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تلتً ، بحوث تلمثجستٌر وتلدكتورتهملخصثت عن ِصٌلة وتلعلمٌة كمث تنشر تتقبل تلمجلة تِبحثث وتلمقثٔت 

تعثلج موضوع حقوق تْنسثن فً تلوطن تلعربً أو تلمدتخٕت تلعلمٌة تلمرسلة تعقٌبثً على بحث علمً نشر فً 

 :أحد أعدتدهث، وفق تلشروط تلتثلٌة

  بؤن مسثهمته منشورة  تكتشثؾأن تكون جدٌدة ولم تنشر من قبل وٌتحمل تلبثحث كثمل تلمسإلٌة فً حثل

 .و مإتمرأأو معروضة للنشر على مجلة أخرى 

 أن تكون قد تلتزمت بمنهجٌة تلبحث تلعلمً وخطوتته تلمعمول بهث عثلمٌثً، وبسٕمة تللؽة ودقة تلتوثٌق .

  بخطأن تكون مكتوبة Traditional Arabic 11بثلنسبة للمدتخٕت بثللؽة تلعربٌة بثلنسبة للمتن، و 14 حجم 

للمدتخٕت بثللؽة تِجنبٌة بثلنسبة للمتن  12بحجم   Times new Roman بثلنسبة للهوتمش، وبخـــط

 ؛بثلنسبة للهوتمش 10وبحجم 

  أن تكتج تلحوتشً بشكل نظثمً حسج شروط برنثمجMicrosoft Word  أسفل كل صفحة حٌث ٌرمز لهث

. 1بؤرقثم بثلشكل

 ًٌرفق تلبثحث بمسثهمته سٌرته تلذتتٌة  ومرتبته تلعلمٌة وبرٌده تْلكترون . 

 تخضع تِبحثث وتلمقثٔت للتقوٌم تلعلمً قبل نشرهث. 

  ةمنثقشتلتلدكتورته إفثدة ج بحثه للمثجستٌر أوملخص ٌرفق تلبثحث تلذي ٌرٌد نشر. 

 هث فً نشر أو عدم نشر تِبحثث وتلمقثٔت تلمرسلة إلٌهث دون تقدٌم تبرٌرتت لذلكتحتفظ تلمجلة بحق. 

  تلمجلةترسل تلمسثهمثت بصٌؽة تلكترونٌة حصرتً على عنوتن: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شروط النشر

 

jilmagazine@jilhrc.com 



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة

 الفهرس

 

7 

 

9 

25 

 

61 

99 

 

113 

 

133 

 

 

155 

 

159 

161 

 

 

165 

171 

175 

 

 

 االفتتاحٌة

 :أبحاث ودراسات باللغة العربٌة .1

 رحثج شثدٌة .د /تلحصثنة تلدبلومثسٌة للمبعوث تلدبلومثسً وتؤثٌرهث على حقوق تْنسثن -

عبد . د/ تلحق فً تْنصثؾ وجبر تلضرر لضحثٌث تٔنتهثكثت تلجسٌمة لحقوق تْنسثن -

 تلعزٌز خنفوسً

درتسة حثلة تلبدون فً : تلقثنون تلدلوي تلقوتنٌن تلكوٌتٌة وأحكثمإبعثد تِجثنج على ضوء  -
 عبد تلمإمن بن صؽٌر. د/ دولة تلكوٌت

  تلحمثٌة تلقثنونٌة للمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌث فً ظل معثهدة تلوٌبو لحقوق تلمإلؾ -
 رقٌة عوتشرٌة. د.أ/ درتسة تقٌٌمٌة  1996

 أمٌمة سمٌح تلزٌن . أ/ تلحق فً تلمثء حق أسثسً من حقوق تْنسثن -

 :أبحاث ودراسات باللغة األجنبٌة .2

Psychological effects of administrative detention on Palestinians : Pr. Omar Remawi, Pr. 

Taisir Abdallah 

 :إصدارات .3

 للدكتور عبدتلحلٌم بن مشري" تلحمثٌة تلجنثبٌة لحقوق تْنسثن فً ظل تلعولمة" -

 :مسابقات .4

 2012مسثبقة جٌل حقوق تْنسثن  -

 2013مسثبقة جٌل تلبٌبة  -

 الندوة العلمٌة حول حقوق اإلنسان بٌن العالمٌة والخصوصٌة اإلسالمٌة: نشاطات المركز .5

 تكرٌم تْسٕم لٓنسثن وتقدٌس حٌثته  :سرور طثلبً تلمل. د/ مدتخلة ربٌسة تلمركز -

 تلتوصٌثت  -

 2013 أبرٌل/ نٌسان 7-5بٌروت المؤتمر الدولً المشترك األول : تظاهرات علمٌة .6

 تلتقدٌم -

 تلبرنثمج تِولً  -

-  

مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أسرة تحرير المجلة تخلي 

 المركزبالضرورة عن رأي إدارة هذا العدد راء الواردة في ال تعبر اآل
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 االفتتاحٌة

