف بن سادل اؽبطارل ،اؼبرج ع
السابق ،ص ، 80كما بعدىا.
( )3فقد مت تعديل دستور  97دبوجب االستفتاء الذم أجرم يوـ اإلثنُت اؼبوافق  26مارس  2007كالذم نص يف اؼبادة  59من الدستور اؼبعدؿ على أف " ضباية
البيئة كاجب كطٌت ،ينظم القانوف التدابَت الالزمة للحفاظ على البيئة الصاغبة " ،كقد كرد نص ـ شابو يف دستور  20 2يف اؼبادة  63منو كاليت جاء هبا أف " لكل
شخص اغبق يف بيئة صحية سليمة ،كتلتزـ الدكلة بصوف البيئة كضبايتها من التلوث ،كاستخداـ اؼبوارد الطبيعية ،دبا يكفل عدـ اإلضرار با لبيئة كاغبفاظ على حقوؽ
األجياؿ فيها" ،كجاء تعديل ذلك الدستور يف  20 4بالنص يف اؼبادة  46منو على أف " لكل شخص اغبق يف بيئة صحية سليمة كأف على الدكلة التزاـ حبماية البيئة
كصوف مواردىا من التلوث ،حفاظان على حقوؽ األجياؿ القادمة فيها " ،كقد سبق ذلك التدخل الدستورم غبماية البيئة تدخل تشريعي كىو صدكر قانوف البيئة
اؼبصرم رقم  4لسنة  994كالذم عرؼ البيئة حدد كاجب الدكلة كاؼبواطنُت ذباه البيئة يف مادتو األكرل بأهنا " احملافظة على مكونات البيئة كاالرتقاء هبا ،كمنع
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الٗىإلاتٞ ،البِئت ؤلاوؿاهُت وخضة ال ج٣بل الخجؼثت هدُجت لالجها ٫اإلاباقغ بحن ٖىانغَا اإلاسخلٟت مً بدغٍت وبغٍت وظىٍت،
ٞالًمٞ ً٨هل بِئت صولت ًٖ صولت ؤزغي٦ ،ما ؤن الخلىر البُئي ال ٌٗتر ٝبالخضوص الؿُاؾُت بحن الضو ،)1(٫وَٗض الخ ٤في
بِئت هُٟٓت وخماًتنا مً ؤٖ٣ض الً٣اًا التي اؾخدىطث ٖلى اَخمام الٗالم ٧له ختى الٗالم الشالض مىه والظي ٧ان ًغي ؤن
طل ٪الخ ٤مً الخ٣ى ١اإلاغجبُت بالغٞاَُت الٛحر الػمت له في الى٢ذ الغاًَ؛ بال ؤهه ؤصع٦ ٥ما ؤصع٦ذ صو ٫الٗالم ؤن َظا
الخً ٤غجبِ بد٣ى ١آزغي ؤَمها الخ ٤في الخُاة والخ ٤في الخىمُت(.)2
وكض أهضجه اإلادىمت الضؾخىعٍت الٗلُا في الٗضًض مً أخيامها ٖلى َظا الخم فلًذ بأن"...ال٣اهىن ٢غع مبضؤ
ٖام ماصاٍ خٓغ بل٣اء اإلاسلٟاث الهلبت ؤو الٛاػٍت ؤو الؿاثلت ؤو نغٞها في مجاعي اإلاُاة ٖلى ٧امل ؤَىالها ،وٍىضعط جدذ
مؿُداتنا مً اإلاُاة الٗظبت ٦جنغ الىُل وٞغُٖت وألازىاع والترٕ ب٩ل ؤهىاٖها والخؼاهاث الجىُٞت ٖلى امخضاص ظمهىعٍت
مهغ الٗغبُت ،و٦ظل ٪مؿُداتنا ٚحر الٗظبت ٦بدحراتنا وبغ٦ها ومهاعٞها بجمُ٘ صعظاتنا .وؾىاء ٧اهذ جل ٪اإلاسلٟاث ٢ض
جإجذ مً ٖ٣اع ؤو مً ٖملُاث الهغ ٝالهخي ؤو ٚحرَا – ( واؾخُغصث اإلاد٨مت ٢اثلت مىضصة بخهغٞاث اإلاىاَىحن
ًا
اإلاهغٍحن ججاٍ ننغ الىُل وٚحرٍ مً مجاعي اإلاُاة) بُض ؤن اججاَا لخلىٍثنا بضا ؤو ٫ألامغ مدضوصا زم جؼاًض خضة بمغوع الؼمً
ًا
وناع بالخالي مدٟىٞا بمساَغ ال ٌؿتنان بنا جىا ٫مً اإلاهالر الخُىٍت الظُا ٫مخٗا٢بت بتنضًضَا ألَم مهاصع وظىصَا
وٖلي ألازو م٘ جغاظ٘ الىعي ال٣ىمي واًشاع بٌٗ ألاٞغاص إلاهالخهم وج٣ضًمها ٖلى ما ؾىاَا و٢ض ٧ان للهىاٖت ٦ظل٪
مسغظاتنا مً اإلاىاص الًٗىٍت الًاعة التي جخٗاْم جغ٦حزاتنا ؤخُاها لُ٩ىن حؿغٍبنا للمُاة و٧اثىاتنا الخُت اصما لخهاثهها
ًا
و٧ان لٛحرَا مً ألاما ً٦مسلٟاتنا ؤًًا الؿاثلت مجنا والهلبت والٛاػٍت التي جؼاًض حجمها وزُغَا جب٘ا لخُىع الٗمغان
ًا
ًا
جُىعا ٦بحرا ومٟاظئا بل وٖكىاثُا في مٗٓم ألاخُان.)3(" ...
 -4الٗىإلات والخم في الخىمُتَ :ىاٖ ٥ال٢ت وزُ٣ت بحن الٗىإلات وبحن الخ ٤في الخىمُت وَى ما ؤ٦ضجه الجمُٗت الٗامت
ًا
ًا
 ،1986طل ٪الخ ٤الظي ًمشل بحن ؾاثغ خ٣ى ١ؤلاوـان مٟهىما ٞغٍضا ،وطل ٪ألهه خً ٤جم٘
لؤلمم اإلاخدضة في صٌؿمبر ٖام
بحن الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت مً ظاهب والخ٣ى ١الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت مً ظاهب آزغ( ،)4وَظا الخ٤
وعص ٖلى اؾخدُاء في صؾخىع
ٞ 1971لم ًىو الضؾخىع نغاخت ٖلى َظا الخ ،٤بل ٧ان ًخدضر ًٖ ٖىانغ الخىمُت؛ بال
تدرىورىا أك تلوثها أك اإلقالؿ من حدة التلوث ،كتشمل ىذه اؼبكونات اؽبواء كالبحار كاؼبياة الداخلية متضمنة هنر النيل كالبحَتات كا ؼبياة اعبوفية كاألرض ،كاحملميات
الطبيعية كاؼبوارد الطبيعية األخرم".
( ) د .ياسر سالمة عبد اغبليم أضبد شويتو ،اؼبرجع السابق ،ص.383
( )2راجع د .ؿبمود على أضبد مدىن ،اؼبرجع السابق ،ص.407
( )3راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  34لسنة  5قضائية جبلسة . 996/3/2
( )4د .أضبد فتحى سركر ،اؼبرجع السابق،ص.357
كاعبديد يف إعالف " اغبق يف التنمية " ىو ربط ىذه اغبقوؽ صراحة بعملية التنمية بأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،كاعتبار عملية التنمية " حقا " من
حقوؽ اإلنساف كليست ؾبرد " طلب " يطالب بو األفراد ،قد تستجيب لو اغبكومات أك ال تستجيب ،كما أف اؼبوافقة على " اغبق يف التنمية " من جانب الدكؿ
النامية تعٍت أف ىذه الدكؿ أصبحت مسئولة أماـ شعوهبا عن القياـ بالتنمية االقتصادية كما يتطلبو ذلك من أبعاد اجتماعية كسياسية كثق افية ،ككذلك فإف اؼبوافقة
على ىذا اغبق من جانب الدكؿ اؼبتقدمة تعٍت أف ىذه الدكؿ أصبحت مسئولة عن مساعدة الدكؿ النامية اليت تفتقر إرل اؼبوارد اؼبالية كالفنية الكافية لتح قيق التنمية
االقتصادية .كلقد ذىب البعض إرل الربط بُت حقوؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كاؼبساعدات اؼبالية للدكؿ النامية؛ فظهرت در اسات عن " اغبق يف اؼبساعدات
اؼبالية " على أساس أف حكومات الدكؿ النامية ليست لديها اؼبوارد اؼبالية الكافية اليت سبكنها من القياـ دبسئولياهتا أماـ شعوهبا خبصوص حقوؽ اإلنساف .فهذه الدكؿ
ربتاج ؼبساعدات لتتمكن من أف توفر لسكاهنا اغبق يف مستول اؼبعيشة اؼبالئم ،كحق العمل ،كحق التعليم ........اخل من حقوؽ اإلنساف اؼبعلنة ،راجع حبث د .تامر
رديوف :الضمانات الدستورية غبماية االستثمار ،اجمللة الدستورية ،العدد الثاين كالعشرين ،السنة العاشرة ،أكتوبر ،20 2ص.60
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 2007بضؤ ْهىع مهُلر الخ ٤في الخىمُت بحن ههىنه ،زم جإ٦ض طل ٪الخ ٤في صؾخىع
،2012
ؤهه بخٗضًل الضؾخىع في
.)1(2014
وحٗضًله في
وَى ما أهضجه اإلادىمت الضؾخىعٍت في أخيام ٖضًضة منها ما ًىضح جُىع اؾخجالء اإلادىمت للمفاَُم
الضؾخىعٍت ،وجُُٟ٨ها لها خؿب ما تنض ٝالجماٖت اإلاهغٍت في ا٫ونى ٫بلُه في خ٣ب ػمىُت مسخلٟت ٨ٞما ؤًضث
الخصخهت في ؤخ٩ام لها ختى ٢بل حٗضًل الضؾخىع للؿماح بظل ٪بؿىىاث ٣ٞض ؤًضث مً ٢بل ؾُاؾت الخإمُم التي
 1961باٖخباعَا هي التي ؾخاصي للخىمُت بً٣ائنا بإن ... " :اإلاكغٕ َضٝ
ؾاصث في خ٣بت ػمىُت بمىظب ال٣اهىن 117لؿىت
ًا
ًا
ًا
مً الخإمُم جىؾُ٘ ٢اٖضة الُ٣إ الٗام بدؿباهه يغوعة ٢ىمُت لخىظُه الا٢خهاص ال٣ىمى جىظحنا مازغا ومُٟضا لخُت
ًا
الخىمُت مما ًٟ٨ل اإلاطخي بنا ٢ضما هدى الٛاًاث اإلا٣هىصة مجنا مما ً٣خطخي خكض ال٣ىي الٟىُت والام٩اهُاث الالػمت لها-
صون جغ ٥ؤٖبائنا وجمىٍل اخخُاظاتنا للُ٣إ الخام الظي ٢ض ًخجه بجهىصٍ و ٤ٞالاخخُاظاث التي جملحنا مهالخه
الخانت وفي طل ٪ما ًُ٣م الٗثراث ؤمام زُت الخىمُت ،)2("..زم أهضث ٖلى أَمُت الاؾدثماعاث الخاعحُت في صف٘ عجلت
الخىمُت فلًذ بأن " ..اؾدشماع ألامىا ٫الٗغبُت وألاظىبُت ْل الػما لخد ٤ُ٣زُت الخىمُت – ؾىاء في مجا ٫ؤولىٍتنا ؤو
ٖلى يىء ؤَضاٞها ،)3("..وكًذ في خىم أزغ مصجٗت ٖلى ؤلاصزاع باٖخباعٍ أصاة الخىمُت بأن"  ...مً ؤوظه الخىمُت
الكاملت جىمُت اإلاضزغاثَ ًٗٞ ،غٍ ٤جىمُتنا وػٍاصتنا ًجنٌ الا٢خهاص ال٣ىمى وٍبٗض ًٖ مكا٧ل الخطخم ومؿاوثه .
ولظلٞ ٪ةن الخاظت الٗامت جضٖى بلي جىمية اإلاضزغاث مً ؤظل جىُٟظ زُت الخىمُت والبٗض باال٢خهاص ال٣ىمى ًٖ مكا٧ل
الخطخم.)4("...
 -5الٗىإلات والخم في خماًت حؿم ؤلاوؿانٞ :بؿُُغة ٨ٞغ الٗىإلات ٖلى الٗالم بإؾغٍ طل ٪ال٨ٟغ الٛاع ١في اإلااصًت
واإلاٗلي لكإن اإلاىٟٗت ؤنبذ ٧ل شخئ في َظا الٗالم ٢ابل للخجاعة ُٞه بالبٌ٘ والكغاء و٧ل شخئ له زمً ،مما ؤصي لٗغى
ظؿض ؤلاوؿان هٟؿه في الؿى ١ؾىاء ؾى ١الغ ٤ُ٢الجضًض ؤو ؾى ١ججاعة ألاًٖاء ،مما ظٗل صو ٫الٗالم تنخم بىي٘
حكغَٗاث جٟغى خماًت لجؿم ؤلاوؿان باٖخباعٍ خ ٤مً الخ٣ى ١اللهُ٣ت واإلاغجبُت بدُاة ؤلاوؿان ،بل بدُاة اإلاجخم٘
٩٦ل ً ٠ُ٨ٞغجي ؤلاػصَاع والخ٣ضم في مجخم٘ ٖلُل ،وٍ٣هض بالخ ٤في خماًت ظؿم ؤلاوؿان ججغٍم ٧ل ٗٞل ؤو امخىإ
ًا
ًاطي ؾالمت الجؿم ،وج٣ىم جل ٪الخماًت ٖلى زالزت ؤع٧ان هي :ؤوال :خماًت الخ ٤في الؿحر الُبُعي لىْاث ٠الخُاة في
( ) فنصت اؼبادة  4منو بعد التعديل على أف " يقوـ االقتصاد يف صبهو رية مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادم كالعدالة االجتماعية ككفالة االشكاؿ اؼبختلفة
للملكية كاغبفاظ على حقوؽ العمل " ،مث جاء دستور  20 2لينص يف اؼبادة  4منو على أف " يهدؼ االقتصاد الوطٌت إرل ربقيق التنمية اؼبطردة الشاملة ،كرفع
مستول اؼبعيشة ،كربقيق الرفا ق ،كالقضاء على الفقركالبطالة ،كزيادة فرص العمل كاإلنتاج كالدخل القومى  .كتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة االجتماعية،
كالتكافل ،كضماف عدالة التوزيع ،كضباية حقوؽ اؼبستهلك ،كاحملافظة على حقوؽ العاملُت ،كاؼبشاركة بُت رأس اؼباؿ كالعمل يف ربمل تكاؿ يف التنمية ،كاالقتساـ
العادؿ لعوائدىا  ،"...كىو ماجاء بو نص اؼبادة  27من التعديل الدستورم الصادر عاـ  20 4كالذم جاء كاآليت " يهدؼ النظاـ االقتصادم إرل ربقيق الرخاء يف
كرفع مستول اؼبعيشة ،كزيادة فرص العمل كتقليل
البالد من خالؿ التنمية اؼبستدامة كالعدالة االجتماعية ،دبا يكفل رفع معدؿ النمو اغبقيقي لالقتصاد القومى،
معدالت البطالة ،كالقضاء على الفقر."...
كجاء نص اؼبادة  39منو لتصبغ على أداة التنمية األكرل اإلدخار كصف الواجب الوطٌت فجرم نصها على أف " اإلدخار كاجب كطٌت ربمية الدكلة كتشجعو ،كتضمن
اؼبدخرات كفقان ؼبا ينظمو القانوف".
( )2راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  8لسنة قضائية جبلسة . 983/2/5
( )3راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  227لسنة  2ؽ جبلسة .2000 / 2/2
( )4راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  2لسنة  4ؽ تنازع جلسة . 983/ / 9
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الجؿم :والظي ٌٗني :خ ٤ؤلاوؿان في ؤال ينبِ مؿخىاٍ الهخي ٩ٞل ٗٞل ًى٣و مً َظا الىهِب َى مؿاؽ بالخ ٤في
ؾالمت الجؿم ،ومً اإلاخهىع ؤن ًدضر َظا ًٖ َغٍ ٤بخضار مغى لم ً ً٨مىظىص مً ٢بل ؤو الؼٍاصة في ٖغى ٧ان
ًا
ًا
اإلاججى ٖلُه ٌٗاوي مىه ؾلٟا ،زاهُا :الخ ٤في الخ٩امل الجؿضي :والظي ٌٗنى :خماًت ظمُ٘ ؤًٖاء الجؿض الضازلُت
ًا
والخاعظُت وٖضم اإلاؿاؽ بسالًا الجؿم ،زالشا :الخ ٤في الخدغع مً آلاالم البضهُت :والظي ٌٗجىٖ :ضم ظىاػ اإلاؿاؽ
بجؿم ؤلاوؿان ؤو الٗبض به بإي نىعة حؿبب ؤلم ولى ٧ان طل ٪ألالم نٛحر()1؛ بال ؤن اإلاكغٕ الضؾخىعي اإلاهغي لم
ًخٗغى لهظا الخ ٤بك٩ل نغٍذ ٣ٞض حٗغى له مً مىُل ٤ههىم وؤخ٩ام جذٖل ٤بدىُٓم ؤلاظغاءاث الجىاثُت ٗ٦ضم
ظىاػ الخبـ وال٣بٌ والخٟخِل لئلوؿان بٛحر بطن ً٢اجي ،ؤوٖضم ظىاػ حجؼٍ ؤو خبؿه في ٚحر ألاما ً٦الخايٗت
َا
ًا
لل٣ىاهحن الهاصعة بدىُٓم السجىن٦ ،ما الًجىػ بًظاثه بضهُا وال مٗىىٍا ،وخغمت الخُاة الخانت؛ بال اإلاكغٕ الضؾخىعي
٢ض جيبه و٢ام بالىو الهغٍذ ٖلُه في الخٗض ٫الضؾخىعي لضؾخىع
.)2(2014
 2012الهاصع في ٖام
و٦ما لم ًخٗغى اإلاكغٕ الضؾخىعي اإلاهغي للىو نغاخت ٖلى الخ ٤في خماًت ظؿم ؤلاوؿان ٦إخض خ٣ى١
٦ ،2014ظل ٪ال جىظض ؤخ٩ام نغٍدت مً اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا جضٖ ٫لى َظا الخ ،٤بل صعظذ
ؤلاوؿان،بال في حٗضًل
ؤخ٩امها في الخضًض ًٖ الخ ٤في خماًت ظؿم ؤلاوؿان باٖخباعٍ ؤخض الخ٣ى ١اإلاىبش٣ت ووزُ٣ت الهلت بالخغٍت الصخهُت،
ًا
بما ًدى ٫بحن اإلاكغٕ وجُُ٣ضَا بىؾاثل بظغاثُت ؤو ٢ىاٖض مىيىُٖت جىا ٫مً الخماًت اإلا٣غعة لها صؾخىعٍا ،واؾخسلهذ
الخ ٤في الخٗىٌٍ الظي ٢غعٍ الكاعٕ الضؾخىعي ل٩ل مً اٖخضي ٖلى خ ٤ؤو خغٍت له ًٟ٨لها الضؾخىع ،ومً بُجنا الخ٤
في خماًت ظؿم ؤلاوؿان(.)3
( ) أ .خالد بن النول  :ضوابط مشركعية التجارب الطبية على جسم اإلنساف كأثرىا على اؼبسئولية اؼبدنية " دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستَت ،كلية اغبقوؽ كالعلوـ
السياسية ،جامعة سطيف ،-2-اعبزائر ،20 3-20 2 ،ص.3 ،30
( )2فجاء نص اؼبادة  60منو بالنص على أف " عبسد اإلنساف حرمة ،كاالعتداء عليو ،أك تشويهو ،أك التمثيل بو ،جردية يعاقب عليها القانوف كحيظر االذبار بأعضائو،
كال جيوز إجر أية ذبربة طبية ،أك علمية عليو بغَت رضاه اغبر اؼبوثق ،ككفقان لألسس اؼبستقرة يف ؾباؿ العلوـ الطبية ،على النحو الذم ينظمو القانوف".
كجاء نص اؼبادة  6منو لتنص على أف " التربع باألنسجة كاألعضاء ىبة للحياة ،كلكل إنساف اغبق يف التربع بأعضاء جسده أثناء حياتو أك بعد فباتو دبوجب موافقة
أك كصية موثقة ،كتلتزـ الدكلة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التربع باألعضاء كزراعتها كفقان للقانوف".
كجاء نص اؼبادة  8منو لتجسد كاجب الدكلة ذباه ىذا اغبق فنصت على أف" لكل مواطن اغبق يف الصحة كيف الرعاية الصحية اؼبتكاملة كفقان ؼبعايَت اعبودة الشاملة،
كتكفل الدكلة اغبفاظ على مرافق اػبدمات الصحية العامة اليت تقدـ خدماهتا للشعب كدعمها كالعمل على رفع كفاءهتا كانتشارىا اعبغرايف العادؿ.
كتلتزـ الدكلة بتخصيص نسبة من اإلنفاؽ اغبكومى للصحة ال تقل عن  %3من الناتج القومى اإلصبارل تتصاعد تدرجييان حىت تتفق مع اؼبعدالت العاؼبية.
عفاءىم منها طبقان ؼبعدالت
كتلتزـ الدكلة بإقامة نظاـ تأمُت صحي شامل عبميع اؼبصريُت يغطى كل األمراض ،كينظم القانوف إسهاـ اؼبواطنُت يف اشًتاكاتو أك إ
دخوؽبم.
كجيرـ االمتناع عن تقدًن العالج بأشكالو اؼبختلفة لكل إنساف يف حاالت الطوارئ أك اػبطر على اغبياة.
كتلتزـ الدكلة بتحسُت أكضاع اإلطباء كىيئات التمريض كالعاملُت يف القطاع الصحي.
كزبضع صبيع اؼبنشآت الصحية ،كاؼبنتجات كاؼبواد ،ككس ائل الدعاية اؼبتعلقة بالصحة لرقابة الدكلة ،كتشجع الدكلة مشاركة القطاعُت اػباص كاألىلي يف خدمات
الرعاية الصحية كفقان للقانوف".
كيرتبط ذلك اغبق باغبق يف حق اؼبواطن يف طعاـ كشراب صحي كىو ما جاء بو نص اؼبادة  79من التعديل الدستورم الصادر عاـ  20 4كالذم جرم على أف"
لكل مواطن اغبق يف غذاء صحى ككاؼ كماء نظيف ،كتلتزـ الدكلة بتأمُت اؼبوارد الغذائية للمواطنُت."....
كيرتبط ذلك أيضان باغبق يف فبارسة الرياضة لضركرة الرياضة للسالمة الصحية ،كىو ما كرد باؼبادة  84من التعديل الدستورم كالذم جرم نصها على أف " فبارسة
الرياضة حق للجميع ،كعلي مؤسسات الدكلة كاجملتمع اكتشاؼ اؼبوىوبُت رياضيان كرعايتهم ،كازباذ ما يلزـ من تدابَت لتشجيع فبارسة الرياضة".
( )3راجع د .ؿبمود على أضبد مدىن ،اؼبرجع السابق ،ص.40 ،400
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ُ
-6الٗىإلات وخغٍت البدث الٗلمي وؤلابضإ :بالُب٘ في ػمً الٗلم وؤلابضإ واللظان اجسظا ؤؾاؾا للؿُُغة ٖلى
الٗالم ،وَما ألاؾاؽ في ج٣ؿُم الٗالم بلي هىٖحن مً الضو ٫صو ٫مخ٣ضمت حؿىؽ ،وصو ٫مخسلٟت حؿاؽ ،و٢ض اَخم
 ،1971زم ؤٖلً ٖجنما بك٩ل ؤ٦ثر نغاخت في صؾخىع
 ،2012وظاء
الضؾخىع اإلاهغي بناجحن الخغٍخحن مىظ صؾخىع ٖام
ًا
 2014مٗلىا ب٩ل خؿم وظؼم ٖجنما(.)1
الخٗضًل الضؾخىعي في
وكض أهضث اإلادىمت الضؾخىعٍت الٗلُا في أخيامها ٖلى الخم في خغٍت البدث الٗلمى فلًذ بأن"
...الخغٍاث ألاؾاؾُت التي ٟ٦لها الضؾخىع للمىاَىحن ٧اٞت هي خغٍت البدض الٗلمى ،طل ٪ؤن َظٍ الخغٍت هي مً الخغٍاث
التي ال جىٟهل وال جىٟهم ًٖ شخو الباخض الٗلمىٞ ،ال مٟاع٢ت بُجنا وبِىه وال ًخهىع لها ُ٦ان ؤو وظىص اؾخ٣الال
ٖىه ،وبطا ٧ان ظىَغ َظٍ الخغٍت َى مُل ٤الخغٍت ٖلى هدى ٚحر نناجي ،ألن ؤي ُ٢ض ٖلحنا مهما َان ،بن َى بال هٟي لها،
وؤًت ٖ٣ىبت في َغٍ٣ها ولى يالذ بال ٖضواها ٖلحنا.)2("...
وأهضث هظلً في أخيامها ٖلى الخم في خغٍت ؤلابضإ فلًذ بأن"  ...ل٩ل مىاًَ خغٍت البدض الٗلمي
ًا ًا
وؤلابضإ الٟجي والش٣افي م٘ يمان وؾاثل حصجُٗها ،ما٦ضة بظل ٪ؤن ل٩ل ٞغص مجاال خغا لخُىٍغ مل٩اجه و٢ضعاجهٞ ،ال
ًجىػ جىدُتنا ؤو ٞغى ُ٢ىص ظاثغة جدض مجنا ،طل ٪ؤن خغٍت ؤلابضإ جمشل ظىَغ الىٟـ البكغٍت وؤٖم ٤مُُٗاتنا ،ون٣ل
( ) قد نص دستور  97على اغبريتُت يف مادة كاحدة كىي اؼبادة  49منو فنص على أ ف " تكفل الدكلة للمواطنُت حرية البحث العلمى كاإلبداع األديب كالفٍت
كالثقايف ،كتوفر كسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ىذه اغبرية كالنهوض هبا " ،كقد كرد بدستور  20 2يف اؼبادة  59منو على أف " حرية البحث العلمى مكفولة .
كاعبامعات كاجملامع العلمية كاللغوية كمراكز البحث العلمى مستقلة ،كزبصص ؽبا الدكلة نسبة كافية من الناتج القومى".
كقد جاء باؼبادة  46منو على أف" حرية اإلبداع بأشكالو اؼبختلفة حق لكل مواطن.
كتنهض الدكلة بالعلوـ كالفنوف كاآلداب ،كترعي اؼببدعُت كاؼبخًتعُت ،كربمى إبداعاهتم كابتكاراهتم ،كتعمل على تطبيقها ؼبصلحة اجملتمع.
كتتخذ الدكلة التدابَت الالزمة للحافظ على الًتاث الثقايف الوطٌت ،كتعمل على نشر اػبدمات الثقافية".
فقد جاء التعديل الدستورم يف  20 4بالنص إجابة للسؤاؿ الذم ديكن أف يطرح ؼباذا تلتزـ الدكلة بتشجيع البحث العلمى؟ ،كبتحديدبتحديد نسبة معينة تنفق على
البح ث العلمى فجاء نص اؼبادة  23منو بالنص على أف " تكفل الدكلة حرية البحث العلمى كتشجع مؤسساهتا ،باعتباره كسيلة لتحقيق السيادة الوطنية كبناء اقتصاد
اؼبعرفة ،كترعي الباحثُت كاؼبخًتعُت ،كزبصص لو نسبة من اإلنفاؽ اغبكومى ال تقل عن  %من الناتج القومى اإلصبارل تتصاع د تدرجييان حىت تتفق مع اؼبعدالت
العاؼبية.
كما تكفل الدكلة سبل اؼبسامهة الفعالة للقطاعُت اػباص كاألىلي كإسهاـ اؼبصريُت يف اػبارج يف هنضة البحث العلمى".
مث جاء نص اؼبادة  66منو ليؤكد على ذلك اغبق بالنص على أف " حرية البحث العلمي مكفولة ،كتلتزـ الدكلة برعاية ا لباحثُت كاؼبخًتعُت كضباية ابتكاراهتم كالعمل
على تطبيقها".
مث جاء نص اؼبادة  67ليتكلم عن حرية اإلبداع بشكل مفصل غَت مسبوؽ يف الدساتَت السابقة فجرم نصها على أف " حرية اإلبداع الفٍت كاألديب مكفولة ،كتلتزـ
الدكلة بالنهوض بالفنوف كاألداب ،كرعاية اؼببدعُت كضباية إبداعاهتم ،كتوفَت كسائل التشجع الالزمة لذلك.
كال جيوز رفع أك ربريك الدعاكل لوقف أك مصادرة األعماؿ الفنية كاألدبية كالفكرية أك ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة ،كال ت كقع عقوبة سالبة للحرية يف
اعبرائم اليت ترتكب بسبب عالنية اؼبنتج الفٌت أك األديب أك الفكرم ،أما اعبرائم اؼبتعلقة بالتحريض على العنف أك التمييز بُت اؼبواطنيُت أك الطعن يف أعراض األفراد،
فيحدد القانوف عقوباهتا.
كللمحكمة يف ىذه األحواؿ إلزاـ احملكوـ عليو بتعويض جزائي للمضركر من اعبردية ،إضافة إرل التعويضات األصلية اؼبستحقة لو عما غبقو من أضرار منها ،كذلك كلو
كفقان للقانوف".
كبالطبع حرية اإلبداع لكي تتحقق ؽبا اغبماية الكاملة كاف البد من كجود نص دستورم حيمى حقوؽ اؼبلكية الفكرية كىو ما جاء النص عليو يف اؼبادة  69منو كاليت
جرم نصها على أف " تلتزـ الدكلة حبماية حقوؽ اؼبلكية الفكرية بشيت أنواعها يف كاؼة اجملاالت كتنشئ جهازاَ ـبتصاَ لرعاية تلك اغبقوؽ كضبايتها القانونية ،كينظم
القانوف ذلك".
( )2راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  3لسنة  22قضائية جلسة .2002/7/7
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ٖىانغ الخلٞ ٤حنا ،وبط٧ائَا ٧اٞل لخُىٍتناٞ ،ال ج٩ىن َامضة بل بن الخ٣ضم في ٖضًض مً مٓاَغٍ ًغجبِ بنا ،)1("...وٖغفذ
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا ًا
اإلادىمت هظلً خغٍت ؤلابضإ فلًذ بأن"..ؤلابضإ – ٖلمُا ٧ان ؤم ؤصبُا ؤم ٞىُا ؤم ز٣اُٞا -لِـ بال مىٟ٢ا خغا واُٖا
ًا
ًا
ًا
ًدىاو ٫ؤلىاها مً الٟىىن والٗلىم جخٗضص ؤق٩الها ،وجخابحن َغاث ٤الخٗبحر ٖجناٞ ،ال ً٩ىن ه٣ال ٧امال ًٖ آزغًٍ ،وال جغصًض
ًا
ألعاء وؤ٩ٞاع ًخضاولها الىاؽ ُٞما بُجنم – صون جغجِب ؤو جهيُٟها ؤو عبُها ببًٗها وجدلُلها – بل ًخٗحن ؤن ً٩ىن بُٗضا ًٖ
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
الخ٣لُض واإلادا٧اة ،وؤن ًىدل ٖمال طَىُا وظهضا زال٢ا ،ولم ً ً٨ابخ٩اعا ٧امال ظضًضا ٧ل الجضة ،وؤن ًخسظ ٦ظل ٪زىبا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ماصًا – ولى ٧ان عؾما ؤو نىجا ؤو نىعة ؤو ٖمال خغُ٦ا – ٞال ًىٛلٖ ٤لى اإلابضٕ اؾخئشاعا ،بل ًخٗضاٍ بلي آزغًٍ اهدكاعا
ًا
لُ٩ىن مازغا ٞحنم.)2("..
-7الٗىإلات والخم في الخفاّ ٖلى آلازاعٖ :لى الغٚم مً ٧ىن الخًاعة اإلاهغٍت مً ؤ٢ضم الخًاعاث ٖلى وظه
البؿُُت ،بال ؤن الضؾاجحر اإلاهغٍت حٗغيذ لهظا الخ ٤جدذ مؿمي الخ ٤في الش٣اٞت ولم جًٟي بىو نغٍذ خماًت
 ،)3(2014وَٗض طل ٪الخ ٤مً الخ٣ى ١الجماُٖت التي ًُل٤
لآلزاع والترار بال مً زال ٫الخٗضًل الضؾخىعي الهاصع في
ٖلحنا الجُل الشالض مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَٗجى طل ٪ؤن ل٩ل البكغ الخ ٤في الاهخٟإ واإلاكاع٦ت الٗاصلت في الٟىاثض التي
جيخج ًٖ اؾخ٣ال ٫مىاعص الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت(.)4
الخاجمت
ًا
لِـ مً الخ٨مت الخٗامل م٘ الٗىإلات بمىُ ٤الغ ٌٞاإلاُل ٤ؤو ال٣بى ٫اإلاُلٞ ،٤هي ْاَغة جاعٍسُت ٢اثمت ٗٞال،
وَىا ٥في ٧ل صولت مً صو ٫الٗا٫م وبهٟت زانت الىامي مجنا جُاعًٍ ٨ٞغٍحن ،جُاع ًاٍض الٗىإلات وٍغي ٞحنا ؤننا جدمل
ًا
الضًم٣غاَُت واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان للضولت زهىنا ؤن َظٍ الضوٌٗ ٫اوي مىاَىحنا في الٛالب مً نٗىباث في مماعؾت
الضًم٣غاَُت وجغصي في وي٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞحنا ،وجُاع ًغي ؤن الٗىإلات ماهي بال بخخال ٫ظضًض للضوً ٫دىاو٧ ٫ل مىاحي
الخُاة في الضولت مً ز٣اُٞت واظخماُٖت وا٢خهاصًت وبُئُت ٠ًُٗٞ ،مً ؾلُت الضولت لهالر الضو ٫ال٨بري واإلااؾؿاث
الضولُت ،والظي ؤُٖي لهظا ؤلاججاٍ ألازحر ال٣ىة الجضلُتَ ،ى وظىص مٗاًحر مؼصوظت واهخ٣اثُت في الٗالم للضًم٣غاَُت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان.
وٍجب الاٖترا ٝبإن الٗىإلات ججم٘ بحن الخُاعًٍ الؿاب٣حنٞ ،الٗالم آلان ؤ٦ثر جغابُا وجضازال بحن ؤَغاٞه ،وال
ج٩اص حؿخُُ٘ ؤي صولت ؤن حِٗل بمٟغصَا بُٗضا ًٖ بُ٣ت اإلاجخم٘ الضوليٞ ،ىدً ظمُٗا فى ٢اعب واخض ،وبطا ٧اهذ بٌٗ
مٓاَغ الٗىإلات ٢ض جًمىذ اؾخٛال ٫ال٣ىي للًُٗ« ،٠الٛجى لل٣ٟحر» ٞةن َىا ٥مٓاَغ ؤزغي للٗىإلات ؤًًا جبحن
جًاٞغ الجهىص لخماًت وظىص اإلاجخم٘ البكغي وجماؾ٨هٞ ،الٗال٢اث الضولُت ٢ض جؼاًضث بك٩ل ٦بحر٩ٞ ،ان مً الالػم
( ) راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم 5لسنة  22قضائية جلسة .2005/2/ 3
( )2راجع حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  2لسنة  5قضائية جلسة . 997/ /4
( )3كالذم نصت اؼبادة  49منو على أف " تلتزـ الدكلة حبماية األثار كاغبفاظ عليها ،كرعاية مناطقها ،كصيانتها ،كترميمها ،كاسًتداد ما استورل عليو منها ،كتنظيم
التنقيب عنها كاإلشراؼ عليو .كحيظر إىداء أك مبادلة أم شئ منها .كاالعتداء عليها كاالذبار فيها جردية ال تسقط بالتقادـ".
كتنص اؼبادة  50منو على أف " تراث مصر اغبضارم كالثقايف ،اؼبادم كاؼبعنول ،جبميع تنوعاتو كمراحلو الكربم ،اؼبصرية القددية ،كالقبطية ،كاإلسالمية ،ثركة قومية
كإنساينة ،تلتزـ الدكلة باغبفاظ عليها كصيانتها ،ككذا الرصيد الثقايف اؼبعاصر اؼبعمارم كاألديب كالفٍت دبختلف تنوعاتو ،كاالعتداء على أم من ذلك جردية يعاقب عليها
القانوف .كتورل الدكلة اىتماما خاصان باغبفاظ على مكونات التعددية الثقافية يف مصر".
( )4د .ياسر سالمة عبد احلليم أضبد شويتو ،اؼبرجع السابق ،ص.386
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وي٘ الًىابِ واإلاٗاًحر خماًت للجمُ٘ ،ومً َىا ظاء الخىاٖ ٤ٞلى الٗضًض مً ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر ا٫صولُت خماًت للجمُ٘،
واإلاخمشل في الاجٟاُ٢اث الضولُت ،والتي اؾخٟاص مجنا اإلاىاَىحن في الضو ٫وٖلي ألازو الىامُت مجنا ٞالخ٣ى ١الؿُاؾُت
واإلاضهُت لهم ٢ض ػاصث في ٖهغ الٗىإلات ،بال ؤن طل٧ ٪ان ٖلى خؿاب الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في ْل ا٢خهاص
الؿى.١
و٢ض خاولىا في َظا البدض الخٗغٖ ٝلى الٗىإلات وظظوعَا ،والٟاع ١بُجنا وبحن الٗاإلاُت ،واإلامحزاث والُٗىب التي
جترجب ٖلى الٗىإلات ،زم جُغ٢ىا للُغ ١اإلاؿخسضمت لض ٘ٞالضو ٫لخٗضًل صؾاجحرَا في بَاع اإلاٟاَُم الٗاإلاُت الجضًضة ٖىإلات
الىو الضؾخىعي ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بالترُٚب ؤو الترَُب ،وثهاولىا في الجناًت نىع وهماطط مً الىهىم ال٣اهىهُت
الضؾخىعٍت اإلاهغٍت التي جدمل ال٨ٟغ الٗالمي الخالي ؾىاء الا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي والبُئي والؿُاسخي ،وما ًاٍض
جبجي طل ٪ال٨ٟغ مً ؤخ٩ام اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا.
وفي الجناًت البض ؤن هىضر ؤن الٗالم ٧له في مٟترَ ١غ ١بؿبب الٗىإلات ٞةما ؤن ج٩ىن الٗىإلات هي ؤلاه٣اط الخ٣ُ٣ي
للبكغٍت بإن جازظ البٗض ؤلاوؿاوي ،ؤو جخجغص الٗىإلات مً َظا البٗض ؤلاوؿاوي وج٩ىن َُمىت الؿى ١والغبذ هي اإلاؿُُغ
واإلادغ ٥الىخُض للٗىإلات ٞخهبذ الٗىإلات مغخلت ظضًضة مً مغاخل الاؾخٗماع.
كابمت اإلاغاح٘
ً
أوال :اإلاغاح٘ بالٗغبُت:
 - 1ص .أخمض فخحي ؾغوع :هٓغاث في ٖالم مخٛحر ،صاع الكغو ،١الُبٗت ألاولي. 2003،
 - 2ص .حابغ بً زلفان بً ؾالم الهُالي :الٗىإلات وجإزحرَا ٖلى الىٓم ال٣اهىهُت الُ٣غٍت " صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت في
يىء الدكغَ٘ الٗماوي" ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،خ٣ى ١ال٣اَغة.2014 ،
 - 3حىن عالؿخىن ؾىٌ :اننُاع الٗىإلات وبٖاصة ازترإ الٗالم ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،م٨خبت ألاؾغةٖ ،ام
 ،2015جغظمت أ .مدمض الخىلي.
 - 4أ .زالض بً الىىي :يىابِ مكغوُٖت الخجاعب الُبُت ٖلى ظؿم ؤلاوؿان وؤزغَا ٖلى اإلاؿئىلُت اإلاضهُت" صعاؾت
م٣اعهت" ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؾُُ ،-2-٠الجؼاثغ.2013-2012 ،
 - 5أ .قغيهان حمُل مسامغٍ :جضوٍل الضؾاجحر ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،ألاعصن.2013-2012 ،
 - 6ؤٖ .بض الخالم ٖبض هللاٖ :ىإلات الؿُاؾت والٗىإلات الؿُاؾُت ،بدض ميكىع بمجلــت البرإلاــان الٗــغبي ،ا٫ؾىت الشامىت
والٗكغون  -الٗضص  :102بًلى( ٫ؾبخمبر)  ،2007مخاح ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ٖلى مى:٘٢
.http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v102/studies.html
 - 7ص .فًل هللا مدمض إؾماُٖل :الٗىإلات الؿُاؾُت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2008 ،
 - 8ص .نالح الغكب :بـُـً ٖـالـمُـت ؤلاؾـالم والٗـىلـمـت ،بدض م٣ضم إلااجمغ التربُت ألاو ٫واإلا٣ام جدذ ٖىىان "التربُت في
ٞلؿُحن ومخٛحراث الٗهغ"،اإلاىٓم في الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن.2004 ،
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 - 9صَ .الٌ ًاؾين الِٗس ي :الؿُاصة بحن مٟهىمها الخ٣لُضي واإلاٗانغ صعاؾت في مضي جضوٍل الؿُاصة في الٗهغ
الخايغ ،مجلت ظامٗت صمك ٤للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،اإلاجلض  ،26الٗضص ألاو.2010 ،٫
-10صٖ .بض الىانغ حىضلي :ؤلاججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاٟؿغة إلاضي جإزحر الٗىإلات وماؾؿاتنا اإلاالُت والا٢خهاصًت ٖلى
ؾُاصة الضولت في ْل الىٓام الضولي الجضًض ،بدض م٣ضم بلي اإلالخ٣ي الىَجى الشالض ،اإلاىٓم بمٗغٞت ظامٗت بخاهت جدذ
ٖىىان :مبضؤ الؿُاصة في ْل الىٓام الضولي الجضًض ،واإلاىٓم ًىمي  13-12ماًى .2010
-11ص .هماٌ الضًً ٖبض الغني اإلاغس ي :الخغوط مً ٞش الٗىإلات ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الُبٗت
ألاولي..2002 ،
-12ص .مدمض حماٌ ٖثمان حبرًل :الىٓم الؿُاؾُت ،صون هاقغ ،صون جاعٍش.
 -13ص .مدمىص ٖلى أخمض مضوى :صوع اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في اؾخجالء اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ً٣ىم
ٖلحنا الىٓام ال٣اهىوي اإلاهغي "،صعاؾت م٣اعهت" ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،خ٣ى ١خلىان..2015،
 -14ص .مهُفي أخمض خامض عيىان :ال٣ٟغ في ْل الٗىإلات صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى الضو ٫اإلاخ٣ضمت والىامُت وصو٫
الٗالم الشالض ،الضاع الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الُبٗت ألاولي 2011.-2010،
-15ص .محى مدمض مؿٗض :صوع الضولت في ْل الٗىإلات " صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب،
الُبٗت ألاولي..2006 ،
-16أ .منى ػهىصة :ؤلا٢لُمُت والٗىإلات ،مدايغاث جم ال٣ائنا لُلبت الٟغ٢ت الشالشت ٖلىم ؾُاؾُت للٗام الجامعي
٧ ،2012 -2011لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،الجؼاثغ.
 -17ص .مُمون الُاَغي ٖ :ىإلات الا٢خهاصٖ -ىإلات ألاػماث :الىظه الخ٣ُ٣ي لل٣غٍت ال٩ىهُت ،بدض ميكىع ٖلى
قب٨ت ؤلاهترهذ:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/12
_18صً .اؾغ ؾالمت ٖبض الخلُم أخمص قىٍخه  :الخإنُل الخاعٍخي وألاؾاؽ الٟلؿٟي ل٨ٟغة ٖاإلاُت ال٣اهىن في
ال٨ٟغ ال٣اهىوى والدكغَ٘ ؤلاؾالمى ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،خ٣ىٖ ١حن قمـ.2014 ،
ً
زاهُا :اإلاغاح٘ ألاحىلُت:
1-Marshall Mc Luhan and Quentin Fiore, War and Peace in the Global Village: An Inventory of
Some of the Current Spastic Situations That Could Be Eliminated. By More feed forward, New York; 1969.
2-Baylis & Smith:The Globalization of world politics ,Oxford university press, London,1997.
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 الجؼاثغ،غ٨ؿم "ؤ" ظامٗت مٗؿ٢  ؤؾخاطة مؿاٖضة،ًُلت خاط مدمضٞ ألاؾخاطة
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: ملخو
١ً ؤَمها ٖلى ؤلاَال٨ً  بن لم،ًاًا الاظخماُٖت التي جىاظه اإلاجخم٘ الجؼاثغي٣إخض ؤَم ال٦ ًُت الجغٍمت٢ جبرػ
ٍ وَظ.ضاع ما ينخم بنا لظاتنا٣ ٖلمُت مخٗضصة ومجنا ٖلم الاظخمإ الظي بم٫ى٣ُا مً خٞألامغ الظي ًخُلب جضزال مٗغ
ترابٚ٘ ؤلاوؿان بلى صواثغ الاٞت مدؿلُت وحُٗل ؤلابضإ وجضٞا٣ ز٤الٓاَغة جلٗب صوعا باعػا في اؾخالب الصخهُت وجسل
،هغ والدؿلِ وجيخهي بداالث مً السجً والاهخداع٣مً في ال٨ً  والهل٘ الظيٝ الخى٤ٍاإلااصي بلى الجغٍمت وجمغ بُغ
ٍت اإلاسُُت وَبىٛضان ألاصم٣ٞ  مما ًاصي بلى،ُهٞ  ٖملُت الخىمُت٠٢ وجى،ىمُت٩ؾاص ألاهٓمت وؤلاصاعاث الخٝ هدُجت
خهاص اإلاخضإ مما٢م الضًىن الخاعظُت التي حكىٍ نىعة الا٦اخل وجغاٟالء الٛغم الٗمل والٞ غص وهضعةٟمؿخىي صزل ال
ًُت٣ وجبرػ ؤَمُت َظٍ ال،ًغٍبت ٌٗبعون بنا بلى صهُا ؤخالمهم اإلاؼمىت٦  الجغٍمت٥ىب ؾبُل ؾلى٧٘ اإلادخاظحن بلى عًٞض
. خهاصًت التي جىاظه َظٍ ألامت٢ًاًا الاظخماُٖت والا٣ ٖلُه خل اإلاًٗالث وال٠٢ىننا اإلادىع ألاؾاسخي الظي ًخى٧ في
. اإلاجخم٘ اإلاضوي،اإلااؾؿاث الامىُت،  الجغٍمت اإلاىٓمت:اليلماث اإلافخاخُت

Abstract:
Highlighting the issue of crime as one of the most important social issues facing the
Algerian society, if not the most important at all which requires cognitive interference from
multiple scientific fields, including sociology, which as much as it cares for its own. This
phenomenon plays a prominent role in the usurpation of personal and create an authoritarian
culture and the disruption of creativity and pay rights to the circles of alienation leading to
crime and go through the path of fear and panic, which lies in the oppression and domination
and ending cases of imprisonment and suicide, as a result of corrupt regimes, government
departments, and stop its development process, leading to the loss of the planned drain and
falling per capita income and the scarcity of jobs and the prohibitively high prices and the
accumulation of foreign debt, which distort the image of the economy level, pushing the
needy to ride for the behavior of the crime tax crossing out to minimum chronic dreams, and
highlights the importance of this issue to be the main theme of which will depend upon
solution dilemmas and issues social and economic facing this nation.
Key words: organized crime, Security institutions, civil society.
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ملضمت
ًا
ؤنبدذ الجغٍمت اإلاىٓمت بٗىانغٍ ا الجضًضة جمشل زُغا ٦بحرا ًىاظه الضو٧ ٫اٞت ،ؾىاء ٧اهذ صوال مخ٣ضمت ؤو
هامُتٞ ،بالغٚم مً ؤن الجغٍمـ ــت اإلاىٓمت حٗض ْاَغة ٢ضًمت ٧ان ًُلٖ ٤لحنا ٞـي الؿاب ٤ظماٖاث اإلااُٞا ؾىاء ٧اهـذ ماُٞا
بًُالُت ؤو ؤمغٍُ٨ت ؤو عوؾُت بال ؤن ؤزُاعَا ٧اهذ ٢لُلت وؿبُا وحؿتنض ٝصو ٫مدضصة.
ؤنبدذ الجؼاثغ ٛ٦حرَا حكهض جدغٞ ٥ىاٖل ٚحر قغُٖت ٦جماٖاث الجغٍمت اإلاىٓمت والخغ٧اث ؤلاعَابُت
ومىظاث الهجغة ٚحر الكغُٖت والؿغٍت وٚحرَا مً ؤهىإ الخجاعة ٚحر عؾمُت طاث الُبُٗت الٗابغة للخضوص ،وبم٩اهُت
ج٣اَ٘ َظٍ التنضًضاث الجضًضة وال٣ضًمت ما ٌٗ٣ض اإلاؿخىي ألامجي في اإلاىُ٣ت وبم٩اهُت امخضاصٍ لضو ٫حِٗل بمىإي وؿبي
ٖلى َظٍ الٓاَغة .وجضَىع ألامً ؤلاوؿاوي بلى ْهىع اإلاجاٖاث وألامغاى ال٣اجلت وٚحرَا.
الاقيالُت :بلى ؤي مضي ٧اهذ هجاٖت اإلااؾؿاث الامىُت الخانت في الى٢اًت مً الجغٍمت اإلاىٓمت في الجؼاثغ ؟
أَمُت الضعاؾت :جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً زال ٫ؤَم الخُىعاث التي ٖغٞها اإلاجخم٘ ٟ٦ترة اهخ٣الُت ملُئت
بالخٛحراث والخٟاٖالث الش٣اُٞت في ٖالم ؤنبذ ّ
ٌكبه ب٣غٍت نٛحرة .و لظا ًخم مٗالجت الاق٩الُت مً زال ٫الٗىانغ
الخالُت:
أوال :الجغٍمت اإلاىٓمت (ؤلاعَاب ،،اإلاسضعاث.)...،زاهُا :اإلااؾؿاث الامىُت الخانت (اإلاجخم٘ اإلاضوي ،مماعؾت الخ٨م الغاقض.)....،مىهجُت الضعاؾت:
اإلاىهج اإلاخب٘ :الىنٟي الخدلُلي مً زال ٫ؤؾلىب الاؾخيباٍ الظي ً٣ىم ٖلى اؾخيخاط ؤ٩ٞاع مُٗىت مً ْاَغة
ٖامت ،بمؼط الخدلُل الىا٢عي بحن الدصخُو واإلاٗالجتّ ،
وجمذ الاؾخٗاهت بالٗضًض من الضعاؾاث والبدىر والخ٣اعٍغ
واإلاغاظ٘ اإلاسخلٟت التي ؾاٖضجىا في جدلُل ألا٩ٞاع وعبُها م٘ بًٗها البٌٗ بهىعة مىُُ٣ت وٖلمُت ،والتي ؤونلخىا بلى
زالناث وهخاثج ٖلمُت في مجا ٫الخض والى٢اًت مً الجغٍمت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
ملاعبت اإلاىكف :وَى ًخٗل ٤بالٟغص ،وفي ٧ل مجخمٕ هجض "ؤصواعا" و"مغا٦ؼا" ول ً٨ؤؾاؽ ج٩ىٍجنا ونُٛها جسخلٟان
مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وفي ٧ل مغ٦ؼ اظخماعي َىاٖ ٥الماث جاصي بلى ُ٢ام الؿلى ٥الٗاصي ،ومٗجى طل ٪ؤن اإلاى ٠٢لِـ
مجغص ٗٞل ول٨ىه في وا ٘٢ألامغ جىٗ٢اث للٟٗل ،طل ٪ألهه ٖىضما وكتر ٥في ؤي مى ٠٢اظخماعي َبُعي ٞةهىا هخى ٘٢م٣ضما
للؿلى ٥الظي ًهضع ًٖ آلازغًٍ .
 /1الجغٍمت اإلاىٓمت:
حٗض الجغٍمت اإلاىٓمت ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ؤلاظغام الجؿُم الظي ٌك٩ل جدضًا زُحرا ألظهؼة الٗضالــت الجىاثُـت
وألامىُت الٗضًض مـً بلضان الٗالم ،خُض ؤنبدذ الجغٍمت اإلاىٓمت بٗىانغَا ؤلاظغامُت الجضًضة جججي ؤمىالا َاثلت ٚالبا
ما ج٩ىن مً مهاصع ٚحر مكغوٖـت ٧اإلججاع باإلاسضعاث ؤو ألاؾلخت بما ٞحنا ؤؾلخت الضماع الكامل ؤو اؾخٛال ٫اليؿاء
وألاَٟا ٫ؤو ٚؿُل ألامىا ٫وبصزالها في بَاع الا٢خهاص اإلاكغوٕ لخهبذ ؤمىالا مكغوٖت وٚحرَا مً ألاوكُت ؤلاظغامُت،
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وَى ما ظٗل ٢ىة الجغٍمت المهٓمت جؼصاص ًىما بٗض ًىم ولم حٗض م٣خهغة ٖلى الضو ٫ال٣ٟحرة بل ؤنبدذ آزاعَا جُا٫
الضو ٫الٛىُت ،مما ظٗل َـظٍ الجغٍمت ؤخض اإلاكا٧ل الغثِؿت والهامت التي جىاظـه اإلاجخم٘ الضولي(.)1
اإلاُلب ألاوٌ :ؤلاعَاب وأَم اإلالاعباث ألامىُت إلاىاحهخه:
ًا
ؤخُاها في َظا ألامغ ألهه مً ألامىع
ل٣ض جباًيذ الاظتناصاث في وي٘ حٗغٍ ٠مدضص لئلعَاب ،ولغبما ؾاص الخالٝ
الخالُٞت للمجخم٘ الضولي بهٟت ٖامت في الاوؾاٍ ألا٧اصًمُت بهٟت زانت ،وطل ٪بؿبب ازخال ٝاإلاهالر وجباًً الُ٣م
وألاًضًىلىظُاث ،بال ؤن الجام٘ اإلاكتر ٥بحن البكغٍت ٧اٞت خُا ٫طلً ،٪خمشل في بظمإ الىاؽٖ ،لى يغوعة وي٘ خض
ٞانل ل٩ل اإلاماعؾاث ؤلاعَابُت ،وَى بظمإ حٗضصث بػاءٍ الىؾاثل واإلا٣ترخاث والهُ ٜالىٓغٍت والٗملُت التي ًجغي
جىُْٟها في مجا ٫م٩اٞدت ؤلاعَاب ،وٖلى هدى خضا بال٨شحرًً في َظا الٗالم ،بلى ع ٘ٞالهىث مُالبحن بًغوعة الخٟغٍ٤
بحن ؤلاعَاب اإلاجغص اإلااطي واإلاضان ،وخ ٤الكٗىب في اإلاُالبت باؾترصاص خ٣ى٢ها(.)2
وٖلى الغٚم مً ؤَمُت حٗغٍ ٠ؤلاعَاب ٦إؾاؽ لخدضًض مٗالم الٓاَغة بال ؤهه ال ًىظض حٗغٍ ٠مخٖ ٤ٟلُه
لخٗغٍْ ٠اَغة ؤلاعَابٞ ،شمت اججاٍ لضي بٌٗ الباخشحن في مٟهىم ؤلاعَاب بالتر٦حز ٖلى اإلاٗجى اللٛىي ْ.هغث ٧لمت
1355و ظاءث مً اللٛت الالجُيُت terrorو لها ما ً٣ابلها في ظمُ٘ اللٛاث
بعَاب  terreurألو ٫مغة في اللٛت الٟغوؿُت ٖام
ألاوعوبُت وهي حٗجي في ألانل زىٞا ؤو ٢ل٣ا مخىاَُا مً تنضًض ٚحر مإلى ٝوٚحر مخى.)3(٘٢
وَٗغٞه ٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص "بإهه مهُلر ؾُاسخي ًغظ٘ الي ظماٖت الُٗ٣ىبُحن التي ٖغٞذ بإٖمالها ؤلاعَابُت
٦ .1794ما وعصث في ال٣امىؽ " "LAROUSSEؤن ؤلاعَاب َى مجمىٖت ؤٖما٫
1793و
الٗىُٟت ببان الشىعة الٟغوؿُت ما بحن
الٗى ٠التي جغج٨بنا مجمىٖاث زىعٍت ؤو ؤؾلىب ٖى ٠حؿخسضمه الخ٩ىمت" وفي ٢امىؽ عوبحر "ؤن ؤلاعَاب َى الاؾخسضام
المهٓم لىؾاثل اؾخصىاثُت للٗى ٠مً ؤظل جدَ ٤ُ٣ض ٝؾُاسخي(". )4
و٢ا ٫ؤًًا ":جغَبىن به ٖضو هللا وٖضو٦م  "...ألاهٟا ٫آلاًت .60و٢ا "٫ألهخم ؤقض عَبت في نضوعَم مً هللا"...
الخكغ آلاًت. 13
الٗالمي ؤن ؤلاعَاب َى اؾخسضام الٗى٠
ة
و٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم" :عٚبت وعَبت بلُ..."٪ؤما في اإلاىؾىٖت الٗغبُت
ؤو التنضًض به الؾخسضام الٗى ٠ؤو الضٖغ .ؤما في مىؾىٖت الٗال٢اث الضولُت ؤن ؤلاعَاب َى ؤي وكاٍ ج٣ىم به الضولت ؤو
ٚحر الضولت َضا ٝؾُاؾُت مدضصة(.)5
بِىما ٖغٞه آزغ بمٟهىمحن ؤخضَما واؾ٘ والشاوي يُ ،٤وباليؿبت للمٟهىم الىاؾ٘ ٣ُٞهض بؤلاعَاب "الجىاًت
ؤو ظىدت ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ًيخج ًٖ جىُٟظَا والخٗبحر ٖجنا ما ًشحر الٟؼٕ ".ؤما اإلاٟهىم الًُٞ ٤اإلعَاب ٌٗجي "
( ) عبد الفتاح مصطفي الصيفي كآخركف ،اعبردية اؼبنظمة التعريف كاألمناط كاالذباىات ،الرياض :أكادديية نايف العربية للعلوـ االمنية،ط ، ، 999ص
. 9
( )2ؿبمد فتحي ،كاقع اإلرىاب يف الوطن العريب .الرياض :مركز الدراسات كالبحوث جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية، 999،ص.22
( )3اؼبرجع نفسو ،ص ص .22-2
( ) 4أضبد فتحي سركر كآخركف "،تعريف اإلرىاب "،يف اؼبلتقي الدكرل :اإلرىاب :التحديات القانونية،القاىرة 9-8،يوليو ،2006ص. 2
( )5حسُت سهيل الفتالكم ،اإلرىاب الدكرل كشرعية اؼبقاكمة ،عماف :دار الثقافة للنشر كالتوزيع،ط،200 ،2.ص.23
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ألاٖما ٫ؤلاظغامُت التي ً٩ىن َضٞها ألاؾاسخي وكغ الغٖب والخىٗ٦ ٝىهغ شخصخي وطل ٪باؾخسضام وؾاثل حؿخُُ٘
زل ٤خالت مً الخُغ الٗام ٗ٦ىهغ ماصي" )1(.وٍدىاوله ُ٣ٞه آزغ بالىٓغ لُبُٗخه الضولُتُٗٞ ،غٞه بإهه "ٖمل ًدؿم
بالٗىً ٠هضع ًٖ ظماٖت ًا
ٚالبا ما ج٩ىن طاث َبُٗت صولُت لخدٚ ٤ُ٣اًت ؾُاؾُت مما ًجٗل َظٍ ألاٖما ٫مازغة ومً
قإننا وكغ الخى ٝوالغٖب وطل ٪باؾخسضام اإلاخٟجغاث لخضمحر الؿ ٪٨الخضًضًت والؿضوص ،وحؿمُم اإلاُاٍ اإلاؿخسضمت
للكغب ،ووكغ ألامغاى اإلاٗضًت بما ًاصي لخل ٤خالت مً الٟىضخى وٖضم الاؾخ٣غاع بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ )2(".
وٖغٞه الض٦خىع ؾالضاها ؤلاعَاب في مٟهىمه الٗام "َى ٧ل ظىدت ؤو ظىاًت ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ًاصي اعج٩ابنا
ؤو ؤلاٖالن ٖجنا بلى بخضار طٖغ ٖام ًسل ٤بُبُٗخه زُغا ٖاما ٞاإلعَاب ًىُىي ٖلى بقاٖت الٟؼٕ والخى ٝفي هٟىؽ
الىاؽ باؾخسضام وؾاثل بظغامُت مخُىعة ؤبغػَا الخٟجحر والخضمحر وجسغٍب اإلامخل٩اث واإلاغا ٤ٞالٗامت والخانت ٖالوة
ٖلى الاٚخُا ٫واخخجاػ الغَاثً والاٖخضاء ٖلى وؾاثل الى٣ل البرًت والبدغٍت والجىٍت ،وٍ٩ىن ؤلاعَاب صولُا بطا اؾتنضٝ
مهلخت صولُت وبظلً ٪م ً٨الىٓغ بلُه ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ظغٍمت صولُت ؤؾاؾها مسالٟت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام(.)"3
ومً الاَغ الىٓغٍت اإلاٟؿغة لئلعَاب:
هٓغٍت نغإ الُ٣مً :ىُل ٤عواص هٓغٍت نغإ الُ٣م  value conflitفي جدلُل الٓىاَغ الاظخماُٖت ٥ؤلاعَاب مًالترار الىٓغي للم٨ٟغًٍ الاوعوبُحن وألامغٍُ٨حن الؾُما ماع٦ـ في جدضًضٍ إلاك٩لت الهغإ الاظخماعي بط جغي َظٍ
الىٓغٍت ؤن ْاَغة ؤلاعَاب حٗىص الى نغإ الُ٣م وازخال ٝاإلاهالر .
الىٓغٍت الى٣ضًت :ظاءث ٦غص ٗٞل لالججاٍ اإلااع٦سخي ال٣اثم ٖلى الهغإ الُب٣ي ومً ؤبغػ عواصَا َبرماؽ بط خضصَبُٗت الاػمت ل٩ل حكُ٨ل اظخماعي .وٍغي ؤن اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة(ما بٗض الخضازت ) حٗاوي مً ؤػماث ز٣اُٞت بؿبب
ازخال ٫البىاء الش٣افي ال٣اثم ٖلى الش٣اٞت الصخهُت والخيكئت الاظخماُٖت وَى ما ؤَلٖ ٤لُه "اؾخٗماع صهُا اإلاٗاف" التي
هي البىاء الٟى١يللمجخم٘ والتي حٗ٨ـ بىاء الصخهُت والخيكئت الاظخماُٖت والش٣اٞت اإلاجخمُٗت.
هٓغٍت الغؤي الٗام واإلاك٨الث الاظخماُٖت :ومً ؤبغػ عواصَا "ماهؼ" ً MANISغي ؤهه مً زال ٫الغؤي الٗام ًمً٨الخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث الاظخماُٖت مً مىٓىع ؤمجي وطل ٪مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى مسخل ٠المق٨الث الاظخماُٖت مشل
ؤلاعَاب ؤي التر٦حز ٖلى البٗض الظاحي ٧الخى ٝمً الجغٍمت والٗى ٠وٚحرَا في جٟؿحر ْاَغة ؤلاعَاب) 4(.وَىا ٥الٗضًض مً
الىٓغٍاث مجنا :الىٓغٍت الىُُْٟت ،ؤلاهدغاُٞت ،الخٟاٖل الغمؼي( .)5ؤما نىع ؤلاعَاب ٞىجملها:

( ) العموش اضبد فالح ،مستقبل اإلرىاب يف ىذا القرف  ،.الرياض  :مركز الدراسات كالبحوث جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية،ط  ، ،2006.ص
ص .36-35
( )2ؿبمد فتحي ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
( )3خالد السيد ،اإلرىاب الدكرل كاعبهود اؼببذكلة ؼبكافحتو ،القاىرة :اؼبركز االعالمي األمٍت ،د ت ف ،ص.02
()4إماـ حسنُت خليل ،حنو اتفاؽ دكرل لتعريف اإلرىاب  :اعبرائم اإلرىابية يف التشريعات اؼبقارنة  .مصر :مركز اػبليج للدراسات
االسًتارتيجية،2008،ص ص. 4-9
()5سهيل حسُت الفتالكم ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
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الهىعة الاولي :ؤلاعَاب ػمً الؿلم:وطل ٪بإن جماعؽ خ٩ىمت ما بد ٤ظماٖت ما ؾُاؾُت ال٣م٘ والا٢هاء مما
ًض ٘ٞالازحرة الي مماعؾت ؤلاعَاب ٦غص ٗٞل ٖلي اإلاماعؾاث الخ٩ىمُت ،و٢ض جماعؽ الخ٩ىمت اإلاٗتر ٝبنا ا٢لُمُا ؤو صولُا
ؤلاعَاب بُٛت عؾالت لضو ٫ازغي ؤو إلعؾاء ؾُاؾت مُٗىت ؤو إلهجاػ ؤَضا ٝا٢خهاصًت.
الهىعة الشاهُت :ؤلاعَاب ػمً الخغب:نى ٠ال٣اهىن الضولي مً زال ٫اجٟاُ٢ت الَاي وال٣اهىن الجىاجي الضولي
ظغاثم الخغب الى زالر َىاث-1:٠ظغاثم الخغب-2ظغاثم يض الاوؿاهُت -3ظغاثم اباصة الجيـ البكغي .
ؤما ؤلاعَاب ٣ٞض ٖضٍ ال٣اهىن الجىاجي الضولي ظغٍمت مؿخ٣لت مًاٞت الحنا مً ؤق٩الها:
٢-1خل الاٞغاص ؤو ٧امل ؤٞغاص الجماٖت ؾىاء ٧اهذ مضهُت ؤو ٖؿ٨غٍت صون بظغاءاث ؤو مبرعاث ٢اهىهُت مٗتر ٝبنا.
-2بلخا ١يغع ظؿضي ؤو ٖ٣لي ظؿُم باألٞغاص.
-3بزًإ الجماٖت ٖمضا ألخىا ٫مِٗكُت مكِىت ب٣هض الاَال.)1(٥
عؤي الٗضًض مً اإلادللحن ان جُىع الٓاَغة ؤلاعَابُت جغجبِ باإلاؿخىي الاظخماعي وؤن ال٣ٟغ والخسلٌٗ ٠مالن
٦إٖضاء في الجؼاثغ ،وؤن ً٩ىن ؤلاعَاب عص الٟٗل اإلا٣ابل للمخٛحراث الا٢خهاصًت الخُحرة ،حٗبحرا ًٖ سخِ اإلاجخمٗاث
والٟئاث اإلاُدىهت ،وٍخى ٘٢ؤن ٌؿخٛل ؤلاعَابُىن الخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي في ال٣غن ال٣اصم ،في جدىًل ألامىا ٫وألا٩ٞاع
والخٗلُماث بحن مىاٗ٢هم ،مً ؤ٢صخى ألاعى بلى ؤصهاَا ،بىاؾُت ألاهٓمت اإلاهغُٞت الٗاإلاُت وقب٩اث ؤلاهترهذ ...وٍإحي َظا
في زًم اهدكاع اإلاهالر الصخهُت وٞغى ؾُُغة الخجاعة واإلاا ٫وُٚاب الُ٣م وألازال ١التي جد٨م اإلاجخمٗاث(.)"2
ومً الُبُعي ان حؿهم الٗىامل الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بضوع ٦بحر في ُ٢ام ؤلاعَاب ،خضصث َظٍ الٗىامل
بؿخت مٓاَغ هي :اؾخمغاع وظىص هٓام ا٢خهاصي صولي ظاثغ ،والاؾخٛال ٫ألاظىبي للمىاعص الُبُُٗت والىَىُت وجضمحر ما
لضي بٌٗ البلضان مً ؾ٩ان وؤخُاء ،ووؾاثِ ه٣ل وَُا٧ل ا٢خهاصًت ،والٓلم والاؽحٛال ٫الؿُاسخي والاظخماعي
والا٢خهاصي واهتنا ٥خ٣ى ١الاوؿان وال٣ٟغ والجىٕ والك٣اء وزُبت ألامل(.)3
اإلاُلب الثاوي :الجغٍمت اإلاىٓمت واإلاسضعاث:
 اإلاسضعاث:
ْاَغة اهخاط وحٗاَي اإلاسضعاث مك٩لت ٖاإلاُت ال ً٩اص ًسلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي مً آزاعَا ٦ما ؤن الخ٩الُ٠
 120ملُاع صوالع
ؤلاظغاءاث الضولُت واإلادلُت إلا٩اٞدت اهدكاع اإلاسضعاث والخىُٖت بإيغاعَا وٖالط اإلاضمىحن ؾىىٍا ج٣ضع بـ :
٦ ،2000ما
ٞخجاعة اإلاسضعاث جمشل وؿبت8باإلااثت مً مجمىٕ الخجاعة الٗاإلاُت ،خؿب ما ظاء في ج٣غٍغ ألامم اإلاخدضة لؿىت
ؤن الاججاع في قتى ؤنىا ٝاإلاسضعاث ٖبر الٗالم جسخل ٠مً صولت ألزغي خؿب َبُٗت الا٢خهاص ومؿخىاٍ في جل ٪الضو،٫

( )رائد قاسم ،اإلرىاب كالتعصب عرب التاريخ ،د ب ف:د د ف ،2005 ،ص .32
( )2خليل حسن ،قضايا دكلية معاصرة ،بَتكت :دار اؼبنهل اللبناين،ط، ،2008ص .9
)3( Gaston Bouthoul, Définitions of Terrorism, in International Terrorism and world Security,
edited by Danid cartton and carlo schaerf, London, 1975 p52.
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ٞالًغع الا٢خهاصي ًخمشل في ٖضم ٢ضعة الجهاػ ال٣اثم ٖلى جدضًض خؿاب الىاجج الضازلي الخام والىاجج اإلادلي ؤلاظمالي
بض٢ت هٓغا لؤلمىا ٫الُاثلت واإلاخضاولت في الؿى ١والتي ًهٗب ج٣ضًغَا().1
ًٞال ًٖ ما ؾبٞ ٤ان الجؼاثغ حٗغ ٝجىامي ججاعة اإلاسضعاث الؾُما بٗض ان جدىلذ اإلاىُ٣ت الى م٩ان ٖبىع
للمسضعاث الهلبت مشل الهحروًٍ ،ال٩ى٧اًحن ،ال٨غا٦ .٥ما جم حجؼ ألاَىان مً اإلاسضعاث اإلاىظهت هدى قغ ١ؤوعبا ًٖ
َغٍ ٤اإلاٛغب وقما ٫اٞغٍُ٣ا ٦ما جم حجؼ ألاَىان مً ال٩ى٧اًحن ٖلى ا٫خضوص الجؼاثغٍت اإلاالُت –اإلاٛغبُت.
وبنظا حك٩ل اإلاسضعاث تنضًضا ٦بحرا للجؼاثغ الؾُما في الجاهب الا٢خهاصي هاَُ ًٖ ٪وٍالتنا في الجاهب
الاظخماعي بط اهدكغ حٗاَحنا في نٟى ٝالكباب مما ٌك٩ل ؤؾاؾا الهدكاع الٗضًض مً الامغاى الٗابغة للخضوص ،طل ٪ؤن
الخٗاَي اإلاخٗضص ٫لخ٣ىت الىاخضة ًاصي الى اهخ٣اٞ ٫حروؽ ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿبت وؾِ اإلاضمىحن والظي ما لبض ان
اهدكغ زاعط الخضوص لِك٩ل بضوعٍ تنضًضا امىُا ٖابغا للخضوص .ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بن لخجاعة اإلاسضعاث الخٔ ال٨بحر
والىاٞغ في الجغٍمت اإلاىٓمت وؤن ٖىاثضَا حؿخٛل ليكاَاث ؤزغي(.)2
الجغٍمت اإلاىٓمت هي التي جغج٨بنا اإلاىٓماث ؤو ٖهاباث بظغامُت بنض ٝجد ٤ُ٣م٩اؾب طاجُت ومىا ٘ٞماصًت
٧االؾخدىاط ٖلي اإلاا ٫واإلامخل٩اث ،ؤما الٟٗل ؤلاظغامي ُٞتر ٥جإزحرا له هُا ١مدضوص ال ًخجاوػ هُا ١الطخاًا)3( ،و
ٌؿخسضم الباخشىن مهُلخاث مخباًىت في الخٗبحر ًٖ ا٫ظغٍمت اإلاىٓمت هظ٦غ مً بُجنا "الجغٍمت الاختراُٞت" ،و"الجغٍمت
اإلاخ٣ىت" ،و"الجغٍمت اإلاسُُت" ،ؤما الانُالح ألا٢غب َى "الخىُٓماث ؤلاظغامُت" لالٖخباعاث الخالُت:
الجغٍمت اإلاىٓمت لِؿذ ظغٍمت واخضة وال ًغج٨بنا شخو واخض ؤو وكاٍ بظغامي واخض ،بل َى مكغوٕ ًدخىي
ٖليؤوكُت بظغامُت مخٗضصة وٍ٣ىم بنا ؤهاؽ مخٗضصون.
الخىُٓم ؤلاظغامي مخباًً ومسخل ٠ألاق٩ا ٫بضءا مً ٖهاباث الجاهدحن وظماٖاث اللهىم والاجداصاث
ؤلاظغامُت الٗاإلاُت واإلااُٞا .والجغٍمت اإلاىٓمت جىُٓم ماؾسخي زابذ وَظا الخىُٓم له بىاء َغمي ,مؿخىٍاث للُ٣اصة٢ ,اٖضة
للخىٟيط  ,ؤصواع ومهام زابخت وصؾخىع صازلي ناعم ًًمً الىالء والىٓام وٞغم للترقي في بَاع الخىُٓم م٘ اإلادآٞت ٖلى
اؾخمغاع وب٣اء اإلاىٓمت(.)4
وَٗغ ٝال٣اهىن ؤلاًُالي الجغٍمت اإلاىٓمت :في هو اإلااصة 416م٨غع مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ٖلى" ؤن الٟٗل ُ٦غٝ
في مىٓمت بعَابُت م٩ىهت من زالزت ؤشخام ,ؤو ؤ٦ثر ,وجخمحز َظٍ الجغٍمت بإن ؤًٖاء اإلاجمىٖت ؤو الٗهابت ٌؿخٗملىن
٢ىة وؾلُت الٗهابت اإلاخمشلت في "٢اهىن الهمذ" ل٩ي ٌؿخضمىا مجنا ال٣ضعة ٖلى اعج٩اب الجغٍمت والاؾدُالء بك٩ل
مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلى ؤلاعاصة ؤو الؿُُغة ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي لخد ٤ُ٣ؤعباح ٚحر ٖاصلت ؤو مكغوٖت".

( ) البشرم ؿبمد األمُت ،الفساد كاعبردية اؼبنظمة .الرياض :أكادديية نايف العربية للعلوـ األمنية،ط  ، 2007 ،ص.79
( )2ؿبمود شريف بسيوين :اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية ،القاىرة :دار الشركؽ ،ط، ،2004ص .24
(  )3البشرم ؿبمد األمُت ،مرجع سبق ذكره ،ص .80
( )4عارؼ غالييٍت" ،اعبردية اؼبنظمة كاساليب مكافحتها " ،حبث معد للًتقية لرتبة رائد يف قول االمن الداخلي اؼبديرية العامة لقول االمن الداخلي،
معهد قول االمن الداخلي ،دكرة النقباء اؼبرشحُت لرتبة رائد،ص.6
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ؤما ال٣اهىن الؿىَؿغيٞ :ىهذ اإلااصة 260اإلاًاٞت ل٣اهىن الٗ٣ىباث " شخو ٌكاع ٥في مىٓمت وٍداٖ ٔٞلى
اهًمامه لها وٖلى ؤؾغاعَا وٍماعؽ ؤوكُت جدؿم بالٗى٦ ٠هض ٝفي خض طاجه ؤو ًدهل ٖلى ؤعباح بىؾاثل بظغامُت,
ٌٗا٢ب بالخبـ الاهٟغاصي ؤو الاٖخ٤ا ٫إلاضة جهل بلى زمـ ؾىىاث ٖلى ألا٦ثر ,وٍسً٘ للٗ٣اب ٧ل شخو ًغج٨ب اي
ٖمل بظغامي بالخاعط في خالت ُ٢ام اإلاىٓمت بدىُٟظ ؤو مداولت جىُٟظ ؤوكُتنا ٧لُا ؤو ظؼثُا في ؾىَؿغا()"1.
ل٣ض ٖغٞذ الجؼاثغ جىامي ْاَغة مغيُت وهي الجغٍمت اإلاىٓمت ب٩ل ؤهىاٖها وؤق٩الها مً ٚؿُل ألامىا ٫بلى
ججاعة البكغ بلى تنغٍب ألاؾلخت و٦ظا تنغٍب السجاثغ زانت في مىُ٣ت صً٩ا ٫اإلاالُت التي حٗخبر ؤَم مىُ٣ت ؤو الخل٣ت
ألاؾاؾُت لتنغٍب السجاثغ٦ ،ما حٗغ ٝجىامي ْاَغة زُحرة ؤال وهي ججاعة اإلاسضعاث التي حٗغ ٝهمىا ؾغَٗا زانت بٗض
جدى ٫اإلاىُ٣ت بلى م٩ان ٖبىع للمسضعاث الهلبت مشل الهحروًٍ ،ال٩ى٧اًحن ،وال٨مُاث الهاثلت مً اهىإ الؿمىم الٟخا٦ت
التي جضزل ألاعاضخي الجؼاثغٍت ًٖ َغٍ ٤خضوصَا الٛغبُت م٘ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت والجىىبُت م٘ ٧ل مً الىُجغ ،مالي
ومىعٍخاهُا(.)2
/2اإلاؤؾؿاث الامىُت الخانت:
لخُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في حٗؼًؼ اإلاماعؾاث الضًم٣غاَُت وجغؾُش آلُاث الخ٨م الغاقض بالجؼاثغ ،وبن جد٤ُ٣
مشل َظا الخدىٌ ٫ؿخضعي بٖاصة الىٓغ في ُُٟ٦ت جغقُض صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي مً زال ٫بخضار ه٣لت هىُٖت ٖلى مؿخىي
ألاصاء وحٗؼٍؼ صٖاثم الخ٨م الغاقض.3
 - 1مضا زُل جُٟٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي:بن الخ٨م الغاقض ًذوٞغ ٖلى آلُاث حؿاَم بضوعَا في جُٟٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي
وحٗؼٍؼ صوعٍ٦ ،ما حٗمل الش٣اٞت الؿُاؾُت بضٖمها للمجخم٘ وجىٞحر مخُلباجه ومً ؤظل جد ٤ُ٣اإلاجخم٘ اإلاضوي الغقاصة
الؿُاؾُت ًخُلب ج٨غَـ مجمىٖت مً الىؾاثل حٗمل ٖلى همى وجضُٖم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي)4(.
اإلاُلب ألاوٌ :حٗؼٍؼ آلُاث الخىم الهالح:
حٗض ٖملُت حٗؼٍؼ آلُاث الخ٨م الهالر ؤؾاؽ جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ألُت لترؾُش الخ٨م الغاقض بالىًَ
الٗغبي ،وظىَغ ؤلانالح الؿُاسخي ًخمدىع في جُٟٗل ؤصاء اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت مً زال ٫جإؾِـ ٖ٣ض اظخماعي ظضًض
بحن الضولت واإلاجخم٘ اإلاضوي ،وجم٨حن مسخل ٠ال٣ىي والخ٩ىٍىاث الاظخماُٖت مً الخٗبحر ًٖ مهالخها وجىنُل مُالبنا بلى
الضولتًٞ ،ال ًٖ ب٢غاع الخٗضصًت وٞسر اإلاجا ٫ؤمام جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وجد ٤ُ٣اؾخ٣اللُتنا ًٖ الضولت وب٢غاع
خغٍت حكُ٨ل الخىُٓماث الؿُاؾُت وبلٛاء الخضوص والُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى ؤوكُتنا في الجؼاثغ ،ومً م٣ىماث حٗؼٍؼ

( )اعبردية اؼبنظمة ،شؤكف قانوينة ،يف اؼبوقع االلكًتكين www.startimes.com
( )2اؼبرجع نفسو( ،اؼبوقع االلكًتكين).
()3خَتة بن عبد العزيز " ،دكر اجملتمع اؼبدين يف ترقية اغبكم الراشد منوذج اؼبنطقة العربية " ،مذكرة ماجستَت يف العلوـ السياسية كالعالقات الدكلية ،جامعة
بن يوسف خبدة اعبزائر ،كلية اؿعلوـ السياسية كاإلعالـ ،قسم علوـ سياسية كعالقات دكلية ،2007 ،ص 43
( )4اؼبرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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آلُاث الخ٨م الهالر ب٢غاع مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث م٘ جىٞحر يماهاث ومخُلباث جد ٤ُ٣اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت التي
حٗض مً ؤَم آلُاث بىاء الخ٨م الهالر ()1.
٦ما ًخًمً حٗؼٍؼ صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي لترؾُش الخ٨م الغاقض جد ٤ُ٣مبضؤ مؾاءلت الخ٩ىمت وجد ٤ُ٣الكٟاُٞت
والضًم٣غاَُت ،ويمان مكاع٦خه في حؿُحر الكاون الٗامت التي حٗض مً ؤَم ممحزاث الخ٨م الهالر .
ولُ٨خمل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في مؿاءلت الخ٩ىمتٞ ،ال بض مً ا٢تراهه بىؾاثل بٖالم وصخاٞت خغة بُٗضة ًٖ
ؾُُغة الضولت ل٩ي جخم ً٨مً الغ٢ابت ٖليألاصاءَ ًٖ ،غٍ٦ ٤ك ٠مشال ًٞاثذ الٟؿاص واؾخيباٍ الخ٣اث ٤مً زال ٫ما
ج٣ىم به مً ٖغى وجدلُل للمٗلىماث مما ًم ً٨اإلاجخم٘ اإلاضوي مً مداؾبت ومؿاءلت اإلاؿئىلىن الخ٩ىمُحن(.)2
ومً َىا ًخطر ؤن جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ألُت لترؾُش الخ٨م الغاقض ًخُلب مجمىٖت مً المباصت ًمً٨
خهغَا ُٞما ًلي:
زل ٤بِئت مالثمت لٗمل اإلاجخم٘ اإلاضوي ،مً زال ٫وي٘ ٢اهىن ًخًمً الخغٍاث ألاؾاؾُت مشل:خغٍت الخجم٘،والخٗضص ،واإلاكاع٦ت والخٗبحر.
يغوعة بعؾاء قغا٦ت مخىاػٍت بحن الضولت واإلاجخم٘ اإلاضوي.الخإُ٦ض ٖلى الهلت ال٣اهىهُت بحن اإلاماعؾاث الضًم٢غاَُت وٖمل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.بٖاصة الىٓغ في ال٣ىاهحن اإلااَغة لٗمل مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ.خماًت خ٣ى ١اإلاىاَىحن ،وحؿهُل اجها ٫ألاٞغاص بالخُاة الٗامت ،ومً َظا اإلاىٓىع ٞةن اإلاجخم٘ اإلاضوي ٌٗخبرالىظه الؿُاسخي للمجخم٘.
ٖلى الضولت التزام ا٫خُاص اليؿبي بػاء ٢ىي اإلاجخم٘ اإلاضوي وجىُٓماجه اإلاسخلٟت ،والٗمل ٖلى بقغا٦ها في اجساطال٣غاعاث بض ٫الٗمل الاؾدكاعي الك٨لي ،والخس ٠ُٟمً ؤلاظغاءاث البحرو٢غاَُت في الخٗامل مٗها ،وجغ٦حز مغا٢بتنا ٖلحنا
في خضوص ما ٌؿمذ به ال٣اهىن ،وًٍمً الؿحر الخؿً للىٓام الٗام(.)3
ولخُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي وبىاء الخ٨م الهالر البض مً بصعاط عؤؽ اإلاا ٫الاظخماعي ؤو ما ٌؿمى بالكب٩اث
اإلاضهُت )  ( Civil Networkبلى ظاهب ألاظهؼة الخ٩ىمُت في ج٣ضًم الٗضًض مً الخضماث ٖلى مسخل ٠ألانٗضة الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت .وخؿب الباخض" عوبغث بىجىام ) ٞ" ( Robert Putnamةن عؤؽ اإلاا ٫الاظخماعي ٌٗخبر ؤؾاؽ الخ٩ىمت
الغقُضة الظي ًاصي بلى بىاء الش٣ت والخٗاون الاظخماعي وجدؿحن ؤصاء الُ٣إ الخ٩ىمي ومداعبت ٧ل مداوالث الٟؿاص
( ) الطاىر بلعيور" ،اجملتمع اؼبدين كبديل سياسي يف الوطن العريب " ،ؾبلة العلوـ اإلنسانية  ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ،العدد  ،2006 ، 0 :ص :
. 29
()2ىشاـ عبد الكرًن" ،اجملتمع اؼبدين كدكره يف التنمية السياسية باعبزائر" ،مذكرة اؼباجستَت يف العلوـ السياسية كالعالقات الدكلية ،جامعة بن يوسف بن
خدة اعبزائر ،قسم العلوـ السياسية كالعالقات الدكلية،2006 ،ص.35 :
( )3عمرك عبد اهلل" ،مؤشرات اإلدارة الرشيدة مكافحة الفساد كالتمثيل كا ؼبساءلة" ،كرقة مقدمة إرل اؼبلتقي العريب حوؿ اإلدارة الرشيدة خيار لإلصالح
اإلدارم كاؼبارل ،القاىرة ،مام.2008
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صازل َظٍ ألاظهؼةًٞ ،ال ًٖ صوعٍ في جىظُه وجىُٖت ؤٞغاص اإلاجخم٘ وحؿهُل اجهالهم بالخُاة الٗامت ،ومً َظا اإلاىٓىع
ٞةن عؤؽ اإلاا ٫الاظخماعي ٌٗخبر الىظه الؿُاسخي للمجخم٘(.)1
٦ما ؤن جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي ًخُلب حٗؼٍؼ آلالُاث الغثِؿت لبىاء الخ٨م الهالر اإلاخمشلت في الكٟاُٞت
اإلاخٗل٣ت بدغٍت جض ٤ٞاإلاٗلىماث إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى ظاهب ج٨غَـ مكاع٦ت المظخم٘ اإلاضوي في نى٘ ال٣غاعاث م٘
يمان خغٍت الخىُٓم والخٗبحر.
وججضع ؤلاقاعة في َظٍ الهضص ؤن حٗؼٍؼ آلُاث الخ٨م الهالر ٦مخٛحر عثِـ لخُٟٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي مغجبُت
بخُبُ ٤ؾُاصة ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بخإمحن خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان باليؿبت لؤلٞغاص وال٣ىي الاظخماُٖت في اإلاج جم٘ م٘ يمان
اؾخ٣اللُتنا( .)2
جد ٤ُ٣مبضؤ الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت ًٖ َغٍ ٤بصعاط بصاعة الُ٣اٖحن الٗام والخام وماؾؿاث اإلاجخم٘اإلاضوي في بصاعة الخ٨م لكاون الضولت ،وَظا ال ًخد ٤٣بال مً زال ٫ج٣ىٍت ال٣ضعاث اإلااؾؿُت لضي مىٓماث اإلاجخم٘
اإلاضوي ُٞما ًخٗل ٤بخ٣ىٍت ا٢٫ضعة ٖلى نُاٚت الؿُاؾاث ومخابٗت جىُٟظَا وجُُ٣م هخاثجها٦ ،ما ججض ؤلاقاعة ٖلى ج٣ىٍتنا
في مؿاءلت الُ٣اصاث الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت في بَاع التر٦حز ٖلى مباصت الخ٨م الهالر ٧الجزاَت والكٟاُٞت لغ ٘ٞمؿخىي
ؤصاء َظٍ اإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ىمُت ،وفي َظا الهضص البض مً ألازظ مً ا٫ججاعب الىاجخت في َظا اإلاجا ٫مً الضو٫
ألازغي(.)3
ومً زال ٫ما ؾبً ،٤خطر ؤن جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي مغَىن بخٗؼٍؼ الٗال٢ت الخٟاٖلُت الترابُُت بحن آلُاث
الخ٨م الهالر مً زال ٫حٗؼٍؼ ٢ضعاث َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى اإلاؿاءلت في بَاع الكٟاُٞت والجزاَت م٘ يمان اؾخ٣اللُذَا
وخغٍت الخٗبحر وؾُاصة ال٣اهىن و٦ظل ٪بػالت الخضوص والُ٣ىص اإلاٟغوى ٖلى َظٍ اإلاىٓماث بالىًَ الٗغبي.
اإلاُلب الثاوي :وؾابل جفُٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي.
بن صولىت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وٖ ٠٢اث٣ا ؤمامها في ؤصاء وُْٟتنا ،مً ؤظل جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي البض
مً ج٨غَـ مجمىٖت مً الىؾاثل حٗمل ٖلى همى وجضُٖم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضاٞه وٍمً٨
خهغَا في ما ًلي:
ؤوال :الىؾُلت ال٣اهىهُت٣ً :هض بنا الضولت بجمُ٘ ؤَغَا ال٣اهىهُت ،والتي حؿمذ بخُٟٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي وبُٖاثه
الخماًت والخغٍت الالػمت لخغ٦خه ووكاَه ،وَؿمذ بمزخل ٠ال٣ىي الاظخماُٖت بالخٗبحر ًٖ آعائنا واججاَاتنا بُغٍ٣ت
مىٓمت وؾلُمت وٍخدضص َظا ؤلاَاع بىظىص صؾخىع مؿدؿ٣ى ٖلُه قٗبُا٣ً ،غ الخٗضصًت الخؼبُت وخغٍت ج٩ىًٍ الهُئاث
واإلاىٓماث الى٣ابُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ،وٍدمي خغٍاث وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤن ًًمً هٓام الخ٨م الضؾذوعي
الٟهل بحن الؿلُاث(.)4
( )ىشاـ عبد الكرًن ،مرجع سبق ذكره ،ص .37
( )2الطاىر بلعيور ،مرجع سبق ذكره ،ص . 30
( )3خَتة بن عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص . 44
( )4الطاىر بلعيور ،مرجع سبق ذكره ،ص . 30
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ؤن جدترم ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جد٨م وجًبِ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.البض مً اخترام وخماًت قغُٖت الضؾخىع مً زال ٫اخترام الىٓام ال٣اهىوي.بن وظىص مىٓىمت ٢اهىهُت ٢ىٍت ٞى ١الجمُ٘ حٗمل ٖلى زل ٤صولت ال٣اهىن واإلااؾؿاث وبالخالي ج٩ىن َغي ١ؤمان
للضولت واإلاجخم٘ ٞهي حٗمل صوع الىؾُِ بحن الضولت واإلاجخم٘ اإلاضوي مً ؤظل جىُٓم الٗال٢ت بُجنما)1(.
زاهُا :الىؾُلت الؿُاؾُت .بن جغؾُش اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت ٌٗخبر مً الٗىامل ألاؾاؾُت لخ٣ىٍت اإلاجخم٘ اإلاضوي،
ٞالخدى ٫الضًم٣غاَي ال ًخد ٤٣بمجغص الخهىٍذ ٖلى ال٣ىاهحن بل ًدخاط بلى بٖاصة بىاء هٓام مجخمعي بإ٦مله ،بن خغٍت
الخٗضص الؿُاسخي وال٨ٟغي وخغٍت ب٢امت اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت واخترام الخضاوٖ ٫لى الؿلُت والغ٢ابت الؿُاؾُت ٧لها
حٗمل ٖلى ج٣ىٍت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وَى بضوعٍ ٌٗمل ٖلى جشبُذ الضًم٣غاَُت ٦ىٓام خ٨م(.)2
زالشا :الىؾُلت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت :وٍ٣هض بنا جد ٤ُ٣صعظت ٖالُت مً الخُىع الا٢خهاصي والاظخماعي
٦إؾاؽ البض مىه لخل ٤اإلاجخم٘ اإلاضوي.
عابٗا :الىؾُلت الش٣اُٞت وؤلاًضًىلىظُت:مً ؤَم ؤؾـ جُىٍغ اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ وبٗض الجنًت والٟٗالُت في
وكاَاجه وكغ ُ٢م اإلاكاع٦ت والىالء في اإلاجخم٘ ،مما ال قُٞ ٪ه بإن اإلاجخم٘ اإلاضوي ال ًيكِ  ِ٣ٞبىظىص َُا٧ل
جىُٓمُت مؿخ٣لت ًٖ الؿلُاث الٗامتٞ ،ال ُ٢مت لهظٍ الهُا٧ل بطا لم حٗؼػ ز٣اٞت مضهُت ألن اإلاجخم٘ اإلاضوي ٢بل ٧ل شخيء
َى مجم٘ ز٣افي ،ولهظا ٞةن جُٟٗل اإلاجخم٘ اإلاضوي ًدخاط مؿب٣ا بلى جإصخي ٫اإلاٟاَُم واإلاباصت اإلاضهُت في خُاة ألاٞغاص،
وَظا ما ٌؿخضعي بخضار حُٛحر ٖملي في الٗاصاث الٗ٣لُت والغوخُت ،بط ًسغط الىاؽ مً الُاثُٟت بلى مىاػ ٫اإلاجخم٘،
ٞخ٩ىًٍ اإلاجخم٘ اإلاضوي ًغجبِ بىٓام الُ٣م زانت الاؾخ٣اللُت والخغٍت الصخهُت والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت التي ج٣ىم ٖلي
ز٣اٞت الدؿامذ وٖضم الخٗهب والخدحز٦ ،ما حٗمل ٖلى صمج ؤٞغاص اإلاجخم٘ إلاؼٍض مً الاهههاع الاظخماعي وحٗؼٍؼ مبضؤ
اإلاىاَىت والابخٗاص ًٖ ز٣اٞت الٗى ٠والخٗهب وبالًغوعة ٞةن ٞاٖلُت مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي جدخاط بلى ُ٢م وز٣اٞاث
ؾُاؾُت صاٖمت للٗمل الجماعي(.)3
الخاجمت
للخضًض ًٖ الٓغو ٝالتي مهضث لخٟصخي الجغٍمت في الجؼاثغ البض مً الخإُ٦ض ٖلى جضازل ٖاملحن وَما الٗامل
الا٢خهاصي ،وٍمشل بضاًت ْهىع ؤ ٤ٞألػماث ا٢خهاصًت بالجؼاثغ والٗامل الؿُاسخي اإلاخمشل في الخدى ٫الضًم٣غاَي
ٗ٦املحن جٟؿحرًً في جٟصخي الجغٍمت اإلاىٓمت ب٩ل ؤهىاٖها في الجؼاثغ .م٘ التر٦حز ٖلى الٓغو ٝالضازلُت وُ٢اؽ الخإزحر
والخإزغ بحن َظًً اإلاخٛحرًً في ببغاػ الٓاَغة اإلاغيُت بالجؼاثغ.
ؤنبدذ َظٍ الٓاَغة جبدض ًٖ اإلاىاَ ٤التي جامً لها الخماًت والٟٗالُت الالػمت ليكاَها زانت في جل٪
اإلاىاَ ٤التي ج٩ىن ٞحنا الضولت ٖاظؼة ًٖ ُ٢ام بىْاثٟها ألاؾاؾُت بما ٞحنا جىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع الضازلي إلاىاَىحنا،
()29خَتة بن عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص . 44
( )2حسن توفيق إبراىيم" ،النظم السياسية العربية :االذباىات اغبديثة يف دراستها" ،بَتكت ،مركز دراسات الوحدة العريب ،200 ،ص .7
( )3ىشاـ عبد الكرًن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .42-36
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٧الجؼاثغ التي قهضث في الؿىىاث ألازحرة جىامي ْاَغة الجغٍمت اإلاىٓمت ب٩ل ؤهىاٖها٧ :التنغٍب اإلاسضعاث ،الهجغة الؿغٍت،
الجغٍمت الال٨تروهُتٚ ،ؿل الامىا ،٫تنغٍب (سجاثغ -البجزًً -اإلاىاص الٛظاثُت -الاؾلخت) ...،الامغ الظي اؾخضعى جُٟٗل
صوع اإلااؾؿاث الامىُت ٧اإلاجخم٘ اإلاضوي بإلُاجه اإلاخمشلت في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،الجمُٗاث الى٣ابُت واإلاضهُت وٚحرَا.
كابمت اإلاغاح٘
1/ؤخمض ٞخخي ؾغوع وآزغون "،حٗغٍ ٠ؤلاعَاب "،في اإلالخ٣ي الضولي :ؤلاعَاب :الخدضًاث ال٣اهىهُت،ال٤اَغة9-8،
ًىلُى . 2006
/2زلُل خؿًً٢ ،اًا صولُت مٗانغة ،1ٍ ،بحروث :صاع اإلاجنل اللبىاوي2008.،
 /3مدمض ٞخخي ،وا ٘٢ؤلاعَاب في الىًَ الٗغبي ،الغٍاى :مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ظامٗت هاً ٠الٗغبُت
للٗلىم ألامىُت. 1999،
 /4ؾهُل خؿحن الٟخالوي ،ؤلاعَاب الضولي وقغُٖت اإلا٣اومتٖ،1ٍ ،مان :صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘.2002،
 /5زالض الؿُض ،ؤلاعَاب الضولي والجهىص اإلابظولت إلا٩اٞدخه ،ال٣اَغة :اإلاغ٦ؼ ؤلاٖالمي ألامجي،ص ث ن.
 /6بمام خؿىحن زلُل ،هدى اجٟا ١صولي لخٗغٍ ٠ؤلاعَاب :الجغاثم ؤلاعَابُت في الدكغَٗاث اإلا٣اعهت .مهغ :مغ٦ؼ
الخلُج للصعاؾاث الاؾتراعجُجُت.2008 ،
 /7الٗمىف اخمض ٞالح ،مؿخ٣بل ؤلاعَاب في َظا ال٣غن ،1ٍ،.الغٍاى :مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ظامٗت هاً٠
الٗغبُت للٗلىم ألامىُت.2006،
/8عاثض ٢اؾم ،ؤلاعَاب والخٗهب ٖبر الخاعٍش ،ص ب ن:ص ص ن ،2005 ،م . 32
9 /Gaston Bouthoul, Definitions of Terrorism, in International Terrorism and world security, edited
by Danid cartton and carlo schaerf, handan, 1975 p52.
ٖ ./10بض الٟخاح مهُٟي الهُٟي وآزغون ،الجغٍمت اإلاىٓمت الخٗغٍ ٠وألاهماٍ والاججاَاث،1ٍ ،الغٍاى:
ؤ٧اصًمُت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم الامىُت.1999،
 /11مدمىص قغٍ ٠بؿُىوي :الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع الكغو.2004 ،١
 /13البكغي مدمض ألامحن ،الٟؿاص والجغیمت اإلاىٓمت .الغٍاى :ؤ٧اصًمُت های ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىیت،1ٍ،
2007.
ٖ /14اعٚ ٝالًُجي" ،الجغٍمت اإلاىٓمت واؾالُب م٩اٞدتنا" ،بدض مٗض للترُ٢ت لغجبت عاثض في ٢ىي الامً الضازلي
اإلاضًغٍت الٗامت ل٣ىي الامً الضازلي ،مٗهض ٢ىي الامً الضازلي،صوعة الى٣باء اإلاغشخحن لغجبت عاثض.
 /15الجغٍمت اإلاىٓمت ،قاون ٢اهىهُت ،في اإلاى ٘٢الال٨تروويwww.startimes.com
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 /16خؿً جى ٤ُٞببغاَُم" ،الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت :الاججاَاث الخضًشت في صعاؾتنا" ،بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث
الىخضة الٗغبي.2001 ،
ٖ /17مغو ٖبض هللا" ،ماقغاث ؤلاصاعة الغقُضة م٩اٞدت الٟؿاص والخمشُل واإلاؿاءلت" ،وع٢ت م٣ضمت بلي اإلالخ٣ي
الٗغبي خى ٫ؤلاصاعة الغقُضة زُاع لئلنالح ؤلاصاعة واإلاالي ،ال٣اَغة ،ماي.2008
 /18زحرة بً ٖبض الٗؼٍؼ "،صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في جغُ٢ت الخ٨م الغاقض همىطط اإلاىُ٣ت الٗغبُت" ،مظ٦غة
ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت بً ًىؾ ٠بسضة الجؼاثغ٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلاٖالم،
٢ؿم ٖلىم ؾُاؾُت وٖال٢اث صولُت2007. ،
 /19بلُٗىع الُاَغ" ،اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦بضًل ؾُاسخي في الىًَ الٗغبي" ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت مدمض
زًُغ بؿ٨غة ،الٗضص2006. ،10 :
َ /20كام ٖبض ال٨غٍم" ،اإلاجخم٘ اإلاضوي وصوعٍ في الخىمُت الؿُاؾُت بالجؼاثغ" ،مظ٦غة اإلااظؿخحر في الٗلىم
الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت بً ًىؾ ٠بً زضة الجؼاثغ٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت،
.2006
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الخماًت الضؾخىعٍت لهاخب الخم في البِئت
الاؾخاط نالب ؾُض ٖلي حامٗت مدمض إلاين صباغين ؾُُف -2-الجؼابغ

ملخو

43

ًخجاوػ الخ ٤في البِئت مجغص خماًت الصخت ؤلاوؿاهُت ،لِكمل ٧ل ما ًخٗل ٤بًمان ِٖل ؤلاوؿان ٦هاخب خ٤
في ْغو ٝبيثُت مالثمت ،حؿمذ له بالخٟخذ ٖلى الٗالم مً خىله ويمان ٦غامخه وعٞاَُخه .بط حٗ٨ـ ؤٚلب ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بمجا ٫خماًت البِئت وبإبٗاصَا الضولُت والىَىُت ،مضي خ٣ُ٣ت اعجباَها الخُىي واَخمامها
بهاخب الخ ٤في البِئت ،وطل ٪مً زال ٫اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الظي ًدٓى به ٖلى مؿخىي ال٣ىاٖض والىهىم الضؾخىعٍت،
ًا
اإلاخٗل٣ت بدماًت وحؿُحر اإلاجا ٫البُئيًٞ ،ال ًٖ الامخُاػاث اإلا٣غعة له في مىاظهت ٧ل الاٖخضاءاث واإلاماعؾاث التي تنضص
ؤمىه وؾالمت بُئخه.
اليلماث اإلافخاخُت :ناخب الخ ،٤البِئت ،الخماًت الضؾخىعٍت ،بهٟاط الخ٣ى ١البًئُت ،خٞ ٤غي ،خ ٤ظماعي،
ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت.
Résumé:
Loin de se limiter la simple protection de la santé humaine, Le droit à l'environnement
englobe tout ce qui concerne la garantie du droit de l’homme à une vie convenable dans des
conditions environnementales favorables pour lui permettez de s’ouvrir au monde extérieur de
lui assurer la dignité et le bien-être.
En outré la majorité des règles légales et réglementaires relatives au domaine de la
protection de l'environnement reflètent l'intérêt porté pour le sujet du droit à l'environnement à
travers le statut juridique dont il par jouie par le biai de ces règles, en plus des privilèges don’t
il acquiert contre tout agressions ou pratiques menaçant son intégrité et la sécurité de son
environnement.
Mots clés: Le sujet du droit- L’environnement- La protection constitutionnelleL'application des droits environnementaux- Droit individual- Droit collectif- Les générations
futures.