 
 .تلحمد هلل وتلصٕة وتلسٕم على أشرؾ تلمرسلٌن سٌدنث محمد رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وتٔه

ٌُوَلد أمٌل جدٌد معوبعد؛   .كلِّ وقفٍة مع تلّذتت تنبثق فكرٌة جدٌدة مع، وكلِّ إشرتقة حلم 

جٌل حقوق تْنسثن، وتلتً نعدهث نثفذة ٌسهم تلمركز هثهو ذت مركز جٌل تلبحث تلعلمً ٌصدر أولى أعدتد مجلة 

من خٕلهث فً نشر رسثلته تلمتمثلة فً نشر تلفكر تلقثنونً لٌصل إلى تلمهتمٌن فٌثري تهتمثمهم، وإلى ؼٌر تلمهتمٌن 

 .لعله ٌثٌر لدٌهم تلرؼبة فً تلتعرؾ علٌه وتٔنضمثم إلى قثبمة تلمهتمٌن به

إذ تسعى ِن تكون  لٓبدتع تلعلمً مفتوح لكل تلبثحثٌن فً مٌدتن تلحقوق،ومجلة جٌل حقوق تْنسثن هً صرح 

جثهدٌن  تخلو جلسثتنث من تلحدٌث عن آمثلنث وأهدتفنث تلتً نتمنثهث ونصبو تكثدإحدى لبنثت تلتؽٌٌر تلهثدؾ تلبنثء، فٕ 

فهثهً صفحثت تلمجلة .. وٌثتهتلرقً بثلبحث تلعلمً إلى أرفع مستتلك تلتً تتعلق بسبل تقدمنث و وخثصة ،كً نحققهث

 .مفتوحة أمثم إبدتعثت أقٕمكم

جٌل حقوق تْنسثن مجلة  أن ُألفت عنثٌَة تِخوة تِعضثء وتلمشرفٌن بؤنَّن  دأو؛ ومن منبر مجلتنث فً عددهث تِول

مختلفة لترضً تهتمثمثت تلقثنون تلفً مجثٔت  للتشجٌع على حرتك مستمر فً عددهث تِول ستكون تلتجربة تِمثل

 . تلجمٌع

ٌّن ٌتنثسج ورؼبته  مأ  موضوع سوتًء من خٕل، ممن تتوفر لدٌه تلرؼبة فً تٔشترتك بمجلتنث أرجو ي ؾبحث مع

فلكلٍّ  أن ٌقدم إسهثمثته، ،أو حتى طرح تسثإٔته تلحّرة ،إبدتعثته تلخثصة أو تلنقد أو نشرتلعرض بؽرض تلمنثقشة 

 .تلخثصة ممث ذكرت زتوٌته

أٌدٌكم  بثستمرترٌة توتجدهث بٌن ت وٌبّشرمستوتهمجلتنث ترحج بكلِّ مث ٌبدر عن أفكثركم ممث ٌسثهم فً رفع 

 .لتصفحهث وقت تلحثجة

 .هللا إلى تلمستوى تلمطلوج من تْبدتعوبكم سوؾ نرتقً بإذن  كممع

  حسٌنة شرون. د/ تحرٌر المجلة ةرئٌس

http://www.syria3.com/vb/f48.html
http://www.syria3.com/vb/f48.html
http://www.syria3.com/vb/t1185.html
http://www.syria3.com/vb/t1185.html
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 الحصانة الدبلوماسٌة للمبعوث الدبلوماسً وتأثٌرها على حقوق اإلنسان

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة باتنة -أ–استاذة محاضرة / الدكتورة رحاب شادٌة  

 

 

 الملخص

هذت تِمر قد . ٌتمتع تلمبعوث تلدبلومثسً بحصثنة تعفٌه من تلخضوع للقضثء تلجنثبً تْقلٌمً للدولة تلمضٌفة

ٌدفعه إلى سوء تستعمثلهث ـ أي تلحصثنة ـ لتحقٌق أؼرتض ؼٌر تلتً تقتضٌهث تلوظٌفة تلدبلومثسٌة، مثل تلجرتبم 

لذي دفعنث لدرتسة هذه تلظثهرة ومدى عٕقتهث بثلحصثنة تلمثسة بحقوق تْنسثن وأبرزهث تلحق فً تلحٌثة، تِمر  ت

تلدبلومثسٌة تلتً ٌتمتع بهث تلمبعوث تلدبلومثسً، وقد توصلنث إلى نتٌجة مفثدهث أن تلك تلجرتبم تتنثفى مع قوتعد 

ظر فٌهث، إذ تلقثنون تلدولً تلدبلومثسً، وأن تْجرتءتت تلتً نصت علٌهث تٔتفثقٌة لٌست بثلكثفٌة ؤ بد من إعثدة تلن

تقترتحنث رفع تلحصثنة فورت عند ثبوت تلجرٌمة عند تلمبعوث تلدبلومثسً، وكذت تعدٌل أحكثم تلمحكمة تلجنثبٌة تلدولٌة 

 .لٌمتد تختصثصهث لمحثكمة تلمبعوث تلدبلومثسً

 

Résumé  

Le diplomate juit d’une immunité le mettant à l’abri de toute poursuite judiciaire par les juridiction 

pénales du pays d’accueil ; Notamment en cas d’utilisation de sa fonction de diplomate à des fins autres 

que celles inhérent à la fonction, telles la violation des droits de l’homme, l’étude de ce phénomène nous 

a permis de conclure que ce crime est un acte qui va à l’encontre du droit international diplomatique. 