ملضمت
حٗخبر الًماهت الضؾخىعٍت ؤٖلى الًماهاث ال٣اهىهُت في الضولت ،لظا ومىظ نضوع ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
 ،1948اججهذ مٗٓم صو ٫الٗالم هدى ج٨غَـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ومهالخه الهامت والًغوعٍت في صؾاجحرَا،
ٖام
ًا
ًا
وهٓغا إلاا جمشله خضة اإلاكا٧ل البُئُت وجضاُٖاتنا الخُحرة ٖلى الىٓم والٗىانغ الُبُُٗت وٖلى ؤلاوؿان زهىنا ٖبر
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هُا ١واؾ٘ مً صو ٫الٗالم ،ؤلخذ الٗضًض مً الضو ٫في الشلض ألازحر مً ال٣غن اإلااضخي ٖلى يغوعة ؤلاٖترا ٝبدماًت
البِئت وج٨غَـ خ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت وصخُت في صؾاجحرَا الىَىُتٚ ،حر ؤن َظا الخىظه ماػا ٫بلى الُىم ًشحر الٗضًض
ًا
مً الدؿائالث والى٣اقاث ،زهىنا ُٞما حٗل ٤مجنا بخدضًض الصخو ال٣اهىوي ناخب الخ ٤في البِئت واإلاؿخُٟض مً
َظا الخ.٤
ول٣ض خٓي مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت باَخمام ٦بحر مً ٢بل عظا ٫ال٣اهىن والخ٣ىُ٢حن والمَخمحن بالكإن
ًا
 ،1972والظي ٧ان جغ٦حزٍ في اإلا٣ام ألاوٖ ٫لى خماًت ؤلاوؿان
البُئي ٖمىما مىظ بٖالن اؾخ٨هىلم ًٖ البِئت البكغٍت لٗام
ومهلخخه ٩٦اثً مضع ٥وممحز ٖلى اؾخٛالٖ ٫ىانغ اإلادُِ البُئي( ،)1لخد ٤ُ٣مخُلباجه اإلااصًت ويمان جمخٗه الٟٗلي
ًا
ًا
ًا
بالخ ٤في البِئت٦ ،ما قهض َظا اإلاٟهىم – ناخب الخ ٤في البِئت -مؿاعا مخهاٖضا ومخخالُا مً الخُىعاث والخدىالث
ًا
ؾىاء ٖلى مُٖض الىهىم الضؾخىعٍت ؤو ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي ٖىِذ ببُاهه وجدضًضٍ
ال٨بري التي َغؤث ٖلُه،
وؤ٢غث في نالخه ظملت مً الىؾاثل وآلالُاث ،التي جم٨ىه مً الاؾخٟاصة مً َظا الخ ٤وجٟ٨ل بٖماله وجد٣ُ٣ه ٖلى
مؿخىي الىا ،٘٢لظا ٞةن صؾترة الخ ٤في البِئت حٗخبر بخضي الخدىالث اإلاٗانغة في ال٣اهىن الضؾخىعي ،ل ً٨الؿاا٫
الظي ًُغح هٟؿه :مً َى ناخب الخ ٤في البِئت الظي اَخمذ به الضؾاجحر؟ وبمٗجى آزغ َل الضؾاجحر جخٖ ٤ٟلى نُٛت
مدضصة لهاخب الخ ٤في البِئت ؤم ؤن ٧ل صؾخىع هو ٖلى ناخب خ ٤مٗحن جم حصخُهه مً زال ٫الىهىم
ال٣اهىهُت؟ وَظا ماظٗل اإلاجا ٫مٟخىخا ؤمام اظتناص ال٣ٟهاء الضؾخىعٍحن.
الفغٕ ألاوٌ :مىاككاث خىٌ الاٖتراف الضؾخىعي بدم ؤلاوؿان في البِئت
بن الخ٨غَـ الضؾخىعي ألي مىيىٕ مً اإلاىايُ٘ ال٣اهىهُت ٌٗجي الغ ٘ٞمً مٗاًحر ب٢غاعٍ ومكغوُٖخه ،يمً
مسخل ٠ألاَغ وال٣ىاٖض الٗامت التي ً٣ىم ٖلحنا الخىُٓم ال٣اهىوي للمجخم٘ والضولت ٩٦ل( .)2وباليؿبت لخ ٤ؤلاوؿان في بِئت
ًا
هُٟٓت وصخُتٝ ،بن الاٖترا ٝالضؾخىعي بنظا الخ ٤لم ً ً٨باألمغ الِؿحر في الىاٞ ،)3(٘٢اإلاؿإلت ٧اهذ مىيٗا للٗضًض مً
مً الى٣اقاث ال٣اهىهُت وألازالُ٢ت والازخالٞاث ال٣ٟهُت بحن ماٍض ومٗاعى ،مً ؤظل الاٖترا ٝبنظا الخ ٤لٗضص مً
ألاؽباب واإلابرعاث.
ً
أوال :الاججاٍ اإلاٗاعى لخم ؤلاوؿان في البِئت.
ًغي ؤههاع الاججاٍ اإلاٗاعى لخ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت ،ؤهه ال ًىظض َىا ٥خ ٤شخصخي لئلوؿان في الِٗل في
ًا
بِئت هُٟٓت ومخىاػهت( ،)4بل وٍظَب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ؤن َظا الخ ٤لِـ مالػما للىي٘ ؤلاوؿاوي وال ًغج٤ي بلى مغجبت
ًا
الخ٣ى ١والالتزاماث ،التي ًم ً٨ؤن ًترجب ٖلحنا خ٣ى٢ا ألصخابنا مؿدىضًً في طل ٪بلى ٖضة حجج ؤَمها:

-Pons Maguelonne Dejaent ،Droits de l’homme et environnement ،édition de conseil de Europe ،
Strasbourg-France ،2002 ،p.11.
2
- Henry Roussillon ،Xavier Bioy ،Stéphane Mouton (dir) ،Les nouveaux objets du droit
constitutionnel ،presses de l’université des sciences sociales de Toulouse ،2005 ،p.405.
3
-Birnie (P.W) and Boyle (A.E) ،International law and the environment ،Oxford University Press ،
2002 ،p.225.
4
-R-Pelloux ،Vrais et faux droits de l’homme ،problèmes de définition et de classification ،Revue de
droit public ،1981 ،p.53.
1
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ً -1ا٦ض اإلاٗاعيىن لخإُ٦ض الخ ٤في البِئت وج٨غَؿه في الضؾاجحر الىَىُت ؤن َظا الخ ٤مٟهىم ٚامٌ ًهٗب
ًا
الخد٨م ُٞه ،زهىنا في ْل ازخال ٝألاونا ٝالتي ًم ً٨عبَها بالبِئت مدل الخ( ٤بِئت صخُت ،هُٟٓت ،مخىاػهت،
آمىت ،زالُت مً الخلىر.)1()...
٦ما ًمخض َظا الٛمىى بلى ؤصخاب َظا الخ ٤واإلاؿخُٟضًً مىه ،بط ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء في َظا الكإن ؤهه بطا جم
اٖخباع ناخب الخ ٤في البِئت َى الٟغصٞ ،هل ً٩ىن له الخ ٤في اللجىء بلى مىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان مشل لجىت ألامم
اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو بلى اإلادا٦م واللجان ؤلا٢لُمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،للمُالبت بدماًت خ٣ه الظي حٗغى
لالهتنا٥؟ وبطا ٧ان ناخبه َى اإلاجخم٘ ٩٦ل بالىٓغ بلى ٨ٞغة وخضة البِئت وؤننا ٧ل ال ًخجؼؤٞ ،مً َى اإلامشل ال٣اهىوي له
()2
الظي ًخ٩لم باؾمه وًا٦ض اصٖاءاجه؟
بياٞت بلى طل ٪جٓهغ مؿإلت ؤزغي جخٗل ٤بىيُٗت ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت ٦مؿخُٟضًً مدخملحن مً الخ ٤في البِئت،
ًا
ألامغ الظي ًشحر الٗضًض مً اإلاؿاثل والهٗىباث ،زهىنا ُٞما ًخٗل ٤باالٖترا ٝلهم بالخ٣ى ١البُئُت في ؾُا ١الخىمُت
ًا
اإلاؿخضامتًٞ ،ال ًٖ ٚمىى الىاظباث اإلاغجبُت بة٢غاع َظا الخ ،٤والتي ال جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضولت ٞدؿب ،بل ٖلى ٖاج٤
ًا
ألاٞغاص واإلاجخم٘ ٩٦ل ،مما ًجٗل بهٟاطٍ والاهخٟإ به مً ٢بل ؤصخابه نٗبا للٛاًت(.)3
 -2الدجت الشاهُت التي ؾا٢ها ؤههاع الاججاٍ اإلاٗاعى لخ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت وصخُت ،هي ؤن ؾبل الاهخهاٝ
ًا
التي جٟ٨لها ال٣ىاهحن البُئُت الىَىُت ألصخاب الخ ٤اإلاخًغعًٍ بُئُا ٧اُٞت للخسلي ًٖ صؾترة َظا الخٞ ،٤هى خ ٤ػاثض
وال جىظض مهلخت مً وعاء ؤلاٖترا ٝالضؾخىعي بهٖ ،لى اٖخباع ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي ًم ً٨جٟؿحرَا مً وظهت هٓغ
ًا
بُئُت ،زانت الخ ٤في الخُاة والخٝ ٤يالصخت ،وبظل ٪لِؿذ َىا ٥ؤي خاظت لخل ٤خ٣ى ١ظضًضة للخٗامل م٘ مؿاثل
٢ض ٟ٦لتنا الخ٣ى ١اإلاىظىصة( ،)4ألامغ الظي ؾُضزل خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي في ٖال٢ت نغإ ومىاٞؿت م٘ الخ٣ى ١البُئُت،
وبالخالي جسُ٢ ٌُٟمت بٌٗ الخ٣ىٖ ١لى خؿاب الخ٣ى ١الجضًضة(.)5
 ٠ًًُ -3اإلاٗاعيىن لىظىص خ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت حجت زالشت مٟاصَا ؤن َظا الخ ٤جهٗب خماًخه مً
ًا
خُض اإلابضؤ ،وطل ٪بؿبب الٛمىى والالخباؽ الظي ً٨خىٟه ،زهىنا مً هاخُت ٖضم جدضًض مًمىهه بض٢ت ونٗىبت
ًا
بًجاص حٗغٍ ٠مىخض له ،هدُجت ٚمىى مهُلر البِئت هٟؿه ،لظا ال ًهلر ألن ً٩ىن مدال لضٖىي ً٢اجية مً ٢بل
ًا
ألاٞغاص اإلاخإزغًٍ مً ظغاء جضَىع البِئت( ،)6ألامغ الظي ًاصي بلى الدك ٪ُ٨في ٗٞالُت َظا الخ ٤وبم٩اهُت بهٟاطٍ ،بياٞت بلى
ٖضم ٢ضعجه ٖلى جىٞحر الخماًت الٟٗلُت لكغٍدت واؾٗت مً ؤصخاب الخ ٤في البِئت ٧الٟئاث اإلاؿخًٟٗت مهًىمت
ًا
ّ
الخ٣ى ١والجماٖاث التي ج٩ىن ؤ٦ثر ٖغيت للًغع البُئي ،وبالخالي ال ُ٢مت ألي خ ٤مٗتر ٝبه ومًمىن صؾخىعٍا بال
ب٣ضع ما ٌؿخُُ٘ اإلاىاًَ الخمخ٘ والاهخٟإ به.
- David Richard Boyd ،The environment rights revolution: a global study of constitutions ،human
rights and the environment ،the university of British Columbia (UBC) press ،2012 ،p.51.
2
-Daniel Bodansky ،Jutta Brunnée and Ellen Hey ،The oxford handbook of International
Environmental Law ،University Press ،2008 ،p.670.
3
-David Richard Boyd ،The environment rights revolution ،op.cit ،p.52.
4
- Daniel Bodansky ،Jutta Brunnée and Ellen Hey ،op.cit ،pp.668-669.
5
- Christel Cournil ET Catherine Colard – Fabregoule ،Changements environnementaux globaux et
droits de l’homme ،Bruylant ،2012 ،p.166.
-6رياض صاحل أبو العطا ،دكر القانوف الدكرل العاـ يف ؾباؿ ضباية البيئة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2008،الطبعة الثانية ،ص.67
1
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وٍبضو ؤن الدجج التي ؾا٢ها ؤصخاب الاججاٍ اإلاٗاعى لالٖترا ٝالضؾخىعي بد ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت ٚحر
ًا
ًا
٧اُٞت الؾخسضامها لهظا الٛغى ،بط ؤن الخ٣ى ١الجضًضة ٧الخ ٤في البِئت وبن لم جمشل واٗ٢ا ملمىؾا ٖلى ألا٢ل في اإلاضي
ًا
ًا
ًا
ًا
ال٣هحر ،هٓغا إلاىاظهتنا لخدضًاث الخىُٟظ وجدى ٫اإلاٟاَُم وحٛحر اإلاُُٗاث والٓغو ،ٝبال ؤننا جمشل َمىخا بكغٍا مُلىبا
حؿعى مسخل ٠ألاَغا ٝوالجهاث اإلاٗىُت مً ؤظل جإُ٦ضٍ والىنى ٫بلُه(.)1
ً
زاويا :الاججاٍ اإلاؤٍض لخم ؤلاوؿان في البِئت
ًا ًا
بطا ٧ان ّ
الخض مً مؿخىي ألايغاع التي جهِب البكغ وبِئتنم َضٞا َاما لخ٨غَـ خ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت
ًا
وصخُت صؾخىعٍاٞ ،ةن الظًً ًضٖمىن َظا الاججاٍ ًا٦ضون ؤن َظٍ الخُىة مً قإننا جد ٤ُ٣هخاثج ٢اهىهُت َامت،
مؿدىضًً في طل ٪بلى ٖضة ّ
حجج جخمشل ؤَمها ُٞما ًلي:
ُٞ -1ما ًخٗل ٤باالٖتراى ألاوٚ ًٖ ٫مىى مٟهىم الخ ٤في البِئتً ،ا٦ض اإلااٍضون لخ ٤ؤلاوؿان في البِئت ًاعصا ٖلى
ًا
ّ
َظا ّ
مىظؼة ،و٢ض ج٩ىن ٚامًت ؤخُاها ؤو جدخمل ؤ٦ثر مً جٟؿحر ،وال ًسخل ٠في
الؼٖم ؤن ألاخ٩ام الضؾخىعٍت بُبُٗتنا
طل ٪ا٫خ ٤في البِئت ًٖ الٗضًض مً خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ٦دغٍت الخٗبحر مشال( .)2وفي الىا ٘٢ؤن َظا الاصٖاء
ًا
ًا
ال ًهلر ألن ً٩ىن ؾببا في عَ ٌٞظا الخ٧ ٤لُا ؤو به٩اعٍ.
ألمت مُٗىت ،مً قإهه
٦ما ؤن ٖامل الؼمً وما ًهاخبه مً جُىعاث ٢اهىهُت وؾُاؾُت واظخماُٖت وز٣اُٞت ٍة
ًا
اإلاؿاَمت في مٗجى َظا الخ ٤وجدضًض مدخىاٍ ،زانت مً ظاهب ؤصخابه واإلاؿتنضٞحن مً خماًخه ،بط ؤن الخُىع وٖضم
ًا
الشباث محزة َامت مً ممحزاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖمىماٞ ،هي ٦مٟاَُم جخىؾ٘ وجخُىع باؾخمغاع(.)3
ؤما باليؿبت لٛمىى مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئتً ،غي ظاهب مً ال٣ٟه ؤن ناخب الخ ٤الجضًض في البِئت َى
ًا
ًا
ًا
ؾىاء اٖخبر مىٟغصا ؤو مىٓما بلى ٚحرٍ( ،)4بط ًخٗلَ ٤ظا اإلاٟهىم بمجمىٕ اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٩٦لٞ ،هى خ٤
"ؤلاوؿان"،
ٞغصي وخ ٤ظماعي.
 -2وبسهىم الى٣ض الشاوي اإلاىظه لهظا الخ ،٤والظي ًُٓهغ ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي ًم ً٨جٟؿحرَا مً وظهت
ًا
هٓغ بُئُت وؤهه خ ٤ػاثضٞ ،الخ٣ُ٣ت ؤن َظا الاهخ٣اص ًمىذ ؾلُت واؾٗت للً٣اء في جٟؿحر خ٣ى ١ؤلاوؿان بً٩ىلىظُا،
ًا
ًا
ًا
وَى ما ًمشل مؿاؾا زُحرا بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،بل جدىٍال لٗملُت نى٘ ال٣غاعاث البُئُت مً الهُئاث
الدكغَُٗت اإلاسخهت بلى اإلادا٦م ،بط ؤن الخٗغ ٝالٛامٌ ٖليَظا الخَ ٤ى ألانل في حٗ٣ض الٗال٢اث ،والظي ٢ض ًاصي
ًا
بلى الهغإ بحن الخ ٤في البِئت وخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا ،ل ً٨صون الخىنل بلى الخس ٌُٟمً ُ٢مت الخ٣ى١

- David Richard Boyd ،The environment rights revolution ،op.cit ،p.59.
- Ibid ،p.51.
3
- Ibid ،p.52.
4
- Jean-Pierre Machelon ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،a la recherche d’un
juste milieu ،l’Harmattan ،Paris ،2010 ،p.159. Voir aussi :
- Mircea Dutu ،Constitutionalising the right to a healthy environment ،and its implications in
Romanian legislation ،2004 ،p.22.
1
2
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ألاؾاؾُت ألازغيٞ ،األمغ ال ًخٗل ٤بهغإ ٢ض ًظَب بلى ٚاًت بلٛاء َظا الخ ٤ؤو الىنى ٫بلى  ُ٘٢جضعط الٗال٢اث بحن
ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان(.)1
ول٣ض ؤزبدذ ال٣ىاهحن البُئُت التي اهدكغث في الٗ٣ىص اإلاايُت ٞكلها في خل الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي وظضث
إلاٗالجتنا ،لظا ٞةن الخ٨غَـ الضؾخىعي لخ ٤ؤلاوؿان في بِئت هُٟٓت وصخُت ؾِؿاَم بال ّ
ق ٪في حٗؼٍؼ جمخ٘ ؤلاوؿان
ًا
بد٣ى٢ه ألازغي ٧الخ ٤في الخُاة والصخت واإلااء وٚحرَا مً خ٣ى ١ؤلاوؿان(ًٞ ،)2ال ًٖ صٖم وجدؿحن عٞاَُخه والخٟاّ
ٖلى الترار البكغي اإلاكتر.٥
وٍظَب ظاهب مً ال٣ٟهاء بلى ؤن ؤلاٖترا ٝالضؾخىعي بد ٤ؤلاوؿان في البِئت ٌٗجي اؾخسضام اإلاىاًَ لهظا الخ٤
بهىعة بًجابُتَ ًٖ ،غٍ ٤الخماؽ ؾبل الاهخها ٝاً٢٫اثُت ٧لما اهتن ٪خ٣ه في البِئت مً ظهت ،وبُغٍ٣ت و٢اثُت مً
زال ٫الؿعي بلى ججىب ألايغاع البُئُت اإلاخىٗ٢ت مً ظهت زاهُت(.)3
ًا
مدال لضٖىي
 -3ؤما الاهخ٣اص الشالض اإلاىظه لهظا الخ ،٤باٖخباعٍ ٚحر مدضص اإلاًمىن وؤهه ال ًهلر ألن ً٩ىن
ًا
ً٢اثُتٞ ،ةن ٖضم خماًت الخ ٤في البيثت ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞصٖىي ؤمام الً٣اء ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؾببا في به٩اعٍ ،بل بن
الضٖىي الً٣اثُت وبن ٧اهذ وؾُلت ٗٞالت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان بال ؤننا ال جمشل الىؾُلت الىخُضة٣ٞ ،ض ًم ً٨بٖما٫
الخ ٤في البِئت مً ظىاهبه ؤلاظغاثُت (الخ ٤في اإلاكاع٦ت ،الخ ٤في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث البُئُت) ،والتي لها صوع ٦بحر في
خماًت َظا الخ٦،)4(٤ما خضزذ الٗضًض مً الخُىعاث ٖلى مؿخىي اإلاىازُ ٤الضولُت والضؾاجحر وال٣ىاهحن الضازلُت للضو،٫
بط اٖتر ٝبمىظبنا لئلوؿان بد ٤اللجىء بلى الجهاث الً٣اثُت لخماًت الخ ٤في البِئت وبهٟاطٍ.
وًغي ظاهب مً ال٣ٟه ؤن َظا الخٛ٦ ٤حرٍ مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ال ًم ً٨بٖماله بهٟت ٧املت ،بل بهٟت وؿبُت
ًا
وٍدخاط بلى الخضعط في طلٚ ،)5(٪حر ؤن يماهه صؾخىعٍا ٌٗجي اؾخٟاصة البكغ ٖلى بَال٢هم مىه صون جمُحزٖ ،لى خؿاب
الجيـ ؤو اللٛت ؤو مؿخىي اإلاِٗكت ،بظل ٪ومً زال ٫ما جم الخٗغى له ٞةن ؤلاٖترا ٝالضؽجىعي بد ٤ؤلاوؿان في بِئت
هُٟٓت له مؼاًا ٦بحرة وخاؾمت بما ًٟ٨ي للٗمل بنا.
الفغٕ الثاوي :مىكف الضؾاجير مً ناخب الخم في البِئت
ًخجؿض ؤلا٢غاع الضؾخىعي ب٨ٟغة الخ ٤في البِئت في الٗضًض مً صؾاجحر صو ٫الٗالم بك٩ل مباقغ ونغٍذ ،مً
ًا
ًا
ًا
ؾىاء ُٞما حٗل ٤مجنا ببُان
نغٍدا ومباقغا،
زال ٫اؾخٗما ٫مهُلخاث ص٣ُ٢ت ومدضصة ثظٗل اإلاٗجى اإلا٣هىص مىه
ناخب الخ ٤في البِئت ؤو ما حٗل ٤بخدضًض مًمىن َظا الخ ٤ومجاله(.)6

-Christel Cournil et Catherine Colard –Fabregoule ،Changements environnementaux globaux et droits
de l’homme ،op.cit ،p.158-159.
 -2رياض صاحل أبو اؿعطا ،دكر القانوف الدكرل العاـ يف ؾباؿ ضباية البيئة ،اؼبرجع السابق ،ص.70
3
-David Richard Boyd ،The environment rights revolution ،op.cit ،p.61.
4
-Cullet Philippe ،Définition of an Environment rights… ،op.cit ،p.36.
5
-David Richard Boyd ،op.cit ،p.58-59.
6
-Delhoste-Marie France ،L'environnement dans les constitutions du monde ،revue de droit public
L.G.D.J ،Paris ،2004 ،p.444.
1
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ً
أوال :الضؾاجير البُئُت بين الخم الصخص ي والخم اإلاىيىعي
أ -صؾاجير ههذ ٖلى خم شخص ي في البِئت:
ٌٗخبر الخ ٤الصخصخي ؤو الظاحي في البِئت ،نالخُت ٞغصًت ممىىخت لهاخبنا ؤو ويُٗت ٢اهىهُت جمُل بلى
اؾخدضار خ٣ى ١ؤ٦ثر مً الىاظباث( ،)1بنض ٝخماًت البِئت ٦مىيىٕ خ ٤واإلاؿاَمت في عٞاَُت ألاٞغاصَ ًٖ ،غٍ٤
الٟ٨اح يض الخلىر الظي مً قإهه ؤن ًازغ ٖلى البِئت وٖىانغَا اإلاسخلٟت(.)2
ًا
ؾىاء ٧ان
وجغ٦ؼ َاثٟت ؤولى مً الضؾاجحر ٖلى الجاهب الصخصخي للخ ٤في البِئت ،مً زال ٫الاَخمام باإلوؿان
ًا
هدى ًمىده الهالخُت ال٩املت الؾخٗما٫
ٞغصا ؤم ظماٖت ،باٖخباعٍ الٗىهغ اإلاهم وألاؾاسخي في الىٓام البُئيٖ ،لى ٍة
واؾخٛال ٫مسخلٖ ٠ىانغٍ ومىاعصٍ الُبُُٗت في جلبُت خاظاجه وجد ٤ُ٣عٞاَُخه( ،)3وؤن الهض ٝالغثِسخي مً خماًت البِئت
وٖىانغَا اإلاسخلٟت َى خماًت ؤلاوؿان ومهلخخه ٦هاخب خ ٤في البِئت.
وجسخل ٠الضؾاجحر مً خُض َغٍ٣ت ههها ٖلى مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئتٞ ،مجنا مً ؤيٟذ ٖلى الخ ٤في
البِئت نٟت الخ ٤الٟغصي ،ومجنا مً ع٦ؼث ٖلى الُاب٘ الجماعي لهظا الخ ،٤وطل ٪باؾخٗما ٫مهُلخاث مسخلٟت
وص٣ُ٢ت لئلقاعة بلُه ؤو جدضًضٍ.
 -1صؾاجير ههذ ٖلى خم فغصي في البِئت:
جًٟي الٗضًض مً الضؾاجحر الىَىُت ٖلى الخ ٤في البِئت نٟت الخ ٤الٟغصي ،باٖخباعٍ مً الخ٣ى ١اإلاخهلت
بصخهُت الٟغص وُ٦اهه ؤلاوؿاويٞ ،الظي ًخمخ٘ بنظا الخَ ٤ى ؤلاوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؾاللخه ؤو صًاهخه ؤو ظيؿِخه ؤو
م٩ان مُالصٍ(٦،)4ما ؤن الخ ٤في البِئت ًسو ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجخمٖ٘ ،لى اٖخباع ؤن خماًت البِئت مً ألايغاع ال جٟغ١
بحن ٞغص وآزغ.
ًا
وحٗخبر البرحٛا ٫ؤو ٫صولت ؤ٢غث الخ ٤الضؾخىعي في بِئت صخُت ومخىاػهت بً٩ىلىظُا ٦دٞ ٤غصي ،وَى ما جإ٦ض مً
زال ٫صؾخىعَا الهاصع ٖام 1976في اإلااصة 66مىه التي جىو ٖلى ؤن":ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت بوؿاهُت ؾلُمت
 1979في اإلااصة 53مىه التي جىو ٖلى ؤهه":ل٩ل
ومخىاػهت٦ ،ما ًٖ ٘٣لُه واظب الضٞإ ٖجنا"( ،)5و٦ظا الضؾخىع البحروفي لٗام
شخو الخ ٤في ؤن ٌِٗل في وؾِ ؾلُم ومخىاػن بً٩ىلىظُا ومالثم لخُىٍغ الخُاة"(.)6

-Christel Cournil et Autres ،Changements environnementaux globaux et droits de l’homme ،op.cit ،
p.232.
2
- Jean –Pierre Machelon ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،op.cit ،p.35.
3
-Muller. D ،Le rapport des humains aux animaux dans la perspective de l’éthique: mise en situation
sociale ،in,"Théologique ،"Vol ،10 ،n°1 ،2002 ،p.91
-4علي بن على مراح ،اؼبسؤكلية اؿدكلية عن التلوث عرب اغبدكد ،رسالة لنيل الدكتوراه يف القانوف العاـ ،كلية اغبقوؽ ،جامعة اعبزائر " ،بن يوسف بن خدة" ،اعبزائر،
 ،2007ص  .3أنظر كذلك:
-Hugues Dumont ،François OST et Autres ،La responsabilité face cachée des droits de l’homme ،
Bruylant ،Bruxelles ،2005 ،p.311.
5
- Article 66 :"Toute personne a droit à un environnement humain ،sain et écologiquement équilibré et
a le devoir de le défendre".voir: Hugues Dumont ،François OST et Autres ،op.cit ،p.311.
6
-Vincent Rebeyrol ،L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages
environnementaux ،tome 42 ،éditions lextenso ،France ،20 ،10p.22.
1
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 1988في اإلااصة 225مىه التي جىو ٖلى ؤن":ل٩ل ٞغص الخ ٤في بِئت ًدترم ٞحنا
بِىما ظاء في صؾخىع البراػٍل لٗام
الخىاػن ؤلاً٩ىلىجي وجمشل ماَالث للٟغص في خُاجه الُىمُت ،ويغوعٍت لىىُٖت ِٖل ؾلُم ،)1("...و٦ظا صؾخىع ٥ولىمبُا
ًا
 1991الظي ًىو نغاخت ٖلى الخ ٤في الخمخ٘ ببِئت ؾلُمت ٦دٞ ٤غصي ،مً زال ٫هو اإلااصة 79مىه التي جىو ٖلى
لٗام
٣ٞ 1982ض هو في اإلااصة 56مىه ٖلى ؤن":ل٩ل
ؤهه":ل٩ل شخو الخ ٤في الخمخ٘ ببِئت ؾلُمت ،)2("...ؤما صؾخىع جغُ٦ا لٗام
ٞغص الخ ٤في الِٗل في بِئت صخُت مذواػهت "(.)3
،2005
وبسهىم الضؾاجحر الٗغبُت ال٣لُلت التي ٦غؾذ الخ ٤في البِئت ٦دٞ ٤غصي هظ٦غ صؾخىع الٗغا ١لؿىت
الظي وعص في اإلااصة 33مىه ؤن":ل٩ل ٞغص خ ٤الِٗل في ْغو ٝبُئُت ؾلُمت"( .)4ولئلقاعة ٞةن الضؾخىع الجؼاثغي اإلاٗض٫
ًا
٢ 2016ض ع٦ؼ ٖلى الجاهب الصخصخي للخٝ ٤يالبِئت وازخاع م٣اعبت ٞغصًت لهظا الخ ،٤وؤ٢غ نغاخت ؤن اإلاىاًَ َى
لٗام
ًا
ًا
ناخب الخ ٤في البِئت( ،)5وَى ما ٌٗخبر ج٣ضما وجُىعا ؤخغػٍ اإلاكغٕ الضؾخىعي الجؼاثغي في مجا ٫صؾترة الخ ٤في البِئت
ًا
وبُان ناخب َظا الخ ،٤م٣اعهت بالضو ٫الٗغبُت ألازغي وباألزو صو ٫اإلاٛغب الٗغبي.
وٍدبحن مً زال ٫الضؾاجحر البُئُت التي جم الخٗغى بلحنا ؤننا جغ٦ؼ ب٣ىة ٖلى الجاهب الٟغصي للخ ٤في البِئت ،وٍٓهغ
طل ٪مً زال ٫اَخمامها بالٟغص ٦هاخب خ ٤في الخهىٖ ٫لى بِئت هُٟٓت جٟي باخخُاظاجه ألاؾاؾُت ٖلى هدى صاثم
ومؿخمغ ،وؤن خماًت البِئت ًجب ؤن ج٩ىن مً ؤظل الٟغص وتنض ٝبالضعظت ألاولى وألازحرة مهلخخه.
 -2صؾاجير ههذ ٖلى خم حماعي في البِئت:
ً ٘٣خ ٤ؤلاوؿان في البِئت يمً ٞئت ألاَضا ٝالضؾخىعٍت في الى٢ذ الخالي باليؿبت لل٣ٟه الضؾخىعيٞ ،هى لِـ
خ ٤خهغي للٟغص ،وبهما خ ٤ل٩ل شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ٖام ؤو زام ،وَى ما ٌٗخبر هُ٣ت الخدى ٫في مجا٫
اإلاٗاملت الضؾخىعٍت لهظا الخ ،)6(٤بط ؤن البِئت الؿلُمت ٢ض ؤضخذ خ ٤لجمُ٘ الضو ٫و٦ظا الكٗىب وألاظُا ٫الخايغة
واإلاؿخ٣بلُت ،التي حك٩ل الُ٨ان البكغي ٩٦ل وجمشل في مجمىٖها ؤلاوؿاهُت.
وبجاهب الضؾاجحر التي جغ٦ؼ ٖلى الُاب٘ الٟغصي للخ ٤في البِئتَ ،ىا ٥صؾاجحر ؤزغي ٦غؾذ م٣اعبت ظماُٖت لهظا
الخ ،٤باٖخباع ؤن البِئت الىُٟٓت خ ٤لجمُ٘ الكٗىب واإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٩٦ل( ،)7بط ٌكحر الخ ٤الجماعي في البِئت بلى

- Michel- Prieur ،Droit de l'environnement ،4 édition ،Dalloz ،Paris ،2001 ،p.58.
- 2كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية الدستورية للحقوؽ البيئية ،دراسة مقارنة ،ؾبلة البحوث القانونية كاالقتصادية ،كلية اغبقوؽ ،جامعة اؼبنصورة ،مصر ،العدد ،52
 ،20 2ص.254
3
- Christel Cournil et Catherine Colard –Fabregoule ،Changements environnementaux globaux et
droits de l’homme ،op.cit ،p.114.
 -4ميشاؿ موسى ،اغبق يف بيئة سليمة ،تقرير صادر عن عبنة حقوؽ اإلنساف النيابية ،بَتكت ،لبناف ،2008 ،ص .20
 - 5الفقرة األكذل من اؼبادة  68من الدستور اعبزائرم لعاـ  ،20 6القانوف رقم  0- 6اؼبؤرخ يف  6مارس  ،20 6متضمن التعديل الدستورم ،اعبريدة الرظبية
عدد  4اؼبؤرخة يف  07مارس .20 6
6
-B. Mathieu ،La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel ،cette revue N° 06 ،Paris ،
1999 ،p.59.
-7عمر سعد اهلل ،أضبد بن ناصر ،قانوف اجملتمع الدكرل اؼبعاصر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2005 ،الطبعة الثالثة ،ص .303-302
1
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خ٧ ٤ل الجيـ البكغي الخالي واإلادخمل جىاظضَم في اإلاؿخ٣بل ،مما ًجٗل َظا الخ ٤مهلخت جخٗضي الضو ٫بلى
ؤلاوؿاهُت طمٗاء ٦هاخبت خ٣ى ١في الىٓام ال٣اهىوي الضولي(.)1
 1978في اإلااصة45
وهظ٦غ مً الضؾاجحر التي ؤيٟذ ٖلى الخ ٤في البِئت نٟت الخ ٤الجماعي ،صؾخىع بؾباهُا لٗام
مىه ،والتي ظاء ٞحنا ؤن " :للجمُ٘ الخ ٤في الخمخ٘ ببِئت مالثمت لخُىع شخهُتنم ،)2("...وفي َظا الكإن اٖتر ٝاإلاكغٕ
الضؾخىعي ؤلاؾباوي وبمىظب اإلااصة 45مً الضؾخىع بكغُٖت اإلاهلخت وخ ٤ألاٞغاص في الخمخ٘ ببِئت مىاؾبت لخىمُت
شخهُتنم ،ألامغ الظي ٌؿخىظب خماًتنا مً ٢بل اإلادا٦م جُبُ٣ا للماصة 1/24مً الضؾخىع( ،)3التي ٦غؾذ الخ٤
الُبُعي لؤلٞغاص في اللجىء بلى الً٣اء.
٣ٞ ،1994ض هو في اإلااصة 41مىه ٖلى ؤنً " :خمخ٘ ٧ل الؿ٩ان بالخ ٤في بِئت
ؤما صؾخىع ألاعظىخحن اإلاٗض ٫في ؾىت
 1990في اإلااصة 24مىه ،التي ههذ نغاخت
صخُت مخىاػهت ومالثمت للخىمُت البكغٍت"( ،)4و٦ظا صؾخىع ظمهىعٍت البىحن لٗام
 1987في ال٣ٟغة
ٖلى ؤهه":ل٩ل الىاؽ الخ ٤في بِئت مغيُت مىاجُت لخىمُتنم"( ،)5بِىما هو صؾخىع ٧ىعٍا الجىىبُت لٗام
ألاولى مً اإلااصة 35مىه ٖلى ؤهه":ل٩ل اإلاىاَىحن الخ ٤في بِئت صخُت ومغيُت"( .)6وٚحرَا مً الضؾاجحر التي جًمىذ الخ٤
في البِئت ٦د ٤ظماعي بهُاٚاث مسخلٟت.
ًا
ؾىاء ٦د٤
وٍبضو ؤن مٗٓم الىهىم الضؾخىعٍت التي ٦غؾذ الخ ٤في البِئت مٗبرة ًٖ الجاهب الصخصخي له،
ٞغصي ؤو ٦د ٤ظماعي جٟخ٣غ لهُاٚت مدضصة وص٣ُ٢ت لهاخب َظا الخ ،٤بط ًخٗل ٤ألامغ باإلوؿان ؤو الٟغص ؤو اإلاىاًَ
وٚحرٍ ،وفي مٗٓم الخاالث بجمُ٘ ألاشخام ؤو الكٗب ؤو اإلاجخم٘ البكغي ٩٦ل٩ٞ ،ل صؾخىع ازخاع مً ؤظل الخ ٤في
البِئت ناخب ح ١مٗحن جم حصخُهه نغاخت ،وَظا ٢ض ٌٗ٨ـ عٚبت وبعاصة الضو ٫في جدضًض ناخب َظا الخ ٤اإلاٗجي
بالخم٨حن والاهخٟإ الٟٗلي به بك٩ل واضر ال لبـ ُٞه.
ب -صؾاجير ههذ ٖلى خم مىيىعي في البِئت:
جغ٦ؼ َاثٟت زاهُت مً الضؾاجحر ٖلى الجاهب اإلاىيىعي للخ ٤في البِئت ،مً زال ٫الاَخمام بالبِئت وخماًت
 1978في ماصجه
ٖىانغَا اإلاسخلٟت ُ٣٦مت في طاتنا ال ًم ً٨ججاَلها ،وٍٓهغ طل ٪في صؾخىع ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت لٗام
 26التي جىو ٖلى ؤن":الضولت جدمي وجُىع البِئت التي ٌِٗل ٞحنا الىاؽ والبِئت ؤلاً٩ىلىظُت مً الخلىر وألازُاع

عمر سعد اهلل ،حقوؽ اإلنساف كالشعوب :العالقات كاؼبستجدات ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ، 994 ،ص . 64- Jean- Pierre Machelon ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،op.cit ،p.120.
 -3تنص اؼبادة  /24من الدستور اإلسباين لعاـ ": 978حق األفراد يف اغبماية القضائية الفعالة يف ؾباؿ التمتع حبقوقهم كحرياهتم كمصاغبهم اؼبشركعة ،من خالؿ
اللجوء لقاضيهم الطبيعي" ،أنظر:
- Fernando- Lopez Roman ،L’environnement dans la constitution Espagnole ،R J. E N° Spécial 2005 ،
p. 58.
4
- Jean-Pierre Machelon ،op.cit ،p.24.
5
- Jiatsa Meli Hervé ،Les droits fondamentaux et droit à l’environnement en Afrique ،mémoire de
recherche pour l’obtention du diplôme d’université 3e Cycle « Droits fondamentaux » ،Université de
Nantes ،Paris ،2006-2007 ،p.29.
الدسترية للحقوؽ البيئية ،اؼبرجع السابق ،ص.258
ك
-6كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية
2
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 1990في اإلااصة 32مىه ٖلى
الٗامت ،وجىٓم وحصج٘ حصجحر الٛاباث وخماًتنا"( ،)1وٍا٦ض صؾخىع ظمهىعٍت ؤٛٞاوؿخان لٗام
ؤن":اجساط الخضابحر الًغوعٍت لخماًت الُبُٗت والثروة الُبُُٗت والاؾخسضام اإلاٗ٣ى ٫للمىاعص الُبُُٗت وجدؿحن اإلاِٗكت
البُئُت وخماًت الهىاء واإلاُاٍ مً الخلىر ،واظب الضولت"(.)2
وجج صع ؤلاقاعة بلى ؤن الضؾاجحر اإلاٗىُت بةصعاط الخ ٤في البِئت جًُ ٠في مٗٓم الخاالث نٟاث لىن ٠البِئت
مدل الخماًت ؤو الخ( ٤بِئت صخُت ،هُٟٓت ،الث٣ت ،مخىاػنة  ،ؾلُمت ،زالُت مً الخلىر ،)...مً بُجنا صؾخىع بلجُ٩ا
 1994في اإلااصة 23مىه التي جىو ٖلى ؤن":ل٩ل واخض الخ ٤في خُاة مىا٣ٞت لل٨غامت البكغٍت ،لهظا الٛغى
اإلاٗض ٫لٗام
ال٣اهىن ،اإلاغؾىم ؤو ال٣اٖضة الىاعصة في اإلااصة 134جًمً الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وجدضص قغوٍ
ًا
مماعؾتناَ ،ظٍ الخ٣ى ١جخًمً زانت خ ٤الِٗل في بِئت ؾلُمت"( ،)3ول٣ض ظاء في اإلااصة٣ٞ /04غة 4مً صؾخىع اإلا٨ؿُ٪
ؤهه":ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت بوؿاهُت صخُت ومخىاػهت بً٩ىلىظُا"(.)4
ومً زالَ ٫اجه ألاونا ٝلىىُٖت البِئت اإلاٗىُت اإلاًاٞت بلى مٟهىم الخ ٤في البِئتً ،دبحن ؤن البِئت اإلاُلىبت
ًا
ٖمىما هي البِئت الُبُُٗت ،بط ؤن الازخال ٝفي اإلاهُلخاث والهُ ٜاإلاؿخسضمت في الضؾاجحر لىنٟها ٢ض ًغظ٘ بلى
ازخال ٝاإلاكا٧ل البُئُت ؤو ازخال ٝالُ٣م واإلاٗخ٣ضاث بحن الضو ٫وجُلٗاتنم ؤلاوؿاهُت ،بياٞت بلى ألاَضا ٝاإلاخىزاة مً
وعاء جدَ ٤ُ٣ظٍ الخماًت في ٧ل مغة.
ًا
ًا
وم٘ طلٞ ٪ىىُٖت البِئت ؤخُاها ٢ض ج٩ىن ٖاث٣ا في اإلاجخمٗاث ال٣ٟحرة ؤمام الؿماح لؤلٞغاص بالخمخ٘ اإلادؿاوي بالخ٤
في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت( ،)5ومً اإلادخمل ؤن جازغ ٖلى بٖما ٫الٗضًض مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والتي حٗخمض ٖلى هىُٖت بُئُت
مالثمت إلاماعؾتنا(ٞ ،)6الخ ٤في البِئت ال ًم ً٨ؤن ٌٗجي الخ ٤في بِئت مشالُت( ،)7ألهه نٗب الخد ٤ُ٣في ْل الخُىع والخ٣ضم
الٗلمي والخ٪هىلىجي وْهىع اإلاكا٧ل البُئُت الجضًضة ،وبهما ؤن ً٩ىن في الخضوص الُبُُٗت واإلاٗ٣ىلت ،ختى ًخم ً٨ناخب
ًا
الخ ٤مً مماعؾت نالخُاجه البُئُت صون مكا٧ل ؤو ُ٢ىص ،التي ٢ض ج٩ىن خاظؼا ؤمام بهٟاط خ٣ه في البِئت والخمخ٘ الٟٗلي
به.
ل٣ض اجطر بإن الخ ٤في البِئت اإلا٨غؽ في مسخل ٠الىهىم الضؾخىعٍت التي جم الخٗغى بلحنا ،والظي ًد" ٤ل٩ل
ًا
شخو" ؤن ٌؿخُٟض مىه لِـ خ٣ا في البِئت ،وبهما خ ٤في الِٗل في البِئت واؾخٗماٖ ٫ىانغَا الُبُُٗت إلاهلخخه،
وبظل ٪جٓهغ ٖال٢ت ناخب الخ ٤في البِئت بالبِئت مدل الخ ٤جدذ ق٩لحن(:)8
-"L’état protégé et améliore l’environnement dans lequel les gents vivent et
l’environnement écologique prévient et contrôle la pollution et autres risques publics ،l’état organise et
encourage le reboisement et la protection des forets ،"Voir: Delhoste. M.F ،l'environnement dans les
constitutions du monde ،op.cit ،p.444-445.
 -2خالد السيد اؼبتورل ،نقل النفايات اػبطرة عرب اغبدكد كالتخلص منها يف ضوء أحكاـ القانوف الدكرل ،الطبعة األكذل ،دار النهضة العريبة ،القاىرة ،ـصر،2005 ،
ص.3 2
3
- Jean -Pierre Machelon ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،op.cit ،p.121.
4
"-"Toute personne a droit à un milieu ambiant approprié à son développement et à son bien-être ،
Voir: Delhoste. M.F ،op.cit ،p.444.
5
-Kromarek.P. (E.D) ،Environnement et droits de l’homme ،Paris ،UNESCO ،1987 ،p.18.
6
-Birnie (P.W) And Boyle (A.E) ،International law and the environment ،Clarendon press ،oxford ،
1994 ،p.196.
 -7صالح عبد الرضباف عبد اغبديثي ،النظاـ القانوين الدكرل غبماية البيئة ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتكت ،لبناف ،20 0 ،الطبعة األكذل ،ص. 6
8
-Jean-Pierre Machelon ،op.cit ،p.157.
1
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الك٩ل ألاو :٫ناخب الخ ٤في البحئة ٌِٗل في بِئت ج٩ىن زالُت مً الخلىر ،ؾلُمت وميسجمت ؤو هُٟٓت
وصخُت ،...في َظٍ الخالت ال جىظض عابُت زًىٕ ؤو اؾخدىاط ؤو جهغ ٝبحن ناخب الخ ٤والبِئت مدل الخ.٤
الك٩ل الشاوي :ناخب الخ ٤في البِئت ٌؿخُٟض مً بِئت ؾلُمت ؤو ً٩ىن ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت ؾلُمت ،في َظٍ
الٟغيُت الاؾخٟاصة مً البِئت مسههت لهاخب الخ.٤
ًبضو مما ؾبٖ ٤غيه ؤن الضؾاجحر البُئُت لم حٗض جغ٦ؼ ٖلى خماًت ؤلاوؿان باٖخباعٍ ناخب خ ٤في البِئت
ٞدؿب ،بل ٖلى اإلاىاْغ الُبُُٗت وألانى ٫الش٣اُٞت و٦ظا الخىىٕ البُىلىجي ،باٖخباعَا ظؼء مً البِئت ؤلاوؿاهُت ولها
ًا
ُ٢مت ظىَغية خُ٣ُ٣ت ،وَى ما ٌٗخبر جُىعا في مجا ٫صؾترة الخ٣ى ١البُئُت( ،)1لً ً٨ب٣ى التر٦حز في اإلا٣ام ألاوٖ ٫لى
خماًت بِئت ؤلاوؿان وخماًت ؤلاوؿان هٟؿه ،وؤن ؤلاٖترا ٝبنظا الخ ٤ل٩ل ٞغص ال ًىٟي ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت وٚحرَم مً
الكٗىب الضاثىحن ؤصخاب الخ ٤مً الاؾخٟاصة مىه.
زاهُا :صؾاجير ههذ ٖلى خم ألاحُاٌ اإلاؿخلبلُت في البِئت
لم ً ٠٣الخىُٓم الضؾخىعي لهاخب الخ ٤في البِئت ٖىض الاَخمام بالٟغص والجماٖت ٦مؿخُٟضًً مً َظا الخ٤
ٞدؿب ،بل امخض لُٗتر ٝلؤلظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت بد٣ها في البِئت الىُٟٓت واؾخسضام مىاعصَا وزغواتنا ،والتي ًجب ؤن ج٩ىن
مدل اٖخباع مً الىاخُت ألازالُ٢ت ،مً زال ٫التزام اإلاٗ٣ىلُت في الاؾخٗما ٫والاهخٟإ باإلاىاعص اإلاكتر٦ت لهالر الجُل
الخايغ وألاظُا ٫اإلا٣بلتٞ ،ال ٌؿى ٙلجُل الخايغ ؤن ًُػى وٍخٗؿ ٠في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاكتر٦ت لخد ٤ُ٣مهالخه
ًا
اٖخضاءا ٖلى خ٣ى ١ألاظُا ٫اإلا٣بلت(.)2
وج٣ضمهٖ ،لى هدى ينضص بىًىب جل ٪اإلاىاعص ،ألامغ الظي ٌٗض
ًا
،1984
ومً الضؾاجحر التي ؤ٢غث نغاخت بد ٤ألاظُا ٫في البِئت ومىاعصَا هظ٦غ صؾخىع بابىا ُٚيُا الجضًضة لٗام
الظي هو في الٟهل الغاب٘ مىه ٖلى ؤن " :ل٩ل بوؿان الخ ٤في بِئت ال جًغ بصخخه ؤو عٞاَه ،ول٩ل بوؿان الخ ٤في
الخهىٖ ٫لى بِئت مدمُت مً ؤظل ب٣اء ألاظُا ٫الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ،)3("...بِىما جىو اإلااصة 225مً صؾخىع البراػٍل لٗام
ٖ 1988لى ؤن " :ل٩ل ٞغص الخ ٤في بِئت ًدترم ٞحنا الخىاػن ؤلاً٩ىلىجي وجمشل ماَالث للٟغص في خُاجه الُىمُت ويغوعٍت
لىىُٖت ِٖل ؾلُم ،لظلٞ ٪ةهه مً واظباث الؿلُاث الٗامت واإلاجخم٘ الضٞإ ٖجنا ونُاهتنا لؤلظُا ٫الخالُت
واإلاؿخ٣بلُت"(.)4
 1994ؤن " :الضولت جخدمل مؿاولُتنا ججاٍ ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت
وظاء في اإلااصة 20مً صؾخىع ؤإلااهُا اإلاغاظ٘ لؿىت
وجدمي ألاؾـ الُبُُٗت للخُاة بمماعؾت حكغَُٗت في بَاع الىٓام الضؾخىعي والؿلُخحن الخىُٟظًت والً٣اثُت ،و٤ٞ
الكغوٍ اإلادضصة في ال٣اهىن"( ،)5ؤما الضؾخىع الجروٍجي ٣ٞض هو ٖلى ؤن " :ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت جٟطخي بلى الصخت
وبلى البِئت الُبُُٗت التي ًخم الخٟاّ ٖلحنا وٖلى ؤلاهخاظُت والخىىٕ ،وٍيبػي ؤن ّجضاع اإلاىاعص الُبُُٗت ٖلى ؤؾاؽ قامل

- Prieur-M ،La charte ،l’environnement et la constitution ،AIDA ،2003 ،p.353.
 -2معمر رتيب ؿبمد عبد اغبافظ ،القانوف الدكرل للبيئة كظاىرة التلوث ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2008 ،ص.44
 -3كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية الدستورية للحقوؽ البيئية ،اؼبرجع السابق ،ص.326
4
- Vincent Rebeyrol ،L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages
environnementaux ،op.cit ،p.22.
5
- Jean-Pierre Machelon ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،op.cit ،p.121.
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َىي ٫ألاظل الٖخباعاث ،خُض ؾِخم خماًت َظا الخ ٤لؤلظُا ٫ال٣اصمت بك٩ل ظُض"( ،)1و٦ظا صؾخىع ظىىب بٞغٍُ٣ا لٗام
 1996الظي هو نغاخت في اإلااصة 24مىه ٖلى ؤن " :للجمُ٘ الخ ٤في بِئت ال جًغ بصختنم ؤو بؿالمت ِٖكهم ومدمُت
إلاهلخت ألاظُا ٫الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ،مً زال ٫حكغَٗاث مٗ٣ىلت وزُىاث حؿاَم في الى٢اًت مً الخلىر والخضَىع
 2016الظي وي٘ حجغ ألاؾاؽ لخ٣ىَ ١اجه ألاظُا ٫في البِئت
البُئي"( ،)2بياٞت بلى الضؾخىع الجؼاثغي الجضًض لٗام
واؾخسضام مىاعصَا الُبُُٗت والاَخمام بنا ،ول٣ض جبحن طل ٪مً زال ٫هو اإلااصة 19مىه).(3
 ،1993خ ٤الكباب
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاد٨مت الٗلُا في"الٟلبحن" ٢ض ٦غؾذ في خ٨مها الهاصع فيً 30ىلُى
ًا
وألاظُا ٫ال٣اصمت في بِئت ؾلُمت ومخىاػهت ،مكحرة بلى ؤن َظٍ الخ٣ى ١في الىا ٘٢هي خ٣ى ١ؤؾاؾُت وظضث مىظ وظىص
ؤلاوؿاهُت( .)4وفي َظا الهضص ٢بلذ اإلاد٨مت ؤَلُتَٟ 42ال ممشلحن مً َغ ٝال٣اضخي" "Antinioلغ ٘ٞصٖىي باؾم ظُلهم
والجُل اإلا٣بل ،بسهىم جغزُو َضم الٛاباث الظي مىدخه بصاعة اإلاىاعص البُئُت ،بط اٖترٞذ اإلاد٨مت الٗلُا
بإن":ألاَٟا ٫مؿخُٟضًً مً خ ٤خماًت البِئت باليؿبت لؤلظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت ،وبإن ألاظُا ٫الخايغة واإلاؿخ٣بلُت لها الخ٤
في الاؾخ٠اصة مً بِئت ؾلُمت ومخىاػهت بً٩ىلىظُا"(.)5
الفغٕ الثالث :إهفاط الخلىق البُئُت الضؾخىعٍت مً حاهب أصخاب الخم اإلاخأزغًٍ
ال ق ٪ؤن خ٣ى ١ألاٞغاص البُئُت ألاؾاؾُت ال ج٩ىن لها ؤي قغُٖت بال بطا جم جًمُجنا في الضؾاجحر الىَىُت ،مما
ًٟسر اإلاجا ٫إلاىاظهت الخدضًاث البُئية ،التي جىاظه ألاٞغاص بهىعة ؤ٦ثر ٗٞالُت وٍ٣ضم يماهاث ؤ٦ثر ألصخاب الخ ٤في
ًا
البِئت في بَاع صولت ال٣اهىن .وٖلى الغٚم مً ؤن عب٘ صؾاجحر صو ٫الٗالم ج٣غٍبا جخًمً خ٣ى ١بُئُت ؤؾاؾُتٞ ،ةن
اإلادا٦م خى ٫الٗالم لم جسلو بلى ؤن َظٍ الخ٣ى٢ ١ابلت لئلهٟاط مً ظاهب ألاٞغاص المجإزغًٍ بال في ْل َا
ٖضص ٢لُل مً َظٍ
الضؾاجحر(.)6
ً
أوال :الخلىق البُئُت الضؾخىعٍت اللابلت لإلهفاط
بِىما جؼصاص ْاَغة الخ٨غَـ الضؾخىعي للخ٣ى ١البُئُت ألاؾاؾُت في الضؾاجحر الىَىُت إلاسخل ٠صو ٫الٗالمٞ ،ةن
الخاظت جهبذ ّ
ماؽة لترظمت َظٍ الىهىم الضؾخىعٍت بلى ٢ىاٖض ٢ابلت لئلهٟاط مً ٢بل ال٣اهىهُحن والخ٩ىماث( ،)7وطل٪
في نالر جم٨حن ألاٞغاص مً الُ٣ام بىاظباتنم ،اإلاخٗل٣ت بالبِئت ومجابنت الخدضًاث البُئُت التي جُغؤ ٖلى خالت البِئت في ٧ل
لخٓت.
-"An Environmental Right for Future Generations ،"model state constitutionnal provisions and model
statute science and environmental health network ،the international human rights clinic at Harvard
Law School ،November 2008 ،p.03.
 -2كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية الدستورية للحقوؽ البيئية ،اؼبرجع السابق ،ص.335
 -3الفقرة األكذل من اؼبادة  9من الدستور اعبزائرم لعاـ  ،20 6القانوف رقم  0- 6اؼبؤرخ يف  6مارس  ،20 6اؼبرجع السابق.
 -4القضية رقم ،"Oposa.v. factora" ،05بتاريخ 30 :يوليو  ، 993أنظر:
-Jiatsa Meli Hervé ،Les droits fondamentaux et droit à l’environnement en Afrique ،op.cit ،p.16-17.
5
- Jean- Pierre Machelon ،op.cit ،p.33.
 -6كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية الدستورية للحقوؽ البيئية ،ادلرجع السابق ،ص.62
7
- Tim Hayward ،Constitutional environment rights ،oxford university Press ،Inc. ،New York ،2005 ،
p.143.
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ًا
وٍظَب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ؤن خ٣ى ١ألاٞغاص البُئُت ألاؾاؾُت هاصعة ،لظل ٪لم ججض اإلادا٦م الىَىُت خ٣ى٢ا
ًا
ًا
بُئُت ؤؾاؾُت ٢ابلت لئلهٟاط بال في خاالث ٢لُلت ،في ّ
ْل ما ً٣غب ؾخحن صؾخىعا جخًمً خ٣ى٢ا بُئُت ؤؾاؾُت جيخمي ؤٚلبنا
بلى صو ٫ؤمغٍ٩ا الالجُيُت(.)1
وجمُل اإلادا٦م في الٛالب بلى اؾخسضام الىهىم الضؾخىعٍت لخل ٤خ٣ى ١بُئُت خُ٣ُ٣ت ٢ابلت لئلهٟاط ،ومً
ألامشلت ٖلى طل ٪ما ً٢ذ به اإلادا٦م الٗلُا في الهىض وهِبا ٫والٟلبحن ،مً ؤن َظٍ الىهىم البُئُت الضؾخىعٍت ج٨غؽ
ًا
خ٣ى٢ا ٢ابلت للخىُٟظ بىاؾُت اإلاىاَىحن والجماٖاث اإلاضاٗٞت ًٖ البِئت(.)2
ول٣ض ؤصي الخٟؿحر الىاؾ٘ للخ ٤الضؾخىعي في بِئت صخُت في الهىض ،بلى مىذ اإلاىاَىحن ؤصاة بهٟاط بُئُت ٢ىٍت
إلاى٘ ألاوكُت الًاعة بالبِئت في مجخمٗاتنم٦ ،ما ؤصي مشل َظا الخٟؿحر ؤو ال٣غاءة اإلاىؾٗت ٖلى مؿخىي بٌٗ الىالًاث
ألامغٍُ٨ت ،بلى مىذ اإلاىٓماث اإلاضاٗٞت ًٖ اإلاهلخت الٗامت خ ٤اللجىء بلى الً٣اء ،للًُٗ في ال٣غاعاث الًاعة بالبِئت
صازل َظٍ الىالياث(.)3
وباإلاشل وظضث اإلادا٦م البرحٛالُت ؤن الخ ٤في البِئت اإلا٨غؽ بمىظب اإلااصة 66مً صؾخىع
 ،1976التي جىو ٖلى
ًا
ؤن " :ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت بوؿاهُت ؾلُمت ومخىاػهت بً٩ىلىظُا ،وفي هٟـ الى٢ذ ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ه واظب الضٞإ
ًا
ًا
ًا
ًا
ٖلحنا"٢ ،ابال للخماًت ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞصٖىي ؤمام الً٣اء( ،)4بِىما ٞؿغث اإلادا٦م ألاعظىخِىُت هها ممازال باٖخباعٍ ٢ابال
للخىُٟظ الظاحي وؤلاهٟاط ،لظل ٪ؤًضث اإلاد٨مت في ًُ٢ت " "Alberto Sagardayخ٣ى ١اإلاىاَىحن في بهٟاط الخ٣ى ١البُئُت
ًا
الضؾخىعٍت ،صون ؤن ٌؿدىٟظوا وؾاثل ؤلاهها ٝؤو ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت ؤوال ،بل ؤ٦ثر مً طل ٪طَبذ اإلادا٦م ألاعظىخِىُت
ًا
ًا
بلى جٟؿحر مشل َظا الىو جٟؿحرا مىؾٗاٖ ،لى هدى ًجٗله ٌكمل ختى الخ ٤في الخمخ٘ بمىٓغ ًُُل ٖلى اإلادُِ(.)5
ًا
وفي ٧ىلىمبُاٞ ،ؿغث اإلادا٦م الىو الخالي " :ل٩ل ٞغص الخ ٤في الخمخ٘ بالبِئت" ،باٖخباعٍ ٢ابال لئلهٟاط ،ومً
ظهتنا ٞؿغث اإلاد٪مت الضؾخىعٍت الخ ٤في البِئت بإهه " :مجمىٖت مً الٓغو ٝألاؾاؾُت اإلادُُت باإلوؿان ،التي جدضص
ًا
خُاجه باٖخباعٍ ًٖىا في الجماٖت والتي حؿمذ بب٣اثه البُىلىجي والٟغصي"(.)6
ًا
وٖلى هدى ممازلٞ ،ؿغث اإلادا٦م في ٧ىؾخاعٍ٩ا الخ ٤الضؾخىعي في بِئت صخُت ومخىاػهت بً٩ىلىظُا ٖلى ؤهه
ًا
ًا
ًا
خ٣ا ؤؾاؾُا ٢ابال للخىُٟظ الظاحي وؤلاهٟاط ،و٢ض ٢غعث اإلاد٨مت الٗلُا في ٧ىؾخاعٍ٩ا ؤن الخ ٤في البِئت َى " :الخ ٤الظي
ًا
ًمل٨ه ٧ل اإلاىاَىحن للِٗل في بِئت زالُت مً الخلىر وَك٩ل َظا الخ ٤ؤؾاؾا إلاجخم٘ ٖاص ٫ومىخج"(.)7
ًدبحن مما ؾب ٤ؤن الً٣اء الضؾخىعي في َظٍ ا٫صوً ٫مُل بلى ع ٘ٞالخ٣ى ١البُئُت الضؾخىعٍت بلى مؿخىي
ًا
خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ألازغي اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا ،مشل الخ ٤في اإلاؿاواة والخ ٤في الخغٍت وٚحرَا مً الخ٣ى ،١وَى ما
- James R.May ،Constituting fundamental environmental rights worldwide pace environmental law
review ،volume 23 ،Issue 1 Winter ،2005-2006 ،p.22.
 -2كليد ؿبمد الشناكم ،اغبماية الدستورية للحقوؽ البيئية ،اؼبرجع السابق ،ص. 33
3
-Alan E. Boyle and Michael R.Anderson (eds) ،Human rights approaches to environmental
protection ،oxford ،oxford university Press ،1996 ،pp.199-225.
4
- James R.May ،Constituting fundamental environmental rights ،op.cit ،p.22.
5
- Ibid ،p.22.
6
- Ibid ،p.22.
7
- Ibid ،p.23.
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ًاصي بلى جضُٖم م٩اهتنا ال٣اهىهُت وٍمىذ ؤصخاب َظٍ الخ٣ى ١البُئُت امخُاػاث في مىاظهت َُا٧ل الضو٫ة والٛحر( ،)1مما
ٌؿخىظب مٗاملتنا ٦د٣ى٢ ١اهىهُت وؤزالُ٢ت ؤؾاؾُت ل٩ل البكغ.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه لم ٌٗتر ٝؾىي ٖضص ٢لُل مً الضو ٫بإن الخ٣ى ١البُئُت ألاؾاؾُت جىضعط يمً ٢اثمت
ًا
خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا( ،)2و٢ض ًغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى وظىص نٗىبت ج٨مً في ٖضم ويىح ال٨شحر
مً الىهىم الضؾخىعٍت التي عٚب اإلاكغٕ الضؾخىعي مىدها لؤلخ٩ام اإلاٗىُت.
ً
زاهُا :الخلىق البُئُت الضؾخىعٍت غير اللابلت لإلهفاط
ًا
ًا
ًخى ٠٢بهٟاط الخ٣ى ١البُئُت الضؾخىعٍت ٖلى مضي ا٦دؿابنا ٢بىال ً٢اثُا ،باٖخباعَا ٢ابلت لئلهٟاط بىاؾُت
ًا
ًا ًا
ألاٞغاص اإلاخإرعًٍ مً ظغاء الخضَىع الظي ًلخ ٤بالبِئت ،طل ٪ؤن الخٚ ٤حر ٢ابل لئلهٟاط ًهٗب اٖخباعٍ خ٣ا ؤؾاؾُا ٖاصة.
وجىاظه الٗضًض مً الضو ٫جدضًاث ٦بحرة ُٞما ًخٗل ٤بخُبُ ٤وبهٟاط الدكغَٗاث الىَىُت الخانت بالبِئت ،و٢ض
٧ا ٝوجإًُض مً َغ ٝاإلادا٦م الىَىُت ،باٖخباعَا
ًغظ٘ طل ٪بلى ؤن َظٍ الخ٣ى ١البُئُت ألاؾاؾُت لم جل٣ى ع
اٖذاٍ ٝة
ًا
خ٣ى٢ا ٢ابلت لئلهٟاط والخىُٟظ الظاحي( ،)3بط زلهذ اإلادا٦م في بٌٗ الضو ٫بلى ؤن الخ٣ى ١البُئُت ألاؾاؾُت لِؿذ ٢ابلت
 ،1978والظي ٌٗتر ٝللجمُ٘
للخىُٟظ الظاحي وال لئلهٟاط ٧اإلاد٨مت ؤلاؾباهُت ،التي ٞؿغث هو الضؾخىع ؤلاؾباوي لٗام
بالخ ٤في الخمخ٘ ببِئت مالثمت لخىمُت شخهُتنمٖ ،لى ؤهه ٚحر ٢ابل للخماًت ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞصٖىي ؤمام الً٣اء(.)4
و٢ض ٞؿغث اإلاد٨مت الترُ٦ت الىو الظي ًا٦ض ؤن" :ل٩ل شخو الخ ٤في الِٗل في بِئت صخُت ومخىاػهت"ٖ ،لى
ؤهه ال ٌؿمذ ؾىي بُٗىن ؾُدُت ٖلى الدكغَ٘ ،صون جضازل م٘ الخ٣ى ١والىاظباث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
ًا
ألازغي( ،)5و٦ظا ٞؿغث اإلاد٨مت الضؾخىعٍت اإلاجغٍت هها ٌٗتر ٝوٍُب ٤خ ٤الٟغص في بِئت صخُتٖ ،لى ؤهه ال ًٟ٨ل
ألصخابه ؾىي خ٣ى ١بظغاثُت.
وؾاعث مٗٓم الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت ٖلى َظا الىدى ُٞما ًخٗل ٤بةهٟاط الخ٣ى ١البِئت ،بط لم ًشبذ ٞحنا بٗض ؤن َظٍ
 1996بد٧ ٤ل مىاًَ في بِئت صخُت ،بال
الخ٣ى٢ ١ابلت لئلهٟاط مشل صولت ال٩امحرون ،التي ؤ٢غث في صؾخىعَا اإلاٗض ٫لٗام
ًا
ؤن َظا الخ ٤اإلاٗتر ٝبه ل٩ل مىاًَ ٚحر ٢ابل لئلهٟاط ،ألهه لِـ مخاخا للمىاَىحن ع ٘ٞاؾخئىاٞاتنم ؤمام اإلاد٨مت
الضؾخىعٍت ال٩امًغوهُت(.)6

- Laghmani Slim ،L’effectivité des sanctions violations des droits fondamentaux ،R.T.D ،1993 ،p.276.
- Alan E. Boyle and Michael R.Anderson (eds) ،Human rights approaches to environmental
protection ،op.cit ،pp.25-42.
3
- James R.May ،Constituting fundamental environmental rights op.cit ،p.21.
4
- Ibid ،p.24.
5
- Isabelle Larmuseau ،Constitutional rights to an ecologically balanced environment ،V.V.OR. Report
2007/2 ،p.02.
6
- James R.May ،op.cit ،p.24.
1
2
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و٢ض ًغظ٘ الؿبب في ٖضم ٢ابلُت الخ ٤في البِئت لئلهٟاط في َظٍ الضو ٫بلى خضازت الخ٨غَـ الضؾخىعي لهظا
الخ ٤الجضًض ،بط ؤن ؤٚلب الىهىم الضؾخىعٍت اإلا٨غؾت للخ٣ى ١البُئُت لم جسً٘ بٗض الزخباع ؤمام مٗٓم اإلادا٦م
ؤلاٞغٍُ٣ت( ،)1مما ٢ض ًسل ٤نٗىبت في بهٟاطَا والاهخٟإ بنا مً ٢بل ؤصخابنا.
زاج ــمت:
خٓي مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت بة٢غاع صؾخىعي مهم ٖلى مؿخىي مسخل ٠الضؾاجحر البُئُت إلاٗٓم صو٫
الٗالم وبك٩ل مخباًً ُٞما بُجنا ،مً خُض اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث ال٣اهىهُت اإلاٗبرة ٖىه الىاعصة يمً الىهىم
الضؾخىعٍت (٧ل شخو٧ ،ل ٞغص ،اإلاىاًَ ،الكٗب ،)...وطل ٪خؿب صعظت الاَخمام التي جبضينا ٧ل صولت إلاىيىٕ خماًت
ًا
البِئت ول٨ٟغة ناخب الخ ٤في البِئت اإلاغاص خماًخه وٟ٦الت َظا الخ ٤لهً ،ا
ؾىاء ٧ان ٞغصا ؤو ظماٖت.
ومً قإن الخ٨غَـ الضؾخىعي إلاٟهىم الخ ٤في البِئت ؤو الىو ٖلى ناخبه وجدضًضٍ نلب الضؾخىع (صؾترجه)،
ؤن ًهبذ َظا الخ ٤البؿُِ اإلاٗتر ٝبه في الىزاث ٤الضولُت ٚحر اإلالؼمت ٧اإلٖالن الٗالمي الهاصع ًٖ ماجمغ اؾخ٨هىلم
 ،1992خ ٤ؤؾاسخي مؿخ٣ل ومخمحز وٚحر مغجبِ بد٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا،
 1972وبٖالن عٍى لٗام
لٗام
وطل ٪بالىٓغ بلى الُ٣مت ال٣اهىهُت التي جدخلها ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت في الىٓم ال٣اهىهُت الىَىُت٦ ،ما ؤن صؾترة َظا الخ٤
حٗخبر آلالُت التي جمىذ ناخب الخ ٤امخُاػاث ويماهاث ؤ٦ثر في مىاظهت ٧ل ًىتن ٪الخ ٤اإلاظ٧ىع ،وبُٖاءٍ الٟٗالُت في
الىا.٘٢
٩ٞل صؾخىع اَخم بهاخب خ ٤مٗحن جم حصخُهه في مسخل ٠الىهىم ال٤اهىهُتٚ ،حر ؤهه ال ًؼا ٫بلى ٚاًت الُىم
البدض ًٖ الؿبل ال٣ىٍمت إليٟاء الخماًت الٟٗلُت ٖلى خ٣ه في البِئت ،بك٩ل ًد ٤٣مهلخخه بهىعة ؤؾاؾُت،
ٞضؾترة الخ ٤في البِئت ّ
ٖؼػث مً نالخُت اإلاكغٕ الضؾخىعي ؤ٦ثر ٖلى خؿاب جم٨حن ناخب الخ ٤في البِئت ،الظي
٧ا ،ٝم٘ ؤلاقاعة بلى ؤن الضؾاجحر البُئُت لم جىو ٖلى حٗغٍ ٠مدضص
ًب٣ى مدهىع في صاثغة ؤلاٖترا ٝوالخم٨حن ٚحر ٍة
لهاخب الخ ٤في البِئت ،بل ا٦خٟذ بىي٘ مُٗاع زابذ لخدضًض مٗىاٍ ،مً زال ٫ؤلاقاعة بلُه ٖلى ؤهه ٞغص ؤو ظماٖت.
كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘:
ً
أوال -كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ باللغت الٗغبًت :
 -1ا٫صؾخىع الجؼاثغي اإلاٗض ٫لٗام  ،2016ال٣اهىن ع٢م  10-16اإلااعر في  6ماعؽ  ،2016مخًمً الخٗضًل
الضؾخىعي ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  14اإلااعزت في  07ماعؽ 2016.
 -2ؤبى الُٗا عٍاى نالر ،صوع ال٣اهىن الضولي الٗام في مجا ٫خماًت البِئت ،صاع الجنًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
منغ ،2008،الُبٗت الشاهُت.
 -3الخضًثي نالح ٖبض الغخمان ،الىٓام ال٣اهىوي الضولي لخماًت البِئت ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث -
لبىان ،2010 ،الُبٗت ألاولى.
-Carl Bruch and All ،Constitutional environmental law: giving force to fundamental principles in
Africa ،26 Colum.J.ENVTL.L.2001 ،p.140.
1
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اهىهُت٣ مجلت البدىر ال،اعهت٣ صعاؾت م، البُئُت١ى٣ الخماًت الضؾخىعٍت للخ، الكىاوي ولُض مدمض-4
.2012 ،52  الٗضص، مهغ، ظامٗت اإلاىهىعة،١ى٣لُت الخ٧ ،خهاصًت٢والا
 صاع،اهىن الضولي٣ام ال٩اًاث الخُغة ٖبر الخضوص والخسلو مجنا في يىء ؤخٟل الى٣ ه، زالض الؿُض اإلاخىلي-5
. الُبٗت ألاولى،،2005 ، مهغ،اَغة٣ ال،الجنًت الٗغبُت
، الجؼاثغ، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،اهىن اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ٢ ، ؾٗض هللا ٖمغ وبً هانغ ؤخمض-6
. الُبٗت الشالشت،2005
57

، الجؼاثغ، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،اث واإلاؿخجضاث٢ الٗال: ؤلاوؿان والكٗىب١ى٣ خ، ؾٗض هللا ٖمغ-7
1994.
،اهىن الٗام٣خىعاٍ في ال٦ عؾالت لىُل الض، اإلاؿاولُت الضولُت ًٖ الخلىر ٖبر الخضوص، ٖلى بً ٖلى مغاح-8
2007. ، الجؼاثغ،" بً زضة٠ "بً ًىؾ،1 ظامٗت الجؼاثغ،١ى٣لُت الخ٧
2008. ، مهغ،اهىهُت٣خب ال٨ صاع ال،اهىن الضولي للبِئت وْاَغة الخلىر٣ ال،ٔٞ مٗمغ عجِب مدمض ٖبض الخا-9
.2008، لبىان، بحروث، ؤلاوؿان الىُابُت١ى٣غٍغ ناصع ًٖ لجىت خ٣ ج، في بِئت ؾلُمت٤ الخ، مىسخى٫ مِكا-10
ً
: كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ باللغت ألاحىلُت-زاهُا
1- "An Environmental Right for Future Generations ،"model state constitutionnal
provisions and model statute science and environmental health network ،the international
human rights clinic at Harvard Law School ،November 2008.
2- Alan E. Boyle and Michael R.Anderson (eds) ،Human rights approaches to
environmental protection ،oxford ،oxford university Press ،1996.
3- Birnie P.W and Boyle (A.E) ،International law and the environment- Clarendon
Press، Oxford 1992.
4- Birnie P.W and Boyle (A.E),International law and the Environment ،second Edition ،
Oxford University Press ،2002.
5- Bodansky Daniel ،Jutta Brunnée and Ellen Hey ،The oxford handbook of
International Environmental Law ،University Press ،2008.
6- Boyd David Richard ،The Environment rights revolution: a global study of
constitutions ،human rights and the environments ،the University of British ،Columbia (UBC)
Press ،2012.
7- Carl Bruch and All ،Constitutional environmental law: giving force to fundamental
principles in Africa ،26 Colum.J.ENVTL.L.2001.
8- Christel Cournil et Catherine Colard-Fabregoule ،Changements environnementaux
globaux et droits de l’homme ،Bruylant ،2012.
9- Cullet Philippe ،Definition of an environmental right in a human rights context ،
N.Q.H.R ،Vol 13 ،No 1,1995.
10- Delhoste-Marie France ،l'environnement dans les constitutions du monde ،revue de
droit public L.G.D.J ،Paris. 2004.
11- Dumont Hugues ،François OST ET Sébastien Van Drooghenbroeck ،La
responsabilité face cachée des droits de l’homme ،Bruylant ،Bruxelles ،2005.
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12- Fernando- Lopez Roman ،l’environnement dans la constitution Espagnole ،R J. E
N° Spécial 2005.
13- James R.May ،Constituting fundamental environmental rights worldwide pace
environmental law review ،volume 23 ،Issue 1 Winter ،2005-2006.
14- Jiatsa Meli Hervé ،Les droits fondamentaux et droit à l’environnement en Afrique ،
mémoire de recherche pour l’obtention du diplôme d’université 3e Cycle « Droits
fondamentaux » ،Université de Nantes ،Paris ،2006-2007.
15- Kromarek.P. (E.D) ،environnement et droits de l’homme ،Paris ،UNESCO ،1987.
16- Laghmani Slim ،l’effectivité des sanctions violations des droits fondamentaux ،
R.T.D ،1993.
17- Larmuseau Isabelle ،Constitutional rights to an ecologically balanced environment ،
V.V.OR. Report 2/ 2007.
18- Machelon Jean- Pierre ،Du droit de l’environnement au droit à l’environnement ،a la
recherche d’un juste milieu ،l’Harmattan ،Paris ،2010.
19- Mathieu.B ،la protection du droit à la santé par le juge constitutionnel ،cette revue
N° 06 ،Paris ،1999.
20- Mircea Dutu ،Constitutionalising the right to a healthy environment ،and its
implications in Romanian legislation ،2004.
21- Muller. D ،le rapport des humains aux animaux dans la perspective de l’éthique:
mise en situation sociale ،in,"Théologique ،"Vol ،10 ،n°1 ،2002.
22- Pons Maguelonne Dejaent ،Droits de l’homme et environnement ،édition de conseil
d’Europe ،Strasbourg-France ،2002.
23- Prieur -Michel ،droit de l'environnement ،4 édition ،Dalloz ،Paris ،2001.
24- Prieur-M ،la charte ،l’environnement et la constitution ،AIDA ،2003.
25- Rebeyrol Vincent ،L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des
dommages environnementaux ،tome 42 ،éditions lextenso ،France ،2010.
26- Roussillon Henry ،Xavier Bioy ،Stéphane Mouton (dir) ،les nouveaux objets du
droit constitutionnel ،presses de l’université des sciences sociales de Toulouse ،2005.
27- R-Pelloux ،Vrais et faux droits de l’homme ،problèmes de définition et de
classification ،Revue de droit public ،1981.
28- Tim Hayward ،constitutional environmental rights ،oxford university Press ،Inc. ،
New York ،2005.
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الخماًت الضولُت ؤلاكلُمُت والىَىُت إلابضأ الخغٍت الىلابُت
 ظامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ، والٗلىم الؿُاؾُت١ى٣لُت الخ٧،ٍخىعا٦الباخشت لُغوف آمىت َالبت ص
ُلٛاهىن الٗمل والدك٢  ًٖى بمسبر. الجؼاثغ،)اهمٛ(مؿخ

59

:اإلالخو
ىم ٖلحنا الخىُٓم٣ً  باٖخباعٍ مً ؤَم الخغٍاث ألاؾاؾُت التي،ابُت٣هٓغا لؤلَمُت التي ًخمحز بنا مبضؤ الخغٍت الى
 لؤلشخام الظًً ًماعؾىن مهىت ؤو اليكاٍ الىاخض ججمُ٘ ظهىصَم في٫ والظي ًسى،ًَذ الغا٢الضولي والىَجي في الى
 في٤ل شخو الخ٩ظا ًمىذ ل٦ و،ت٦هم ومهالخهم اإلااصًت واإلاٗىىٍت اإلاكتر٢ى٣إ ًٖ خٞاباث مهىُت للض٣ل ه٩ق
.ل خغٍت٩الاهسغاٍ ؤو الاوسخاب مجنا ب
،ت الٗمل٢ والتي ؤزغث ٖلى ٖال،خهاصًت التي قهضَا الٗالم٢ هدُجت للخدىالث الا،اػصاصث َظٍ الٗىاًت وحٗؼػث
ان لؼاما ٖلى الدكغَٗاث الضولُت والىَىُت بخاَت٩ٞ .ت الٗمل الجماُٖت٢ ٖالٝ الخىاػن بحن ؤَغا٤٣زانت في مضي جد
اثؼ الغثِؿُت٧ باٖخباعٍ ؤَم الغ،ه ؤو اإلاؿاؽ به٢ ؤمام زغ٫اهىهُت جدى٣ابُت بجملت مً الًماهاث ال٣مبضؤ الخغٍت الى
خهاصي والاظخماعي صازل٢غاع الا٣ الاؾخ٤ُ٣ والظي ٌؿاٖض ٖلى جد،اث الٗمل الجماُٖت٢ىم ٖلحنا ٖال٣والًغوعٍت التي ج
.٫الضو
Because of the importance of syndicalism freedom ،considered being one of the main
liberties made by the actual national and the international territorial organization, leading
individuals who practice unique profession and activity including their efforts in syndicalism
form to defend their common material and moral rights. Each individual has the right to
adhere or leave freely.
This importance increased because of the world economical changes ،which influenced
the work relations ،mainly in the equilibrium among collective work relationship. National
and international legislations were necessary to syndicalism freedom principles ،including a
set of legal guarantees against any disrupt ،since it is considered one on the principal and
useful points ،to pursue the work relationships ،that help to reach the economic and social
stabilities within the nations.
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_ ملضمت:
ٌٗض مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ؤخض ؤَم الخغٍاث الٗامت ألاؾاؾُت لئلوؿانَ.ظٍ الخغٍت ا٫حي ٧اهذ في اإلااضخي مً بحن
اإلادٓىعاث وحٗض مماعؾتنا ظغٍمت ٌٗا٢ب ٖلحنا ال٣اهىن٦ ،غؾذ في الى٢ذ الخالي في الٗضًض مً ؤلاٖالهاث والٗهىص
والاجٟاُ٢اث الضولُت ،و٦ظا في ظل الضؾاجحر وال٣ىاهحن الىَىُت للضو ٫اإلاٗانغة.
بضؤ الاَخمام الضولي،ؤلا٢لُمي والىَجي بٟ٨الت مبضؤ الر عٍت الى٣ابُت وخماًخه ،مباقغة ٖ٣ب اهتناء الخغب الٗاإلاُت
ألاولى وْهىع الشىعة الهىاُٖت ٧ ،1ان لهظٍ ألازحرة ًٞل ٦بحر في همى الىعي لضي ألاٞغاص في ؤن لهم مُالب
مدكابنت،ومكتر٦ت ال ًم ً٨جد٣ُ٣ها بال بخجمٗهم وج٨خلهم في ق٩ل ه٣اباث،وبظل ٪ؤنبدذ مماعؾت الخغٍت الى٣ابُت
مبضؤ ٖاما ًسى ٫ل٩ل ؤٞغاص مهىت واخضة ؤو وكاٍ ججمُ٘ ظهىصَم في ق٩ل ه٣ابت للضٞإ ٖلى مهالخهم اإلاكتر٦ت مما
ؾاٖض ٖلى ْهىع ه٣اباث ٖمالُت،وه٣اباث ألصخاب الٗمل.2
ٖغ ٝمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت،ومىظ ب٢غاعٍ بلى ًىمىا َظا ،جُىعا مً مجغص خغٍت طاث بٗض ٞغصي تنخم بمهالر الٟغص
الخانت،بلى خغٍت ؤوؾ٘ وؤقمل بًمها بلى ظاهب بٗضَا الٟغصي بٗضا ظماُٖا واإلاخمشل في خغٍت بوكاء ه٣اباث جخمخ٘
بالصخهُت اإلاٗىىٍت والاؾخ٣اللُت بٛغى الضٞإ ًٖ اإلاهالر الجماُٖت والخ٣ى ١اإلاكتر٦ت لؤلًٖاء اإلاىدؿبحن بلحنا.3
بن الٟ٨اح مً ؤظل ب٢غاع ،مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت وثٖؼٍؼٍ مغجبِ بالٟ٨اح مً ؤظل جد ٤ُ٣خ٣ى ١ؤؾاؾُت
ؤزغي،مشل الخ ٤في اإلاٟاوياث الجماُٖت،والخ ٤في ؤلايغاب وٚحرَا مً الخ٣ى ،4١لظل٧ ٪ان مدل اَخمام الدكغَٗاث
الضولُت،ؤلا٢لُمُت والىَىُت ،بط ٖملذ َظٍ الدكغَٗاث ٖلى خماًخه مً زال ٫بخاَخه بجملت مً الًماهاث ال٣اهىهُت
جدى ٫ؤمام اإلاؿاؽ به بنض ٝبخضار الخىاػن اإلاُلىب في ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت.
وٖلُه هُغح ؤلاقيالُت اللاهىهُت الخالُت :ما هي آلالُاث(الدكغَُٗت واإلااؾؿاجُت) التي ويٗتنا الدكغَٗاث
الضولُت،ؤلا٢لُمُت،والىَىُت لخماًت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت؟ وما مضي ٗٞالُتنا في جىٞحر الخماًت اإلاغظىة مً ويٗها؟
لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ال٣اهىهُت زم ج٣ؿُم َظٍ الضعاؾت بلي مبدشحن ،بط جُغ٢ىا في اإلابدض ألاو ٫للجهىص
الضولُت ؤلا٢لُمُت ،والىَىُت لخماًت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،ؤما اإلابدض الشاوي جىاولىا ُٞه ألاظهؼة الضولُت،
ؤلا٢لُمُت،وآلالُاث الىَىُت ٫خماًت الخغٍت الى٣ابُت.
_اإلابدث ألاوٌ :الجهىص الضولُت ؤلاكلُمُت ،والىَىُت لخماًت مبضأ الخغٍت الىلابُت.
اَخمذ الدكغَٗاث الضولُت ،ؤلا٢لُمُت والىَىُت بخ٨غَـ مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت مً زال ٫الىو ٖلُه في الٗضًض
مً ؤلاٖالهاث واإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث الضولُت وؤلا٢لُمية ،و٦ظا بصعاظه يمً الضؾاجحر وال٣ىاهحن الضازلُت للضو٫
اإلاٗانغة.
_ إبراىيم حلمي ،الدديقراطية النقابية ،مصر، 998 ،ص .37
_ 2ؿبمد حسُت منصور ،قانوف العمل ،الطبعة األكذل ،منشورات اغبليب اغبقوقية،لبناف ،20 0،ص.439
 _ 3عبد اللطيف خالفي ،الوسيط يف مدكنة الشغل(عالقات الشغل اعبماعية) ،اعبزء ،2الطلعة األكذل ،اؼبطبعة كالوراقة الوطنية،اؼبغرب ،2009،ص. 75
 _4عبد اجمليد صغَت برًن،اغبق النقايب يف معايَت العمل الدكلية كالقانوف اعبزائرم،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت زبصص قانوف اؼبؤسسات،كلية اغبقوؽ،جامعة
اعبزائر،السنة اعبامعية ،2004-2003ص .45
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_ اإلاُلب ألاوٌ :الاٖتراف الضولي وؤلاكلُمي بمبضأ الخغٍت الىلابُت ً:خجؿض الاٖترا ٝالضولي وؤلا٢لُمي بمبضؤ
الخغٍت الى٣ابُت وٍخجلى ،ببروػ هىٖحن مً آلالُاث الدكغَُٗت وَما:آلالُاث الدكغَُٗت الضولُت،وآلالُاث الدكغَُٗت
ؤلا٢لُمُت.
_ الفغٕ ألاوٌ :آلالُاث الدكغَُٗت الضولُت :جخمشل آلالُاث الدكغَُٗت الضولُت ؤإلا٣غة بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت في
الٗهىص واإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث طاث الُاب٘ الٗالمي الهاصعة ًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ؤو بخضي و٧االتنا اإلاخسههت(
مىٓمت الٗمل الضولُت.)1
أوال_صوع مىٓمت ألامم اإلاخدضة في إكغاع مبضأ الخغٍت الىلابُت :اَخمذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ومىض جإؾِؿها
بة٢غاع مجمىٖت مً الخ٣ى ١والخغٍاث ،ومً بُجنا الخغٍت الى٣ابُت بترؾُسها في ؤلاٖالهاث واإلاىازُ ٤التي ؤقغٞذ مً زال٫
ؤظهؼتنا ٖلى ويٗها ،ومً بُجنا:
٢ 1947غاعا في
ا _ كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة :ؤنضعث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاعٍش 23ماعؽ
بَاع مداصزاتنا م٘ مىٓمت الٗمل الضولُت ،2حٗتر ٝبمىظبه بد ٤الى٣اباث في مماعؾت الٗمل الى٣ابي ب٩ل خغٍت بضون ؤي
قغٍ ؤو ُ٢ض ،باٖخباعٍ ٌٗض مً ٢بُل الًماهاث الاظخماعية الغثِؿُت التي ال ًم ً٨الخىاػٖ ٫جنا في مجا ٫الخغٍاث
الٗامت،وؤن خغٍت مماعؾت الٗمل الى٣ابي حٗض ؤؾاؾا لخدؿحن الٓغو ٝاإلاِٗكُت للُب٣ت الٗمالُت،وآلُت لغ ٘ٞمؿخىاَا
الا٢خهاصي.3
،41948في اإلااصة 4/ 23مىهٖ،لى
ب_ؤلاٖالن الٗاإلاي لخلىق ؤلاوؿان :هو ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لؿىت
خ ٤الصخو في بوكاء الى٣اباث م٘ آلازغًٍ،والاهًمام بلحنا مً ؤظل الضٞإ ًٖ مهالخهٚ،5حر ؤن ؤلاٖالن ججاَل خغٍت
الاوسخاب مً الى٣اباث،ومبضؤ اؾخ٣اللُت الى٣اباث ًٖ الضو٩ُٞ،٫ىن بظل٢ ٪ض خض مً مًمىن مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت
وؤبٗاصٍ.6
٦ :1966غؽ الٗهض الضولي للخ٣ى١
ج_ الخغٍت الىلابُت في ْل الٗهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت
اإلاضهُت والؿُاؾُت 7نغاخت الخ ٤في مماعؾت الخغٍت الى٣ابُت ،وَى ما جًمىخه اإلااصة 1/22و 2مىه،8بط ؤوعص ؤخ٩ام ظضًضة
لم ًدىاولها ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وهي جل ٪ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالٌوابِ والُ٣ىص الدكغَُٗت ٖلى مماعؾت الخغٍت
الى٣ابُت.
_تعد منظمة العمل الدكلية صاحبة اإلختصاص الدكرل األصيل يف ضباية كترقية حقوؽ كحريات أطراؼ عالقة العمل من عماؿ كأرباب العمل،كعلى رأسها اغبرية
النقابية.
2
_ عصاـ طواليب الثعاليب،مدخل إذل تاريخ القانوف النقايب،دار ىومة،اعبزائر،20 4،ص .73
3
_ عبد اللطيف خالفي ،اؼبرجع السابق،ص. 43
_4إلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،اعتمدتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة دبوجب القرار رقم  2 7ألف(د،)3-بتاريخ . 948- 2- 0
_5باتريس ركالف كبوؿ تافَتنييو،اغبماية الدكلية غبقوؽ اإلنساف ،الطبعة األكذل،منشورات عويدات،لبناف ، 996،ص . 7
 _6أضبد حسن برعي ،عالقات العمل اعبماعية يف القانوف اؼبصرم اؼبقارف(القانوف النقايب)،دار الفكر العريب،مصر، 976،ص.56
_7العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية لسنة ، 966اعتمدتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة دبوجب القرار230ألف(د)2 -اؼبؤرخ يف ، 966- 2- 6بدأ
العمل بو يف  23مارس . 976
8
_ باتريس ركالف كبوؿ تافَتنييو،اؼبرجع السابق،ص .40
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 :1966بضوعٍ ٦غؽ الٗهض الضولي للخ٣ى١
ص_ الٗهض الضولي للخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت لؿىت
 1 1966الخغٍت الى٣ابُت بمىظب هو نغٍذ،وَى ما ؤ٢غجه اإلااصة1/8مً الٗهض،و التي
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
ههذ ٖلى خ٧ ٤ل شخو في ج٩ىًٍ الى٣اباث م٘ آلازغًٍ،والاهًمام بلحنا لخٗؼٍؼ مهالخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
وخماًتنا،وخ ٤الى٣اباث في بوكاء اجداصاث،و خ ٤الاجداصاث في ج٩ىًٍ مىٓماث ه٣ابُت صولُت ؤو الاهًمام بلحناٖ،لى ؤن
مماعؾت َظٍ الخ٣ى٩ً ١ىن ب٩ل خغٍت بال جل ٪التي هٟغيها ال٣اهىن.2
ط_ الاجفاكُت الضولُت إلػالت وافت أقياٌ الخمُيز الٗىهغيٖ:ؼػث الاجٟاُ٢ت الضولُت إلػالت ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز
الٗىهغي  3بضوعَا الخغٍت الى٣ابُت بىهها ٖلى الخ ٤في بوكاء الى٣اباث والاهخماء بلحنا ،بضون ؤي جمُحز مً خُض الٗغ١
واللىن وألانل ال٣ىمي.4
ٟ٦: 1969ل ؤلاٖالن  5خماًت الخغٍت الى٣ابُت مً زال ٫مىده
ٌ _ إٖالن الخلضم وؤلاهماء في اإلاُضان ؤلاحخماعي
للٗما ٫خ ٤ج٩ىًٍ ه٣اباث ٖمالُت،و٦ظا مكاع٦ت الى٣اباث في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.6
_زاهُا:صوع مىٓمت الٗمل الضولُت( )Organisation Internationale du travailفي جىغَـ الخغٍت الىلابُت.
ا_ صؾخىع مىٓمت الٗمل الضولُت :هو صؾخىع مىٓمت الٗمل الضولُت في صًباظخهٖ ،لى ب٢غاع مبضؤ الخغٍت
الى٣ابُت ٦إؾاؽ لخدؿحن ْغو ٝالٗمل،وجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع والؿلم الاظخماعي.7
 Philadelphie .ب_ إٖالن فُالصلفُا
ههذ اإلااصة  2مً ؤلاٖالن  ،8بإن خغية الخٗبحر،والاظخمإ ،وج٩ىًٍ الى٣اباث ال ٚجى ٖجنا لخد ٤ُ٣ؤي ج٣ضم
ميكىص،وبنظا ج٩ىن مىٓمت الٗمل الضولُت ٞض ؤياٞذ مً زالَ ٫ظا بٖالن ؤبٗاص ظضًضة لبرهامجها.مىا٦بت مجنا لخالت
الخ٣ضم التي قهضتنا الٗال٢اث اإلاهىُت.9
ۛ
 1921بكأن خم الٗماٌ الؼعاُٖين في الخجم٘ والخىخل :حٗض َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤو٫
ج_ الاجفاكُت عكم11لؿىت
اجٟاُ٢ت نضعث ًٖ اإلاىٓمت لترؾُش وب٢غاع الخغٍت الى٣ابُت،بط ؤلؼمذ ٧ل صولت ًٖى في اإلاىٓمت،وناص٢ت ٖلى َظٍ
ماعية كالثقافية لسنة ، 966اعتمدتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة دبوجب قرار ( 2200د )2 -اؼبؤرخ يف- 2- 6
_العهد الدكرل للحقوؽ االقتصادية كاالجت
 ، 966دخل حيز التنفيذ بتاريخ . 976-0 -03
2
_ باتريس ركالف كبوؿ تافَتنييو،اؼبرجع السابق،ص .22
م العنصرم،اعتمدهتا اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة دبوجب القرار 2 06ألف(د_ )20اؼبؤرخ يف 2ديسمرب
_3االتفاقية الدكلية إلزالة كافة أشكاؿ التميز
، 965دخلت حيز التنفيذ يف  4جانفي . 969
_4تنص اؼبادة /5ق 2-من االتفاقية اؼبذكورة أعاله،على أنو":حق تأسيس النقابات كاالنضماـ إذل النقابات"،باتريس ركالف كبوؿ تافَتنييو،اؼبرجع السابق ،ص .86
 _5إعالف التقدـ كاإلمناء يف اؼبيداف االجتماعي ، 969اعتمدتو منظمة األمم اؼبتحدة دبوجب القرار رقم (2542الدكرة،)24اؼبؤرخ يف ديسمرب . 969
6
_ انظر اؼبادة (/ 20ا) من إعالف التقدـ كاإلمناء يف اؼبيداف االجتماعي.
7
_ رمضاف عبد اهلل صابر ،اؼبرجع السابق،ص . 9
 _8إعالف فيالدلفيا ،إعتمده مؤسبر العمل الدكرل يف دكرتو  26اؼبنعقدة ب فيالدلفيا قي  0مام ، 944دخل حيز التنفيذ سنة ،. 946إذ يعد إعالف فيالدلفيا
..
جزءا ال يتجزمن النظاـ األساسي ؼبنظمة العمل الدكلية إذ حل ؿبل الفصل  4من دستور اؼبنظمة
9
_عبد اللطيف خالفي ،اؼبرجع السابق،ص . 46
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ؤلاجٟاُ٢ت بإن جٟ٨ل ل٩ل مً ٌٗمل في الؼعاٖت هٟـ الخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت باالظخمإ والخ٨خل اإلاٟ٨ىلت لٗما ٫الهىاٖت،1وؤن
ث٢ىم بةلٛاء ؤو حٗضًل ٧ل الىهىم ال٣اهىهُت التي جُ٣ض وجًُ ٤مً َظٍ الخ٣ى ١اإلاٟ٨ى ٫لٗما ٫الؼعاٖت.2
 1948اإلاخٗللت بالخغٍت الىلابُت وخماًت خم الخىُٓمٟ٦ :لذ الاجٟاُ٢ت  3خغٍت
ص_الاجفاكُت عكم 87لؿىت
مماعؾت الٗمل الى٣ابي للٗما ٫وؤصخاب الٗمل بمىدهم الخ ٤في ج٩ىًٍ مىٔماث ه٣ابُت َب٣ا إلاٗاًحر الٗمل الضولُت التي
حٗؼػ،وج٣غ بدغٍت مماعؾت الخ ٤الى٣ابي،4و٦ظا ب٢غاعَا لجملت مً الخ٣ى ١جىهب ٧لها خى ٫حٗؼٍؼ الخغٍت الى٣ابُت.5
 1949اإلاخٗللت بالخم في الخىُٓم واإلافاويت الجماُٖت :جًمىذ الاجٟاُ٢ت ٖ 6لى
ٌ_ الاجفاكُت عكم 98لؿىت
مجمىٖت مً ألاخ٩ام ألاؾاؾُت لخماًت الخ٣ى ١الى٣ابُت،والتي حك٩ل بضوعَا يماهاث لٟ٨الت مماعؾت الٗمل الى٣ابي،بط
ٟ٦لذ خماًت الٗامل مً ؤي جمُحز ٢ض ًخٗغى له مً ظغاء بهخماثه الى٣ابي،م٘ ٟ٦الت خماًت اإلاىٓماث الى٣ابُت للٗما٫
وألعباب الٗمل يض ؤي ؤٖما ٫جىُىي ٖلى جضزل مً ٢بل بًٗها البٌٗ،ؾىاء ٧ان الخضزل بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ًٖ
َغٍ،٤و٦الئنا،ؤو ؤًٖائنا.7
 1971اإلاخٗللت بممثلي الٗماٌ (الخانت بخىفير الدؿهُالث إلامثلي الٗماٌ في
 _7الاجفاكُت عكم 135لٗام
اإلاؤؾؿت) :مىدذ الاجٟاُ٢ت  8خماًت زانت إلامشلي الٗما ٫مً الٟهل بؿبب نٟتنم ٦ممشلحن للٗما ٫ؤو إلالاع٦تنم في
الى٣ابت٦،ما ؤُٖذ لهم ٧ل الدؿهُالث الالػمت لخمُ٨جنم مً مؼاولت صوعَم الخمشُلي ب٩ل ٗٞالُت.9
 1975اإلاخٗللت بكأن مىٓماث ٖماٌ الؼعاٖت(الغٍفُين) :ؤ٢غث الاجٟاُ٢ت  10بد٤
 _6الاجفاكُت عكم 141لٗام
ٖما ٫الغٍ ٤في بوكاء مىٓماث ه٣ابُت والاهًمام بلحنا بضون ؤي جغزُو مؿبٚ،٤حر ؤننا اقترَذ ٖلحنم اخترام الىٓام
الضازلي لهظٍ اإلاىٓماث٦،ما ٘
ؤ٦ضث ٖلى يغوعة اخترام مباصت الخغٍت الى٣ابُت ومىذ اإلاىٓماث الى٣ابُت الاؾخ٣اللُت
الخامت وال ج٩ىن ٖغيت ألي جضزل،ؤو ب٦غاٍ،ؤو ٢م٘.11

 _ 1إبراىيم حلمي،اؼبرجع السابق،ص .43
 _ 2ظبغوين زكريا،حرية فبارسة اغبق النقايب،دار اؽبدل،اعبزائر،20 3،ص .
3
_االتفاقية رقم  87لسنة  948اؼبتعلقة باغبرية النقابية كضباية حق التنظيم،إعتمدىا مؤسبر العمل الدكرل يف دكرتو  3اؼبنعقدة يف ساف فرانسيسكو،بتاريخ -09
، 948-07النافذة بتاريخ . 950-07-04
 _ 4عبد اجمليد صغَت برًن ،اؼبرجع السابق،ص.52
5
_انظر اؼبواد  8،5،4،3،2ك 9من االتفاقية رقم  87لسنة  948بشأف اغبرية النقابية كضباية حق التنظيم.
6
_االتفاقية رقم  98لسنة  949اؼبتعلقة باغبق يف التنظيم كاؼبفاكضة اعبماعية،إعتمدىا مؤسبر العمل الدكرل يف دكرتو  38جبنيف بتاريخ ، 949-7-8كدخلت
حيز التنفيذ يف 95 -07- 8
_ 7انظر اؼبادة األكذل كالثانية من اإلتفاقية رقم  98لسنة ، 949اؼبذكورة أعاله.
_االتفاقية رقم  35لعاـ  97اؼبتعلقة دبمثلي العماؿ،إعتمدىا مؤسبر العمل الدكرل يف دكرتو  56اؼبنعقدة  23جواف  ، 97دخلت حيز التنفيذ يف  30جواف
. 973
_9انظر اؼبادة األكذل كالثانية من اإلتفاقية رقم  35لعاـ  97اؼبذكورة أعاله .ظبغوين زكريا ،اؼبرجع السابق،ص.46
10
_االتفاقية رقم  4لعاـ  975اؼبتعلقة بشأف منظمات عماؿ الزراعة ،إعتمدىا مؤسبر العمل الدكرل يف دكرتو الستُت جبنيف يف  4يونيو ، 975دخلت حيز
النفاذ يف . 977 _ _24
 _ 11انظر اؼبادة /3ك 2من االتفاقية رقم  4لسنة ، 975اؼبذكورة أعاله.
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 1976اإلاخٗللت باإلاكاوعاث الثالزُت٦ :غؾذ الاجٟاُ٢ت  1خ ٤الٗما ٫وؤصخاب الٗمل
 144لؿىت
 _7الاجفاكُت عكم
2
في بوكاء مىٓماث ه٣ابُت خغة ومؿخ٣لت ،وؤقاعث بلى ٨ٞغة الخمشُل وخضصث اإلاىٓماث اإلامشلت للٗما ٫وألصخاب الٗمل .
 1971بكأن ممثلي الٗماٌ :حٗض َظٍ الخىنُت  3مً ؤَم اإلاىازُ ٤الضولُت التي ههذ
_8الخىنُت عكم 143لٗام
ٖلى اٖ٫ضًض مً الدؿهُالث التي ًجب جىٞحرَا للُ٣اصاث الى٣ابُت ختى ًخم٨ىىا مً ؤصاء ٖملهم الى٣ابي ب٩ل خغٍت .4
_الفغٕ الثاوي :آلالُاث الدكغَُٗت ؤلاكلُمُت اإلالغة بمبضأ الخغٍت الىلابُت :جخمشل آلالُاث الدكغَُٗت ؤلا٢لُمُت
في الٗهىص واإلاىازُ ٤ؤلا٢لُمُت الهاصعة ًٖ الاجداصاث ؤلا٢لُمُت  5ؤو ًٖ ؤظهؼتنا اإلاخسههت ،ؾيخُغ ١في َظٍ الضعاؾت
بلى بٌٗ الاجداصاث ؤلا٢لُمُت (ظامٗت الضو ٫الٗغبُت،مىٓمت الىخضة ألاٞغٍُ٣ت –ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،-ؤلاجداص ألاوعوبي).
_ أوال :صوع حامٗت الضوٌ الٗغبُت في حٗؼٍؼ الخغٍت الىلابُت
٢( 1994بل مغاظٗخه ؾىت
ا_ اإلاُثاق الٗغبي لخلىق ؤلاوؿان :زهو اإلاُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لؿىت
 )2004ماصة هو ٞحنا نغاخت ٖلى خ ٤بوكاء الى٣اباث،وَى ما جًمىخه اإلااصة 29مىه.6جمذ مغاظٗت اإلاُشا ١الٗغبي ؾىت
،7 2004وبن مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي قملتنا اإلاغاظٗت مىيىٕ الخغٍت الى٣ابُت،بط ٟ٦ل اإلاُشا ١ل٩ل شخو الخ ٤في خغٍت
ج٩ىًٍ الى٣اباث اإلاهىُت،والاهًمام بلحنا،وخغٍت مماعؾت الٗمل الى٣ابي مً ؤظل خماًت مهالخه،ومىٗذ وي٘ ؤي ُ٢ىص
بال جل ٪التي ًىو ٖلحنا الدكغَ٘ لخماًت الىٓام الٗام ؤو خماًت خ٣ى ١آلازغًٍ وخغٍاتنم .8
ب _ صوع مىٓمت الٗمل الٗغبُت في إكغاع مبضأ اٌخغٍت الىلابُت:اَخمذ مىٓمت الٗمل الٗغبُت 9ومىض بوكائنا
بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت،وٖملذ ٖلى بلىعجه مً زال ٫اٖترا ٝصؾخىعَا 10به ،وجًمُىه في الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الهاصعة
ٖجنا،ومجنا:
 1966بكأن مؿخىٍاث الٗمل واإلاٗضلت باالجفاكُت الٗغبية عكم ( )6لٗام
_ الاجفاكُت الٗغبُت عكم ( )1لٗام
:1976ؤ٦ضث الاجٟاُ٢ت بد ٤الٗما ٫في بوكاء ه٣اباث جغعى مهالخهم وجضاٖ ٘ٞلى خ٣ى٢هم وحٗمل ٖلى جدؿحن ويُٗتنم
اإلااصًت والاظخماُٖت،ويمان خماًت الٗامل مً ؤي جمُحز بؿبب اهخماثه ؤو وكاَه الى٣ابي٦،11ما ههذ في اإلااصة79

1

_ االتفاقية رقم  44لسنة  976اؼبتعلقة باؼبشاكرات الثالثية ،إعسبدىا اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة العمل الدكلية يف دكرتو اغبادية كالستُت ،جبنيف يف جواف . 976
 _ 2نصت اؼبادة من االتفاقية اؼبذكورة أعاله على أنو  ":أكثر اؼبنظمات سبثيال ألصحاب العمل كالعماؿ اؼبتمتعُت حبق اغبرية النقابية ".
3
_ التوصية رقم  43لعاـ  97بشأف ممثلي العماؿ ،اعتمدىا اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة العمل الدكلية ،يف دكرتو  56اؼبنعقدة جبنيف يف  23حزيراف /يونيو . 97
4
_كليد سيد حبيب ،اغبقوؽ كاغبريات النقابية،دار العادل الثالث،مصر،2006،ص.40
5
_ تتمثل االربادات اإلقليمية يف ذبمع عدد من الدكؿ ،كاليت تربط بُت الدكؿ األعضاء يفىا ركابط مشًتكة كالدين أك اللغة أك اؼبوقع اعبغرايف أك غَتىا من الركابط.
_6مناصرية ظبيحة،اؼبرجع السابق،ص .54
 _7اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف،أعتمد يف القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس يف  23مام .2004
_8انظر نص اؼبادة  / 35ك 2من اؼبيثاؽ اؼبذكور أعاله.
9
) ىيئة متخصصة تابعة عبامعة الدكؿ العربية ،مث إنشاؤىا سنة  ، 945هتتم حبقوؽ كحريات أطراؼ عالقة العمل،كاليت _OATتعد منظمة العربية للعمل (
تتصدرىا اغبرية النقابية.
10
_إذ نصت اؼبادة  2/3منو،أف من بُت أىداؼ اؼبنظمة تنمية كصيانة اغبقوؽ كاغبريات النقابية ،عبد اللطيف خالفي،اؼبرجع السابق،ص . 50
11
_انظر اؼبادتاف 76ك 78من االتفاقية العربية رقم ( ) لعاـ  966بشأف مستويات العمل كاؼبعدلة باإلتفاقية العربية رقم ( )6لعاـ . 976
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مجناٖ،لى خ ٤الى٣اباث الٗمالُت ؤن ج٩ىن ُٞما بُجنا اجداصاث ب٢لُمُت ؤو الاقترا ٥في الاجداصاث الضولُت في الً٣اًا
اإلاخٗل٣ت بالٗمل.1
 1977بكأن الخغٍاث والخلىق الىلابُت :اخخىث الاجٟاُ٢ت  2بضوعَا ٖلى
_ الاجفاكُت الٗغبُت عكم ( )8لٗام
مجمىٖت مً ألاخ٩ام ألاؾاؾُت لخماًت الخ٣ى ١الى٣ابُت ،والتي حٗض يماناث لٟ٨الت مماعؾت الٗمل الى٣ابي،بط ؤ٢غث
للٗما ٫وؤصخاب الٗمل الخ ٤في ج٩ىًٍ الى٣اباث بضون بطن ؾاب،٤و الاهًمام بلحنا للضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم وجد٤ُ٣
مهالخهم٦ ،ما ؤلؼمذ ٧ل صولت َغ ٝفي الاجٟاُ٢ت ؤن جٟ٨ل خغٍت الٗامل في الاهًمام ؤو ٖضم الاهًمام بلى الى٣ابت
وخغٍتنم في الانسخاب مجنا.م٘ خٓغ اؾخسضام الٗامل ؤو اؾخمغاعٍ في ٖمله ٖلى قغٍ اهًمامه ؤو ٖضم اهًمامه بلى
الى٣ابت ؤو ٖلى قغٍ الاوسخاب مجنا.3
_زاهُا :صوع مىٓمت الىخضة ؤلافغٍلُت في جغؾُش الخغٍت الىلابُت.
 41981خ٤
_اإلاُثاق ؤلافغٍلي لخلىق ؤلاوؿان واإلاىاًَ٦:غؽ اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي لخ٣ى ١ؤلاوـان واإلاىاًَ لؿىت
مماعؾت الخغٍت الى٣ابُت،بط هو ٖلى خ٧ ٤ل شخو ؤن ًيكإ ظمُٗاث والاهًمام بلحنا ب٩ل خغٍت قغٍُت مغاٖاة
الًىابِ الىاعصة في ال٣اهىن،وبما ؤن الخغٍت الى٣ابُت جىضعط يمً خغٍت ج٩ىًٍ الجمُٗاث هجض ؤن اإلاُشا٢ ١ض هو ٖلى
مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ول ً٨بِعٍ٣ت ٚحر مباقغة،5مما ًجٗل مماعؾت الخغٍت الى٣ابُت ٖغيت لالهتنا ٥والخٗضي مً َغٝ
الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت ألاَغا ٝفي اإلاُشا.6 ١
_ زالثا :صوع اإلاجلـ ألاوعوبي إلكغاع الخغٍت الىلابُت :عٚم الخباًىاث التي حٗغٞها الضو ٫ألاوعوبُت خى ٫مبضؤ
الخغٍت الى٣ابُت الىاججت ًٖ ازخال ٝؤنْمتنا ال٣اهىهُتٚ،حر ؤننا خاولذ بًجاص بٌٗ الخهىعاث اإلاكتر٦ت إلابضؤ الخغٍت
الى٣ابُت والظي جم بلىعجه مً زال ٫بٌٗ اإلاىازُ ٤التي ؤبغمتنا َظٍ الضوُٞ ٫ما بُجنا ،7مجنا:
 :1950ؤ٢غ اإلاُشا ١ألاوعوبي لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث الٗامت
ا_ اإلاٗاَضة ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوؿان لؿىت
 8بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت،وَى ما جًمىخه اإلااصة 11مً اإلاُشا،9١بط ؤُٖذ الخ ٤ل٩ل ٞغص ؤن ًاؾـ م٘ آلازغًٍ ه٣ابت ؤو ؤن
ًىًم بلحنا ،مً ؤظل الضٞإ ًٖ مهالخهم اإلاكتر٦تٖ،لى ؤن ال ًسً٘ مماعؾت َظا الخ ٤ألًت ُ٢ىص ٚحر جل ٪الىاعصة في

 _ 1عبد اللطيف خالفي ،اؼبرجع السابق،ص . 50
2
_االتفاقية العربية رقم ( )8لعاـ  977بشأف اغبريات كاغبقوؽ النقابية ،إعتمدىا مؤسبر العمل العريب يف دكرتو السادس يف مارس  977باإلسكندرية (مصر).
 _3انظر اؼبواد  ، 3ك 9من االتفاقية العربية رقم ( )8لعاـ  977بشأف اغبريات كاغبقوؽ النقابية.
4
_اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كاؼبواطن لسنة ، 98إعتمدتو منظمة الوحدة اإلفريقية يف دكرهتا  8ب نَتكيب يف  28يونيو ، 98دخل حيز التنفيذ يف 2
، 986- 0مث تسجيلو يف األمم اؼبتحدة يف  0أيوؿ ، 98رقم التسجيل . 663_5انظر نص اؼبادة  0من اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كاؼبواطف ،سالف الذكر.
_6مناصرية ظبيحة،اؼبرجع السابق،ص.53
_7عبد اللطيف خالفي،اؼبرجع السابق،ص . 52
8
_اؼبعاىدة األكركبية غبقوؽ اإلنساف لسنة ، 950إعتمدىا اجمللس األكركيب بركما بتاريخ  4نوفمرب ، 950بدأ العمل هبا يف  3ديسمرب . 953
9
_ FRANCOIS Duquesne ,droit du travail,10 édition ,GUALINO ،France,2015,p.140.
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ال٣اهىن.خؿبما ج٣خًُه الًغوعة ٝي مجخم٘ صًم٣غاَيٖ،1لى ؤن ًماعؽ َظا الخ ٤بضون جمُحز ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو
الٗغ ١ؤو اللىن ؤو.2 ..
charte sociale européenne.ب_اإلاُثاق الاحخماعي ألاوعوبي
ٖمل اإلاُشا ١الاظخماعي ألاوعوبي ٖ3لى يمان وحصجُ٘ مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،مً زال ٫مىده الٗما ٫وؤصخاب
الٗمل خغٍت ج٩ىًٍ والاهًمام بلى اإلاىٓماث الىَىُت ؤو الضولُت لخماًت مهالخهم الا٢خهاصًت والاظخماُٖت .4
ج _ اإلاُثاق الجماعي ألاوعوبي لخلىق ألاحغاء الاحخماُٖت :جًمً اإلاُشا ١الجماعي ألاوعوبي لخ٣ى ١ألاظغاء
،1989ؤلا٢غاع بمبضؤ الر عٍت الى٣ابُت،5وَى ما جًمىه هو اإلااصة 11مىه.6
الاظخماُٖت اإلابرم في ؤؾتراؾبىع ٙفي 9صٌؿمبر
اإلاُلب الثاوي :خماًت الدكغَٗاث الىَىُت إلابضأ الخغٍت الىلابُت.
خغنذ الضو ٫الخضًشت ٖلى بصعاط ههىم ٢اهىهُت زانت حٗتر ٝبمىظبنا بالخغٍت الى٣ابُت وخماًتنا ،ؾىاء ٖلى
مؿخىي صؾاجحرَا،ؤو في ٢ىاهُجنا الٗاصًت.
الفغٕ ألاوٌ:الاٖتراف الضؾخىعي بالخغٍت الىلابُت:خٓي مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت بة٢غاع ظل صؾاجحر صو٫
الٗالم،باٖخباعٍ ؤَم الخغٍاث ألاؾاؾُت اإلامىىخت للمىاَىحن بهٟت ٖامت ،وللٗما ٫وؤصخاب الٗمل ٖلى وظه
الخهىم،ومً بحن َظٍ الضو ٫هظ٦غ :
 ،8 1976،7 1963بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ٦دغٍت
_الضؾخىع الجؼابغي :ؤ٢غث ٧ل الضؾاجحر الجؼاثغٍت اإلاخٗا٢بت
،2 2016والظي ؤ٦ض بضوعٍ ٖلى
11996وؾىت
،91989واإلاٗض ٫واإلاخمم ؾىت
ؤؾاؾُت ل٩ل مىاًَ و٦ظا الضؾخىع الهاصع ؾىت
صؾخىعٍت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت وؤهه خ ٤مً الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبنا للمىاَىحن.

1

_HENRI Oberdorff JACQIES Robert ،libertés fondamentales et droit de l homme ،5 édition ،
MONTCHRESTIEN ،France ،2002 ،p.30.
 _ 2انظر اؼبادة  24من اؼبعاىدة األكركبية غبماية حقوؽ اإلنساف كاغبريات العامة.
 _3اؼبيثاؽ االجتماعي األكركيب ( 96اؼبعدؿ) سنة  996دبدينة سًتاسبورغ بتاريخ  3مام ، 996دخل حيز النفاذ يف . 999-7-
4
_l’art -5" touts les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations
"nationales on internationales pour protection de leur intérêts économiques et sociaux .
 _ 5عبد اللطيف خالفي،اؼبرجع السابق،ص .54
6
_ تنص اؼبادة من اؼبيثاؽ اؼبذكور أعاله ،على أنو  ":كل صاحب عمل أك عامل لو مطلق اغبرية لالنضماـ أك عدـ االنضماـ إذل اؼبنظمات النقابية ،من غَت
".
أف يًتتب على ذلك أم ضرر شخصي أك مهٍت
_7انظر اؼبادة  20من دستور سنة  ، 963مؤرخ قي  0سبتمرب  ، 963اجلريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية رقم  ،64اؿصادرة قي . 963/09/ 0
8
بريخ
_انظر اؼبادة  60من دستور سنة  ، 976الصادر دبوجب األمر رقم ،97-76اؼبؤرخ يف  22نوفمرب ، 976اجلريدة الرظبية رقم ،94الصادرة تا
. 976/ /24
9
_نصت اؼبادة  53من دستور  989الصادر دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم  27-89اؼبؤرخ يف  28نوفمرب ، 989اجلريدة اؿرظبية للجمهورية اعبزائرية رقم
،9الصادرة بتاريخ  ، 989/03/0على أنو":اغبق النق
ايب معًتؼ بو عبميع اؼبواطنُت".

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

66

مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان  -الٗام الثالث  -الٗضص  :13هىفمبر 2016
_الضؾخىع اإلاغغبيٖ:مل اإلالعٕ اإلاٛغبي ٖلى ج٨غَـ قغُٖت الخغٍت الى٣ابُت صؾخىعٍا ،وَى ما جًمىه الٟهل
 ،1972وؤزغ حٗضًل في  4ؾبخمبر
 1970وؾىت
 1962واإلاٗض ٫في ؾىت
الخاؾ٘ مً الضؾخىعاإلاٛغبي الهاصع في 14ؾبخمبر
ٖ،1992لى ؤهه ًً ":مً الضؾخىع لجمُ٘ اإلاىاَىحن . ..خغٍت جإؾِـ الجمُٗاث وخغٍت الاهسغاٍ في ؤًت مىٓمت ه٣ابُت
وؾُاؾُت خؿب ازخُاعَم ..وال ًم ً٨ؤن ًىي٘ خض إلاماعؾت َظٍ الخغٍاث بال بم٣خطخى ال٣اهىن ".3
_ الضؾخىع الخىوس ي :اخخىي الضؾخىع الخىوسخي ٖلى هو نغٍذ ٌٗتر ٝبمىظبه بًمان الخ ٤الى٣ابي،وَى ما
هو ٖلُه الٟهل 2/8مىه،والظي ظاء ُٞه ":الخ ٤الى٣ابي مًمىن".4
_ الضؾخىع اللبىاوي:ؤ٢غ الضؾخىع اللبىاوي بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،ول ً٨بُغٍ٣ت ٖحر مباقغة ٖىضما اٖتر ٝبدغٍت
الاظخمإ ،وخغٍت بوكاء الجمُٗاث،5بط ههذ اإلااصة13مىهٖ ،لى ؤهه":خغٍت الاظخمإ وخغٍت جإلُ ٠الجمُٗاث ٧لها مٟ٨ىلت
يمً صاثغة ال٣اهىن.6" .
_ الضؾخىع اإلاهغيٌٗ :ض مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت مً بحن اإلاباصت الضؾخىعٍت التي ٟ٦لها الضؾخىع اإلاهغي
الخالي،وَى ما ؤ٢غجه اإلااصة 56مىه والتي ظاء ٞحنا" :بوكاء الى٣اباث والاجداصاث ٖلى ؤؾاؽ صًم٣غاَي خٟ٨ً ٤له
ال٣اهىن.7"... ..
_ الضؾخىع الفغوس ي٘ :
 194في صًباظخه 8مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت،و اٖخبرٍ ؤخض
٦غؽ الضؾخىع الٟغوسخي الهاصع ؾىت6
اإلاباصت الاظخماُٖت الًغوعٍت ،وزى ٫ل٩ل ٞغص ؤن ًىٓم بلى الى٣ابت التي ًسخاعَا للضٞإ ًٖ مهالخه وخ٣ى٢ه٦ ،ما
.91958
خاٖ ٔٞلى جإًُض َظا اإلابضؤ ٖىض حٗضًله للضؾخىع ؾىت
الفغٕ الثاوي :الاٖتراف الدكغَعي بمبضأ الخغٍت اٌهلابُت  :ج٨غَؿا إلاا ظاء به الضؾخىع بسهىم صؾخىعٍت مبضؤ
الخغٍت الى٣ابُت٣ٞ ،ض ؤ٦خٟذ بٌٗ الدكغَٗاث بالىو ٖلى َظا اإلابضؤ يمً ٢اهىننا للٗمل ،في خحن ٢امذ بٌٗ
الدكغَٗاث بةنضاع ٢اهىن زام جىٓم بمىظبه الخغٍت الى٣ابُت وُُٟ٦ت مماعؾتنا،ومشاله اإلاكغٕ الجؼاثغي ،واإلاهغي.

عديل الدستورم لسنة  ، 996الصادر دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم  ،438-96اؼبؤرخ يف  7ديسمرب ، 996اجلريدة اؿر ظبية للجمهورية
_ انظر اؼبادة  56من الت
اعبزائرية رقم ،76الصادرة بتاريخ . 996/ 2/08
 _2تنص اؼبادة 70من التعديل الدستورم لسنة  20 6الصادر دبوجب القانوف رقم ،0 - 6اؼبؤرخ يف  6مارس  20 6اؼبتضمن التعديل الدستورم،اجلريدة اؿرظبية
للجمهورية اعبزائرية رقم ، 4الصادرة بتاريخ  ،20 6/03/07على أنو ":اغبق النقايب معًتؼ بو عبميع اؼبواطنُت".
_3عبد اللطيف خالفي ،اؼبرجع السابق،ص79
 _4ؿبمد اؽبادم بن عبد اهلل ،ؾبلة الشغل معلق عليها ،دار إسهامات يف أدبيات اؼبؤسسة،تونس،20 0،ص.252
_5ؿبمد على عبده ،قانوف العمل (دراسة مقارنة)،الطبعة األكذل ،منشورات زين اغبقوقية،لبناف،2007،ص . 77
_6حسُت عبد اللطيف ضبداف،قانوف العمل(دراسة مقارنة) ،الطبعة األكذل،منشورات اغبليب اغبقوقية،لبناف ،2005،ص .502
_ 7رمضاف عبد اهلل صابر ،اؼبرجع السابق،ص.29
8
_"tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son
choix" .
9
_ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE Jemmaud ،droit du travail ،20 édition ,DALLOZ ،Paris ،
2000 ،p.555.
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٭الدكغَ٘ الجؼابغي :ج٨غَؿا إلاا ظاء به الضؾخىع بسهىم صؾخىعٍت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،نضوع ال٣اهىن ع٢م
 114-90اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث مماعؾت الخ ٤الى٣ابي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.والظي زى ٫للٗما ٫ألاظغاء،واإلاؿخسضمحن ،والظًً
ًيخمىن بلى اإلاهىت الىاخضة ؤو الٟغٕ الىاخض ؤو ُ٢إ اليكاٍ الىاخض الخ ٤ؤن ًاؾؿىا مىٓماث ه٣ابُت للضٞإ ًٖ
مهالخهم اإلااصًت واإلاٗىىٍت،ؤو ًىسغَىا ٞحنا ب٩ل خغٍت قغٍُت ؤن ًمخشلىا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به وال٣ىاهحن ألاؾاؾُت لهظٍ
اإلاىٓماث الى٣ابُت ،2هاَُ ًٖ ٪ال٣اهىن ع٢م11_90اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل  ،3الظي ؤ٢غ بضوعٍ بالخغٍت الً٢ابُت وظٗل
خ ٤الٗامل في مماعؾت الخ ٤الى٣ابي ٖلى عؤؽ الخ٣ى ١ألاؾاؾُت التي ًخمخ٘ بنا الٗما.4٫
٭ الدكغَ٘ اإلاغغبي :ؤ٢غ اإلاكغٕ اإلاٛغبي بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت مً زال ٫مىده لؤلشخام الظًً ًماعؾىن مهىت
واخضة ؤو مهً مدكابنت ؤو مغجبُت ببًٛها البٌٗ جإؾِـ الى٣اباث اإلاهًًت ب٩ل خغٍت و ٤ٞالكغوٍ اإلاىهىم ٖلحنا في
َظا ال٣اهىن،ولهم الخغٍت في ؤن ًىسغَىا في الى٣ابت اإلاهىُت التي ًسخاعوننا .5
٭ الدكغَ٘ الخىوس ي :بالغظىٕ بلى مجلت الكٛل الخىوؿُت 6هجضَا ؤ٢غث بدغٍت جإؾِـ الى٣اباث اإلاهىُت،والتي جًم
ؤشخانا ًخٗاَىن هٟـ اإلاهىت ؤو خغٞا مدكابَت ؤو مهىا مغجبُت ببًٗها البٌٗ٦،ما مىدذ الخ ٤ل٩ل ًٖى مً
7
الاوسخاب مجنا٦،ما اٖترٞذ لهظٍ الى٣اباث اإلاهىُت بةم٩اهُت ج٩ىًٍ الجداصاث اإلاهىُت.
 1976اإلاخٗل ٤بالى٣اباث
٭ الدكغَ٘ اإلاهغي :ج٨غَؿا إلاا ظاء به الضؾخىع٣ٞ،ض جًمً ال٣اهىن ع٢م 135لؿىت
ٖ،81981لى خ ٤الٗما ٫وؤعباب الٗمل اإلاىخمىن في مجمىٖاث مهىُت ؤو نىاُٖت مخمازلت
الٗمالُت واإلاٗض ٫بال٤اهىن1لؿىت
9
ٖلى ج٩ىًٍ ه٣ابت ٖامت٦ ،ما ٟ٦ل للٗما ٫خغٍت الاهًمام بلى اإلاىٓمت الى٣ابُت التي ًسخاعَا ؤو الاوسخاب مجنا .
٭الدكغَ٘ اللبىاوي :ؤ٢غ ٢اهىن الٗمل اللبىاوي الخالي بضوعٍ بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت بُغٍ٣ت مباقغة ،10بط مىذ
للٗما ٫وألعباب الٗمل الخ ٤في بوكاء الى٣اباث اإلاهىُت،11والخ ٤في الاهًمام بلحنا ب٩ل خغٍت ٚ ،12حر ؤهه ٘
ُ٢ض خغٍت بوكاء
َظٍ الى٣اباث بالخهىٖ ٫لى عزهت مً وػٍغ الٗمل.1
_ القانوف رقم  4-90اؼبؤرخ يف  2جويلية  990اؼبعدؿ كاؼبتمم،اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق النقايب ،اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية عدد  23اؼبؤرخة يف
6جويلية . 990
 _2انظر اؼبادة 2ك 3من القانوف رقم  ، 4-90اؼبذكور أعاله.
 _3القانوف رقم  -90اؼبؤرخ يف 2أ، 990 -4-اؼبعدؿ كاؼبتمم،كاؼبتعلق بعالقات العمل،اجلريدة اؿرظبية عدد  7اؼبؤرخة يف 25أفريل . 990
 _ 4انظر اؼبادة  /5من القانوف  -90اؼبتعلق بعالقات العمل ،اؼبعدؿ كاؼبتمم،سالف الذكر.
_5انظر اؼبادة  398من مدكنة الشغل اؼبغربية،سالفة الذكر،عبد اللطيف خالفم،اؼبرجع السابق،ص. 75
_6انظر الفصوؿ ،242ك ،252ك 254من ؾبلة الشغل التونسية.
_7ؿبمد اؽبادم بن عبد اهلل ،اؼبرجع السابق،ص ص  252ك.256
 _ 8ؿبمد حسُت منصور ،اؼبرجع السابق ،ص .439
_9انظر اؼبادتُت 3ك 3من قانوف النقابات العمالية اؼبذكور أعاله.
 _ 0جورج سعد ،قانوف العمل ،الطبعة األكذل،منشورات اغبليب اغبقوقية ،لبناف  ،20 5ص.57
_ تنص اؼبادة  83من قانوف العمل اللبناين،على أنو  ":يف كل فئة من فئات اؼبهن حيق ألرباب العمل كاألجراء أف يؤلف كل منهم نقابة خاصة كاحدة ؽبا
الشخصية اؼبعنوية كحق التقاضي" ،ؿبمد على عبده،ادلرجع نفسو،،ص.287
 _ 2تنص اؼبادة  90من قانوف العمل اللبناين،على أنو  ":كل من رب العمل كاألجَت حر يف أف ينتسب إذل النقابة أك ال ينتسب" حسُت عبد اللطيف ضبداف،
اؼبرجع السابق،ص.5 8
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٭ الدكغَ٘ الفغوس ي :
.1884بط
 Waldeck Rousseauجم الاٖترا ٝبالخغٍت الى٣ابُت وألو ٫مغة في ٞغوؿا بمىظب ٢اهىن الهاصع في-03-21
ههذ اإلااصة ألاولى مىهٖ،لى الاٖترا ٝبالخغٍت الى٣ابُت وبلٛاء ٧اٞت ألاخ٩ام ال٣اهىهُت الؿاب٣ت ٖلُه والتي ٧اهذ ٘
جُ٣ض خ٤
1- 412في ٣ٞغتنا ألاولى 3مىه ،ججضَا
الٗما ٫في ج٩ىًٍ الى٣اباث ،2بالغظىٕ بلى ٢اهىن الٗمل الٟغوسخي الخالي ،والؾُما الماصة
جىو ٖلى الاٖترا ٝبمماعؾت اليكاٍ الى٣ابي في ٧ل اإلااؾؿاث في بَاع اخترام الخ٣ى ١والخغٍاث التي ًىٓمها في صؾخىع
الجمهىعٍت زانت الخغٍت الٟغصًت الٗمل.4
اإلابدث الثاوي:ألاحهؼة الضولُت ،ؤلاكلُمُت وآلالُاث الىَىُت لخماًت الخغٍت الىلابُت.
بن لًمان خماًت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ال ً٣خهغ ٖلى اٖترا ٝالدكغَٗاث الضولُت ،ؤلا٢لُمُت والىَىُت بنظا
اإلابضؤ ،بل البض مً وي٘ آلُاث حٗمل ٖلى ع٢ابت مضي جُبُ ٤جل ٪الدكغَٗاث ٖلى ؤعى الىا ،٘٢جبٗا لظل ٪ؾىدىاو٫
ألاظهؼة الضولُت وؤلا٢لُمُت (اإلاُلب ألاو،) ٫ـشم آلالُاث الىَىُت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت (اإلاُلب الشاوي).
اإلاُلب ألاوٌ :ألاحهؼة الضولُت وؤلاكلُمُت لخماًت الخغٍت الىلابُت :هٓغا لؤلَمُت التي ًخمحز بنا مبضؤ الخغٍت
الى٣ابُتٖ،لى الىدى ما ؾب ٤بُاهه،ؤوظضث ٧ل مً مىٓمت ألامم اإلاخدضة و٦ظا اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت٧،ل ٖلى خؿب
ازخهانه آلُاث لخماًت الخغٍت الى٣ابُت بط ال ًم ً٨اللجىء بلى َظٍ ألاظهؼة بال في خالت اإلاؿاؽ بنظٍ الخغٍت.
_الفغٕ ألاوٌ:ألاحهؼة الضولُت لخماًت الخغٍت الىلابُت :حكمل ألاظهؼة الضولُت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت في وظىص
هىٖحن مً آلالُاث ،وهي :ؤظهؼة صولُت ٖامت ،وؤظهؼة مخسههت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت.
_أوال:ألاحهؼة الضولُت الٗامت :جخمشل ألاظهؼة الضولُت الٗامت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت في لجىخحن حٗمالن ٖلى خماًت
خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت بهٟت ٖامت،بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت ،وَما:لجىت الخبراء اإلاٗىُت بخُبُ٤
الاجٟاُ٢اث،والخىنُاث،و لجىت جُبُ ٤اإلاٗاًحر الخابٗت للماجمغ الضولي للٗمل.
 _1لجىت الخبراء اإلاٗىُت بخُبُم الاجفاكُاث والخىنُاث :ؤوكئذ اللجىت بمىظب ٢غاع الهاصع ًٖ ماجمغ
الٗمل الضولي في صوعجه الشامىت ٖام،1926وجخ٩ىن اللجىت مً ؤًٖاء ًمشلىن مسخل ٠اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت،ويٖ٨ؿىن
مسخل ٠الاججاَاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،وٍخم ازخُاعَم وإلاضة زالزت ؾىىاث مً بحن
ألاشخام اإلاكهىص لهم بالٟ٨اءة والجزاَت والخُاص.5
_ تنص اؼبادة  86من قانوف العمل اللبناين على أنو  ":ال تنشأ نقابة ألرباب العمل أك لألجراء إال بعد الًتخيص من كزير العمل "،ؿبمد على عبده،اؼبرجع
السابق،ص.296
2
_ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE Jemmaud ،op.cit,p.10 .
3
_ MARIE- FRANCOISE CLAVEL – fauquenot_ NATACHA MARIGNIE ،le droit syndical ،
LIALISONS,1999 ,p. 42.
4
-art. L. 412-1 alinéa1 " :l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le
respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République ،en particulier de la liberté
individuelle du travail ".HENRI Oberdorff JACQIES Robert ،op. cit ,P.685 .
_5دليل اإلجراءات اؼبتعلقة باإلتفاقيات كتوصيات العمل الدكلية،مكتب العمل الدكرل،جنيف ،20 2ص ،30احململ من اؼبوقعwww. ilo. org :
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حؿهغ اللجىت ٖلى ؤلاقغا ٝومغا٢بت مضي اخترام الضو ٫والتزامها باإلاٗاًحر اإلاىهىم ٖلحنا في صؾخىع مىٓمت
ال٘مل الضولُت،و٦ظا الاجٟاُ٢اث الهاصعة ٖجنا،و ٘
جُ٣م الخ٣ضم الظي خ٣٣خه الضو ٫في مجا ٫ج٨غَـ مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت
بخىٞحر الًماهاث اإلاىهىم ٖلحنا في الاجٟاُ٢ت ع٢م 87اإلاخٗل٣ت بالخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم.1
 _2لجىت جُبُم اإلاٗاًير الخابٗت للمؤجمغ الضولي للٗمل :ؤوكئذ َظٍ اللجىت بمىظب ٢غاع الهاصع ًٖ ماجمغ
،21926ج٣ىم اللجىت بضعاؾت الخ٣اعٍغ اإلاغٞىٖت بلحنا مً َغ ٝلجىت الخبراء،وبدض
الٗمل الضولي في صوعجه الشامىت ٖام
مضي جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث والخىنُاث مً َغ ٝالضولت اإلاٗىُت.آزظة بٗحن ؤلاٖخباع ج٣غٍغ لجىت الخبراء ،والاؾخمإ
للعوخاث الضولت اإلاٗىُت بسهىم ؤلاظغاءاث التي اجبٗتنا لخضاع ٥الخىاً٢اث الىاعصة في ج٣غٍغ لجىت الخبراء٦،ما حؿمذ
إلامشلي الٗما ٫وممشلي ؤعباب الٗمل ببضاء ؤعاَم خى ٫مضي جُبُ ٤صولهم لالجٟاُ٢اث والخىنُاث الهاصعة ًٖ مىٓمت
الٗمل الضولُت .3
ٖىض اهتنائنا مً ٖملها جغؾل ث٢غٍغَا اإلاخًمً الاؾخيخاظاث واإلاالخٓاث التي جىنلذ بلحنا بلى اإلااجمغ الٗمل
الضولي الظي ؾىً ٝخىلى مهمت مىا٢كت َظا الخ٣غٍغ في ظلؿت ٖامت.
زاهُا_ ألاحهؼة اإلاخسههت الخابٗت إلاىٓمت الٗمل الضولُت٢ :امذ مىٓمت الٗمل الضولُت بةوكاء ؤظهؼة
مخسههت لغ٢ابت مضي اخترام الضو ٫إلابضؤ الخغٍت الى٣ابُت،واإلاخمشلت في:لجىت ج٣صخي الخ٣اث ٤والخى ٤ُٞفي مجا ٫الخغٍت
الى٣ابُت،و لجىت الخغٍت الى٣ابُت.
ا_لجىت جلص ي الخلابم والخىفُم في مجاٌ الخغٍت الىلابُت( :)clcmlsجم بوكاء َظٍ اللجىت بمىظب ال٣غاع ع٢م
 ًٖ1950اإلاجلـ ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي الخاب٘ لهُئت ألامم اإلاخدضة في صوعجه الٗاقغة ،4و٧ان
277الهاصع بخاعٍش-02-17
طل ٪اؾخجابت لُلب ؤلاجداص الٗالمي للى٣اباث للجمُٗت الٗمىمُت واإلاخٗل ٤بدماًت اليكاٍ الى٣ابي مً زال ٫يمان
الخغٍت الى٣ابُت.5
جخىلى اللجىت الخد ٤ُ٣في الك٩اوي التي جدا ٫بلحنا مً َغ ٝمجلـ بصاعة واإلاذٖل٣ت بةهتنا ٥الخغٍت الى٣ابُت،6و
ج٣ضم الخىنُاث واإلا٣ترخاث للضو ٫اإلاٗىُت،و ٦ظا الٗمل ٖلى ب٢ىإ الضو ٫للمهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢خحن:الاجٟاُ٢ت ع٢م87
 1949اإلاخٗل٣ت بالخ ٤في الخىُٓم
 1948اإلاخٗل٣ت بالخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم ،والاجٟاُ٢ت ع٢م 98لؿىت
لؿىت
واإلاٟاويت الجماُٖت .7

_ بلحنايف فاطمة ،آليات منظمة العمل الدكلية لكفالة اغبقوؽ اؼبقررة يف االتفاقيات الدكلية للعمل ،ؾبلة نظرة على اؿقانوف اإلجتماعي ،اعبزائر،2007 ،العدد ،3
ص. 6
_2دليل اإلجراءات اؼبتعلقة باإلتفاقيات كالتوصيات العمل الدكلية ،اؼبرجع السابق،ص .30
 _3كسيلة شابو،القانوف الدكرل للعمل،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر ،20 5،ص  384كما بعدىا.
_4عصاـ طواليب الثعاليب،اؼبرجع السابق،ص.85
 _ 5إبراىيم حلمي،اؼبرجع السابق،ص.44
 _ 6كسيؿة شابو،اؼبرجع السابق ،ص .386
 _ 7أضبد حسن برعي،اؼبرجع السابق،ص .57
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 c f a.1ب_لجىت الخغٍت الىلابُت
1951مً َغ ٝمجلـ بصاعة مىٓمت الٗمل الضولُت قي ق٩ل َُئت زالزُت
ؤوكئذ لجىت الخغٍت الى٣ابُت ؾىت
الترُ٦بت،2وهي جخ٩ىن مً حؿٗت ؤًٖاء ًسخاعون مً بحن ؤًٖاء اإلاجلـ،وجىٗ٣ض َظٍ اللجىت زالزت مغاث في الؿىت
لٟدو الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بسغ ١الضو ٫للخ٣ى ١الى٣ابُت  ،3وهي ظهاػ مخسهو بالخد ٤ُ٣في الك٩اوي الىاعصة بلحنا مً
َغ ٝمىٓماث الٗما ٫ؤو ؤصخاب الٗمل يض خ٩ىماتنم ؤو مً صولت ،4واإلاخٗل٣ت بةهتنا ٥ؤو زغ ١الضو ٫للخ٣ى١
والخغٍاث الى٣ابُت ،ؾىاء ٧اهذ الضولت مدل الك٩ىي ٢ض ناص٢ذ ؤو لم جهاصٕ ١لى الاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بالخ ٤الى٣ابي .5
الفغٕ الثاوي _ ألاحهؼة ؤلاكلُمُت لخماًت مبضأ الخغٍت الىلابُت :بنض ٝيمان خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُتٖ .ملذ الخىُٓماث ؤلا٢لُمُت ٖلى بوكاء ؤظهؼة لغ٢ابت مضي جُبُ ٤ال٣ىاٖض وألاخ٩ام
اإلاخٗل٢ت بالخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت التي ؤ٢غتنا اإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث الهاصعة ٖجنا.
أوال _ ألاحهؼة الخابٗت لجامٗت الضوٌ الٗغبُت :خغنذ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت بضوعَا ٖلى وي٘ ؤظهؼة لخماًت
خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت .جم مً زال ٫بوكائنا :اللجًة الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
واإلاد٨مت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،باإلياٞت بلى ؤظهؼة ؤزغي جابٗت إلاىٓمت الٗمل الٗغبُت
_1لجىت خلىق ؤلاوؿان الٗغبُت :جخ٩ىن اللجىت مً ؾبٗت ؤًٖاء ًيخسبنم الضو ٫ألاَغا ٝفي اإلاُشا ١الٗغبي ًٖ
َغٍ ٤الا٢ترإ الؿغي مً بحن مىاَجي الضو ٫ألاًٖاء واإلاكهىص لهم باألزال ١الٗالُت وبالٟ٨اءة في مُضان الضٞإ ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان.6
جسخو اللجىت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بالىٓغ في الخ٣اعٍغ التي جدا ٫بلحنا مً َغ ٝألامحن الٗام لجامٗت الضو٫
الٗغبُت ،والتي جخٗهض ٧ل صولت َغ ٝفي اإلاُشا ١بخ٣ضًمها بكإن الخضابحر التي ويٗتنا إلٖما ٫الخ٣ى ١والخغٍاث اإلا٣غعة في
اإلاُشا ،7 ١بما ٞحنا الالتزام باخترام مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،وجبٗا لظل ٪جىا٢ل اللجىت الخ٣اعٍغ وجبضي اإلاالخٓاث وج٣ضم
الخىنُاث الىاظب اجساطَا مً َغ ٝالضولت اإلاٗىُت.
_2اإلادىمت الٗغبُت لخلىق ؤلاوؿان :جسخو اإلاد٨مت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بضعاؾت الً٣اًا التي جغٗٞها
الضو ٫ألاَغا ٝفي اإلاُشا ١الٗغبي ،و٦ظا الٟهل في ق٩اوي ألاشخام واإلادا ٫بلحنا مً َغ ٝاللجىت الٗغبُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان  8والتي جخٗل ٤بسغ ١وبهتنا ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت.
_ comité de la liberté syndicale.

1

 _ 2عبد اجمليد صغَت برًن،اؼبرجع السابق،ص .27
 _ 3عصاـ طواليب الثعاليب،اؼبرجع السابق،ص .86
 _ 4كسيلة شابو،اؼبرجع السابق،ص.383
 _ 5عبد اجمليد صغَت برًن ،اؼبرجع السابق،ص .27
_6انظر اؼبادة  45من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف ،اؼبشار إليو أعاله.
_7انظر اؼبادة  48من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف ،اؼبشار إليو سابقا.
8
_ فرحية ؿبمد ىشاـ ،اآلليات الدكلية اإلقليمية غبماية حقوؽ كحريات اإلنساف ،ؾبلة دراسات قانونية ،دار اػبلدكنية للنشر كالتوزيع،اعبزائر،20 0 ،العدد .9ص
.36
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_3ألاحهؼة الخابٗت إلاىٓمت الٗمل الٗغبُت :اَخمذ مىٓمت الٗمل الٗغبُت بضوعَا بدماًت الخغٍت الى٣ابُت مً
زال ٫بوكائنا ألظهؼة إلاغا٢بت مضي اخترام الضو ٫ألاًٖاء لهظا اإلابضؤ ،وجخمشل َظٍ ألاظهؼة في لجىخحن وَما :لجىت الخغٍت
الى٣ابُت،ولجىت جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث والخىنُاث.
ا_ لجىت الخغٍت الىلابُت :ثٖمل لجىت الخغٍت الى٣ابُت الخابٗت إلاىٓمت الٗمل الٗغبُت ٖلى خماًت الخ٣ى١
والخغٍاث الى٣ابُت مً زال ٫الىٓغ في الك٩اوي اإلاغٞىٖت بلحنا مً ٢بل اإلاضًغ الٗام إلا٨خب الٗمل الٗغبي ٞخهضع اللجىت
ٌكإننا جىنُاث بلى اإلاضًغ الٗام للم٨خب الٗغبي للٗمل الظي ًغٗٞها بضوعٍ بلى المئجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الٗغبُت،1ول٣ض
لٗبذ َظٍ اللجىت صوعا ٦بحرا في بًجاص مجمىٖت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت إل٢غاع ويمان اخترام الخغٍت الى٣ابُت.2
ب_ لجىت جُبُم الاجفاكُاث والخىنُاث :جسخو َظٍ اللجىت بٟدو مضي اخترام جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث
والخىنُاث الٗمل الٗغبُت مً َغ ٝالضو ٫ألاًٖاء ٞحنا٦ ،ما جىٓغ في الك٩اوي التي ج٣ضم بلحنا مً ٢بل ؤي صولت َغ ٝفي
الاجٟاُ٢ت يض صولت ؤزغي بؿبب ٖضم جىُٟظَا اللتزاماتنا الاجٟاُ٢ت .3
زاهُا_ألاحهؼة الخابٗت لإلجداص ؤلافغٍلي اإلاٗىُت بدماًت الخغٍت الىلابُت :مً ؤظل حٗؼٍؼ خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣تٖ ،مض ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي بلى وي٘ ؤظهؼة لًمان اخترام
َظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت،ومً بحن آلالُاث التي ويٗها ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي لغ٢ابت مضي جُبُ٣ها ٖلى ؤعى الىا،٘٢
 ،1987ولجىت مغا٢بت مضي جُبُ ٤ال٣ىاٖض وألاخ٩ام
هظ٦غ :اللجىت ؤلاٞغٍُ٣ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب التي ؤوكئذ ؾىت
الىاعصة في اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي ،والتي هو ٖلى بوكائنا اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي طاجه،و٦ظا اإلاد٨مت ؤلاٞغٍُ٣ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
والكٗىب .4
زالثا_ألاحهؼة الخابٗت لإلجداص ألاوعوبي لخماًت الخغٍت الىلابُت :جُبُ٣ا لىو الماصة 18مً الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت
 ،1950زم بوكاء ظهاػًٍ لخماًت الخ٣ى ١والخغٍاث التي ؤ٢غتنما الاجٟاُ٢ت ومجنا
لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت لؿىت
الخغٍت الى٣ابُت وَما:اللجىت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
_1اللجىت ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوؿان :هي ظهاػ صاثم م٩ل ٠بدماًت ويمان اخترام الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت
لئلوؿان اإلاىهىم ٖلحنا في الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت مً َغ ٝالضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلحنا
،5وبالخالي الٗمل ٖلى خماًت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُتٚ .حر ؤهه وبمىظب البرجى٧ى ٫ع٢م( )11اإلالخ ٤باالجٟاُ٢ت ألاوعوبُت
،6 1998زم بلٛاء اللجىت
 1994والظي صزل خحز الخىُٟظ في  1هىٞمبر
لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت الهاصع ؾىت
ألاوعوبُت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وبؾىاص مهامها ونالخُاتنا بلى اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.7
 _1مناصرية ظبيحة ،اؼبرجع السابق،ص 47
_2ألكثر تفصيل حوؿ اؼببادئ اليت أقرهتا عبنة اغبريات النقابية راجع :رمضاف عبد اهلل صابر،اؼبرجع السابق،ص.27
_3مناصرية ظبيحة ،اؼبرجع السابق ،ص. 47
4
_ ألكثر تفاصيل حوؿ اؼبوضوع راجع :فرحية ؿبمد ىشاـ ،اؼبرجع السابق،ص  32كما بعدىا.
5
_ فرحية ؿبمد ىشاـ ،اؼبرجع السابق ،ص .22
6
_ الربتوكوؿ رقم( ) اؼبلحق باإلتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية الصادر سنة  994كالذم دخل حيز التنفيذ يف نوفمرب . 998
 _7فرحية ؿبمد ىشاـ،اؼبرجع السابق،ص .24
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_اإلادىمت ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوـان :جخ٩ىن اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ً٢اة بٗضص ٌؿاوي ٖضص
صو ٫ؤًٖاء اإلاجلـ ألاوعوبي ،بمٗضًٖ ٫ى واخض ل٩ل صولت َغ ،ٝوال ًجىػ ؤن جًم ٢ايُحن مً ظيؿُت
واخضة.1جسخو اإلاد٨مت ألاوعوبُت بالىٓغ في الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باهتنا ٥ؤو زغ ١لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاسخية ،2
وبالخالي الؿهغ ٖلى خماًت الخغٍت الى٣ابُت.
_ اإلاُلب الثاوي :آلالُاث الىَىُت لخماًت الخغٍت الىلابُت.
لم ج٨خ ٠الدكغَٗاث الىَىُت باالٖترا ٝبمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت بل ٖملذ ٖلى وي٘ آلُاث لغ٢ابت مضي جُبُ٤
جل ٪الىهىم الدكغَُٗت ٖلى ؤعى الىا .٘٢لظل ٪ؾى ٝج٣خهغ صعاؾدىا َظٍٖ ،لى آلالُاث التي ويٗها الدكغَ٘
الجؼاثغي لغ٢ابت اخترام الخغٍت الى٣ابُت ،التي ًم ً٨ج٣ؿُمها بلى هىٖحن :
الفغٕ ألاوٌ_آلالُاث الغير كًابُت :ه٣هض باآللُاث الٛحر ً٢اثُت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت مجمىٖت آلالُاث
الٛحر ظؼاثُت التي حٗمل ٖلى الًٖ ِٛلى الضولت ؤو ؤصخاب الهُئاث اإلاؿخسضمت مً ؤظل جىُٟظ ؤو حٗضًل ألاخ٩ام
الدكغَُٗت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الخغٍت الى٣ابُت ،3ومً ؤَمها :
 _1البرإلاانٌٗ :ض البرإلاان الهُئت الضؾخىعٍت'(ألن الضؾخىع مً هو ٖلى بوكائنا وخضص مجاٖ ٫ملها) التي تنخم
بدماًت الخغٍت الى٣ابُت باٖخباعَا مً بحن الر عٍاث ألاؾاؾُت اإلاٟ٨ىلت للمىاَىحن وطل ٪مً زال ٫مماعؾخه للىُْٟخحن
اإلاىىَخحن به واإلاخمشلخحن في :الىُْٟت الدكغَُٗت (ؾً ال٣ىاهحن ) والىُْٟت الغ٢ابُت (ع٢ابت الؿلُت الخىُٟظًت)٦ .ما حٗمل
اللجان البرإلااهُت الضاثمت في ٧ل مً ٚغٞتي البرإلاانٖ،4لى صعاؾت الىهىم ال٣اهىهُت لخدضًض مضي اخترامها لخ٣ى١
ؤلاوؿان والخغٍاث بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت وفي خالت حٗاعيها م٘ َظٍ الخ٣ى ١حٗمل َظٍ اللجان ٖلى حٗضًلها٦ ،ما جخل٣ى
الك٩اوي واإلاالخٓاث خى ٫اهتنا٧اث الهاعزت لهظٍ الخ٣ى ١وحؿعى بلى بًجاص خلى ٫لها .5
 _2مفدكُت الٗمل :حٗض مٟدكُت الٗمل هيثت مسىلت ٢اهىها بمغا٢بت جُبُ ٤ألاخ٩ام الدكغَُٗت والخىُٓمُت
اإلاخٗل٣ت بٗال٢اث الٗمل الٟغصًت والجماُٖت وْغو ٝالٗمل والى٢اًت الصخُت وؤمً الٗمل ،6بط ًخمخ٘ مٟدكى الٗمل
بؿلُت الُ٣ام بؼٍاعاث ألما ً٦الٗمل الخابٗت إلاهامهم ومجا ٫ازخهانهم إلاٗاًىت ؤي ججاوػاث.وفي مجا ٫الخغٍت الى٣ابُت
٢ض زى ٫اإلاكغٕ إلاٟدصخي الٗمل مهمت مٗاًىت ومخابٗت ؤي ٖغاُ٢ل إلاماعؾت الخ ٤الى٣ابي .7
 _3اللجان الخىىمُت( اللجىت الىَىُت الاؾدكاعٍت لخماًت خلىق ؤلاوؿان وجغكُتها ) :جم بوكاء َظٍ اللجىت
 ،1971و٢ض خضص ألامغ ع٢م 04-09اإلاخٗل ٤باللجىت الىَىُت
بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م 71/01اإلااعر في-03-25
 _1انظر اؼبادة  38من اإلتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية،اؼبشار إليها أعاله.
 _2ؿبمد ىشاـ فرحية،اؼبرجع السابق،ص .24
 _ 3مناصرية ظبيحة ،اؼبرجع نفسو ،ص . 8
 _4يقصد هبا :عبنة اغبريات باجمللس الشعيب الوطٍت ،كعبنة حقوؽ اإلنساف دبجلس األمة.
_5مناصرية ظبيحة ،اؼبرجع السابق ،ص . 8
6
_انظر اؼبادة  / 2من القانوف رقم  03_90اؼبؤرخ يف  ، 990 _2_6اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر  _96اؼبؤرخ يف  996_6_ 0يتعلق دبفتشية العمل ،تقابلها
اؼبادة  532من مدكنة الشغل اؼبغربية،اؼبذكورة سابقا.
 _ 7انظر اؼبادة  58من القانوف رقم  4_90اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق النقايب،اؼبعدؿ كاؼبتمم سالف الذكر.
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الاؾدكاعٍت لترُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان وخماًتنا 1مهمت اللجىت في الغ٢ابت وؤلاهظاع اإلاب٨غ والخُُ٣م في مجا ٫اخترام خ٣ى١
ؤلاوؿانٌٗ .2ض الخهضي ل٩ل مؿاؽ لخ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاتنم ألاؾاؾُت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت مً اإلاهماث الغثِؿُت
للجىت٦ ،ما حكاع ٥في بٖضاص الخ٣اعٍغ التي ج٣ضمها الجؼاثغ ألظهؼة ألامم اإلاخدضة ولجاننا وبلى اإلااؾؿاث الجهىٍت جُبُ٣ا
اللتزاماتنا الاجٟاُ٢ت ،3وٚحرَا مً اإلاهام.
 _4اللجان الغير خىىمُت ( الغابُت الجؼابغٍت للضفإ ًٖ خلىق ؤلاوؿان) :ؤؾؿذ َظٍ الغابُت في-06-30
،1985و حٗض ًٖى في الُٟضعالُت الضولُت لغابُاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ومىظ جإؾِؿها ٖملذ َظٍ الغابُت ٖلى خماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان والخغٍاث الٗامت بما ٞحنا الخغٍت الى٣ابُت وزانت مؿإلت مماعؾت الخ ٤الى٣ابي في اإلاجخم٘ الجؼاثغي .4
الفغٕ الثاوي_ آلالُاث اللًابُت :حٗخبر آلالُاث الً٣اجية مً ؤَم آلالُاث الىَىُت لخماًت الخغٍت الى٣ابُت
باٖخباع ؤن ظهاػ الً٣اء َى اإلاسى٢ ٫اهىها بالخُبُ ٤الؿلُم للىهىم ال٣اهىهُت ٖلى اإلاىاػٖاث اإلاٗغويت ٖلُه .ومً بحن
َظٍ آلالُاث هظ٦غ :
_1الضٖىي اللًابُت التي ًغكٗها ألافغاص:زى ٫ال٣اهىن ألاٞغاص(الٗما ٫ؤو ؤصخاب الٗمل) باللجىء بلى الً٣اء
الاظخماعي في خالت اهتنا ٥والخٗضي ٖلى خغٍتنم الى٣ابُت ،بص ٌٗض َظا ألازحر مً ؤَم آلالُاث التي حٗمل ٖلى خماًتنا مً
زال ٫ما ًهضعٍ مً ؤخ٩ام ً٢اثُت في اإلاىاػٖاث التي جغ ٘ٞبلُه واإلاخٗل٣ت الخغٍت الى٣ابُت ،5ومً بحن ألاخ٩ام الً٣اثُت
التي ؤنضعَا الً٣اء الاظخماعي الجؼاثغي ًدمي بمىظبنا الخغٍت الى٣ابُت هظ٦غ :
،6 159380واإلاخٗل ٤ب " الخ ٤الى٣ابي مٗتر ٝبه ل٩ل
 ،1998مل ٠ع٢م
٭٢غاع الٛغٞت الاظخماُٖت الهاصع في-04-14
اإلاىاَىحن"،
 ،7581883واإلاخٗل ٤ب " ؤن ؤي بظغاء جإصًبي مخسظ يض
 2010مل ٠ع٢م
٭٢غاع الٛغٞت الاظخماُٖت الهاصع في-03-04
مىضوب ه٣ابي بضون مغاٖاة ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت باَال وٖضًم ألازغ ".
 _2الضٖىي اللًابُت التي جغفٗها الىلابُت :وهي نالخُت الى٣ابت بغ ٘ٞصٖاوي الً٣اثُت ؤمام الجهاث الً٣اثُت
باٖخباعَا شخو مٗىىي ًخمخ٘ بإَلُت الخ٣اضخي ،8،ؾىاء لخماًت مهالر ؤخض ؤًٖائنا وحؿمى صٖىي اإلاهلر الٟغصًت،ؤو
_األمر رقم  04-09اؼبؤرخ يف  27أكت  2009يتعلق باؿؿجنة الوطنية اإلستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها،اعبريدة الرظبية عدد .49
_2انظر اؼبادة  / 0من األمر رقم  04-09اؼبؤرخ يف  27أكت 2009يتعلق باعبنة الوطنية االستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها ،اؼبذكور سالفا.
3
_انظر اؼبادة  2من اؼبرسوـ الرئاسي رقم  263-09اؼبؤرخ يف  30أكت  2009اؼبتعلق دبهاـ اللجنة الوطنية اإلستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها كتشكيلتها
ككيفيات تعيُت أعضائها كمسَتىا،اعبريدة الرظبية،العدد .49
_4مناصرية ظبيحة،اؼبرجع السابق،ص . 24
5
_انظر اؼبادة  500من القانوف رقم  09-08اؼبؤرخ يف  2008-02-25اؼبتعلق بقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ،اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية رقم 2
الصادرة بتاريخ  22أفريل .2008
 _6قرار الغرفة اإلجتماعية الصادر يف  ، 998-04- 4ملف رقم  ، 59380اجمللة القضائية لسنة  ، 998العدد ،2ص . 7
 _7قرار الغرفة االجتماعية الصادر يف 20 0-03-04ملف رقم ،58 883ؾبلة احملكمة العليا لسنة ،20 0العدد  ،2ص.377
8
_تنص اؼبادة  / 6من القانوف رقم ، 4 -90اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق النقايب،على أنو ":تكتسب اؼبنظمة النقابية الشخصية اؼبعنوية كاألىلية اؼبدنية دبجرد
تأسيسها.... ..كديكنها أف تقوـ دبا يأيت-:التقاضي كفبارسة اغبقوؽ اؼبخصصة للطرؼ اؼبدين لدل اعبهات القضائية اؼبتخصصة عقب كقائع ؽبا عالقة هبدفها كأغبقت
أضرار دبصاحل أعضائها الفردية أك اعبماعية اؼبادية أك اؼبعنوية.".
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لخماًت اإلاهالر الجماُٖت ألًٖائنا،ومجنا خماًت مماعؾت الخغٍت الى٣ابُت وحؿمى صٖىي اإلاهالر الجماُٖت ،ؤو جغ٘ٞ
صٖىي لخماًت مهالخها الخانت،وحؿمى الضٖىي اإلاباقغة.1
_ زاجمت :
ًدبين لىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤن الاٖترا ٝالضولي وؤلا٢لُمي والىَجي الظي خٓي به مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت مً
 1948اإلاخٗل٣ت بالخغٍت
زال ٫ج٨غَؿه في الٗضًض مً اإلاىازُ ٤والٗهىص والاجٟاُ٢اث الضولُت ،زانت الاجٟاُ٢ت ع٢م 87لؿىت
الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم ،و٦ظا جًمُىه في الٗضًض مً الضؾاجحر وال٣ىاهحن الٗاصًت للضوٌٗ ،٫ض مً ؤَم الًماهاث
ال٣اهىهُت التي حؿمذ ل٩ل ٞغص بهٟت ٖامت وللٗما ٫وألصخاب الٗمل ٖلى وظه الخهىم بخ٩ىًٍ مىٓماث ه٣ابُت ب٩ل
خغٍت ؤو الاهسغاٍ ٞحنا،مً ؤظل الضٞإ ٖلى خ٣ى٢هم،ومهالخهم اإلااصًت،واإلاٗىىٍت اإلاكغوٖت.
لم ج٨خ ٠الدكغَٗاث الضولُت وؤلا٢لُمُت والىَىُت باالٖترا ٝبمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت بل ٖمضث بلى بوكاء ؤظهؼة
٧ل خؿب ازخهانه لغ٢ابت مضي اخترام جُبُ ٤جل ٪الىهىم الدكغَُٗت اإلا٨غؾت للمبضؤ ٖلى ؤعى الىا،٘٢و٦ظا
الخهضي ألي اهتنا ٥ؤو زغً ١مـ به ،بُٛذ جىٞحر خماًت ؤ٦بر إلاماعؾت الخغٍت الى٣ابُت.
ؤن ؤلا٢غاع الضولي،ؤلا٢لُمي والىَجي بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ،و٦ظا وي٘ آلُاث صولُت ،ب٢لُمُت وؤظهؼة وَىُت حؿهغ
ٖلى ع٢ابت خماًخه مً ؤي اهتنا ٥ؤو زغ ١ناعر لهٌٗ ،ضان مً ؤَم الًماهاث ال٣اهىهُت،وؤ٦ثرَا ٗٞالُت التي وٞغَا
الخىُٓم الضولي والىَجي لخماًت مبضؤ الخغٍت الى٣ابُتٚ .حر ؤهه ما ًازظ ٖلى َظٍ الًماناث ؤننا جب٣ى مجغص ههىم
صوهتنا ألا٢الم صون ؤن جالػمها بظغاءاث عصُٖت جُب ٤في خالت ٖضم الامخشا ٫لها ،ؤ٦ثر مً طل ٪لِـ َىال ٪ما ًلؼم الضو٫
ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى ؤي اجٟاُ٢ت ؾىاء ٧اهذ صولُت ؤو ب٢لُمُت ومشالها:الاجٟاُ٢ت ع٢م 87لؿىت 1948اإلاخٗل٣ت بالخغٍت
الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم التي لم جدٔ بمهاص٢ت بال بٌٗ الضو.٫
وٖلُه هسلو مما ؾبٖ ٤غيه ،بلى الىخاثج الخالُت:
٭ بن خغٍت بوكاء الى٣اباث اإلاهىُت حٗض مً الخغٍاث التي ؤ٢غتنا الدكغَٗاث الضولُت ،ؤلا٢لُمُت والىَىُت ٚحر ؤننا
مُ٣ضة بمجمىٖت مً الًىابِ ويٗتنا الضو ٫مما ًضٗٞىا لل٣ى ٫بإن خغٍت بوكاء الى٣اباث اإلاهىُت هي خغٍت ؤ٢غتنا
الدكغَٗاث الضولُت وؤلا٢لُمُت وُ٢ضتنا الؿلُاث ؤلاصاعٍت الىَىُت.
٭بن ألازظ بمبضؤ الخغٍت الى٣ابُت ً٣خطخي بالىدُجت ب٢غاع بالخٗضصًت الى٣ابُت ،والظي ٌٗض مً ٢بُل اإلاؿاثل التي
جباًيذ مىا ٠٢الدكغَٗاث الىَىُت بسهىنه ،ما بحن مً ؤ٢غث به ٦ما َى ٖلُه في الجؼاثغ،وبحن مً لم ج٣غ بنا ٦مهغ.
٭ َىالٖ ٪ال٢ت وَُضة ما بحن الخغٍت الى٣ابُت ،ومماعؾت بٌٗ الخ٣ى ١ألاؾاؾُت ألازغي ٧الخ ٤في ؤلايغاب
والخ ٤في اإلاٟاوياث الجماُٖت وَى ألامغ الظي ظٗل الدكغَٗاث الخضً٣ت حٗتر ٝللى٣اباث بد ٤مماعؾتنما
(ؤلايغاب،اإلاٟاوياث الجماُٖت) باٖخباعَما مً ؤَم آلالُاث الى٣ابُت اإلامىىخت لها في الى٢ذ الغاًَ.