Cependant pour mettre fin à ses agissements on devrait consacrer un régime de levée de l’immunité 

judiciaire automatique du diplomate auteur d’un acte violation des droits de l’homme. 

Nous réclamons une consécration juridique vendable pour engager une réflexion approfondie sur le 

contenu de la convention de vienne, et la modification des règles de compétences de la cour pénal 

international de façon à permettre le jugement du diplomate.   
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 المقدمة

حثول تلكثٌر من فقهثء تلقثنون تلدولً توضٌح تلنهج تلسلٌم تلوتجج إتبثعه فً قوتعد تلدبلومثسٌة ِهمٌتهث فً 

تدرة من تلمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن من شؤنهث تحقٌق تلسٌر تلسلمً للعٕقثت تلدولٌة، إذ إن تستمرتر تلك تْسثءتت تلص

 .أن تإدى إلى تلمسثس بحقوق تْنسثن، و من أبرزهث تلحق فً تلحٌثة

وتضح بشؤن تلحصثنة تلجزتبٌة تلتً ٌتمتع بهث  1961ؤ شك إن موقؾ تتفثقٌة فٌنث للعٕقثت تلدبلومثسٌة 

تبٌة للمبعوثٌن فً تلمسثبل تلجنثبٌة بصفة مطلقة نصت على تلحصثنة تلقض 31تلمبعوثون تلدبلومثسٌون، ِن تلمثدة 

ٔ تقبل معهث أٌة منثقشة أو تؤوٌل، و إذت كثنت هذه تلحصثنة تخدم تلدبلومثسٌٌن بثلدرجة تِولى و عٕقثت تلمجتمع 

تلدولً فً تلدرجة تلثثنٌة، فإنه بدون شك سوؾ ٌإثر ذلك على موضوع جد حسثس و هو موضوع تلسثعة، و هو 

للعٕقثت تلدبلومثسٌة و تلملتزمة أٌضث  1961تْنسثن، فثلدولة تلتً هً طرؾ فً تتفثقٌة فٌنث لعثم  فكرة حقوق

بثلمٌثثق تلعثلمً لحقوق تْنسثن قد تجد نفسهث فً مؤزق عندمث تتعثرض هذه تلحصثنثت تلممنوحة للدبلومثسٌٌن مع 

ن هذت تلمنطلق إذن جثء تهتمثمنث بهذت م. حقوق موتطنٌهث تلذٌن تضرروت من تجثوزتت و تعسؾ تلدبلومثسٌٌن

على تلحصثنة هذه تؤثٌر مدى فمث . تلموضوع على إثر تزدٌثد تلتعسفثت تلمرتكبة من طرؾ تلمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن

 ؟تْنسثنحقوق 

  :إن درتسة هذه تْشكثلٌة ٌتطلج منث تلتطرق إلى تلعنثصر تلتثلٌة

 .مفهوم تلحصثنة تلدبلومثسٌة :أؤ -

 .تؤثٌر تلحصثنة تلدبلومثسٌة على حقوق تْنسثن :ثثنٌث -

 

 :مفهوم الحصانة الدبلوماسٌة: أوال

نحثول أن نتعرؾ على مدلول تلحصثنة تلدبلومثسٌة معتمدٌن فً ذلك على درتسة تنظٌمٌة نقوم من خٕلهث 

 .بتعرٌؾ تلحصثنة تلدبلومثسٌة و خصثبصهث
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-I تعرٌف الحصانة الدبلوماسٌة: 

لحصثنة تلدبلومثسٌة أن نقوم أؤ بتعرٌؾ كلمة تلحصثنة وكذت تحدٌد مصطلح تلدبلومثسٌة، من ٌقتضً تعرٌؾ ت

أجل ذلك ترتؤٌنث تقسٌم  هذه تلدرتسة إلى ثٕثة أجزتء، نتعرض فً تلجزء تِول منه إلى تحدٌد مفهوم مصطلح 

نخصصه للتمٌٌز بٌن تلحصثنة تلحصثنة، أمث تلثثنً نتنثول فٌه مفهوم مصطلح تلدبلومثسٌة، أمث تلثثلث فسوؾ 

 .وتٔمتٌثزتت تلدبلومثسٌة

 :تعرٌف الحصانة -ا

حتى نحٌط بمعثنً ودٔٔت تلحصثنة ٔ بد من تلتعرض إلى كل من تلتعرٌؾ تللؽوي وكذت تلتعرٌؾ  