_انظر اؼبادة  29من القانوف رقم -90

اؼبتعلق بعالقات العمل ،اؼبعدؿ ،سالف الذكر.
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_ كابمت اإلاغاح٘ :
ا_ اإلاؤلفاث الٗامت :
_1ؤخمض خؿً بغعيٖ،ال٢اث الٗمل الجماُٖت في ال٣اهىن اإلاهغي اإلا٣اعن(ال٣اهىن الى٣ابي)،صاع ال٨ٟغ
الٗغبي،مهغ1976.،
-2ؤخمُت ؾلُمان،آلُاث حؿىٍت مىاػٖاث الٗمل والًمان الاظخماعي في ال٣اهىن الجؼاثغي ،الُبٗت
الخامؿت،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،2010،
_3باجغَـ عوالن وبى ٫جاٞحرهُِه ،الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث ٖىٍضاث،
لبىان1996.،
_4ظىعط ؾٗض٢،اهىن الٗمل،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت،لبىان2015.
 -5خؿً ٖبض اللُُ ٠خمضان٢ ،اهىن الٗمل(صعاؾت م٣اعهت)،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت،
لبىان2005.،
ٖ_6بض اللُُ ٠زالٟي،الىؾُِ في مضوهت الكٛل(ٖال٢اث الكٛل الجماُٖت)،الجؼء،2الُبٗت ألاولى ،اإلاُبٗت
والىعا٢ت الىَجية ،اإلاٛغب2009. ،
__7مدمض الهاصي بً ٖبض هللا ،مجلت الكٛل مٗلٖ ٤لحنا ،صاع بؾهاماث في ؤصبُاث اإلااؾؿت ،جىوـ2010.،
_8مدمض خؿحن مىهىع٢ ،اهىن الٗمل ،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان.،2010،
_9مدمض عٍاى صٚمان ،الىٓام الٗام في ٖال٢اث الٗمل،الُبٗت ألاولى،اإلااؾؿت الخضًشت
لل٨خاب،لبىان2015.،
_10مدمض ٖلى ٖبضٍ٢ ،اهىن الٗمل(صعاؾت م٣اعهت)،الُبٗت ألاولى،ميكىعاث ػًٍ الخ٣ىُ٢ت،لبىان2007.،
_11وؾُلت قابى،ال٣اهىن الضولي للٗمل،صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ2015.،
_12صلُل ؤلا ظغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلجٟاُ٢اث وجىنُاث الٗمل الضولُت،م٨خب الٗمل الضولي،ظىُ،201 ٠اإلادمل
مً اإلاىwww. ilo.org :٘٢
ب_اإلاؤلفاث اإلاخسههت:
_1ببغاَُم خلمي،الضًم٣غاَُت الى٣ابُت،مهغ1998.،
_2عمًان ٖبض هللا نابغ،الى٣اباث الٗمالُت ومماعؾت خ ٤ؤلايغاب ،صاع الجنًت الٗغبُت،مهغ2004.،
_3ؾمٛىوي ػ٦غٍا،خغٍت مماعؾت الخ ٤الى٣ابي،صاع الهضي،الجؼاثغ2013.،
ٖ_4هام َىالبي الشٗالبي،مضزل بلى جاعٍش ال٣اهىن الى٣ابي،صاع َىمت،الجؼاثغ.2014،
 _5ولُض ؾُض خبِب،الخ٣ى ١والخغٍاث الى٣ابُت،صاع الٗالم الشالض،مهغ.2006،
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ج_اإلاظهغاث الجامُٗت:
_ٖبض اإلاجُض نٛحر بغٍم ،الخ ٤الى٣ابي في مٗاًحر الٗم ٫الضولُت وال٣اهىن الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة
اإلااظؿخحر في ٢اهىن اإلااؾؿاث٧، ،لُت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ،الؿىت الجامُٗت .2004-2003
_مىانغٍت ؾمُدت ،الخغٍت الى٣ابُت في الجؼاثغ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم ال٣اهىهُت جسهو
٢اهىن صؾخىعي،ظامٗت الخاط لخًغ–باثهت( -الجؼاثغ)،الؿىت الجامُٗت .2012-2011
ص_اإلالاالث الٗلمُت:
_ بلخىافي ٞاَمت ،آلُاث مىٓمت الٗمل الضولُت لٟ٨الت الخ٣ى ١اإلا٣غعة في الاجٟا٢اث الضولُت للٗمل ،مجلت
هٓغة ٖلى ال٣اهىن الاظخماعي ،الجؼاثغ،2007 ،الٗضص .3
_ ٞغٍدت مدمض َكام ،آلالُاث الضولُت ؤلا٢لُمُت لرماًت خ٣ى ١وخغٍاث ؤلاوؿان ،مجلت صعاؾاث ٢اهىهُت ،صاع
الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ،2010،الٗضص.9
زاهُا_الدكغَٗاث الىَىُت للجمهىعٍت الجؼابغٍت واإلالاعهت.
_ صؾخىع ؾىت ، ،1963ماعر قي  10ؾبخمبر  ،1963ط ع ع٢م  ،64ناصعة قي .1963/09/10
_ صؾخىع ؾىت  ،1976الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م ،97-76اإلااعر في  22هىٞمبر ،1976ط ع ع٢م ،94الهاصعة
بخاعٍش .1976/11/24
_ صؾخىع ؾىت  1989الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  27-89اإلااعر في  28هىٞمبر ،1989الجغٍضة
الغؾمُت ع٢م ،9الهاصعة بخاعٍش .1989/03/01
_الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،1996الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  ،438-96اإلااعر في  7صٌؿمبر
،1996الجغٍضة الغؾمُت ع٢م ،76الهاصعة بخاعٍش .1996/12/08
_ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016الهاصع بمىظب ال٣اهىن ع٢م ،01-16اإلااعر في  6ماعؽ  2016اإلاخًمً
الخٗضًل الضؾخىعي،الجغٍضة الغؾمُت ع٢م ،14الهاصعة بخاعٍش .2016/03/07
_ ال٣اهىن ع٢م  03-90اإلااعر في ً ،1990-02-06خٗل ٤بمٟدكُت الٗمل ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 6اإلااعزت في
ٞ7برلحر ،1990اإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 11-96اإلااعر في .1996_6_10
_ ال٣اهىن ع٢م  11-90اإلااعر في 21ؤ،1990 -4-واإلاخٗل ٤لٗال٢اث الٗمل،اإلاٗض ٫واإلاخمم،الجغٍضة الغؽمُت،
ٖضص  17اإلااعزت في 25ؤٞغٍل.1990
_ ال٣اهىن ع٢م  14-90اإلااعر في  2ظىٍلُت ،1990اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث مماعؾت الخ ٤الى٣ابي اإلاٗض٫
واإلاخمم،،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  23اإلااعزت في 6ظىٍلُت .1990
_ ال٣اهىن ع٢م  09-08اإلااعر في  2008-02-25اإلاخٗل ٤ب٣اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت
ع٢م ،21الهاصعة في  22اٞغٍل .2008
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_ ألامغ ع٢م  04-09اإلااعر في  27ؤوث ً 2009خٗل ٤باللجىت الىَىُت الاؾدكاعٍت لترُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان
وخماًتنا ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص .49
_اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  263-09اإلااعر في  30ؤوث  2009اإلاخٗل ٤بمهام اللجىت الىَىُت الاؾدكاعٍت لترُ٢ت
خ٣ى ١ؤلاوؿان وخماًتنا وحكُ٨لتنا وُُٟ٦اث حُٗحن ؤًٖائنا ومؿحرَا،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص 49.
_2الدكغَٗاث اإلالاعهت:
_الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م  194.103الهاصع في  2003/09/11بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  99.65اإلاخٗل ٤بمضوهت الكٛل،
الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5167اإلااعزت قي .2003/09/08
_ ٢اهىن الٗمل اللبىاوي ع٢م ( )10الهاصع في  1946-09-23اإلاٗض ٫واإلاخمم ،اإلادمل مً اإلاىwww. : ٘٢
data.lebaneselaws.com
_ال٣اهىن ع٢م  12لؿىت  2003اإلاخًمً ٢اهىن الٗمل الجضًض ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت اإلاهغٍتٖ،ضص 14
اإلااعزت في .2003-04-07
_اللغاعاث اللًابُت:
_ ٢غاع الٛغٞت ؤلاظخماُٖت الهاصع في  ،1998-04-14مل ٠ع٢م ،159380اإلاجلت الً٣اثُت لؿىت  ،1998الٗضص
.2
_ ٢غاع الٛغٞت ؤلاظخماُٖت الهاصع في 2010-03-04مل ٠ع٢م  581883مجلت اإلاد٨مت الٗلُا لؿىت ،2010
الٗضص .2
_OUVRAGES:
1_ FRANCOIS Duquesne ,Droit du travail,10 édition ,GUALINO ،France,2015.
2_ HENRI Oberdorff JACQIES Robert ،Libertés fondamentales et droit de l homme ،5
édition ،MONTCHRESTIEN ،France ،2002.
3 _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE Jemmaud, Droit du travail,20 édition ،
DALLOZ ،Paris ،2000.
4_MARIE- FRANCOISE CLAVEL –Fauquenot_ NATACHA MARIGNI, Le droit
syndical ،LIALISONS ,PARIS,1999.
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ألُاث ميافدت الاججاع باللكغ
 اللاض ي بمدىمت صمنهىع الابخضابُت، الضهخىع ػٍاص إبغاَُم قُدا
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ملخو
ُ٘ت في اجساط ظم٣للضولت الخغٍت اإلاُلٞ ،دت الجغاثم هي الؿمت اإلامحزة لسخياصة الضولت ٖلى ؤعيهاٞا٩حٗخبر م
ظا وظىص ظمُ٘ ألاصلت جدذ ؾُُغتنا٦حن ٖلى ؤعيها مً الىَىحن و٣ىن ألاشخام اإلاالخ٧ ٫ؤلاظغاءاث ٖلى ؤعيها في خا
ًا
ًاجيا ؤو وظىص٢ حن٣ىن ألاشخام اإلاالخ٧ ٫ في خا٪ت وطل٣لو في بٌٗ ألاخُان َظٍ الؿلُت اإلاُل٣ً جخ٨ ول،اإلااصًت
ًا
غيهاٟ يغوعة ج٫ضث مؿإلت الخٗاون الضولي بحن الضوٚ ٤ جبٗا إلاا ؾب،خهُضم بؿُاصة صولت ؤزغيٞ ،ألاصلت زاعط البالص
 ما٤ُ٣غويت لخدٟ بل وهي م،غاص ٖبر الخضوصٞت بحن ألا٨اث الخانت الضولُت اإلادكاب٢ ؤي َبُٗت الٗال،َبُٗت ألاقُاء
.ًاثُت٣اهىهُت وال٣ بحن الىٓم ال٥اًخه اإلاخمشلت في الخٗاون اإلاكترٚ ٤ُ٣اهىن الضولي الخ ام ومً جد٣ الًٝهبى بلُه َض
Abstract:
Considering the fight against crime as the hallmark of the state's sovereignty over its
land, State has absolute freedom to take all the action on its territory in the event that the
wanted persons on the territory of the homelands, as well as having all the evidence under the
physical control, but is shrinking in some cases this absolute power, in the event that the
persons prosecuted or the existence of evidence out of the country, the sovereignty of another
state, depending on what has already become a matter of international cooperation between
States necessity imposed by the nature of things, that is the nature of international relations
interlocking between individuals across borders, but which are imposed to achieve the
aspirations of the goal of private international law and achieve than of joint cooperation
between the legal and judicial systems.

ملضمت
غيهاًٟاجي مً ؤَم اإلاؿاثل الًغوعٍت التي ج٣اهىوي وال٣ؤنبدذ مؿإلت الخٗاون الضولي ٖلى الهُٗضًً ال
ًا ًا
ُظٟخى٦ ،٫ثر مً مجا٦ًاجي في ؤ٣ُما ًسو الخٗاون الٞ بحرا٦ اهىوي قىَا٣غ ال٨ُٟ٘ ال٢ ض٣ٞ ،اث الضولُت٢َبُٗت الٗال
.ًاجي الضولي٣ُما ًسو الازخهام الٞ حر ظىاثُت ؤوٚ اهذ ظىاثُت ؤو٧ ام ألاظىبُت ؾىاء٩ألاخ
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وبطا ٧ان مهُلر الخٗاون الضولي ٌٗض مً اإلاهُلخاث التي ًهٗب وي٘ حٗغٍ ٠ظام٘ ماو٘ لها ،بال ؤن طل ٪لم
ًا
ًمى٘ ال٣ٟهاء مً مداولت الاظتناص ،ونىال بلى وي٘ ؤ٢غب َظٍ الخٗغٍٟاثٞ ،حري البٌٗ ؤن الخٗاون الجىاجي الضولي ًخمشل
في مجمىٖت الىؾاثل التي بىاؾُتنا ج٣ضم بخضي الضو ٫مٗىهت ؾلُتنا الٗامت ،ؤو ماؽؾاتنا الً٣اثُت بلى ؾلُت جد٤ُ٣
ؤو الخىُٟظ في صولت ؤزغي(.)1
وَكحر آزغون بلى "٨ٞغة الخٗاون"ٖ ،ىض حٗغٍٟهم لل٣اهىن الضولي الجىاجي( ،)2بإهه طل ٪الٟغٕ مً ال٣اهىوي الضولي،
الظي ًمشل بخضي الؿبل اإلاؿخسضمت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الضعظت الٗالُت مً الخىا ،٤ٞوالاوسجام م٘ ؤَضا ٝاإلاج جم٘ الٗالمي
في مى٘ الجغٍمت واإلادآٞت ٖلى اإلاجخم٘ وج٣ىٍم اإلاىدغٞحن.ومً زم ٞةن َظا الجاهب مً ال٣ٟه ًىٓغ بلى الخٗاون الضولي
ٖلى ؤؾاؽ ؤهه الؿبُل بلى جد ٤ُ٣الخماًت الالػمت للُ٣م ،واإلاهالر الاظخماُٖت التي ٌٗتر ٝبنا اإلاجخم٘ الضولي ًٖ َغٍ٤
ؤلاظغاءاث الجماُٖت ؤو ا٫ظهىص اإلاخًاٞغة(.)3
بِىما ًسلو آزغون بلى ؤن الخٗاون الضولي إلا٩اٞدت الجغٍمت؛ ًمشل ؤخض نىى ٝالخٗاون بحن الضو ٫وٖال٢اتنا
ًا
الخاعظُت ،وٍ٣هض به جباص ٫الٗىن واإلاؿاٖضة وجًاٞغ الجهىص اإلاكتر٦ت ،بحن َغٞحن صولُحن ؤو ؤ٦ثر جد٣ُ٣ا لى ،ٟ٘ؤو
زضمت ؤو مهلخت مكتر٦ت في مجا ٫الذنضي إلاساَغ ،وتنضًضاث ؤلاظغام ب٩اٞت نىعٍ ،وما ًغجبِ به مً مجاالث ؤزغي
٦مجا ٫الٗضالت الجىاثُت وجسُى الهٗىباث التي جىاظه الضوٖ ٫ىض حٗ٣ب اإلاجغمحن ٦مك٨الث الخضوص والؿُاصة ،ؾىاء
اجسظث َظٍ اإلاؿاٖضة ق٩ل اإلاؿاٖضة الً٣اثُت ؤو الدكغَُٗت ؤو الكغَُت ،مىيىُٖت ؤو بظغاثُت وؾىاء ا٢خهغث ٖلى
ًا
ظهىص صولخحن ٞدؿب ؤم امخضث ب٢لُمُا وٖاإلاُا(.)4
ٗٞلى الغٚم مً الاججاٍ هدى الٗىإلات( ،)5وحٗضص مٓاَغ الاعجباٍ الؿُاسخي والا٢خهاصي بحن الضو ٫بال ؤهه ما ػالذ
ًا
ًا
الخضوص الضولُت جلٗب صوعا َاما في بٖا٢ت َظا الخٗاون ،وفى جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ٤ؾىاء مً الىاخُت
اإلاىيىُٖت ؤو مً الىاخُت ؤلاظغاثُت ،بط ًإحي مبضؤ الؿُاصة في مٟهىمه الخ٣لُضي لُجٗل مً الضولت الؿلُت الٗلُا التي ال

( ) أنظر :د.أضبد فتحى سركر – الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية – اجمللد األكؿ – اعبزء األكؿ كالثاين – الطبعة الرابعة  – 98ص. 39
)2(Voir Olivier de FAROUVILLE ،Droit international pénal-édition A Pedon-paris -2012 p 3 où il
écrit: " Le droit international pénal recouvre l'ensemble des normes de droit international piblic qui ont
pour but la protection de l'ordre public international par la prohibition de certains comportements qui y
portent atteinte ،sous peine d sanction exécutoires ،ainsi que la répression de ces comportements.
( )3أنظر :د.ؿبمود شريف بسيوىن :اؼبدخل لدراسة القانوف اعبنائى – مكتبة العهد الدكرل للدراسات اعبنائية ،سَتاكوزا (إيطاليا) ، 990 ،ص .
4
( )Gerhard O.W.Mueller and Edward H.Wise; International criminal law; sweet and Maxwell ،volume
two 1965p 414: "International judicial assistance ،also referred to as international judicial cooperation ،
is defined as "….aid rendered by one nation to another in support of judicial or quasi judicial
proceedings in the recipient country's tribunals'.
)5(Chiara BESSO " Cooperation in the taking evidence in the European attitude" published in the
international journal of procedural law ،vol II ،tuesday 31 july 31 ،2012 ،p35.voir aussi Claude
DUCOULOUX-FAVARD ،" Urgence pour une coopération judiciaire en matière pénale ،Dalloz ،n°
29/7038 ،2001 ،p.2320-2324 ،où elle écrit: " La crimnalité organisée est une forme de delinquance qui s'est
"developpée avec la mondialisation de l'économie.
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حٗلىَا ؾلُت ؤزغي في الضازل ،ؤو الخاعط بما ٌٗىُه طل ٪مً اؾخئشاع ظهت الخ٨م في الضولت ب٩اٞت ازخهاناث الؿلُت
ومٓاَغَا ،صون الخًىٕ ؤو الاقترا ٥م٘ ؤي ؾلُت ؤزغي(.)1
و ال ٚغو ؤن الخمؿ ٪باإلاٟهىم الخ٣لُضي إلابضؤ الؿُاصة مً ظاهب الضوٌٗ ٫ض صون ق ٪مً ؤَم الٗغاُ٢ل التي
ّ
جهُضم بىٓام اإلاؿاٖضاث الً٣اثُت بىظه ٖام(ٞ ،)2هى ًٟغى مً هاخُت ٖلى ال٣اضخي الىَجي ؤال ًُلب مً ً٢اء صولت
ًا
ؤزغي ؤظىبُت الُ٣ام بٗمل ًلؼم ٖلُه الُ٣ام به بىٟؿه ،و٣ٞا إلاا ًإمغٍ به مكغٖه الضازلي وَُٗي مً هاخُت ؤزغي الخ٤
لل٣اضخي اإلاُلىب مىه اإلاؿاٖضة في الاحجام ًٖ الُ٣ام باإلاؿاٖضة الً٣اثُت لً٣اء الضولت الُالبتُٞ ،اصي بك٩ل
مباقغ بلى ٖغ٢لت الجهىص التي تنض ٝبك٩ل ؤو بإزغ بلى الخٛلب ٖلى َظٍ اله٘وباث التي ًىاظهها اإلاجخم٘ الضولي( ،)3بط ما
لبض ؤن جدى ٫الٗالم بلى ٢غٍت نٛحرة بؿبب ؾهىلت الاجهاالث ،وَؿغ اإلاىانالث التي ٢اصتنا الشىعة الخ٨ىىلىظُت
الجضًضةٞ.الخمؿ ٪بمبضؤ الؿُاصة ٖلى َظا الىدى ًجٗل ألامغ في ٚاًت الهٗىبت باليؿبت للً٣اة وفى ٚاًت الؿهىلت
باليؿبت للجىاة مما ًجٗلىا هيخهى في نناًت اإلاُا ٝبلى الىنى ٫بلى هدُجت ال ًم٢ ً٨بىلها بدا ٫وهى" ؤن الخضوص ؤلا٢لُمُت
(.)4
ل٩ل صولت حٗترى الً٣اة صون الجىاة
لظلً ٪جم٘ اإلاجخم٘ الضولي ٖلى يغوعة جسُي ما ً٣خًُه مبضؤ الخضوص ؤلا٢لُمُت ،والؿُاصة اإلاُل٣ت وؾلى٥
ًا
ؾبُل الخٗاون في ما بُجنا لخد ٤ُ٣الٗضالت الً٣اثُت صون الخٛىٖ ٫لى مبضؤ ؾُاصة الضو ،٫وٍٓهغ طل ٪ظلُا بٗض ؤن ؤصع٥
اإلاجخم٘ الضولي ؤن هُا ١اؾخٟاصة الجغاثم الضولُت مً مبضؤ الٗىإلات ؤ٦ثر مً اؾخٟاصة مبضؤ ؤلا٢لُمُت الظي ًدمى مبضؤ
ًا
الؿُاصة (.)5و٢ض اٖخمضث الضوٖ ٫لى ببغام الاجٟاُ٢اث الج ماُٖت ،ؤو الشىاثُت م٘ ٚحرَا مً الضو ٫ؤو بٖخماصا ٖلى مبضؤ
اإلاٗاملت باإلاشل للً٣اء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت.
حٗض م٩اٞدت الجغاثم الؿمت اإلامحزة لؿُاصة الضولت ٖلى ؤعيهاٞ ،للضولت الخغٍت اإلاُل٣ت في اجساط ظمُ٘ الاظغاءاث
ٖلى ؤعيها ،في خا٧ ٫ىن ألاشخام اإلاالخ٣حن ٖلى ؤعيها مً الىَىُحن ،و٦ظا وظىص ظمُ٘ الاصلت جدذ ؾُُغتنا
ًا
اإلااصًت.ول ً٨جخ٣لو في بٌٗ ألاخُان َظٍ الؿلُت اإلاُل٣ت ،وطل ٪في خا٧ ٫ىن ألاشخام اإلاالخ٣حن ً٢اثُا ؤو وظىص
( ) أنظر :د.عمر سادل االنابة القضائية يف اؼبسائل اعبنائيةدراسة مقارنة ،الطبعة األكذل دار النهضة العربية  200ص  ،أنظر :كذلك د.أمُت عباس  -اإلنابة القضائية
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة عاـ  -20كلية اغبقوؽ جامعة اإلسكندرية -ص .22
)2(Voir William BOURDON ،" La coopération judiciaire interétatique." in DROIT INTERNATIONAL
PENAL "sous la direction de Herve ASCENSO ،Emmanuel DECAUX et Alain PELLET ،Cedin Paris X ،
2000 n° 2 p 921.
 )3(Voir André Huet ; Renée koering -joulin ; Droit pénal international - Presse universitaire de France3ème édition - 2005 n° 213 p 360 ،Anne WEYEMBERGH " L'avenir des mécanismes de coopération
judiciaire pénale entre les Etats membres de l'union européenne" in " Vers une espace judiciaire pénal
européen'' ،préface d'Elisabeth Guigou ،L E institut d'étude européennes ،édition de l'université de
Bruxelles ،2000 n° 1 p 141.
)4(Voir" - Entraide Répressive Internationale" le recueil pratique des conventions d'extradition et de
coopération en matière pénale - direction des affaires criminelles et des grâces premier tome 1979 p I avant
propos.
)5(Voir Claude Ducouloux-FAVARD op,cit.p 2322 où elle écrit: "La vie internationale du crime profite
d'autant mieux de la mondialisation que le principe de le territorialité du droit pénal tient à la souveraineté
des Etats." ،voir aussi SOPHIE WAHNICH ،" L’AMNISTIE COMME PRATIQUE POLITIQUE
DEMOCRATIQUE." Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice
octobre Maison des Sciences de l’Homme 2005 p 73.
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ألاصلت زاعط البالصٞ ،خهُضم بؿُاصة صولت ؤزغي (.)1ول٣ض ٦ك ٠الىا ٘٢الٗملي  -هدُجت لخٗضص وحكاب ٪الٗال٢اث الضولية
 ًٖ ْهىع ٖضص مً الٟغوى التي جشحر ٦شحر مً الهٗىباث ؤمام اإلاجخم٘ الضولي ،والتي مً ؤظل الخٛلب ٖلحنا اججهذالضو ٫بلى اإلاؿاٖضة اإلاخباصلت والتي ٖاصة ما جإزظ ق٩ل اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث الضولُت ظماُٖت ٧اهذ ؤو ا٢لُمُت ؤو
زىاثُت(.)2م٘ مالخٓت ؤن الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلابرمت مً ؤظل م٩اٞدت الجغاثم ال ّ
حٗض ولُضة ألامـ بل هي مىظىصة مىظ ؤمض
بُٗض( ،)3بل وؾاب٣ت في وظىصَا ٖلى ْهىع الغوابِ الً٣اثُت التي وكإث بحن الضو ٫آهظا.)4(٥
٣ٞض ؤيخى الخٗاون الضولي في اإلاجالحن ال٣اهىوي والً٣اجي ُٞما بحن الضوً ٫مشل  -وبد - ٤بخضي الًغوعاث ا٫الػمت
إلاىاظهت َظا الىىٕ مً ألاوكُت ؤلاظغامُت اإلاؿخدضزت ٖلى هدى ًخ٩امل م٘ صوع ال٣ىاهحن الىَىُت (ٞ.)5لم ٌٗض ًىٓغ بلى
طل ٪الخٗاون بىنٟهً ،سل ٤ؾُاصاث ٞى ١ال٣اهىن ب٣ضع ما ؤنبذ ٌٗجى الخٗاون بحن ؾُاصاث صو ٫مسخلٟت تنض ٝظمُٗا
بلى حكضًض ،وجُٟٗل هٓم م٩اٞدت الجغٍمت بىظه ٖام ،والجغٍمت اإلاىٓمت وٖبر الىَىُت بىظه زام(ٖ, )6لى ؤهه ًخمحز
الخٗاون الضولي في اإلاجا ٫الً٣اجي بةم٩اهِخه ٖلى الخى ٤ُٞبحن اؾخ٣ال٧ ٫ل صولت في مماعؾت ازخهانها الجىاجي ٖلى
خضوص ؤ٢لُمها ،وبحن يغوعة مماعؾت خ٣ها في الٗ٣ابٞ.بضون َظا الخٗاون ال ًم ً٨ألي صولت مً الىاخُت الٗملُت ب٢غاع
ؾلُتنا في الٗ٣اب(.)7
ًا
و٢ض اَخمذ ألامم اإلاخدضة بمىيىٕ اإلاؿاٖضاث الً٣اثُت ،هٓغا لٟاٖلُخه في م٩اٞدت الجغٍمت الؾُما اإلاىٓم مجنا،
٧ىؾُلت مً ؤَم وؾاثل الخٗاون الضولي بحن الضو ٫إلا٩اٞدت الجغٍمتٞ ،إنضعث اإلاٗاَضة الىمىطظُت بكإن ه٣ل ؤلاظغاءاث
 1990بط ظاء في
في اإلاؿاثل الجىاثُت ( )8و٦ظا اإلاٗاَضة الىمىطظُت للمؿاٖضة اإلاخباصلت في اإلاؿاثل الجىاثُت( )9في 14صٌؿمبر
ًا
ًا
صًباظت ألاولى " ؤننا حٗض اَاعا مُٟضا ًم ً٨ؤن ٌؿاٖض الضو ٫اإلاهخمت بالخٟاوى بكإن مٗاَضاث زىاثُت ؤو مخٗضصة
ألاَغا ٝجغمى بلى جدؿحن الخٗاون في ألامىع اإلاخٗل٣ت بمى٘ الجغٍمت ".
 1997ص..5
( )1أوظز :د.حسىيه إبزاهيم عبيد ،القضاء الدولي الجىائى ،دار الىهضت العزبيت،
)2(Robert ZIMMERMANN - la coopération judiciaire internationale en matière pénale -3ème édition
2009- Stampfli éditions SA Berne ،LGDJ ( ouvrage consacré à l'ensemble de l'entraide pénale du point de
vue de droit suisse) p 1.
)3(Voir le Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition ،office des nations unis contre la drogue et le
crime ،Nations Unies ،New York 2012 n° 43 p 19:" Les traités servent de base à la coopération
"internationale dans le monde entier depuis nombreuses années.
)4(Voir l'article écrit par Daniel FANTANAUD ,op,cit.p 13.
)5(Voir Isabelle RORIVE avec Denis BOSQUET article intitulé sous le titre " Eurojust et le réseau
judicaire européen: concurrence ou complémentarité ?" publié dans la revue de droit pénal et de
criminologie n° 4 avril 2002p 396.
)6(Voir Stessens Guy ; Money laundering: A new international law enforcement model ،Cambridge
University press ،US 2000 p 232 ،voir aussi Fiche thématique intitulé sous le nom de " Entraide
judiciaire internationale" émanant du DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE ,n° 7( 1 ،mai 2005: " L’entraide judiciaire internationale en matière pénale" permet aux autorités judiciaires
par exemple ،tribunaux pénaux ،juges d’instruction) de se fournir un appui mutuel ،par exemple en
relevant des preuves ،en saisissant des objets ،en extradant les auteurs d'infractions ou en exécutant des
décisions pénales étrangères
 ،2002ص .447
أنظر :د.مصطفى طاىر اؼبواجهة التشريعية لظاىرة غسل ،األمواؿ اؼبتحصلة من جرائم اؼبخدرات ،القاىرة
( )7أنظر :د.أضبد فتحى سركر " الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية" ،الطبعة السابعة ،نادل القضاة ،القاىرة  993ص .83 ،82
( ) ويزمز إلى هذي المعاهدة )M.T.T.P ( Model Treaty on the Transfer of Proceedings
( )9ويزمز إلى هذي المعاهدة)M.T.T.M.A ( Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Law
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ًا
جبٗا إلاا ؾبٚ ٤ضث مؿإلت الخٗاون الضولي بحن الضو ٫يغوعة جٟغيها َبُٗت ألاقُاء ،ؤي َبُٗت الٗال٢اث الخانت
الضولُت اإلادكاب٨ت بحن ألاٞغاص ٖبر الخضوص ،بل وهى مٟغويت لخد ٤ُ٣ما ًهبى الُه َض ٝال٣اهىن الضولي الخام ،ومً
()1
جدٚ ٤ُ٣اًخه المجمشلت في الخٗاون اإلاكتر ٥بحن الىٓم ال٣اهىهُت والً٣اثُت
أَمُت البدث
ًغظ٘ ؾبب ازخُاعها إلاىيىٕ ألَمُخه في اإلاجخم٘ الضولي الظي ؾلِ ٖلُه الًىء بك٩ل ملخىّ في آلاوهت ألازحرة
مً زال ٫اإلااجمغاث والاجٟاُ٢اث الضولُت٦ ،ما ؤن الاججاع بالبكغ ًىضعط في بَاع خ٣ى ١ؤلاوؿان الظي ٌكٛل با٫
الخ٩ىماث والكٗىب واإلااؾؿاث الضولُت وألاَلُت التي جىضص باهتنا٦ها ،ول٣ض ٧ان ازخُاعها لهظا اإلاىيىٕ إلاا له مً جإزحراث
ٌٗضان الخل٣ت ألايٗ ٠في اإلاجخم٘ بال ؤننم ّ
ٖلى ألاَٟا ٫واليؿاء بك٩ل زام ،اللظان ّ
ٌٗضون الٟئت اإلاؿُُغة ٖلى
واؾذغاعٍ.
ننًخه واعج٣اثه م
وال ق ٪ؤن جؼاًض الىعى وؤلاصعا ٥الضولي بسُىعة ظغٍمت الاججاع بالبكغ التي مً قإننا ؤن حٗىص باإلاجخم٘ الضولي
لٗهىع الغ ١والٗبىصًت َظا مً هاخُت ،وؤن َظا الىمِ مً الاظغام انبذ ٌك٩ل جدضًا ألهٓمت الٗضالت الجىاثُت ،مً
هاخُت ؤزغي ؤيخى بىا ؤن هدىاوَ ٫ظٍ الٓاَغة بالبدض ،والض اؾت الؾُما وؤننا ّ
حٗض مً ؤهماٍ الجغٍمت اإلاىٓمت التي جمشل
ع
ًا
ًا
ًا
بضوعَا بخضي اإلاٗى٢اث ال٨بري التي ًىاظهها اإلاجخم٘ الضولي في ؾُٗه للجنىى ا٢خهاصًا واظخماُٖا وؾُاؾُا.الخ.
وٍغظ٘ اَخمام الباخض بنظٍ الٓاَغة ًغظ٘ بلى ؤن َىا ٥هدى ؤعبٗت مالًحن شخو ًخٗغيىن للخجاعة ٚحر
اإلاكغوٖت ٧ل ٖام في مسخل ٠ؤعظاء الٗالم ،وٍيخج ًٖ َظٍ الخجاعة ؤعباح َاثلت إلااؾؿاث بظغامُت جهل بلى هدى ؾبٗت
ًا
ملُاعاث صوالع ؤمغٍ٩ي ؾىىٍا ،وفي ج٣ضًغ آزغ و٣ٞا لخ٣غٍغ و٧الت الاؾخسباعاث ألامغٍُ٨ت ج٣ضع واعصاث الاججاع بالبكغ
بدىالي حؿٗت وهه ٠ملُاع صوالع ؾىىٍا(.)2
ٞى ٤ٞآزغ ج٣ضًغ ناصع مً ألامم اإلاخدضة ؤن ؾى ١ججاعة الغ ،٤ُ٢والاججاع بالبكغ ج٣ضع بىدى 32ملُاع صوالع في
ؤهداء الٗالم مجنا ٖكغة ملُاعاث صوالع ٗ٦اثض مباقغ مً بُ٘ البكغ ،وم٘ زُىعة َظٍ ألاع٢ام ؤَل٣ذ مىٓماث ألامم
اإلاخدضة والخ٩ىماث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت باصعة ٖاإلاُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،وجؼامىذ الباصعة م٘ خلى ٫الظ٦غي
اإلااثخحن إللٛاء ججاعة الغٖ ٤ُ٢بر اإلادُِ ألاَلىُي ،بال ؤن ؤهُىهُى ماعٍا ٧ىؾخا اإلاضًغ الخىُٟظي إلا٨خب ألامم اإلاخدضة إلاى٘
الجغٍمت ،وم٩اٞدت اإلاسضعاث ٢غع ؤهه عٚم مغوع ماثخحن ٖام ٖلى انناء الٗبىصًتٞ ،ةن الغ ١ما ًؼا ٫ججاعة مؼصَغة ومٗٓم
ًا
الطخاًا َم مً اليؿاء والٟخُاث الالحي ًخم اؾخٛاللهً ظيؿُا ،ؤو ًخم اعٚامهً ٖلى مماعؾت الضٖاعة٦ ،ما ٌٗمل الغظا٫
في اإلاؼاعٕ واإلاىاظم ،ؤو في ؤما ً٦زُحرة صون خ٣ى.)3( ١وؾى ٝوٗخمض في َظا البدض ٖلى زالزت مىاهج مجخمٗت:
المههج الخدلُلي :وطل ٪مً زال ٫جدلُل ههىم ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت و٦ظا اإلاكغوٕ الخام به ،وجدلُل
ههىم اإلاٗاَضاث الضولُت اإلاىٓمت إلاىيىٕ الاججاع بالبكغ.
اإلاىهج الاؾخيباَي :وطل ٪مً زال ٫صعاؾت ههىم اإلاٗاَضاث الضولُت اإلاىٓمت إلا٩اٞدت ظغٍمت ؤلاججاع بالبكغ.
)1(Voir Bernard AUDIT ،Droit international privé op.cit.n° 426 p 355.
ك أنظر :كذلك د .عكاشة ؿبمد عبد العاؿ ،اإلنابة القضائية يف نطاؽ العالقات اػباصة الدكلية ،دار اعبامعة اعبديدة  2007ص .7
( )2مقالة بعنواف التعاكف العريب كالدكرل يف ؾباؿ مكافحة االذبار باألعضاء البشرية ،على ـكقع  Azzaman.htmالشبكة الدكلية للمعلومات ( انًتنت).
( )3مقاؿ جبريدة األىراـ بعنواف  32مليار دكالر حجم ذبارة الرقيق حوؿ العادل ،بتاريخ  28مارس  ،2007العدد  ،4394الصفحة األكذل.
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اإلاىهج اإلالاعن :إط هخٗغى في الضعاؾت إلاى ٠٢بٌٗ الدكغَٗاث الضازلُت الٗغبُت وألاظىبُت.
جى٣ؿم َظٍ الضعاؾت بلى مبدشحن٧ ،الخالي:
اإلابدض ألاو :٫في ماَُت ؤلاججاع بالبكغ.
اإلابدض الشاوي :ؤؾـ م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ٖلى اإلاؿخىي الضولي والىَجي.
اإلابدث ألاوٌ
مفهىم ؤلاججاع بالبقغ
ًا
ًا
في ْل اهدكاع وجىامي ؤلاظغام اإلاىٓم ٖبر الىَجي في الٗهغ الخضًض بىنٟه بظغاما صولُا ،باث مً الىاضر مضي
حٛلٛل الجغٍمت اإلاىٓمت بىظه ٖام في اإلاجخمٗاث الخضًشت ( ،)1وظغٍمت ؤلاججاع بالبكغ بىظه زام(٣ٞ.)2ض باجذ َظٍ
ُ
ُ
ًا
ألازحرة جاع ١الًمحر الٗالمي في آلاوهت ألازحرة ،بدؿبان ؤننا حك٩ل ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الغ ١اإلاٗانغ مً هاخُت٦ ،ما حٗض
ًا
ًا
اهتنا٧ا ناعزا لخ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت مً هاخُت ؤزغي٦.ما حٗض ظغٍمت الاججاع بالبكغ مً ازُغ الجغاثم
التي ٌٗاوي مجنا اإلاجخم٘ الضولي ٖلى خض ؾىاء هٓغا إلاا جلخ٣ه مً آزاع زُحرة بإمً اإلاجخم٘اث واؾخجزاٞها للمىاعص
الا٢خهاصًت للضولت التي جغج٨ب ٞحنا ًٞال ًٖ بُ٣ت آزاعَا ألازغي(.)3
ّ
وحٗض ظغٍمت الاججاع بالبكغ ْاَغة صولُت ،ال ج٣خهغ ٖلى صولت مُٗىت ،وبهما جمخض لدكمل الٗضًض مً الضو٫
اإلاسخلٟت والتي جسخل ٠نىعَا وؤهماَها مً صولت بلى ؤزغيً ،ا
َب٣ا لىٓغة الضو٫ة إلاٟهىم الاججاع بالبكغ ومضي اخترامها
لخ٣ى ١ؤلاوؿانً ،ا
وو٣ٞا لٗاصاتنا وج٣الُضَا وز٣اٞتنا والدكغَٗاث الجىاثُت الىاٞظة ٞحنا في َظا اإلاجا ٫والىٓام الؿُاسخي
اإلاخب٘ بنا.
و٢ض ٧ان لٓاَغة الٗىإلات ازغ ٦بحر في اهدكاع ظغٍمت الاججاع بالبكغ وامخضاصَا ٖلى هُا ١واؾ٘ ( ،)4بط ؤن الخ٣ضم
الٗلمي الظي بلٛخه الٗلىم الُبُت ؤصي بلى ْهىع نىع مخٗضصة لئلججاع بالبكغ لم ج ً٨مٗغوٞت في اإلااضخيٞ ،جٗلذ
الاججاع بالبكغ اقض ٢ؿىة وزُىعةٟٞ.ي اإلااضخي ٖغٞذ الٗبىصًت والٗمل والسخغة والضٖاعة ٦هىع مً نىع اليكاٍ
الاظغامي لجغٍمت الاججاع بالبكغ ،ؤما الُىم ٝؤن الخُىع الٗلمي الظي ٌكهضٍ الٗالم ؤياٚ ٝغيا ٌؿعى الُه الجىاة مً
ججاعة البكغ وَى اهتزإ ؤًٖائنم البكغٍت والاججاع باألًٖاء البكغٍت٦ ،ما ؤهىا ال وؿخُُ٘ خهغ ألاق٩ا ٫والهىع التي
ًم ً٨ؤن جخسظَا َظٍ الجغٍمت ،ول ً٨ما ًم ً٨الجؼم به َى ؤن َظٍ ألاق٩ا ٫وجل ٪الهىع جخِوع بؿغٖت ٞاث٣ت وفي
اججاٍ جهاٖضي في ْل الٗىإلات وزىعة الاجهاالث واإلاٗلىماث ( قب٩اث الاهترهذ) خُض بغػث ٖلى الؿاخت الضولُت الجغٍمت
اإلاىٓمت والتي جدؿم بالٗى ٠وص٢ت الخىُٓم و٢ضعتنا ٖلى الخىؾ٘ الغؤسخي في مجاالث مخٗضصة ،مما ًىٗ٨ـ ؤزغٍ ٖلى ؤمً
وؾلم البكغٍت وتنضًض ا٢ذناصًاث الضو ٫وألاٞغاص والؾُما الضو ٫الىامُت والتي جمغ بمغخلت اهخ٣الُت.
)1(Frank E.HAGAN ،Crimes types and criminals ،SAGE publication 2010 ،p 259.
( )2أنظر :د.أظباء أضبد الرشيد ،االذبار بالبشر كتطوره التاريخم ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،2009ص . 5
( )3أنظر :د.سوزم عدرل ناشد ،االذبار بالبشر بُت االقتصاد اػبفم كاالقتصاد الرسمم ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2005 ،ص  2كما بعدىا.
)4(Thomas E.BAKER ،Introduction criminal analysis ،Crime prevention and intervention strategies ،
Pearson Education ،New Jersey,2005 ،p19.

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

84

مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان  -الٗام الثالث  -الٗضص  :13هىفمبر 2016
وج٣خطخى صعاؾت ماَُت الاججاع بالبكغ الى٢ىٖ ٝلى اإلا٣هىص بنا ( اإلاُلب ألاو )٫وبُان ؤَم زهاثهها (اإلاُلب
الشاوي) و٦ظا جمُحزَا ٖما ٢ض ًسخلِ بنا مً ؤهٓمت مكابنه (اإلاُلب الشالض)
اإلاُلب ألاوٌ
اإلالهىص بمهُلح الاججاع باللكغ
بطا ٧ان مهُلر الاججاع بالبكغ ٌٗخبر مً اإلاهُلخاث التي ًهٗب وي٘ حٗغٍ ٠ظام٘ ماو٘ لها.بال ؤن طل ٪لم
ًا
ًمى٘ اإلاجخم٘ الضولي والدكغَٗاث الىَىُت و٦ظا ال٣ٟهاء مً مداولت الاظتناص ونىال بلى وي٘ ؤ٢غب َظٍ الخٗغٍٟاث ،لظا
ًا
ًا
ًا
هغي ؤن هخٗغى ل٩ل مىهم ٖلى خضي وجىيُذ ؤ٦ثر الى٣اٍ اقتر٧ا وازخالٞا ونىال أل٢غبنا.
الفغٕ ألاوٌ :حٗغٍف اإلاجخم٘ الضولي لإلججاع باللكغ
ًا
ًا
ًا
قهض حٗغٍ ٠الاججاع بالبكغ جدىال وجُىعا ٦بحراٞ ،مً الٗبىصًت – في ْل اهدكاع ْاَغة ججاعة الغ ٤ُ٢ألابٌُ –
بلى الاؾخٛال – ٫في ْل اهدكاع ظغٍمت الاججاع بالبكغ -الظي ؤنبذ اإلادضص لُ٣ام َظٍ الجغٍمت (.)1
٣ٞض ّ
ٖغٞذ اإلااصة الؿابٗت مً الاجٟاُ٢ت الخ٨مُلُت إللٛاء الغ ١والاججاع بالغ ٤ُ٢ألابٌُ وألاهٓمت واإلاماعؾاث
 1926اإلاخٗل٣ت بالغَ ١ى خالت ،ؤو وي٘ ؤي
 1957بإن " ":الٗبىصًت"ٖ ،لى الىدى اإلادضص في اجٟاُ٢ت
اإلاكابنت للغ ١لٗام
ُ
شخو الظي ًُماعؽ ٖلُه زهاثو اإلالُ٨ت وؤن "الٗبض" َى طل ٪الصخو الظي وظض في َظٍ الٓغو ٝوٍماعؽ ٖلُه
جل ٪ألاٗٞا.)2(٫
بِىما ّ
ٌٗغ ٝبغوجى٧ى ٫ألامم اإلاخدضة – بالحرمى – الخام بمى٘ وخٓغ ومٗا٢بت الاججاع باألشخام ،الؾُما اليؿاء
 2000الاججاع بالبكغ بإهه " :ججىُض
وألاَٟا ٫اإلا٨مل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت لٗام
ؤشخام ؤو ه٣لهم ؤو بًىائنم ؤو اؾخ٣بالهم بىاؾُت التنضًض بال٣ىة ،ؤو اؾخٗمالها ،ؤو ٚحر طل ٪مً ؤق٩ا ٫ال٣ؿغ ،ؤو
الازخُا ٝؤو الاخخُا ،٫ؤو بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت ،ؤو بؾاءة اؾخٛال ٫حالت اؾخًٗا ،ٝؤو بةُٖاء مبال ٜمالُت ؤو مؼاًا
لىُل مىا٣ٞت شخو له ؾُُغة ٖلى شخو آزغ لٛغى الاؾخٛال.٫وَكمل الاؾخٛال٦ ٫دض ؤصوى اؾخٛال ٫صٖاعة الٛحر
ًا
ؤو ؾاثغ ؤق٩ا ٫الاؾخٛال ٫الجيسخي ،ؤو السخغة ؤو الخضمت ٢ؿغا ؤو الاؾتر٢ا ١ؤو اإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ١ؤو الاؾخٗباص
ؤو نػٕ ألاًٖاء(.)3
 64لسنة  20 0بشأف مكافحة االذبار بالبشر يف

( ) أنظر :د.فايز ؿبمد حسُت ،قانوف مكافحة االذبار بالبشر ،قراءة مقارنة ألىم أساسيات أحكاـ القانوف
مصر ،كلية اغبقوؽ ،جامعة اإلسكندرية ،ص . 2
)2( Art 7 de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage ،de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage Conclue à Genève le 7 septembre 1956
Approuvée par l'Assemblée federale le 17 juin 1964 annonce que: " L'«esclavage» ،tel qu'il est défini
dans la Convention de 1926 ،relative à l'esclavage ،est l'état ou la condition d'un individu sur lequel
s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux et l'«esclave» est l'individu qui a ce
statut ou cette condition;.
)3(Art 3 du protocole: " L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement ،le transport ،le
transfert ،l’hébergement ou l’accueil de personnes ،par la menace de recours ou le recours à la force ou
à d’autres formes de contrainte ،par enlèvement ،fraude ،tromperie ،abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité ،ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
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 ،)1( 2005و٦ظا
وٍالخٔ َىا َظا الخٗغٍَ ٠ى طاجه الىاعص في الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ لٗام
ال٣اهىن الٗغبي الاؾترقاصي (.)2
مما ؾبً ٤م ً٨اؾخسالم ٖضة ه٣اٍ لخٗغٍ ٠ظغٍمت الاججاع بالبكغ الىاعص بظل ٪البروجى٧ى:٫
أ -مً خُث َبُٗت اإلاجنى ٖلُه:
ًا
ًا
ًا
لم ًٟغ ١الخٗغٍ ٠بحن ما بطا ٧ان اإلاججى ٖلُه ط٦غا ؤم ؤهثى٦ ،بحرا ؤم نٛحرا.ختى وبن ٧ان ٖىىان البروجى٧ىٌُٗ ٫ي
ًا
ؤَمُت زانت لليؿاء ،وألاَٟا ٫بال ؤن طل ٪ال ًمى٘ ؤن هُا٢ه ٌكمل ٧ل اوؿان ً٩ىن مدال لالججاع بهغ ٝالىٓغ ًٖ
هىٖه وؾىه.
ب -مً خُث ألافٗاٌ التي جىضعج جدذ مؿمى " الاججاع ":
جىؾ٘ البروجى٧ى ٫في حٗضاصَا لُدُِ ٢ضع الام٩ان ب٩ل نىع الاقترا ٥في ٖملُت الاججاع بط حكمل الخجىُض ؤو
الى٣ل ؤو الخىُ٣ل ؤو الاًىاء ؤو الاؾخ٣با ٫لؤلشخام بٛغى اؾخٛاللهم ؤو الخىؾِ.
ج -مً خُث نىع الاؾخغالٌ التي ًمىً أن ًخًمنها " الاججاع "(:)3
وعصث في الخٗغٍ ٠نُاٚت حؿمذ بةصزا ٫نىع ؤزغي ٚحر الىاعصة في الخٗغٍ ٠بط وعصث ٖباعة " وَكمل الاؾخٛال٫
٦دض ؤصوى ".ألامغ الظي ٌٗجي ؤن الهىع اإلاظ٧ىعة ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ولِـ الخهغ.وحكمل الهىع اإلاظ٧ىعة
ما ًلي:
 -1اؾخٛال ٫صٖاعة الٛحر باإلياٞت بلى ألاق٩ا ٫ألازغي لالؾخٛال ٫الجيسخي ( مشل ألاٞالم الجيؿُت  -الكغاثِ
الجيؿُت – الجيـ مً زال ٫الخلُٟىن والاهترهذ  -ؾُاخت الجيـ – الٗغوى الجيؿُت الخُت – الؼواط الاظباعي ؤو
الهىعي..الخ).

consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.L’exploitation
comprend ،au minimum ،l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle ،le travail ou les services forcés ،l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ،la
;servitude ou le prélèvement d’organes
" )1(Art 4/a de la convention du conseil de l'Europe sur la lute contre la traite des etres humains:
L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement ،le transport ،le transfert ،
l’hébergement ou l’accueil de personnes ،par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres
formes de contrainte ،par enlèvement ،fraude ،tromperie ،abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité ،ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.L’exploitation
comprend ،au minimum ،l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle ،le travail ou les services forcés ،l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ،la
; servitude ou le prélèvement d’organes
( )2كقد مت اعتماد ىذا القانوف من قبل كزراء العدؿ يف دكرتو الوحدة كالعشرين يف مقر جامعة الدكؿ العربية عاـ ( 2005اؼبادة األكذل).
 ))3للمزيد من التفاصيل أنظر :مقالة بعنواف " بياف حقائق :الواليات اؼبتحدة ملتزمة دبحاربة االذبار بالبشر داخل الواليات اؼبتحدة " على موقع
.usinfo.state.gov/ar/archive/2004/may/13-201121.htmlشبكة اؼبعلومات الدكلية ( انًتنت).
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ًا
ً -2مخض الاؾخٛال ٫لِكمل نىعة في ٚاًت ألاَمُت وهي السخغة ،ؤو الخضمت ٢ؿغا بط ًٌَغ الصخو بلى ؤصاء
ٖمال بظباعٍا ،ؤو ج٣ضًم زضمت اظباعٍت في ْغوٚ ٝحر اوؿاهُت ؤًا ٧اهذ وؾُلت َظا الاظباع ٦ما ؾيكحر آلان.
٦ -3ظلً ٪مخض الاؾخٛال ٫لِكمل الاؾتر٢ا ١ومٗه ٧ل نىع اإلاماعؾاث ألازغي الكبحنت باالؾتر٢ا ،١وعٚم ان َظٍ
الهىع ٢ض جسخلِ بالهىعة الخانت باألٖما ٫والخضماث ال٣ؿغٍت بال ؤن الباخض ًغي ؤن ط٦غَا ٖلى َظا الىدى ٧ان
ًا
يغوعٍا ،إلصاهت مى٘ ٧ل نىع اإلاماعؾاث التي ًم ً٨ؤن ّ
حٗض مً ٢بُل الاؾتر٢ا ١بٗض ؤن بضؤث نىعَا جدىىٕ وجىدكغ بما
ًا
ًا
ٌٗ٨ـ جدضًا زُحرا في مؿحرة ؤلاوؿاهُت م٘ بضاًت ألالُٟت الشالشت (.)1
 -4وٍمخض الاججاع ٥طل ٪بلى نىع مً ؤزُغ نىع الاؾخٛال٫؛ ؤال وهى ٖملُاث اؾخُ٣إ وه٣ل ألاًٖاء البكغٍت
ًا
ًا
اإلاىُىٍت ٖلى اؾخٛال ٫لؤلشخام اإلاى٣ى ٫مجنم.وٍغي الباخض ؤن اعجٟإ ؤعباح َظٍ الهىعة ٧ان ؤمغا خخمُا بٗض الخُىع
الٗلمي ال٨بحر في ه٣ل وػعٕ اإلابجي ٖلى ججاعة ألاًٖاء البكغٍت ٧,ىاخضة من ؤخضر وؤوكِ نىع الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر
الىَىُت ،وؤ٦ثرَا عبدُت لِـ  ِ٣ٞبًٟل التزاًض اإلاجىىن في مٗضالث الُلب ،والغاظ٘ بلى جل ٪الخُىعاث الهاثلت
الخضًشت في مجا ٫الٗالط الُبي الجغاحي ،ول ً٨ؤًًا للتزاًض في مٗضالث الٗغى ال٣ؿغي والازخُاعي الغاظ٘ بلى الترصي
اإلاؿخمغ ٝيالٓغو ٝالاظخماُٖت ،والا٢خهاصًت لُ٣اٖاث متزاًضة مً البكغ في اإلاىاَ ٤ال٣ٟحرة.
وعٚم هجاح البروجى٧ى ٫في الخىؾ٘ في حٗضاص نىع الاؾخٛال ٫بال ان مً الًغوعي الخىبُه بلى ؤن َىا ٥الٗضًض مً
ًا
ًا
اإلاماعؾاث ألازغي ،التي ج٨دسخي باإلآهغ اإلاكغوٕ بِىما جسٟي في ؤزىاءَا اؾخٛالال بكٗا ( مشل الخبجي لؤلَٟا ٫الظي ًسٟي
وعاءَا َض ٝالاؾخٛال ٫الجيسخي) الظي ًدخم في عؤي الباخض يغوعة اؾخٛال ٫ؤؾلىب نُاٚت َظٍ اإلااصة الشالشت اإلاظ٧ىعة
ٖلى الىدى الظي ًم٨ىىا مً مض مٓلت الخدب٘ لهظٍ اإلاماعؾاث الخضاٖت ومالخ٣تنا في جُىعَا اإلاؿخمغ.
بال ؤهه مً اإلااؾ ٠ؤن بغوجى٧ى ٫ألامم اإلاخدضة ٢ض عبِ بحن مىا٣ٞت الطخُت والُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت ،بط ًىو
بغوجى٧ى ٫ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤن مىا٣ٞت الطخُت ٖلى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ؤلاججاع بالبكغ "ال ج٩ىن مدل اٖخباع"  ِ٣ٞفي
ًا
خالت اؾخسضام وؾاثل ٚحر قغُٖت (بال بطا ٧اهذ الطخُت َٟالٞ ،ال ًهبذ اإلاىا٢ٝت ؤي اٖخباع ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىؾُلت
ًا
ًا
اإلاؿخسضمت)ً.دبجى ال٣اهىن البدغٍجي جىظها مكابنا ،خُض ال ً٩ىن َىا ٥ؤي ؤَمُت إلاىا٣ٞت ضخُت جدذ ٖمغ الشامىت
ٖكغة(.)2وطل ٪بسال ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي بط ًخجاَل ال٣اهىن مىا٣ٞت الطخُت في خالت اؾخسضام وؾاثل ٚحر مكغوٖت
 ،ِ٣ٞصون ؤي اؾخثناءاث لؤلَٟا.)3(٫

)) العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزـم ،االذبار بالبشر كاعبردية اؼبنظمة ،رسالة للحصوؿ على درجة اؼباجيستَت يف القانوف ،كلية اغبقوؽ ،جامعة اإلسكندرية،2009 ،
ص .76
 ))2ينص القانوف البحريٍت رقم  2008/يف اؼبادة األكذل منو على أف  :يعترب اذباران باألشخاص ذبنيد أك نقل أك تنقيل أك إيواء أك استقباؿ من ىم دكف الثامنة عشرة
بأم من
أك من ق ـ يف حالة ظرفية أك شخصية ال ديكن معها االعتداد برضائهم أك حرية اختيارىم ،مىت كاف ذلك بغرض إساءة استغالؽبم كلو دل يقًتف الفعل
الوسائل اؼبنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
 ))3قانوف رقم  0 -09يعدؿ كيتمم قانوف العقوبات ،صدر بأمر رقم  56 -66اؼبؤرخ يف  8يوفيو سنة  ، 966اعبريدة الرظبية 8 ،مارس ،2009 ،مادة 303
مكرر( 4اعبزائر).
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الفغٕ الثاوي :الخٗغٍف الدكغَعي لجغٍمت الاججاع باللكغ
ًا
ًيبػي ٖلُىا للى٢ىٖ ٝلى مٟهىم ظغٍمت الاججاع بالبكغ ،الىلىط مباقغة بلى حٗغٍ ٠الدكغَٗاث اإلا٣اعهت لها زم
حٗغٍ ٠اإلاكغٕ اإلاهغي:
أ  -الدكغَٗاث اإلالاعهت
ّ
اإلاكغٕ ألامغٍ٩ي الاججاع بالبكغ بإهه " :ؤي شخو ً٣ىم ًٖ ٖلم بخجىُض شخو ازغ ؤو بًىاثه ؤو ه٣له ،ؤو
ٌٗغٝ
ًا
اخخجاػٍ ؤو الخهىٖ ٫لُه بإي وؾُلت ٧اهذ ألٚغاى الٗمل ؤو الخضمت اهتنا٧ا ألخ٩ام َظا الٟهل مً ال٣اهىن ؾىاء ٧ان
ًا
طل ٪بحن الىالًاث ؤو الضو ٫ؤًا ٧اهذ الىؾُلت اإلاؿخسضمت في طل.٪
ّ
اإلاكغٕ ؤلاًُالي بإهه ؤي ظغٍمت جىضعط في اَاع الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحنا في اإلااصة 600مً ٢اهىن
بِىما ٌٗغٞه
 ،2003ؤو ً٣ىم لٛغى بعَابي اعج٩اب الجغاثم الىاعصة في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة هٟؿها
الٗ٣ىباث ؤلاًُالي اإلاٗضٖ ٫ام
بالخدغٌٍ ؾىاء ٧ان طل ٪بالخضإ ؤو باإلظباع ،مً زال ٫اؾخسضام الٗى ٠ؤو التنضًض ؤو اؾخٛال ٫الؿلُت ،ؤو ٦ؿب
عبذ مً زال ٫اؾخٛال ٫خالت جدؿم بالضوهُت الجؿضًت ؤو الىٟؿُت ،ؤو مً زال ٫بُٖاء مبال ٜمالُت ؤو الىٖض بنا ؤو ٚحر
طل ٪مً اإلاؼاًا بلى ؤولئ ٪الظًً لهم الؿلُت الٟٗلُت ٖلى الصخو اإلاٗجى إلجاخت اإلاجا ٫له لضزى ٫ب٢لُم الضولت للب٣اء
ًا
ُٞه ؤو مٛاصعجه ؤو بى٣له صازلُا (.)1
ب -الدكغَ٘ اإلاهغي
ًا
 2000عٚم جإزغٍ الىاضر بنظا
جىؾ٘ اإلاكغٕ اإلاهغي ٦شحرا في نىع الاججاع بالبكغ باإلا٣اعهت ببروجى٧ى ٫بالحرمى
ًا
ًا
ّ 2010
ٖغ ٝاإلاكغٕ
ألازحرٞ.بٗض ؤن زهو اإلاكغٕ اإلاهغي ٢اهىها زانا إلا٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ ع٢م 63لؿىت
ًا
اإلاهغي الاججاع بالبكغ بإههٌُٗ " :ض مغج٨با لجغٍمت الاججاع بالبكغ ٧ل مً ًخٗامل بإًت نىعة في شخو َبُعي بما في
طل ٪البُ٘ ؤو الٗغى للبُ٘ ؤو الىٖض بنما ؤو الاؾخسضام ؤو الى٣ل ؤو الدؿلُم ؤو ؤلاًىاء ؤو الاؾخ٣با ٫ؤو الدؿلُم ؾىاء في
صازل البالص ؤو زاعط خضوصَا الىًًَت بطا ّ
جم طل ٪بىاؾُت اؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو الٗى ٠ؤو التنضًض بنما ؤو بىاؾُت
الازخُا ٝؤو الاخخُا ٫ؤو الخضإ ،ؤو اؾخٛال ٫الؿلُت ؤو اؾخٛال ٫خالت الًٗ ٠ؤو الخاظت ؤو الىٖض بخل٣ي مبالٜ
مالُت ؤو مؼاًا م٣ابل الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت شخو ٖلى الاججاع بالبكغ له ؾُُغة ٖلُه  -وطل٧ ٪له – بطا ٧ان الخٗامل
ب٣هض الاؾخٛالًّ ٫ؤًا ٧اهذ نىعٍ بما في طل ٪الاؾخٛال ٫في ؤٖما ٫الضٖاعة وؾاثغ ؤق٩ا ٫الاؾخٛال ٫الجيسخي ،واؾخٛال٫
ًا
ألاَٟا ٫في طل ٪وفى اإلاىاص ؤلاباخُت ؤو السخغة ؤو الخضمت ٢ؿغا ؤو الاؾتر٢ا ١ؤو اإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ١ؤو الاؾخٗباص ؤو
الدؿى ٫ؤو اؾدئها ٫ألاًٖاء ؤو ألاوسجت البكغٍت ؤو ظؼء مجنا(".)2
- 1الخٗغٍف الفلهي لجغٍمت الاججاع باللكغ
ًا
اهُال٢ا مما ج٣ضم اه٣ؿم ال٣ٟه في حٗغٍٟه لجغٍمت الاججاع بالبكغ بلى اججاَحن ٞظَب البٌٗ بلى ؤننا٧ " :اٞت
الخهغٞاث اإلاكغوٖت ؤو ٚحر اإلاكغوٖت التي جدُل ؤلاوؿان بلى مجغص ؽلٗت ؤو ضخُت ًخم الخهغُٞ ٝه بىاؾُت وؾُاء
مدترٞحن ٖبر الخضوص الىَىُت ب٣هض الاؾخٛال ٫في ؤٖما ٫طاث ؤظغ مخضوى ؤو في ؤٖما ٫ظيؿُت ؤو ما قابه طل ،٪ؾىاء
( ) أنظر :اؼبادة  -6من قانوف العقوبات اإليطارل .
( )2اؼبادة الثانية من قانوف مكافحة االذبار بالبشر رقم  64لسنة .2005
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ًا
جم َظا الخهغ ٝبةعاصة الطخُت بةعاصة الطخُت ؤو ٢ؿغا ٖىه ؤو بإي نىعة ؤزغي مً نىع الٗبىصًت (.)1واججه الٟغٍ٤
الشاوي مً ال٣ٟه بلى حٗغٍ ٠الاججاع بالبكغ بإهه " :ججىُض ؤشخام ؤو ه٣لهم بال٣ىة ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو الخضإ ألٚغاى
الاؾخٛال ٫بكتى نىعٍ ،مً طل ٪الاؾخٛال ٫الجيسخي ،الٗمل الجبري ،الخضمت ال٣ؿغٍت ،الدؿى ،٫الاؾتر٢ا ،١وججاعة
ألاًٖاء وٚحر طل.)2( ٪
وعٚم ؤن الخٗغٍٟحن الؿاب٣حن ٢ض ظاءا مبرػًٍ لجىَغ ظغٍمت الاججاع بالبكغ الظي ًخمشل في ظٗل ؤلاوؿان (
الطخُت) مجغص ؾلٗت جبإ وحكتري بال ؤهه ًازظ ٖلى ألاو٢ ٫ؿغٍ الاججاع بالبكغ ٖبر الخضوص الىَىُت وبٟٚاله لهظٍ
الجغٍمت التي جخم صازل الخضوص الىَىُت للضو ،٫والتي ال ج٣ل ؤَمُت وزُىعة ٖلى اإلاجخم٘ ًٖ الًوٕ ألاو ،٫بِىما لم
ًىضر الخٗغٍ ٠الشاوي الىُا ١الجٛغافي الظي جخدُٞ ٤٣ه الجغٍمت وبن ٧ان ًُٟهم مً الؿُا ١اإلاخ٣ضم ؤن الجغٍمت ج٘٣
ٖبر الخضوص الىَىُت .)3( ِ٣ٞ
وبػاء بٟٚاَ ٫ظا الجاهب مً ال٣ٟه بلى الاججاع بالبكغ الظي ًخم صازل الخضوص الىَىُت هغي مً ظاهبىا ؤن ظغٍمت
الاججاع بالبكغ هي٧ " :ل ٗٞل ؤو جهغ٢ – ٝاهىوي ؤو ٚحر ٢اهىوي – مدله ؤلاوؿان ُٞجٗله مجغص ؾلٗت ٢ابله ألن ًُماعؽ
ٖلحنا جهغٞاث اإلالُ٨ت ٧اٞت بٛغى الاؾخٛال ٫بكتى نىعٍ في ٧امل ؤًٖاثه الجؿضًت ؤو في ظؼء مجنا ،ؾىاء جم طل٪
ًا
ًا
بمىا٣ٞت الطخُت – الهغٍدت ؤو الًمىُت – ؤو ٢ؿغا ٖىه ،وؤًا ٧ان وظه الاؾخٛال ٫ؤو وؾُلخه صازل خضوص الضولت ؤو
زاعط خضوصَا الىَىُت.
اإلاُلب الثاوي
زهابو حغٍمت الاججاع باللكغ
ًا
جخمحز ظغٍمت ؤلاججاع بالبكغ بُبُٗتنا الخانت التي جىهب ؤؾاؾا ٖلى ألاشخام الظًً ٌٗاهىن مً ال٣ٟغ
والبُالت وٍٟخ٣ضون الخض ألاصوى مً ألامان الاظخماعي ( ،)4في اقاعة واضخت هدى ؾلبُت آزاع الٓغو ٝواإلاخٛحراث اإلاجخمُٗت
ًا
ٖلحنم ،وَى ما ًجٗلهم في نناًت اإلاُا ٝؾلٗت مً الؿل٘ اإلاخدغ٦ت واإلاخجضصة التي جبإ وحكتري (ٗٞ ،)5اصة ما ًخم الاججاع
ًا
ًا
بإ٦ثر ٞئاث اإلاجخم٘ يٟٗا وَم ٚالبا مً اليؿاء وألاَٟا )6( ٫بط ً ٘٣المالًحن مً الؿاُٖحن للهغوب مً ال٣ٟغ ضخاًا
لجغٍمت الاججاع بالبكغ.وج٩ىن الضو ٫الىا ٘٢بنا ال٩ىاعر ؤلاوؿاهُت والُبُُٗت والهغاٖاث اإلاؿلخت الضازلُت بِئت نالخت
ًا
ًا
ومجاال زهبا للكب٩اث ؤلاظغامُت اإلاىٓمت الٗاملت في مجا ٫الاججاع بالبكغ ،خُض ًخم اؾخضعاظهم ًٖ َغٍ ٤الىٖىص
بخىٞحر وْاث ٠طاث ٖاثض ماصي مجؼي زم ًجبرون ٖلى مماعؾت البٛاء ؤو ًخم قغاء الطخاًا مً ٖاثلتنم م٣ابل مبالٜ
مالُت.
( ) د.سوزم عدرل ناشد ،اؼبرجع السابق ص . 7
( )2د.فتيحة قورارم ،اؼبواجو ة اعبنائية عبرائم االذبار بالبشر ،دراسة يف القانوف اإلمارايت اؼبقارف ،ؾبلة الشريعة كالقانوف س  ،23ع (  )40كلية اغبقوؽ جامعة
اإلمارات العربية ،أكتوبر  2009ص . 75
( )3أنظر :ؿبمد العرياف ،اؼبرجع السابق ،ص .33
( )4أنظر :اؼبرجع السابق ص .30
( )5أنظر :أظباء أضبد الرشيد ،اؼبرجع السابق ص . 5
( )6أنظر :ؿبمد العرياف ،اؼبرجع السابق ص  ،30ككذا د.فبدكح عبد اغبميد عبد اؼبطلب ،االذبار بالبشر،
منظور أمٌت ص. 0
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٦ما جخمحز ظغٍمت الاججاع بالبكغ باحؿإ هُا٢ها بؿبب نىعَا اإلاخٗضصة ،مجنا الٗبىصًت( ،)1الدؿى ،٫زضمت
اإلاىاػ ،٫السخغة( ،)2الؼواط اإلاا٢ذ( ،)3جؼوٍج ألاٍٞا ،)4( ٫بُ٘ ألاَٟا ٫بٛغى الخبجي( ،)5الضٖاعة( ،)6الخجىُض في الجِل(،)7
وججاعة ألاًٖاء( ،)8وجخٗغى الٗمالت ألاظىبُت ،وٖلى ألازو في صو ٫الخلُج الٗغبي ،لالؾخٛال.)9(٫
) (.على سبيل اؼبثاؿ ،يف موريتانيا حيث يتعرض بعض الرجاؿ ،النساء ،كاألطفاؿ من طائفة العبيد القددية إذل فبارسات استعب ادية ،نابعة من العالقة القددية بُت
السيد كالعبد ،كاليت مازالت موجود بشكل ؿبدكد يف بعض اؼبناطق الريفية كاغبضرية .ربتفظ العائالت اؼبالكة للعبيد هبؤالء األشخاص ألجياؿ متعاقبة كيسخركهنم
للعمل يف األعماؿ اؼبنزلية أك يف رعي اؼباشية.أنظر :تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20 0ص .230أنظر :أيضان تقرير االذبار يف األشخاص  ،،20ص .252
).)2يتم استغالؿ من مائيت ألف إذل مليوف طفل من أطفاؿ الشوارع يف مصر يف أعماؿ التسوؿ كالدعارة ،كيستغل األطفاؿ بشكل عاـ كعمالة منزرل ة كزراعية .تقرير
اإلذبار يف األشخاص  ،20ص . 50يُستغل األطفاؿ اؿدينيوف يف العمالة اؼبنزلية كالعمالة القسرية يف اؼبملكة العربية السعودية .ص  387من ذات التقرير.
( )46أنظر :تقرير اإلذبار يف األشخاص  :20حيث يسافر األثرياء من منطقة اػبليج إذل مصر لشراء زجيات "مؤقتة" أك "صيفية" من فتيات مصريات كثَتان ما
يكن ربت سن الثامنة عشرة.ص  50منو.
ّ
( )4حيث حكمت ؿبكمة اعبنايات اؼبصرية يف القضية رقم  658لسنة ( 20 0ؿبكمة اعبنايات ،اعبيزة )).بإدانة رجل سعود م يف عمر السادسة كالسبعُت تزكج
من فتاة مصرية يف سن الرابعة عشرة ،بالسجن عشر سنوات .كما عاقبت احملكمة أبوم الفتاة ،ظبسار الزكاج ،كاحملاـ م الذم قاـ بإسباـ الزكاج .األمانة الفنية للجنة
الوطنية التنسيقية ؼبكافحة كمنع االذبار يف األفراد ،التقرير السنوم الثالث ( )20 0( 8مصر).
()5حيث أدانت ؿبكمة اعبنايات اؼبصرية قابلة كطبيب يف القضية رقم  57370لسنة ( 2009ؿبكمة اعبنايات ،إمبابة ) ( مصر)) خبصوص بيعو ما أطفاؿ حديثي
الوالدة ألشخاص خارج البالد بغرض التبٍت يستخدماف عيادة األكؿ الطبية لإلذبار باألطفاؿ .سبت تربئة األبوين عندما اكتشفت احملكمة أنو قد قيل للزكجة أف طفلها
ُكلد ميتان.ص  7منو (باإلشارة إذل.أنظر :أيضان ص  8ك 9منو (باإلشارة إذل قضية رقم  5383لسنة ( 20 0ؿبكمة اعبنايات ،العطارين ،اإلسكندرية).
( )6على سبيل اؼبثاؿ سوريا ،حيث كثَتان ما يتم الدفع بالفنانُت إذل فبارسة الدعارة .تقرير االذبار يف األشخاص  ،،20ص .345باإلضافة إذل ذلك ،بسبب كثرة
أعداد الالجئُت العراقيُت ،تدفع الكثَت من العائالت بنسائها إذل الدع ارة ربت مسمى الزكاج اؼبؤقت .منو حيث تفرض األسرة على الفتيات كالسيدات فبارسة الدعارة
للهرب من الظركؼ االقتصادية الصعبة ،لدفع الديوف ،أك حل نزاعات بُت العائالت اؼبختلفة .يتم اإلذبار بالسيدات كالفتيات داخل حدكد العراؽ هبدؼ االستغالؿ
اعبنسم ربت ستار تقليد الزكاج اؼبؤقت (زكاج اؼبتعة ).خالؿ ىذا التقليد ،يدفع الزكج مهران ألسرة الفتاة كينتهي الزكاج بعد فًتة معينة .ص  97منو.يستغل الرجاؿ
العراقيوف أيضان زكاج اؼبتعة يف نقل النساء إذل مناطق ـبتلفة من العراؽ أك البلداف اجملاكرة ،على األخص سوريا ،هبدؼ إجبارىم على ممارسة الد عارة.منو.
( )7حيث ذبند حكومات الصوماؿ ،السوداف ،كاليمن على كجو اػبصوص ،األطفاؿ يف القوات اؼبسلحة أك اعبيوش القبلية .صفحات  335إذل ،387 ،336
 396منو .اعبدير بالذكر أنو يف السوداف فقد كاف من اؼبعتاد يف أثناء اغبرب األىلية بُت الشماؿ كاعبنوب أف تقوـ معظم اجملم كعات اؼبسلحة بالتجنيد اإلجبارم
لألشخاص كعلى األخص األطفاؿ .التزـ جيش حكومة جنوب السوداف؛ اغبركة الشعبية لتحرير السوداف ،منذ انتهاء اغبرب بتوقيع إتفاقية السالـ الشامل يف عاـ
 ، 2005بإطالؽ صبيع األطفاؿ من صفوفو ،من خالؿ التوقيع على خطة عمل مع األمم اؼبتحدة يف نوفمرب .2009خالؿ تلك السنة أستمر موظفى األمم اؼبتحدة
يف مالحظة أطفاؿ يف زم اغبركة الشعبية لتحرير السوداف ،حيملوف األسلحة ،كخيدموف يف نقاط التفتيش ،أك كحراس شخصيُت لكبار قادة اغبركة.ص  335منو
( )8اؼبتاجرة باألعضاء ظاىرة منتشرة يف مصر ،بالرغم من أف القانوف دينع إجراء عمليات زرع األعضاء لألجانب إال أنو تذكر التقارير إسباـ حوارل طبسمائة عملية
زرع أعضاء ـبالفة للقانوف سنويان .كما حيظر القانوف قبوؿ التربع باألعضاء من غَت األقارب .مشركع اغبماية ،تقرير حقوقي خبصوص اإلذبار يف األشخاص خاصةن
النساء كاألطفاؿ :مصر  ،)20 0( 3أنظر:
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Egypt.pdf
( )9يذكر تقرير االذبار يف األشخاص خبصوص استغالؿ العمالة يف اؼبملكة العربية السعودية  :تتضمن تقارير اإليذاء اعبسدم اغبديثة حوادث دؽ اؼبسامَت يف جسد
الضحايا.يوقع الكثَت من العاـلُت اؼبهاجرين عقودان لضماف حقوقهم كلكن بالرغم من ذلك مازاؿ بعضهم يعمل ربت أكضاع ـبتلفة سبامان عما كتب يف العقد ،بينما ال
يرل البعض اآلخر أية عقود فبا جيعلهم عرضة للسخرة ،كلعبودية الدين .نتيجة للقانوف السعودم الذم يقضي بأنو جيب على العامل الغَت سعودم اغبصوؿ على
"تأشَتة اػبركج" من صاحب العمل قبل أف يتمكن من اػبركج من البالدُ ،جيرب الكثَتكف على االستمرار يف العمل لشهور أك سنوات بعد انقضاء فًتة عقودىم ف تيجة
لرفض صاحب العمل إعطاءىم تأشَتة اػبركج .نشر اإلعالـ احمللي كالدكرل قضية عماؿ منازؿ نيباليُت مت تعيينهم للعمل يف الكويت مث نُقلوا رغمان عنهم للعمل يف
السعودية.أنظر :أيضان تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20ص  :3على الرغم من أف غالبية اؼبهاجرين يدخلوف دكلة الكويت بإرادهتم ،يتعرض بعضهم لظركؼ
العمالة القسرية بواسطة الكفالء كظباسرة العمل ،دبا يتضمنو ذلك من عدـ دفع اؼبر تبات ،العمل لساعات طويلة دكف راحة ،اغبرماف من الطعاـ ،التهديد ،اإليذاء
البدين كاعبنسي ،تقييد اغبركة؛ كسحب جواز السفر أك اغببس يف مكاف العمل .بالرغم من كجود مقاييس لكتابة عقود العمالة اؼبنزلية يف الكويت لضماف حقوقهم،
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ًا
اججاع بالبكغ ،مشالٖ ،ىضما ًدؿلل اإلاهاظغون غيع
٦ما ًم ً٨ؤن ًخدى ٫تنغٍب اإلاهاظغًٍ ،ب٩ل ؾهىلت ،بلى
ٍة
الكغُٖحن بك٩ل ٚحر ٢اهىوي ول ً٨بةعاصتنم اإلادًت بلى بلضان الٗبىع مشل الجؼاثغ ،لُبُا ،ؤو اإلاٛغب في َغٍ٣هم بلى
ًا
ؤوعوبا( ،)1و٦شحرا ما ًخم اؾخٛال٢ ٫ىىاث قغُٖت مشل جإقحراث مغوع "ٞىان" ؤو بٛغى "الدج" إلزٟاء وكاٍ الاججاع
بالبكغ(.)2
ًا
ًا
ّ
حٗض البلضان الٗغبُت بلضاها م٤نضا لليؿاء وألاَٟا ٫للٗمل في اإلاىاػ ،٫وٍخٗغيىن لالؾخٛال ٫مً زال ٫الٗ٣ىص
ٚحر مىهٟت ،واإلاغجباث التي ال ج٣ابل الخض ألاصوى لؤلظىع ٦ىدُجت لظل ،٪مىٗذ ٦شحر مً الضو ٫الهجغة للضو ٫الٗغبُت التي
ٌُٗغٖ ٝجنا اؾخٛال ٫الٗمالت( ،)3ول ً٨لم جٓهغ جل ٪الُ٣ىص جإزحرا بًجابُا ٕلى الاججاع بالبكغ.
ًٞال ًٖ طل ،٪ؾاَمذ الخغب في الٗغا ١في ػٍاصة خاالث الاججاع بالبكغ(٦ ،)4ما ًخٗغى الالظئىن الٗغاُ٢ىن في
ؾىعٍا ،لبىان ،وألاعصن( )5لالؾخٛال.٫ولٗل مً الىاضر ؤن ؤلاججاع بالبكغ في الٗالم الٗغبي ال ً٣خهغ ٖلى ق٩ل واخض
 ِ٣ٞمً ؤق٩ا ٫الاؾخٛال ،٫وٍهبذ الؿاا ٫الغثِسخي َىاَ :ل حُٛي ٢ىاهحن م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ظمُ٘ َظٍ
ألاق٩ا٫؟
ولٗل َظا ما  ًُٞالُه اإلاكغٕ اإلاهغي ٖىض حٗغٍٟه لجغٍمت الاججاع بالبكغ في اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن ع٢م64
ٞ ،2010بٗض ؤن ؤوضر اإلاكغٕ ؤن مدل الجغٍمت َى الصخو الُبُعي َا
وٖض َاص الىؽاثل اإلاؿخسضمت العج٩اب جل٪
لؿىت
ألاٗٞا ٫ؾىاء باؾخسضام التنضًض ؤو ال٣ىة.الخ ،بال ؤهه وٖىض الهىع الخانت بنظٍ الجغٍمت ظاء بلٖ ٟٔام " ب٣هض

إال أف العديد من العماؿ يعانوف من ظركؼ عم ؿ زبتلف سبامان عن اؼبوصوؼ يف العقد ،كأحيانان ال يرل البعض عقودىم من األساس .يدفع الكثَت فبن يصلوف للعمل
يف الكويت مبالغ كبَتة لسماسرة العمل يف بالدىم األصلية ،أك جيربكف على دفع تلك اؼببالغ داخل الكويت ،يف تلك اغبالة جيب على صاحب العمل دفع ىذا اؼببلغ
طبقان ؿلقانوف الكوييت —فبا جيعل العماؿ عرضة للسخرة.ص  220منو.كلتا الدكلتُت موضوعتاف يف الدرجة الثالثة.ص  33 ،220منو.
( ) تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20 0ص ( 59اعبزائر)( 2 3 ،ليبيا)( 24 ،اؼبغرب)".يف حاالت كثَتة يصبح اؼبهاجركف عرضة لإلكراه بسبب الديوف كالوضع
الغَت الشرعي ،فبا ينتج عنو اإلكراه على فبارسة الدعارة كالعمالة القسرية؛ أحيانان ،حيرـ أصحاب العمل موظفيهم غَت الشرعيوف من األجر أك كثائق السفر ،فبا ديثل
ناقوس اػبطر لالذبار باألشخاص ".ص  2 3منو.كعلى نفس الوتَتة ،يقوؿ تقرير االذبار يف األشخاص " 20يدخل إذل اؼبغرب الكثَت من الرجاؿ كالنساء كأعداد
متزايدة من األطفاؿ من أفريقيا جنوب الصحراء ،جنوب آسيا ،الفلبُت طواعيةن كلكن عن طريق التهريب؛ عند دخوؽبم البالد ذبرب السيدات ك الفتيات األكرب سنان على
فبارسة الدعارة ،أك أيضان كإف كاف بشكل أقل إنتشاران؛ العمل يف اؼبنازؿ ".تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20ص .265
( )2قد يستغل البعض تأشَتات اغبج كالعمرة يف اإلذبار بالبشر يف اؼبملكة العربية السعودية.تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20 0ص .285يذكر تقرير االذبار بالبشر
 ، 20يفتح برنامج تأشَتات الفنانات اػباص باغبكومة اللبنانية ،كالذم يسر دخوؿ  5.595سيدة إذل لبناف ،من أكركبا الشرقية ،اؼبغرب ،تونس ،كاعبزائر بتأشَتة
دخوؿ مدهتا ثالثة أشهر للعمل كراقصات يف قطاع الًتفيو للكبار ،الباب أماـ ذبارة اعبنس كاإلكراه على فبارسة الدعارة من خالؿ فبارسا ت مثل حجب جوازات
السفر ،كتقييد اغبركة.تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20ص .227
( )3على سبيل اؼبثاؿ ،يف أكتوبر  ،2009حظرت أندكنيسيا العمل يف قطاع العمالة اؼبنزلية يف الكويت .تقرير اإلذبار باألشخاص  ،20 0ص .203منعت أثيوبيا
مواطنيها من العمل يف سوريا كعمالة منزلية كلكن دل ينجح ذلك يف إيقاؼ تيار اؽبجرة حنو سوريا .ص .3 3بشكل مشابو أيضان ،ال تسمح اؽبند ؼبواطنيها من النساء
ربت سن األربعُت بقبوؿ أم عمل يف ؾباؿ العمالة اؼبنزلية يف الشرؽ األكسط.ص . 76
( )4تقرير اإلذبار باألشخاص  ،20ص "( 97تتعرض األعداد الكبَتة لالجئُت كالنازحُت داخليان الذين يتحركوف داخل العراؽ أك عرب ح دكدىا ،بشكل خاص
ػبطر اإلذبار").
( )5حيث"تتعرض النساء كالفتيات العراقيات للمتاجرة هبم يف داخل األراضي العراقية ،كأيضان يف لبناف ،األردف ،الكويت ،اإلمارات ،تركيا ،إيرا ف ،اليمن ،كاؼبملكة
العربية السعودية ،إلجبارىم على فبارسة الدعارة ،إستغالؽبم جنسيان يف اؼبنازؿ.".
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ًا
الاؾخٛال ٫ؤًا ٧اهذ نىعٍ بما في طل ٪الاؾخٛال ٫في ؤٖما ٫الضٖاعة وؾاثغ وؾاثل الاؾخٛال ٫الجيسخي و..الخ " بما ٌٗجى ؤن
ًا
ًا
ّ
اإلاكغٕ اإلاهغي ٢ض ؤُٖى ل٣اضخي اإلاىيىٕ مجاال واؾٗا ًم٨ىه مً ؤن ًضزل ما قاء مً م٣انض الاؾخٛال.٫
ًمخاػ الاججاع بالبكغ مً هاخُت زاهُت باعجٟإ ٖىاثضٍ بك٩ل مخىامي ٖلى هدى ظٗله ًإحي في اإلاغجبت الشاهُت بٗض
الاججاع بالؿالح مً خُض حجم ألاعباح ،بٗضما ٧اهذ اإلاغجبت الشالشت بٗض ججاعة الؿالح وججاعة اإلاسضعاث ،وان ٧ان البٌٗ
ًغي اهه ما ػا ٫في جل ٪اإلاغجبت الشالشت ،وفى اإلاغجبت ألاولى مً خُض اإلاٗض ٫الؿىىي لىمى ؤعباخه.ومً زم ٣ٞض ؤنبذ الاججاع
ًا
في ألاشخام مجاال قضًض الجاطبُت لِـ  ِ٣ٞل٣ضامى اإلادترٞحن في مجا ٫الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت ،وبهما ؤًًا
لضزى ٫مخاظغًٍ ظضص بط بضؤث قب٩اث ظضًضة للجغٍمت اإلاىٓمت في الخ٩ىًٍ صازل الضو ٫ال٣ٟحرة لالؾخٟاصة مً ؤعباح
اليكاٍ الاظغامي الجضًض(.)1
ًمخاػ الاججاع بالبكغ مً هاخُت زالشت بؿهىلخه اليؿبُت ومدضوصًت ج٩الُٟه واهسٟاى ٖىهغ اإلاساَغةٞ ،الطخاًا
مدل الاججاع في وي٘ اؾخٗضاص وبإٖضاص ال نناثُت بل ًهل ألامغ  -في ؤٚلب ألاخُان – بلى ؤننم َم الظًً ًضٗٞىن َىاُٖت
إلاخاظغينم ل٣بىلهم ٦طخاًا في قب٩اتنم الاظغامُت.
ًا
وٚالبا ما ًخى ٠٢صوع قب٩اث اإلاخاظغة في ؤٖما ٫الخىُٓم والىؾاَت والخىظُه مً بٗضٞ ،ةطا ما خضر ووٗ٢ذ
الطخُت في ؤًضي الؿلِاث ألامىُت اإلاؿاولت ٞةننا جٖ – ٘٣اصة – بمٟغصَا وٚالبا ما جمخى٘ ًٖ الاصالء بإي ؤ٢ىاًٖ ٫
ًا
الكب٨ت التي جدبٗها جدذ جإزحر التنضًضاث اإلاٟغويت ٖلحنا مً َظٍ الكب٩اث وهٓغا إلنضاع ٚالبُت الدكغَٗاث الٗاإلاُت
اإلاٗمى ٫بنا في َظا الكإن ٖلى مٗاملت ؤولئ ٪الطخاًا باٖخباعَم ظىاة ولِؿىا بمججى ٖلحنم ،ومً زم ال جىٞغ لهم َظٍ
الهٟت ؤي ٢ضع مً الخماًت مً اإلاساَغ التي ًخٗغيىن لها – في خالت اٞكائنم ؤؾغاع الٗهاباث الاظغامُت اإلاىٓمت التي
ظلبتنم.
باليؿب
ة
ٞالجغٍمت اإلاىٓمت بىظه ٖام والاججاع بالبكغ بىظه زام حك٩ل – وبد - ٤الخدضي ألازُغ وألآٖم
لضو ٫الٗالم ٧اٞت ألننا مضمغة مؿخترة ،وفى خالت اهدكاعَا ؾى ٝجاصي بلى ٢لب مٟاَُم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الغاَىت وبض
ُ٢م ظضًضة مً الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ال مجاٞ ٫حنا للغخمت ؤو الك٣ٟت ؤو ألازال.١
1985م ،بط ؤقاع بلى
و٢ض ؤ٦ض ما ج٣ضم البُان الهاصع ًٖ اإلااجمغ الؿاب٘ لؤلمم اإلاخدضة الظي ٖ٣ض في مُالهى ؾىت
ؤن الجغٍمت اإلاىٓمت مً يمً نىع الجغٍمت التي حٗى ١بلى خض ٦بحر ظهىص الخىمُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت
والش٣اُٞت للكٗىب٦.ما تنضص في الى٢ذ هٟؿه خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت والؿالم والاؾخ٣غاع وألامً و٢ض صٖا
اإلااجمغ بلى ج٩اج ٠ظهىص اإلاجخم٘ الضولي مً ؤظل الخض مً ألاؾباب التي جاصي بلى اعج٩ابنا (.)1( )2

( ) العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزـم ،اؼبرجع السابق ،ص .232
( )2د /أضبد النكالكم ،اعبردية اؼبنظمة ،مركز الدراسات كالبحوث للعلوـ األمنية ،الناشر الرياض ،الطبعة األكذل 999 ،ص . 3 : 2
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اإلاُلب الثالث جمُيز الاججاع باللكغ ٖما كض ًدكابه مٗها مً حغابم.
وبالغٚم مً حكابه ظغٍمت الاججاع بالبكغ م٘ بٌٗ الٓىاَغ ألازغي ،بال ؤهه بالخض ٤ُ٢في ؤخ٩ام ٧ل مجنا جخطر ؤن
َىا ٥زمت ٞىاع ١بُجنا ،وؾى ٝهدىاوُٞ ٫ما ًلى ؤَم جل ٪الٓىاَغ اإلاكابنت م٘ بُان ؤوظه جماًؼ ظغٍمت الاججاع بالبكغ
ٖجنا في الٟغٖحن آلاجُحن.
الٟغٕ ألاو :٫الاججاع بالبكغ والهجغة ٚحر الكغُٖت.
الٟغٕ الشاوي :الاججاع بالبكغ وتنغٍب ألاشخام.
الفغٕ ألاوٌ :الاججاع باللكغ والهج عة غير الكغُٖت
ٖغ ٝؤلاوؿان مىظ ال٣ضم الهجغة مً زال ٫بدشه وؾُٗه للخ ٠ُ٨م٘ الُبُٗت التي يناظغ الحنا ،والتي جخىاٞغ ٞحنا
ؾبل الِٗل ال٨غٍم له وألٞغاص ؤؾغجه ؤو ٖكحرجه التي ًيخمي الحنا ،بال ؤن الهجغة في ال٣ضًم ٧اهذ في ؤٚلب ألاخُان حؿخمغ
ًا
في ق٩ل ظماٖاث بنض ٝالخٟاّ ٖلى خُاتنا َغبا مً الجٟا ،ٝؤو مىظاث الجغاص ؤو الٛؼو.
ًا
و٧اهذ الهجغة ٢ضًما حٗجي الاهخ٣ا ٫مً م٩ان بلى ؤزغ ،وبٓهىع ٨ٞغة الضولت وعؾم اإلاٗالم والخضوص َاو َاؾ َاً الىهىم
ًا
ًا
ًا
ًا
والدكغَٗاث وج٣ىُجنا ،وبغوػ ؾُاصة الضولت وَُمىتنا ٖلى ا٢لُمها ؾىاء ٧ان بغٍا ؤو بدغٍا ؤو ظىٍا ،ؤُٖى مٟاَُما ؤزغي
للهجغة وؤؾبٛها بإهىإ مسخلٟت ،و٧ل طل ٪خؿب الُغٍ٣ت التي جمذ بناٞ ،ةما ؤن جخم خؿب ٢ىاهحن الضزى ٫بلى ب٢لُم
الضولت ٞخ٩ىن هجغة قغُٖت ،وبما باإلاسالٟت لها ٞدؿمى هجغة ٚحر قغُٖت (.)1
ًا
ٞالهجغة ٚحر الكغُٖت بطا هي ٢غاع طاحي لالهخ٣ا ٫للِٗل في م٩ان ما بضازل الضولت ؤو زاعظها (.)2وج٩ىن الهجغة
ٚحر قغُٖت ٖىضما ال ًدمل الصخو جإقحرة لضزى ٫الضو ٫ألازغي ؾىاء للؿُاخت ؤو الؼٍاعة ؤو الٗمل.وحٗض الهجغة
الؿغٍت ؤو ٚحر ال٣اهىهُت ؤو ٚحر اإلاكغوٖت ؤوْ ٫اَغة ٖاإلاُت مىظىصة في الضو ٫اإلاخ٣ضمت ٧الىالًاث اإلاخدضة والاجداص
الاوعوبي ؤو الضو ٫الىامُت في ؤؾُا ٦ضو ٫الخلُج وصو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ،وفى ؤمغٍ٩ا الالجُيُت خُض ؤنبدذ بٌٗ الضو٫
٧األعظىخحن وٞجزوٍال واإلا٨ؿُ ٪حك٩ل ٢بلت إلاهاظغًٍ ٢اصمحن مً صو ٫مجاوعة ،وفى ؤٞغٍُ٣ا خُض الخضوص اإلاىعوزت ًٖ
ًا
الاؾخٗماع ال حك٩ل بخاجا باليؿبت لل٣باثل اإلاجاوعة خىاظؼ ٖاػلت وزانت في بٌٗ الضو ٫مشل ؾاخل الٗاط وؤٞغٍُ٣ا
ًا
الجىىبُت وهُجحرًا ولَ ً٨ظٍ الٓاَغة ا٦دؿبذ ؤَمُت بالٛت في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ هٓغا الَخمام وؾاثل
ًا
ؤلاٖالم بناٞ ،إنبدذ حك٩ل عَاها ؤؾاؾُا في الٗال٢اث بحن الًٟخحن.
ًا
و٢ض ًسخلِ ألامغ ؤخُاها بحن الهجغة ٚحر الكغُٖت وؤلاججاع بالبكغ ولٗل طلً ٪غظ٘ في اإلا٣ام ألاو ٫بلى ؤؾباب
اإلااصًت ل٩ل مجنماٞ.خخهضع َظٍ ألاؾباب اإلااصًت ل٩ل مجنما ألاؾباب الا٢خهاصًت وٍلحنا ألاؾباب الؿُاؾُت ،ألاؾباب
ًا
ألامىُت والاظخماُٖتٞ.بِىما ًخٗغى ؤلاوؿان لخل ٪ألاؾباب ً٣ىم ؤلاوؿان مىٟغصا – ؤو في نىعة ظماُٖت  -بالخ٨ٟحر في
ًا
الهجغة ٚحر الكغُٖت للخسلو مجنا ،بِىما ًسخل ٠ألامغ ٧لُا في الاججاع بالبكغ خُض ج٣ىم الجماٖاث اإلاىٓمت باؾخٛال٫
ًا
ًا
ًا
جل ٪الٓغو ٝونىال لٛغيهم الضهحئ بط ج٩ىن َظٍ البِئت مجاال زهبا لخل ٪الجماٖاث الؾخٛال ،٫مً وٗ٢ىا ضخاًا
( ).أنظر :فايزه بركاف ،آليات التصد م للهجرة غَت الشرعية ،مذكرة مكملو لٍتؿ شهادة اؼباجيستَت يف اغبقوؽ ،جامعة اغباج ػبضر ،كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية،
ص .
(.)2د.فتيحة ؿبمد قورارم ،اؼبرجع السابق ،ص .82
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لخل ٪الٓغوٞ.ٝا٫هجغة ٚحر الكغُٖت – بهٟت ٞغصًت ؤو ظماُٖت – ال جيخمى لىمِ الجغٍمت اإلاىٓمت التي جخمحز بنا ظغٍمت
الاججاع بالبكغ.
بال ؤهه وبالغٚم مً طل٢ ٪ض جخضازل الهجغة ٚحر الكغُٖت وظغٍمت الاججاع بالبكغ ٖىضما جيخهي خا ٫الصخو
اإلاهاظغ بلى اؾخٛالله ،مشل الٗامل الظي ًضزل الضولت بنٟت ٚحر ٢اهىهُت زم ًخم اؾخٛالله في بٖما ٫ظبرًت ؤو ؤٖما٫
ظيؿُت (.)1
الفغٕ الثاوي :الاججاع باللكغ وتهغٍب ألاشخام.
وكإث ْاَغة تنغٍب البكغ ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،ووكُذ في الضو ٫ال٣ٟحرة طاث ألاٖضاص الؿ٩اهُت
اإلاتزاًضة التي ًغج ٟ٘بنا مٗضالث ال٣ٟغ ٛ٦البُت الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت ،وبٌٗ الضو ٫ألاؾُىٍت ،وصو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت.
و٢ض ٖغ ٝالبروجى٧ى ٫م٩اٞدت تنغٍب اإلاهاظغًٍ ًٖ َغٍ ٤البر والبدغ والجى اإلا٨مل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة
2000؛ بإهه َى جضبحر الضزىٚ ٫حر اإلاكغوٕ لصخو ما بلى صولت َغ ٝال ً٩ىن
إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت لٗام
َظا الصخو مً عٖاًاَا ؤو مً اإلاُ٣محن الضاثمحن ٞحنا ،وطل ٪مً ؤظل الخهى ٫بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى
مىٟٗت مالُت ؤو مىٟٗت ماصًت ؤزغي (.)2
وتنغٍب البكغ هىٖان بما ٞغصي ؤو مىٓمٟٞ.ي ألاوٌ ٫ؿخسضم شخو مجمىٖت نٛحرة مً ٢ىاعب التنغٍب م٣ابل
مبال ٜمالُت مُٗىت ،ؤو ٢ض الهٗىص والازخباء في الؿ ًٟالبدغٍت والخجاعٍت صون ٖلم اصاعتنا بمٛاٞلت خغؽ الؿ ،ًٟؤو
بدؿل٣ها ٖ٣ب الؿباخت هدىَا ؤزىاء ٖملُاث الصخً والخٟغَ.ٜؤما تنغٍب ألاشخام اإلاىٓم ُٞخم مً زالٖ ٫هاباث
مىٓمت م٣ابل مبال ٜمالُت ٖبر قغ٧اث التنغبي الٗاإلاُت التي ٌٗمل ٞحنا من لهم زبرة وصعاًت ٧اُٞت ب٣ىاهحن الهجغة
والجيؿُت وؤلا٢امت ،وممً ٖملىا بكغ٧اث الؿُاخت وقغ٧اث الى٣ل البري والبدغي ،بط حؿخسضم جل ٪الٗهاباث اإلامغاث
البدغٍت والبرًت التي ال جسً٘ للخٟخِل والغ٢ابت مً ٢بل عظا ٫خغؽ الخضوص ،م٣ابل مبال ٜمالُت صون ج٣ضًم يماهاث
ؤمىُت ومخُت زال ٫عخلت التنغٍب التي ًخٗغى ٞحنا اإلاهاظغون ٚحر الكغُٖحن للٛغ ١بؿبب ألاٖضاص ال٨بحرة التي جٟى١
خمىلت اإلاغا٦ب (.)3
وبطا ٧اهذ ؤؾباب ٧ل مً تنغٍب البكغ والاججاع بنم َى الٗامل اإلاكتر ٥بُجنما ،وَى الؿبب الخ٣ُ٣ي في ظٗل
ًا ًا
َىا ٥حكابنا ٦بحرا بُجنما؛ بال ؤهه بالخضً ٤ُ٢خطر لىا الٟاع ١بُجنما.وؤوَ ٫ظٍ الٟىاع ١ج٨مً في َبُٗت ٧ل مجنما؛ ٞتنغٍب
البكغ ٢غاع طاحي باؾخسضام وؾُلت ما – ٦ض ٘ٞمبال ٜه٣ضًت – م٣ابل صزى ٫بلض ؤظىبي بُغٍ٣ت ٚحر قغُٖتٞ ،هى ًخم في
ْغو ٝزُحرة ومهُىت ألولئ ٪اإلاهاظغًٍ الظًً ٢بلىا ٖملُت التنغٍب( ،)4ؤما الاججاع بالبكغ ٞهى ً٣ىم ٖلى ؤلا٦غاٍ واهخٟاء

( ).أنظر :ؿبمد العرياف ،اؼبرجع السابق ،ص .37
(.)2أنظر :اؼبادة الثالثة  /أ من الربكتوكوؿ.
(.)3أنظر :العقيد عبد اهلل سعود السرىن ،العالقة بُت اؽبجرة غَت اؼبشركعة كجردية هتريب البشر كاالذبار هبم ،الرياض ،الطبعة األكذل ،عاـ  ،20 0ص . 4
( )4كمع ذلك فإف أعداد اغباؼبُت باؽبركب إذل أكركبا يف تزايد مستمر ،األمر الذل يتطلب معاعبة حقيقية ؼبشكلة اؽبجرة غَت اؼبشركعة ال تع سبد فقط على اؼبواجهة
األمنية كإمنا سبتد لتشمل تغيَت السياسات االقتصادية اغبكومية اليت تدفع بالشباب إذل اؼبوت حبثان عن فرصة عمل تنقذىم من شبح البطالة كلكنهم يواجهوف الغرؽ
كالقتل على أيدل عصابات التهريب.
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ًا
ًا
َا
ًدؿً لهم الخٗبحر ًٖ بعاصتنم بال٣بى ٫نغاخت ،وبن ٧اهىا ٢ض ٢بلىا طل ٪يمىا في خالت ؤلاٖالهاث
بعاصة اإلاججى ٖلُه ٞلم
اإلاًللت ،وببغاػ َغ ١ال٨ؿب والؿغَ٘ والؿهل(.)1
بِىما ً٨مً زاوي َظٍ الٟىاع ١في الٛغىٞ.التنغٍب ٢ض ًخم بٛغى آرع ٚحر الاؾخٛال٦ ٫ما هي الخاٖ ٫ىضما ًخمً٨
الصخو مدل التنغٍب مً حؿىٍت ؤويإ ب٢امخه والخهىٖ ٫لى ٖمل مكغوٕ وبظل ٪جيخهي الٗال٢ت بحن ال٣اثمحن ٖلى
ًا
الهجغة ؤو التنغٍب وبحن ألاشخام الخايٗحن لها ٖىض الىنىٚ ٫البا بلى ظهت اإلا٣هض ؤو ختى اؾخٛالله مشله مشل الاججاع
بالبكغ.بِىما ضخاًا الاججاع بالبكغ في خالت اؾخٛال ٫مؿخمغ بنض ٝجد ٤ُ٣ألاعباح ٚحر اإلاكغوٖت مً ٢بل اإلاخاظغًٍ بنم
(.)2وٍ٨مً زالض َظٍ الٟىاع ١في هُا٧ ١ل مجنماُٞ.دؿم التنغٍب بُابٗه الٗابغ للخضوص ،وَى ما ًسخل ًٖ ٠ظغٍمت الاججاع
بالبكغ الظي ٢ض ًدؿم بنظا الُاب٘ ،ؤو ٢ض ًدؿم بالُاب٘ الضازلي صازل خضوص الضولت الىاخضة.
اإلابدث الثاوي  :أؾـ ميافدت الاججاع باللكغ
ًا
ًا
بػاء َظٍ اإلاك٩لت الخُحرة لم ً ٠٣اإلاجخم٘ الضولي نامخا ،بل بظ ٫ظهىصا مً ؤظل م٩اٞدتنا ومٗالجتنا في بَاع
ًا
ًا
٢اهىويٞ ،إنبذ مغ ٤ٞالٗضالت الجىاثُت ًخُىع جُىعا َغصًا م٘ ما ٌُؿخج ص مً ؤمىع ج٨ىىلىظُت ،ختى ًم٨ىىا ال٣ى ٫بهه" :
ًا
٧لما ػاصث صولُت الجغاثم وظب ػٍاصة صولُت اإلاىاظهت (٣ٞ.)3ض جُىعث وؾاثل م٩اٞدت ٖملُاث الاججاع بالبكغ جاعٍسُا مىظ
نناًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ختى بضاًت ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ؛ الؾُما في ْل الضوع الهام الظي جلٗبه الامم المجدضة في
خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٟطخي بلى خ٦ ٟٔغامخه وؤصمُخه (ٞ.)4لم ج ً٨اإلاىاظهت الضولُت ؤهضا ٥مخجهت لخٓغ ٖملُاث
الاججاع بالبكغ باإلاٗجى اإلاُٗى له في الٗهغ الخضًض ،ؤهما ٧ان الاوكٛاٖ ٫لى وظه الخهىم بمٗا٢بت الاججاع بالغ٤ُ٢
ًا
ألابٌُ زم مداوالث بلٛاء الاججاع باليؿاء ال٣ؿغ لؤلٚغاى الجيؿُت.وبطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ٪مً الًغوعي اطا ؤن هخٗغى
 2000مً ؤظل
 2000زم الٟترة الالخ٣ت ٖلى ٖام
لؤللُاث الضولُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ٖام
الى٢ىٖ ٝلى طل ٪الخُىع.
ؤما باليؿبت بلى اإلاؿخىي الىَجي ٣ٞض ؤَخمذ الدكغَٗاث الىٍهُت بؿً ال٣ىاهحن الضازلُت التي جم٨جنا مً يبِ
ومٗا٢بت مغج٨بي جل ٪الجغاثم مً هاخُت ،والخٟاّ ٖلى الطخُت مً هاخُت ؤزغي.لظا جخمشل ؤؾـ م٩اٞدت الاججاع
بالبكغ بلى ؤؾاؾحن ؤولهما مً الىاخُت الضولُت واإلاخمشل في ُ٢ام الضو ٫بالخهضًٖ ٤لى اإلاٗاَضاث – الجماُٖت والشىاثُت –
وزاهحنما مً الىاخُت الضازلُت بط ج٣ىم الضو ٫بؿً الدكغَٗاث الضازلُت التي جم٨جنا مً الخض مً جل ٪الٓاَغة.

عدع ،مرتكزات الوقاية من جرائم االذبار بالبشر بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة الطبعة األكذل 20 2ص .93
الد ُ
( ) اؼبستشار أشرؼ ُ
( )2أنظر :ؿبمد العرياف ،اؼبرجع السابق ،ص .39
)3(Robert ZIMMERMANN ،op cit.p 13
كأنظر :كذلك د.كديع فرج ،مقاؿ منشور ربت عنواف " كيف ينبغى أف تكوف العالقات القضائية بُت األمم لتحقيق تعاكف عاؼبى" يف ؾبلة اغبقوؽ كاالقتصاد  -األعداد
 944ص .
الثالث كالرابع كاػبامس -السنة الرابعة عشرة ،مارس كابريل كمايو
( )4د.ؿبمد على قطب ،االذبار بالبشر كسبل اؼبواجهة األمنية ،دراسة مقارنة بُت القوانُت كالشريعة اإلسالمية ،ؾبلة كلية الدراسات العليا ،أكادديية مبارؾ لألمن يناير
 ،2009د.ىشاـ عبد العزيز مبارؾ ،األكادديية اؼبلكية للشرطة 20 0 ،ص .33
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اإلاُلب ألاوٌ  :الاجفاكُاث الضولُت هأؾاؽ إلايافدت حغٍمت الاججاع باللكغ.
الخ٣ُ٣ت الشابخت الُىم – في ْل الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي – ؤهه ال ًم ً٨ألًت صولت مً صو ٫اٖ٫الم ؤن جىاظه ْاَغة
ًا
ًا
ؤلاظغام بمٟغصَا( ،)1بهما ًخُلب ألامغ حٗاوها ٞاٖال بحن الضو ،٫وٍغظ٘ يغوعة اللجىء لهظا الىىٕ مً الخٗاون ألمىع ٖضة؛
ًخمشل ؤَمها في احؿإ مؿغح الٗضًض مً الجغاثم وامخضاصًٍٞ ،ال ًٖ ؾهىلت جدغ ٥الٗىانغ ؤلاظغامُت وجى٣لها،
ًا
ًٞال ًٖ بم٩اهُت ُ٢امها بإوكُتنا ؤلاظغامُت ًٖ بٗضٚ ،حر ؤن اإلاجهىصاث التي جبظلها الضو٫
وَغوبنا ،وازخٟائناٌ ،طا
ًا
بنض ٝحٗ٣ب ألاوكُت ؤلاظغامُت وجد ٤ُ٣الٗضالت الجىاثُت ٚالبا ما جهُضم بٗىاث ٤الخضوص الىَىُت للضولت ألازغي
()2
وؾُاصتنا ٖلى ب٢لُمها مما ًجٗلىا ال٣ى ٫وبد ٤بةن الخضوص ؤلا٢لُمُت حٗترى الً٣اة صون الجىاة.
ًا
ٗٞلى نُٗض اإلاؿاثل الجىاثُت قهض الٗالم في مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ ؤخضازا ٦شحرة ؤصث بك٩ل مباقغ بلى جُىع
٦بحر في هٓم اإلاؿاٖضة الً٣اثُت ٖامت ،وٍغظ٘ طل ٪بهىعة ؤؾاؾُت ٦ -ما ؾب ٤ؤن ؤقغها  -بلى الخُىع الهاثل في هٓم
الاجهاالث ،وؾهىلت التن٢ل ،و٦ظا ْهىع الُ٨اهاث الضولُت التي تنض ٝلخُٟٗل الخٗاون بحن الضو.)3( ٫و٢ض ؾاَم َظا
الخُىع بضوعٍ بلى ْهىع الجغٍمت بك٩ل ظضًض ( ،)4ياٖ ٠مً ألايغاع الىاظمت ٖجناٞ.بٗض ؤن ٧ان هُا ١الجغٍمت ًىدهغ
في ؤ٢لُم ؤخضي الضو ٫بُٗجنا ،وٖضم زغوظها لىُاٖ ١بر الىَجي ،و٧اهذ ٧ل صولت جخدمل مؿاولُت ألاٗٞا ٫التي جخم ٖلى
ًا
ًا
ؤعيها وجىاظهها خٟٓا ألمجنا وؾلمها الضازلُحن ،ؤنبذ هٓام الجغٍمت ؤ٦ثر حُٗ٣ضآٞ ،هغث الجغٍمت اإلاىٓمت والٗابغة
للخضوص وؤنبدذ في اػصًاص مؿخمغ( )5والتي ؤنبذ مً الٗؿحر وبن ٧ان مً اإلاؿخدُل بم٩اهُت جهضي بخضي الضو ٫لها
مىٟغصة (ٓٞ.)6هىع مشل َظا الىىٕ مً الجغاثم ؤصي بك٩ل ٦بحر بلى جىخُض الهض ٝؤمام الضو٧ ٫اٞت ،ومًاٖٟت الجهىص
اإلابظولت بُجنا مً ؤظل الى٢ى ٝؤمامها ،والخهضي الهدكاعَا والخض مً ؤزاعَا الؿلبُت مما ؾاَم بك٩ل ٦بحر ٖلى الاَخمام
بمىيىٕ الخٗاون الضولي ٦إخض الؿبل الهامت في صعء طل ٪الخُغ.

( ) د.عالء الدين شحاتو ،اؼبرجع السابق ص.5
)2( Voir l'article écrit par Anne WEYEMBERGH dans l'ouvrage vers une éspace judiciaire pénal
européen " op.cit.n 1 p 14 ou elle écrit: " La coopération judiciaire pénale interétatique s'est
précisement developpe pour eviter que l'existence des frontieres et le principe de la territorialité ne
"pertubent le bon déroulement du processus pénal.
أنظر :التقرير اؼبعد من قبل اؼبستشار اسكندر غطاس يف أعقاب أعماؿ الندكة العربية اؼبقامة من قبل اؼبعهد الدكرل للدراسات العليا يف العلوـ اعبنائية سَتاكوزا ايطاليا
.من  5إذل ديسمرب  993يف اؼبؤلف " التعاكف القضائم الدكرل يف اجملاؿ اعبنائم العريب ،اؼبرجع السابق ص 2
)3(Voir VADE-MECUM de coopération juridique internationale en matière pénal p 5.
)4( Daniel FANTANAUD " La commission rogatoire internationale " Revue INTERPOL n° 457 / 1996 ،p
13.
اعبنائالدكرل  -دار اعبامعة اعبديدة للنشر عاـ 2000ص ،7أنظر :كذلك د.ؿبمود صباؿ اؿكردم ،قواعد االختصاص
أنظر :د.سليماف عبد اؼبنعم ،دركس يف القانوف م
 ،2005ص .9
م الدكرل ؼبنازعات اغبياة العصرية ،الطبعة األكذل ،دار النهضة العربية سبتمرب
القضائ
للدراسات العليا يف العلوـ اعبنائية
الدكرلالتقرير اؼبعد يف أعقاب أعماؿ الندكة العربية الىت أقامها اؼبعهد الدكرل
( )5د.ؿبمود شريف بسيويناعتبارات السياسة اعبنائية يف التعاكف ،
اعبنائ يف العادل العريب ،دار اغبلم للماليُت الطبعة األكذل 995ص
القضائ الدكرل يف اجملاؿ م
م
سَتاكوزا -إيطاليا من  5إذل ديسمرب  ، 993يف اؼبؤلف بعنواف" التعاكف
 209أنظر :كذلك د.علم عبد القادر القهوجم ،اؼبعاىدات الدكلية أماـالقاضم اعبنائم ،دار اعبامعة اعبديدة 997ص .3
)6( Daniel FANTANAUD ،op cit.p 13
عادل " يف ؾبلة اغبقوؽ كاالقتصاد  -األعداد
كأنظر :كذلك د.كديع فرج ،مقاؿ منشور ربت عنواف " كيف ينبغم أف تكوف العالقات القضائية بُت األمم لتحقيق تعاكف م
 944ص .
الثالث كالرابع كاػبامس -السنة الرابعة عشرة ،مارس كابريل كمايو
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وج٣طخي ْاَغة الاججاع بالبكغ بلى مك٨الث ٖضة ٖلى اإلاؿخىي الضولي والىَجي ،بط جدخل َظٍ الخجاعة ٚحر
ًا
اإلاكغوٖت في اإلاغجبت الشاهُت( )1ؤو الشالشت( ،)2ظغما ٖ٣ب الاججاع في اإلاسضعاث واإلاازغاث الٗ٣لُت ،والؿالح.وج٣ضع ضخاًا َظٍ
ًا
الجغٍمت بدىالي 32ملُىن بوؿان ؾًوٍا ،ؾىاء مً اليؿاء ؤو ألاَٟا.٫وٍخٗغى خىالى ملُىها بوؿان في الاججاع بنم مً
ًا
ًا
بُجنم 2،1ملُىن َٟل ،بط ج٣ضع ؤعباح اؾخٛال ٫اليؿاء وألاَٟا ٫ظيؿُا خى ٫الٗالم بدىالى 28ملُاع صوالع ؾىىٍا ،وؤعباح
ًا
الٗمالت ؤلاظباعٍت بدىالي 32ملُاع صوالع ؾىىٍا (.)3
2000
الفغٕ ألاوٌ :آلالُاث الضولُت الؿابلت ٖلى ٖام
بالغٚم مً حٗضص الالُاث والؿبل التي تنض ٝإلا٩اٞدت ٖملُاث الاججاع بالبكغ مىظ ػمً بُٗض ،وما ًغجبِ بنا مً
ُ
ًا
مماعؾاث قبحنت؛ بال ؤن ما ًجمٗها ؤننا ٧اهذ جخم صاثما في نىعة اجٟاُ٢اث صولُت ،ؤو مٗاَضاث ؤو بغوجى٧ىالث ؤبغمذ مً
ؤظل م٩اٞدت الغ ،١وججاعة الغ ٤ُ٢ألابٌُ واإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ١مً هاخُت ،والسخغة والٗمل الجبري مً هاخُت
زاهُت ،و٢م٘ الاججاع باليؿاء وألاَٟا ٫وألاشخام مً هاخُت زالشت.
ً
أوال :خٓغ الاججاع بالغكُم ألابٌُ
بضؤث ٖملُت وي٘ الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت في قإن م٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالغ ٤ُ٢ألابٌُ في بضاًت ال٣غن
الٗكغًٍٖ ،ىضما وٗ٢ذ الاجٟاُ٢ت الضولُت بكإن م٩اٞدت ججاعة الغ ٤ُ٢ألابٌُ واإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ١في باعَـ ٖام
 1910التي ٧اهذ تنض ٝإللٛاء الاججاع باليؿاء وال٣هغ لؤلٚغاى ٚحر ألازالُ٢ت ،زم الاجٟاُ٢ت الضولُت
 ،1904زم اجٟاُ٢ت
()4
الخانت بالغ١
 ، 1926زم الاجٟاُ٢ت الخ٨مُلُت إلبُا ٫الغ ١وججاعة الغ ٤ُ٢وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ١اإلاىٗ٢ت في
()5
. 1956
ظىُٖ ٠ام
وجخَ ٤ٟظٍ الاجٟاُ٢اث ظمُٗها في خٓغ ؤٖما ٫الغ )6(١والاؾتر٢ا )7( ١وججاعة الغ ٤ُ٢ألابٌُ( )1ومماعؾت ألاٖما٫
ًا
ًا
الكبحنت بالغ٦.)2( ١ما جخَ ٤ٟظٍ الاجٟاُ٢اث في جُبُ ٤الٗ٣ىباث ؾىاء ٧ان ٞاٖال ؤنلُا ؤو مجغص قغٍ ٪ؾىاء ٧اهذ
الجغٍمت في نىعتنا الخامت ؤم وٟ٢ذ ٖىض خض الكغوٕ.
( ) أنظر :ؿبمد على العرياف ،كلية اغبقوؽ ،جامعة اإلسكندرية ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر -دراسة مقارنة –  20ص . 4
عدع ،اؼبرجع
الد ُ
( )2أنظر :أضبد ضياء الدين خليل اإلجراـ اؼبعاصر كأثره يف خطر اؼبواجهة األمنية ،ؾبلة األمن العاـ أ كتوبر  996ص  ،38اؼبستشار أشرؼ ُ
السابق ،ص. 9
( )3تقرير منظمة العمل الدكلية لعاـ .2009
( )4كقد صدقت عليها مصر يف  928 / /25مث صدقت على الربكتوكوؿ اؼبعدؿ ؽبذه االتفاقية يف  935/9/29كذلك يف  954/9/29كبدأ العمل هبا إعتباران
من . 958/7/7
( )5كقد صدقت عليها مصر يف . 958/4/ 7
)6(Art.1 de la Convention relative a l'esclavage Signée à Genève le 25 septembre 1926: 1° L'esclavage est
l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre
; eux
2° La traite des esclaves comprend tout acte de capture ،d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de
le réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte
de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé ،ainsi qu'en général ،
tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.
( )7اؼبادة الرابعة من االعالف العادلم غبقوؽ اإلنساف ،كاؼبادة -2/7ج من النظاـ األساسم للمحكمة اعبنائية الدكلية.
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ً
زاهُا :خٓغ السخغة والٗمل الجبري
ًا
 1926هي الاجٟاُ٢ت ألاولى مً الىاخُت الضولُت التي جىو نغاخت بدٓغ السخغة ،ؤو الٗمل
حٗض اجٟاُ٢ت الغ ١لٗام
 1930وٖضصث َظا الٗمل
الجبري بىنٟه مً اإلاماعؾاث الكبحنت بالغ ،)3( ١زم ظاءث بٗض طل ٪اجٟاُ٢ت الٗمل الجبري لٗام
مً ٢بُل ألاٗٞا ٫ؤلاظغامُت التي ًجب ججغٍمها في الدكغَٗاث الىَىُت للضو ٫ألاًٖاء ( ،)4و٢ض ؤ٦ضث اجٟاُ٢ت الٛاء
السخغة لٗامٖ 1957لى َظٍ اإلاباصت وطلٖ ٪ىض الىو في ماصتنا الخامؿت والٗكغًٍ ٖلى الؼام الضو ٫ألاَغا ٝباجساط
ؤلاظغاءاث الٟٗالت ل٣م٘ الٗمل الجبري والٛاءٍ.
ً
زالثا :خٓغ الاججاع في اليؿاء وألاَفاٌ وألاشخام
بضؤ خٓغ الاججاع باألشخام مىظ ػمً بُٗض الؾُما في ْل الاجٟاُ٢ت الضولُت لم٧اٞدت الاججاع باليؿاء وألاَٟا٫
1947
 1933وبغوجى٧ى ٫هُىٍىع٥
 ،1921زم جبٗها بٗض طل ٪اجٟاُ٢ت الاججاع باليؿاء البالٛاث لٗام
اإلابرمت في ظىُ ٠في ٖام
()5
. 1950ولم ً ٠٣ألامغ في َظٍ
اإلاٗض ٫لالجٟاُ٢ت ،زم اجٟاُ٢ت خٓغ الاججاع باألشخام واؾخٛال ٫صٖاعة الٛحر لٗام
الاجٟاُ٢اث ٖلى خٓغ ؤٗٞا ٫الاججاع باليؿاء ؾىاء ب٣هض الاؾخٛال ٫الجيسخي ،ؤو ألٚغاى الضٖاعة بهما الؼمذ َظٍ
الاجٟاُ٢اث الضو ٫ألاَغا ٝبخجغٍم َظٍ ألاٗٞا ٫ومالخ٣ت مغج٨بحنا وم٣اياتنم.
 1979نضعث مٗاَضة ألامم اإلاخدضة بكإن الٛاء ٧ل ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،والؼمذ الضو٫
وفى ًٚىن ٖام
ألاَغا ٝيغوعة اجساط الاظغاءاث الًغوعٍت لًمان الٛاء ججاعة اليؿاء واؾخٛال ٫الضٖاعة (.اإلااصة 31مً اإلاٗاَضة)
 1967وطل ٪في ؤٖ٣اب جؼاًض الُلب ٖلى جبجى ألاَٟا ٫في
و٢ض ؤبغمذ اإلاٗاَضة ألاوعوبُت بكإن جبجي ألاَٟا ٫في ٖام
 ،1970ؾىاء مً ألاَٟا ٫ال٣ضمحن مً الضو ٫الىامُت ؤو الضو ٫الهىاُٖت ،و٢ض ظاءث الاجٟاُ٢ت بد٨م
 1950ختى
اإلاضة بحن
 1989اٖخمضث
ظضًض ُٞما ًسو مىيىٕ الخبجي ،بط مىٗذ ؤي عبذ مبرع مهضعٍ حؿلُم َٟل لٛغى الخبجي ( ،)6وفي ٖلم
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗاَضة الضولُت لخ٣ى ١الُٟل والتي ههذ ٖلى طاث المبضؤ نغاخت في ماصتنا الىاخض
والٗكغًٍ.زم ظاءث مٗاَضة الَاي لٗام 1993والتي ؾاَمذ بهىعة ٦بحرة ومباقغة في جىُٓم الؿى ١الضولي لخبجي
ألاَٟا.٫
2000
الفغٕ الثاوي :الالُاث الضولُت الالخلت ٖام
جغبٗذ ٖلى الؿاخت الضولُت آلُخان٧ ،ان لهما بال ٜألازغ في م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤو
ألاوعوبي ،وَما بغوجى٧ى ٫مى٘ و٢م٘ ومٗا٢بت الاججاع باألشخام الؾُما اليؿاء وألاَٟا ٫اإلا٨مل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة
( ) أنظر :اؼبادة األكذل ـف اتفاقية الرؽ عاـ  ، 926كاؼبادة /7ج من اتفاقية إبطاؿ الرؽ لعاـ . 956
( )2على سبيل اؼبثاؿ عبودية الدين ،اؼبادة األكذل من اتفاقية إبطاؿ الرؽ لعاـ . 956
( )3أنظر :ؿبمد العرياف ،اؼبرجع السابق ،ص .54
)4(Art.25 de la Convention du travail force ou obligatoire 1930: Le fait d’exiger illégalement du travail
forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura
l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement
appliquées
( )5كقد انضمت مصر إذل ىذه االتفاقية بالقرار اعبمهورل رقم  884يف  959/5/كصدقت عليها يف. 959/6/ 2
( )6اؼبادة اػبامسة من االتفاقية.
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 2000واإلاٗغو ٝببروجى٧ى ٫بالحرمى والاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت إلا٩اٞدت الاججاع
إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت لٗام
 2005والتي صعط الٗمل ٖلى حؿمُتنا باجٟاُ٢ت ٞغؾىُٞا.
بالبكغ لٗام
ً
أوال – بغوجىهىٌ باليرمى
ٌٗض بغوجى٧ى ٫بالحرمى ؤخض اإلاالخ ٤اإلاغ٣ٞت بةهٟاُ٢ه الامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت ٖبر الىَىُت ( ،)1وَى في الى٢ذ
طاجه ٌٗض اله ٪الضولي الغثِسخي بكإن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،وبطا ٧اهذ ظغاثم الاججاع بالبكغ ٌُٗض مً ٢بُل الجغاثم
اإلاىٓمت الٗابغة للخضوص مما ًجٗلها ماَلت الهُبا ١ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت ٖلحناٞ ،ةن البروجى٧ى٢ ٫ض هٓم م٩اٞدت َظٍ
الجغاثم الؾُما بإخ٩ام جٟهُلُت.
ًا
و٢ض جًمً البروجى٧ى ٫ؤو ٫حٗغٍ ٠صولي لئلججاع باألشخام ووي٘ ؤخ٩اما جذٖل ٤بدٓغ وم٩اٞدت َظٍ الجغاثم
وبعؾاء ال٣ىاٖض الخانت بدماًت الطخاًا في اَاع الخٗاون الضولي إلا٩اٞدتناٞ.مً هاخُت ؤولى ٖغ ٝالبروجى٧ى ٫الاججاع
باألشخام وما ًخهل به مً مٟاَُم بظغامُت ( )2وؤوضر اوٗضام ازغ عياء الطخُت باالؾخٛال ٫اإلاؿتنض ،)3( ٝوخضص
مضلى ٫الُٟل في الاجٟاُ٢ت بظل ٪الصخو الظي لم ًبل ٜؾىه زماهُت ٖكغ ؾىت (.)4
و٢ض الؼم البروجى٧ى ٫مً هاخُت زاهُت الضو ٫ألاَغا ٝبخجغٍم ؤٗٞا ٫الاججاع بالبكغ ب٩اٞت ؤق٩الها ونىعَا ،ومً
زم حٗحن ٖلى ٧ل صولت ؤن جخسظ الخضابحر الدكغَُٗت لخجغٍم الاججاع بالبكغ بما ًخ ٤ٟوالبروجى٧ى.٫وٍمخض الخجغٍم لِكمل
الكغوٕ والاقترا ٥بهىعٍ ( اجٟا ،١جدغٌٍ ،مؿاٖضة) ،و٦ظل ٪ججغٍم جىُٓم اعج٩اب الجغاثم ؤو اُٖاء الخٗلُماث
ألشخام ؤزغًٍ العج٩ابنا(٦.)5ما ًىُب ٤البروجى٧ىٖ ٫لى بظغاءاث الى٢اًت والخد٣ُ٣اث واإلاد٨ماث اإلاخٗل٣ت بالجغاثم
الىاعصة في اإلااصة الخامؿت ٖىضما ج٩ىن َظٍ الجغاثم ٖابغة للخضوص ومغج٨بت مً ظماٖت اظغامُت مىٓمت (.)6
ومً هاخُت زالشت ؤلؼم البروجى٧ى ٫الضو ٫ألاَغا ٝباجساط الخضابحر الالػمت لخماًت ضخاًا ظغاثم الاججاع
باألشخام ومؿاٖضتنم ،م٘ اخترام الخ٣ى ١ألاؾاؾُت ؾىاء بخإمحن الؿالمت الجؿضًت والىٟؿُت والاظخماُٖت َ٫م(،)7
وطل ٪بالخٗاون م٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت واإلاىٓماث الخانت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي( ،)8م٘ يغوعة مغاٖاة الؿً
ًا
والجيـ والاخخُاظاث الخانت وزهىنا ألاَٟا ،)9( ٫وفي اإلاجا ٫طاجه الؼم البروجى٧ى ٫الضو ٫ألاَغا ٝبًمان الخماًت

( ) كقد أعتمدت االتفاقية كملحقاهتا من قبل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بتاريخ .2000/ 2/2
( )2اؼبادة  /3أ إذل ج من الربكتوكوؿ.
( )3اؼبادة  /3ب من الربكتوكوؿ.
( )4اؼبادة  /3د من الربكتوكوؿ.
( )5اؼبادة  /5ب من الربكتوكوؿ.
( )6اؼبادة  4من الربكتوكوؿ.
( )7اؼبادة  -2ب من الربكتوكوؿ.
( )8اؼبادة 3-من الربكتوكوؿ.
( )9اؼبادة  4/6من الربكتوكوؿ.
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الجؿضًت للطخاًا ؤزىاء جىاظضَم ٖلى ؤ٢ليم صو ٫الاؾخ٣با ،٫واجساط ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت ؤو ٚحرَا مً ؤلاظغاءاث
اإلاىاؾبت التي جٟ٨ل لهم الب٣اء ٞحنا بهىعة ما٢خت ؤو صاثمت ٖىض الا٢خًاء (.)1
وَكحر البروجى٧ى ٫مً هاخُت عابٗت بلى يغوعة يمان خ ٤الطخُت في الخهىٖ ٫لى الخٗىٌٍ اإلاىاؾب ،وجٟ٨ل
ًا
٧ل صولت َغ ٝؤن جخًمً ٢ىاهُجنا الضازلُت ؤخ٩اما جدُذ لطخاًا الاججاع بالبكغ بم٩اهُت اللجىء بلى الً٣اء للخهى٫
ٖلى حٗىٌٍ ٖما لخ٣هم مً ؤيغاع(.)2
ومً هاخُت زامؿت وؤزحرة ينض ٝالبروجى٧ى ٫بلى حٗؼٍؼ الخٗاون الضولي بحن الضو ٫ألاَغا ٝلخد ٤ُ٣ؤَضاٞه في
ًا
خٓغ وم٩اٞدت الاججاع بالبكغ ٖامت وألاَٟا ٫واليؿاء بىظه زام ،وجد ٤ُ٣الخماًت الالػمت لطخاًا َظا الىىٕ مً
الجغاثم (.)3
ً
2005
زاهُا :اجفاكُت فغؾىفُا لٗام
ؤبغمذ َظٍ الاجٟاُ٢ت  -اإلاٗغوٞت جدذ مؿمى الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ -بحن ؤًٖاء الاجداص
.2005وبالغٚم مً وخضة الهض ٝالدكغَعي في م٩اٞدت ٖملُاث الاججاع بالبكغ
ألاوعوبي في مضًىت ٞغؾىُٞا ببىلىضا في/5/16
 2000بال ؤهه ًخمحز ٖىه ببٌٗ ألاخ٩ام الخانت هجملها ُٞما ًلى:
مشل بغوجى٧ى ٫بالحرمى لٗام
ًا
ًا
ظاء حٗغٍ ٠الاججاع بالبكغ في اجٟاُ٢ت ٞاعؾىُٞا مُاب٣ا جماما م٘ الخٗغٍ ٠الىاعص بالبروجى٧ى٦ ،٫ما هو ٖلى
اوٗضام ؤزغ عياء الطخُت باالؾخٛال ٫اإلاؿتنض.)4(ٝبِىما خضصث اجٟاُ٢ت ٞاعؾىُٞا اإلا٣هىص بالُٟل وَى مً لم ًبلٜ
زمان ٖكغة ؾىت( ،)5وٖغ ٝالصخُت بالصخو الُبُعي الخاي٘ لئلججاع بالبكغ(.)6
و٢ض الؼمذ الاجٟاُ٢ت مً هاخُت زاهُت باجساط الاظغاءاث ال٣اهىهُت وٚحرَا – بما ًخ ٤ٟوحكغَٗاتنا الضازلُت  -لخجغٍم
ًا
ؤٗٞا ٫الاججاع بالبكغ خا ٫اعج٩ابنا ٖمضا الؾُما ججغٍم ٗٞل اؾخٗما ٫الخضماث مىيىٕ الاؾخٛال ،٫م٘ الٗلم بإن
الصخو اإلاٗجي ضخُت لالججاع بالبكغ(.)1
( ) اؼبادة  7من الربكتوكوؿ.
( )2اؼبادة  6من الربكتوكوؿ.
( )3اؼبادة  /2ج من الربكتوكوؿ.
)4( Art 4- a Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.annoce
que: " "L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement ،le transport ،le transfert ،
l’hébergement ou l’accueil de personnes ،par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres
formes de contrainte ،par enlèvement ،fraude ،tromperie ،abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité ،ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.L’exploitation
comprend ،au minimum ،l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle ،le travail ou les services forcés ،l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ،la
servitude ou le prélèvement d’organes
)5( Art 4- d Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.annonce
que: " le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
)6( Art 4- e Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.annonce
que: " le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres
humains telle que définie au présent article.
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ؤما ُٞما ًسو الاقترا ٥والكغوٕ في جل ٪الجغاثم٣ٞ ،ض الؼمذ الاجٟاُ٢ت الضو ٫ألاَغا ٝباجساط ؤلاظغاءاث
الدكغَُٗت ٧اٞت الالػمت لخجغٍمهما ،بل وألا٦ثر مً طل٣ٞ ٪ض ٢غعث الاجٟاُ٢ت اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو الاٖخباعي بطا
ًا
اعج٨بذ الجغاثم لخؿابه ؾىاء ٧ان طل ٪هدُجت جهغٞ ٝغصي ؤو بهٟخه ًٖىا في ظهاػ الصخو الاٖخباعي ًماعؽ ُٞه
ؾلُت الاصاعة ،وطلٖ ٪لى ؤؾاؽ ؾلَت جمشُل الصخو الاٖخباعي وؾلُت اجساط ال٣غاعاث باؾمه وؾلُت مماعؾت
()2
الغ٢ابت يمً الصخو الاٖخباعي
الفغٕ الثالث :اللُمت اللاهىهُت لالجفاكُاث الضولُت
ؤضخذ اإلاٗاَضاث الضولُت مً الؿماث الهامت والباعػة لخىُٓم الخُاة الضولُت ،وهى باؾخمغاع هامُت اإلاُالب
ومدكٗبت الخاظاث ،نُٛت عاُ٢ت ومخدًغة لخٗاٌل ؾلمي ًجم٘ ألامم ٖلى َغٍ ٤حٗاون جٟخدذ آٞا٢ه وحٗضصث وظهاجه
ًا
ًا
ًا
 ا٢خهاصًا وز٣اُٞا وٖلمُا وناعث ُٞه زُى البكغ ال حٗغ ٝالخضوص.وب٣ضع ما ًؼٍض وعى اإلاجخمٗاث بد٣اث ٤الٗهغومخُلباجه ج٩ىن اإلاٗاَضاث الضولُت في م٣ضمت نُ ٜالاؾخجابت وحٛضو وٞغتنا مً الٗالماث الٓاَغة ٖلى همى الخٗاون
الضولي (.)3
ٗٞىضما جبرم الضو ٫مٗاَضاث م٘ بًٗها البًٌٗ ،جب ٖلحنا بطن ؤن جدترم ٢ىاهُجنا الضازلُت بدُض جإحى اإلاٗاَضة
مخُاب٣ت مٗها لدؿاَم في بقبإ ما اؾخضٖاَا مً خاظاث الجماٖتٞ ،الٛغى مً ببغام جل ٪الاجٟاُ٢اث الضولية ما َى
بال عٚبت نغٍدت مً الضو ٫في بٖالء مبضؤ ٖاإلاُت ال٣اهىن ،وؾمى ال٣ىاٖض الاجٟاُ٢ت ٖلى الدكغَٗاث الضازلُتٞ ،الغياء
ُ
اإلاخباصَ ٫ى ال٣اٖضة في جىُٓم الٗال٢اث الضولُتٞ ،لً ججبر صولت ٖلى الالتزام بصخيء ًسال٢ ٠ىاهُجنا في مىاظهت بُ٣ت
الضوٞ ،٫هي مٗهم ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ،بةعاصتنا ال٣بى ٫ؤو الغ ٌٞؤو الخد.)4( ٟٔ
وحٗض مك٩لت الخٗاعى بحن اإلاٗاَضة الضولُت وال٣اهىن الضازلي مً ؤَم اإلاك٨الث التي جىاظه ال٣اضخي الىَجي ٖىض
ًا
ًا
جُبُ٣ه ألخ٩ام اإلاٗاَضة الضولُت ٖلى الجزإ اإلاُغوح ؤمامه٣ٞ ،ض ً٩ىن َظا الخٗاعى حٗاعيا ْاَغٍا ،وطل ٪في خالت ما

)1( Art 19 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains.annonce que: " Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale ،conformément à son droit interne ،au fait
d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de la présente
Convention ،en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains.
)2( Art 22 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains.annonce que: " Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues
pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention ،
lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique ،agissant soit
individuellement ،soit en tant que membre d’un organe de la personne morale ،qui exerce un
pouvoir de direction en son sein ،sur les bases suivantes:
;a un pouvoir de représentation de la personne morale
;b une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale
c une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
( )3كقد أثبتت اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات يف ديباجتها أمهية الدكر الذل تلعبو اؼبعاىدات الدكلية عندما أكضحت أف من منطلقات التوؽيع على ىذه اإلتفاقية أف
الدكؿ األطراؼ " تقدر الدكر األساسم للمعاىدات يف تاريخ العالقات الدكلية".
( )4أنظر :د.ؿبمد فؤاد عبد الباسط ،مدل اختصاص القاضم اإلدارم بتفسَت اؼبعاىدات الدكلية ،بدكف سنة نشر ،دار الفكر اعبامعم ص . 0
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ًا
بطا جًمىذ اإلاٗاَضة ؤخ٩اما زانت ،بِىما ًخًمً ال٣اهىن الضازلي ٢ىاٖض ٖامت ؤو الٗ٨ـ ،و٢ض ً٩ىن َظا الخٗاعى
ًا
خُ٣ُ٣ا بط ًخىظب ٖلى ال٣اضخي اؾدبٗاص جُبُ ٤ؤخضَما.

ً
ً
أوال :الخىفُم بين الىهىم اإلاخٗاعيت حٗاعيا ْاَغٍا
ًم ٌٞ ً٨الخٗاعى بحن الدكغَ٘ الضازلي ،واإلاٗاَضة الالخ٣ت بطا ٧ان َظا الخٗاعى مً الىاخُت الٓاَغٍت ،ِ٣ٞ
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخى ٤ُٞبُجنما ،بخُبُ ٤مباصت الخٗاعى بحن الٗام والخام في ال٣ىاٖض ال٣اهىهُتٞ ،ةطا ٧ان ال٣اهىن
ًا
ًا
الؿاب ٤مخًمىا ؤخ٩اما زانت وجًمىذ اإلاٗاَضة ؤزغي ٖامت؛ ٌؿخمغ ؾغٍان ال٣اهىن الؿاب ٤الخام وجُب ٤ؤخ٩ام
اإلاٗاَضة الالخ٣ت ُٞما ًخجاوػ الىُا ١الخام لل٣اهىن الؿاب.٤ؤما بطا ٧ان ال٣اهىن الؿابً ٤دخىي ٖلى ٢ىاٖض ٖامت
ًا
وجًمىذ اإلاٗاَضة ؤخ٩اما زانت ِٞؿخمغ الٗمل بال٣اهىن الؿاب ٤وَى ٖام م٘ بٖما ٫الاؾخصىاءاث الخاالث التي خضصتنا
ًا
ًا
الاجٟاُ٢ت.وٍىُب ٤طاث ألامغ في خالت حٗاعى ننىم اإلاٗاَضة الؿاب٣ت م٘ ههىم ال٣اهىن الالخ ٤حٗاعيا ْاَغٍا.
ً
ً
زاهُا :الخٗاعى بين اإلاٗاَضة الضولُت والدكغَ٘ الضازلي حٗاعيا خلُلُا
ًا
بطا ٧اهذ اإلاٗاَضاث الضولُت حٗض مهضعا مً مهاصع اإلاكغوُٖت ،ومً زم لؼم ٖلى ؾلُاث الضولت اخترامها
والخُ٣ض بإخ٩امها ،بال ؤن الدؿائً ٫شىع خى ٫اإلا٩اهت التي جدخلها جل ٪ال٣ىاٖض الاجٟاُ٢ت ؤو بمٗجى آزغ ما هي الُ٣مت
ال٣اهىهُت التي جخمخ٘ بنا اإلاٗاَضاث الضولُت في ؾلم الخضعط ال٣اهىوي.
ًيبػي ٖلُىا لئلظابت َظا الدؿائ ٫الخمُحز في ٞغيحن:
الٟغى ألاو :٫الخٗاعى بحن الدكغَ٘ الؿاب ٤واإلاٗاَضة الالخ٣ت:
بطا ما جبحن لل٣اضخي الىَجي وظىص حٗاعى خ٣ُ٣ي بحن ههىم الدكغَ٘ الضازلي الىاظب الخُبُٖ ٤لى الجزإ
وبحن ههىم اإلاٗاَضة اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الجزإٞ ،ةن َظا الخٗاعى ال ً٩ىن بال باؾدبٗاص ؤخضَما مً الخُبُ )1( ٤وال
ًم٨ىىا ال٣ى ٫بخُبُ ٤ال٣ىاٖض الٗامت في ؤلالٛاء باؾدبٗاص ال٣اهىن الضازلي وجُبُ ٤ؤخ٩ام اإلاٗاَضة بىنٟها الىو
الالخ ٤الىاسخ للىو الؿاب ،٤ألن مشل َظا ال٣ى ٫وبن ُ
ًهض ١في خالت الخٗاعى بحن الدكغَٗاث الضازلُت بال ؤهه
ًهٗب الدؿلُم به في خالت الخٗاعى بحن الدكغَ٘ الضازلي واإلاٗاَضة الضولُت ٞ.خُبَُ ٤ظٍ ألازحرة ال ًاصي بلى وـر
ال٣اهىن الضازلي بهما ًاصي بلى اؾدبٗاص جُبُ٣ه في مجا ٫جُبُ ٤اإلاٗاَضة ،ؤو و ٠٢جُبُ٣ه م٘ اؾخمغاع جُبُ٣ه زاعط
مجا ٫جُبُ ٤اإلاٗاَضة .وٍغظ٘ طل ٪بهىعة ؤؾاؾُت مً هاخُت بلى ؤن ألانل في اإلاٗاَضاث الضولُت الخإُ٢ذ بط ًُىو
مىه ؤو بلٛائنا بةعاصة ؤَغاٞها والى مبضؤ وؿبُت ؤزغ اإلاٗاَضاث في مىاظهت
ٞحنا ٖلى مضة لؿغٍاننا ؤو ٖلى ظىاػ الاوسخاب ا
ؤَغاٞها ٣٦اٖضة ٖامت مً هاخُت ؤزغي(.)2
الٟغى الشاوي  :الخٗاعى بحن اإلاٗاَضة الؿاب٣ت وال٣اهىن الالخ: ٤

)1( Robert ZIMMERMANN ،op.cit n 227 p 222.
( )2د.أمُت عباس ،اؼبرجع السابق ص .2 0
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ًا
ًا
بطا ما جبحن لل٣اضخي الىَجي ؤن َىا ٥حٗاعيا خُ٣ُ٣ا بحن اإلاٗاَضة اإلاغجبُت ؤخ٩امها بمىيىٕ الجزإ وبحن ههىم
ًا
الدكغَ٘ الضازلي الىاظب الخُبُٖ ٤لى الجزإ والالخ ٤لخل ٪اإلاٗاَضةٞ ،ةهه ال مٟغ في َظٍ الخالت ؤًًا لَ ٌٟظا
الخٗاعى بال باؾدبٗاص ؤخضَما وجُبُ ٤آلازغ ،بال ؤن ألامغ ًسخلَ ٠ىا ٖلى مضي ٢ىة التي ًخمخ٘ بنا ٧ل مجنماٞ ،ةطا ٧اهذ
اإلاٗاَضة الضولُت جخمخ٘ ب٣ىة ؤٖلى مً ال٣اهىن الضازلي الالخ٦ - ٤ما َى الخا ٫في ٞغوؿا ٞ -ةن َظا ألازحر ال ٌؿخُُ٘
بخال ٫مدل اإلاٗاَضة واؾدبٗاص ؤخ٩امها بالغٚم مً حٗاعيها الخام مٗه بل ٌؿخمغ الٗمل بما جٟغيه اإلاٗاَضة مً
ؤخ٩ام.ؤما بطا ٧اهذ اإلاٗاَضة الضولُت جخمخ٘ ب٣ىة ال٣اهىن ٦ -ما َى الخا ٫في مهغ ٞ -ةن ال٣اهىن الالخ ٤بةم٩اهه اؾدبٗاص
ؤخ٩ام اإلاٗاَضة الضولُت.
أ  -الخٗاعى بين اإلاٗاَضة الؿابلت والدكغَ٘ الالخم في فغوؿا:
ًا
ظاء الضؾخىع الٟغوسخي الهاصع في  4ؤ٦خىبغ 1958واضخا بهضص ج٣غٍغ مبضؤ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ٖلى
الدكغَٗاث الىَىُت ( )1م٘ اياٞت فعٍ اإلاٗاملت باإلاشل ،خُض ههذ اإلااصة 55مىه ٖلى ؤن " :جخمخ٘ الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث
ًا
التي ًخم الخهضًٖ ٤لحنا ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحنا َ -ب٣ا لؤلويإ اإلا٣غعة  -بمجغص وكغَا ٢ىة ؤٖلى مً ٢ىة ال٣ىاهحن الضازلُت
بكغٍ ؤن ًلتزم الُغ ٝآلازغ باالجٟا ١ؤو اإلاٗاَضة ".وَى ما ٌٗجي بىيىح اؾدبٗاص جُبُ ٤ال٣ىاهحن الضازلُت واٞؿاح
اإلاجا ٫في الخُبُ ٤للمٗاَضة الضولُت اإلاخٗاعيت مٗها ؾىاء ٧اهذ َظٍ ال٣ىاهحن ؾاب٣ت ؤو الخ٣ه(.)2
وَى ما َب٣خه مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ًُ٢ت ماؾؿت ؤوالص َجري عامُل.خُض جخلخو و٢اج٘ جل ٪الضٖىي
ُ .1941وعٗٞذ صٖىي
باؾخحراص هبُظ ؤبٌُ مً اًُاليا ال جخىاٞغ ُٞه الٟىُت خؿب ال٣اهىن الٟغوسخي الهاصع في 13ؤ٦خىبغ
ظىاثُت يض اإلاؿاو ًٖ ٫جل ٪اإلااؾؿت بتنمت ظغٍمت الٛل الخجاعي ،واهًمذ بلى الضٖىي مهلخت الًغاثب ٚحر
اإلاباقغة لٗضم ص ٘ٞالًغاثب ًٖ صزىَ ٫ظا اإلاىخج وٖغيه للبُ٘ٞ.برؤجه مد٨مت ؤو ٫صعظت مً التنمت اإلايؿىبت الُه
وؤًضتنا في طل ٪مد٨مت الاؾخئىا٦ ٝما عًٞذ مد٨مت الى ٌ٣الًُٗ اإلا٣ضم يض خ٨م البراءة ٖلى ؤؾاؽ ؤن َظا اإلاىخج
ًا
ًا
ًا
جخىاٞغ ُٞه اإلاىانٟاث الٟىُت اؾدىاصا بلى مٗاَضة عوما للؿى ١ألاوعوبُت اإلاكتر٦ت والالثدت ع٢م 24والتي حٗض ٢اهىها هاٞظا
ؤٖلى مً ال٣ىاهحن الٗاصًت في ٞغوؿا.
ًا
ؤما مجلـ الضولت الٟغوسخي٣ٞ ،ض ٧ان خاؾما في اؾدبٗاص جُبُ ٤اإلاٗاَضة الؿاب٣ت وجُبُ ٤ال٣اهىن الالخ.٤و٢ض
ًا
 1968ماؾؿا ً٢اءٍ ٖلى ؤؾاؽ ؤن ال٣اضخي الىَجي ال ًمل ٪مغا٢بت
ؤ٦ض مى٣ٞه َظا في خ٨مه الهاصع في ؤو ٫ماعؽ
ال٣اهىن وال ٌؿخُُ٘ ؤن ًغ ٌٞجُبُٞ ،ٌ٤هى الظي ًدمى ال٣اهىن وَؿهغ ٖلى جُبُ٣ه وؤن مىده ؾلُت مغا٢بت مُاب٣ت
ال٣اهىن للمٗاَضة الضولُت َى في خ٣ُ٣خه بدض في صؾخىعٍت َظا ال٣اهىن ،وَى صوع ال ًسخو به وبهما ًىٗ٣ض َظا
ًا
الازخهام للمجلـ الضؾخىعي َب٣ا للضؾخىع.ول٣ض ٧ان َظا الً٣اء مدل اهخ٣اص مً ال٣ٟه الٟغوـي،والظي ًغي ؤن

)1(André HUET et Renée KOERING - JOULIN op.cit n 12 p 15 ou ils écrivent: " Une obsucurité une
fois dissipée ،le traité international doit être appliqué par le juge répressif aux litiges relevant de son
domaine d'application ،et ce ،aux lieu et place de toute réglementation interne ،car le traité a << une
"autorité supérieure à celle des lois >>.
( )2أنظر :د.سعيد على حسن اعبدار ،دكر القاضي يف تطبيق كتفسَت قواعد القانوف الدكرل العاـ  -رسالة للحصوؿ على درجة الدكتوراقكلية اغبقوؽ جامعة
اإلسكندرية ص .2 7 ،2 6
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ألامغ ال ًخٗل ٤بالغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣اهىن وبهما ًخٗل ٤بخُبُ ٤اإلااصة 55مً الضؾخىع ،وَى ما ؤ٢غٍ اإلاجلـ
.)1(1975
 1975وؤزظث به مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في 24ماًى
الضؾخىعي الٟغوسخي مىظً 15ىاًغ
ب  -الخٗاعى بين اإلاٗاَضة الضولُت الؿابلت والدكغَ٘ الالخم في مهغ:
طَب ٚالبُت ال٣ٟه في مهغ بلى بُٖاء اإلاٗاَضة الضولُت  -بٗض ببغامها والخهضًٖ ٤لحنا ووكغَا ٢ -ىة ال٣اهىن
ًا
.)2(2014ومً زم ً٩ىن خؿم
الٗاصي.و٢ض اؾدىضوا في طلٖ ٪لى هو اإلااصة 151و٣ٞا للخٗضًالث الضؾخىعٍت ألازحرة في ٖام
الخٗاعى بحن اإلاٗاَضة الؿاب٣ت والدكغَ٘ الالخ ٤مً زال ٫اإلاباصت الٗامت في الالٛاء والتي ج٣طخي بإن الالخٌ ٤ؿدبٗض
الؿاب ٤مً الخُبُ ،٤ؤي بمٗجى آزغ اؾدبٗاص ؤخ٩ام جل ٪اإلاٗاَض وجُبُ ٤ؤخ٩ام ال٣اهىن الالخٖ ٤لحنا(.)3
ًا
جُبُ٣ا لظل ٪خ٨مذ مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت بإهه " :بطا ٧اهذ مٗاَضة بغو٦ؿل ال جىُب ٤في نضص الى٣ل البدغي
الضولي بال في هُا ١مدضوصٞ ،ةهه ال ً٩ىن مً قإن َظٍ اإلاٗاَضة ؤن جازغ زاعط الىُا ١الظي حٗمل ُٞهٞ.لِـ مً قإننا
ًا
ؤن جازغ في ؤخ٩ام ٢اهىن الخجاعة البدغٍت الؿابٖ ٤لحنا بما ٌُٗض وسخا لها ،ألن الخٗاعى الظي ٌؿخدب٘ بلٛاء هو حكغَعي
بىو في حكغَ٘ الخ ٤ال ً٩ىن في خ٨م اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن اإلاضوي ،بال بطا وعص الىهان ٖلى مدل واخض ً٩ىن مً
ًا
اإلادا ٫بٖمالهما ُٞه مٗا ،ؤما بطا ازخل ٠اإلادل ٞةهه ًخٗحن الٗمل ب٩ل ٢اهىن في مجاله الخام في الخُبُ ٤وال ًمى٘ مً
طل ٪اػصواط الدكغَ٘ في ٢اهىن البلض الىاخض ألن الكاعٕ َى الظي ً٣ضع الخ٨مت مً َظا الاػصواط ولِـ ؤمام ال٣اضخي بال
ؤن ًُب ٤الدكغَ٘ ٖلى ما َى ٖلُه".
اإلاُلب الثاوي اللاهىن الضازلي هأؾاؽ إلايافدت حغٍمت الاججاع باللكغ
ًا
ًا
لم ج ً٨ظمُ٘ حكغَٗاث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗالم الٗغبي حٗؼٍؼا لخ٣ى ١ؤلاوؿانٖ ،لى الٗ٨ـ جماما ،ل٣ض
جبيذ الٗضًض مً َظٍ الضو ٫بٌٗ ال٣ىاهحن التي جُ٣ض خ٣ى ١ؤلاوؿان.بط جمى٘ بٌٗ الضو ٫اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت
( )NGOsمً الخهىٖ ٫لى ؤي جمىٍل مً ظهاث زاعط البالص ،بال ؤهه بالغٚم مً طل ٪ؤنضعث الٗضًض مً البلضان الٗغبُت
٢ىاهحن قاملت إلاداعبت ؤلاججاع بالبكغ مىظ ب٢غاع ألامم المجدضة لبروجى٧ى ٫مى٘ و٢م٘ ومٗا٢بت الاججاع باألشخام ،الؾُما
ًا
اليؿاء وألاَٟا( ٫بغوجى٧ى ٫ألامم اإلاخدضة) ( )4مىظ ٖكغ ؾىىاث.ول٣ض جبيذ جل ٪الضو٢ ٫ىاهِىا إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ
ًا
جماقُا م٘ ؤلالؼام الدكغَعي اإلاهاخب لبروجى٧ى ٫ألامم اإلاخدضة( ،)5الظي ّ
نض٢ذ ٖلُه مٗٓم ا٫صو ٫الٗغبُت(.)1

( ) فقد عرض على اجمللس الدستورم مشركع قانوف اإلجهاض اؿعمدل كالذل كافق عليو اجمللس النيايب للبحث يف مدل دستوريتو كـبالفتو للمعاىدة األكركبية غبقوؽ
اإلنساف كاغبريات األساسية ،كقد قرر اجمللس الدستورم أف الرقابة على احًتاـ مبدأ علو اؼبعاىدات على القوانُت ال ديكن فبارستها من خالؿ فحص مطابقة القوانُت
للدستور اؼبنصوص عليها يف اؼبادة .6
( )2كقد كاف الوضع كذلك يف دستور  97اؼبادة . 5
( )3نقض مدىن جلسة  0مايو  ، 996س  7ص  05رقم . 42
( )4بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص ،كخباصة النساء كاألطفاؿ ،اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية ،عرض للتوقيع يف
 2ديسمرب.2000 ،
(.)5اؼبادة  5منو.
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ُ
ل٣ض ق ّغٖذ جل ٪ال٣ىاهحن إلا٣ابلت الخضوص الضهُا إلا٣اًِـ م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ،التي بىو ٖلحنا ٢اهىن خماًت
ضخاًا ؤلاججاع بالبكغ ألامغٍ٩ي( ،)2الظي ًلؼم وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت بمٗاوهت خ٩ىماث الضو ٫ألازغي في مجهىصاتنم
إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ.
ًا
ويم ً٨ج٣ؿُم الضو ٫الٗغبُت بلى زالر مجمىٖاث ،جبٗا ل٣ىاهحن م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ الخانت ب٩ل صولت ،جًم
اإلاجمىٖت ألاولى الضو ٫التي ٢امذ بالٟٗل بؿً ٢ىاهحن إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ،وجخًمً جل ٪اإلاجمىٖت :ؾىعٍا(،)3
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة( ،)4الجؼاثغ( ،)5البدغًٍ( ،)6ظُبىحي( ،)7مهغ( ،)8ألاعصن( ،)9مىعٍخاهُا( ،)10ؾلُىت ُٖمان( ،)11اإلامل٨ت
ًا
الٗغبُت الؿٗىصًت(ُ٢ ،)12غ( ،)13ولبىان( ،)14وهجض صوال مشل الٗغا )15(١وال٩ىٍذ( )16حٗمل آلان ٖلى ؾً ٢ىاهحن إلا٩اٞدت

( ).كىذه البلداف يف تاريخ  2أكتوبر ،20 ،ىي :اعبزائر ،البحرين ،جيبويت ،مصر ،الكويت ،لبناف ،ليبيا ،موريتانيا ،اؼبغرب ،عماف ،اؼبملكة العربية السعودية،
سوريا ،تونس ،قطر ،العراؽ ،األردف كاإلمارات العربية اؼبتحدة .اؼبعاىدات اؼبتعددة األطراؼ اؼبودعة لدل األمُت العاـ ،ؾبلد  ،2فصل  ، 8رقم  ( 2أ)( ،عُدلت
أخَتان يف  2أكتوبر)20 ،
.http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xviii/xviii-12-a.en.pdf
( )2أنظر :قانوف ضباية ضحايا اإلذبار بالبشر لعاـ  2000أقساـ  08إذل  ، 09مدكنة الواليات اؼبتحدة رقم  22أقساـ  7 05إذل 7 06
( )3اؼبرسوـ التشريعي رقم ) (3لعاـ  2010اؼبتعلق جبرائم االذبار باألشخاص (سوريا).
( )4قانوف رقم  9 ،5نوفمرب( 2006 ،مكافحة جرائم اإلذبار بالبشر).
( )5قانوف رقم  0 -09مؤرخ يف  25فرباير سنة  ،2009يعدؿ كيتمم األمر رقم  56 -66اؼبؤرخ يف  8يونيو سنة  966كاؼبتضمن قانوف العقوبات .اعبريدة
الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،يف العدد الصادر بتاريخ  8مارس  ،2009ص .3
( )6القانوف رقم بتاريخ  9يناير ( 2008قانوف بشأف ؿباربة اإلذبار باألشخاص) (البحرين).أنظر:
( )7قانوف رقم  2 0الصادر بتاريخ  27ديسمرب ( 2007جيبويت).
( )8قانوف رقم  64لسنة ( 20 0قانوف بشأف مكافحة اإلذبار بالبشر ) اعبريدة الرظبية ،مايو ( 20 0مصر).
( )9قانوف  3مارس ( 2009منع اإلذبار بالبشر) (األردف).
( ) 0قانوف رقم  025لسنة ( 2003قانوف متعلق بقمع اإلذبار باألشخاص) ،الصادر بتاريخ  7يوليو ( 2003موريتانيا).
( ) أنظر :اؼبرسوـ السلطاين رقم ( 2008/ 26مرسوـ بإصدار ؽانوف مكافحة االذبار بالبشر ) 23 ،نوفمرب ،2008 ،مادة ُ ( 2عماف).
( ) 2أنظر :مرسوـ ملكي رقم ـ 40/لسنة ( 2009قانوف مكافحة جرائم اإلذبار بالبشر) ،أـ القرل 7 ،أغسطس ،2009 ،مادة ( 2اؼبملكة العربية السعودية).
( ) 3قانوف رقم  5لسنة ( 20بشأف مكافحة اإلذبار بالبشر) (قطر).باإلضافة إذل ذلك ،مادة  32من القانوف اعبنائي ربظر الرؽ ،مادة  322ربظر العمالة
القسرية ،كمادة  297ربظر الدعارة.تقرير اإلذبار يف األشخاص لسنة .20
(.) 4قانوف  64الصادر بتاريخ  24أغسطس( 20 ،معاقبة جردية اإلذبار باألشخاص) (لبناف).
(.) 5ربظر اؼبادة  35من الدستور العراقي بشكل صريح اإلذبار يف البشر.مادة  ،35قسم (جػ) ،دستور صبهورية العراؽ.2005 ،
( ) 6حيظر قانوف العقوبات الكوييت الرؽ يف اؼبادة  85كحيظر اإلجبار على فبارسة الدعارة يف اؼبادة  20تقرير اإلذبار يف األشخاص ،ص .22
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ًا
ؤلاججاع بالبكغ.وؤزحرا َىا ٥الضو ٫التي ماػالذ حؿخسضم ٢اهىن الٗ٣ىباث للٟهل في ٌ٢اًا ؤلاججاع في البكغ 1مشل
()6
جىوـ )2(،الُمً( ،)3اإلاٛغب )4(،لُبُا )5(،والؿىصان.
الفغٕ ألاوٌ :الىمىطج الاماعاحي
ًا ًا
ؤَخمذ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بمىيىٕ الاججاع بالبكغ اَخماما بالٛاٞ ،لم ً ٠٣بنا ألامغ ٖىض خض بنضاع
ًا
ًا
 )7( 2006لُهبذ َظا ال٣اهىن ألاو ٫مً هىٖه
 2006في 11هىٞمبر
٢اهىها قامال بكإن م٩اٞدت الاججاع با٫بكغ بغ٢م 51لؿىت
ًا
ًا
 2007والتي ٧ان لها صوعا ٞاٖال
ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي ،بل ٢امذ بةوكاء اللجىت الىَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ ٖام
ًا
ومازغا في جغؾُش مٟاَُم ؤؾاؾُت هدى مجخم٘ امً و٦ظا اهًمامها بلى ؤٚلب اله٩ى ٥الضولُت٦ ،ما ٖمضث بلى الخضعٍب
اإلا٨ش ٠ل٩اٞت الُ٣اٖاث ألامىُت باإلياٞت بلى الىُابت الٗامت والً٣اء وؤلاٖالمُحن والصخُٟحن (.)8
و٢ض ظاء َظا ال٣اهىن بٗض جهاٖض الًٛىٍ الضولُت في الؿىىاث ألازحرة ٖلى صولت الاماعاث ل٩ى جبظ ٫ظهىص ؤ٦ثر
 2005اتنمذ وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت خ٩ىمت
إلا٩اٞدت مشل َظٍ الجغاثمٟٞ.ي ج٣غٍغ خى ٫الاججاع بالبكغ ؤنضعجه ٖام

.أنظر :بشكل عاـ
in Countries of the Middle East: The Scope ،Especially Women and Children ،Trafficking in Persons
of the Problem and the Appropriate Legislative Responses
صحيفة فوردىاـ القانونية الدكلية ،بقلم د.ؿبمد م.مطر ،ؾبلد  -26مقاؿ ص  ،72من ص  734إذل .)2003( 745
.2يضع قانوف العقوبات التونسي عقوبات على العمالة القسرية (السجن  0سنوات) كالدعارة (السجن حىت  6سنوات).ربظر مادة  232التحريض على فبارسة
الدعارة بغض النظر عن موافقة أك عمر الضحية ،كيتضمن ذلك اؼبعاكنة ،اغبماية ،أك اؼبساعدة يف دعارة الغَت.قانوف  9يوليو ( 9 3قانوف اعبزاءات) ،مادة 232
(تونس)
( )3تنص اؼبادة  248من قانوف العقوبات اليمٍت على معاقبة كل من "اشًتل أك باع أك أىدل أك تصرؼ بأم تصرؼ كاف يف إنساف .ككل من جلب إذل البالد أك
صدر منها إنسانا بقصد التصرؼ فيو " باغببس عشر سنوات.ق ػرار صبهورم بقانوف رقم  2لسنة ( 994بشػػأف جرائم كعقوبات) مادة رقم ( 248اليمن).باإلضافة
إذل ذلك ،ذبرـ اؼبادة  6من قانوف حقوؽ الطفل دعارة األطفاؿ.تقرير اإلذبار يف األشخاص ،ص .388
) )4مادة  467من قانوف العقوبات (حظر عمالة األطفاؿ ) ،مادة ( 0حظر العمالة القسرية ) ،اؼبواد من  497إذل ( 499حظر اإلجبار على ممارسة الدعارة )
(اؼبغرب)؛ اؼبرسوـ اؼبلكي  1-59-413بتاريخ  26نوفمرب ( 962اؼبغرب).طبقان للحكومة اؼبغربية فإف قانوف اؽبجرة لعاـ  2003يستخدـ أيضان ؼبقاضاة مرتكيب
جردية اإلذبار بالبشر.مكتب مراقبة كمكافحة اإلذبار باألشخاص ،كزارة اػبارجية األمريكية ،تقرير اإلذبار يف األشخاص ( 242اإلصدار العاشر[ )20 0 ،يشار إليو
فيما بعد فيما يف ىذه الوثيقة بتقرير اإلذبار يف األشخاص  ،]20 0أنظر:
http://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf
) )5تقرير اإلذبار يف األشخاص  ،20ص .304
) )6حيث تعاقب اؼبادة  55من القانوف اعبنائي السوداين لعاـ  99تشغيل أماكن كبيوت الدعارة باغببس ؼبدة طبس سنوات ،ربظر اؼبادة  56إغواء أك خطف
أحدىم هبدؼ دفعو إذل فبارسة الدعارة ،كتعاقب اؼبادة  63من يسخر اآلخرين للعمل بالغرامة أ ك اغببس ؼبدة ال تتجاكز السنة الواحدة .تقرير اإلذبار يف األشخاص
عاـ  ،20 0ص .305
( )7كيفرض ىذا القانوف عقوبات رادعة تصل إذل السجن مدل اغبياة على مرتكىب جرـ االذبار بالبشر
عدع ،اؼبرجع السابق ،ص .25
الد ُ
( )8اؼبستشار أشرؼ ُ
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الاماعاث بإننا " ال جخُ٣ض ٧امال بإصوى اإلاٗاًحر للخسلو مً الاججاع بالبكغ " بإننا " ال ج٣ىم بجهىص ملخىْت لٟٗل طل" ٪
و٣ٞا لىو الخ٣غٍغ(.)1
ًا
وللى٢ىٖ ٝلى الضوع الهام الظي جلٗبه اللظىت الىَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،جىٗغى جباٖا الزخهاناث َظٍ
ًا
اللجىت واإلاغج٨ؼاث ألاعب٘ التي حٗخمض ٖلحنا اللجىت جىُٟظا إلؾتراجُجُتنا.
ً
أوال :ازخهاناث اللجىت الىَىُت إلايافدت الاججاع باللكغ
ًا
٦ما ط٦غها جلٗب اللجىت الىَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ صوعا في ٚاًت ألاَمُت في جغؾُش مٟاَُم ؤؾاؾُت هدى
مجخم٘ امًٞ ،هي ج٣ىم بضعاؾت وجدضًض الدكغَٗاث اإلاىٓمت للمؿاثل اإلاخٗل٣ت باالججاع بالبكغ بما ًد ٤٣الخماًت
ًا
اإلاُلىبت لهم و٣ٞا للم٣خًُاث الضولُت ،وتنخم بةٖضاص الخ٣اعٍغ  -بالخيؿُ ٤م٘ ألاظهؼة اإلاٗىُت بالضولت  ًٖ -الخضابحر التي
اثزظتنا الضولت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ٦ ،ما حؿاَم في وكغ الىعى باإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باالججاع بالبكغ وطلَ ًٖ ٪غ١
ٖ٣ض اإلااجمغاث والىضواث واليكغاث والخضعٍب وٚحرَا بما ًد ٤٣ؤَضا ٝاللجىتَ.ظا ًٞال ًٖ ؤننا ج٣ىم بالخيؿُ ٤بحن
مسخل ٠ؤظهؼة الضولت اإلاٗىُت مً وػاعاث وَُئاث ًٝما ًخٗل ٤بم٩اٞدت َظٍ الجغٍمت ومخابٗت ما ًخم في َظا الكإن هاَُ٪
ًٖ اإلاكاع٦ت م٘ َظٍ الجهاث في اإلااجمغاث واإلاىخضًاث الضولُت وه٣ل وظهت هٓغ الضولُت في اإلاداٞل الضولُت.
ً
ً
زاهُا :اإلاغجىؼاث ألاعب٘ التي حٗخمض ٖليها اللجىت جىفُظا إلؾتراجُجُتها
حٗخمض صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖلى ع٧اثؼ ؤعب٘ في ؾبُل جىُٟظ بؾتراجُجُتنا جخمشل ؤولها في جُىٍغ الدكغَٗاث
وال٣ىاهحن طاث الهلت بً٣اًا الاججاع بالبكغ ،وجخمشل زاهحنا في جم٨حن الجهاث اإلاٗىُت مً جُبُ ٤بظغاءاث عاصٖت
ًا
وو٢اثُت ،ؤما الغ٦حزة الشالشت ٞخخمشل في جإمحن الخماًت والضٖم ٫إلاخًغعًٍ مً َظا الىىٕ مً الجغاثم ،وؤزحرا جىؾُ٘ اٞا١
الخٗاون الشىاجي والضولي إلا٩اٞدت َظا الىىٕ مً الجغاثم.
 - 1جُىٍغ الدكغَٗاث وال٣ىاهحن طاث الهلت بً٣اًا الاججاع بالبكغ.
 - 2جم٨حن الجهاث اإلاٗىُت مً جُبُ ٤بظغاءاث عاصٖت وو٢اثُت.
 - 3جإمحن الخماًت والضٖم للمخًغعًٍ مً َظا ظغاثم الاججاع بالبكغ.
 - 4جىؾُ٘ آٞا ١الخٗاون الشىاجي والضولي إلا٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ.
 - 1جُىٍغ الدكغَٗاث وال٣ىاهحن طاث الهلت بً٣اًا الاججاع بالبكغ.
ًا
 2006الخام بم٩اٞدت البكغ مدؿ٣ا م٘ الدكغَٗاث الاجداصًت الىاٞظة واإلاخٗل٣ت
نضع ال٣اهىن ع٢م 51لؿىت
بضزى ٫وب٢امت ألاظاهب ،وجىُٓم ٖال٢اث الٗمل وجىُٓم اإلاكاع٧اث الغٍايُت ٦ؿبا ١الهجً ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫وؤلاظغاءاث
( ) كرد يف تقرير االذبار بالبشر لعاـ  2005الصادر من كزارة اػبارجية األمريكية أف كال من االمارات العربية كاؼبملكة السعودية يعدا من اكثر الدكؿ العربية استغالال
للنساء كاالطفاؿ كسوؼ نتناكؿ اغبديث عنهما كمثاؿ ألكثر الدكؿ العربية استغالال لألطفاؿ ( تصنيفان ثالثان) ،كقبل اػبوض يف ذلك كاف علينا القاء الضوء على تلك
التصنيفات أك التقسيمات اليت قسمت إليها الدكؿ كفقان ؼبدل التزامها باؼبعايَت اليت نص عليها قانوف ضباية ضحايا االذبار بالبشر بالواليات اؼبتحدة.
.
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ًا
الجىاثُت و٢اهىن الٗ٣ىباثٟٞ.ي ماصجه ألاولى حٗغٍٟا لجغٍمت الاججاع بالبكغ وبلى يمىه بإهه ٗٞل مً ؤٗٞا ٫الاؾخٛال٫
وال٣ؿغ٦.ما ًىو طاث ال٣اهىن ٖلى ؤ٢صخى الٗ٣ىباث بما في طل٣ٖ ٪ىبت السجً اإلاابض وَُٛى ٧اٞت نىع الاججاع بالبكغ
ٞال ً٣خهغ ٖلى الغ ١اإلا٣ى٘ بل ًدؿ٘ لِكمل الاؾخٛال ٫الجيسخي وٖمالت ألاَٟا ٫واإلاخاظغة باألًٖاء البكغٍت (.)1
ومً زال ٫جُبُ٣ه في الؿىىاث اإلاايُت وم٘ اػصًاص الىعي بم٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ ،ا٢خًذ الخاطة
ًا
إلصزا ٫حٗضًالث ٖلى بٌٗ مىاصٍ لُهبذ ؤ٦ثر اجٟا٢ا م٘ بغوجى٧ى ٫بالحرمى٢ ،امذ اللجىت الىَىُت بدكُ٨ل لجىت مهٛغة
مىبش٣ت ٖجنا ،جخ٩ىن مً ٢اهىهُحن ومؿدكاعًٍ إلظغاء الخٗضًالث الالػمت ،و٢امذ َظٍ اللجىت بةظغاء الالػم وجم عَ ٘ٞظٍ
الخٗضًالث بلى الجهاث اإلاٗىُت بالضولت الٖخماصَا.
٦ما ًىو ٢اهىن الاججاع بالبكغ ؤلاماعاحي في اإلااصة 16مىه ٖلى جُبُ٣ٖ ٤ىباث ناعمت ٖلى م٣ترفي جل ٪الجغاثم،
ٞختراوح ٖ٣ىباث السجً بحن الٗام الىاخض والسجً اإلاابض ،وجتراوح الٛغاماث اإلاالُت بحن ماثت ال ٠صعَم وملُىن صعَم.
وبالغٚم مً انضاع ال٣اهىن ع٢م٫ 51ؾىت 2006الخام بم٩اٞدت البكغ ،ؤنضعث صولت ؤلاماعاث مً هاخُت
 2006في قإن الخٗاون الً٣اجي الضولي اإلاخباص ٫في اإلاؿاثل الجىاثُت – بما في طل ٪ظغٍمت
ال٣اهىن الاجداصي ع٢م 39لؿىت
الاججاع بالبكغ في اإلاىاص مً  6بلى - 37وجخًمً مىاصٍ قغوٍ وخاالث حؿلُم اإلاجغمحن وُُٟ٦ت اؾخ٣با ٫ؤلاهاباث
الً٣اثُت الضولُت وقغوَها وُُٟ٦ت جىُٟظَا٦ ،ما جلتزم مً هاخُت ؤزغي بال٣ىاهحن الضولُت مً زال ٫الخهضًٖ ٤لى
اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث الضولُت بلى حؿهم في الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز ؾىاء يض اإلاغؤة ؤو الُٟل ٧اجٟاُ٢ت ألامم
اإلاخدضة للً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغي وٚحرَا.
 – 2الغ٦حزة الشاهُت جم٨حن الجهاث اإلاٗىُت مً جُبُ ٤بظغاءاث عاصٖت وو٢اثُت:
ًا
ً ،2010ضزل
 169متنما في ٖام
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلاخهاثُاث حكحر بلى جم ً٨الؿلُاث مً يبِ 152ضخُت و
مٗٓمها جدذ مٓلت الاؾخٛال ٫الجيسخي ؤو زاعظه٧ ،اإلظباع ٖلى الٗمل والسخغة صون ؾضاص الغواجب وألاظىع ،ؤو بُ٘
ألاَٟا.٫وهي حٗض ظغاثم صزُله ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاماعاحي.ولٗل َظٍ الىجاخاث التي جد٣٣ذ في و٢ذ ُ٢اسخي ًا٦ض خغم
ًا
الجهاث اإلاٗىُت ٖلى الخهضي لهظٍ الٓاَغة الخُحرة ،ومً ؤظل طل ٪جبظَ ٫ظٍ الجهاث ظهىصا ٦بحرة في حٗضًل ال٣اهىن
ع٢م 51لُىا٦ب اإلاخٛحراث واإلاؿخجضاث اإلادلُت والٗاإلاُت (ٞ.)2ةطا ٢امذ الضولت بالخهضًٖ ٤لى مٗاَضة ما ،و٧ان مً يمً
بىىصَا ما ًخٗاعى م٘ ٢اهىننا الضازلي ٞلِـ ؤمامها ؾىي حٗضًل ال٣اهىن الضازلي ؤو الخدٖ ٟٔلى ما جغاٍ ٚحر مىاؾب
مً مىاص زانت باالجٟاُ٢ت (.)3
و٢ض اجسظث صولت ؤلاماعاث الٗغبُت جضابحر ٖضة لًبِ مىاٞظ الضزى ٫بلى الضولت ومجنا ع ٌٞبُٖاء ؤلاطن بالضزى٫
لؤلَٟا ٫مً بٌٗ الضو ٫بطا ٧اهذ ؤؾمائنم مًاٞت ٖلى ظىاػاث ؾٟغ ألاَل ؤو ألا٢اعب( ،)4وطل ٪بٛغى خماًتنم مً
حٗغيهم لالؾخٛال ،٫وحكترٍ ؤلاماعاث يغوعة خُاػة مشل َاالء ألاَٟا ٫ظىاػاث ؾٟغ مىٟهلت وجإقحراث مؿخ٣لت ختى
ًم ً٨للٗاملحن في الهجغة والجىاػاث مً الى٢ىٖ ٝلى ألاَٟا ،٫ومخابٗت جدغ٧اتنم والٗىصة بلى بالصَم ألانل م٘
عدع ،اؼبرجع السابق ،ص .26
الد ُ
( ) اؼبستشار أشرؼ ُ
عدع ،اؼبرجع السابق ،ص .26
الد ُ
( )2اؼبستشار أشرؼ ُ
( )3أنظر :مؤلفنا السابق اإلشارة اليو بعنواف اإلنابة القضائية الدكلية ص .233
( )4العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزـم ،اؼبرجع السابق ،ص .233
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طوينم.ومً يمً ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت لًبِ مىاٞظ الضزى ٫بلى صولت ؤلاماعاث اؾخسضام ج٣ىُت بهمت الٗحن لًبِ خاالث
صزى ٫الىاٝصًً اإلابٗضًً( )1وجُُ٣ض وؿبت ٦بحرة مً جإقحراث الؼٍاعة بإ٢اعب وؤنض٢اء الىاٞضًً اإلاُ٣محن في الضولت للخض
ؾىء اؾخٛالَ ٫ظٍ اإلا٨ىت٦.ما جدغم الضولت ٖلى الخٗاون م٘ الؿٟاعاث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت لدؿلُِ الًىء ٖلى
َظٍ الًُ٣ت الؾُما في الضو ٫اإلاهضعة مً ؤظل اإلاؿاَمت ٝيالً٣اء ٖلى َظٍ الجغٍمت٦.ما جىانل الكغَت ؤلاماعاجُت
ًا
مغا٢بت قغ٧اث الؿُاخت التي حؿخ٣ضم اليؿاء بلى ؤعى الضولت ٞهي جٟغى ُ٢ىصا ٦شحرة ٖلى صزى ٫ؤلاهار صون ؾً
ًا
الشالزحن ٚحر اإلاتزوظاث ل٩ىننا الٟئت ألا٦ثر حٗغيا إلاساَغ الاججاع بالبكغ.بِىما جىاظه جل ٪الكغ٦ت التي ًصبث مماعؾتنا
ألوكُت ٚحر ٢اهىهُت ٖ٣ىبت الٛاء جغزُهها.
 – 3الغ٦حزة الشالشت :جإمحن الخماًت والضٖم للمخًغعًٍ مً َظا ظغاثم الاججاع بالبكغ.
ًا
ًا
ًٞال ًٖ الاَخمام بالجاهب الدكغَعي مً ٢بل صولت ؤلاماعاث اإلاخمشل في بنضاعَا ؤو ٫حكغَٗا ٖغبُا زام
ًا
بم٩اٞدت الاججاع بالبكغ وبيظاص آلالُاث اإلاىاؾبت لخُبُ٣ه ،بال ؤهه اَخم ؤًًا بالجاهب ؤلاوؿاوي لهظٍ اإلاؿإلت.وجلٗب
ًا
اللجىت الىَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ صوعا مؼصوظا في ٚاًت الخُىعة وألاَمُت؛ ٞلم ً٣خهغ صوعَا ٖلى ججغٍم ؤلاججاع
بالبكغ ويبِ مغج٨بُه بهما بلى خماًت الطخاًا٣ٞ ،ض خغنذ ٖلى جًمًً مىهجها بَال ١مباصعاث َامت جغ٦ؼ ٖلى
ًا
الطخاًا وجدضص ُُٟ٦ت حٗامل ألاظهؼة اإلاٗىُت بالضولت وزانت ظهاػ الكغَت مٗهم و٦ظا جىؾُ٘ بغامج الضٖم والغٖاًت
وجىٞحرَا لهم بك٩ل ؾغَ٘ وٖاصٗٞ.٫لى ؾبُل اإلاشا ٫جىٓغ صولت ؤلاماعاث بلى ضخاًا الاؾخٛال ٫الجيسخي ٖلى ؤننم ضخاًا
ًدخاطون بلى جىٞحر الخماًت والضٖم وطل ٪مً زال ٫بغامج بٖاصة الخإَُل وؤلاعقاص ،بال ؤن طل ٪ال ًمى٘ الجاوي مً
الٗ٣ابٗٞ ،لى الغٚم مً ُ٢ام اللجىت بالجاهبحن ؤلاوؿاوي والجؼاجي بال ؤن ل٩ل مجنما مجاله.م٘ الخ٩ىماث ألاظىبُت
واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في بٌٗ ما ًُشاع لضينا مً ٌ٢اًا في َظا الىىٕ.
ولخ٩ىمت ؤلاماعاث سجل خاٞل في مجا ٫ج٣ضًم الخماًت واإلاؿاٖضة لطخاًا الاؾخٛال ٫الجيسخي ،بط ج٣ىم بصاعاث
الكغَت بخىٞحر اإلاإوي وؤلاعقاص لهم٦ ،ما جخٗاون الخ٩ىمت.
ومً اإلاباصعاث الهامت اإلاخسظة إلاؿاٖضة ضخاًا الاججاع بالبكغ بضولت ؤلاماعاث ماؾؿت صبى ا٫زحرًت لغٖاًت اليؿاء
 2007لخ٩ىن الخُىة ألاولى باججاٍ بيٟاء الُاب٘ اإلااؾسخي ٖلى
وألاَٟا :٫وهى ماؾؿت مجخم٘ مضوى ؤوكئذ في صبى ٖام
()2
ؤوكُت صٖم ضخاًا ؤٖما ٫الٗى ٠والايُهاص بما ًخماشخى م٘ اإلاٗاًحر الضولُت  ،مغ٦ؼ الضٖم الاظخماعي في ؤبى ْبى :وَى
ًا
مغ٦ؼ جضًغٍ بصاعة قغٍة ؤبى ْبى وٍ٣ضم اإلاؿاٖضة لطخاًا الجغاثم بهٟت ٖامت والاججاع بالبكغ زانت ،الاصاعة الٗامت
لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في صبى ،مغ٦ؼ بًىاء اليؿاء وألاَٟا ٫ضخاًا الاججاع بالبكغ في ؤبى ْبى ،وبغهامج جىٞحر مغا٦ؼ
ؤلاًىاء في ٧اٞت ؤعظاء الضولت.
 -4الغ٦حزة الغابٗت :جىؾُ٘ آٞا ١الخٗاون الشىاجي والضولي إلا٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ.