 .تٔصطٕحً إضثفة إلى تلتعرٌؾ تلقثنونً

ي أصلهث إلى فعل حصن أي منع، من تلنثحٌة تللؽوٌة فإن مصطلح تلحصثنة ٌرجع ؾ :التعرٌف اللغوي 1-

، وتحصن إذت دخل تلحصن وتحتمى به، وفً هذت ٌقول (1)وتلحصن هو كل موضع حصٌن ٔ ٌوصل إلى مث فً جوفه

وعلمنثه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بؤسكم فهل أنتم »تعثلى فً محكم تنزٌله فً قصة دتود علٌه تلسٕم 

 .(2)«شثكرون

حصن، أي منع وذلك للدٔلة على أن من ٌتمتع بثلحصثنة ٌجعله منٌعث من أن تطثله ٌد وٌقول هللا تعثلى فً معنى 

وتلمحصنثت من »: وكذلك قوله تعثلى. (3)«...ٔ ٌقثتلونكم جمٌعث إٔ فً قرى محصنة»تَخرٌن أو سوتهث 

 .أي تللوتتً ٔ ٌمكن تلوصول إلٌهن أو تلنٌل منهن (4)«تلنسثء

معنى جعل تلمتمتع بهث فً حثلة تمنع تلتعرض إلٌه، أو مقثضثته ِسبثج ٌنظمهث ومن هنث جثء معنى تلحصثنة، ج

 .تلقثنون تلدولً فً مجثل تلعٕقثت تلدولٌة، بثلنسبة للمبعوث تلدبلومثسً ومن فً حكمه

 :التعرٌف االصطالحً 2-

مسإولٌة، كإعفثبهم إعفثء تِفرتد من تلتزتم أو "عرؾ معجم تلمصطلحثت تٔجتمثعٌة تلحصثنة بشكل عثم بؤنهث 

إعفثء بعض "كمث عرؾ تلحصثنة تلدبلومثسٌة بؤنهث  (5)"من تطبٌق تلقوتعد تلعثمة فً تلمسثبل تلقضثبٌة أو تلمثلٌة

تِشخثص أو تلهٌبثت من ؤٌة تلقضثء فً تلدولة تلتً ٌعتمدون فٌهث، وذلك فً حثلة تْدعثء علٌهم، وهإٔء ٌشملون 

 .(6)"ت تلدولٌة تلمعترؾ بهثممثلً تلدول تِجنبٌة وتلهٌبث
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 :التعرٌف القانونً 3-

مبدأ ٌقضى بعدم خضوع تلمبعوث تلدبلومثسً : "عرؾ معجم تلمصطلحثت تلقثنونٌة تلحصثنة تلدبلومثسٌة بؤنهث

للقضثء تلمحلً للدولة تلتً ٌمثل دولته فٌهث، وتمتع دتره ودتر تلبعثة تلدبلومثسٌة بثلحمثٌة وتلحرمة، بحٌث ٔ ٌجوز 

 . ( )"لموظفً تلحكومة تلدخول إلٌهث إٔ بموتفقة منه أو من ربٌس تلحكومة

تلحصثنة تعنً تمتٌثز تْعفثء من ممثرسة تلؤٌة : "وعرفتهث مجموعة تِمم تلمتحدة وتٔتفثقٌثت تلدولٌة بقولهث

 :، وذلك عندمث ذكرت"تلقضثبٌة، أو هٌمنة تلسلطثت تلمحلٌة

"Immunity means the privilege of exemption from, or suspension of or non amenability to the exercia of 

jurisdiction by the competent authorities of a territorial state"  
(8)
 

تلك تْعفثءتت من بعض تِعبثء تلمثلٌة "أمث إدترة تلمرتسٌم بوزترة تلخثرجٌة تلمصرٌة فقد عرفت تلحصثنة بؤنهث 

وتلنظم تْجرتبٌة تلتً ٌخضع لهث تلموتطن، وٌقررهث تلتشرٌع تلوطنً لتلك تلفبة تِجنبٌة تحترتمث لمبدأ تلمعثملة 

نون وتلعرؾ تلدولٌٌن تسهٌٕ لقٌثم هذه تلبعثثت وأعضثبهث بمهثم دولٌث، وتجثوبث مع أحكثم تلقث تلمعمول بهبثلمثل 

 .  (9)"وظثبفهث

ونحن نرى أن هذت تلتعرٌؾ أكثر دقة وصحة من تلتعرٌؾ تلذي تنطوى علٌه معجم تلمصطلحثت تلقثنونٌة تلمشثر 

تٔمتٌثزتت حقوقث، وإن كثنت إلٌه آنفث، ِن تِخٌر قد ذكر فٌه أن تٔمتٌثز عبثرة عن مٌزة أو حق، وبهذت جعل من 

كذلك فإنه ٌجج إخرتجهث من دتبرة تلتعثمل فً إطثر تلمعثملة بثلمثل بٌن تلدول، وهذت مث ٌنزع عنهث صفة تٔمتٌثز، 

وٌدخلهث فً مفهوم تلحصثنة وهذت ؼٌر جثبز، ِنه ٌخلق تدتخٕ بٌن تلمصطلحٌن، وبثلتثلً إسثءة فً تلتطبٌق ومث 