( ) مقالة بعنواف تقرير االذبار بالبشر لعاـ  2005على موقع  uae.usembassy.gov/traffickingreport5.htm1على شبكة اؼبعلومات الدكلية (
انًتنت).
عدع ،اؼبرجع السابق ،ص .26
الد ُ
( )2اؼبستشار أشرؼ ُ
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ًا
بًماها مً صولت ؤلاماعاث بدخمُت الخٗاون الضولي في مجا ٫م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،واهُال٢ا مً بًماننا بإَمُت
جيؿُ ٤ظهىص م٩اٞدت َظٍ الٓاَغة الخُحرة٣ٞ ،ض وٗ٢ذ صولت ؤلاماعاث زال ٫ألاٖىام اإلاايُت اجٟاُ٢اث م٘ ٖضص مً
الضو ٫اإلاغؾلت للٗمالت اإلاهاظغة مجنا مشل الُٟلُبحن والهىض وبا٦ؿخان وهِبا ٫وؾحرًاله٩ا وبىجالصٌل والهحن وجاًالهض
ًا
والٟلبحن لخىُٓم جض ٤ٞالٗمالت مجنا٣ٞ.ض ؤصي الخٗاون م٘ صو ٫مشل الٟلبحن والهىض مشال بلى بٖالن َاجحن الضولخحن عًٞهما
مىذ جغازُو الهجغة لليؿاء الغاٚباث بالٗمل في اإلاىُ٣ت والالحي ج٣ل ؤٖماعًَ ًٖ زمؿت وٖكغًٍ في صولت الٟلبحن
ًا
وزالزحن ٖاما في الهىض ،وطل ٪لخماًتنً مً اخخما ٫حٗغيهً لالؾخٛال ٫وؾىء اإلاٗاملت في خحن َغخذ صو ٫ؤزغي مشل
اهضوهِؿُا وؾحرًاله٩ا جدضًض مؿخىي مٗحن مً ألاظىع.
و٦جؼء مً بؾتراجُجُتنا الىَىُت والضولُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ ٣ٞض ٢امذ صولت ؤلاماعاث في ماًى2007
 )2000التي جدخىي ٖلى بىىص مخٗل٣ت
بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت للٗام (
 2009نض٢ذ صولت ؤلاماعاث ٖلى بغوجى٧ى ٫ألامم
بالخٗاون الضولي في مجا ٫الخهضي لجغاثم الاججاع بالبكغ ،وفي ٞبراًغ
اإلاخدضة الخام بمى٘ و٢م٘ ومٗا٢بت الاججاع باألشخام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا( ٫بغوجى٧ى ٫بالحرمى) ،وَى ؤخض
البروجى٧ىلحن اإلا٨ملحن الجٟاُ٢ت الجغٍمت اإلاىٓمت(.)1
ج٣ضًغ مجهىصاث صولت ؤلاماعاث الٗغبُت في مجا ٫الاججاع بالبكغ:
حٗض صو٫ة ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بلض وظهت لؤلشخام اإلاخاظغًٍ مما ؤصي ٖلى ؤن ٌك٩ل
ألاظاهب ٞحنا خىالي %85مً ٖضص الؿ٩ان وجمشل الٗمالت ألامىُت ٞحنا وؿبت %98مً حجم ال٣ىي الٗاملت بالبالص
ًا
وزهىنا في الُ٣إ الخام.
وٍضعط ج٣غٍغ وػاعة الخاعظُت بالىالًاث المجدضة ألامغٍُ٨ت في ج٣غٍغَا الؿىىي؛ ؤن الٗما ٫الظًً ًإجىن لضولت
ؤلاماعاث مً طوي اإلااَالث البؿُُت ؤو الٗما ٫الظي ٌٗخمضون ٖلى ألاصاء البضوي  ِ٣ٞبط ًضعظهم ٦طخاًا اججاع باٖخباع
ؤننم ٖغيه للٗمالت اإلا٨غَت صون ؤظغ مىاؾب ؤو عٖاًت اظخماُٖت ؤو صخُت مىاؾبت(.)2
٦ما سجلث بٌٗ الخ٣اعٍغ الىاعصة مً بلضان قغ ١آؾُا وؤوعوبا والاجداص الؿىُٞتي الؿاب ٤بظباع وؿاء ٖضة مً
بلضان ؤطعبُجان و٧اػازؿخان وؤو٦غاهُا وعوؾُا وصو ٫قغ ١ؤؾُا وؤوعوبا الكغُ٢ت ٖلى الٗمل في مجا ٫البٛاء والاؾخٛال٫
الجيسخي
وعٚم ؤن خ٩ىمت ؤلاماعاث – ٦ما ً٣ى ٫الخ٣غٍغ – ٢ض خٓغث بقغا ٥ألاَٟا ٫جدذ ٖمغ 15ؾىت في ؾبا٢اث
الخُى ٫والهجً ،الا ؤن مخابٗت جىُٟظ طل ٪جٖ ٘٣لى َُئت ٚحر خ٩ىمُت هي ظمُٗت ؾبا ١الهجً٦ ،ما ؤن حكغَٗاث الٗمل
بالضولت جدٓغ الٗمل إلاً َم ؤ٢ل مًٖ 15ام ول٣ض ؤيا ٝالخ٣غٍغ ؤن َاثٟت الخضم اإلاجزلحن ؤو الٗما ٫الؼعاُٖحن
ًخٗغىون ألٖما ٫السخغة وال حكملهم الخماًت ال٣اهىهُت ب٣اهىن الٗمل وٖاصة ًخم جغخُل ضخاًا الاججاع ؾىاء مً
اليؿاء ؤو ألاَٟا ٫ؤو الٗما ٫زاعط البالص.

( ) أنظر :العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزمي ،اؼبرجع السابق ،ص . 99
( )2د.فبدكح عبد اغبميد عبد اؼبطلب ،االذبار بالبشر 20 0 ،ص .32
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وؤيا ٝالخ٣غٍغ ،بهه في هُا ١مداعبت البٛاء٣ٞ ،ض جم بنضاع حٗلُماث جمى٘ اليؿاء ٚحر اإلاتزوظاث الالحي جدذ
ًا
ًا
ألاعبٗحن ٖاما مً الخهىٖ ٫لى جإقحرة للؿُاخت وزهىنا للجيؿُاث ألاوعوبُت (ؤوعوبا الكغُ٢ت) ؤو صو ٫البل٣ان ؤو صو٫
الاجداص الؿىُٞتي الؿاب ٤ؤو صو ٫قغ ١ؤؾُا.
وبالغٚم مً اإلاداصزاث اإلا٨شٟت اإلاؿخمغة – لخ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة – واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت واإلاىٓماث
الضولُت زال ٫الؿيخحن المايِخحن ،بال ؤن خ٩ىمت الاماعاث ٢ض ٞكلذ باجساط اظغاء ملخىّ إلاٗالجت مكا٧لها اإلاخٗل٣ت
باالججاع ،وخماًت الطخاًا لظا عئي ؤهه ًيبػي ٖلى خ٩ىمت الاماعاث ؤن حؿً وجُب٢ ٤اهىن قامل ًخٗل ٤باالججاع ً٣ضم
ًا
بخجغٍم ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الاججاع وجامً خماًت ضخاًا الاججاع.وٖلى الخ٩ىمت ؤن جبضؤ ؤًًا بةظغاءاث هٓامُت مً ؤظل
جدضًض ضخاًا الاججاع مً بحن آال ٝاليؿاء ألاظىبُاث اللىاحي ًخم ال٣بٌ ٖلحنً وجغخُلهً لبالصًَ ٧ل ٖام هدُجت
جىعَهً في ؤٖما ٫البٛاء.وٖلى الخ٩ىمت اجساط زُىاث ٞىعٍت إله٣اط وعٖاًت ال٨شحر مً ألاَٟا ٫ألاظاهب الظًً ًخم
الاججاع بنم ب٫ي الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة للٗمل ٦غا٦بي هجً وإلٖاصتنم بلى بالصَم ٖبر ٢ىىاث عؾمُت بن ؤم.ً٨وٖلى
الخ٩ىمت ؤن جإزظ اظغاءاث ؤ٢صخى ب٨شحر مً ؤظل الخد ٤ُ٣م٘ َاالء اإلاؿئىلحن ًٖ الاججاع باألَٟا ٫بلى الاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة وم٣اياتنم وبصاهتنم (.)1
 2003هي ؤعمىُا –
2002م بلى اإلاؿخىي الشاوي في ٖام
وٍالخٔ ؤن الضو ٫التي اهخ٣لذ مً اإلاؿخىي الشالض في ٖام
البدغًٍ – عوؾُا البًُاء – ٧امبىصًا – اهضوهِؿُا – لبىان – ُ٢غ – عوؾُا – الؿٗىصًت – ٧اػ٦ؿخان (.)2
الفغٕ الثاوي :الىمىطج اإلاهغي

( ) العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزمي ،اؼبرجع السابق ،ص .96
( )2حيث قد قسمت كزارة اػبارجية بالواليات اؼبتحدة األمريكية يف تقريرىا السنوم الدكؿ على ثالث فئات
معايَت الفئة األكذل:
 .تبٍت الدكلة اسًتاتيجية غبظر االذبار بالبشر مع إصدار تشريعات بذلك.
 .2أف تشمل تشريعات الدكلة عقوبات رادعة للجرائم الفادحة مثل حاالت اإلجبار القصول أك االذبار الذ م يستلزـ االغتصاب أك اػبطف أك الذل يسبب الوفاة
للضحايا.
 .3أف تكوف لدل الدكلة معايَت كآليات ؿبددة ؼبكافحة االذبار بالبشر.
معايَت الفئة الثانية:
تعمل على تفعيل تشريعات ؼبكافحة االذبار بالبشر كالعمل اؼبستمر على ربديثها.
 2لديها برامج غبماية ضحايا االذبار كيشمؿ ذلك اؼبساعدة الشرطية كالقضائية كالصحية كبرامج التوعية للوقاية العامة.
 3التنسيق كالتعاكف الدكرل كخصوصان يف ؾباؿ احملاكمات كالتحقيق اعبنائي.
 4متابعة اؽبجرة السكانية سواء صادرة منها أك إليها كربديد أمناط اؽبجرة حبيث سبنع الوقوع ضحية االذبار بالبشر.
 5مكافحة الفساد بُت اؼبسؤكلُت العاملُت بالدكلة إذا ثبت تورطهم بشكل أك آخر يف االذبار البشر.
معايَت الفئة الثالثة:
مدل انتشار االذبار يف البلد اؼبعٍت.
 2مدل تواطؤ اؼبسؤكلُت اغبكوميُت يف عمليات االذبار بالبشر.
 3مدل قدرة الدكلة طبقا لظركفها كمواردىا لاللتزاـ بسياسات مكافحة االذبار بالبشر.
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ؤػاء َظا الاَخمام الضولي وؤلا٢لُمي الؿاب ٤الاقاعة بلُه في م٩اٞدت جل ٪الجغٍمت إلاا جمشله مً زُىعة ٖلى اإلاجخم٘
الضولي ٩٦ل ختى في الضو ،٫التي ال جغج٨ب ٞحنا مشل َظٍ الجغاثم صٖا طل ٪مهغ بلى وي٘ جضابحر للخهضي للجغٍمت اإلاىٓمت
بهٟت ٖامت وظغٍمت الاججاع بالبكغ بهٟت زانت (.)1وْهغ طل ٪واضخا ٖىض اصعاظها للهجغة ٚحر المقغوٖت في اجٟاُ٢ت
اإلاكاع٦ت اإلاهغٍت ألاوعبُت بٗض ؤن جٟا٢مذ زُىعة َظٍ الٓاَغة ٖلى اإلاؿخىي الىَجي والا٢لُمي(.)2وللى٢ىٖ ٝلى اإلاى٠٢
اإلاهغي ُٞما ًسو م٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ ًجب الخٟغ٢ت بحن اإلاجهىصاث الضولُت اإلابظولت مً ظاهب مهغ في
مجا ٫م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،والؿُاؾت الجىاثُت إلا٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ في مهغ.
أوال :اإلاجهىصاث الضولُت اإلابظولت مً حاهب مهغ في مجاٌ ميافدت الاججاع باللكغ
أ  -الخهضًم ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت
ؾب ٤الخضًض ًٖ البروجى٧ىالث الضولُت التي جىاولذ ججاعة البكغ والغ ٤ُ٢واؾخٛال ٫اإلاغؤة والُ ٫٠باإلاى٘
ًا
والخجغٍم.جل ٪البروجى٧ىالث التى ٢ض ؤٖضصث زهُها إلا٩اٞدت جل ٪الجغاثم ،ؤما الاجٟاُ٢ت التي هدً بهضصَا لم ًً٨
نمُم مىيىٖها م٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ بإهماَها اإلاٗلىمت لضًىا خُض ؤن مىيىٕ َظٍ الاجٟاُ٢ت ًخمشل في
ًا
جىَُض الخٗاون الا٢خهاصي ووي٘ ؤًٞل الؿبل ٫خغ٦ت الخجاعة ألظل ا٢امت مىُ٣ت خغة جضعٍجُا زالٞ ٫ترة اهخ٣الُت بحن
َغفي الاجٟاُ٢ت وَما مهغ وصو ٫الاجداص الاوعبي ،ومً زالَ ٫ظٍ اإلاىٓىمت جىاولذ الاجٟاُ٢ت م٩اٞدت الهجغة ٚحر
ًا
اإلاكغوٖت هٓغا إلاا اؾدكٗغث به صو ٫الاجٟاُ٢ت مً ؤَمُت الخهضي لهظٍ الٓاَغة إلاا جمشله مً آزاعٍ الؿلبُت ٖلى
الا٢خهاص مىيىٕ َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وطل ٪مً زال ٫وي٘ ؤؾـ للخٟاَم لخل مكا٧ل الٗمالت في ؤعاضخي َغفي الاجٟاُ٢ت
جل ٪اإلاكا٧ل التي مً قإن بًٗها ؤن ًاصي بلى الهجغة ٚحر اإلاكغوٖت ،وطل ٪بخسْ ٠ُٟغو ٝالهجغة مً زال ٫جدؿحن
الٓغو ٝاإلاِٗكُت لضي الضو ٫الُاعصة لل٘مالت .
لم جدٔ اجٟاُ٢ت ججاعٍت بظل ٪ال٨م ال٨بحر مً الاَخمام الظي خُٓذ به اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت اإلاهغٍت – ألاوعبُت التي
 2001بحن ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ُ٦غ ٝؤو ٫والجماٖاث ألاوعبُت وصولها ألاًٖاء ُ٦غٝ
جم الخىٖ ُ٘٢لحنا فيً 25ىهُى
زان والظي ًخم بمىظبه الضزى ٫في مكاع٦ت بًً مهغ مً ظاهب والاجداص ألاوعبي وصولت ألاًٖاء مً ظاهب آزغ وبجاهب
طل ٪الاَخمام الظي خُٓذ به َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞةننا ؤًًا وؤ٦ثر مً ؤي اجٟاُ٢ت ججاعٍت ؤزغي ال٢ذ جباًً في وظهاث الىٓغ
والغئي خىلها.
ًا
٧ 2001اهذ الاجٟاُ٢ت مدىعا للٗضًض مً اإلاىا٢كاث وماصة
ٗٞلى مضي ؤ٦ثر مً ؾذ ؾىىاث ٢بل ابغامها في ٖام
ؤؾاؾُت في ؤ٦ثر مً خل٣ت ه٣اقُت وخىاع.وبٗض ان ؤنبدذ الُىم الاجٟاُ٢ت واٗ٢ا ملمىؾا وبٗض ؤن ٢ام الُغٞان ـ اإلاهغي
وألاوعبي ـ ـ بالخىٖ ُ٘٢لحنا ،وبٗض البضء في جُبُ٣ها آن ألاوان ؤن هل٣ى الًىء ٖلحنا لِـ ٖلى ظاهبنا الا٢خهاصي البدذ،
ول٪ن ٖلى ظاهب ًخٗل ٤ببدشىا َظا جىاولخه الاجٟاُ٢ت في الٟهلحن ألاو ٫والشاوي مً الباب الؿاصؽ مجنا؛ وَى الهجغة ٚحر
اإلاكغوٖت.وبن ٧اهذ جل ٪الاجٟاُ٢ت جىاولذ ؤًًا باالَخمام ؤهماٍ ؤزغي للجغٍمت اإلاىٓمت ٛ٦ؿُل ألامىا ٫وم٩اٞدت
( ) يف السياؽ ذاتو أنظر مقالة بعنواف " تنسيق مصرم – حبريٍت لعقد اؼبؤسبر الثاين ؼبكافحة االذبار بالبشر باؼبنامة الشهر اؼبقبل ،جريدة االىراـ 0 ،اكتوبر 2008
–ص. 0
( )2حوؿ ىذا اؼبوضوع أنظر  :مقالة بعنواف " تقارير دكلية تشيد جبهود مصر ا ألمنية يف مكافحة ذبارة الرقيق االبيض " بقلم ؿبمد مازف ،ؾبلة الشرطة ،سبتمرب
 ،2008العدد  ،44ص . 0
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اإلاسضعاث وم٩اٞدت ؤلاعَاب في الباب الخامـ مً الاجٟاُ٢ت.والجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت جخ٩ىن مً زمان ؤبىاب،
وؤعبٗت بغوجى٧ىالث ًلحنا زماهُت ٞهى ٫وجيخهى الاجٟاُ٢ت بىزُ٣ت نناثُت واٖالهاث اإلاكاع٦ت ومًمىن َظٍ الاجٟاُ٢ت ب٢امت
مهغ والجماٖت جضعٍجُا مىُ٣ت ججاعة خغة زال ٫مضة اهخ٣الُت ال جخجاوػ ازجى ٖكغ ؾىت مً صزىَ ٫ظا الاجٟا ١خحز
ًا
 1994والاجٟاُ٢اث ألازغي مخٗضصة ألاَغا ٝللخجاعة
الخىُٟظ احؿا٢ا م٘ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت الٗامت للخٗغٍٟاث والخجاعة لٗام
في الؿل٘ اإلالخ٣ت باالجٟاُ٢ت اإلايكئت إلاىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت والتي ٌكاع بلحنا بالجاث.
وبطا ٧ان الهض ٝألاؾاؽ لالجٟاُ٢ت َى جىًٍض الخٗاون الا٢خهاصي بحن مهغ والجماٖت بما ًد ٤٣مهلختنا
اإلاكتر٦ت ٞةن الاجٟاُ٢ت اقاعث ؤًًا ألق٩ا ٫ؤزغي مً الخٗاون في الٗضًض مً اإلاجاالث مجنا اإلاجا ٫الؿُاسخي والخٗلُم
والخضعٍب والخٗاون الٗلمي والخ٨ىىلىجي ،والبِئت والخٗاون الهىاعي ،والاؾدشماع وحصجُٗه وجىخُض الً٤اؽ وجُُ٣م
اإلاُاب٣ت وجثرًب ال٣ىاهحن ،و٦ظا في مجاالث الخضماث اإلاالُت والؼعاٖت ومهاًض ألاؾما ٥والى٣ل واإلاٗلىماث والاجهاالث
والُا٢ت والؿُاخت والجماع ٥والخٗاون في مجا ٫الاخهاء والكئىن الاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاالُت َظا بجاهب اَخمامها
بم٩اٞدت الجغاثم الؿاب ٤الافاعة بلحنا (.)1
وؤزحرا هجض في جىاو ٫اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت اإلاهغٍت ألاوعبُت للهجغة ٚحر اإلاكغوٖت بىنٟها ؤخض ؤهماٍ الاججاع بالبكغ،
حٗؼٍؼا لالَخمام الضولي إلا٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ وما ػالذ جخىالى الاجٟاُ٢اث الضولُت بالىو ٖلى مى٘ َظٍ الجغٍمت،
وجدىاولها اإلاداٞل ا٫صولُت بالى٣اف إلاٗغٞت الٗىامل اإلااصًت لها وللىنى ٫ألًٞل الؿبل ،لٗالط جل ٪اإلاك٩لت بُٛت مى٘ َظٍ
الجغٍمت ؤو الخض مً جٟا٢مها.
ولم ً ٠٣ألامغ ٖىض َظا الخض بل هاصث مهغ بمىاًَت الاججاع بالبكغ بالجلؿت الخخامُت التي ٖ٣ضتنا اإلااثضة
ًا
 2006اإلااصة جدذ ٖىىان ( ؤوٟ٢ىا الاججاع بالبكغ ٞىعا) بغٖاًت وػاعة
اإلاؿخضًغة بإزِىا ٖلى مضي ًىم واخض بلَغ ًىاًغ
الخاعظُت الُىهاهُت و٢ض ٢ام الخايغون ومجنم مهغ بالخىٖ ُ٘٢لى هضاء ٖالمي ًخًمً ٖضصا مً اإلاباصت ألازالُ٢ت التي
جىاٌَ الاججاع بالبكغ و٢ض َغخذ آلاعاء وألا٩ٞاع خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ في جل ٪الجلـة وبلىعث مضي زُىعة الاججاع
بالبكغ جمهُضا لىي٘ اَاع ٖام إلاىاًَتنا ًبضؤ ٖلى الٟىع – ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث – ا٢تراح ؾبل الخىُٟظ وا٢تراح ؾبل
الً٣اء ٖلى َظٍ الٓاَغة وع٦ؼث اإلاىا٢كاث ٖلى بل٣اء الًىء ٖلى َظٍ الًُ٣ت الخُحرة لخىنُل نىث ضخاًاَا
للٗالم ل٩ى ٌكٗغ بأالمهم ومٗاهاتنم وَكتر ٥في مىاظهت َظٍ اإلاك٩لت (.)2
و٢ض ٧اهذ مً مٓاَغ قضة اَخمام مهغ بنظٍ الٓاَغة ؤن ؤٖلىذ مهغ ًٖ عٚبتنا في بوٗ٣اص ماجمغ صاٞىؽ في
 2006م ،بىنٟه ٞغنت ؤ٦بر ليكغ ًُ٢ت م٩اٞدت الاججاع بالبكغ هٓغا لىظىص ٖضص ٦بحر به مً
قغم الكُش بكهغ ماًى
عظا ٫ألاٖما ٫مً الكغ ١ألاوؾِ واإلاىُ٣ت الٗغبُت وؾاٖض ٖلى اجساط جل ٪الخُىة مً ظاهب مهغ ُ٢ام الخايغًٍ في
اإلااثضة اإلاؿخضًغة بإزِىا اإلاسههت إلاىا٢كت ظغٍمت الاججاع بالبكغ بالخىٖ ُ٘٢لى مباصت م٩اٞدت َظٍ الجغٍمت وحٗهضوا
للٗمل مٗا – ومجنم مهغ – للً٣اء ٖلى َظٍ الجغٍمت ،خُض ؤ٦ضث مهغ في ؤزِىا ؤن ؤع٢ام ألاعباح التي ًخم جد٣ُ٣ها مً
وعاء َظٍ الخجاعة جا٦ض ٖضم وظىص وعي خ٣ُ٣ي بذجم َظٍ اإلاك٩لت وؤ٦ضث ٦ظلٖ ٪لى ٖضم وظىص َظٍ الخجاعة لضينا –
بِىما ًخم الخضًض ًٖ َظٍ الًُ٣ت مً باب مى٘ ْهىعَا في اإلاؿخ٣بل.
( ) أنظر :نص اتفاقية اؼبشاركة اؼبصرية األكربية.
( )2العقيد ؿبمد ىشاـ ؿبمد عزـم ،اؼبرجع السابق ،ص .45
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ب  -الُاث الخٗاون الضولي في ال٣اهىن اإلاهغي.
وال ق ٪ؤهه ال ًٟ٨ي ججغٍم الاججاع بالبكغ للً٣اء ٖلى َظٍ الٓاَغة ما لم ًغجبِ َظا الخجغٍم بالخٗاون
الً٣اجي الضولي في م٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ.طل ٪ؤن َظا الخٗاون يغوعي بحن الضو ،٫بىنٟه ؤن الخٗاون ؤوؿب
ًا
الُغ ١وؤ٢هغَا ونىال للٛاًتٞ ،مً زالَ ٫ظا الخٗاون ًم ً٨ج٣ليم َظٍ الٓاَغة ،بط ال ؾبُل بلى مىاظهت ْاَغة
بظغامُت لها َاب٘ صولي بال مً زال ٫ؾُاؾت ظىاثُت جدؿم بالُاب٘ الضولي.
ًا
ًخجلى اَخمام مهغ بم٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ في الىو ٖلى ُُٟ٦ت الخٗاون م٘ الضو ٫ألازغي ٞى٣ٞا للماصة
 2010بقإن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ " جخٗاون الجهاث الً٣اثُت والكغَُت
الشامىت ٖكغة مً ال٣اهىن ع٢م 64لؿىت
اإلاهغٍت م٘ الجهاث ألاظىبُت اإلامازلت لها ُٞما ًخٗل ٤بم٩اٞدت ومالخ٣ت ظغاثم الاججاع بالبكغ ،بما في طل ٪جباص٫
اإلاٗلىماث وبظغاء الخدغٍاث واإلاؿاٖضاث وؤلاهاباث الً٣اثُت وحؿلُم اإلاجغمحن وألاقُاء واؾترصاص ألامىا ٫وه٣ل اإلاد٩ىم
ٖلحنم وٚحر طل ٪مً نىع الخٗاون الً٣اجي والكغَي ،وطل٧ ٪له في بَاع ال٣ىاٖض التي ج٣غعَا الاجٟاُ٢اث الشىاثُت ؤو
ًا
مخٗضصة ألاَغا ٝالىاٞظة في ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ،ؤو و٣ٞا إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل".
وَكحر َظا الىو مً هاخُت بلى ؤوظه الخٗاون الضولي في مجا ٫م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ومً هاخُت زاهُت ًدضص
هُاَ ١ظا الخٗاون.
ًا
وجخمشل ؤوظه الخٗاون الً٣اجي الضولي في مجا ٫م٩اٞدت الاججاع في البكغ -و٣ٞا لل٣اهىن اإلاهغي -هي :جباص٫
اإلاٗلىماث ،وبظغاء الخدغٍاث واإلاؿاٖضاث وؤلاهاباث الً٣اثُت الضولُت( ،)1وحؿلُم اإلاجغمحن وألاقُاء واؾترصاص ألامىا٫
وه٣ل اإلاد٩ىم ٖلحنم وٚحر طل ٪مً نىع الخٗاون الً٣اجي والكغَي.
٦ما خضص ال٣اهىن اإلاهغي هُا ١الخٗاون الً٣اجي الضولي – في مجا ٫م٩اٞدت الاججاع في البكغ -باالجٟاُ٢اث
ًا
الشىاثُت ؤو مخٗضصة ألاَغا ٝالىاٞظة مً ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ؤو و٣ٞا إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل.
ًا
زاهُا الؿُاؾت الجىاثُت إلا٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ في مهغ:
ٖ 2007لى بٖضاص مكغوٕ ٢اهىن إلا٩اٞدت
ٖٟ٨ذ اللجىت الىَىُت الخيؿُُ٣ت إلا٩اٞدت ومى٘ الاججاع بالبكغ مىظ ٖام
ًا
ًا
الاججاع بالبكغ و٣ٞا لالجٟاُ٢اث الضولُت وؤلا٢لُمُت التي حٗض مهغ َغٞا ٞحنا وبهٟت زانت البروجى٧ى ٫ؤلايافي إلاى٘
و٢م٘ وم٩اٞدت الاججاع في ألاٞغاص زانت اليؿاء وألاَٟا ،٫وال٣اهىن الٗغبي الاؾترقاصي إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ زم
 2010بكإن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ
٢امذ اللجىت الىَىُت في مغخلت الخ٣ت  -في بَاع ازخهاناتنا بال٣اهىن ع٢م 64لؿىت
والتخخه الخىُٟظًت و٢غاع بوكائنا -بةَال ١ؤو ٫زُت وَىُت قاملت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ ،وطل ٪مً زال ٫صعاؾت
الخُت الٗاإلاُت اإلاٗضة بمٗغٞت مىٓمت ألامم اإلاخدضة وصعاؾت الاؾتراجُجُاث الىَىُت للضو ٫اإلاسخلٟت ،و٦ظا الخُت التي
ويٗها الاجداص ألاوعبي ألًٞل اإلاماعؾاث واإلاٗاًحر وؤلاظغاءاث إلا٩اٞدت ومى٘ الاججاع بالبكغ.

( ) اإلنابة القضائية الدكلية ق م " :طلب من السلطة القضائية اؼبنيبة إذل السلطة اؼبنابة ،قضائية كانت أك دبلوماسية أساسو التبادؿ ،بازباذ إجراء من إجراءات
التحقيق يلزـ ازباذه للفصل يف القضية اؼبنظورة أماـ السلطة اؼبنيبة ،كذلك بسبب عائق ما حيوؿ دكف ازباذ ىذه األخَتة ؽبذا اإلجراء .للمزيد أنظر  :مؤلفنا السابق
اإلشارة اليو بعنواف " اإلنابة القضائية الدكلية ص .24
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و٢ض ؤؾٟغ طل ًٖ ٪وي٘ اؾتراجُجُت مهغٍت إلا٩اٞدت ومى٘ الاججاع بالبكغ ،مخالثمت م٘ ألاويإ الاظخماُٖت
 ،2013وطل ٪بنض ٝؤلاهٟاط
-2011
 2010جم بَال ١الخُت الىَىُت إلا٩اٞدت ومى٘ الاججاع بالبكغ
والش٣اُٞت ،وفى 10صٌؿمبر
 ،2010وم٩اٞدت ومى٘ ظغٍمت الاججاع بالبكغ ،وخماًت الطخاًا ،وحٗؼٍؼ الخٗاون في َظا
الٟٗا ٫لل٣اهىن ع٢م 64لؿىت
اإلاجا.٫
 ،2012اٖخماص بغامج جىُٖت وحٗلُم
 - 2011صٌؿمبر
و٢ض جًمىذ الخُت الىَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ /مً ًىاًغ
وجش ٠ُ٣لخٗمُ ٤الىعى والش٣اٞت بإؾباب وؤبٗاص ور َىعة ْاَغة الاججاع بالبكغ وؾبل م٩اٞدتناٖ ،لى ؤن حكمل ظمُ٘
الُ٣اٖاث ،وزانت الطخاًا اإلادخملحن ،وطل ٪مً زال ٫بٖضاص وكغاث و٦خِباث تنض ٝبلى الخىُٖت بً٣اًا الاججاع
ً 2010ىٓغ لجغٍمت الاججاع
بالبكغ ،ومً طل ٪جىُٖت الٗمالت اإلاهغٍت بالخاعط ،باٖخباع ؤن ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م 64لؿىت
بالبكغ ٖلى ؤننا مً الجغاثم اإلاىظهت يض الٗالم ٩٦ل ،وَى ما ًخماشخى م٘ م٣خًُاث الٗىإلات (.)1
ؤ -صوع اللجىت الىَىُت الخيؿُُ٣ت إلا٩اٞدت ومى٘ الاججاع بالبكغ
حٗخبر جل ٪اللجىت مغظُٗت اؾدكاعٍت للؿلُاث والجهاث والهُئاث الىَىُت وجسخو بىي٘ زُت ٖمل ٢ىمُت
٫لخهضي لًُ٣ت الاججاع بالبكغ ،ومخابٗت جىُٟظَا واٖضاص ج٣غٍغ ؾىىي للٗغى ٖلى مجلـ الىػعاء ،واٖضاص نُاٚت
حكغَ٘ للً٣اء ٖلى َظٍ الٓاَغة والخٗاون م٘ م٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاسخو ،والجهاث اإلاٗىُت ،وا٢تراح اظغاءاث إلاؿاٖضة
ضخاًا جل ٪الجغٍمت وا٢تراح الؿُاؾاث والبرامج وبٖضاص البدىر وخمالث الخىُٖت الاٖالمُت وجُىٍغ اإلاىاهج الخٗلُمُت
وصٖم ٢ضعاث ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الٗضالت الجىاثُت والجهاث اإلاٗىُت بالخىُٟظ وبٖضاص ٢اٖضة بُاهاث مغ٦ؼٍت بالخيؿُ ٤م٘
مغ٦ؼ البدىر الاظخماُٖت والجىاثُت وحٗؼٍؼ آلُاث الخٗاون الً٣اجي الضولي في اإلاؿاثل الجىاثُت ،ومغاظٗت الدكغَٗاث
طاث الهلت ،وٍ٩ىن للجىت ؤماهت ٞىُت جسخو بةٖضاص الضعاؾاث والبدىر ،وجدًحر اإلاىيىٖاث التي جُغح ٖلى اللجىت
ومباقغة الاظغاءاث الالػمت لخىُٟظ ال٣غاعاث والخىنُاث ًٞال ًٖ ما ج٩ل ٠به مً مهام وجدبٗها وخضة للخىزُ٤
(.)2
واإلاٗلىماث وججخم٘ اللجىت قهغٍا وجغ ٘ٞجىنُاتنا وم٣ترخاتنا مً زال ٫وػاعة الخاعظُت بلى مجلـ الىػعاء
ًا
و٢ض خغنذ اللجىت الىَىُت صوما ٖلى الخىانل م٘ وػاعة الخاعظُت بىنٟها اإلاؿاولت الاولى ًٖ عٖاًا اإلاهغٍحن
بالخاعط ،واٖضث الٗضًض مً الضوعاث لخضعٍب الضبلىماؾُحن اإلاى٣ىلحن بلى الخاعط وجىُٖتنم بؤبٗاص َظا اإلاىيىٕ ٦ما
ًا
خغنذ ٖلى الخيؿُ ٤م٘ مٗهض الضعاؾاث الضبلىماؾُت باليؿبت للم٣غعاث الضعاؾُت واؾٗت الهلت واًًا م٘ مغ٦ؼ
ال٣اَغة ل ٌٟاإلاىاػٖاث في اٞغٍُ٣ا .CCCPA
 2010والبدخه الخىفُظًت
ب  -أَضاف كاهىن ميافدت الاججاع باللكغ عكم 64لؿىت
ًا
اهُال٢ا مً خغم مهغ ٕلى الىٞاء بالتزاماتنا الضولُت اإلا٣غعة بم٣خطخى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت
ًا
 – 2003وخغنا مجنا ٖلى
اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت – والتي اهًمذ لها مهغ بمىظب ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت ع٢م 294لؿىت
 2010بكإن
ؤمً مىاَىحنا وخماًت خ٣ى٢هم ألاؾاؾُت ؾىاء صازل ؤو زاعط ؤعايحنا٣ٞ ،ض نضع ال٣اهىن ع٢م 64لؿىت
( ) أنظر  :كلمة السفَتة  /نائلػة جبػر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ؼبكافحة كمنع االذبار بالبشر يف مقدمة الدليل اإلرشاد م غبماية العمالة اؼبصرية باػبارج من
االذبار بالبشر.
) )2مقاؿ بعنواف عبنة كطنية ؼبكافحة كمنع االذبار باألفراد ،جريدة اعبمهورية 2 ،يوليو  – 2007العدد  ، 9554ص .3 ،
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م٩اٞدت الاججاع بالبكغ.و٢ض اٖخمض ال٣اهىن الجضًض – في مجا ٫م٩اٞدت ْاَغة الاججاع بالبكغٖ -لى ٖضة مداوع مجنا:
ًا
الخجغٍم والٗ٣اب ،وخماًت اإلاججى ٖلحنم ،وؤزحرا الخٗاون الضولي.
 2010والثدخه الخىُٟظًت بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝآلاجُت:
و٢ض ؾعى ٢اهىن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ ع٢م 64لؿىت
 - 1الخغم ٖلى ال٨غامت ؤلاوؿاهُت للمججى ٖلحنم ضخاًا الاججاع بالبكغ واجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث التي جٟ٨ل
اخترام ونُاهت ٧امل خ٣ى٢هم ؤلاوؿاهُت.
 - 2جغ٦حز ظهىص مى٘ وم٩اٞدت ظغاثم الاججاع بالبكغ ٖلى خماًت ومؿاٖضة اإلاججى ٖلحنم م٘ بًالء الاَخمام
الخام باإلاججى ٖلحنم مً اليؿاء وألاَٟا ٫وٖضًمي ألاَلُت.
ًا
ًا
ّ -3
وجبجى ال٣اهىن والالثدت الخىُٟظًت مىهجا قامال في الخهضي لجغٍمت الاججاع بالبكغ ً٣ىم ٖلى الى٢اًت واإلاى٘،
الخماًت ال٣اهىهُت ،اإلاالخ٣ت واإلادا٦مت ،الكغا٦ت م٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،الخٗاون الضولي ب٩ل نىعٍ.
ط -ألاخ٩ام الخانت ب٣اهىن الاججاع بالبكغ اإلاهغي:
 2010الخٗغٍ ٠ألا٦ثر قمىلُت لالججاع في البكغ(ٌٗ.)1خمض َظا الخٗغٍٖ ٠لى
ًخًمً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م 64لؿىت
ُ
جهىٍغٍ لالججاع ٦مٗاملت ججاعٍت في ألاشخام.ج٣ى ٫اإلااصة الشاهُت مً َظا ال٣اهىن"ٌٗض مغج٨با لجغٍمت الاججاع بالبكغ
٧ل مً ًخٗامل بإًت نىعة في شخو َبُعي"(.)2
ًا
و٢ض ٧ان ال٣اهىن اإلاهغي واضخا في جًمحن الاججاع اإلادلى والاججاع ٖبر الضو ٫في مٗجى ؤلاججاع في البكغ.جىو
ًا
ًا
اإلااصة الشاهُت ؤن ألاٗٞا ٫اإلاظ٧ىعة آهٟا حٗخبر بججاعا في البكغ بطا جمذ "ؾىاء في صازل البالص ؤو ٖبر خضوصَا
ًا
ّ
اإلاكغٕ في بْهاع ؤن ؤلاججاع الضازلي َى الىىٕ ألا٦ثر اهدكاعا في البالص.
الىَىُت".جٓهغ ؤَمُت َظا الخإُ٦ض مً ٢بل
ِّ
بىِذ ؾُاؾت الخجغٍم ٖلى الكغُٖت جُبُ٣ا للمبضؤ ال٣اهىوي " ال ظغٍمت وال ٖ٣ىبت بال بىو " ٞال ٖ٣ىبت ٖلى ٗٞل
ٚحر مجغم.و٢ض ججلى طل ٪في مٓهغًٍ ًخمشل ؤولهما في انضاع ال٣اهىن زام ٢اهىن إلا٩اٞدت ظغٍمت الاججاع بالبكغ و٢ض
ًا
باث طل ٪واضخا بمىا٣ٞت مجلـ الىػعاء ٖلى مكغوٕ ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت بكإن حكُ٨ل اللجىت الىَىُت الخيؿُُ٣ت
إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ.ؤما اإلآهغ الشاوي ٣ٞض جمشل في اقتراٍ اػصواط الخجغيم في ٧ل مً ال٣اهىهحن اإلاهغي وألاظىبي.
لٗل مً الالٞذ للىٓغ ما ٢غعٍ اإلاكغٕ اإلاهغي مً الخىؾ٘ في جدضًض اإلا٣هىص بة٢لُمُت ال٣اهىن خُض ٢غع ؾغٍان
مغج٨ب لجغٍمت الاججاع في البكغ – مً ٚحر اإلاهغٍحن -بطا جم اعج٩ابنا ٖلى متن وؾُلت مً
ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ٖلى ٧ل
ٍة
وؾاثل ا٫ه٣ل الجىي ؤو البري ؤو اإلااجي ،متى ٧اهذ َظٍ الىؾُلت مسجلت لضي ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ؤو جدمل ٖلمها.و٦ظا
جبيُه إلابضؤًً في ٚاًت ألاَمُت ؤولهما مبضؤ الصخهُت الؿلبُت بما ًد ٟٔللضولت خ٣ها في مدا٦مت مغج٨ب ظغٍمت الاججاع
) ) قانوف رقم  64لسنة  ( 20 0قانوف بشأف مكافحة اإلذبار بالبشر) ،اعبريدة الرظبية ،مايو  ،20 0مادة ( 2مصر).
.2تنص اؼبادة الثانية على أف " يُعد مرتكبا عبردية االذبار بالبشر كل من يتعامل بأية صور ة يف شخص طبيعي دبا يف ذلك البيع أك العرض للبيع أك الشراء أك الوعد
هبما أك االستخداـ أك النقل أك التسليم أك اإليواء أك االستقباؿ أك التسلم سواء يف داخل البالد أك عرب حدكدىا الوطنية–إذا مت ذلك بواسطة استعماؿ القوة أك العنف
أك التهديد هبما ،أك بواسطة االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع ،أك استغالؿ السلطة ،أك استغالؿ حالة الضعف أك اغباجة ،أك الوعد بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك
مزايا مقابل اغبصوؿ على موافقة شخص على االذبار بشخص اخر لو سيطرة عليو – كذلك كلو – إذا كاف التعامل بقصد االستغالؿ أيان كانت صوره دبا يف ذلك
أك االسًتقاؽ أك
االستغالؿ يف أعماؿ الدعارة كسائر أشكاؿ االستغالؿ اعبنسي ،كاستغالؿ األطفاؿ يف ذلك كيف اؼبواد اإلباحية أك السخرة أك اػبدمة قسران،
اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ أك االستبعاد ،أك التسوؿ ،أك استئصاؿ األعضاء أك األنسجة البشرية ،أك جزء منها.".
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بالبكغ متى وٗ٢ذ َظٍ الجغٍمت في الخاعط ٖلى مهغي وطل ٪بخُبُ ٤ؤخ٩ام طل ٪ال٣اهىن ٖلى مً اعج٨ب زاعط مهغ
ًا
ًا
ًا
ظغٍمت الاججاع في البكغ -متى ٧ان الٟٗل مٗا٢با ٖلُه في الخاعط – وطل ٪بطا ٧ان اإلاججى ٖلحنم ؤو ؤخضَم مهغٍا ،و٣ٞا
ًا
للماصة 2/16مً ال٣اهىن ،حؿغي ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن " :بطا ٧ان اإلاججى ٖلحنم ؤو ؤخضَم مهغٍا".وزاويَمابمبضؤ ازخهام
ًا
ًا
الً٣اء اإلاهغي الٗالمي الظي ًُب ٤ؤًا ٧ان م٩ان اعج٩اب الجغٍمت ،وؤًا ٧اهذ ظيؿُت الجاوي ،بكغٍ ؤن ً٩ىن اإلاتنم في
مهغ ولم ًخم حؿلُمه (.)1
ص  -خلىق ضخاًا الاججاع باللكغ مً الٗاملين بالخاعج:
 - 1نىن الخغمت الصخهُت للطخُت وَىٍخه بىؾاثل مجنا ظٗل ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بظل ٪الاججاع
ؾغٍت.
 - 2جىٞحر اإلاٗلىماث ًٖ ؤلاظغاءاث الً٣اثُت وؤلاصاعٍت طاث الهلت.
 - 3جم٨حن الطخاًا مً ٖغى آعائنم وؤزظَا بٗحن الاٖخباع في اإلاغاخل اإلاىاؾبت مً ؤلاظغاءاث الجىاثُت يض
الجىاة.
 - 4الخٗافي الجؿضي والىٟسخي لطخاًا الاججاع في البكغ ،بما في طل ٪جىٞحر :اإلاؿ ً٨الالث ،٤اإلاكىعة واإلاٗلىماث
بلٛت ًٟهمها الطخُت ،واإلاؿاٖضة الُبُت والىٟؿُت واإلااصًت ،وٞغم الٗمل والخٗلُم والخضعٍب.
 - 5الخ ٤في الؿالمت البضهُت ؤزىاء وظىصَم صازل ب٢لُم الضولت.
 - 6الخ ٤في الخهىٖ ٫لى الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع التي ج٩ىن ٢ض لخ٣ذ بنم.
بطا ٧اهذ ظغٍمت الاؾخٛال ٫الجيسخي لليؿاء وألاَٟا ٫في مهغ لم جهل بلى خض الٓاَغة 2وبن الخضًض ٖجنا ًإحي مً
ًا
باب ٖضم ونىلها لهظا الخض مؿخ٣بال ٞهظا ال ًمى٘ مً وي٘ حكغَ٘ زام ًدىاوَ ٫ظٍ الجغٍمت ُٞما لى اعج٨بذ في اَاع
الجغٍمت اإلاىٓمت وج٩ىن الٗ٣ىبت ُٞه ؤقض مً الٗ٣ىبت اإلاىهىم ٖلحنا في الىمىطط ال٣اهىوي لجغٍمت (ال٣ىاصة) ،وؾىٝ
ًدى ٫طل ٪صون جىامحنا ٦مان ان وظىص حكغَ٘ ًجغم َظٍ الجغٍمت ٦جغٍمت ٖاصًت ولِؿذ مىٓمت ٌؿاٖض في ٖضم خضور
ًا
ًا
طل ٪الخىامي الظي ًسصخى مىه مٗؼػا له جمؿ ٪اإلاجخم٘ اإلاهغي بالُ٣م الضًيُت التي باجذ خاثال لخىامى َظٍ الجغٍمت
وونىلها بلى خض الٓاَغة.
الخاجمت
حٗض ْاَغة "الاججاع بالبكغ" ْاَغة مغ٦بت ومٗ٣ضة بط ً٨مً وعائنا الٗضًض مً ألاؾباب الؿُاؾُت،
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والضًيُت..الخ ؾىاء في الضو ٫ال٣ٟحرة التي جمشل اإلاهضع الغثِـ لجاهب الٗغى
لطخاًا الاججاع ،ؤو في الضو ٫الٛىُت التي جمشل اإلاهضع الغثِـ لجاهب الُلب ٖلى َاالء الطخاًا ،ألامغ الظي ًجٗل مً

( ) قانوف رقم  64لسنة ( 20 0قانوف بشأف مكافحة اإلذبار بالبشر) اعبريدة الرظبية ،مايو  ،20 0مادة ( 6مصر).
( )2يتم استغالؿ من مائيت ألف إذل مليوف طفل من أطفاؿ الشوارع يف مصر يف أعماؿ التسوؿ كالدعارة ،كيستغل األطفاؿ بشكل عاـ كعمالة منزرل ة كزراعية .تقرير
اإلذبار يف األشخاص  ،20ص . 50يُستغل األطفاؿ اليمنيوف يف العمالة اؼبنزلية كالعمالة القسرية يف اؼبملكة العربية السعودية.ص  387منو.
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ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
مىاظهتنا ٖملُت نٗبت ومٗ٣ضة ومً زم حؿخلؼم حٗاوها صولُا وزُ٣ا وم٨شٟا ومؿخمغا وخاؾماٞ.لم جإزظ ْاَغة الاججاع
بالبكغ َظا البٗض الضولي والىَجي بال بًٟل اعجباَها الىسي ١بالجغٍمت اإلاىٓمت.
ًا
ًا
جمشل الٓغو ٝالؿاثضة آلان ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت وؾُا مشالُا لخىامى َظٍ الٓاَغة ،واهدكاعَا ٖلى ؤوؾ٘ هُا١
ؾىاء في الضو ٫ال٣ٟحرة ؤو الضو ٫الٛىُتٞ ،باليؿبت للضو ٫ال٣ٟحرة هجض ؤن الٓغو ٝالا٢خهاصًت الُاخىت التي ٌِٗل ٞحنا
ًا
ًا
ًا
٢غابت زلض ؾ٩ان الٗالم آلان ججٗل مجنم ظِكا اخخُاَُا ظاَؼا للى٢ىٕ في ٧ل لخٓت ،ضخُت الاججاع الؾُما م٘ جٟسخ
ًا
ًا
ًا
ًا
واهدؿاع الُ٣م والخ٣الُض الاظخماُٖت والضًيُت.التي ٧اهذ جمشل ظضاعا خماثُا صازلُا واظخماُٖا لل٣ٟغاء مً الاؾدؿالم
للى٢ىٕ ٦طخاًا ل٩اٞت ؤهىإ الاججاع٦ ،ظل ٪بإن الٓغو ٝالؿُاؾُت الضازلُت والضولُت وجٟصخي الضً٨خاجىعٍت والٗضوان
اإلاؿلر ويلىٕ ألاخؼاب الؿُاؾُت و٦باع اإلاؿاولحن الؿُاؾُحن في الٗضًض مً الضو ٫في الٗملُاث الضولُت بالججاع بالبكغ
ًا
ًا
ًا
٧ل طلً ٪جلل ؤٖضاصا ٦بحرة مً قٗىب الٗضًض مً الضو ٫ال٣ٟحرة خُضا ؾهال للى٢ىٕ في قغا ٥الاججاع با٫بكغ .
ًا
ٖاصة ما جخًمً ظغٍمت الاججاع بالبكغ زغ٢ا ل٣ىاهحن مخٗضصة مشل ٢ىاهحن الهجغة و٢ىاهحن الٗمل وجخضازل مٗها
ظغاثم ؤزغي مشل الىهب ،والخضلِـ والتزوٍغ والغقىة والتنغٍب والاٚخهاب والاؾتر٢ا ١والخبـ ؤلاظباعي والخٗظًب
وال٣خل.الخ.ومً زم ٞهي لِؿذ ظغٍمت ٖاصًت ول٨جنا – بن ظاػ ال٣ىْ – ٫اَغة بظغامُت ججغ وعائنا الٗضًض مً الجغاثم
ًا
ًا
ألازغي وحكُ٘ ظىا مكبٗا بالؿلى ٥الاظغامي الالبوؿاوي.واإلااؾ ٠في ألامغ ؤن مىار الٟؿاص الظي ًترٖغٕ م٘ الاججاع
بالبكغ ًدى ٫صون حٗ٣ب َظا الاججاع ومالخ٣ت مغج٨بُه ومٗا٢بتنم وجهبذ ٖىانغ مً الؿلُاث الغؾمًت للضولت هي
الغاُٖت والخامُت لهظا اليكاٍ ؤلاظغامي.
ًا
وجخجلى الالُاث اإلاخاخت خالُا ُٞما ٖبرث ٖىه الاجٟاُ٢اث الضولُت وألاوعوبُت مً هاخُت ،والالُاث الىَىُت
ًا
ًا
اإلاخمشلت ٚالبا بال٣ىاهحن الىَىُت مً هاخُت ؤزغي ،في يغوعة اإلاطخي ٢ضما في الٟ٨اح يض ظغٍمت الاججاع بالبلع ،ؾىاء
ًا
ًا
مً زال ٫الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ الظي ٌٗخبر وبد ٤ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت لخٟصخى مشل َظا الىىٕ مً الجغاثم ٖاإلاُا ومدلُا،
ؤو مً زال ٫اجساط اإلاؼٍض مً الخضابحر اإلاىاؾبت إلاى٘ و٢ىٕ مشل َظٍ الجغاثم ،ؤو مً زال ٫الخىنل بلى الؿبل الالػمت
للمىاظهت الٟٗالت.
كابمت اإلاغاح٘
أوالً :اإلاغاح٘ الٗغبُت
أ -اإلاغاح٘ الٗامت
 ؤخمض يُاء الضًً زلُل ،ؤلاظغام اإلاٗانغ وؤزغٍ في زُغ اإلاىاظهت ألامىُت ،مجلت ألامً الٗام ،ؤ٦خىبغ.1996 ،ؤخمض ٞخخي ؾغوع ،الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت – اإلاجلض ألاو– ٫الجؼء ألاو ٫والشاوي ،الُبٗتالغابٗت.1981 ،
– ؤخمض ٞخخي ؾغوع ،الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت" ،الُبٗت الؿابٗت ،هاصي الً٣اة ،ال٣اَغة،
.1993
 -ص.خؿىحن ببغاَُم ٖبُض ،الً٣اء الضولي الجىاجي ،صاع الجنًت الٗغبُت.1997،
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 ص.ؾلُمان ٖبض اإلاىٗم ،صعوؽ في ال٣اهىن الجىاجي الضولي ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغٖ ،ام .2000 ص٩ٖ.اقت مدمض ٖبض الٗا ،٫ؤلاهابت الً٣اثُت في هُا ١الٗال٢اث الخانت الضولُت ،صاع الجامٗت الجضًضة.2007
 ص.مدمىص ظما ٫ال٨غصي٢ ،ىاٖض الازخهام الً٣اجي الضولي إلاىاػٖاث الخُاة الٗهغٍت ،الُبٗت ألاولى ،صاعالجنًت الٗغبُت ؾبخمبر .2005
 ص.ؾُٗض ٖلى خؿً الجضاع ،صوع ال٣اضخي في جُبُ ٤وجٟؿحر ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام  -عؾالت للخهى٫ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ ٧لُت الخ٣ى ١ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.
 صٖ.لي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣اضخي الجىاجي ،صاع الجامٗت الجضًضة .1997 ص.مدمض ٞااص ٖبض الباؾِ ،مضي ازخهام ال٣اضخي ؤلاصاعي بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت ،بضون ؾىت وكغ،صاع ال٨ٟغ الجامعي.
ب -اإلاغاح٘ اإلاخسههت
 ؤخمض الى٨الوي ،الجغٍمت اإلاىٓمت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر للٗلىم ألامىُت ،الىاقغ الغٍاى ،الُبٗت ألاولى،1999
 ؤؾماء ؤخمض الغقُض ،الاججاع بالبكغ وجُىعٍ الخاعٍخي ،صاع الجنًت الٗغبُت ،ال٣اَغة .2009الض ُ
 اإلاؿدكاع ؤقغُ ٖٝضٕ ،مغج٨ؼاث الى٢اًت مً ظغاثم الاججاع بالبكغ بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة الُبٗت
ألاولى .2012
 ؤمحن ٖباؽ  -ؤلاهابت الً٣اثُت عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت الض٦خىعاٍ ٖام ٧ -2011لُت الخ٣ى ١ظامٗتؤلاؾ٨ىضعٍت.
 ص.ػٍاص قُدا  -ؤلاهابت الً٣اثُت الضولُت ،صاع الجنًت لٗغبُت ،ال٣اَغة ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعٍت2015 ، ص.ؾىػي ٖضلي هاقض ،الاججاع بالبكغ بحن الا٢خهاص الخٟي والا٢خهاص الغؾمي ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2005 ،
 الُٗ٣ض ٖبض هللا ؾٗىص الؿغوي ،الٗال٢ت بًً الهجغة ٚحر اإلاكغوٖت وظغٍمت تنغٍب البكغ والاججاع بنم،الغٍاى ،الُبٗت ألاولىٖ ،ام 2010
 ٖمغ ؾالم الاهابت الً٣اثُت في اإلاؿاثل الجىاثُت صعاؾت م٣اعهت ،الُبٗت ألاولى صاع الجنًت الٗغبُت 2001 صٞ.اًؼ مدمض خؿحن٢ ،اهىن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ٢ ،غاءة م٣اعهت ألَم ؤؾاؾُاث ؤخ٩ام ال٣اهىن  64لؿىت 2010بكإن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ في مهغ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.
 صٞ.اًؼٍ بغ٧ان ،آلُاث الخهضي للهجغة ٚحر الكغُٖت ،مظ٦غة م٨مله لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر في الخ٣ى،١ظامٗت الخاط لخًغ٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت.
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 صٞ.خُدت ١وعاعي ،اإلاىاظهت الجىاثُت لجغاثم الاججاع بالبكغ ،صعاؾت في ال٣اهىن ؤلاماعاحي اإلا٣اعن ،مجلتالكغَٗت وال٣اهىن.
 مدمض ٖلى الٗغٍان٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ -صعاؾت م٣اعهت –.2011
 مدمض ٖلى ُ٢ب ،الاججاع بالبكغ وؾبل اإلاىاظهت ألامًًت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ىاهحن والكغَٗت ؤلاؾالمُت،مجلت ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ؤ٧اصًمُت مباع ٥لؤلمً ًىاًغ .2009
 الُٗ٣ض مدمض َكام مدمض ٖؼمي ،الاججاع بالبكغ والجغٍمت اإلاىٓمت ،عؾالت للخهىٖ ٫لى صعظت اإلااظِؿخحرفي ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.2009 ،
 ص.مهُٟى َاَغ ،اإلاىاظهت الدكغَُٗت لٓاَغة ٚؿل ،ألامىا ٫اإلاخدهلت مً ظغاثم اإلاسضعاث ،ال٣اَغة .2002ج اإلالاالث:
 -1اإلاؿدكاع اؾ٨ىضع ُٚاؽ في ؤٖ٣اب ؤٖما ٫الىضوة الٗغبُت اإلا٣امت مً ٢بل اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الٗلُا في
الٗلىم الجىاثُت ؾحرا٧ىػا اًُالُا مً  5بلى  11صٌؿمبر  1993في اإلاال " ٠الخٗاون الً٣اجي الضولي في اإلاجا ٫الجىاجي
الٗغبي
 -2مدمىص قغٍ ٠بؿُىوي اٖخباعاث الؿُاؾت الجىاثُت في الخٗاون الضولي ،الخ٣غٍغ اإلاٗض في ؤٖ٣اب ؤٖما٫
الىضوة الٗغبُت التي ؤ٢امها اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الٗلُا في الٗلىم الجىاثُت ؾحرا٧ىػا -بًِالُا مً  5بلى  11صٌؿمبر
 ،1993في اإلاال ٠بٗىىان "الخٗاون الً٣اجي الضولي في اإلاجا ٫الجىاجي في الٗالم الٗغبي" ،صاع الخلم للمالًحن ،الُبٗت
ألاولى.1995 ،
 -3ص.وصٌ٘ ٞغط ،م٣ا ٫ميكىع جدذ ٖىىان "ً ٠ُ٦يبػي ؤن ج٩ىن الٗال٢اث الً٣اثُت بحن ألامم لخد ٤ُ٣حٗاون
ٖالمي" في مظلت الخ٣ى ١والا٢خهاص  -ألاٖضاص الشالض والغاب٘ والخامـ  -الؿىت الغابٗت ٖكغة ،ماعؽ وؤبغٍل وماًى
.1944
ً
زاهُا :اإلاغاح٘ ألاحىلُت
A - LIVRES
- André Huet ; Renée koering -joulin ; Droit pénal international - Presse universitaire de
France - 3ème édition – 2005
 - Robert ZIMMERMANN - la coopération judiciaire internationale en matière pénale3ème édition 2009- Stampfli éditions SA Berne ،LGDJ ( ouvrage consacré à l'ensemble de
)l'entraide pénale du point de vue de droit suisse
- Frank E.HAGAN ،Crimes types and criminals ،SAGE publication 2010
- Gerhard O.W.Mueller and Edward H.Wise; International criminal law; sweet and
Maxwell ،volume two 1965.

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

120

2016  هىفمبر:13  الٗضص-  الٗام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان
- Olivier de FAROUVILLE ،droit international pénal-édition A Pedon-paris -2012.
- Stessens Guy ; Money laundering: A new international law enforcement model ،
Cambridge University press ،US 2000.
- Thomas E.BAKER ،Introduction criminal analysis ،Crime prevention and intervention
strategies ،Pearson Education ،New Jersey,2005
B - Articles:

121

- Anne WEYEMBERGH " L'avenir des mécanismes de coopération judiciaire pénale
entre les Etats membres de l'union européenne" in " Vers une espace judiciaire pénal
européen'' ،préface d'Elisabeth Guigou ،L E institut d'étude européennes ،édition de
l'université de Bruxelles ،2000
- Chiara BESSO " Cooperation in the taking evidence in the European attitude"
published in the international journal of procedural law ،vol II ،tuesday 31 july 31 ،2012
- Claude DUCOULOUX-FAVARD ،" Urgence pour une coopération judiciaire en
matière pénale ،Dalloz ،n° 29/7038 ،2001
Isabelle RORIVE avec Denis BOSQUET article intitulé sous le titre " Eurojust et le
réseau judicaire européen: concurrence ou complémentarité ?" publié dans la revue de droit
pénal et de criminologie n° 4 avril 2002
SOPHIE WAHNICH ،"L’AMNISTIE COMME PRATIQUE POLITIQUE
DEMOCRATIQUE." Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et
Justice octobre Maison des Sciences de l’Homme 2005
- William BOURDON ،"La coopération judiciaire interétatique." in DROIT
INTERNATIONAL PENAL "sous la direction de Herve ASCENSO ،Emmanuel DECAUX et
Alain PELLET ،Cedin Paris X ،2000.
Manuels et Fiches:
- Entraide Répressive Internationale" le recueil pratique des conventions d'extradition et
de coopération en matière pénale - direction des affaires criminelles et des grâces premier
tome 1979 p I avant propos.
- Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition ،office des nations unis contre la drogue
et le crime ،Nations Unies ،New York 2012 n° 43 p 19:" Les traités servent de base à la
coopération internationale dans le monde entier depuis nombreuses années."
- Fiche thématique intitulé sous le nom de " Entraide judiciaire internationale" émanant
du DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE ،n° 7-1 ،mai 2005: " L’entraide
judiciaire internationale en matière pénale
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اإلادـىمـت الجىابُـت الضولُـت الضابمـت :مؿاكاث اليكأة وجىغَـ مبضأ الكغُٖت
ألاؾخاط مؿٗىصة كماؽ وألاؾخاط فىػي لىاحي ،ولُت الخلىق ،حامٗت الجؼابغ 1

123

اإلالخو
بن جُبُ ٤ال٣اهىن الجىاجي الضولي بىاؾُت اإلادا٦م الىَىُت ًىاظه الٗضًض مً الهٗىباث في مدا٦مت مغج٨بي
الجغاثم الضولُت ومالخ٣تنم ومٗا٢بتنم ،زانت ما حٗل ٤مجنا بجغاثم الخغب وؤلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت
ألَغ ظىاثُت
التي احؿ٘ هُا٢ها مىظ نناًت الجغب الباعصةٞ ،ةن اإلاجخم٘ الضولي بضؤ ًخجه جضعٍجُا هدى الخإؾِـ والخ٨غَـ ٍة
ّ
بالخض مً الاهتنا٧اث الٟاصخت التي جخٗغى لها ٦شحر مً الكٗىب واإلاجخمٗاث ٖبر الٗالم ،وَى ما ججؿض في
صولُت ُٟ٦لت
بوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت التي ؤضخذ َُئت ً٢اثُت صولُت ٞاٖلت جسخو بمسخل ٠الً٣اًا التي جىضعط يمً بَاع
جد ٤ُ٣الٗضالت ٖلى نُٗض صولي ،وَى ما ؾُٗالجه َظا اإلا٣ا ٫مً زال ٫الخُغ ١إلاسخل ٠الؿُا٢اث التي ؤصث بلى ْهىع
َظٍ اإلاد٨مت ،والبدض في َبُٗتنا ال٣اهىهُت وخضوص ازخهانها ومضي ج٨غَؿها إلابضؤ الكغُٖت الضولُت للجغٍمت
اليلماث اإلافخاخُت :الجغاثم الضولُت ،اإلاد٨مت الجىاثُت ،الازخهام ،مبضؤ الكغُٖت الضولُت.
Résumé:
L’application du droit pénal international se heurte à de nombreuse difficultés et à de
véritables obstacles dans la poursuite l’inculpation et la sanction des crimes contre l’humanité
et à ceux qui se rapportent aux actes de génocide. Pour faire face à ces difficulté, la
communauté internationale s’est orienté vers une instauration progressive de nouvelles
institutions afin de réduire la violence et les crimes contre les peoples, à travers l’institution
de la cour pénale comme organisme judiciaire indépendant, souverain et abilité à appliqué les
principes de la légitimité et la justice au nivea international.
Mots clés: Crimes internationals- Cour pénale international- Compétence- principe de
légitimité internationale.
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ملضمت
ٌٗض الؿالم الٗالمي مً ؤَم ألاَضا ٝا٫حي ًدغم ال٣اهىن الجىاجي الضولي ٖلى جد٣ُ٣هاٞ ،مما ال قُٞ ٪ه؛ ؤن َّل
٧ل
بوؿان ًُمذ بلى ؤن ٌِٗل آمىا ٖلى هٟؿه وؾالمخه وؤمىاله ،وَى ًيكض صاثما الخٟاّ ٖلى خغٍخه و٦غامخهٞ .مىظ ٞجغ
الخاعٍشٌِٗ ،ل ؤلاوؿان مخُلٗا بلى الخغٍت ٧اعَا في ؤٖما٢ه الٓلم والخٗضي ،ول٩ي ٌِٗل ؤلاوؿان آمىا مُمئىا ال بض ؤن
ً٩ىن َىا٢ ٥اهىن ًدمي ؤلاوؿان مً ؤزُه ؤلاوؿان وً٢اء ً٣ىم ٖلى جُبُ ٤ؤخ٩ام ال٣اهىن وجىُٟظَا.
لظا ،بضؤ الًمحر الٗالمي ًخجه هدى وي٘ ٢ىاٖض للخٟاّ ٖلى الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت لئلوؿان ،خُض لم
جخى ٠٢اإلاداوالث مىظ زمؿحن ٖاما ،ؾىاء ٖلى مؿخىي اللجان الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة ،ؤو ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي لل٣ٟهاء
إلوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت صاثمت ،بلى ٚاًت مُالص هٓام عوما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت في  ،1998/07/17الظي
ؤؾهمذ مجمىٖت مً الؿُا٢اث وألاخضار في الخإؾِـ لٓهىعٍ ٖلى الغٚم مً جباًً مىا ٠٢الضو ٫اإلاجخمٗت بك٩ل
واضر آهظا ،٥ل٣ض ق٩ل مُالص َظا الىٓام خضزا جاعٍسُا ،وجد٣٣ذ مٗه زُىة ٖملُت مهمت في مجا ٫جُىع ال٣اهىن
الجىاجي الضولي وال٣اهىن الضولي الٗام ،وهُ٣ت جدى ٫مٟهلُت في مؿاع جد ٤ُ٣الٗضالت الضولُت وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
ٖبر الٗالم ،ولظا ٞةن َظا اإلا٣ا ٫ؾُداو ٫مٗالجت بق٩الُت ؤؾاؾُت جخلخو في الدؿائ ٫اإلاغ٦ؼي الخالي :ما هي الٓغوف
التي أصث إلى وكأة اإلادىمت الجىابُت الضولُت ههُئت صابمت ومضي جىغَؿها إلابضأ الكغُٖت الضولُت؟
وٍخٟغٕ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة ؤؾئلت ؤَمها:
ما هي الٓغو ٝوالخُىعاث التي ؤصث بلى بوكاء اإلاد٨مت؟ما هي الُبُٗت ال٣اهىهُت للمد٨مت باٖخباعَا جدٓى بُاب٘ الضًمىمت اإلااؾؿاجُت؟ما مضي ج٨غَؿها إلابضؤ الكغُٖت الضولُت للجغٍمت والٗ٣اب؟ (ؤي ما خضوص ازخهام اإلاد٨مت مً خُض الخجغٍمومً خُض الٗ٣اب؟).وؾِخم مٗالجت َظٍ ؤلاق٩الُت و٣ٞا للخُت الخالُت:
اإلابدث ألاوٌْ :غوف وكأة اإلادىمت وَبُٗتها اللاهىهُت
اإلاُلب ألاو :٫الخُىع واليكإة
اإلاُلب الشاوي :الُبُٗت ال٣اهىهُت
اإلابدث الثاوي :مبضأ الكغُٖت الضولُت في ْل الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت
اإلاُلب ألاو :٫في اوٗ٣اص الازخهام
اإلاُلب الشاوي :في الٗ٣اب
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اإلابدث ألاوٌ ْغوف وكأة اإلادىمت وٍبُٗتها اللاهىهُت وْغوف إوكائها
ل٣ض اػصاصث في الٟترة ألازحرة الخُىعة الىاقئت ًٖ الجغاثم الضولُت والجغاثم طاث الُاب٘ الضولي ،وؤنبدذ تنضص
ألامً والؿلم والاؾخ٣غاع لجمُ٘ قٗىب الٗالم بك٩ل ٖام واإلاىاَ ٤الؿازىت بك٩ل زام٦ ،ما ؤنبدذ ظغاثم الخغب
في ٖهغها الخالي حؿخلؼم مالخ٣ت ٞاٖلحنا والخ٨م ٖلحنم بإقض الٗ٣ىباث.
اإلاُلب ألاوٌ :الخُىع واليكأة
البض مً ؤلاقاعة بضاًت بلى ؤن ٨ٞغة بوكاء ً٢اء صولي ظىاجي لِؿذ بال٨ٟغة الخضًشت ،خُض ؤن الضٖىة بلى بوكاء
َظا الً٣اء ؾب٣ذ ْهىع الخىُٓم الضولي اإلاٗانغ.
٣ٞض هاصي الُ٣ٟه الؿىَؿغي  Moynierبٌعوعة بًجاص ً٢اء صولي ٌٗا٢ب ٖلى ما ًغج٨ب مً ظغاثم يض ٢اهىن
الكٗىب ،وا٢ترح في ج٣غٍغ م٣ضم مىه بلى لجىت مؿاٖضة ظغحى الخغب ؾىت  1872بوكاء مد٨مت مً زمؿت ؤًٖاء،1
و٧اهذ اإلاداولت ألاولى إلوكاء ً٢اء صولي ظىاجي ،جل ٪التي ا٢ترخذ الىٓغ في ظمُ٘ الجغاثم الضولُت التي جسغط بُبُٗتنا
ًٖ ازخهام اإلادا٦م الىَىُت للضو.٫
وفي ؤٖ٣اب خاصزت الاٚخُا ٫الكهحرة التي وٗ٢ذ في مغؾُلُا بٟغوؿا ٖام ،1934وعاح ضخُتنا ملً ٪ىٚؿالُٞا
ؤل٨ؿىضع ألاو ،٫صٖذ الخ٩ىمت الٟغوؿُت بلى ٖ٣ض اجٟاُ٢خحن جخٗل٣ان باإلعَاب جم الخىٖ ُ٘٢لحنما في ظىُ ٠ؾىت ،1938
جخٗل ٤ألاولى مجنا بمى٘ ؤلاعَاب و٢مٗه صولُا ،وجخٗل ٤الشاهُت بةوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت إلادا٦مت مً ًغج٨ب ألاٖما٫
الجىاثُت ؤلاعَابُت مً ألاٞغاص.2
ل٣ض اؾخمغث الجهىص الضولُت الؿاُٖت إلوكاء ً٢اء صولي ظىاجي بك٩ل مخىانل مىظ ٖام  ،1924بال ؤن الخُىة
الٟٗلُت إلوكاء مشل َظا الٌ٣اء جمشلذ في ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاغ٢م ب ـ ـ ـ ـ ـ 99ؾىت  1946التي ؤ٢غث بمىظبه
مباصت ال٣اهىن الضولي اإلاىهىم ٖلحنا في ؤخ٩ام الىٓامحن ألاؾاؾُحن ل٩ل مً مد٨مت هىعهبر ٙوَىُ٦ى ،3وفي ٖام 1947
باصعث الجمُٗت بلى ج٩لُ ٠لجىت ال٣اهىن الضولي إلٖضاص صخياٚت لالهتنا٧اث اإلاىظهت بلى ألامً والؿلم الضولُحن ،م٘ ج٩لُ٠
م٣غع زام إلٖضاص الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت والظي ؤٖض ؤو ٫ج٣غٍغ له ٖام .1950
ومىانلت لهظٍ الجهىص ،ق٩لذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖام  1950لجىت ج٩ىهذ مً ممشلي ( )17صولت ًٖى
ؤو٧لذ لها مهمت نُاٚت اجٟا ١صولي إلوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،و٢ض اهتنذ اللجىت مً ؤٖمالها ٖام  1953وؤخُل
اإلاكغوٕ الظي ؤٖضجه بلى الجمُٗت الٗامت.
وواظه اإلاكغوٕ في بضاًخه ٖ٣بخحن عثِؿِخحن ،ألاولى :مٗاعيت الضو ٫ال٨بري ألاًٖاء في ألامم اإلاخدضة ،التي اٖخبرث
ًا
٨ٞغة بوكاء مشل َظا الً٣اء في خُىه ًا
ؤمغا ٚحر م٣بى٫
ؾُاؾُا .ؤما الٗ٣بت الثاهُت ٞخمشلذ في حٗظع الخىنل بلى اجٟا ١في

صادية
 - 1بارعة القدسي "،احملكمة اعبنائية الدكلية طبيعتها كاختصاصاهتا موقف الواليات اؼبتحدة األمريكية كإسرائيل منها" ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقت
كالقانونية –اجمللد  -20العدد الثاين ،2004 -ص . 7
 - 2اؼبرجع السابق ،ص . 8
 - 3مأموف عارؼ فرحات ،القضاء اعبنائي الدكرل ،متوفر على الرابطhttps://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoocom/---1 :
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بَاع ألامم اإلاخدضة بكإن ج٣ىحن()الاهتنا٧اث التي ؾخ٩ىن مدل ازخهام اإلاد٨مت الضولُت اإلا٣ترخت وزانت ُٞما ًخٗل٤
بخٗغٍ ٠الٗضوان.
وفي ٖام  1983اهتنذ اللجًة اإلاك٩لت مً وي٘ مكغوٕ الخ٣ىحن ٖلى مبضؤ اإلاؿاولُت الجىاثُت للضوَ ًٖ ٫ظٍ
الجغاثم .وبٗض مىا٢كاث مً ٢بل اللجىت الخدًحرًت اإلاك٩لت ٖام  1995اٖخمضث في بنضاع ٢غاعَا الخام بدكُ٨ل
اللجىت الخدًحرًت اإلا٩لٟت بةوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وَظا ما خهل في اإلااجمغ الظي ٖ٣ض في عوما ،وبظل ٪وي٘
ألاؾاؽ إلوكاء مد٨مت الجىاًاث الضولُت ٦إو ٫مد٨مت ٢اصعة ٖلى مدا٦مت ألاٞغاص اإلاتنمحن بجغاثم ؤلاباصة الجماُٖت
والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظغاثم الخغب وظغاثم الٗضوان ،وبٗض مهاص٢ت  60صولت ٖلى مٗاَضة عوما٣ٞ ،ض هٟظث
الاجٟاُ٢ت عؾمُا في ظىٍلُت ٞ ،2002خإؾؿذ بظل ٪اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وهي َُئت مؿخ٣لت ًٖ ألامم اإلاخدضة مً
خُض اإلاىْٟىن والخمىٍل٦ ،1ما ؤننا ماؾؿت تنض ٝبلى جد ٤ُ٣ومدا٦مت ألاشخام الظًً ًغج٨بىن ؤقض الجغاثم زُىعة
التي ًىلحنا ال٣اهىن الضولي اَخماما ًا
٦بحرا.
اإلاُلب الثاوي :الُبُٗت اللاهىهُت
٢٫ض خضص الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الُبُٗت ال٣اهىهُت للمد٨مت ،بدُض ؤهه و٣ٞا للماصة  1مً
الىٓام ألاؾاسخي حٗخبر َظٍ اإلاد٨مت َُئت صاثمت لها نٟت الضوام والاؾخ٣غاع .وههذ اإلااصة  5مً الىٓام ألاؾاسخي باننا ال
حُٗي اإلاد٨مت لهاالء الجىاة ٞغنت للهغوب ؤو ؤلاٞالث مً مؿاولُاتنم الجىاثُت ًٖ َظٍ الجغاثم الضولُت الخُحرة،
ٞاإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت هي ماؾؿت صولُت ؤوكإث بمىظب مٗاَضة لٛغى الخد ٤ُ٣ومدا٦مت ألاشخام الظًً
ًغج٨بىن ؤقض الجغاثم زُىعة وهي ؤلاباصة الجماُٖت ،الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ،ظغاثم الخغب وظغٍمت الٗضوانٕ٤ً ،
م٣غَا "بالَاي َىلىضا".2
ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت جسخل ًٖ ٠مد٨مت الٗض ٫الضولُت التي ال جٟهل بال في
زهىماث الضو ٫وال ًم ً٨ؤن جدا٦م ألاٞغاص.
بن ٖمل اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لِـ بضًال ًٖ الً٣اء الجىاجي الىَجي ،بهما هي م٨مل له بدُض ًىو الىٓام
ألاؾاسخي للمد٨مت ٖلى وظىص ما ٌؿمى بمبضؤ ج٩امل الىٓامحنٞ ،3اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت هي امخضاص لالزخهام
الجىاجي الىَجي ميكإة بمىظب مٗاَضة جهبذ ٖىض الخهضًٖ ٤لحنا مً ٢بل الؿلُت البرإلااهُت الىَىُت ًا
ظؼءا مً ال٣اهىن
الىَجيٞ ،4مبضؤ الخ٩امل بحن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت والً٣اء الجىاجي الىَجي َى واخض مً ؤَم اإلاباصت ألاؾاؾُت التي
ههذ ٖلحنا صًباظت الىٓام ألاؾاسخي ٌٗجي ؤن اإلاد٨مت ؾخ٩ىن م٨ملت للً٣اء الىَجي ولً جدل مدله.
( -)تقنُت :أم تقنُت االنتهاكات اليت تدخل يف اختصاص اؼبحكمة اعبنائية الدكلية ،حيث أنو اعترب عقبة يف سنة  1953كانتهت ىذه العقبة يف عاـ .1983
:
ؿباضرات القانوف الدكرل اعبنائي ،كلية اغبقوؽ ،جامعة قسنطينة ،متوفر على الرابط
 -1ؿبمد بلقاسم رضواف،
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=270792
 -2منتصر سعيد ضبودة،احملكمة اعبنائية الدكلية ،النظرية العامة للجردية ،أحكاـ القضاء الدكرل اعبنائي ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.77
 -3كداد ؿبزمسايغي ،مبدأالتكاملفيظاللنظاماألساسيللمحكمةاعبنائيةالدكلية ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،زبصص  :القانونالعامفرعالقانونوالقضاءاعبنائيالدكليُت ،كلية
اغبقوؽ ،جامعة منتورم –قسنطينة ،2007 ،-ص . 3
 - 4بارعةالقدسي ،اؼبرجع السابق ،ص . 26
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ًا
ٞمبضؤ الخ٩امل ٌٗجي اوٗ٣اص الازخهام للً٣اء الىَجي ؤوالٞ ،ةن لم ًباقغ ازخهانه بؿبب ٖضم الغٚبت ؤو
ال٣ضعة في بظغاء َظٍ اإلادا٦مت ًهبذ ازخهام اإلاد٨مت مىٗ٣ض إلادا٦مت اإلاتنمحن ،بياٞت بلى ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت
الضولُت لها نٟت الضوام ،وَظٍ الهٟت هي التي ّ
ج٣غ ب٢غاع مبضؤ الخ٩امل في ؤخ٩ام الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ل٩ىننا هٓاما
ً٢اثُا ظىاثُا صولُا صاثما ال ًخى ٠٢ازخهامٌ ٖلى صولت بُٗجنا ؤو ٞترة ػمىُت مدضصة.1
اإلاغهؼ اللاهىوي للمدىمت الجىابُت الضولُت:
َا ّ َا
َاج ّ
٩ىن لها ؤَلُت ٢اهىهُت الػمت إلاماعؾت وْاثٟها
٩ى َان للمد٨مت الجىاثُت الضولُت شخهُت ٢اهىهُت صولُت٦ ،ما ج
وجد ٤ُ٣م٣انضَا ،وللمد٨مت ؤن جماعؽ وْاثٟها وؾلُتنا ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في الىٓام ألاؾاسخي في ب٢لُم ؤًت
صولت َغ ،ٝولها بمىظب اجٟا ١زام م٘ ؤًت صولت ؤزغي ؤن جماعؽ ازخهانها في ب٢لُم جل ٪الضولت.
حٗخبر اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت ً٢اثُت صولُت صاثمت جخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت صولُت لها خ٣ى ١وجٖ ٘٣لحنا
واظباث بمىظب ال٣اهىن الضولي و٣ٞا للمٗاًحر الخالُت:
وحىص َُيل جىُٓمي :و٣ٞا لىو اإلااصة  34هي مخ٩ىهت مً مجمىٖت مً ألاظهؼة الخالُت:2
▪ َُئت الغباؾت :حٗض ؤٖلى َُئت ً٢اثُت في اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت جدك٩ل مً عثِؿحن وهاثبحن ًخم اهخسابنم
باألٚلبُت اإلاُل٣ت للً٣اة إلاضة  3ؾىىاث ،وهي الهُئت اإلاـئولت ًٖ ؤلاصاعة الؿلُمت للمد٨مت باؾخصىاء م٨خب اإلاضعي
الٗام وج٣ىم بالخيؿُ ٤مٗه في بصاعة اإلاد٨مت وجإزظ مىا٣ٞت بكإن ظمُ٘ اإلاؿاثل طاث الاَخمام اإلاكتر.٥
▪ الكٗبت الخمهُضًت :جخإل ٠مً ٖضص ال ً٣ل ًٖ ً٢ 6اة مً طوي الخبرة في اإلادا٦ماث الجىاثُت وبمىظب اإلااصة
 57جماعؽ الكٗبت الخمهُضًت بنضاع ألاوامغ وال٣غاعاث ،خُض جإطن للمضعي الٗام بةظغاء الخد٣ُ٣اث.
▪ الكٗبت الابخضابُت :جخإل٦ ٠ظل ٪مً ً٢ 6اة هي اإلاؿاولت ًٖ ؾحر ؤلاظغاءاث الالخ٣ت الٖخماص الثدت الخ٨م
مً ٢بل الكٗبت الخمهُضًت٦ ،ما ًجىػ لها ؤن جماعؽ ؤًت مً وْاث ٠الكٗبت الخمهُضًت وهي التي جًمً ؤن ج٩ىن
اإلادا٦مت ٖاصلت ومغاُٖت لخ٣ى ١اإلاتنم وخ٣ى ١اإلاٗخضي ٖلُه والكهىص.
▪ قٗبت الاؾخئىاف :هي ظهت الًُٗ في الٗضًض مً ال٣غاعاث التي جهضعَا الكٗبت الخمهُضًت والابخضاثُت ،وج٣ىم
َُئت الغثاؾت بدكُ٨ل قٗبت الاؾخئىا ٝوجخإل ٠مً عثِـ وً٢ 4اة ،ولهظٍ الكٗبت ظمُ٘ ؾلُاث الكٗبت الابخضاثُت.3
▪ مىخب اإلاضعي الٗامً :خم اهخساب اإلاضعي الٗام وهاثب اإلاضعي الٗام ًٖ َغٍ ٤ؤٚلبُت الضو ٫ألاَغا ٝفي الىٓام،
ُوٍدكغٍ في حُِٗىه ؤن ً٩ىن مً طوي ألازال ١الغُٗٞت والٟ٨اءة وؤن جخىٞغ لضًه الخبرة الىاؾٗت في مجا ٫الاصٖاء ؤو
الً٣اء الجىاجي وؤن ً٩ىن له َال٢ت في لٛت الٗمل باإلاد٨مت وَما الٟغوؿُت وؤلاهجلحزًت.
وٍخ٩ىن الجهاػ الاصٖاجي ؤو َُئت الاصٖاء مً م٨خب اإلاضعي الٗام وهاثبه وما ًلؼم مً اإلاىْٟحن اإلااَلحن.
 - 1عبد الفتاح سراج ،مبدأ التكامل يف القضاء اعبنائي الدكرل :دراسة تأصيلية ،الطبعة األكذل ،دار النهضة العربية ،السنة (دون):بىج ،ص ص .3-2
 -2اؼبادة  34من نظاـ ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمدة يف ركما عاـ .1998
 -3فتوح عبد اهلل الشاذرل ،القانوف اعبنائي الدكرل :أكلويات اعبردية الدكلية  -النظرية العامة للجردية الدكلية ،دار اؼبطبوعات اعبامعية ،اإلسكندرية،2002 ،
ص.142
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 م٨خب اإلاضعي الٗام ظهاػ مىٟهل مً ؤظهؼة اإلاد٨مت ً٩ىن مؿاوال ًٖ جل٣ي ؤلاخاالث واإلاٗلوماث اإلاخٗل٣تبازخهام اإلاد٨مت.
 ًخمخ٘ اإلاضعي الٗام بؿلُت ٧املت في جىُٓم وبصاعة اإلا٨خب. ً٩ىن اإلاضعي الٗام وهىابه مً ظيؿُاث مسخلٟت ،وٍيخسب اإلاضعي الٗام باال٢ترإ الؿغي وباألٚلبُت اإلاُل٣ت للضو٫ألاَغا.ٝ
 وللمضعي الٗام مً جل٣اء هٟؿه ؤو بىاء ٖلى ق٩ىي مغٞىٖت بلُه ؤو بخالت ؤن ًباقغ الخدٖ ٤ُ٣لى ؤؾاؽاإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بجغاثم ازخهام اإلاد٨مت.
▪ كلم اإلادىمتً :خ٩ىن ٢لم اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مً اإلاسجل ٦غثِـ ومجمىٖت مً اإلاىْٟحن ٌُٗجنم اإلاسجل
بٗض مىا٣ٞت َُئت الغثاؾت:1
 ًخم حُٗحن اإلاسجل باألٚلبُت اإلاُل٣ت للً٣اة ؤٌٖاء اإلاد٨مت الضولُت الجىاثُت بُغٍ٣ت الا٢ترإ الؿغي وَكٛلاإلاسجل مىهبه إلاضة  5ؾىىاث وٍجىػ بٖاصة اهخسابه مغة واخضة.
 وَٗض اإلاسجل اإلاؿاو ٫ؤلاصاعي ألاٖلى في اإلاد٨مت الضولُت الجىاثُت. واإلاسجل مؿاو ًٖ ٫الجىاهب ٚحر الً٣اثُت مً بصاعة اإلاد٨مت وجؼوٍضَا بالخضماث صون اإلاؿاؽ بؿلُتاإلاضعي الٗامً ،غؤؽً ،ماعؽ مهامه جدذ ؾلُت الغثِـ.
 جمُحز واضر بهىعة ٧اُٞت بحن اإلاىٓمت والضو ٫ألاًٖاء. وظىص نالخُاث ٢اهىهُت ًم ً٨مماعؾتنا ٖلى اإلاؿخىي الضولي. ؤٚغاى ٢اهىهُت.▪ومً الىاضر ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت حؿخىفي ظمُ٘ َظٍ اإلاٗاًحر.
▪وجخمخ٘ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت باالؾخ٣اللُت ولها ؤَلُت إلاماعؾت وْاثٟها وجد ٤ُ٣م٣انضَا٦ ،ما ؤننا لِؿذ
جابٗت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤو َُ٩ل مً َُا٧لها وٖال٢تنا بنا مىٓمت بمىظب اجٟاُ٢اث عؾمُت ٖ٨ـ مد٨مت الٗض٫
الضولُت التي ّ
حٗض مً ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة.
 ؤما ٖال٢ت اإلاد٨مت بمجلـ ألامً بدُض ؤن الىٓام ألاؾاسخي ؤُٖى إلاجلـ ألامً ؾلُت جدغٍ ٪الضٖىي الجىاثُتؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت.
اإلابدث الثاوي :مبضأ الكغُٖت الضولُت في ْل الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت
٦ما جم الخُغ ١بلُه مً زال ٫اإلابدض ألاو ،٫بسهىم ْغو ٝوكإة اإلاد٨مت الجًاثُت الضولُت ٦هُئت صاثمت
(صًمىمت ماؾؿاجُت) حٗبر ًٖ حٗؼٍؼ الخٗاون الضولي ،بلى ظاهب الخضابحر الىاظب اجساطَا ٖلى الهُٗض الىَجي مً ؤظل
 - 1اؼبادة  43من نظاـ ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمدة يف ركما عاـ .1998
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يمان م٣اياة مغج٨بي الجغاثم ألاقض زُىعة ٖلى الؿلم وألامً والغٞاٍ في الٗالم ،1خُض جشحر ٢ل ٤اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ
وتنؼ يمحر ؤلاوـاهُت ب٣ىة هٓغا لجؿامت ؤزغَا.
باٖخباع ؤن ب٢امت مشل َظا الً٣اء ؤمغ مهم لخد ٤ُ٣الكغُٖت الضولُت وخماًتناٞ ،اإلاجخم٘ الضولي مىظ نناًت الخغب
الٗاإلاُت الشاهُت وَى ًسُى زُىاث ظاصة في َغٍ ٤الؿعي هدى ظٗل ؾُاصة ال٣اهىن ٞى٧ ١ل اٖخباع .وٍ٩اص ًدهل
ؤلاظمإ لضي ٣ٞهاء ال٣انون الضولي الجىاجي ٖلى ؤن مبضؤ الكغُٖت (قغُٖت الخجغٍم والٗ٣اب) في بَاع َظا ال٣اهىن ًدٓى
بظاث ألاَمُت التي ًدٓى بنا في ال٣اهىن الجىاجي الىَجي ،ول٢ ً٨بل اٖخماص الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت،
٧ان إلابضؤ الكغُٖت في ال٣اهىن الضولي الجىاجي مٟهىم ؤو مضلى٫
ؤوؾ٘ مً مضلىله في ال٣اهىن الجىاجي الىَجي ،ل٩ىن ال٣اهىن الضولي الجىاجي ًجض مهضعٍ في ال٣اٖضة الٗغُٞت.
وبىاءا ٖلُه ٞالجغٍمت الضولُت لِؿذ ؤٗٞاال مىهىنا ٖلحنا في ٢اهىن م٨خىب٦ ،ما َى الخا ٫باليؿبت للجغٍمت الىَىُت
وبهما ًجب البدض في مهضع ججغٍمها في الٗغ ٝالضو٫ي ،2والظي ًىٗ٨ـ ٖلُه نٗىبت خهغ الجغاثم الضولُت ،خُض
ًخُلب طل ٪اؾخ٣غاء الٗغ ٝالضولي وَى ؤمغ لِـ بالِؿحر ،باإلياٞت بلى ٚمىى الجغٍمت الضولُت لٗضم جضوٍجنا ومً زم
نٗىبت الى٢ىٖ ٝلى ؤع٧اننا والٗىانغ التي جضزل في ج٩ىًٍ همىطظها ال٣اهىوي ،بلى ظاهب طل ٪هجض نٗىبت جدضي لخٓت
هٟاط الٗغ ٝالظي ًجغم الؿلى ،٥مما ًاصي بلى ؤلازال ٫بمبضؤ ال٣اهىن ألانلر للمتنمًٞ ،ال ًٖ طل ٪ؤهه ًٟخذ الباب
ؤمام الخىؾ٘ في جٟؿحر ههىم الٗغ ٝالضولي الظي ًجغم َظٍ ألاٗٞا ،٫و٦ظل ٪اللجىء بلى الُ٣اؽ في الخجغٍم والٗ٣اب.
وبالخالي ٞةن الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت وىٕ خضا ل٩ل طل ٪بة٢غاع ههىم نغٍدت ج٨غؽ الكغُٖت الضولُت اإلا٨خىبت،
ٞاإلااصة  22مً الىٓام جىو ٖلى مبضؤ ال ظغٍمت بال بىو واإلااصة  23جىو ٖلى مبضؤ قغُٖت الٗ٣ىبت ب٣ىلها ال ٌٗا٢ب ؤي
شخو ؤصاهخه اإلاد٨مت بال و٣ٞا لهظا الىٓام ألاؾاسخي.3
ومً طل ٪ؾِخم جىاو ٫الخضوص اإلاىيىٖت يمً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ُٞما ًخٗل ٤بازخهانها اإلادُِ في
ظىاهب الجغٍمت وجدضًض ؤع٧اننا .بٗضما ٧ان ج٣ىحن الجغاثم الضولُت خلما ًغاوص اإلاجخم٘ الضولي ختى نضوع هٓام عوما
ألاؾاسخي الظي واظه َظا اإلاىيىٕ مً زال ٫جدضًض ازخهام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وؤن َظا الاعثباٍ بحن بوكاء
ً٢اء ظىاجي صولي صاثم وج٣ىحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي ٌٗض اعجباَا مىُُ٣ا ،بط ؤن ٖمل ؤًت مد٨مت ًلؼمه ٢اهىن
ج٣طخي بمىظبه في اإلاىاػٖاث ال٣اثمت ؤمامه.4
وؾىدىاو ٫مضي ج٨غَـ مبضؤ الكغُٖت الضولُت لخدضًض ازخهام اإلاد٨مت (اإلاىيىعي ،والصخصخي ،واإلا٩اوي
والؼماوي ،والخ٨مُلي) وجدضًض الٗ٣اب بمىظب ههىم َظا الىٓام ألاؾاسخي مً زال ٫اإلاُلبحن اإلاىالُحن.