تل قد تنعكس سلبث على نمو تلعٕقثت بٌن تلدول أثنثء قٌثمهث بتكٌٌؾ أٌة معثملة ٌتعرض ٌتمخض عنه من ورود أفع

لهث تلمبعوث تلدبلومثسً من تلسلطثت تلمحلٌة فً تلدولة تلمضٌفة بؤنهث من قبٌل تٔمتٌثزتت، فً حٌن هً من 

تلمضٌفة، وهذت مث ٌفرغ تلحصثنة تلحصثنثت، ٌجعل هذه تِخٌرة خثضعة للمعثملة بثلمثل بٌن تلدولة تلموفدة وتلدولة 

تلتً ٌتمتع بهث تلمبعوث تلدبلومثسً من مضمونهث وبثلتثلً قصورهث عن حمثٌته وتمكٌنه من أدتء مهثم عمله بحرٌة 

 .(10)وتستقٕل

أمث بثلنسبة للحصثنثت، فقد أجمعت تلتعرٌفثت بؤنهث قوتعد تحد أو تضٌق من تٔختصثص تلقضثبً للدولة 

 .تلمستقبلة
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تؤكٌد على هذه تلنثحٌة ٌتبٌن لنث مدى تْحثطة بثلمفهوم تلدقٌق للحصثنثت، ومث ٌتطلج من تركٌز على وفً تل

بعض تلمفثهٌم تِخرى تلتً قد تنجم عن تطبٌق هذت تلمفهوم للحصثنة، لذلك ٔبد من تلتعرض لمفهومً حق تلتقثضً 

 .(11)وإنكثر تلعدتلة لمث لهمث من صلة بهذت تلموضوع

تقدم تلمبعوث تلدبلومثسً بدعوى إلى تلمحثكم تلمحلٌة ضد شخص مث، بصدد أٌة منثزعة قضثبٌة فمثٕ عندمث ي

فإنه ٌتجرد من حصثنته وٌستطٌع تلمرتفعة فً قضٌته، وللمحكمة تٔستمثع إلٌه، وتتخثذ مث ترته منثسبث من تلنثحٌة 

تلدبلومثسٌة تلتً ٌتمتع بهث، ؤ تؤثٌر لحصثنته تلقثنونٌة حٌثل مطثلبه، بل وعلٌهث ذلك دون أي تؤثر أو تعتبثر للمكثنة 

، ؤ مكثنة للحصثنة تلتً (12)على خصمه فً هذه تلدعوى، فثِطرتؾ فً هذه تلحثلة متسثوون أمثم تلقضثء نظرٌث

 .ٌتمتع بهث تلمبعوث تلدبلومثسً، ؤ دور لهث فً تحدٌد تلنتثبج تلقضثبٌة لتلك تلقضٌة

ص عثدي ضد تلمبعوث تلدبلومثسً، فإن هذت تِخٌر بإمكثنه أن ٌرفض ولكن لو رفعت تلدعوى من قبل شخ

تلذهثج إلى تلمحكمة إذت أرتد ذلك، تستنثدت إلى حصثنته تلتً تعفٌه من ذلك، وتلتً ٌتعذر فً ظلهث على تلسلطثت 

 .تلمحلٌة إرؼثمه على تلحضور إلى تلمحكمة أو تلتنثزل عن هذه تلحصثنة

ن تعتبثره أحد تِفكثر تلكٕسٌكٌة للتصرؾ ؼٌر تلمشروع تلصثدر عن دولة مث وٌتبٌن ؼموض إنكثر تلعدتلة م

 .(13)ضد أحد رعثٌث دولة أخرى

وإذت مث ثبت وجود تْنكثر وأثٌرت تلمسإولٌة تلدولٌة بثلتبعٌة، تحقق مبدأ خطٌر وهو تلثؤر، ؤ ٌترتج تلثؤر إٔ 

كرت تلعدتلة، وهذت مث تستقر علٌه تلفقه فً تلعصور فً حثلة تِضرتر تلتً تتسبج فٌهث تلدولة خثصة إذت مث أن

 .(14)تلوسطى حٌث ترتبط مفهوم إنكثر تلعدتلة بفكرة تلثؤر

ؤ تقتصر ممثرسة تلعدتلة على تلسلطة تلقضثبٌة فً تلدولة بل هنثك أجهزة أخرى تقوم بإصدتر أحكثم نهثبٌة، 

لمحثكم تلعسكرٌة تلتً تصدر أحكثمث نهثبٌة وٌصثدق ؤ ٌستطٌع تِجنبً تلطعن فً أحكثمهث، وتطبٌقث لذلك فإن ت

علٌهث من جهثت قضثبٌة علٌث حتى تصبح قثبلة للتنفٌذ، ٌمكن أن نصنفهث كحثلة تعسؾ فً تلحقوق، فإنهث إنكثر 

للعدتلة، هذت على تلرؼم من تبعٌة تلحثكم تلعسكري فً تلدولة للسلطة تلتنفٌذٌة ٔ تلقضثبٌة، ومع ذلك ٌقوم بممثرسة 

 .(15)وظٌفة تلقضثبٌة تلتً ٌمكن أن تفصل فً دعوى أحد أطرتفهث أجنبًتل

 :تعرٌف الدبلوماسٌة -ب

علٌنث أؤ أن نقوم بثلعودة إلى تِصل تٔصطٕحً لهذه تلكلمة، ثم نتنثول " تلدبلومثسٌة"لتحدٌد مدلول كلمة 

 .لكلمة تلدبلومثسٌةتعرٌفثت فقهثء تلقثنون تلدولً حتى نتمكن فً تِخٌر من إعطثء تعرٌؾ شثمل 
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 :التعرٌف االصطالحً 1-

تلوثٌقة تلمطوٌة، تلتً تعطً "تلتً ٌرجع أصلهث إلى تلٌونثنٌة تلقدٌمة تعنً " Diplomatic"إن كلمة دبلومثسٌة 

، وٌجري تستعمثل لفظ دبلومثسٌة دٔلة (16)حثملهث تمتٌثزتت معٌنة أو تحوي ترتٌبثت خثصة مع تلجثلٌثت تِجنبٌة

تلتً ٌمثرسهث تلدبلومثسً، كمث قد تستعمل لٓشثرة إلى تلهٌبة تلتً تتولى تصرٌؾ تلشإون تلخثرجٌة على تلمهنة 

لٌشمل تلوثثبق تلرسمٌة وتِورتق " Diploma"، ومع مرور تلزمن تتسع معنى كلمة دبلومث ( 1)للدولة

 . ( 1)وتلمعثهدتت

تلمحفوظثت وتلمعثهدتت وتْلمثم بتثرٌخ وهكذت ظل تصطٕح كلمة دبلومثسٌة ولفترة طوٌلة ٌقتصر على درتسة 

 .(19)تلعٕقثت بٌن تلدول، ولم ٌستعمل لفظ دبلومثسٌة فً توجٌه تلعٕقثت تلدولٌة إٔ فً أوتخر تلقرن تلخثمس عشر

 التعرٌف الفقهً: 2

وذلك تختلؾ فقهثء تلقثنون تلدولً خثصة تلمهتمٌن بدرتسة تلعٕقثت تلدبلومثسٌة فً تحدٌد معنى تلدبلومثسٌة، 

 :ٔختٕؾ تنتمثءتتهم تلمذهبٌة، وفٌمث ٌلً نتعرض إلى أهم هذه تلتعرٌفثت

  Pradier Fodereتعرٌف برادٌه فودٌر  -

فن تمثٌل تلحكومة ومصثلح تلبٕد لدى تلحكومثت وفً تلدول : "ٌعرؾ تِستثذ برتدٌه تلدبلومثسٌة بؤنهث 

 .(20)"تِجنبٌة

نون تلدولً تلعثم فً مجثل إدترة تلشإون تلدولٌة ومتثبعة تلمفثوضثت فثلدبلومثسٌة عنده هً وسٌلة تطبٌق تلقث

تلسٌثسٌة وتلعٕقثت تلخثرجٌة ورعثٌة تلمصثلح تلوطنٌة للشعوج وتلحكومثت فً عٕقثتهث تلمتبثدلة فً حثلتً تلسلم 

 .وتلحرج

   Rivier Albertتعرٌف رٌفٌٌه -

 .(21)"وفن تمثٌل تلدول وإجرتء تلمفثوضثتعلم : "عرؾ تِستثذ رٌفٌٌه تلدبلومثسٌة قثبٕ بؤنهث

  Ernest Satowتعرٌف األستاذ ساتو  -

تستعمثل تلذكثء وتلكٌثسة فً إدترة تلعٕقثت : "عرؾ تلدبلومثسً تلبرٌطثنً أرنست سثتو تلدبلومثسٌة بؤنهث

 .(22)"تلرسمٌة بٌن حكومثت تلدول تلمستقلة
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 Charles De Martenesتعرٌف شارل دي مارتٌنس -

علم تلعٕقثت تلخثرجٌة أو تلشإون تلخثرجٌة للدول وبمعنى آخر هً "عرؾ تلفقٌه دي مثرتٌنس تلدبلومثسٌة بؤنهث 

 .(23)علم أو فن تلمفثوضثت

 Charles Calvo: تعرٌف كالفو -

علم تلعٕقثت تلقثبمة بٌن : "عرؾ شثرل كثلفو تلدبلومثسٌة فً قثموسه تلخثص بمصطلحثت تلقثنون تلدولً بؤنهث

 .(24)ختلؾ تلدول أو هً بتعبٌر أبسط فن إجرتء تلمفثوضثتم

 تعرٌؾ تلدكتور سموحً فوق تلعثدة-

مجموعة تلقوتعد وتِعرتؾ تلدولٌة وتْجرتءتت وتلمرتسم : "ٌعرؾ تِستثذ سموحً فوق تلعثدة تلدبلومثسٌة بؤنهث