 -1رفيق بوىرارة ،اختصاص احملكمة اعبنائية الدكلية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية اغبقوؽ ،جامعة منتورم –قسنطينة  ،2010 ،-ص.87
 -2ماجد أضبد الزاملي ،التكييف القانوين للجرديتُت الدكلية كالسياسية ،متوفر على
الرابطhttp://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=377801&r=0:
 -3عادؿ ضبزة عثماف " ،احملكمة اعبنائية الدكلية بُت الشرعية الدكلية كاؽبيمنة األمريكية " ،ؾبلة مركز الدراسات الدكلية ،قسم الدراسات األمريكية ،عدد  ،7الكوفة
 ،20 2ص.1
 -4ؿبمد ريش  ،اؼبختصر يف القانو ف الدكرل اعبنائي ،ؿباضرات مقدمة لطلبة  ،LMD1كلية اغبقوؽ ،جامعة اعبزائر  ،2014-2013 ،ص ص(،49 ،48
.)50
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اإلاُلب ألاوٌ :اوٗلاص الازخهام
باٖخباع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت َُئت صاثمت جمشل وؾُلت مً وؾاثل الخٗاون الازخُاعيُٞ ،ما بحن الضو ٫التي
اج٣ٟذ ٖلى بوكائنا ومىدها ٢ضعا مً الىْاثً ٠جب ؤن جماعؾتنا ،واإلادضصة يمً هٓامها ألاؾاسخيٞ ،ةن َظا ألازحر لم
ًتر ٥للمد٨مت ٞغى والًتنا بهٟت قاملت ،وبهما جهغ ؾلُت مماعؾت ازخهانها ٖلى ألاشخام الُبُُٗحنُٞ ،ما
ًخٗل ٤بإقض الجغاثم زُىعة ،والتي ٌٗخبر اعج٩ابنا مؿاؾا بمهالر اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ٦ .ما ؤهه لِـ ٧ل ظغٍمت مً
طل ٪ج٩ىن مدل مالخ٣ت ومٗا٢بت مً ٢بل اإلاد٨مت ،وبهما اإلاغج٨بت بٗض بضؤ ؾغٍان الىٓام ألاؾاسخي وصزىله خحز الخىُٟظ
بخاعٍش  01ظىٍلُت .2002
بال ؤن الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ٢ض ؤيا ٝمٗىا ؤبٗض بلى الىي٘ اإلاخمشل في ٧ىن الضولت َغٞا ُٞه إلاىذ اإلاد٨مت
جل٤اثُا الىٓغ في جل ٪الجغاثم اإلادضصة٧ ،ىن الضوٚ ٫حر ألاَغا ٝفي الىٓام ألاؾاسخي لغوما  1998عٚم ؤننا مؿدبٗضة مً
ازخهام اإلاد٨مت ؤلالؼاميٞ ،ةننا م٘ طل٢ ٪ض ج٣بل الازخهام بمىظب اجٟا ١م٘ اإلاد٨مت ؤو ب٣غاع ناصع ًٖ مجلـ
ًا
ألامً ،بهضص ظغٍمت مُٗىت ،متى وٗ٢ذ ٖلى ب٢لُمها ؤو ٥ان اإلاتنم ؤخض عٖاًاَاًٞ ،ال ًٖ طل٧ ٪له ،وؤن ازخهام
اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ًىٗ٣ض بهٟت ج٨مُلُت الزخهام الً٣اء الجىاجي الىَجي ،الظي له ألاولىٍت في اوٗ٣اص
الازخهام ،زالٞا إلاا ظاء في الىٓام ألاؾاسخي ل٩ل مً مد٨متي ًىٚؿالُٞا وعواهضا التي جم بوكاءَما بمىظب ٢غاع ناصع
ًٖ مجلـ ألامً.
ومما ؾب ٤ط٦غٍٞ ،ةن اوٗ٣اص الازخهام للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،ال ٌٗجي الخغٍت اإلاُل٣ت لها في بظغاء
اإلادا٦ماث صون خضوص مُٗىت لىُا ١الازخهام ،بل ًىدهغ في هُا ١مٗحن جلتزم به وال جخدضاٍ ،وٍخدضص ٖلى ؤؾاؽ هىٕ
الجغٍمت وشخو مغج٨بنا وػمان وم٩ان اعج٩ابنا ،وطل ٪ج٨مُلُا الزخهام الً٣اء الىَجي .1وؾِخم الخُغ ١بلى ٧ل هىٕ
مً الازخهام ٦ما ًلي:
أوال :الازخهام الىىعي أو اإلاىيىعي (اإلااصي)( :الجغابم التي جىٓغ فيها اإلادىمت)
قضصث ٖضة وٞىص ٖلى ؤَمُت ٢هغ ازخهام اإلاد٨مت اإلاىيىعي زال ٫مىا٢كاث اللجىت الخدًحرًت اإلا٩لٟت
بةٖضاص مكغوٕ الىٓام ألاؾاسخيٖ ،لى ؤزُغ الجغاثم التي تنم اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل ،وَظا ما ججؿض يمً صًباظت الىٓام
ألاؾاسخي وماصجه ألاولى .ؤما في الباب الشاوي بٗىىان الازخهام واإلا٣بىلُت وال٣اهىن الىاظب الخُبُ ،٤وبمىظب اإلااصة 05
الىاعصة بٗىىان الجغاثم التي ثصزل في ازخهام اإلاد٨مت ،وهي ؤعبٗت ظغاثم (ؤلاباصة الجماُٖت ،الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت،
ظغاثم الخغب ،ظغٍمت الٗضوان) .وباهتناط َظا ألاؾلىب ً٩ىن وايٗى الىٓام ألاؾاسخي ٢ض اعجإوا جدضًض ازخهام
اإلاد٨مت الىىعي ،مً زال ٫وي٘ ٢اثمت بالجغاثم التي للمد٨مت نالخُت الىٓغ ٞحنا جُبً٣ا إلابضؤ ال ظغٍمت بال بىو اإلااصة
« 22ال ٌؿإ ٫الصخو ظىاثُا بمىظب َظا الىٓام ألاؾاسخي ما لم ٌك٩ل الؿلى ٥اإلاٗجي و٢ذ و٢ىٖه ظغٍمت ال جضزل في
ازخهام اإلاد٨مت»).2

 -1على يوسف شكرم،القضاء اعبنائي الدكرل يف عادل متغَت ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،أبو ظيب ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،2008 ،ص.184
 -2فتوح عبد اهلل الشاذرل ،اؼبرجع السابق ،ص.143
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وم٘ جبجي الىٓام ألاؾاسخي ؤؾلىب جدضًض ازخهام اإلاد٨مت الىىعي ،بإقض الجغاثم التي جغج٨ب في بَاع زُت ؤو
سخياؾت ٖامت ،ؤو في بَاع ٖملُت واؾٗت الىُا ١بسهىم الجغاثم بُٗجنا؛ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الىٓام ألاؾاسخي ٖلى
زال ٝظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت يض ؤلاوؿاهُت والخغب التي ٖغٞها وؤصعط ٢اثمت للؿلى٧اث ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى ؾبُل
الخهغ التي جبُجنا مً زال ٫اإلاىاص  8 ،7 ،6بىٟـ الترحيب ٖلى الخىالي.
٣ٞض ؤعظإ ازخهام اإلاد٨مت بالىٓغ في ظغٍمت الٗضوان لخحن اٖخماص خ٨م بنظا الكإن و٣ٞا للماصجحن ()122-121
ٌٗغ ٝظغٍمت الٗضوان وًٍ٘ الكغوٍ التي بمىظبنا جماعؽ اإلاد٨مت ازخهانها ُٞما ًخٗل ٤بنظٍ الجغاثم (يض الؿالم).1
وَظا ما خهل في ال٣غاعاث التي نضعث ًٖ اإلااجمغ الاؾخٗغاضخي ألاو ٫للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الظي ٖ٣ض في ٦مباال
للٟترة مً1بلى6ولٛاًت٦ ،2010/06/11ما ٞسر الىٓام ألاؾاسخي اإلاجا ٫إلياٞت ؤًت ظغٍمت ل٣اثمت الجغاثم التي ؤوعصتنا اإلااصة
 ،05بمىظب ماجمغاث اؾخٗغايُت ًدًغَا ظمُ٘ ؤًٖاء الضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلى هٓام عوما ،بياٞت بلى اإلاىٓماث الخ٩ىمُت
وٚحر الخ٩ىمُتٚ ،2حر ؤهه خهغ ؾغٍان ؤي حٗضًل ٖلى الازخهام بالضو ٫التي ج٣بل َظا الخٗضًل ( ِ٣ٞاإلااصة ،121
اإلااصة .)122
زاهُا :الازخهام الصخص ي
خؿم الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت واخضة مً ؤٖ٣ض اإلاكا٧ل التي ؤزحرث في مىا٢كاث بٖضاص
مكغوٕ الىٓام ألاؾاسخي ،جل ٪التي جخٗل ٤بمضي مؿاولُت الضولت ؤمام اإلاد٨مت ،3وؤظابذ اإلااصة 25خُض طَبذ بلى ؤن
ازخهام اإلاد٨مت ًشبذ ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن  ،ِ٣ٞوَؿدشجى الضو ٫وألاشخام الاٖخباعٍتٞ ،األٞغاص مغج٨بى
الجغاثم الضولُت اإلاىهىم ٖلحنا في اإلااصة َ 05م وخضَم مدل اإلاالخ٣ت واإلادا٦مت والٗ٣اب ،بال ؤن الصخو اإلاٗىىي
الظي ًغج٨ب ظغٍمت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ً٩ىن مؿاوال ٖجنا بهٟخه الٟغصًت ،خُض لم جل٨ٞ ٤غة بزًإ الضو٫
واإلاىٓماث الضولُت للمؿاولُت الجىاثُت لل٣بى ٫ختى آلان م٘ مالخٓت ؤن اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو الُبُعي ال جمـ
باإلاؿاولُت اإلاضهُت للصخو اإلاٗىىي ،خُض ًلتزم َظا ألازحر بخٗىٌٍ ألايغاع الىاقئت ًٖ ٗٞلها ختى زبدذ مؿاولُخه.
وبمىظب ال٣ٟغة  3مً اإلااصة  25مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت «ٌؿإ ٫الٟغص ظىاثُا ؤمام اإلاد٨مت وٍ٩ىن ٖغيت
للٗ٣اب ،ؾىاء اعج٨ب الجغٍمت بهٟخه ؤو باالقترا ٥م٘ ؤو ًٖ َغٍ ٤شخو آزغ ؤو بإمغ ؤو بٚغاء ؤو ختى ٖلى اعج٩اب
ظغٍمت وٗ٢ذ بالٟٗل ؤو قغٕ بنا ،باإلياٞت بلى ج٣ضًم الٗىن ؤو الخدغٌٍ ؤو اإلاؿاٖضة بإي ق٩ل آزغ لٛغى جِؿحر
اعج٩اب َظٍ الجغٍمت ؤو الكغوٕ في اعج٩ابنا بما في طل ٪جىٞحر الىؾاثل و٦ظا اإلاؿاَمت بإًت َغٍ٣ت ؤزغي في ُ٢ام ظماٖت
مً ألاشخام الٗاملحن ب٣هض مكتر ٥العج٩اب الجغٍمت ؤو الكغوٕ ٞحنا ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاؿاَمت مخٗمضة بما بنضٝ
حٗؼٍؼ اليكاٍ ؤلاظغامي ؤو الٛغى مىه ٖىض الجماٖت.4»....
واإلاالخٔ ؤن الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ٢ض جبجى اإلابضؤ الظي ؤزظث به ٚالبُت الىٓم الٗ٣ابُت في الٗالم والتي جٟغص
لؤلخضار ً٢اء زانا مؿخ٣ال ًٖ الً٣اء الظي ًدا٦م ؤمامه مً ًبل ٜمً الغقض خُض اقترَذ اإلااصة  26مً الىٓام
 -1فاركؽ ؿبمد صادؽ األعرجي،احملكمة اعبنائية الدكلية :نشأهتا كطبيعتها كنظامها األساسي ،دار اػبلكد ،بَتكت ،الطبعة األكذل ،2012 ،ص ص.204-203
 -2عادؿ ضبزة عثماف ،اؼبرجع السابق ،ص.71
 - 3كداد ؿبزمسايغي ،اؼبرجع السابق ،ص .38
 -4اؼبادة  25من النظاـ األساسي لركما .1998

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

131

مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان  -الٗام الثالث  -الٗضص  :13هىفمبر 2016
ألاؾاسخي ٖلى مً ً٣اضخى ؤمام اإلاد٨مت ؤن ًبل ٜمً الٗمغ  18ؾىت و٢ذ اعج٩ابه الجغٍمت اإلايؿىبت بلُه ،و٧ىؾُلت لخُٟٗل
صوع اإلاد٨مت وؤصائنا اإلاهام اإلاىاَت بنا بمىظب اإلااصة  05مً الىٓام.
وؤقاعث اإلااصة  27بلى ٖضم الاٖخضاء بالهٟت الغؾمُت للمتنم٧ ،ىننا ال حٗض ماوٗا مً مىاو٘ اإلاؿاولُت وال ختى ٖظعا
مسٟٟا للٗ٣ىبت ،ؾىاء ٧اهىا عئؾاء صولهم ؤو ؤًٖاء الخ٩ىمت ؤو مؿاولىن و٢اصة ٖؿ٨غٍىن ،وبالخالي اؾدبٗاص هٓام
الخواهت وال جدى ٫اٖخباعاتنا صون جدمُلهم اإلاؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت ،وطل ٪جإُ٦ضا إلاا وعص في صًباظت الىٓام ألاؾاسخي
للمد٨مت بسهىم مبضؤ ٖضم ؤلاٞالث مً الٗ٣اب ،وظاء في اإلااصة ٖ 4ٝ 27ل اهه ًجب ؤال جمغ صون ٖ٣اب وؤهه ًجب
يمان م٣اياة مغج٨بحنا )...ؤما ( ....:3ٝوي٘ خض إلٞالث مغج٨بي َظٍ الجغاثم مً الٗ٣اب وٖلى ؤلاؾهام في مى٘ َظٍ
الجغاثم).1
زالثا :الازخهام اإلاياوي (ألاكالُم الخايٗت الزخهام اإلادىمت)
َغخذ ٖضة آعاء بكإن جدضًض الىالًت ؤلا٢لُمُت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت في مىا٢كاث الىٓام ألاؾاسخي ،بال ؤهه
٢ض اهخهى اإلااجمغون بلى ثخضًض الازخهام ؤلا٢لُمي للمد٨مت ٖلى الىدى الخالي:
ً -1ىٗ٣ض الازخهام جل٣اثُا للمد٨مت باليؿبت للضو ٫ألاَغا ٝفي الىٓام ألاؾاسخي ُٞما ًخٗل ٤بالجغاثم اإلاكاع
بلحنا في اإلااصة  05مً الىٓام ،2وبظلٞ ٪ةن مجغص الاهًمام مً ٢بل الضولت بخهضً٣ها ٖلُه ٞظلً ٪خًمً ٢بى ٫جل٪
ا٫صولت بازخهام اإلاد٨مت بالىٓغ في ظمُ٘ جل ٪الجغاثم الضازلت يمً ازخهانها (اإلااصة ( )2ٝ 4اإلااصة  ،)1ٝ 12وَظا
ٌٗض جُبُ٣ا إلابضؤ وؿبُت ؤزغ اإلاٗاَضاث الضولُت ،وبن ٧ان جُبُ٣ه مبرعا في مجا ٫الالتزاماث اإلاخباصلت ٖلى ٖاج٧ ٤ل صولت
َغ ٝفي مٗاَضة ،بال ؤهه في مجا ٫الً٣اء الجىاجي الضولي ٢ض ً٩ىن وؾُلت لٗغ٢لت ؾحر الٗضالت الجىاثُت مً ؤظل خماًت
الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لئلوؿان باٖخباعَا قاملت وٖاإلاُت ،مما ؤصي بجىاػ ألًت صولت ٚحر َغ ٝفي الىٓام ألاؾاسخي ٢بى٫
ازخهام اإلاد٨مت بالىٓغ في ظغٍمت مُٗىت مدل البدض ،وطل ٪بمىظب بٖالن ًىصٕ مً ٢بل جل ٪ا٫صولت لضي مجلـ
اإلاد٨مت وٍترجب ٖلى َظا ال٣بى ٫التزام َظٍ ألازحرة بالخٗاون م٘ اإلاد٨مت صون ؤي جإزحر واؾخصىاء في مجا ٫الخد٤ُ٣
واإلادا٦مت (اإلااصة  ،)3ٝ 12وٍ٩ىن طل ٪ال٣بى ٫الػما متى جمذ بخالت الًُ٣ت مً ٢بل مجلـ ألامً ،مخهغٞا بمىظب
الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١ألامم اإلاخذ صة بلى اإلاضعي الٗامً ،بضو ٞحنا ؤن ظغٍمت ؤو ؤ٦ثر مً َظٍ الجغاثم ٢ض اعج٨بذ (اإلااصة
 13ب)ٖ .لى ٖ٨ـ الخالت ألاولى التي جخم ٞحنا ؤلاخالت مً ٢بل صولت َغ ٝفي الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت.
وفي ٧لخا الخالخحن ًىٗ٣ض الازخهام ؤلا٢لُمي للمد٨مت باليؿبت للضو ٫ألاَغا ٝفي الىٓام ألاؾاسخي ؤو الضو ٫التي
٢بلذ ازخهام اإلاد٨مت و٣ٞا للكغوٍ آلاجُت:
 -1و٢ىٕ الجغٍمت في ب٢لُم جل ٪الضو ٫ؤو ٖلى متن َاثغة ؤو ؾُٟىت مسجلت ٞحنا.
 -2ؤن ً٩ىن اإلاتنم باعج٩اب الجغٍمت مً ؤخض عٖاًا جل ٪الضو.٫

 -1على يوسف شكرم ،اؼبرجع السابق ،ص.185
( -2اؼبادة  )05نظاـ ركما األساسي.
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عابٗا :الازخهام الؼماوي
ؤزظ الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت ،باإلابضؤ الٗام اإلاٗمى ٫به في ظمُ٘ ألاهٓمت ال٣اهىهُت
الجىاثُت في الٗالم ،والظي ًلط ي بٗضم حىاػ جُبُم اللاهىن الجىاةي بأزغ عحعي ،ومٗجى طل ٪ؤن ؤخ٩ام الىٓام
ألاؾاسخي حؿغي بإزغ ٞىعي ؤو مباقغ وال جُب ٤بال ٖلى الى٢اج٘ والٗال٢اث التي ج ٘٣مىظ جاعٍش جًُٞظٍ  .1وجىو (اإلااصة
ٖ )11لى ؤن «الازخهام الؼماوي ،لِـ للمدىمت ازخهام إال فُما ًخٗلم بالجغابم التي جغجىب بٗض بضء جىفُظ َظا
الىٓام ألاؾاس ي» .ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالضو ٫التي جىٓم بلى َظا الىٓام ألاؾاسخي بٗض صزىله خحز الخىُٟظٞ ،ةن اإلاد٨مت ال
جسخو بالىٓغ في الجغاثم اإلادضصة في اإلااصة  ،05بال التي جغج٨ب مجنا بٗض بضء جىُٟظ َظا الىٓام ُٞما ًخٗل ٤بخل ٪الضولت
جُبُ٣ا للمبضؤ الؿال ٠ط٦غٍ ؤٖالٍ ،وؤن الخاعٍش الٟٗلي لؿغٍان الىٓام ألاؾاسخي باليؿبت لخل ٪الضوَ ٫ى الُىم ألاو ٫مً
الكهغ الظي ًلي ً 60ىما مً بًضإ وزاث ٤الخهضً ٤وٍجىػ للضولت التي جهبذ َغٞا في هٓام عوما ٖ ،1998ضم الاٖتراٝ
بجغاثم الخغب إلاضة  7ؾىىاث مً بٗض جهضً٣ها للمٗاَضة ٦مغخلت اهخ٣الُت .لظلٞ ٪ةن نالخُت اإلاد٨مت للىٓغ في ظغاثم
مً َظا الىىٕ الىاٗ٢ت في َظا البلض ؤو اإلاغج٨بت مً ٢بل مىاَىحنا ال ًداؾبىن ٖلى بٖمالهم مً ٢بلها (اإلااصة .)24
ؤما في زهىم مبضأ ٖضم عحُٗت أزغ أخيام الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت٣ٞ ،ض ؤ٦ضث ٖلُه (اإلااصة  )24مً الىٓام
ول ً٨بهُٛت ؤزغي وهي ٖضم مؿاءلت الصخو حىابُا بمىحب الىٓام ألاؾاس ي ًٖ ؾلىن اعجىبه كبل بضء هفاط َظا
الىٓام ،واإلا٣هىص َىا َى جاعٍش بضء هٟاط َظا الىٓام في مىاظهت الضولت التي ًدمل الصخو مدل الخد ٤ُ٣ؤو اإلادا٦مت.
ؤما (ال٣ٟغة  2مً اإلااصة ٞ )42خبيذ مبضأ اللاهىن ألانلح للمتهم خُض ههذ ٖلى ؤهه «في خالت خضور حغُير في
اللاهىن اإلاٗمىٌ به في كًُت مُٗىت كبل نضوع الخىم النهاةي ًُبم اللاهىن ألانلح للصخو مدل الخدلُم أو
اإلالاىاة أو ؤلاصاهت» وٍ٩ىن ال٣اهىن ؤنلر للمتنم بطا ٧ان ًبُذ ٗٞال ٧ان ٌٗض ٚحر مكغوٕ في ْل ال٣اهىن ال٣ضًم ؤو ٧ان
ًس ٠ٟمً الٗ٣ىبت ُ٢اؾا بلى ال٣اهىن ال٣ضًم الظي اعج٨بذ في ْله الجغٍمت .بكغٍ ؤن ًهضع ال٣اهىن ألانلر في
الخالخحن ٢بل ؤن ًهبذ الخ٨م نناثُا ،وَٗض َظا اإلابضؤ زغوظا ًٖ اإلابضؤ الٗام ال٣اضخي بٗضم ؾغٍان ههىم الىٓام
ألاؾاس ي للمدىمت إلى اإلااض ي إال ما وان منها أكل قضة باليؿبت للمتهم ،زانت م٘ ظىاػ الخٗضًالث باليؿبت للىٓام
ألاؾاسخي للمد٨مت و٣ٞا للماصجحن ( )122-121مً الىٓام ،ؤو ا٢تراح حٗضًالث ٖلى ؤع٧ان الجغاثم مً ظاهب ؤًت صولت َغٝ
ؤو الً٣اة بإٚلبُت مُل٣ت ؤو مً ٢بل اإلاضعي الٗام ،والتي ًخم اٖخماصَا بإٚلبُت  3/2ؤًٖاء ظمُٗت الضو ٫ألاَغا ٝبكغٍ
ؤن ج٩ىن ؤع٧ان الجغاثم والخٗضًالث الضزلت ٖلحنا مدؿ٣ت م٘ َظا الىٓام ألاؾاسخي (اإلااصة .)9
زامؿا :الازخهام الخىمُلي (مبضأ الخيامل في الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت الجىابُت الضولُت)
ًىهغ ٝمٗجى الخ٩امل بلى اوٗ٣اص الازخهام للً٣اء الجىاجي الىَجي ؤوالٞ ،ةطا لم ًباقغ ألازحر ازخهانه
بؿبب ٖضم الغٚبت في بظغاء اإلادا٦مت ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلحنا ًهبذ ازخهام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مىٗ٣ضا إلادا٦مت
اإلاتنمحن ،2وٍ٣بل الخىى في مىيىٕ الخ٩امل و٣ٞا للىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت وؤلاقاعة بلى ؤن ألامم اإلاخدضة لم جخبن َظا
اإلابضؤ بال في اجٟاُ٢خحن صولُخحن ،ألاولى بكإن مى٘ ظغٍمت ؤلاباصة الجماُٖت واإلاٗا٢بت ٖلحنا لٗام ( 1948اإلااصة  ،)6والشاهُت
 -1فاركؽ ؿبمد صادؽ األعرجي ،اؼبرجع السابق ،ص.257
 -2على يوسف شكرم ،اؼبرجع السابق ،ص.190
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بكإن ٢م٘ ظغٍمت الٟهل الٗىهغي واإلاٗا٢بت ٖلحنا (الماصة  ،)3و٢ض جإ٦ض اإلابضؤ يمً هٓام عوما في الضًباظت :3ٝ
«....يمان ملاياة مغجىبيها ٖلى هدى فٗاٌ مً زالٌ جضابير جخسظ ٖلى الهُٗض الىَني وهظلً مً زالٌ حٗؼٍؼ
الخٗاون الضولي» ،ؤما «10ٝجؤهض أن اإلادىمت الجىابُت الضولُت اإلايكأة بمىحب َظا الىٓام ألاؾاس ي ،ؾخىىن مىملت
ٌالزخهاناث اللًابُت الجىابُت الىَىُت» ،وَظا ما هو ٖلُه مً زال ٫هو اإلااصة ألاولى مً الىٓام ،وٖلى طل ٪ال
ًىٗ٣ض الازخهام للمد٨مت الجىاثُت الضولُت بطا ٧ان الً٣اء الجىاجي الىَجي ناخب الىالًت ٢ض وي٘ ًضٍ ٖلى الضٖىي
ب٣غاع ناصع في َظا الكإن ،ؤو ٧اهذ الضٖىي مدل جدٗٞ ٤ُ٣لي ؤو مىٓىعة ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الىَىُت اإلاسخهت،
ولَ ً٨ظٍ ال٣اٖضة ٚحر مُل٣ت بط وعص في هو اإلااصة ( 1ٝ 17اإلاؿابل اإلاخٗللت باإلالبىلُت) ٖلى ؤن اإلاد٨مت جسخو بىٓغ
الجغاثم الضولُت بطا جبحن ؤن الضولت ناخبت الىالًت الً٣اثُت ٚحر عاٚبت خ٣ا في الخد ٤ُ٣واإلا٣اياة ؤو ٚحر ٢اصعة ٖلى
طل 17( ٪اإلااصة.ؤ) ،وجخىلى اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت هٟؿها جدضًض ٖضم ال٣ضعة و٣ٞا لًىابِ مُٗىت في اإلااصة .2ٝ 17
 -1بطا جبحن ؤن ؤلاظغاءاث التي اجسظَا الً٣اء الىَجي ٧اهذ تنض ٝبلى خماًت الصخو مً اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ
الجغاثم الضازلت في ازخهام المخ٨مت.
 -2بطا خضر جإزحر ال مبرع له في ؤلاظغاءاث ٌؿخيخج مىه ٖضم اججاٍ الىُت بلى ج٣ضًم الصخو اإلاٗجي للٗضالت.
 -3بطا لم جباقغ ؤلاظغاءاث ؤو ال ججغي مباقغتنا بك٩ل هؼٍه ،ؤو ٧اهذ مباقغتنا ٖلى هدى ًخٗاعى م٘ هُت ج٣ضًم
الصخو اإلاٗجي للٗضالت.
ؤو بؿبب اننُاع ٦لي ؤو ظىٍ عي للىٓام الً٣اجي الىَجي للضولت ناخبت الىالًت في هٓغ الضٖىي ؤو ًظ٦غ طل٪
اإلابضؤ ال٣اضخي بٗضم م٣اياة شخو مغجحن ٖلى هٟـ الجغٍمتٞ ،ةطا زبذ م٣اياجه (م )1ٝ 17ؤمام مد٨مت ؤزغي ًٖ
ظغٍمت مً جل ٪اإلاضعظت في اإلااصة  ،5و٧ان ٢ض ؾب ٤له ألن جمذ بصاهخه بنا ؤو بغؤجه مجنا.
المَلب الثاوي :كاهىهُت الٗلاب في اإلادىمت الجىابُت الضولُت
بن ٢اهىهُت الٗ٣اب ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ ٢اهىهُت الخجغٍم ،ألهه ًاصي بلى يمان الٗضالت للمجخم٘ الضولي ،وٍضٖ ٘ٞىه
الٓلم وٍمى٘ حٗؿ ٠الً٣اة بٟغيهم ٖ٣ىباث ٚحر مىهىم ٖلحنا.
هو هٓام عوما ألاؾاسخي في اإلااصة ٖ 23لى ٢اهىهُت الخجغٍم« :ال ٌٗاكب أي شخو أصاهخه اإلادىمت إال وفلا لهظا
الىٓام ألاؾاس ي ،وٍجمض َظا الىو لخهغٍ مهضع الٗلاب بالىٓام ألاؾاس ي فلِ».1
ل ً٨ما هي الٗ٣ىباث التي اٖخمضَا الىٓام ألاؾاسخي؟
ههذ اإلااصة  77مً الىٓام ألاؾاسخي ٖلى ؤهىإ الٗ٣ىباث التي ًجىػ للمد٨مت ٞغيها ٖلي مً جشبذ بصاهخه ًٖ
اعج٩اب ظغٍمت مً الجغاثم الضازلت في ازخهانها في اإلااصة  5مىه ،وَظٍ الٗ٣ىباث مدضصة خهغا ولِؿذ ٖلى ؾبُل
اإلاشا.٫

 - 1فاركؽ ؿبمد صادؽ األعرجي ،اؼبرجع السابق ،ص.269-268
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 .1الٗلىباث الؿالبت للخغٍت :وهي ٖلى هىٖحن َما:
 السجً اإلاا٢ذ :وال جؼٍض مضجه  30ؾىت. السجً اإلاابض :مضي الخُاة وجٟغى َظٍ الٗ٤وبت ٖلى مً زبذ اعج٩ابه ظغٍمت بالٛت الخُىعة. .2الٗلىباث اإلاالُت :وهي ٖلى هىٖحن:
أ -الغغامت :التي ًخدضص ٞغيها بمىظب اإلاٗاًحر اإلاىهىم ٖلحنا في ال٣ىاٖض ؤلاظغامُت و٢ىاٖض ؤلازباث للمد٨مت
الجىاثُت الضولُت ويمً ال٣اٖضة  146التي خضصث مىظباث ٞغيها ٧اآلحي:
 -1ال٣ضعة اإلاالُت للصخو اإلاضان.
 -2الضا ٘ٞبلى الجغٍمت َى ال٨ؿب اإلاالي للصخو وبلى ؤي مضي ٧ان اعج٩ابنا بنظا الضا.٘ٞ
 -3ما ًىجم ًٖ الجغٍمت مً يغع وبناباث ًٞال ًٖ اإلا٩اؾب اليؿبُت التي حٗىص ٖلى الجاوي مً اعج٩ابنا وال
جخجاوػ بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ما وؿبخه 75%مً ُ٢مت ما ًم ً٨جدضًضٍ مً ؤنى ،٫ؾاثلت ؤو ٢ابلت للخهغٍ ،٠وؤمىا٫
ًمل٨ها الصخو اإلاضان بٗض زهم مبل ٜمىاؾب ًٟي باالخخُاظاث اإلاالُت للصخو اإلاضان ومً ٌٗىلهم.
ب-اإلاهاصعة :وحٗجي مهاصعة ألامىا ٫اإلاخإجُت مً الجغاثم التي ًضان بنا الصخو 1ولى بهىعة ٚحر مباقغة صون
اإلاؿاؽ بد٣ى ١ألاشخام خؿجي الىُت( اإلااصة .)40
وٍىو الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ٖلى بوكاء نىضو ١اثخمان جدى ٫بلُه الٗاثضاث مً الٛغاماث اإلاد٩ىم بنا
وألامىا ٫واإلامخل٩اث اإلاهاصعة وجهغ ٝلٟاثضة الطخاًا وٖاثالتنم ،وجإطن اإلاد٨مت بخدىٍل اإلاا ٫وٚحرٍ مً ألامىا ٫بلى
الهىضوٖ ١لى ؤن جدضص الضو ٫ألاَغا ٝفي هٓام اإلاد٨مت مٗاًحر بصاعٍت (اإلااصة .)47
ومً اإلاالخٔ ٖلى الٗ٣ىباث التي هو ٖلحنا الىٓام ألاؾاسخي:
ً )1بضو ظلُا ؤن الٗ٣اب َب٣ا لىٓام عوما ألاؾاسخي ًخجاوػ الٗ٣ىباث الؿالبت للخغٍت لُمخض بلى الٗ٣ىبت اإلاالُت،
وَٗض َظا بههاٞا للطخاًا مً ظهت ،ووي٘ خض الؾخٟاصة الجىاة مً ٖاثضاث ظغاثمهم مً ظهت ؤزغيًٞ ،ال ًٖ ب٢غاع
مبضؤ ؤزالقي َام وَى ٖضم خمل اإلاجخم٘ الضولي ٖلى ظبر ؤيغاع مخهلت بجغاثم قضًضة الخُىعة ناصعة ًٖ ؤشخام
بهٟتنم الٟغصًتٖ ،لما ؤن الٗضص ال٨بحر ٖاصة لطخاًا َظٍ الجغاثم ٢ض ًجٗل َظا اإلابضؤ ألازالقي ًسً٘ الؾخصىاءاث
جضٖى الضو ٫ألاًٖاء في اإلاد٨مت بلى عنُض ؤمىا ٫بهىضو٢ها ُٟ٦لت بخُُٛت الخٗىًٍاث اإلاد٩ىم بنا لٟاثضة الطخاًا
وؤؾغَم ،وَظا في خض طاجه مبضؤ ؤزالقي ًغج٣ي لُ٣م التراضخي والخٗاَ.٠
٢ )2ؿاوة ٖ٣ىبت السجً اإلاا٢ذ 2بدضَا ألاٖلى والبالٛت  30ؾىت ٖلى الغٚم مً ؤهه ال٣ىاهحن ا٫ظىاثُت ججٗل الخض
ألاٖلى ال ًخجاوػ  20ؾىت ،وؤن هٓام عوما ألاؾاسخي اٖخمض بجل مىاصٍ ٖلى ما جًمىخه ال٣ىاهحن الجىاثُت الىَىُت مً
ؤخ٩امٚ ،حر ؤهه جم بصعا٢ ٥ؿاوة َظٍ الٗ٣ىبت ٖىضما هو في اإلااصة 110مىه ٖلى« :حُٗض اإلادىمت الىٓغ في خىم الٗلىبت
 -1اؼبادة  23نظاـ ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمدة يف ركما عاـ .1998
 -2اؼبادة  77من نظاـ ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية.
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لخلغٍغ فُما إطا وان ًيبغي جسفٌُ وطلً ٖىضما ًىىن الصخو كض كط ى زلثا مضة الٗلىبت أو  25ؾىت في خاٌ
السجً اإلاؤبض ،وٍجب أال حُٗض اإلادىمت الىٓغ في الخىم كبل اهلًاء اإلاضة اإلاظهىعة» ،وَظا الىو ٌك٩ل يماهت
لم َى مٗغو ٝفي
للصخو بالكغوٍ اإلاظ٧ىعة٦ ،ظلٞ ٪ةن السجً اإلاابض ًُٟض ؾلب خغٍت اإلاضان مضي الخُاة زالٞا ا
ؤٚلب الدكغَٗاث الٗ٣ابُت التي ججٗل السجً اإلاابض ال جؼٍض مضجه ٖىض جىُٟظٍ في اإلااؾؿت الٗ٣ابُت ًٖ  20ؾىت.
 )3بن الىٓام ألاؾاسخي ط٦غ في اإلااصة ٣ٞ 77غة «2باإليافت للسجً ،للمدىمت أن جأمغ بالغغامت ...أو اإلاهاصعة»
واإلاٟهىم مً الىو ؤن الٗ٣ىبت ألانلُت هي السجً وؤن الٗ٣ىباث ألازغي هي جبُٗت.
 )4بن ٖ٣ىبت ؤلاٖضام لم ً ً٨لها ط٦غ بحن الٗ٣ىباث التي جًمجنا الىٓام ألاؾاسخي ،بط صاع ه٣اف َىٍل بسهىنها
في ماجمغ عوما وْهغ َىا ٥عؤًان:
عؤي ① :جبيخه الضو ٫الٛغبُت ًضٖى بلى ع٣ٖ ٌٞىبت ؤلاٖضام في الىٓام ألاؾاسخي عًٞا مُل٣ا وحجذَمؤن الىو
ٖلحنا ًسال ٠ههىنا صؾخىعٍت في صولهم هٟذ ٖ٣ىبت ؤلاٖضام ًٞال ًٖ وخكُت الٗ٣ىبت وٖضم جضاع ٥الخُإ ٞحنا ،وٖضم
جد ٤ُ٣الغصٕ الخام والٗام.
ؤما الغؤي ② :الظي جبيخه الضو ٫ؤلاؾالمُت وصو ٫ؤزغي مً الٗالم مدخجت بإننا ههذ ٖلى جُبُ٣ها ٖلى مً
ًغج٨ب ظغٍمت ٞغصًت في ٢ىاهُجنا الضازلُت  ٠ُ٨ٞال جُبٖ ٤لى مً ًغج٨ب ظغٍمت صولُت٧ ،اإلباصة الجماُٖت وٚحرَا،
ْن َأ ْن َأ َأ َأ َأ ْن َأ َأ َأ َأ ْن َأ َأ َأ َّن ُه َأ ْن َأ َأ َأ َأ ْن ً َأ ْن َأ ْن
ـ أو
وبًماها بما َأظاء به َأال٣غآن ال٨غٍم مً ٢ىله حٗالىَ :أ« ِممً أح ِمل َأط ِملً َأهخلىا ٖلى ب ِمني ِمإؾغا ِمبُل أهه مً كخل هفؿا ِمبغي ِمر هف ٍس
َأ َّن َأ َأ َأ َأ َّن َأ َأ ً َأ َأ ْن ْن َأ َأ َأ َأ َّن َأ ْن َأ َّن
اؽ َأحم ً
َأ َأ
الى َأ
ْن
ُٗا».1
ى فهأهما كخل الىاؽ ح ِممُٗا ومً أخُاَا فىأهما أخُا
ِم
فؿ ٍساص ِمفي ألاع ِم
 )5ههذ اإلااصة  80مً الىٓام ألاؾاسخي ما ًمى٘ الضو ٫مً جى ُ٘٢الٗ٣ىباث اإلاىهىم ٖلحنا ٢ىاهُجنا الىَىُت ؤو
ًدى ٫صون جُبُ٢ ٤ىاهحن الضو ٫التي ال جىو ٖلى الٗ٣ىباث اإلادضصة في َظا الباب وبالخالي ًم ً٨ؤن جُب٣ٖ ٤ىبت ؤلاٖضام
و٣ٞا لهظا الىو عٚم ٖضم وظىصَا يمً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت .والىاضر مً َظا الىو ؤن ُٞه اهتنا ٥إلابضؤ
٢اهىهُت الٗ٣اب ،بط مً ظهت هجض اإلااصة  23مً الىٓام حكحر لٗضم مٗا٢بت ؤي شخو ؤصاهخه اإلاد٨مت بال و٣ٞا لهظا
الىٔام ألاؾاسخيٖ ،لى و ٤ٞالٗ٣ىباث اإلاىهىم ٖلحنا في اإلااصة  ،77ومً ظهت ؤزغي جإحي اإلااصة  80لخجحز للضو ٫ؤن جُب٤
الٗ٣ىباث اإلاىهىم ٖلحنا في ٢ىاهُجنا الضازلُت وجغي يغوعة بلٛاء اإلااصة  80إلاسالٟتنا مبضؤ ال٣اهىهُت الٗ٣اب وٖضم جُبُ٤
ؤي ٖ٣ىبت ما لم ً ً٨مىهىنا ٖلحنا في ا٫هٓام ألاؾاسخي.
ٖ )6لى ال٣اضخي ؤن ً٣ضع الٗ٣ىبت ٢بل بهؼالها بد ٤اإلاضان وؤن ًإزظ بالخؿبان ما ًلي (م:)49
ؤ) زُىعة الجغٍمت التي ًضان بنا الصخو مً خُض ؤزغَا ٖلى اإلاجمىٖت الضولُت وهخاثجها.
ب) مضي الًغع اإلااصي واإلاٗىىي الظي خل باإلاججي ٖلُه وؤؾغجه.
ط) الٓغو ٝالصخهُت للصخو اإلاضان واإلاخمشلت بؿىه وخٓه مً الخٗلُم وخالخه الاظخماُٖت والا٢خهاصًت
وصوا ٘ٞاعج٩ابه الجغٍمت.

 -1سورة اؼبائدة ،اآلية .32
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ص) الجهىص التي بظلها الصخو اإلاضان بٗض اعج٩ابه الجغٍمت ٦خٗىٌٍ اإلاججي ٖلُه.
ﻫ) جدضًض ٖ٣ىبت ًٖ ٧ل ظغٍمت اعج٨بنا الجاوي زم بنضاع الخ٨م اإلاكتر ٥الظي ًخًمً جدضًض اإلاضة ؤلاظمالُت
للسجً.
و) ٖضم هؼو ٫مضة السجً ؤلاظمالُت ًٖ مضة الخض ألا٢صخى ل٩ل ظغٍمت.
ػ) ٖضم ججاوػ مضة السجً ؤلاظمالُت ٖلى مضة 30ؾىت ؤو السجً اإلاابض.
ً )7الخٔ ؤن الىٓام ألاؾاسخي لم ًبضؤ جىُٟظ الٗ٣ىباث بالخضازل ،وبهما اٖخمض مبضؤ الخىُٟظ اإلاخٗا٢ب اإلاكغوٍ
بٗضم هؼو ٫مجمىٕ ألاخ٩ام اإلاخٗضصة ًٖ الخض ألا٢صخى ل٩ل ظغٍمت وبٗضم ػٍاصة مجمىٕ ألاخ٩ام اإلاخٗضصة ٖلى  30ؾىت ؤو
السجً اإلاابض.
 )8ؤن َىاْ ٥غوٞا مسٟٟت وْغوٞا مكضصة ٖلى اإلاد٨مت ؤن جإزظ بنا ٖىض الا٢خًاء ،ومً ؤمشلت الٓغو ٝاإلاسٟٟت
٢هىع ال٣ضعة الٗ٣لُت ؤو ؤلا٦غاٍ.
الخاجمت:
لم ٌٗغ٢ ٝاهىن ألامم الخ٣لُضي بال بٌٗ ظغاثم ٞغصًت يض ؤلاوؿاهُت ،وؤقهغَا ال٣غنىت في البداع والاججاع
بالغ ٤ُ٢واإلاسضعاث ،و٢ض وا٦بذ ال٣اهىن الضولي مىظ نناًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ جُىعاث َاثلت،
وؤصع٦ذ ؤلاوؿاهُت ؤهه لم ٌٗض مً اإلا٣بى ٫ؤن ٌٗهض للضو ٫وخضَا ًٖ َغٍ ٤الدكغَٗاث الىَىُت مهمت خماًت الخ٣ى١
ألاؾاؾُت لئلوؿان في و٢ذ الؿلم وفي و٢ذ الخغب ،خُض ؤن الخُىع الظي لخ ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان مـ ظاهب الخماًت مً
زال ٫مغاخل زم ب٢غاعَا في ق٩ل بٖالهاث ومٗاَضاث صولُت ملؼمت ،بلى ظاهب آلُاث ج٣ىم بمغا٢بت جىُٟظ ما جم ب٢غاعٌ
ونىال بلى الخماًت الجىاثُت الضولُت اإلاغج٨ؼة ؤؾاؾا ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي.
و٢ض مغ الً٣اء الجىاجي الضولي بمغاخل جُىع ٖضًضة و٧اهذ ٧ل مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل اوٗ٩اؾا لٓغو ٝمُٗىت،
وجإزحر ٢ىي مُٗىت ،بضؤ م٘ مداوالث اإلادا٦مت في الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،ول ً٨مك٩لت مؿاولُت ألاٞغاص الجىاثُت ٢ض
ؤنبدذ َامت مىظ مدا٦ماث مجغمي الخغب ألاإلاان والُاباهُحن بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،مغو ًاعا بمدا٦ماث ًىٚؿالُٞا
الؿاب٣ت وعواهضا واإلادا٦م اإلاسخلٟت ،بط ؤهه ومىظ وكإة ألامم اإلاخدضة وال٨شحر مً الجهىص جبظ ٫مً ؤظل ب٢امت ً٢اء
ظىاجي صولي صاثم جسً٘ له ٧ل الضو ٫ألاًٖاء في ألاؾغة الضولُت ،باٖخباع ؤن ب٢امت مشل َظا الً٣اء ٌٗض ؤمغا مهما
لخد ٤ُ٣الكغُٖت الضولُت وخماًتنا .ل٣ض اٖخمضث اللجىت الخدًحرًت إلٖضاص مكغوٕ هٓام ؤؾاسخي للمد٨مت الضولُت
الضاثمت ٖام ٢ 1995غاعَا اإلاغ٢م  146/50مً ؤظل ٖ٣ض ماجمغ في عوما والظي اؾخٛغ ١مً  14بلى  17ظىٍلُت  .1995وبظل٪
وي٘ ألاؾاؽ إلوكاء مد٨مت الجىاًاث الضولُتَ ،ظٍ ألازحرة وعٚم ما حٗغٞه مً جُىعاث باٖخباعَا ؤٖلى مغاخل الٗضالت
الجىاثُت الضولُت مً ؤظل خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وجغُ٢ت خغٍاجه ،بال ؤن جسى ٝالضو ٫مً اإلاؿاؽ بؿُاصتنا والخضزل في
قاوننا الضازلُت والاعجبا ٥مً صوعَا ،زهىنا ُٞما ًخٗل ٤بٗال٢تنا م٘ مجلـ ألامً الػاٌ ٫ك٩ل ٖ٣بت ؤؾاؾُت ؤمام
جُٟٗل صوعَا.
بال ؤهه وبا٫عٚم مً جُىع ال٣ٟه الجىاجي الضولي ٖبر الخاعٍش خُض ؤؾهم بك٩ل ؤؾاسخي في جد ٤ُ٣بوكاء اإلاد٨مت،
ٞةن بوكائنا ؾاَم بضوعٍ في ثخَ ٤ُ٣ظا الخُىع ،بط ؤن جدضًض الجغاثم وؤع٧اننا الضازلت في ازخهانها إلا٩اٞدت مغج٨بي
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جل ٪الجغاثم وج٨غَـ مبضؤ ٖضم ؤلاٞالث مً الٗ٣اب٧ ،ان الخُىع ألاؾاؽ الظي خهل في ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،خُض
ؤن ج٣ىحن الجغاثم الضولُت ْل خلما ًغاوص الجماٖت الضولُت مىظ نناًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ختى نضوع هٓام عوما
ألاؾاسخي ،الظي ٢ام بى٣ل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي مً الكغُٖت الضولُت الٗغُٞت بلى الكغُٖت الضولُت اإلا٨خىبت بما
ًخالءم م٘ مباصت ال٣اهىن الضولي الجىاجيٖ ،لى ٚغاع ال٣اهىن الجىاجي الىَجي ،وبن ٧اهذ بلؼامُت الىالًت الً٣اثُت
للمد٨مت ال جؼا ٫مدضوصة.
كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘
أوال :اإلاهاصع
-1ال٣غآن ال٨غٍم ،ؾىعة اإلااثضة.
ب-الىهىم اللاهىهُت
-1هٓام عوما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت اإلاٗخمضة في عوما ٖام .1998
زاهُا :اإلاغاح٘
أوال :الىخب
-1ألاٖغجي ٞاعو ١مدمض ناص ،١اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت :وكإتنا وَبُٗتنا وهٓامها ألاؾاسخي ،صاع الخلىص،
بحروث ،الُبٗت ألاولى.2012 ،
-2خمىصة مىخهغ ؾُٗض ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،الىٓغٍت الٗامت للجغٍمت ،ؤخ٩ام الً٣اء الضولي الجىاجي،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2006 ،
-3ؾغاط ٖبض الٟخاح ،مبضؤ الخ٩امل في الً٣اء الجىاجي الضولي :صعاؾت جإنُلُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الجنًت
الٗغبُت ،الؿىت (صون):بىط.
-4الكاطلي ٞخىح ٖبض هللا ،ال٣اهىن الجىاجي الضولي :ؤولىٍاث الجغٍمت الضولُت -الىٓغٍت الٗامت للجغٍمت الضولُت،
صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2002 ،
-5ق٨غي ٕلى ًىؾ ،٠الً٣اء الجىاجي الضولي في ٖالم مخٛحر ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،ؤبى ْبي ،ؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة.2008 ،
زاهُا :اإلاجالث
ٖ-1شمان ٖاص ٫خمؼة "،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بحن الكغُٖت الضولُت والهُمىت ألامغٍُ٨ت" ،مجلت مغهؼ
الضعاؾاث الضولُت٢ ،ؿم الضعاؾاث ألامغٍُ٨تٖ ،ضص  ،7ال٩ىٞت .2012
-2ال٣ضسخي باعٖت "،اإلاد٨متالجىاثُتالضولُتَبُٗتناوازخهاناتنامىٟ٢الىالًاجاإلاخدضةألامغٍُ٨توبؾغاثُلمجنا"،
مجلت حامٗت صمكم للٗلىم الاكخهاصًت واللاهىهُت ،اإلاجلض  ،20الٗضص الشاوي.2004 ،
زالثا :اإلاظهغاث
-1بىَغاعة ع ،٤ُٞازخهام اإلاد٨مت الجًاثُت الضولُت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
مىخىعي ٢ؿىُُىت.2010 ،
-2مدؼم ؾاٌػي وصاص ،مبضؤ الخ٩امل ُٓٞل الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة ،جسهو :ال٣اهىن الٗام ٞغٕ ال٣اهىن والً٣اءالجىاجي الضولُحن٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت،
.2007
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عابٗا :اإلاداْغاث
-1عَل مدمض ،اإلاسخهغ في ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،مدايغاث م٣ضمت لُلبت٧ ،LMD1لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
الجؼاثغ .2014-2013 ،1
زامؿا :ؤلاهترهذ
-1بل٣اؾم عيىان مدمض ،مدايغاث ال٣اهىن الضولي الجىاجي٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت ،مجىٞغ ٖلى
الغابِhttp://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=270792 :
ٞ-2غخاث مإمىن ٖاع ،ٝالً٣اء الجىاجي الضولي ،مخىٞغ ٖلى الغابِ:
https://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoocom/---1
-3الؼاملي ماظض ؤخمض ،الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي للجغٍمخحن الضولُت والؿُاسخية ،مخىٞغ ٖلى
الغابِhttp://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=377801&r=0:
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اإلاغهؼ اللاهىوي للطخاًا أمام اإلادىمت الجىابُت الضولُت
واحٗىٍ ؾٗاصَ ،البت صهخىعاٍ ٖلىم ،ولُت الخلىق – حامٗت الجؼابغ1-

141

ملضمت
ل٣ض قهض الىا ٘٢اعج٩اب ال٨شحر مً اإلاأسخي التي طَب ضخُتنا ؤٕصاص َاثلت مً ألابغٍاء هدُجت العج٩اب ًٞاج٘
وظغاثم زُحرة ،والىدُجت للخُىعاث الُىم ؤنبذ ًىٓغ لهظٍ الاهتنا٧اث الخُحرة ؤننا ظغاثم تنضص ألامً والؿلم الٗاإلاُحن،
خماي
ة
ٞاٖخبرث ظغاثم صولُتٌٗ ،ا٢ب ٖلحنا ال٣اهىن الضولي .وبمىظبه مٗا٢بت اإلاؿاولحن ومغج٨بي َظٍ الجغاثم ً٣غ
وبهها ٝالطخاًا الظًً وٗ٢ىا ضخُت لهظٍ الجغاثم الضولُت .وَظٍ ألازحرة ؤي مل ٠الطخُت ٌكهض جُىع ٖلى نُٗض
الً٣اء الجىاجي الضولي ،خُض ٧اهذ الطخُت ٖبر اإلادا٦م الجىاثُت مغث بخُىع ملخىّٞ ،بٗضما ٧اهذ الطخُت ميؿُت
في اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت الٗؿ٨غٍت (هىعمبىع ٙوَى٧يو ) ؤنبدذ حٗخبر ٦كاَض في اإلادا٦م اإلاا٢خت (ًىٚؿالُٞا
وعواهضا) ،ومٗترٞا لها بد ٤في الخٗىٌٍ ؤمام اإلادا٦م الىَىُت الخابٗت لها ًىظب حٗغيها للًغع ؤو الاٖخضاء ٖلحنا(.)1
والُىم بةوكاء الخ٨مت الجىاثُت الضولُت التي حٗخبر َُئت جسخو بالجغاثم ألاقض زُىعة(ٖ )2لى اإلاجخم٘ ٦جغٍمت
ؤلاباصة وظغٍمت يض ؤلاوؿاهُت وظغٍمت الخغب وظغٍمت الٗضوان( )3التي ج٣غ لها خ٣ى٢ ١اهىهُت وجمىدها مغ٦ؼ ٢اهىوي
مؿخ٣ل ٖلى اإلاؿخىي الضولي ج٨غَؿا إلاا ظاء في صًباظت هٓامها ألاؾاسخي بط جً٘ في اٖخباعَا ؤن مالًحن ألاَٟا ٫واليؿاء
والغظا٢ ٫ض وٗ٢ىا زال ٫ال٣غن الخالي ضخاًا لًٟاج٘ ال ًم ً٨جهىعَا َؼث يمحر ؤلاوؿاهُت ب٣ىة .وبنظا حٗهضث
بخ٣ضًم خماًت لطخاًا الجغاثم الضولُتٞ ،دضصث حٗغٍ ٠الطخاًا ،وؤ٢غث لهم مجمىٖت مً الخ٣ى ،١وظاء في اإلااصة85
مً ٢ىاٖض ؤلاظغاثُت و٢ىاٖض ؤلازباث التي ؤوعصث حٗغٍٟا للطخاًا "ًض ٫ل ٟٔالطخاًا" ٖلى ألافزام الُبُُٗحن
اإلاخًغعًٍ بٟٗل اعج٩اب ظغٍمت جضزل في هُا ١اإلاد٨مت
ًجىػ ؤن ٌكمل ل" ٟٔالطخاًا" اإلاىٓماث ؤو اإلااؾؿاث التي جخٗغى لًغع مباقغ في ؤي مً ممخل٩اتنا اإلا٨غؾت
الضًً ؤو الخٗلُم ؤن ال ًٟؤو الٗلم ؤو ألٚغاى زحرًت واإلاٗالم ألازغٍت واإلاؿدكُٟاث وٚحرَا مً ألاما٥ن وألاقُاء
اإلاسههت ألٚغاى بوؿاهُت.

 تريكي شريفة ،احملاكم اعبنائية الدكلية اؼبختلطة ،مذكرة ماجستَت ،20 -20 0 ،ص . 84 -2عبد الفتاح بيومي حجازم ،قواعد أساسية يف نظاـ احملكمة اعبزاء الدكلية ،دار الكتب القانونية ،عماف،2008 ،
ص. 4
 -3ليندة معمر شيوم ،احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاهتا ،طبعة  ،دار الثقافة ،2008 ،ص .3 8
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ؤما ؤَم الخ٣ى ١التي ؤ٢غَا للطخاًا جمشلذ في خ ٤الطخاًا في الخمشُل ال٣اهىوي واإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث الجىاثُت
بياٞت بلى الخ ٤في الخماًت والخ ٤في الخٗىٌٍ.
ٞمً اإلاٗلىم ؤن للضٖىي الجؼاثُت ٖضة ؤَغا ،ٝالُغ ٝألاو ٫الىُابت الٗامت وٍ ي اإلاؿاولت ًٖ جدهُل الخ٤
الٗام ،والُغ ٝالشاوي َى الجاوي والظي ؤخاَه اإلاكغٕ بًماهاث ٖضًضة ٖلى عؤؾها ٢غٍىت البراءة ،وخ ٤الضٞإ ويماهاث
الخا٦مت الٗاصلت ،ؤما الُغ ٝالشالض ٞهى "اإلاججي ٖلُه"" ،الطخُت"" ،ضخاًا الجغاثم الضولُت"َ ،ظٍ الٟئت الًُٟٗت
التي ال جدٓى باالَخمام والغٖاًت ،وبما ؤن الضعاؾاث ال٣اهىهُت اَخمذ بد٣ى ١اإلاتنمحن  ،ِ٣ٞصون الخُغ ١لخ٣ى١
الطخاًا ،وهٓغا لتزاًض ضخاًا الجغاثم الضولُت زانت ألاَٟا ٫واليؿاءٞ.. ..هظٍ الٟئت ٞغيذ الاَخمام بنا.
وَظا مما ظؿض في بَاع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُتٞ ،الىٓام ألاؾاؽ خضص ؤو ٕع ٝألاشخام الظًً ًدًىن
بالخماًت والغٖاًت باٖخباعَم ضخاًا ،وابغػ خ٣ى٢هم ال٣اهىهُت وُُٟ٦ت مماعؾتنا واؾدُٟائنا ،وألاظضع ؤن هبدض في اإلاغ٦ؼ
ال٣اهىوي للطخاًا ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وإلاٗالجت اإلاىيىٕ اٖخمضها الخُت الخالُت:
اإلابدض ألاو :٫خ٣ى ١الطخاًا ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت
اإلاُلب ألاو :٫الخ٣ى ١اإلاباقغة لطخاًا الجغاثم الضولُت
الٟغٕ ألاو :٫خ ٤الخمشُل ال٣اهىوي وخ ٤اإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث
الٟغٕ الشاوي :خ ٤الخماًت وخ ٤في الخٗىٌٍ
اإلاُلب الشاوي :الخ٣ىٚ ١حر اإلاباقغة لطخاًا الجغاثم الضولُت
الٟغٕ ألاو :٫حٗاون الضو٫
الٟغٕ الشاوي :حٗاون اإلاىٓماث ٚحر الضولُت
اإلابدض الشاوي :الٗىاث ٤التي جدى ٫صون خهى ٫الطخاًا ٖلى خ٣ى٢هم
اإلاُلب ألاو :٫الٗىاث ٤ال٣اهىهُت
الٟغٕ ألاو :٫بق٩الُت الازخهام
الٟغٕ الشاوي :بق٩الُت ؤلاظغاءاث
اإلاُلب الشاوي :الٗىاث ٤الٗملُت
الٟغٕ ألاو :٫بق٩االث جىُٟظ ؤوامغ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت
الٟغٕ الشاوي :مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت.

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

142

مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان  -الٗام الثالث  -الٗضص  :13هىفمبر 2016
اإلابدث ألاوٌ :خلىق الطخاًا أمام اإلادىمت الجىابُت الضولُت
ل٣ض خُٓذ الطخُت بم٩اهت زانت لضي اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ٞبٗض ما ٧اهذ في اإلادا٦م الٗؿ٪عٍت
ؤنبدذ حٗخبر ٦كاَض في اإلادا٦م اإلاا٢خت ،والُىم في بَاع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت جخمخ٘ بمغ٦ؼ ٢اهىوي مؿخ٣ل مً
زال ٫هٓام عوما ألاؾاسخي و٢ىاٖض ؤلاظغاءاث وؤلازباث والظي ًمىذ للطخاًا خ٣ىٌ ١ؿخُٟض مجنا بُغٍ٣ت مباقغة،
ومجمىٖت خ٣ىٌ ١ؿخُٟض مجنا الطخاًا بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة(.)1
اإلاُلب ألاوٌ :الخلىق اإلاباقغة لطخاًا الجغابم الضولُت
ٌٗخبر وزُ٣ت ال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت و٢ىاٖض ؤلازباث وؾُلت لخُبُ ٤هٓام عوما ألاؾاسخي للخ٨مت الجىاثُت الضولُت،
والظي ظاء ُٞه صًباظت وبخضي ٖكغ ٞهال ًدخىي ٖلى 225ماصة ٢اهىهُت ظاء الٟغٕ الشالض مً الٟهل الخامـ بٗىىان
"اقترا ٥الطخُت في ؤلاظغاءاث" واإلا٣هىص مىه خ ٤الطخاًا في الخمشُل ال٣اهىوي وخ ٤الطخاًا في اإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث
الجىاثُت جىاوله في الٟغٕ ألاو.٫
ً 2002دخىي ٖلى
٦ما ظاء في الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت الظي صزل خحز الىٟاط في 17ظىٍلُت
صًباظت وزالر ٖكغ ٞهل ُٞه 128ماصة.
خُض ظاءث اإلااصة 68مىه جدذ ٖىىان "خماًت اإلاججي ٖلحنم واقغا٦هم في ؤلاظغاءاث" ،وظاءث اإلااصة 75مىه
جدذ ٖىىان "ظبر ؤيغاع اإلاججي ٖلحنم"َ ،ظا ما ؾى ٝهدىاوله في الٟغٕ الشاوي(.)2
الفغٕ ألاوٌ :خم الخمثُل اللاهىوي وخم اإلاكاعهت في ؤلاحغاءاث
ً٣هض بد ٤الخمشُل ال٣اهىوي خ ٤الاؾخٗاهت بمدامي للضٞإ ًٖ الطخاًا ؤمام اإلاد٨مت٦ ،ما ججحز ال٣ٟغة4
مً هٟـ اإلااصة :جمشل الطخُت هٟؿه بىٟؿه ؤمام اإلاد٨مت ب٣ىلها ":بطا ازخاع الصخو جمشُل هٟؿهً ،بل ٜاإلاسجل ٦خابت
في ؤ٢غب ٞغنت مم٨ىت".
وخؿب اإلااصة 1ٝ 90مً ٢ىاٖض ؤلاظغاثُت و٢ىاٖض ؤلازباث  ":جتر ٥للطخُت خغٍت ازخُاع ممشل ٢اهىوي" بال ؤن
الخغٍت في الازخُاع ج٩ىن مدهىعة في ٢اثمت اإلادامحن اإلاٗخمضًً لضي سجل اإلاد٨مت بكغوٍ مظ٧ىعة في ال٣اٖضة٣ٞ 22غة
 1مىه ،وهي:
ٟ٦-1اءة مكهىص بنا في ال٣اهىن الضولي ؤو الجىاجي وؤلاظغاءاث الجىاثُت.
-2زبرة (٣٦اضخي ،ؤو مضعي ؤو مدامي)....
-3مٗغٞت ممخاػة ألخضي لٛاث اإلاد٨مت
-4زًىٖه ؤزىاء ؤصاء مهامه إلاضوهت ٢ىاٖض الؿلى ٥اإلانهي للمدامي.
 ؿبمود شريف البسيوين ،احملكمة اعبنائية الدكلية ،نشأهتا كنظامها األساسي مع دراسة لتاريخ عبنة التحقيق الدكلية كاحملاكم اعبنائية الدكلية السابقة ،مطابع ركزاليوسف اعبديدة.2002 ،
 -2د .أشرؼ اللمساكم ،احملكمة اعبنائية الدكلية ،طبعة  ،دار نشر اؼبركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،2002 ،ص .
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٦ما ً٣ىم اإلادامي ب:
ج٣ضًم اإلاؿاٖضة والضٖمج٣ضًم اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُتالخمشُل ال٣اهىوي للطخاًابظغاء بدىر وج٣ضي اإلاكىعة ال٣اهىهُت.وفي خالت حٗضص الطخاًاٞ ،لهم الخ ٤في حُٗحن مشل ال٣اهىوي اإلاكتر٧ ٥اؾخصىاء ،وَظا خؿب ما ظاء في اإلااصة
 90مً ٢ىاٖض ؤلاظغاء و٢ىاٖض ؤلازباث ،وبطا لم ًخ٣ٟىا ٖلى حُٗحن اإلامشل ال٣اهىوي اإلاكترُٞ ،٥جىػ للمد٨مت حُٗحن
اإلادامي هُابت ًٖ الطخاًا الٛحر ٢اصعًٍ في الاجٟاٖ ١لى حُٗحن اإلامشل ال٣اهىوي اإلاكتر.٥
وؤزحرا ج ٘٣ؤحٗاب اإلادامي ٖلى ٖاج ٤الطخُت وفي خالت اٞخ٣اعٍ ًُلب اإلاؿاٖضة مً ٢لم اإلاد٨مت(.)1
ؤما ُٞما ًسو خ ٤مكاع٦ت الطخُت في ؤلاظغاءاث الجىاثُت الضولُتٞ ،خ٩ىن في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي ؤي ٢بل
وؤزىاء وبٗض المخا٦مت.
-1اإلاكاعهت في ؤلاحغاءاث كبل اإلاداهمتً :جىػ للطخُت ج٣ضًم مٗلىماث خى ٫الجغٍمت جضزل في ازخهام
اإلاد٨مت للمضعي الٗام ختى ًبضؤ في الخد ٤ُ٣الجىاجي واإلا٣اياة.
-2اإلاكاعهت في ؤلاحغاءاث أزىاء اإلاداهمتً :جىػ للطخُت الُ٣ام ببٌٗ ؤلاظغاءاث ؤمام الضاثغة الخمهُضًت و٧لها
جسً٘ للؿلُت الخ٣ضًغٍت لل٣اضخي وطل ٪بخ٣ضًم َلب زُي بلى اإلاسجل بالغٚبت باإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث ،وٍدخىي الُلب
ٖلى بٌٗ اإلاٗلىماث الصخهُت للطخُت(.)2
٦ما جلؼم اإلاد٨مت بةزُاع الطخاًا بجمُ٘ ؤلاظغاءاث الًُل٘ ؤمامها:
٣٦غاع اإلاضعي الٗام بٗضم الكغوٕ في جد ٤ُ٣ؤو ب٘صم اإلا٣اياة ٦جلؿاث اإلاد٨مت و٧ل ال٣غاعاث اإلاخسظة بكإن
ؤلاظغاءاث وألاخ٩ام...
٦ما ًجىػ للطخاًا واإلامشلحن ال٣اهىهُحن الخماؽ بٖاصة الىٓغ في ٢غاع اإلاضعي الٗام بٗضم بظغاء جد ٤ُ٣ؤو ٖضم
()3
اإلا٣اياة٢ ،غاع ٖ٣ض ظلؿت ب٢غاع التنم وٚحرَا....
-3اإلاكاعهت في ؤلاحغاءاث بٗض اإلاداهمت:
ً٩ىن الخ ٤في ج٣ضًم الاؾخئىا ٝفي الك ٤اإلاضوي ؤي في ال٣غاعاث ظبر الًغع وؤوامغ اإلاهاصعة والخٛغٍمُٞ .جىػ
للممشل ال٣اهىوي ؤو اإلاججي ٖلحنم بد ٤ج٣ضًم الاؾخئىا ٝوبٖاصة الىٓغ في ٢غاع البراءة ؤو في ٢غاع ؤلاصاهت ؤو خ٨م الٗ٣ىبت.

 د .نصر الدمف بوظباحة ،اغبكمة اعبنائية الدكلية ،شرح اتفاقية ركما ،اعبزء األكؿ ،دار ىومة ،اعبزائر ،2008 ،ص . 98P 595. ،2012 ،Dalloz ،Droit pénal internationale ,1er édition ،2 -DIDIER Rebut
P 13. ،2009 ،La victime devant la cour pénal internationale l’harmattan ،3 - GHISLAIN Mabanga
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وؤزحرا ً٩ىن الخ ٤في ٖغٞت الخ٣ي٢ت َى خ ٤للطخاًا ،وألٞغاص ؤؾغَم ،وألا٢اعب واإلاجخم٘ مً ؤظل ٖغٞت خ٣ُ٣ت
لالهتنا٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،هى خ ٤ال ً٣بل الخ٣اصم ؤو الخهغُٞ ٝه(.)1
الفغٕ الثاوي :خم الطخُت في الخماًت وخم في الخٗىٌٍ
ً٣هض بد ٤الطخُت في الخماًت :مجىٖت الخضابحر التي جخسظ مً َغ ٝؤطَؼة اإلاد٨مت /1وخضة اإلاججي ٖلحنم
والكهىص/2 ،اإلاضعي الٗامٚ/3 ،غ ٝاإلاد٨مت/4 ،الضو ٫ألاَغا ٝواإلاىٓماث الضولُت ،بٛغى جٟاصي حٗغى الطخاًا ألي
يغع ٢ض تنضص خُاتنم ؤو ؾالمتنم الجؿضًت ؤو الىٟؿُت ؤو جًغ بمهالخهم ،وهي ٖلى ق٩لحن:
-1جضابير الخماًت الٗامت وهي جضابحر ج٣غَا اإلاد٨مت للطخاًا والكهىص بىاءا ٖلى َلب اإلاضعي الٗام ؤو الضٞإ ؤو
الكهىص ؤو الطخُت ؤو ممشله ال٣اهىوي بن وظض ،ومً جل٣اء هٟؿها ،باجساط جضابحر ٦دماًت الطخُت ؤو الكاَض ؤو ؤي
شخو آزغ مٗغى للخُغ هدُجت قهاصة ؤصلى بنا وهي خؿب اإلااصة٣ٞ 68غة 2:
ً-1مخي اؾم الطخُت ؤو الكاَض مً سجل اإلاد٨مت
-2اإلاى٘ مً ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث لُغ ٝزالض
-3ج٣ضم الكهاصة بىؾاثل ال٨تروهُت
-4اؾخسضام اؾم مؿخٗاع للطخُت
-5بظغاءاث في ظلؿت ؾغٍت.
-2جضابير الخماًت الخانت :وهي جضابحر جخسظ مً ؤظل ٞئت مً الطخاًا الًُٟٗت
٦إن جإمغ بخضابحر لدؿهُل ؤزظ قهاصة ؤي مً الطخاًا والكهىص واإلاهابحن بهضمت ؤو قهاصة ؤي َٟل ؤو شخومؿً ؤو ؤي مً ضخاًا الٗى ٠الجيسخي.
ٖ٣ض ظلؿاث ؾغٍت وبالؿماح بدًىع اإلادامي ؤو ممشل ٢اهىوي ؤو َبِب هٟؿاوي ؤو ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة زال٫بصالء الطخُت ؤو الكاَض بكهاصجه.
اؾخجىاب الكاَض بٗضم الخٗغٍٖ ٠لى َىٍخه ؤي ؤن ًمشل الطخُت ٦كاَض مجهى ٫ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُتالضولُت ول ً٨بُغٍ٣ت ال جمـ خ٣ى ١اإلاتنم ؤو جخٗاعى مٗها ؤو م٘ م٣خًُاث بظغاءاث مدا٦ت ٖاصلت وهؼينت(.)2
ؤما ُٞما ًسو خ ٤الطخُت في الخٗىٌٍ
بن الهض ٝمً الاٖترا ٝللطخاًا بد ٤الخماًت وخ ٤اإلاكاع٦ت والخمشُل ال٣اهىوي َى جم٨حن الطخُت مً
الخهىٖ ٫لى ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً ؤلاههاٞ ،ٝلم ٌؿب ٤ألي وزُ٣ت صولُت ؤن جُغ٢ذ لٗملُت ظبر ؤيغاع اإلاججي ٖلهم،
والظي ً٩ىن بُلب الطخُت ؤو بمباصعة مً اإلاد٨مت وٍىٟظ يض الصخو اإلاضان ؤو ًدل مدله الهىضو ١الاؾدئماوي.
 نقييب ياظبُت ،اغبق يف معرفة اغبقيقة يف القانوف الدكرل كاقع أـ خياؿ ،اجمللة الدكلية للصليب األضبر ،عدد  88سنة  ،2006ص . 5 -2د .ضبود شريف البسيوين ،احملكمة اعبنائية الدكلية ،مدخل لدراسة أحكا كآليات اإلنقاذ الوطٍت للنظاـ األساسي ،طبعة  ،دار الشركؽ القاىرة ،2004 ،ص
.83
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-1أقياٌ الخٗىٌٍ:
 اؾترصاص الخلىق٣ً :هض به ؤن ٌُٗض اإلاجغم ؤو الصخو اإلاضان بلى الطخُت الخ٣ى ١التي اهتن٨ها الٟٗلالاظغامي.
الخٗىٌٍ٣ً :هض به ص ٘ٞمبل ٜمالي للطخُت ًٖ ؤلاناباث الجؿضًت ؤو الىٟؿُت ؤو ٚحرَا مً ألايغاع اإلاخ٨بضةظغاء الجغٍمت اإلاغج٨بت.
عص الاٖخباع٣ً :هض به مؿاٖضة الطخاًا ٖلى الاؽجمغاع في الٛل في ْغوٖ ٝاصًت ٢ضع اإلاؿخُإ ًٖ َغٍ ٤جىٞحرظملت مً الخضماث واإلاؿاٖضاث في مسخل ٠مجاالث الخُاة.
أما ًٖ إحغاءاث َلب الخٗىٌٍ
٩ُٞىن بُلب الطخاًا وطل ٪بخ٣ضًم َلب زُي لضي مسجل اإلاد٨مت
ؤو ؤلاظغاءاث بىاءا ٖلى َلب اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿها.ؤو ًٖ َغٍ ٤الهىضو ١الاؾخصىاجي خؿب اإلااصة 79الظي ٌٗض جىُٓم ظضًض زام باإلاججي ٖلحنم وؤؾغَم وَى
بخضي الخهاثو اإلامحزة التي جىٟغص بنا اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت(.)1
اإلاُلب الثاوي :الخلىق غير اإلاباقغة لطخاًا الجغابم الضولُت
ل٣ض زهو الباب الخاؾ٘ مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الج هاثُت الضولُت جدذ ٖىىان "الخٗاون الضولي
واإلاؿاٖضة الً٣اثُت" ،والظي ً٩ىن في اإلاجاالث الخالُت :الخد ٤ُ٣واإلاالخ٣ت ،الخ٣ضًم للمدا٦مت ،جىُٟظ ال٣غاعاث ،بل٣اء
ال٣بٌ ٖلى اإلاد٩ىم الٟاع ،والخٗاون في َظا اإلاجا٩ً ٫ىن م٘ الضو ٫ؤو اإلاىٓماث الٛحر خ٩ىمُت.
الفغٕ ألاوٌ :حٗاون الضوٌ
ً٣هض بالخٗاون الضولي :اجداص الضو ٫م٘ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها مً ؤظل جد ٤ُ٣الهالر
الٗام للبكغٍت ظمٗاء ،وبما ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ال جخمخ٘ بجهاػ جىُٟظي لخىُٟظ ٢غاعاتنا وؤخ٩امهاٞ ،ال حؿخُُ٘
بل٣اء ال٣بٌ ٖلى اإلاهخمحن وه٣لهم بلى م٣غَا بىٟؿها ٞخٗخمض ٖلى آلالُاث الىَىُت للضو ٫في جىُٟظ طل.٪
ومجاالث الخٗاون ٦شحرة مجنا :حؿلُم اإلاجغمحن ،جىٞحر اإلاىاعص ال٩اُٞت لجبر ؤيغاع اإلاججي ٖلحنم ص ٘ٞالخٗىًٍاث
وحجؼ ومهاصعة ٖاثضاث ألاوكُت ؤلاظغامُت ،وي٘ خض لٓاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب ،وحٗؼٍؼ الخٗاون زانت في خالت
حٗضص ظيؿُاث الطخاًا ؤو اإلاتنمحن لخد ٤ُ٣الٗضالت وؤلاهها ٝللطخاًا ،والخٗاون الضولي ؤق٩ا:٫
-1حٗاون الضوٌ ألاَغاف م٘ اإلادىمت الجىابُت الضولُت:
خؿب

ما ظاء في اإلااصة 56ؤن "الضو ٫ؤَغا ٝفي ملؼمت بالخٗاون م٘ اإلاد٨مت" في الجغاثم التي جسخو بالىٓغ

ٞحنا.
 -كائل أضبد عالـ ،اغبماية الدكلية لضحايا اعبردية ،دار النهضة العربية ،مصر  ،2004ص . 28
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-2حٗاون الضوٌ الغير أَغاف م٘ اإلادىمت الجىابُت الضولُت:
خؿب مٞ :87اإلاد٨مت جضٖى ؤي صولت ٚحر َغ ٝفي الىٓام ألاؾاسخي بلى ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ٖلى ؤؾاؽ جغجِب زام
ؤو اجٟا ١مٗها عٚم ؤننا ٚحر ملؼمت باإلاؿاٖضة بال ؤهه في خالت امخىاٖها ًٖ اإلاؿاٖضةً ،جىػ للمد٨مت ؤن جسُغ بظ٥٫
ظمُٗت الضو ٫ألاَغا ٝؤو مجلـ ألامً.
الفغٕ الثاوي :حٗاون اإلاىٓماث غير الضولُت
لِـ

٦خٗاون الضو ٫في ظمُ٘ اإلاجاالث ً٣خهغ صوعَا في ج٣ضًم الخضماث والاؾدكاعاث للطخاًا.

مشل اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ :التي حٗخبر عاعي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخاعؾهٞ ،هي َُئت طاث َاب٘
بوؿاوي تنخم بخُىٍغ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والؿهغ وؤلاقغاٖ ٝلى جُبُ ٤وجىُٟظ الخماًت اإلا٣غع للمضهحن
وضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت بهٟت زانت وج٣ضًم اإلاؿاٖضة للطخاًا ٖبر الٗالم بهٟت ٖامت.
اإلابدث الثاوي :الٗىابم التي جدىٌ بضون خهىٌ الطخاًا ٖلى خلىكهم
ل٣ض مىدذ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت م٩اهت زانت لطخاًا الجغاثم الضولُت ،وطل ٪باالٖترا ٝباإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي
اإلاؿخ٣ل ٖلى اإلاؿخىي الضولي ،خُض لم جب٣ى َظٍ الٟئت جدذ وناًت الضولت وؤزظث ون ٠ضخاًا بضال مً قهىص٦ ،ما
ؤ٢غث لها مجمىٖت خ٣ى ١اإلاخمشلت في :خ ٤الخماًت وخ ٤اإلالاع٦ت في ؤلاظغاءاث ،وخ ٤الخمشُل ال٣اهىوي وخ ٤الخٗىٌٍ
بال ؤن َىا ٥ؤؾباب وٖغاُ٢ل جدى ٫صون جم٨حن الطخاًا مً الىنى ٫بلى الٗضالت ،وبٞالث اإلاتنمحن مً الٗ٣اب وهي:
ؤما الٗىاث ٤ال٣اهىهُت التي جىاظه الطخاًا في بَاع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو الٗىاث ٤الٗملُت للمد٨مت
الجىاثُت الضولُت.
اإلاُلب ألاوٌ :الٗىابم اللاهىهُت
بن الهٗىباث التي جدى ٫صون خهى ٫الطخاًا ٖلى خ٣ى٢هم جخمشل في الُ٣ىص اإلاخٗل٣ت بازخهاناث
اإلاد٨مت مىظىصة في هٓامها ألاؾاسخي ،وبٌٗ الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باإلظغاءاث هجضَا في ٢ىاٖض ؤلاظغاءاث وؤلازباث.
الفغٕ ألاوٌ :إقيالُت الازخهام
حٗخبر مك٩لت الازخهام ؤَم ُ٢ض ٢اهىوي ًىاظه الطخاًا ،واإلا٣هىص به الُ٣ىص الىاعصة ٖلى الازخهام
الخ٨مُلي للخ٨مت م٘ اإلادا٦م الىَىُت ،بياٞت بلى ازخهاناث اإلاد٨مت في خض طاتنا
-1الٗىابم اإلاخٗللت باالزخهام الخىمُلي:
بن الٗال٢اث التي جغبِ بحن اإلاد٨مت الجىاثُت واإلادا٦م الىَىُت ،هي ٖال٢ت ج٨مُلُت(ٞ ،)1األولُت في الازخهام
بالىٓغ في الجغاثم الضولُت ٌٗىص للً٣اء الىَجي ؤوالَ ،ظا ما ظاء في اإلااصة ألاولى مً هٓامها ألاؾاسخي ،وظاءث اإلااصة17
٧اؾخصىاء مجنا بىهها ٖلى خاالث ًىٗ٣ض الازخهام للمد٨مت الجىاثُت الضولُت للهٓغ في بخضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحنا
 عياشي بوزياف ،قواعد القانوف الدكرل اإلنساين كالسيادة ،أطركحة دكتوراه يف اغبقوؽ ،قس القانوف العاـ ،كلية اغبقوؽ ،بن عكنوف ،سنة  ،20 4-20 3ص.3 5
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في اإلااصة  5مً هٓامها ألاؾاسخي وهي ؤن ج٩ىن الضولت ٚحر ٢اصعة ٖلى اإلادا٦مت ؤو ٚحر عاٚبت في مباقغتنا وَكحر الىٓام
ألاؾاسخي للخاالث التي حٗخبر ٞحنا الضولت ال جغٚب في بظغاء اإلادا٦مت وهي:
ؤ-حؿتنل بظغاءاث ٢اهىهُت مً ؤظل خماًت الصخ م اإلاٗجي باإلادا٦مت
ب-جإزحر لِـ له مبرع وال ًىا ٤ٞم٘ م٣خًُاث الٗضالت
طٖ-ضم اؾخ٣اللُت الخا٦مت وخُاصَا.
ؤما خاالث ٖضم ٢ضعة الضولت ٖلى مباقغة الضٖىيُٞ :جؿضَا الىٓام ألاؾاسخي في ٖضم ٗٞالُت آلالُاث ٖلى
اإلاؿخىي الىَجي لجم٘ ألاصلت والكهاصة وال٣بٌ ٖلى اإلاتنمحن.
بن ٌطًً اإلاُٗاعًٍ (ٖضم الغٚبت وٖضم ال٣ضعة) زايٗت لخ ٠ُ٨اإلاد٨مت وبطا حٗؿٟذ في ج٣غٍغ وظىصَا ًم ً٨ؤن
ٌٗغى ٢اٖضة ؤولىٍت الازخهام الً٣اجي الىَجي لالهتنا ٥ولهظٍ ألازحرة خ ٤الًُٗ في طل.٪
-2ازخهاناث اإلادىمت:
أ-الازخهام اإلاىيىعي:
ل٣ض خضصث اإلااصة 5مً الىٓام ألاؾاسخي ٫إلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤننا جسخو بالجغاثم ألاقض زُىعة ألاعبٗت
وهي :ظغٍمت ؤلاباصة الجماُٖت وظغٍمت يض ؤلاوؿاهُت وظغاثم الخغب وظغٍمت الٗضوان.
بال ؤن ا٢خهاع ازخهام اإلاد٨مت ٖلى َظٍ الجغاثم ٌٗخبر ٖاث ٤للطخاًا الجغاثم الضولُت ألازغي ٦طخاًا ظغاثم
ؤلاعَاب ؤو ضخاًا ظغاثم اإلاسضعاث ،وضخاًا الجغاثم اإلاغج٨بت يض مىْٟي ألامم اإلاخدضة وألاٞغاص اإلاغجبُحن بنم(.)1
ب-الازخهام الؼمني
ههذ اإلااصة 11مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖلى ؤن للمد٨مت ازخهام بال ُٞما ًخٗل٤
بالجغاثم التي جغج٨ب بٗض بضء هٟاط هٓامها.
ٞ ِ٣ٞ 2002هي ال جسههذ
ؤي جسههذ بالجغاثم اإلاغج٨بت بٗض صزىلها خحز الىٟاط ؤي بٗض 01ظىٍلُت
بالىٓغ في الجغاثم اإلاغج٨بت ٢بل وظىصَا.
ج-الازخهام الصخص ي
ظاء في اإلااصة 25مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤن اإلاد٨مت جماعؽ ازخهانها ٖلى
ألاشخام الُبُُٗحن ال ً٣ل ؤٕماعَم ًٖ 18ؾىت وال ًمخض ازخهانها بلى ألاشخام اإلاٗىىي ٧الضولت واإلاىٓماث.
الفغٕ الثاوي :إقيالُت ؤلاحغاءاث
٢ض جشحر ؤلاظغاءاث التي جباقغَا اإلاد٨مت في بخضي مغاخلها ؤزىاء الخد ٤ُ٣ؤو اإلادا٦ت ؤو جىُٟظ ألاخ٩ام ٖغاُ٢ل
جدى ٫صون خهى ٫الطخاًا اللجىء بلحنا مً بُجنا:
 -خالد حسن أبو غزالة ،احملكمة اعبنائية الدكلية كجرائم الدكلية ،دار جلس الزماف ،األردف ،20 0 ،ص .275
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-1جأزير ؾلُت مجلـ ألامً ٖلى خلىق الطخاًا
ُٞم ً٨إلاجلـ ألامً خؿب اإلااصة 16مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٢غاع ًُلب ُٞه مً
اإلاد٨متٖ ،ضم البضء ؤو اإلاطخي في ؤي جد ٤ُ٣ؤو م٣اياة إلاضة 12قهغ وٖلى اإلاد٨مت الخُ٣ض بظل ،٪وَظا ما ٌٗجي ؤن
ؾلُت مجلـ ألامً قُ٢ ٫٪ض ً٨بل ًض اإلاد٨مت مً الاؾخمغاع بمماعؾت ازخهانها في هٓغ ؤي صٖىي مً ظهت ،ومً
ظهت ؤزغي ٖضم مغاٖاة خ٣ى ١اإلاججي ٖلحنم ؤو الطخاًا.
-2حٗاعى خلىق الطخاًا م٘ خلىق اإلاتهمين:
خؿب اإلااصة 68مً الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ؤهه للطخاًا الخ ٤في اإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث في ؤي مغخلت مً
مغاخل الضٖىي ،بطا جإزغث مهالخهم الصخهُت ،وطل ٪بٗغى آعائنم وقىاٚلهم والىٓغ ٞحنا ،بكغٍ ؤن ال جخٗاعى ؤو
ؤن ال جمـ َظٍ آلاعاء بد٣ى ١اإلاتنم ،وم٘ م٣خًُاث بظغاءاث مدا٦مت ٖاصلت ،وَظا ما ٌٗجي ج٣ضًم خ ٤اإلاتنم ٖلى خ٤
الطخُت ما صام ؤن ٢بى ٫بظغاء جضزل الطخُت معَىن بٗضم حٗاعى َظٍ الُلباث م٘ خ٣ى ١اإلاتنم.
-3نٗىبت جلُُم َلباث الخٗىٌٍ:
بن هٓام عوما ؤ٢غ خ ٤الخٗىٌٍ للطخاًا الجغاثم التي جضزل في ازخهانها الظي ً٩ىن بما مً َغ ٝالصخو
اإلاضان ؤو الهىضو ١الاؾدئماوي للمد٨مت ،بال ؤهه في خالت حٗضص الطخاًا ،بياٞت بلى ؤن الىٓام ألاؾاسخي لم ًىو ٖلى
الخىنُت ٧ىؾُلت مً وؾاثل الخٗىٌٍ الغمؼي الظي ينض ٝبلى اؾخٗاصة ٦غامت الطخاًا مً زال ٫الاٖترا ٝبالًغع
الالخ ٤بنم.
ٖ-4ضم جدضًض مفهىم واضح للطخاًا:
ل٣ض وعص حٗغٍ ٠الطخاًا في اإلااصة 85مً الىٓام ألاؾاسخي ،بال ؤهه اؾدبٗض ؤشخام آزغًٍ لخ ٤بنم يغع طعاء
َظٍ الجغاثم بك٩ل ٚحر مباقغ ؤي ؤ٢اعب الطخُت ٖاثلخه ومً ٧ان ٌٗىلهم وألاشخام الظًً ؤنِبىا بًغع مً ظغاء
الخضزل إلاؿاٖضة الطخاًا في مدىتنم ؤو إلاى٘ ؤلاًظاء ٖجنم.
اإلاُلب الثاوي :الٗىابم الٗملُت
ً٣هض بالهٗىباث الٗملُت التي جدى ٫صون خهى ٫الطخاًا ٖلى خ٣ى٢هم ،هي ٢بل ،جدضر ٖىض ،ؤزىاءٖ ،مل
اإلاد٨مت ،وَظٍ الهٗىباث جل ٪اإلاخٗل٣ت بخإزحر ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت اإلاٗاعيت للمدا٦مت الجىاثُت الضولُت
ٖلى خ٣ى ١الطخاًا ،وؤلاق٩الُاث اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ ؤوامغ اإلاد٨مت.
الفغٕ ألاوٌ :إقياالث جىفُظ أوامغ اإلادىمت الجىابُت الضولُت
بن الخ٣ى ١اإلا٣غعة للطخاًا بمىظب هٓام عوما ألاؾاسخيً ،خُلب الاؾخٟاء والخىُٟظ لهالر الطخاًا ،وبال حٗخبر
خبر ٖلى وعٞ ،١ال بض مً جىُٟظ ؤوامغ اإلاد٨مت ،بال ؤن ٖملُت الخىُٟظ جخل٣ى نٗىبت في طل ٪حٗىص بلى نٗىبت ؤوامغ
اإلاد٨مت لؤلؾباب الخالُت(:)1
 -بن عبد اهلل مونية ،اؼبركز القانوين لضحايا اعبرائم الدكلية ،دار اليازكردم ،عماف ،20 4 ،ص .209
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-1نٗىبت جىفُظ أوامغ اإلادىمت:
٢ض جهضع اإلاد٨مت ؤمغ باالٖخ٣ا ٫يض الصخو اإلاضان ل ً٨بضون جىُٟظ الخ٨م مشل ما خهل في ًُ٢ت
ال٩ىوٛىاًٞ ،لذ جد ٤ُ٣الؿالم ٖلى ؤن ًضان اإلاجغم .وَظا ما ًسل ٤هىٕ مً ؤلاخباٍ لضي الطخاًا.
-2بٗض اإلادىمت ًٖ الطخاًاٖ :ضم الخٗغٍ ٠باإلاد٨مت
هٓغا لبٗض اإلاد٨مت ٌؿذوظب ٖلحنا ب٢امت م٩اجب جابٗت لها في ظمُ٘ الضو.٫
ٖ-3ىابم مخٗللت بالخٗاون الضولي:
بما ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ال جمل ٪آلُت لخىُٟظ ؤخ٩امهاٞ ،هي حٗخمض في طلٖ ٪لى الضو ٫ؾىاء ٖ٣ىباث
ؤولُت للخغٍت ؤو ٖ٣ىباث مالُت ؤو الجؼاءاث اإلاضهُت وظبر ؤيغاع اإلاججي ٖلحنم.
وفي خالت بزال ٫الضو ٫بالتزاماتنا اججاٍ الىٓام ألاؾاسخيٞ ،للمد٨مت ؤن جغؾل ٢غاع بةخالت اإلاؿإلت لجمُٗت
الضو ٫ألاَغا ٝؤو ؤلاخالت إلاجلـ ألامً الظي ًجىػ له اجساط بظغاءاث عصُٖت وٗٞالت اججاٍ َظٍ الضو.٫
الفغٕ الثاوي :مىكف الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً اإلادىمت الجىابُت الضولُت
 ،2000وبٗضما ظاءث بصاعة بىف جغاظٗذ ًٖ
وٗ٢ذ بصاعة الغثِـ ٧لُيخىن ٖلى مٗاَضة عوما في 31صٌؿمبر
الخى ُ٘٢بةٖالن نغٍذ حٗلً ُٞه عًٞها الاهًمام بلى اإلاد٨مت وَظا ا ٌٗجي اؾدى٩اعَا للخى.ُ٘٢
وُٞه ًمى٘ الضو ٫ألاَغا ٝمً صٖم ومؿاٖضة
و ٘٢الغثِـ بىف ٖلى اجٟاُ٢ت خماًت ؤًٖاء الخضمت ألامغٍُ٨حن ،ا
()1
اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وَضٞها الخإزحر الؿُاسخي ًازغ ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاد٨مت الجىاثُت الضولت .
الخاجمت
ل٣ض مىدذ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مغ٦ؼ ٢اهىوي مؿخ٣ل لطخاًا الجغاثم الضولُت التي جضزل يمً
ازخهانها٦ ،ما خضصث وٖغٞذ ألاشخام ؤو الطخاًا اإلاكمىلحن بالغٖاًت والخماًت٦ ،ما ؤ٢غث لهظٍ الٟئت الًُٟٗت
مجمىٖت مً الخ٣ى ١م٣اعهت بد٣ى ١اإلاتنم ،وجخمشل في خ ٤الطخاًا في الخمشُل ال٣اهىوي وخ ٤في اإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث
الجىاثُت ؤمامها ،و٦ظل ٪خ ٤في الخماًت وظبر الًغع والخهىٖ ٫لى حٗىًٍاث معيُت ،وطل ٪بخٗاون اإلاد٨مت م٘ ظمُ٘
الضو ٫ؤَغا ٝؤم ٚحر ؤَغا ٝفي الىٓام ألاؾاسخي ،و٦ظل ٪بمؿاٖضة اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت بال ؤن الطخُت ًهُضم
بٗىاث ٤ومكا٧ل جدى ٫صون الخهىٖ ٫لى َظٍ الخ٣ى ١وهي جل ٪اإلا٨غؾت في الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت
ؤو جل ٪التي جهاصٞه ؤزىاء مباقغجه للخهىٖ ٫لى خ٣ى٢ه ،والىاً ٘٢شبذ طل ،٪صخُذ ؤن اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لم
جُب ٤الٗضالت ٖلى ٧ل مغج٨بي الجغاثم الضولُت ولم جخم ً٨مً خماًت وبهها ٝالطخاًا وؾبب الٗغاُ٢ل والٗىاث ٤التي
جىاظهها بال ؤننا حٗخبر ؤوَُ ٫ئت ً٢اثُت اَخمذ بالطخاًا وحؿعى لخد ٤ً٤الٗضالت الجىاثُت الضولُت.