وتلمنظمثت وتلممثلٌن تلدبلومثسٌٌن، مع وتلشكلٌثت تلتً تهتم بتنظٌم تلعٕقثت بٌن أشخثص تلقثنون تلدولً أي تلدول 

بٌثن مدى حقوقهم ووتجبثتهم وشروط ممثرسة مهثمهم تلرسمٌة، وتِصول تلتً ٌتعٌن تتبثعهث لتطبٌق أحكثم تلقثنون 

تلدولً ومبثدبه، وتلتوفٌق بٌن مصثلح تلدول تلمتبثٌنة، كمث هً فن إجرتء تلمفثوضثت تلسٌثسٌة فً تلمإتمرتت 

 (25)"لٌة وعقد تٔتفثقثت وتلمعثهدتتوتٔجتمثعثت تلدو

 :إذت أردنث أن نحلل جمٌع تلتعرٌفثت تلسثبقة ٌمكن أن نبدي حولهث مٕحظتٌن مهمتٌن

أن تلدبلومثسٌة تهتم بثلعٕقثت تلدولٌة، ِن تلدول ٔ تستطٌع أن تعٌش منطوٌة على نفسهث، وأن هذه : أولهما

تلقثنون تلدولً تلعثم أي تلدول وتلمنظمثت تلدولٌة وحركثت تلتحرر تلدبلومثسٌة ٔ ٌمكن ممثرستهث إٔ بٌن أشخثص 

 .تلوطنً لدى تلدول تلمعترؾ بهث

تعتبرت هذه تلتعرٌفثت تلمفثوضة تلوظٌفة تِسثسٌة للدبلومثسٌة فً تسٌٌر تلعٕقثت تلدولٌة تلخثرجٌة فً : ثانٌـا

تحقٌق مصثلحهث تلقومٌة دون أن تؽفل تِمن  عٕقثتهث مع تلدول وتلشخصٌثت تلدولٌة، ِنه حٌن تسعى أٌة دولة

 .(26)وتلمصثلح تلقومٌة تِخرى، ٔبد لهث أن تستعمل أسلوج تلمفثوضة للتوفٌق بٌن تلمصثلح تلمتعثرضة

وهكذت ٌتضح لنث فً تِخٌر أن مفهوم تلدبلومثسٌة قد تتسع نطثقه وأصبح ٌشمل إلى جثنج تِمور تلسٌثسٌة 

 :ة وتلموتصٕت بشتى أنوتعهثتلعٕقثت تٔقتصثدٌة وتلفنً

تلوسٌلة تلتً ٌتبعهث أحد أشخثص "تلدبلومثسٌة بؤنهث  Philippe Cahierوعلى ضوء مث سبق ٌعرؾ تِستثذ 

 .( 2)تلقثنون تلدولً لتسٌٌر تلشإون تلخثرجٌة بثلوسثبل تلسلمٌة وخثصة بطرقة تلمفثوضة
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هو تِقرج إلى تلصوتج،إذ رؼم أنه ٌتسم  Rivierستثذ تلمِٕحظ من تلتعرٌفثت تلمختلفة للدبلومثسٌة أن تعرٌؾ تِ

بنوع من تٌْجثز، إٔ أنه جمع عنثصر تلعمل تلدبلومثسً وهمث تلعلم وتلفن فً نفس تلوقت، فهً علم ِنه ٌفترض 

ولٌة، فً من ٌمثرسهث معرفة تثمة بثلعٕقثت تلقثنونٌة وتلسٌثسٌة تلقثبمة بٌن تلدول، وفن ِن مجثلهث إدترة تلشإون تلد

 .( 2)وهذت ٌتطلج دقة تلمٕحظة وتلمقدرة على تلتوجٌه وتْقنثع وتتبع تِحدتث ومتثبعة تلمفثوضثت بحذق ومهثرة

علم تلعٕقثت بٌن أشخثص تلقثنون تلدولً تلعثم أي : وتعتمثدت على مث سبق فإننث نقترح تعرٌؾ تلدبلومثسٌة بؤنهث

وطنٌة لدى تلدول تلمعترؾ بهث، وتلحفثظ على مصثلحهث تلمتبثدلة تلدول وتلمنظمثت تلدولٌة وكذت حركثت تلتحرر تل

 .وفن تمثٌلهث وإجرتء تلمفثوضثت أي أنهث وسٌلة تطبٌق تلقثنون تلدولً تلعثم

وٌسمى تلقثنون تلذي ٌنظم تلدبلومثسٌة بثلقثنون تلدبلومثسً، وٌعرؾ بؤنه فرع من فروع تلقثنون تلدولً تلعثم تلذي 

 .              (29)ة تلتً تهتم بتنظٌم تلعٕقثت تلسلمٌة بٌن أشخثص تلقثنون تلدولً تلعثمٌضم تلقوتعد تلقثنونً

II :خصائص الحصانة الدبلوماسٌة 

إن مفهوم تلحصثنة بشكل عثم ٌفتقد بعض تلعنثصر تلتً تبعده عن وحدته، وذلك ِن كل نوع منهث ٌنتمً إلى نوع 