-بن عبد اهلل مونية ،اؼبرجع نفسو ،ص .205
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كابمت اإلاغاح٘
أوال :باللغت الٗغبُت
ؤ  -الىخب
 - 1بىؾماخت ههغ الضًً ،خ٣ى ١ضخاًا الجغاثم الضولُت ٖلى يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ،صاع ال٨ٟغ
الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2008 ،
 - 2بىؾماخت ههغ الضًً ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،قغح اجٟاُ٢ت عوما ،الجؼء ألاو ،٫صاع َىمت ،الجؼاثغ،
.2008
 - 3بىؾماخت ههغ الضًً ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،قغح اجٟاُ٢ت عوما ،الجؼء الشاوي ،صاع َىمت ،الجؼاثغ،
.2008
 - 4الىمؿاوي ؤقغ ،ٝاإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،الُبٗت ألاولى ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لئلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة،
.2002
 - 5بً بىٖبض هللا مىنًت ،اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لطخاًا الجغاثم الضولُت ،صاع الحزوعصيٖ ،مان.2014 ،
 - 6ؤخمض ٖالم واثل ،الخماًت الضولُت لطخاًا الجغٍمت ،صاع الجنًت الٗغبُت ،ال٣اَغة.2004 ،
 - 7بؿُىوي مدمىص الكغٍ ،٠اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وكإتنا وهٓامها ألاؾاسخي م٘ صعاؾت لخاعٍش لجان
الخد ٤ُ٣الضولُت واإلادا٦م الجىاثُت الضولُت الؿابٗت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الكغو ،١مهغ.2004 ،
 - 8بؿُىوي مدمىص الكغٍ ،٠اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،مضزل لضعاؾت ؤخ٩ام وآلُاث ؤلاه٣اط ،مُاب٘ عوػ
الُىؾ ٠الجضًضة ،مهغ.2000 ،
 - 9بُىمي حجاػي ٖبض الٟخاح٢ ،ىاٖض ؤؾاؾُت في هٓام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت،
ٖمان.2008 ،
- 10زالض خؿً ؤبى ٖؼالت ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت والجغاثم الضولُت ،صاع الجلِـ الؼمان ،ألاعصن.2010 ،
- 11مٗمغي ٌكىي لُىضة ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضاثمت وازخهاناتنا ،صاع الش٣اٞت ،ألاعصن.2008 ،
ب -ألاَغوخاث واإلاظهىعاث
 جغٍ٩ي قغًٟت ،اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت اإلاسخلُت ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ،الؿىت الجامُٗت.2010/2009
 بلهاصي خمُض ،بظغاءاث ع ٘ٞالضٖىي ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى،١ظامٗت الجؼاثغ ،الؿىت الجامُٗت.2008/2007 :
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اإلاؿُدُىن في اإلاكغق الٗغبي (هدى صولت اإلاىاَىت)
Christians in the Arab Mashreq: Towards a State of Citizenship
ملخو ٦خاب وكغ في ٦خاب ميكىع في صاع اإلاكغ - ١بحروث  -حكغًٍ ألاو2016/٫
ّ
جم بهجاػ ال٨خاب بضٖم مً بغهامج صٖم البدض الٗلمي الٗغبي إلاباصعة الانالح الٗغبي
الض٦خىع هاثل ظغظـ ،زبحر ٢اهىوي وخاثؼ ٖلى قهاصة ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ظامٗت ٚغهىبل
الشاهُت ،مضعؽ في ظامٗت باعَـ الجىىبُتٞ ،غوؿا.
 جلضًم الىخاب
ًإحي َظا ال٨خاب في و٢ذ حكهض ُٞه بلضان اإلاكغ ١الٗغبي جدىالث ؾُاؾُت واؾتراجُجُت ٦بحرة ،مترا٣ٞت م٘
جىا٢و ملٟذ ألٖضاص اإلاؿُدُحن٢ ،ض حؿٟغ ًٖ اوٗضام وظىصَم وَى ما ٢ض ً٣طخي ٖلى وظه اإلاكغ ١الٗغبي اإلاخٗضص،
و٢ض ًاصي بلى بٞغاَ ٙظ اإلاىُ٣ت ،التي هي مهض اإلاؿُدُت ،مً ٢اَىحنا ألانلُحنُ ،
ٞخُغح الُىم مؿإلت وظىص اإلاؿُدُحن
بك٩ل ؤ٦بر ٖلى بزغ اهضالٕ هؼاٖاث مؿلخت في مىُ٣ت اإلاكغ ١الٗغبي وجىامي الخُاعث اإلاخُغٞت الخٟ٨حرًت التي ال جٟخإ ًٖ
جٟ٨حر اإلاؿلمحن ؤهٟؿهم ،وَظا ما ًضٖى للدؿائ ًٖ ٫مؿخ٣بل اإلاؿُدُحن في ّ
ْل الخدىالث التي حكهضَا َظٍ اإلاىُ٣ت
ًا
وبم٩اهُت نمىصَم ٞحناًُ .دُذ ال٨ذاب ٢غاءة لئلق٩الُاث اإلاخٗل٣ت بالخغٍت الضًيُت وبهضماط ألا٢لُاث الضًيُت وبعؾاء صٖاثم
ُ ّ
دلل بٌٗ الجىاهب الؿُاؾُت
الضًم٣غاَُت في صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ،وبك٩ل زام ؾىعٍا ولبىان ومهغ وألاعصنِّ ُٞ .
وال٣اهىهُت ٖلى يىء مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،صون تنمِل صوع ؾُاؾاث ألاهٓمت الخا٦مت وبٌٗ
الٗىامل الخاعٍسُت والضولُت وؤلا٢لُمُت والىَىُت اإلاازغة في َظا الهضص.
ٌٗالج َظا ال٨خاب الًماهاث ال٣اهىهُت اإلاسخلٟت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بك٩ل ٖام ،وألا٢لُاث اإلاؿُدُت بك٩ل زام،
ّ
وَؿلِ الًىء ٖلى جإزحر الدكغَٗاث الضًيُت ،ؾىاء ؤلاؾالمُت ؤو اإلاؿُدُتٖ ،لى وي٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان في مىُ٣ت اإلاكغ١
الٗغبي ،وطل ٪بم٣اعهت اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت والؿُاؾُت بحن ٧ل مً مهغ وؾىعٍا ولبىان وألاعصن ومضي اخترامها لل٣اهىن
ّ
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،ما ٌؿلِ َظا ال٨خاب الًىء ٖلى ؤبغػ ؤوظه الخمُحز التي ٌُٗاوي مجنا مؿُدُى اإلاكغ ١الٗغبي،
ؾىاء في الدكغَٗاث وفي ٢غاعاث اإلادا٦م ،ؤو في ؾُاؾاث ألاهٓمت الخا٦مت٢ ،بل ؤن ًُغح مجمىٖت مً الخىنُاث
ّ
ًسخو ال٣ؿم ألاو ٫مً ال٨خاب بمٗالجت مسخل ٠الًماهاث ال٣اهىهُت لخ٣ى١
الُٟ٨لت باإلؾهام في حٗؼٍؼ مبضؤ اإلاىاَىت.
ألا٢لُاث ٖلى ُّ
الهٗض الضولُت وؤلا٢لُمُت والىَىُت ٢بل ؤن ٌٗالج ال٣ؿم الشاوي مضي اخترام َظٍ الًماهاث وبٖمالها في
ًا
صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ،مؿلُا الًىء ٖلى وي٘ اإلاؿُدُحن الظي ًتراوح بحن الاهضماط وؤلاصماط ال٣ؿغي.
والض٦خىع هاثل ظغظـ َى ؤ٧اصًمي ؾىعي ألانل/مً ؤبىاء بلضة مغمغٍخا ،ؤ٦مل صعاؾخه في ٧لُت الخ٣ى/١طامٗت
صمك٢ ٤بل ؤن ًلخد ٤بجامٗت ٚغهىبل الشاهُتٞ/غوؿا إلجمام صعاؾاجه الٗلُا ،خُض خهل مجنا ٖلى قهاصة ماظؿخحر في
ًا
ال٣اهىن الضولي وآلاوعبي وقهاصة الض٦خىعاٍ في خ٣ى ١ؤلاوؿان بضعظت مكغ ٝظضا م٘ تنىئت مً ٧اٞت ؤًٖاء لجىت
اإلاىا٢كت .قاع ٥بال٨شحر مً اإلااجمغاث الضولُت و ٌنن َا
قغ له الٗضًض مً اإلا٣االث الٗلمُت في مجالث ٖغبُت وؤظىبُتّ .
خغع
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ما َا٦ ، الٗغبي١ت اإلاكغ٣ُىمُت الٗاملت ٖلى مى٩حر الخٚ اهىهُت للٗضًض مً اإلاىٓماث٢ اعٍغ واؾدكاعاث٣ج
ّ
مضعؽ٦
ٖمل
 ؤلاوؿان وخىاع ألاصًان في ظامٗت١ى٣ خ٫باخض في مجا٦ ٪ظل٦ظامٗت باعَـ الجىىبُت و/١ى٣لُت الخ٧ ظامعي في
.٠ُظى
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This book investigates religious freedom, the integration of religious minorities, and the
challenge of establishing democracy in the countries of the Arab Mashreq, particularly Syria,
Lebanon, Egypt, and Jordan. It analyses the political and legal aspects of Islamic sharia and
human rights principles, the impact of policies implemented by today’s ruling regimes, and
the effects of various historical, international, regional, and national factors.
It offers an objective analysis of the issue of religious minorities, particularly Christians
in the Arab Mashreq. It presents an overview of their legal and political status, and
identifies the challenges they face and their underlying causes. It explains the principle factors
that would enable Christians to integrate in their home countries in the Arab Mashreq,
particularly if certain effective reforms are undertaken. In sum, the book aims to promote
principles of human rights, protect the religious and cultural identity of diverse minorities in
the Arab Mashreq, and further understandings of citizenship and democratic transition.
This book arrives as the countries of the Arab Mashreq are undergoing vast political
transformations and experiencing a significant decrease in their Christian populations,
whose flight from the region may signal an end to diversity in the Arab Mashreq. This region
was the cradle of Christianity, yet it may soon be emptied of its original inhabitants. Today,
the issue of Christians in the Mashreq is more critical than ever, given the outbreak of armed
conflicts in the region and the growth of extremist takfiri1 movements who do not stop at
simply disavowing
Muslims. Ongoing changes in the region push us to consider the future of its Christians,
and whether they will be able to endure these transformations. Many Muslim intellectuals are
aware of how important a Christian presence is in the Mashreq, and know that if they leave, it
will not only be a blow to cultural richness and diversity, but also a drain on the region’s
skills and capabilities. Such a resurgence of isolationism projects an image of Islam as a
religion that refuses to deal with others, and will only encourage Islamophobia.
The book advocates respect for human rights and equal citizenship, and promotes the
principles of religious freedom, equality, good governance, and the regular peaceful transfer
of power.

ملخو مداوع الىخاب

ًا
لُاث الضًيُت وبعؾاء صٖاثم٢ت بالخغٍت الضًيُت وبهضماط ألا٣الُاث اإلاخٗل٩غاءة لئلق٢ خاب٨ًُدُذ َظا ال
ّ ُ
دلل بٌٗ الجىاهب الؿُاؾُت
ِّ ُٞ .ل زام ؾىعٍا ولبىان ومهغ وألاعصن٩ وبك، الٗغبي١ اإلاكغ٫غاَُت في صو٣الضًم
ٌٗمت وب٦ صون تنمِل صوع ؾُاؾاث ألاهٓمت الخا، ؤلاوؿان والكغَٗت ؤلاؾالمُت١ى٣اهىهُت ٖلى يىء مباصت خ٣وال
.لُمُت والىَىُت اإلاازغة في َظا الهضص٢الٗىامل الخاعٍسُت والضولُت وؤلا
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ًإحي َظا ال٨خاب في و٢ذ حكهض ُٞه بلضان اإلاكغ ١الٗغبي جدىالث ؾُاؾُت واؾتراجُجُت ٦بحرة ،مترا٣ٞت م٘
جىا٢و ملٟذ ألٖضاص اإلاؿُدُحن٢ ،ض حؿٟغ ًٖ اوٗضام وظىصَم وَى ما ٢ض ً٣طخي ٖلى وظه اإلاكغ ١الٗغبي اإلاخٗضص،
ُ
ُٝغح الُىم مؿإلت وظىص اإلاؿُدُحن
و٢ض ًاصي بلى بٞغاَ ٙظ اإلاىُ٣ت ،التي هي مهض اإلاؿُدُت ،مً ٢اَىحنا ألانلُحن .ج
بك٩ل ؤ٦بر ٖلى بزغ اهضالٕ هؼاٖاث مؿلخت في مىُ٣ت اإلاكغ ١الٗغبي وجىامي الخُاعث اإلاخُغٞت الخٟ٨حرًت التي ال جٟخإ ًٖ
جٟ٨حر اإلاؿلمحن ؤهٟؿهم ،وَظا ما ًضٖى للدؿائ ًٖ ٫مؿخ٣بل اإلاؿُدُحن في ّ
ْل الخدىالث التي حكهضَا َظٍ اإلاىُ٣ت
وبم٩اهُت نمىصَم ٞحنا .وججضع ؤلاقاعة بلى وعي ال٨شحر مً اإلاشٟ٣حن اإلاؿلمحن بلى ؤَمُت اؾخمغاع وظىص اإلاؿُدُحن في
ًا
اإلاكغ ،١مٗخبرًً عخُلهم ،لِـ  ِ٣ٞيغبت للخىىٕ والٛجى الش٣افي ،بهما ؤًًا اؾخجزا ٝللٟ٨اءاث وال٣ضعاث الٗلمُت وفي
الى٢ذ هٟؿه اهخٗاف لش٣اٞت الاوٛال ١وحٗؼٍؼ لهىعة ؤلاؾالم الغا ٌٞلآلزغ مما ؾحزًض مً ؤلاؾالمىٞىبُا.
ّ
ً٣ضم َظا ال٨خاب جدلُل ٖلمي ومىيىعي إلاؿإلت ألا٢لُاث الضًيُت وبسانت اإلاؿُدُت في اإلاكغ ١الٗغبي ،مما
ً٣ىصها بلى ٞهم لىيٗها ال٣اهىوي والؿُاسخي بما في طل ٪حصخُو مكا٧لها والى٢ىٖ ٝلى ظظوعَا وؤؾبابنا .ؽٌؿمذ َظا
ًا
ّ
ؤي بنالخاث ٗٞلُت ٢ض جبضؤ في
ؤًًا باألزظ بالخؿبان الٗىانغ الغثِؿُت الًامىت الهضماظهم في صولهم ،الؾُما في بَاع ٍة
صو ٫اإلاكغ ١الٗغبيٞ .حنض ٝال٨خاب بلى ؤلاؾهام في الغقي بمباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان وخ ٟٔالهىٍت الضًيُت والش٣اُٞت
لؤل٢لُاث اإلاسخلٟت في اإلاكغ ١الٗغبي والٗمل ٖلى حٗؼٍؼ مٟهىم اإلاىاَىت والاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي.
ًضٖى ال٨خاب بلى اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاَىت بما في طل ٪حٗؼٍؼ مبضؤ الخغٍت الضًيُت واإلاؿاواة ووؾاثل
الخ٨م الغقُض وجضاو ٫الؿلُت ،وهي مً ع٧اثؼ جد ٤ُ٣خغٍت اإلاىاَىحن و٦غامتنم صون اؾخصىاء٦ .ما ال ًىاصي ال٩اجب
بخضُٖم خ٣ى ١اإلاؿُدُحن ؤو ٚحرَم مً ألا٢لُاث ٖلى خؿاب ّ
الخض مً خ٣ى ١بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجخم٘ٞ ،د٣ى ١ظمُ٘
اإلاىاَىحن مخ٩املت وٍجب ؤن ج٩ىن مدؿاوٍت بهغ ٝالىٓغ ًٖ اهخماءاتنم الضًيُت ؤوالٗغُ٢ت ؤو ألازيُت .وم٘ َظا ججضع
ؤلاقاعة بلى حٗغى اإلاؿُدُحن لالهتنا٧اث بهٟتنم الضًيُت ٦ما ًبًىه .وًسخلَ ٠ظا ال٨خاب ًٖ ٦خب ؤزغي ًُٓهغ مالٟىَا
ّ
بإن اإلاؿُدُحن ضخُت ايُهاص مؿخمغ وٚحر مى ُ٘٣مً َغ ٝؤلاؾالم واإلاؿلمحن ،وَى ما الًىُبٖ ٤لى الىا ٘٢بىٓغها،
مً هاخُت ،والٌؿمذ باجبإ َغح مىيىعي ومىهجُت ٖلمُت لٟهم وي٘ اإلاؿُدُحن ومؿاَمتنم وصوعَم في بىاء ؤوَاننم،
مً ظهت ؤزغي.
ًا
ًبحن ال٩اجب جٟاوث ويُٗت ألا٢لُت اإلاؿُدُت في اإلاكغ ١الٗغبي جبٗا للٓغو ٝالخاعٍسُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت.
ٞهاظـ اؾخمغاع وبيٟاء الكغُٖت ٖلى ألاهٓمت الخا٦مت جغ ٥وال ًؼا ٫بهماجه ٖلى وي٘ مؿُدحي اإلاكغ .١لظل٪
ًا
جسخل ٠ويُٗت اإلاؿُدُحن لِـ  ِ٣ٞجبٗا الزخال ٝالخ٣بت الخاعٍسُت ،بهما ؤًًا بدؿب الضولت اإلاٗىُت هٓغا الزخالٝ
الدكغَٗاث والاظتناصاث الً٣اثُت واإلاُُٗاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٣اهىهُتٗٞ .لى الغٚم مً وظىص بٌٗ ال٣ىاؾم
اإلاكتر٦ت ،جخٟاوث صعظت اخترام مبضؤ اإلاؿاواة والخغٍت الضًيُت مً صولت بلى ؤزغي في اإلاكغ ١الٗغبي .وٍبرػ َظا الخٟاوث
بك٩ل زام في بَاع ب٢امت قٗاثغ ألاصًان واؾخ٣اللُت ألاخىا ٫الصخهُت لٛحر اإلاؿلمحن ،وههىم ٢غاعاث اإلادا٦م في
ّ
بَاع الً٣اًا الضًيُت التي جخٗل ٤بإشخام مىخمحن بلى َىاث ٠ؤو ؤصًان مسخلٟت .وبظل ٪جُلب َظا الازخال ٝبظغاء
صعاؾت مؿخ٣لت ل٩ل بلض ٖلى خضة ٢بل بظغاء م٣اعهت بُجنما لدؿلُِ الًىء ٖلى ؤوظه الدكابه والازخال .ٝو٢ض ً٩ىن
الىهج الً٣اجي والدكغَعي اإلاخب٘ في بخضي َظٍ الضو ٫ؤ٢غب بلى قغٖت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَى ما صٖا ال٩اجب بلى جُبُ٣ه في
ًا
ًا
البلضان اإلاجاوعة التي ً٩ىن ههجها ؤ٦ثر صًيُت وجمُحزا .وبظل٣ً ٪خطخي ألامغ جدضًض الٗىانغ اإلاٗؼػة لٗملُت اهضماط
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ألا٢لُاث في ٧ل بلض ،وجبجي اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي اإلا٣اعن بما ًخسلله جىيُذ للىي٘ ال٣اهىوي لؤل٢لُت اإلاؿُدُت في ٧ل
ّ
بلض وجإزحرَا ٖلى الىٓام ٖلى هدى ٖامٌ .ؿلِ َظا ال٨خاب الًىء ٖلى اإلاك٨الث اإلاسخلٟت التي ٌُٗاوي مجنا مسخيخُى
اإلاكغ ١الٗغبي وألاؾباب اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة لها ٢بل ؤن ًُغح مجمىٖت مً الخىنُاث الُٟ٨لت باإلؾهام في ّ
خل َظٍ
اإلاك٨الثٌُٗ .الج ال٣ؿم ألاو ٫مً ال٨خاب مسخل ٠الًماهاث ال٣اهىهُت لخ٣ى ١ألا٢لُاث ٖلى ُّ
الهٗض الىَىُت وؤلا٢لُمُت
والضولُت ٢بل ؤن ًخٟدو ال٣ؿم الشاني مضي اخترام َظٍ الًماهاث وبٖمالها في صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ومٗالجت وي٘
اإلاؿُدُحن الظي ًتراوح بحن الاهضماط وؤلاصماط ال٣ؿغي.
اللؿم ألاوٌ :خماًت خلىق ألاكلُاث
ّ
ًغ٦ؼ َظا ال٣ؿم ٖلى صعاؾت الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى ١ألا٢لُاث وبسانت الضًيُت في مسخل ٠اله٩ى ٥الضولُت
ًا
وؤلا٢لُمُت والىَىُت .خُض ٌٗالج اإلابدض ألاو ٫هٓام الخماًت الظي ويٗه اإلاجخم٘ الضولي ممشال بالهىىن الضولُت
اإلاٗخمضة في بَاع َُئت ألامم اإلاخدضة ،بِىما ؾِخُغ ١اإلابدض الشاوي بلى مؿإلت خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث ٖلى اإلاؿخىي
ؤلاكلُمي ،وطل ٪في بَاع بٌٗ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والؾُما ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ومىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي اللخان ّ
ؤٖضجا
ًا
ن٩ى ٥خ٣ى ١بوؿان مىاػٍت ،بن لم ه٣ل مىاٞؿت ،لله٩ى ٥الضولُت اإلاظ٧ىعة .ؾُٗالج اإلابدض الشالض ؤزحرا الخماًت
الىَىُت لخ٣ى ١ألا٢لُاث ،والؾُما جإزغَا ب٩ل مً اله٩ى ٥الضولُت وؤلا٢لُمُت الؿالٟتي الظ٦غ ،م٘ الخُغ ١بلى مسخل٠
الًماهاث الدكغَُٗت في َظا الهضص.
اإلابدث ألاوٌ :الخماًت الضولُت لخلىق ألاكلُاث
ًخُغَ ١ظا اإلابدض بلى مسخل ٠اله٩ى ٥الضولُت وآلالُاث طاث الهلت الىزُ٣ت بد٣ى ١ألا٢لُاث الضًيُت .وٍم٨ىىا
الخمُحز مً زال ٫الاَالٕ ٖلى َظٍ اله٩ى ٥بحن مٗاَضاث طاث ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت للضو ٫اإلاهاص٢ت ٖلحنا وبٖالهاث ال
جىًىي ٖلى ّ
ؤي ٢ىة ٢اهىهُت وبهما  ِ٣ٞمٗىىٍتٌٗ .الج ال٩اجب في َظا ؤلاَاع ٧ل مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت ،الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ،ؤلإالن
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بٖالن بكإن الً٣اء ٖلى ّ
٧ل ؤق٩ا ٫الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض
ِّ
و٦ظل ٪بٖالن بكإن خ٣ى ١ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٢ىمُت ؤو بزيُت وبلى ؤ٢لُاث صًيُت ولٛىٍت (بٖالن ألا٢لُاث لٗام
ُ
ُ .)1992هٌؿخسلو مً زال ٫مٗالجت َظٍ اله٩ى ٥وظىص الٗضًض مً الخ٣ى ١التي حٗجى بد٣ى ١اإلاىخمحن بلى ألا٢لُاث
الضًيُت ،مجنا مضهُت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت٧ :الخ ٤في الخغٍت الضًيُت واإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن والً٣اء
وفي ج٣لض الىْاث ٠الٗامت وفي مجا ٫الٗمل ،والخ ٤في الخٟاّ ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت والضًيُت للمىخمحن بلى ؤ٢لُاث.
ُوٍالخٔ ّ
بإن َظٍ الخ٣ى ١بمجملها ٞغصًت خُض جخٗل ِ٣ٞ ٤باألشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ،بِىما ج٩اص جسلى ههىم
الاجٟاُ٢اث الضولُت مً خ٣ى ١ظماُٖت لؤل٢لُاث بهٟتنا َظٍ .وَٗىص طل ٪لُٛاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الالػمت للضو ٫التي
جخظعٕ بالخٟاّ ٖلياؾخ٣ال ٫ؤ ايحنا ووخضتناَ ،ظا ٖلى الغٚم مً ّ
ؤن الجزٖت الاهٟهالُت ًُالخٔ همىَا لضي ألا٢لُاث
ع
ُ
ُ
التي حٗاوي مً ايُهاص وجمُحز ،وٖلى الٗ٨ـ؛ ٞةن حٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٌؿهم في حٗؼٍؼ
اهضماظهم بمجخمٗاتنم وبالخالي جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي والاظخماعي وججىب الهغاٖاث.
ًا
ًخُغَ ١ظا اإلابدض ؤًًا بلى آلالُت الضولُت اإلاخبٗت إلٖماَ ٫ظٍ الخ٣ى ١ويمان اخترام جُبُ٣هاُ .وٍالخٔ احؿام
َظٍ آلالُاث بُٛاب الٗ٣ىباث الالػمت ٖلى الضو ٫اإلاىتن٨ت اللتزاماتنا ،و٦ظلَ ٪غ ١الُٗىن اإلالؼمت ٢اهىهُا ،باؾخصىاء ما
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جىًىي ٖلُه آلُت البرجى٧ى ٫الشاوي اإلالخ ٤بالٗهض الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت والظي لم جهاصٖ ١لُه ؤٚلب
الضو ٫الٗغبُتً .يخهي َظا اإلابدض بدؿلُِ الًىء ٖلى مكاع٦ت صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي في بٖضاص اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى١
ّ
ٌن
جسلل َظٍ اإلاكاع٦ت مً ٌن
واضر لالٖخباعاث الؿُاؽة وألاًضولىظُت والضًيُت ،ألامغ الظي ًدبحن مً زال٫
جإزحر
ؤلاوؿان وما
اؾخهضاع الخدٟٓاث ٖلى مجمىٖت مً الً٣اًا طاث الهلت بالضًً٥ ،اإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن مً ظهت،
والغظا ٫واليؿاء ،مً ظهت ؤزغي.
اإلابدث الثاوي :الخماًت ؤلاكلُمُت لخلىق ؤلاوؿان
ًا٦ض َظا اإلابدض ٖلى ّ
ؤن ا٫ظهىص ؤلا٢لُمُت في مجا ٫حٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان مخىايٗت للٛاًت م٣اعهت م٘ ما ونلذ
بلُه آلُاث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؾىاء ؤ٧ان ٖلى الهُٗض الضولي ؤو ؤلا٢لُمي في ال٨شحر مً مىاَ ٤الٗالم ،ومجنا ما ّ
جم
اٖخماصٍ ٖلى اإلاؿخىي ألاٞغٍ٣يً .محز َظا اإلابدض بحن هىٖحن مً الخماًت ؤلا١لُمُت للخ٣ى ١ألاؾاؾُت للمىاَىُحنً ،خمشل
ّ
ؤولهما في بَاع بؾالمي بِىما ًتر٦ؼ زاهحنما في بَاع ٖغبي .في ؤلاَاع ؤلاؾالمي لخماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث الضًجيةً ،غ٦ؼ ال٨خاب
ٖلى حٗضص ال٣غاءاث ألخ٩ام ؤلاؾالم وجُبُ٣اجه وَى ما ًم ً٨ؤن ًىٗ٨ـ بك٩ل ظظعي ٖلى وي٘ ٚحر اإلاؿلمحن في الضو٫
ًا
ًا
ؾلبُا .في َظا الؿُاّ ،١
جم مٗالجت الىي٘ ال٣اهىوي الٗام للمـيخُحن بم٣خطخى
طاث الٛالبُت ؤلاؾالمُت ،ؾىاء بًجابُا ؤو
ًا
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وصعاؾت الىزاث ٤ؤلاؾالمُت الخضًشت لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي جبىتنا مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي اؾدىاصا بلى
مباصت َظٍ الكغَٗتَ .ظٍ الىزاث ٤اإلاؿدىضة بلى ٢غاءة ٣ٞهُت ج٣لُضًت لم جغى ال٨شحر مً اإلا٨ٟغًٍ ؤلاؾالمُحن الظًً
بغاءة مٗانغة لئلؾالم ولىي٘ ٚحر اإلاؿلمحن ُٞه ،ألامغ الظي ًم ً٨ؤن ّ
ًاؾـ لترؾُش مبضؤ اإلاىاَىت والاخترام
ًىاصون ٢
ال٩امل لخ٣ى ١ألا٢لُاث الضًيُت في الضو ٫طاث الٛالبُت ؤلاؾالمُت .وم٘ طل ٪ظضعث ؤلاقاعة بلى الخدضًاث اإلاسخلٟت التي
ًىاظها الخُاع اللُبرالي٦ ،خل ٪اإلاخمشلت بُ٣ام ؤهٓمت الاؾدبضاص زال ٫الٗ٣ىص اإلاايُت بخُِٛب ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخُاة الؿُاؾُت وَظا ما ّؤصي بلى همى جُاع صًجي مخُغ ٝهجر بجظب قغٍدت قٗبُت واؾٗت ،بضٖم مباقغ ؤو ٚحر
مباقغ مً ؤهٓمت الاؾدبضاص َظٍ٦ .ما ٧ان الهدكاع ال٣ٟغ والجهل وٞكل الخغ٧اث ال٣ىمُت مً الجنىى بالٗالم الٗغبي
وجد ٤ُ٣قٗاعاتنا في الىخضة والخغٍتٌ ،ن
صوع في حٗؼٍؼ ألاًضًىلىظُت الضًيُت ولىمى خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي وختى الٗىٟي.
ًًُا ٝبلى طل ٪مٗاهاة اإلاؿلمحن اللُبرالُحن مً جُُ٣ض خغٍتنم في الخٗبحر والغؤي ؾىاء مً َغ ٝألاهٓمت اإلاؿدبضة ؤو
اإلاخُغٞحن ،وَى ما ّ
ٖغى بًٗهم للسجً وختى ال٣خل وؤلاٖضامً .سخخم َظا اإلابدض باإلقاعة بلى يغوعة بٖاصة نُاٚت
الخماًت ألا٢لُمُت لخىا ٤ٞمًمىن اله٩ى ٥اإلاٗخمضة م٘ الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَى ما ًم ً٨جد٣ُ٣ه مً
ًا
زالٖ ٫ضم الخُ٣ض بالخُبُ ٤الخغفي للىهىم الضًيُت و٦ظل ٪الخٟؿحر الخضًض إلاباصت ؤلاؾالمًٞ ،ال ًٖ ججاوػ
ألاؾباب الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت التي حٗغ٢ل جُبُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاىُ٣ت الٗغبُت .وفي َظا الهضصً ،ىاصي ال٩اجب
باٖخماص آلُاث ّ
ٗٞالت في الضو ٫اٖ٫غبُت بما ٞحنا اؾخ٣با ٫الك٩اوي الٟغصًت وجُٟٗل صوع مد٨مت ب٢لُمُت مسخهت بمغا٢بت
ًا
اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿانًٞ ،ال ًٖ صٖم مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وحٗؼٍؼ صوعَا بما ٌؿهم في جد ٤ُ٣الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي
اإلايكىص.
اإلابدث الثالث :الخماًت الىَىُت لخلىق ألاكلُاث الضًيُت
جيب٘ ا٫خماًت الىَىُت لخ٣ى ١ألا٢لُاث بك٩ل ؤؾاسخي مً مسخل ٠الدكغَٗاث ال٣اهىهُت الضؾخىعٍت والضازلُت
ًا
الًامىت لخ٣ى ١اإلاىاَىحنًٞ ،ال ًٖ بٖما ٫مباصت الخ٨م الضًم٣غاَي وحٗؼٍؼ ؾُاصة ال٣اهىن .وٖلى الهُٗض
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ًا
ًا
ُ َا
ؤوال ُ
ّ
ّ
بدغٍت اإلاٗخ٣ض ،وزاهُا بمبضؤ
الضًيُت في ٞئخحن عثِؿِخحن مً الخ٣ى ،١جخٗل٤
ألا٢لُاث
الضؾخىعي ،جخمشل خماًت
اإلاؿاواة .باإلياٞت بلى الًماهاث الضؾخىعٍت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ،حكخمل الدكغَٗاث الضازلُت لضو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ٖلى
ههىم جًمً خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث الضًيُت ،ال ؾُما خ ٤اإلاؿاواة والخغٍاث الضًيُت باإلياٞت بلى بٌٗ يماهاث
اإلاداؽبت يض الضٖىاث وألاٗٞا ٫اإلااصًت بلى الٗى ٠والُاثُٟت وال٨غاَُت الضًيُت التي جىتن ٪بك٩ل ؤؾاسخي خ٣ى١
ألا٢لُاث الضًيُتٌٗ .الج َظا اإلابدض بك٩ل ؤؾاسخي َكاقت َظٍ الخماًت في صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ،وَى ما ًدبحن مً زال٫
ًا
جإزحر الضًً ٖلى الدكغَٗاث والؿُاؾت وما ًدبٗه طل ٪مً اهتنا٧اث مسخلٟت لخ٣ى ١ؤجبإ َظٍ ألا٢لُاثًٞ ،ال ًٖ َُمىت
ؤهٓمت اؾدبضاصًت ٖلى الخ٨م وُٚاب الخُاة والخغٍاث الؿُاؾُت الالػمت مً ؤظل نُاٚت خ٣ى ١اإلاىاَىت وجُبُ٣ها.
ًا
وجؼصاص ؤويإ ألا٢لُاث حُٗ٣ضا هٓغا للخضزالث الخاعظُت التي جؼٖؼٕ الاؾخ٣غاع الىَجي ،والؾمُا اؾخسضام بٌٗ الضو٫
لً٣اًا ألا٢لُاث ٧ىؾُلت ي ِٛلخد ٤ُ٣مهالها الؿُاؾُت وَى ما ًىٗ٨ـ بك٩ل ؾلبي ٖلى خ٣ى٢ها .وَؿترؾل َظا
اإلابدض في اهخ٣اص ٖضم جُبُ ٤ههىم الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى الهُٗض الضازلي واؾدبٗاصَا في خا٫
الخٗاعى م٘ الدكغَٗاث اإلادلُت التي بضوعَا ال جدىي ٖلي آلالُاث الالػمت لغ٢ابت اخترام الًماهاث الدكغَُٗتٞ .ال
الىَجي ،مً هاخُت ،وال ًخم يمان ّ
ّ
ّ
ّ
الضولي ٖلى ال٣اهىن
بؿمى ال٣اهىن
٘ٞالُت الاجٟاُ٢اث
حٗترَ ٝظٍ الضو ٫نغاخت
الضولُت وبصعاط ؤخ٩امها في الدكغَٗاث الضازلُت ،بما في طل ٪الضؾاجحر ،مً هاخُت ؤزغيٞ .خسلى الدكغٌٗاث اإلادلُت مً
الٗضًض مً الخ٣ى ١والخغٍاث اإلاىهىم ٖلحنا في الاجٟاُ٢اث الضولُتٞ .ىظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بٌٗ ال٣ٟغاث الىاعصة في
الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت٦ ،دماًت اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث (اإلااصةّ ،)27
وخغٍّت الصخو في ؤن ًضًً
اإلااصةّ ،)18
بضًً ؤو مٗخ٣ض ما ؤو اٖخىا٢ه صون ُ٢ىص ) ّ
خ ٤اإلاؿاواة ؤمام الً٣اء )اإلااصة ،)14بياٞت بلى اإلاؿاواة بحن
الؼوظحن مً خُض الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث في الا٢تران وزال ٫الؼواط وٖىض الُال) ١اإلااصة .)23وألامغ ٦ظلُٞ ٪ما ًخٗل٤
بدماًت ألاَٟا ٫صون جمُحز )اإلااصة  24مً َظا الٗهض واإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل)٦ .ما جسلى َظٍ الدكغَٗاث
مً يماهاث واضخت جخٗل ٤باخترام مبضؤ ٞهل الؿلُاث وجغؾُش مباصت الضًم٣غاَُت والخ٨م الغقُض وجضاو ٫الؿلُت
وخغٍت الخٗبحر واؾخ٣اللُت الً٣اء ،الخ.
اللؿم الثاوي :مؿُدُى اإلاكغق الٗغبي بين الاهضماج وؤلاصماج
ًا
ًا
ًا
بٗ٪ؽ ؤلاصماط الظي ٚالبا ما ًإزظ ق٨ال ٢ؿغ ايًً ،مً الاهضماط خ ٤اإلاؿاواة وخماًت الهىٍت الش٣اُٞت والضًيُت
للمؿُدُحنًٝ .ىضمج اإلاؿُدُىن في اإلاكغ ١بك٩ل ٧امل في ّ
ْل اؾدئها٧ ٫اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز بد٣هم ويمان خ٣ى٢هم
في اإلاىاَىت ٧املتً .ببحن َظا ال٣ؿم وي٘ مؿُدحي اإلاكغ ١الظي الًؼاً ٫تراوح بحن الاهضماط وؤلاصماط ال٣ؿغيٌُٗ .الج
ًا
اإلابدض ألاو ٫الخإزحر اإلاؿُخي ٖلى صو ٫اإلاكغ ١بما ٌٗجي جإُ٦ض َىٍتنم واؾخ٣اللهم في مجا ٫ألاخىا ٫الصخهُتًٞ ،ال
ًٖ مكاع٦تنم في مسخل ٠ظىاهب الخُاة وَى ما ؤؾهم وَؿهم في ٖملُت اهضماظهم .وم٘ طل ٪ل٣ض حؿببذ ؾُاؾاث
ألاهٓمت الخا٦مت وتنمِل صولت اإلاىاَىت بلى مهاٖب ّ
ظمت جٖ ٠٣ثرة في اهضماط اإلاؿُدُحن في اإلاكغ ١الٗغبي ،بل وحؿهم
في بصماظهم ال٣ؿغي ٦ما ًبِىه المبدض الشاوي.
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اإلابدث ألاوٌ :جأزير ألاكلُاث اإلاؿُدُت في صوٌ اإلاكغق الٗغبي
ًخُغَ ١ظا اإلابدض بلى جإزحر اإلاؿُدُحن في صولهم ًٖ َغٍ ٤اؾخ٣اللُتنم الدكغَُٗت والً٣اثُت في مجا ٫ألاخىا٫
الصخهُتُٞ .خم حؿلُِ الًىء ٖلى الخُىع الظي قهضجه بٌٗ الخ٣ب الخاعٍسُت ،والؾُما الٗشماهُت وٞترة الاهخضاب
ألاظىبي ٢بل مٗالجت الاؾخ٣ال ٫الً٣اجي والدكغَعي في الخ٣بت الغاَىتًُ .برػ َظا اإلابدض الخال ٝبين ؤههاع ٖلمىت
الدكغَٗاث اإلاُب٣ت ٖلى اإلاؿُدُحن وصًيُتنا ،مً هاخُت ،والخال ٝاإلاخٗل ٤بازخُاع مهاصع ال٣ىاهحن اإلاؿُدُت والظي ًازغ
بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى مؿإلت َال ١اإلاؿُدُحن ،مً هاخُت زاهُت .في َظا ؤلاَاعً ،خم حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ الدكغَٗاث
ًا
ال٨يؿُت في اإلاكغ ١الٗغبي التي حك٩ل جدضًا ٖلى نُٗض اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وحٗؼٍؼ صولت اإلاىاَىتٞ .مك٩لت الُال١
ًا
ُ
لِؿذ الىخُضة التي جشاع في َظا ؤلاَاع ،بهما ً ٠٣ال٩اجب ؤًًا ٖلى مؿإلت الؼواط اإلاسخلِ وحُٛحر الضًً وخ٣ى ١اإلاغؤة
بما في طلًُ٢ ٪تي "ٖظعٍت اإلاغؤة" و"الُاٖت" .صخُذ ّ
ؤن َظٍ الاؾخ٣اللية ّ
ؾببذ وال جؼاٖ ٫ؼ ٫للمؿُدُحن صازل
ًا
مجخمٗاتنم ،ل ً٨قٗىعَم باالهخماء ألوَاننم ّ
خٟؼَم ٖلى جإُ٦ض ؤهٟؿهم ز٣اُٞا و٨ٞغٍا وؾُاؾُا ،ال ؾُما ًٖ َغٍ٤
جُىٍغ ؤ٩ٞاع وَىُت وٖغبُت وبضًىامُُ٨ت ؾُاؾُت وكُت في ّ
ْل خ٨م ألاهٓمت الغاَىت .وفي بَاع طلً ٪برػ َظا اإلابدض
بؾهاماث اإلاؿُدُحن وجإزحرَم في بلضاننم مً زال ٫حؿلُِ الًىء ٖلى صوعَم الغاثض في جغؾُش مٟهىم ال٣ىمُت الٗغبُت
وما جسللها مً م٣اومت قٗبُت يض الاؾخٗماع ألاظىبي ،و٦ظلٖ ٪لى مكاع٦ت اإلاؿُدُحن في الخُاٍ الش٣اُٞت والؿُاؾُت.
اإلابدث الثاوي :طمُت اإلاؿُدُين في اإلاكغق الٗغبي
ّ
ٌكخمَ ٫ظا اإلابدض ٖلى اؾخٗغاى ّ
طمُت اإلاؿُدُحن في اإلاكغ ١الٗغبي بما في طل ٪ؾُاؾت ألاؾلمت التي جُب٤
ُ
ٖلحنم والخمُحز الظي جماعؾه ؤهٓمت صو ٫اإلاكغ ١الٗغبي ججاَهم والظي ًخمشل في اهتنا٧اث لخ٣ى٢هم اإلاسخلٟت٣ٞ .ض ٧ان
والًؼا ٫جإزحر الدكغَٗاث الضًيُت ؤلاؾالمُت ٌن
صوع في الاؾخمغاع في جضوي ؤويإ اإلاؿُدُحن٦ .ما ٌٗؼي الخضَىع الخانل في
ًا
ؤًًا بلى وظىص ؤهٓمت اؾدبضاصًت وما ّ
ؾببخه ،بك٩ل مباقغ ؤوٚحر مباقغ ،مً اػصًاص
وي٘ اإلاؿُدُحن في اإلاكغ ١الٗغبي
َا
ضخُت َانا اإلاؿلمىن واإلاؿُدُىن ٖلى الؿىاء.
الخُغ ٝواهضالٕ الهغاٖاث اإلاؿلخت وجىامي الخىُٓماث ؤلاعَابُت التي ًظَب
وبسانت خغٍت جإؾِـ ألاخؼاب وخغٍت الخجم٘ ،ؤؾهم في حٗمُ ٤الخ٣ى ٘٢الُاثٟي وُٚاب
ُٛٞاب الخغٍاث الؿُاؾُت،
ٍة
ًا
ّ
قٗىع الاهخماء الىَجي٦ .ما ق٩ل الكٗىع بالخمُحز والٓلم وهمى ال٣ٟغ والبُالت ؤعيا زهبت للخُغًً .ٝا ٝبلى طل٪
ًا
مؿاوت ألاهٓمت الخٗلُمُت اإلاذمشلت لِـ  ِ٣ٞبٗضم جشُٟ٣ها بضًً آلازغ لُخم ج٣بله ،بهما ؤًًا بخُِٛب ز٣اٞت خ٣ى١
ّ
ؤلاوؿان واإلاىاَىت والخٌ ٖلى الخمُحز يض ٚحر اإلاؿلم وٞغى ؤًضلىظُت هٓام الخ٨م ،بلخً .غ٦ؼ َظا اإلابدض ٖلى
الشٛغاث الغثِؿُت الىاججت ًٖ هٓام الخٗضصًت في ألاخىا ٫الصخهُت وما ًخًمىه مً اهتنا ٥للخ٣ى ١ألاؾاؾُت
ًا
للمؿُدُحن ،م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى ألاؾلمت التي ًدبٗها الجهاػان الدكغَعي والً٣اجيٛٞ .البا ما ًخم اٖخىا ١ؤلاؾالم مً
ؤظل الخهىٖ ٫لى خ٨م بالُال ،١ل٨ؿب ًُ٢ت خًاهت ألاَٟا ٫وازخُاع صًاهتنم ؤو للؼواط مً بمغؤة مؿلمت .وٍلخٔ
ًا
ًا
ُ ّ
ال٩اجب ازخال ٝالخٗامل مٕ َظٍ الً٣اًا جبٗا للضولتٞ .بِىما حك٩ل اإلاؿاواة بحن مسخل ٠الجماٖاث الضًيُت في لبىان ع٦ىا
ًا
ؤؾاؾُا للىٓام ،جمىذ ؾىعٍا نغاخت ألاولىٍت لل٣اهىن ؤلاؾالمي وللمؿلمحن .وَؿحر ألاعصن باالججاٍ طاجه في ؾىعٍا ،لً٨
م٘ ألازظ بالخؿبان مبضؤًً مً الهٗب ؤن ًيسجما م٘ بًٗهما ،ؤي خُاصًت الضولت وؤولىٍت ال٣اهىن ؤلاؾالميّ .ؤما مهغ،
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ّ
ٞدك٩ل خالت اؾخصىاثُت في الٗالم الٗغبي ،وطلٖ ٪بر ؤؾلمتنا الكضًضة لىٓام الخٗضصًت والؾُما بلٛائنا للمدا٦م
اإلاؿُدُت ،مً هاخُت ،وجُبُ ٤ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى اإلاؿُدُحن اإلاسخلٟحن في اإلالت والُاثٟت ،مً هاخُت ؤزغي.
ّ
بن هٓام الخٗضصًت في مجا ٫ألاخىا ٫الصخهُت لِـ ألاصاة الىخُضة للخمُحز يض اإلاؿُدُحن وؤؾلمتنمٞ ،خبضو
ًا
ؤًًا في مىاحي ؤزغي ،والؾُما الؿُاؾُت والٗامت .و٢ض ونل ايُهاص اإلاؿُدُحن في بٌٗ الٟتراث بلى ّ
خض
صوهُتنم
ًا
 ،1860وؤًًا الهجماث ؤلاعَابُت
الخهُٟت الجؿضًت٦ ،ما خضر زال ٫مجاػع حٗغى َ٫ا اإلاؿُدُىن في صمك ٤في الٗام
ًا
اإلاىخٓمت يض ؤ٢باٍ مهغ وخالُا يض اإلاؿُدُحن في ؾىعٍا والٗغا ١مً َغ ٝالجماٖاث ؤلاعَابُت٦ .ما جٓهغ ؤق٩ا٫
ؤزغي لل٣م٘ مً زال ٫الخمُحز في مجاالث الٗمل ،واهتنا ٥خغٍت الٗباصة ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت ،وا٫ي ِٛالاظخماعي
والؿُاسخي ،ومك٨الث الخ٨م واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،بلخً .ىا٢ل ال٨خاب جضَىع وي٘ اإلاؿُدُحن في ٧ل صولت ٖلى خضي،
ًا
مؿخٗغيا ألاخضار ،وبسانت الؿُاؾُت مجنا ،التي ؤؾهمذ في َظا الخضَىع.
الخاجمت
ّ
ُيزخخم َظا ال٨خاب بٗغى بٌٗ اإلاداوع الغثِؿُت التي ّجمذ مٗالجتنا مٕ بٌٗ الاؾخيخاظاث الٗامتً .غ٦ؼ
الباخض ٖلى ؤَمُت اجساط زُىاث ومباصعاث مً قإننا زل ٤مكغٖ ١غبي ٢اثم ٖلى الخٗضًت الضًيُت والؿُاؾُت بما ًاصي
بلى ثخؿحن الىي٘ ال٣اهىوي والؿُاسخي للمؿُدُحن وٚحرَم مً اإلاىاَىحنٌ .ؿخٗغى ال٩اجب إلاؿاوت مىٓىمت ألاخىا٫
الصخهُت الضًيُت المَب٣ت خالُا ،زانت بٌٗ ههىنها التي جخٗاعى م٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان ويغوعة ٖضم ٞغيها ٖلى
ؤشخام ال ًامىىن بنا والؾُما ّ
وؤن ّ
مكغٕ َضٍ ال٣ىاهحن َم عظا ٫صًً ولِؿذ الضولت اإلامشلت للكٗب والتي مً اإلاٟترى
زالُت
ؤن ج٩ىن ناخبت الخ ٤ألاؾاسخي والخهغي بالدكغَ٘ .وفي بَاع طلً ٪ضٖى ال٩اجب لهُاٚت ٢ىاهحن ؤخىا ٫شخهُت ٍة
ًا
مً ؤق٩ا ٫الخمُحز ٧اٞت م٘ مغاٖاة ما وعص في الاجٟاُ٢اث الضولُت وزانت الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
ًا
واجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة واجٟاُ٢ت خماًت خ٣ى ١الُٟل ،وؤًًا ب٢غاع ٢اهىن ًُدُذ الؼواج
اإلاضوي للمىاَىحن بهغ ٝالىٓغ ًٖ اهخمائنم.
ّ
ًغ٦ؼ ال٨خاب ٖلى ؤَمُت مغاحٗت اإلاىاهج الخٗلُمُت بما ٌؿهم في حٗؼٍؼ الدؿامذ والضًم٣غاَُت وز٣اٞت خ٣ى١
ًا
ؤلاوؿان ،وبسانت ُ٢م الٗض ٫واإلاؿاواة والخغٍاث الٗامتً .ضٖى ؤًًا بلى ج٨شُ ٠الجهىص اإلاخٗل٣ت بً٣اًا خىاع ألاصًان
ل٩ي ج٩ىن َظٍ ألازحرة وؾُلت لخد ٤ُ٣الخٗاٌل الضًجي وهبظ الٗى ٠والخُغ ،ٝولُ٩ىن الضًً ٖىهغ ٢ىة ولِـ جٟغ٢ت
ولِؿهم في وكغ ُ٢م اإلادبت والٗضالت واإلاهالخت والؿالم مً ؤظل ّ
الخض مً الخىجغاث الضًيُت والُاثُٟت وختى الٗغُ٢ت في
اإلاكغ .١وفي َظا ؤلاَاعّ ،
البض مً بٖاصة ٢غاءة ؤو جٟؿحر ما يهُىي ٖلُه ؤلاؾالم مً حكغَٗاث صًيُت بك٩ل ٌؿهم في حٗؼٍؼ
ًا
ّ
ّ
خ٣ى ١ؤلاوؿان واخترامهاً .ا٦ض ال٩اجب ؤًًا ٖلى ؤَمُت الٗلماهُت وَٗخبرَا ؤؾاؾُت لخدغٍغ اإلاكغ ١الٗغبي٦ .ما ًغ٦ؼ
ًا
ال٩اجب ٖلى ّ
ؤن ُٚاب الضًملغاَُت وصولت ال٣اهىن ؾببا جضَىعا للٓغو ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ،وبالخالي
جىامي الخُغ ٝؤلاؾالمي وؤلاعَاب والٗى ٠الظي ًدهض ؤعواح اإلاؿُدُحن وٚحرَم مً اإلاىاَىحنٞ .الضًم٣غاَُت هي
الًماهت اإلاشلى إلعؾاء الؿالم والٗضالت في َظٍ اإلاىُ٣ت ،وللىنى ٫بلى اظخشار للٗى ،٠مً ؤظل خُاة ؾُاؾُت ٖماصَا
اإلاؿاواةً .يخ٣ض ال٩اجب ألاهٓمت الاؾدبضاصًت التي لم حٗؼػ مً مىاَىت اإلاؿُدُحن ولم جغسخ صو ٫اإلاىاَىت ،وبالخالي جب٣ى
الضًم٣غاَُت ؤؾاؾُت ٖلى نُٗض جإمحن الاهضماط والخماًت الضاثمت للمؿُدُحن.
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ًغ ٌٞال٩اجب النزٖت الاهفهالُت اإلاىظىصة لضي بٌٗ الجماٖاث اإلاؿُدُت في اإلاكغ ١الٗغبي٦ ،ما هي الخا٫
باليؿب لكغٍدت مً ألا٢باٍ وآلاقىعٍحن واإلااعوهُحنَ .ظا الىىٕ مً اإلاكاعَ٘ ّ
حصجٗه بٌٗ ال٣ىي الٛغبُت التي جغي في
ة
َظٍ الاه٣ؿاماث والايُغاباث وؾُلت ل٩ي جب٣ي ٖلى ؾُُغتنا في اإلاىُ٣ت .ومً اإلاٗغو ٝؤن اإلاؿُدُحن ًبدشىن ًٖ
اؾخ٣اللُت ؤ٦بر ججاٍ الؿلُاث ؤلاؾالمُت ،ل ً٨اعجباَهم بالىًَ ًٓل َى آلازغ َام٦ .ما ال ًم ً٨ألًت صولت ؤن ج٩ىن
صًم٣غاَُت وؤن جدمل ؤًضلىظُت ؤو َىٍت مُٗىت ؾىاء ؤ٧اهذ صًيُت ؤو ٖغُ٢ت؛ ألن طل ٪ؾُاصي وبك٩ل خخمي بلى َضم
مبضؤ ؤؾاسخي ؤال وَى اإلاىاَىت ،الُٟ٨ل وخضٍ باؾدئها ٫الخمُحز في اإلاجخم٘ واخترام ظمُ٘ مىاَىُه بهغ ٝالىٔع ًٖ
ّ
ًا٦ض ؤزحرا ال٩اجب ّ
بإن اإلاؿُدُحن لِؿىا وخُضًً في مٗغ٦ت جدغع اإلاكغ ،١بهما ًىسغٍ بنا اإلاؿلمىن
اهخماءاتنم اإلاسخلٟت.
ٞخمـ الخضازت الُىم اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن ٖلى الؿىاء٦ .ما ّ
ّ
ؤن الىًا ٫مً
اإلاخىىعون الظًً الًسلى مجنم اإلاكغ ١الٗغبي.
ؤظل الخضازت ،والٗلماهُت ،والخغٍاث الٗامت والؿُاؾُت ،واإلاؿاواة ،وجىخُض ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصخهُت ،واٖخماص الؼواط
ّ
وبسانت بٌٗ الٟئاث اإلاؿخًٟٗت
جهب لِـ  ِ٣ٞفي مهلخت اإلاؿُدُحن ،بهما اإلاىاَىحن ٧اٞت
اإلاضوي ،هي ٖىانغ
ٍة
٧األ٢لُاث الضًيُت اإلادٓىعة واليؿاء.
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ملخو مظهغة ماؾتر في اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخلىق ؤلاوؿان :مً الخضزل
ؤلاوؿاوي إلى مؿؤولُت الخماًت :الاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت وواك٘ اإلاماعؾت الضولُت
ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمان ميرة بجاًت ،الجؼابغ
إٖضاص الُالبين الباخثين
عابُي أماٌ وٍدُاوي لُفي
إقغاف ألاؾخاط كاؾُمي ًىؾف


مٗلىماث ٖامت

ها٢كذ الُالبت الباخشت :جدذ بقغا ٝألاؾخاط٢ :اؾُمي ًىؾ ،٠مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر في الخ٣ى،١
جسهو ٢اهىن صولي بوؿاوي وخ٣ى ١ؤلاوؿان " :مً الخضزل ؤلاوؿاوي إلى مؿؤولُت الخماًت :الاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت
وواك٘ اإلاماعؾاث الضولُت (Of humanitarian intervention to the responsibility to protect: humanitarian considerations and
 11:30نباخا بلى ٚاًت
 ،2014مً الؿاٖت
 ،") the reality of international practicesوطلً ٪ىم الازىحن اإلاىا ٤ٞلـ 16ظىان
 13:30ػوالا ،خُض ج٩ىهذ لجىت اإلاىا٢كت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾمائَم:
 الض٦خىع بً ٞغصًت مدمض ،ؤؾخاط مدايغ ٢ؿم ب  /عثِؿا. الض٦خىع ٢اؾُمي ًىؾ ،٠ؤؾخاط مدايغ مدايغ ب  /مكغٞا م٣غعا. الض٦خىع ناٌل ٖبض اإلاال ،٪ؤؾخاط مدايغ ٢ؿم ؤ ًٖ /ىا مىا٢كا.اإلااؾذ في الٗلىم الؿُاؾُت ،جسهو
ع
وبٗض اإلاىا٢كت واإلاضاولت ٢غعث اللجىت مىذ الُالبت الباخشت قهاصة
.20/18.20
٢اهىن صولي بوؿاوي وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بٗالمت ٢ضعة للمظ٦غة بـ


ملخو الغؾالت

جدىاوَ ٫ظٍ اإلاظ٦غة بالضعاؾت بخضي ؤَم اإلاىايُ٘ اإلاؿخجضة في ال٣اهىن الضولي ٞلم ٌٗض بىؾ٘ الضو ٫الخذجج
بالؿُاصة الىَىُت لخبرًغ اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي اإلا٣ابل لم ٌٗض بةم٩ان اإلاجخم٘ الضولي الب٣اء
م٨خى ٝألاًضي والخٛاضخي ًٖ َظٍ الاهتنا٧اث ،بل البض له ؤن ًخضزل بك٩ل خاؾم وٗٞا ٫لىٟ٢ها ؤو مى٘ و٢ىٖها زانت
ؤمام اهدكاع الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر طي الُاب٘ الضولي في آلاوهت ألازحرة ،وَظا ألامغ ٌؿخلؼم مُالص مٟهىم ظضًض ًىا٦ب
الخُىعاث الخانلت ٖلى الؿاخت الضولُت ،وٍخجاوػ بظل٧ ٪ل الاهخ٣اصاث والى٣اثو اإلاىظهت للخضزل الٖخباعاث بوؿاهُت
مً الاهخ٣اثُت واوٗضام اإلاكغوُٖت واػصواظُت اإلاٗاًحر ،...وألاَم مً ٧ل َظا ًجب ؤن ًدٓى َظا اإلاٟهىم ب٣بى ٫ظمُ٘
ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي ؤو ٚالبُتنم ٖلى ألا٢ل ،وطل ٪لً ً٩ىن بال بةًجاص نُٛت جىاُ٣ٞت بحن الؿُاصة والخضزل وؤن ًخم
جدذ ُٚاء ألامم اإلاخدضة.
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وَظا ما جم ٗٞال بة٢غاع مٟهىم مؿاولُت الخماًت الظي ينض ٝبلى مى٘ و٢ىٕ ظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت وظغاثم
الخغب والخُهحر الٗغقي والجغاثم يض ؤلاوؿاوية ،وطل ٪مً زال ٫اٖخباع مؿاولُت خماًت اإلاضهُحن ج ٘٣ؤوال ٖلى ٖاج٤
الضولت بدض طاتنا وجمخض بلى اإلاجخم٘ الضولي في خالت عجؼَا؛ بما بمؿاٖضتنا لبىاء وج٣ىٍت ٢ضعاتنا ؤو لخىُٟظ الخضابحر الٟٗالت
بما ٞحنا الخضزل ٖؿ٨غٍا بٗض جغزُو مؿب ٤مً مجلـ ألامً الضولي وَظا في خالت ربىث جىاَئنا في اعج٩اب الجغاثم
ألاعبٗت اإلاظ٧ىعة ؤو ٞكلها في خماًت ؾ٩اننا.
و٢ض ٧اهذ ألاػمت اللُبُت الىمىطط ألامشل لخُٟٗل َظا اإلابضؤ ،بدُض جم الخضزل ٞحنا باؾم "اإلاؿاولُت ًٖ
 ،)2011الظي ّ
 ٠ُ٦الىيُٗت ٞحنا ٖلى ؤهها حك٩ل تنضًضا للؿلم
( 1973
الخماًت" ،وطل ٪بمىظب ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م
وألامً الضولُحن وبىاء ٖلى طل ٪زى ٫الضو ٫ألاًٖاء في ألامم اإلاخدضة اجساط ٧ل الخضابحر الًغوعٍت.
وبالغٚم مً جُٟٗل َظا اإلابضؤ ٖلى الخالت اللُبُت ٞةن اإلاجخم٘ الضولي ٖؼ ًٖ ٝجُبُ٣ه في ؾىعٍا عٚم جىاٞغ ٧ل
اإلاٗاًحر وجىخض الٓغوٞ ٝحنا ،وَظا ما ً٨غؽ ال مدا ٫الاهخ٣اثُت واػصواظُت اإلاٗاًحر في جُبُ٣ه هٓغا لخإزحر اإلاهالر الضولُت
التي ؤصث بلى حؿُِؿه ،واؾخٛال ٫خ ٤الُٟخى للخلى ٫صون جُٟٗله ؤم الٗ٨ـ ،ألامغ الظي ؤصي بلى جضَىع الىيُٗت
ؤلاوؿاهُت ٞحنا وػاص مً ٖم ٤ألاػمت.
 أَمُت الضعاؾت٨ً :دسخي مىيىٕ الخضزل ؤلاوؿاوي ومؿاولُت الخماًت ؤَمُت بالٛت هٓغا لٗضة اٖخباعاث هي:
ٌ ك٩ل مىيىٕ البدض ابغػ اوكٛاالث الغؤي الٗام الضولي ،الؾُما ؤمام جؼاًض خاالث الخضزل الٖخباعاث بوؿاهُت
مىظ مُل٘ الدؿُٗىاث بلى و٢خىا الغاًَ مما ٌؿخضعي يغوعة البدض في مضي مكغوُٖتنا.
 اخخضام الجض ٫ألا٧اصًمي خى ٫الخضزل ؤلاوؿاوي الظي ٌك٩ل اهتنا٧ا ناعزا إلابضؤ الؿُاصة الىَىُت واإلاباصت
الخامُت لها ٦مبضؤي ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫وخٓغ اؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت ،ألامغ الظي
جُلب ب٢غاع مٟهىم اإلاؿاولُت ًٖ الخماًت ٦دل وؾُِ للخى ٤ُٞبُجنما.
 جًمً البدض صعاؾت ه٣ضًت لىا ٘٢مماعؾت مبضؤ مؿاولُت الخماًت ٖلى ما ٌؿمى "بالشىعاث الٗغبُت"
وبالخدضًض صعاؾت الخضزل الٗؿ٨غي في لُبُا الظي اهُىي ٖلى ؤَضا ٝظُىؾُاؾُت ؤصث بلى بؾ٣اٍ الىٓام بضال مً
خماًت اإلاضهُحن ،في خحن ٖؼ ٝاإلاجخم٘ الضولي ًٖ جُبُ٣ه في خاالث ممازلت مشل ؾىعٍا مما ًا٦ض ٞغيُت حؿُِؿه
واجهاٞه باالهخ٣اثُت.
 ببغاػ الخدضًاث الخُبُُ٣ت التي ًىاظهها مبضؤ مؿاولُت الخماًت؛ هٓغا لٟكل مجلـ ألامً الضولي في الخىنل
بلى بظمإ بكإن بٌٗ الً٣اًا ؤلاوؿاهُت التي جدؿم بالخُىعة بؿبب جُٟٗل "خ ٤الُٟخى" مً ٢بل بخضي الضو٫
الخمؿت ،ألامغ الظي ًشحر الٗضًض مً الدؿائالث خى ٫مؿخ٣بل َظا اإلابضؤ.
 أَضاف الضعاؾت :جخمثل أَضاف َظٍ الضعاؾت في:
 جدضًض َبُٗت الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الخضزل ؤلاوؿاوي ومبضؤ مؿاولُت الخماًت باٖخباع ؤن َظا ألازحر ًىُىي
ٖلى ألاو ٫وَى مجغص مغخلت مً مغاخل جُبُ٣ه.
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 الخٗغٖ ٝلى مًمىن مبضؤ مؿاولُت الخماًت الظي ٌٗض مً ؤَم اإلاؿخجضاث الجضًض في ال٣اهىن الضولي ،والظي
خ ٤٣اظمٗا صولُا خىله.
 جُُ٣م مضي مؿاَمت مبضؤ اإلاؿاولُت ًٖ الخماًت في جد ٤ُ٣ألاوؿىت ،ومى٘ اعج٩اب الاهتنا٧اث الجؿُمت لخ٣ى١
ؤلاوؿان ٖلى يىء ؤخضار اإلاىُ٣ت الٗغبُت وبالخدضًض خالتي لُبُا وؾىعيا ،وجبُان خُصُاث الجزإ اإلاؿلر ٞحنما.
 الخىنل لخٟؿحر ؤؾباب َُٛان الاهخ٣اثُت واػصواظُت اإلاٗاًحر ؤزىاء جُبُ ٤مبضؤ مؿاولُت الخماًت ،واإلادضصاث
اإلاخد٨مت في جُٟٗله ٖلى صولت صون ؤزغي.
 لٟذ اهدباٍ الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت والضو ٫الٗغبُت بلى يغوعة اإلاؿاَمت في بلىعة مٟهىم مبضؤ مؿاولُت الخماًت
باٖخباعٍ مىيىٕ خضًض الٗهض لم ج٨خمل بٗض مٗاإلاه ،وبالخالي جغظُذ الٟ٨ت لهالخهم باٖخباعَم مؿغخا للجزاٖاث
اإلاؿلخت ،والؿعي ٦ظل ٪بلى ب٢ىإ َظٍ الضو ٫بًغوعة التر٦حز ٖلى مُٗاع الى٢اًت؛ وطل ٪بالؿعي بلى جد ٤ُ٣جُلٗاث
قٗىبنم والً٣اء ٖلى الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي وال٣ٟغ واإلاؿاواة في الخ٣ى ١والً٣اء ٖل مسخل ٠ؤق٩ا ٫اإلاحز . ..باٖخباع
الى٢اًت مً ؤَم ألابٗاص التي ج٣ىم ٖلحنا مؿاولُت الخماًت والتي جًمً مً زاللها الخٟاّ ٖلى ؾُاصتنا الىَىُت.
 ننض ٝمً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى جدَ ٤ُ٣ض ٝبُٗض اإلاضي ًخمشل في الؿعي بلى ججمُض جُٟٗل خ ٤الُٟخى ؤزىاء
الخهىٍذ ٖلى ٢غاع الخضزل في بَاع اإلاؿاولُت ًٖ الخماًت.
 أؾباب الضعاؾتً :غظ٘ ازخُاعها إلاىيىٕ البدض ألؾباب شخهُت وؤزغي مىيىُٖت:
 - 1ألاؾباب الصخهُت:
 الًٟى ٫الٗلمي للبدض في مىيىٕ الخضزل الضولي الظي ٌك٩ل تنضًضا لضو ٫طاث ؾُاصة ٧املت ،و٦ظا الغ ٙبت في
مٗغٞت ما بطا ٧ان َظا اإلابضؤ ٌك٩ل بياٞت في ال٣اهىن الضولي.
 ال ً٨مً ؾبب ازخُاعها إلاىيىٕ صعاؾدىا هدُجت الٖخىا٢ىا مىٟ٢ا اًجابُا ججاٍ مبضؤ مؿاولُت الخماًت وصٖما له،
وبهما عٚبت مىا في مٗغٞت مضي جد٣ُ٣ه لؤلَضا ٝالىبُلت والُ٣م اإلاشلى التي ٦شحرا ما حٛىذ بنا ا٫صو ٫طاث ال٣ىي ال٨بري ٦ما
َى خاٞ ٫غوؿا ،والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وبغٍُاهُا....
 - 2ألاؾباب اإلاىيىُٖت:
 مىا٦بت الخُىعاث التي قهضتنا الؿاخت الضولُت بٗلى مغ٦ؼ الٟغص في ال٣اهىن الضولي الظي ؤنبذ ٚاًت في خض
طاجه وبالخالي ججاوػ الؿُاصة الىَىُت بٟغى مبضؤ اإلاؿاولُت ًٖ الخماًت.
 مضي جىٞحر مبضؤ مؿاولُت الخماًت يماهاث ؤ٦ثر ٗٞلُت وٗٞالُت للمضهُحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،الؾُما
واهه ًٟخ٣غ بلى ظِل صولي ٌكغٖ ٝلى جُٟٗل مؿاولُت الاعج٩اؽ.
 الخىنل بلى مضي التزام مىٟظًه  -خل ٠الىاجى -مبضؤ مؿاولُت الخماًت بًىابِ الخضزل الٗؿ٨غي ،ا٫حي
جدى ٫صون الاهدغا ٝبه واؾخٛالله لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝيُ٣ت لبٌٗ الضو.٫
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 خضوص الضعاؾت
ٌٗخبر "الخضزل ؤلاوؿاوي" ّ
لب الضعاؾت ومدىعَا وَى مً ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ بزاعة للجض ٫وَغح في ٧ل ألام٨ىت
وألاػمىت ،ومً ؤظل جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلايكىصة في َظا البدض ،حٗحن ٖلُىا صعاؾخه مً زال ٫مغخلخحن ؤؾاؾِخحن ،وَما
٧اآلحي:
اإلاغخلت ألاولى٢ :هض ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاسخلٟت للمىيىٕ ٧ان لؼاما ٖلُىا الٗىصة بلى اإلاغاخل ألاولى ليكإة اإلاجخم٘
 ،1648وطل ٪ؤزىاء مداولخىا البدض ًٖ ألاؾاؽ ال٣اهىوي للخضزل الضولي،
الضولي ،ؤي ما ٢بل مٗاَضة "واؾخٟالُا" لؿىت
الظي ٖغ ٝاهدكاعا واؾٗا بٗض اهتناء الخغب الباعصة هدُجت لخىظه اإلاجخم٘ الضولي هدى جغؾُش بٌٗ اإلاٟاَُم ٗ٦اإلاُت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٨ٞغة ؤلاوؿاهُت التي ٦شحرا ما بغعث ٖملُاث الخضزل ؾىاء جل ٪التي ٧اهذ في بَاع ألامم اإلاخدضة ؤو
اإلاىٟغصة مجنا؛ ٦دالتي الخضزل في الٗغا ١و٧ىؾىٞا.
 2001بلى ٚاًت
اإلاغخلت الثاهُت٦ :ما ا٢خًذ مىا الضعاؾت جدب٘ مغاخل بغوػ مبضؤ مؿاولُت الخماًت مىظ ؾىت
 ،2011في مىاظهت مىظت الخُٛحر التي ٖهٟذ بالضو ٫الٗغبُت التي جدىلذ مً مجغص مٓاَغاث ؾلمُت
جُٟٗله ؾىت
لخد ٤ُ٣مُالب اظخماُٖت وا٢خهاصًت ،بلى هؼاٖاث مؿلخت مخٗضصة ألاَغا ٝاعج٨بذ ٞحنا ظغاثم ُٗٓٞت َؼث الًمحر
2014
ؤلاوؿاوي ،و٢ض ا٢خهغ البدض ٖلى صعاؾت خالتي لُبُا وؾىعٍا ٦ما امخضث الضعاؾت بلى ما بٗض الخضزل ولٛاًت ؾىت
ؤًً ٢مىا بخدلُل مضي التزام الضو ٫اإلاخضزلت بمؿاولُتنا في بٖاصة بىاء لُبُا الظي انُضم م٘ وا ٘٢جملو اإلاجخم٘ ا٫صولي
بالىٞاء بمؿاولُخه مما ؤصي بلى حٗمُ ٤ألاػمت اللُبُت.
 ؤلاقيالُت البدثُتَ :ظا وجم جىاوَ ٫ظا اإلاىيىٕ مً زال ٫ؤلاق٩الُت الخالُت:إلى أي مضي ٌٗىـ َغح
الخضزل ؤلاوؿاوي ومؿؤولُت الخماًت عغبت فٗلُت في جدلُم ألاوؿىت وإٖالء اإلاهالح اللكغٍت بُٗضا ًٖ أًت اٖخباعاث
أرعي؟ .
ولئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت اعجإًىا بلى ج٣ؿُم بدشىا بلى ٞهلحن ٧األحي:
 الفهل ألاوٌ :خاولىا ُٞه ببغاػ حٗاعى الخضزل الٖخباعاث بوؿاهُت م٘ الؿُاصة الىَىُت مً زال ٫الؿعي
ّ
لًبِ اإلاٟاَُم واإلا٣اعباث ألاؾاؾُت التي جخٗل ٤بمىيىٕ صعاؾدىا وطل ٪في مبدشحن٣ٞ ،ض زهو ألاو٫
للخٗغٖ ٝلى
ماَُت الخضزل الٖخباعاث بوؿاهُت الظي ٧ان مدل ظض ٫صاثم بحن ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي ،بط لم ًخم الخىنل بلى بظمإ
خى ٫حٗغٍٟه ،هٓغا الٞخ٣اصٍ للمكغوُٖت الضولُت عٚم مداوالث يبُه وجُُ٣ضٍ بجملت مً اإلابرعاث التي حؿخضعي الُ٣ام
بٟٗل الخضزل ،ؤما اإلابدض ا٫زاوي ٣ٞض جُغ٢ىا ُٞه بلى ببغاػ الخٗاعى ال٣اثم بِىه وبحن مباصت ال٣اهىن الضولي الخ٣لُضي،
الؾُما م٘ الؿُاصة الىَىُت التي ٖغٞذ جغاظٗا هٓغا لخإزحر الخضزل الضولي الٖخباعاث بوؿاهُت ٖلحنا وطل ٪لتزاًض الاَخمام
الضولي بد٣ى ١ؤلاوؿان مما اؾخىظب الاؾخجابت لهظٍ اإلاؿخجضاث.
 الفهل الثاوي :ظاء الٟهل الشاوي م٨مال للٟهل الشاوي جدذ ٖىىان "مؿاولُت الخماًت ٦مٟهىم ظضًض للغبِ
بحن الخضزل والؿُاصة"َ ،ظا اإلاٟهىم الظي اؾخدضر هدُجت اله٣ؿام اإلاجخم٘ الضولي بحن اخترام الؿُاصة الىَىُت ويغوعة
الخضزل ألٚغاى بوؿاهُت بط و ٠٢اإلاجخم٘ الضولي خاثغا ًٖ ُُٟ٦ت مىاظهت الجغاثم التي تنؼ يمحر ؤلاوؿاهُت ،الؾُما
ؤمام بزٟا ١ألامم اإلاخدضة في مى٘ وو ٘٢ظغاثم الخُهحر الٗغقي والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت اإلاغج٨بت في ٧ل مً ٧ىؾىٞى
وعواهضا.
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ما ص ٘ٞألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بلى ا٢تراح الؿُاصة ٦مؿاولُت ٦مٟهىم ظضًض ًى ٤ٞبحن ا٫ؾُاصة والخضزل،
وطل ٪لخٟاصي اإلاأسخي الغواهضًت مجضصا ،وَى ما ؤَل٣ذ ٖلُه اللجىت اإلاٗىُت اؾم "مؿاولُت الخماًت" بدُض ؤو٧لذ بلحنا
 .2005وهٓغا
مهمت بلىعة مباصئنا والتي ؤ٢غث بًٗها ُٞما بٗض الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ماجمغ ال٣مت الٗالمي ؾىت
للخٛحراث واإلاؿخجضاث التي قهضَا الٗالم الٗغبي بهٟت زانت التي اهخ٣لذ بلى ؤوعوبا الكغُ٢ت ،و٧ان مً اإلاخى ٘٢ؤن
ٌٗغَ ٝظا اإلاٟهىم جُبُ٣ا واؾٗا وججؿُضا ا٦بر ٖلى اعى الىا ،٘٢بال اهه ٖغ ٝهىٖا مً التراظ٘ والاهخ٣اثُت وَظا ما
جغظم في خالتي لُبُا وؾىعٍا.
 الىخابج التي جىنلذ إليها اإلاظهغة:
ًدبحن لىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤهه وبالغٚم مً ؤن مبضؤ اإلاؿاولُت ًٖ الخماًت جم ب٢غاعٍ بنض ٝبٖاصة ٞغى
الكغُٖت الضولُت التي اٚخهبذ بٟٗل الخضزالث جدذ مُُت الاٖخباعاث بوؿاهُت ،وججاوػ بظل٧ ٪اٞت الاهخ٣اصاث التي
وظهذ لهظا ألازحر بال بن اإلاماعؾت الضولُت ٞغيذ اػصواجية اإلاٗاًحر و٦غؾذ ؾُاؾت الاهخ٣اثُتٞ ،اإلق٩ا ٫بطا ال ً٨مً في
بًجاص نُٛت جىاُ٣ٞت بحن الخضزل الٗؿ٨غي والؿُاصة الىَىُت ٞدؿب ،وبهما وٍ٨مً في بًجاص خلى ٫للخدضًاث الٗملُت
التي ًىاظهها َظا اإلابضؤ.
وبىاءا ٖلُه ،ونلىا بلى اؾخسالم الىخاثج الخالُت:
 بن ً٢اًا خ٣ى ١ؤلانؾان لم حٗض خ٨غا ٖلى اإلاجا ٫اإلاذجىػ للضو ،٫بهما ججاوػث الخضوص الىَىُت ببروػ مبضؤي
ؤلاوؿاهُت وٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبنظا لم ٌٗض بةم٩ان الضو ٫الدؿتر وعاء الؿُاصة لخبرًغ الاهتنا٧اث التي ج٣ترٞها في خ٤
قٗىبنا.
َ ىا ٥يغوعة ملخت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ل الاٖخباعاث ألازغي بلى جىُٟظ الخضزل ،بط ال ًم ً٨للمجخم٘ الضولي ؤن
ً ٠٣مى ٠٢اإلاخٟغط بػاء الجغاثم اإلاغج٨بت والتي تنؼ يمحر ؤلاوؿاهُت ٩٦ل.
َُٛ ان الُاب٘ الاهخ٣اجي واإلاهلخي ٖلى الخضزل الضولي ،ما ًجٗلىا مخدٟٓحن ججاٍ َظا اإلابضؤ الجضًض الن
اإلاماعؾت الضولُت له ؤزبدذ الاهدغا ٝبه والخياص ًٖ جد ٤ُ٣م٣انضٍ الىبُلت ،هٓغا لُٛاب اإلاؿاواة في الىٓام الضولي
الجضًض وازظ اإلاباصعة مً َغ ٝالبلضان ال٨بري لخىُٟظٍ  ،ِ٣ٞو٦إننا الخاعؾت ٖلى خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وبقاٖتنا في
الٗالم ؤ٦ثر مً مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،م٘ الٗلم ؤن َظٍ الضو ٫طاتنا اعج٨بذ ظغاثم ُٗٓٞت ؤرهاء جضزالتنا لخماًت
اإلاضهُحن ،وَظا ما سجل في خالت ٧ىؾىٞى ومازغا في لُبُا.
 قلل مجلـ ألامً بؿبب ؾُُغة الضو ٫الخمـ ال٨بري ناخبت خ ٤الُٟخى ،وَظا ما ٌٗض ٖاث٣ا ًدى ٫صون
جىُٟظ مبضؤ مؿاولُت الخماًت ،الؾُما ؤن َظا ألازحر ًجض ؤؾاؾه ومغظُٗخه في نالخُاث اإلاجلـ طاجه.
 وَظا ما ًضٗٞىا بلى اإلاباصعة بخ٣ضًم ظملت مً الا٢تراخاث لًمان خؿً جىُٟظ مؿاولُت الخماًت وٖضم
الخُاص ًٖ م٣انضَا الىبُلت:
 ججمُض اؾخٗما ٫خ ٤الُٟخى ؤزىاء الخهىٍذ ٖلى اإلاؿاثل اإلاهحرًت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان والخضزل لخماًت
ؤلاوؿاهُت ،ماصام ؤن الىا ٘٢الضولي واإلاىُ ٤ال٣اهىوي ال ًغجخان بم٩اهُت بلٛاثه ٧لُت هٓغا لٗضة اٖخباعاث.
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 يغوعة جىؾُ٘ حكُ٨لت مجلـ ألامً لدكمل صوال ؤزغي ومىدها خ ٤الى ٌ٣لخجىب َُٛان الاٖخباعاث
الؿُاؾُت ،والخإزحر ٖلى ٢غاعاث مً ظهت ،و٦ظل ٪ججؿُض اإلاؿاواة الخُ٣ُ٣ت بحن الضو ٫التي ٦غؾها مُشا ١ألامم اإلاخدضة
طاثٌ مً ظهت ؤزغي.
 بوكاء ٢ىاث ٖؿ٨غٍت زانت باألمم اإلاخدضة ،والتي ًجب ؤن حكترٞ ٥حنا ٧ل الضو ٫الًٗىٍ بالدؿاوي ،وطل٪
لخٟاصي خاالث الخضزل اإلاخ٨غع لخل ٠الكما ٫ألاَلسخي الظي ٌٗخبر هٟؿه الخاعؽ ٖلى اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وجىُٟظ
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 يغوعة التر٦حز ٖلى مُٗاع الى٢اًت ألننا ؤَم ألابٗاص واإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحنا مؿاولُت الخماًت ،وبط ما جم
جُبُ٣ها جُبُ٣ا ؾلُماٞ ،ؿى ٝلً ج٩ىن َىال ٪خاظت للخضزل الٗؿ٨غي.
 البض ؤن ًىٟظ اإلاجخم٘ الضولي مؿاولُخه جىُٟظا ٧امال؛ مً زال ٫مض ًض اإلاؿاٖضة للضو ٫اإلاخضزل في قإننا بٗض
جىٟيطٍ للخضزل الٗؿ٨غي ،وَظا بنض ٝمؿاٖضتنا ٖلى الجنىى مجضصا والاهخٗاف في قتى اإلاجاالث والؾُما في اإلاجا٫
ألامجي الظي ٌكهض ٖلُه الىي٘ اللُبي الخالي ،ظغاء جملو خل ٠الىاجى مً مؿاولُخه في بٖاصة بىاء لُبُا.
 يغوعة بوكاء َُئت صولُت زانت بخُُ٣م ٖملُاث ما بٗض الخضزل ،وجذ صًض الاهتنا٧اث والخجاوػاث التي اعج٨بتنا
الجهت اإلاخضزلت ؤزىاء جُٟٗل مؿاولُت الخماًت واإلاداؾبت ٖلحنا ،باإلياٞت بلى حٗىٌٍ الطخاًا اإلاخًغعًٍ ظغاء َظٍ
الخجاوػاث .وَظا ما ٌٗض بمشابت عصٕ للضو ٫اإلاخضزلت وٍجٗلها جدغم ٖلى جىُٟظ مؿاولُاتنا صون ججاوػَا ،وفي َظا
الهضص وؿاهض ا٢تراح عثِؿت البراػٍل ُٞما ًخٗل ٤بمباصعة اإلاؿاولُت ؤزىاء جىٞحر الخماًت وهضٖى بلى بلىعتنا في بَاع ٢اهىوي
إليٟاء الُاب٘ ؤلالؼامي ٖلحنا.
 بضال مً ؤن جدكبض وجخذجج صو ٫الٗالم الشالذ بهٟت ٖامت ،والضو ٫الٗغبُت بهٟت زانت بمبضؤ الؿُاصة
الىَىُت للدؿتر ًٖ الجغاتم التي ً٣ترٞىننا في خ ٤قٗىبنم ،خغي بنم الاَخمام بداظاجه وجُلٗاجه ،والٗمل ٖلى الخجؿُض
الٟٗلي للضًم٣غاَُت بضال مً ج٨غَـ صًم٣غاَُت الىاظهت.
 يغوعة بصعاط ال٩ىاعر الُبُُٗت يمً الخاالث التي حؿخضعي جىُٟظ مؿاولُت الخماًت ،بط ؤن َظا ألازحر ٖغٝ
جغاظٗا باإلا٣اعهت م٘ ا٫جضزل ؤلاوؿاوي.
 التر٦حز ٖلى ُُٟ٦ت الً٣اء ٖلى ألاؾباب الجظعٍت واإلاباقغة للهغإ ،زانت ألاؾباب الؿُاؾُت مجنا التي حك٩ل
الؿبب اإلاباقغ للخضزل ألاظىبي بمُُت خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان التي ؤَضعَا هٓام الخ٨م الضً٨خاجىعي.
 يغوعة بٖاصة الخىاػن وججؿُض مؿاواة ٗٞلُت بحن الضو ٫وبٖاصة الىٓغ في ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي التي ويٗذ في
ْل ُٚاب صو ٫الٗالم الشالض بك٩ل ًسضم مهالر الضو ٫ال٨بري ،ألامغ الظي اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان مً
هاخُت ،وٍىا ٌ٢اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ً٣ىم ٖلحنا مُشا ١ألامم اإلاخدضة مً هاخُت ؤزغي الؾُما هو اإلااصة 1/2مىه.
 اؽجدالت ٞهل الخضزل الضولي ًٖ الضوا ٘ٞالؿُاؾُت هٓغا الٖخباعاث ٖضة مجنا ٦ثرة الى٣ٟاث والخؿاثغ اإلااصًت
والبكغٍت التي جخ٨بضَا الضو ٫ظغاء ٗٞل الخضزل ،ول ً٨ال ًجب ؤن حك٩ل البىاٖض اإلاهلخُت والاٖخباعاث الؿُاؾُت
اإلادغ ٥ألاؾاسخي لٟٗل الخضزل بل ًجب ؤن جب٣ى الٛاًت الؿامية اإلاغظىة مىه هي خماًت ؤلاوؿاهُت.
لخهل ص اؾدىا في ألازحر بلى ّ
ؤن اإلاك٩ل ال ًخٗل ٤باإلَاع اإلاٟاَُمي ؤو الانُالحي للخضزل ،وبهما َى بق٩الُت
ع
هٓام صولي ٩٦ل وباألزو مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،التي وظضث لخسضم بالضعظت ألاولى مهالر الضو ٫ال٨بري الؾُما الىالًاث

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

168

مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان  -الٗام الثالث  -الٗضص  :13هىفمبر 2016
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في بَاع ؾُاؾت "ؤمغ٦ت ال٣اهىن الضولي" ،وبال ً ٠ُ٦م ً٨جٟؿحر ٖضم جُٟٗل مؿاولُت الخماًت ٖلى
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت؟.
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