ة لتنظٌمهث فً نسق وتحد لٌس بثِمر تلسهل، وبثلتثلً من ؼٌر خثص فً تلنظثم تلقثنونً، ممث ٌجعل كل محثول

 .(30)تلممكن إٌجثد تعرٌؾ وتحد لفكرة تلحصثنة

مفهوم تلحصثنة لٌس متجثنسث وبعض تلحصثنثت تتشثبه مع أسلوج تْبثحة، وهذت ٌعنً تستحثلة تلبحث عن / 1

ٌختفً كمث هو تلحثل بثلنسبة للحصثنثت تلمسإولٌة تلجنثبٌة أو تلمدنٌة، بمعنى أن تلركن تلشرعً للجرٌمة 

، ولكن تِمر ٌختلؾ بثلنسبة للحصثنة تلدبلومثسٌة تلتً تترك للجرٌمة خصثبصهث ؼٌر تلمشروعة، على (31)تلسٌثسٌة

 .تلرؼم من أنهث تمنع تحرٌك تلدعوى تلجنثبٌة فً موتجهة تلفثعل

قة وثٌقة بثلظروؾ تلمحٌطة وتلخثصة بإرسثل إن عدم خضوع تلمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن للسلطة تلمحلٌة له عٕ/ 2

تلمبعوثٌن وقبولهم، لكون كل منهم ٌمثل دولة ذتت سٌثدة ونتٌجة لهذه تلضرورة فقد منحت تلدول بثلتقثبل حصثنثت 

وأدى تطور . (32)وتمتٌثزتت خثصة بثلمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن تضمن هذت تٔستقٕل فً تلعمل وأدتبه على أحسن وجه

تلدول بعضهث تلبعض أن أصبح مفهوم تلحصثنة أوسع، بحٌث ٌشمل مث ٌستند على قثعدة قثنونٌة  تلعٕقثت بٌن

 .(33)ملزمة، ومث ٌستند على قثعدة تلمجثملة بٌن تلدول تِعضثء

تلحصثنة بمفهومهث تلعثم هً حق عٌنً ٌمنح لشخصٌة أو مإسسة لٌحول دون ممثرسة تلدولة تلمضٌفة / 3

سلبً بطبٌعته ٔ ٌرتبط بؤي قول إٌجثبً، إذ ٌقوم على عدم ممثرسة تلدولة تلمضٌفة  سلطثتهث علٌهث، وهذت تلحق

 .       (34)سلطثتهث تلقضثبٌة مثٕ على بعض تِجثنج تلمقٌمٌن فوق أرتضٌهث
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فثلحصثنة فً تلوتقع لٌست حصثنة ضد تلقثنون بل حصثنة تحول دون تطبٌقه أو تِصح تحول دون تطبٌق 

نه، فثلحصثنة تلقضثبٌة ٔ تنزع صفة تلجرم عن تلفعل تلمرتكج إذت توتفرت فٌه عنثصره كثفة، تلجوتنج تْجرتبٌة م

وإنمث تحول دون محثكمة تلفثعل أو إلقثء تلقبض علٌه فً تلدولة تلمضٌفة أو تلمستقبلة، ؤ تحول دون محثكمته أو 

 .(35)إلقثء تلقبض علٌه فً دولته

تنة مجٌزة بذلك محثكمته أمثم محثكم تلدولة تلمضٌفة، كمث أن جوتز كذلك ٌمكن لدولته أن ترفع عنه تلحص/ 4

تتبثع تْجرتءتت أمثم محثكم دولته ٌصبح بمثثبة تْنثبة أو تْحثلة فً تلتقثضً تلتً ٌمكن إجرتإهث بنثء على طلج 

أمث تلجرٌمة ذتتهث تلدولة تلتً ترتكبت تلجرٌمة على أرضهث، فثْجرتءتت تلقثنونٌة هً تلتً ٌتم توقٌؾ تلعمل بهث، 

 .فتبقى مثثلة، كمث تبقى تلمسإولٌة حٌثلهث قثبمة لحٌن عودة تلمبعوث إلى دولته

وهذه تلحصثنة ٔ تعنً أبدت عدم تحترتم تلمبعوث ِنظمة تلدول تلمضٌفة، بل علٌه تحترتمهث طبقث للعرؾ تلدولً 

 .(36)1961تلمقنن فً تتفثقٌة فٌٌنث عثم 

تحكم تلحصثنة تلقضثبٌة للدبلومثسٌٌن، ومنهث ٌتضح أنهث حصثنة ؼٌر قثبلة لٕنقسثم، تلكم هً أهم تلضوتبط تلتً 

أو هً عثمة تسري على كثفة تِعمثل تلتً تقع بصفة رسمٌة أو فً تلحٌثة تلخثصة ووفقث للضوتبط تلسثبق ذكرهث، 

 .( 3)تلتً ترفع ضد تلدبلومثسًٌعنً أن تلمحثكم لٌست مختصة من تلنثحٌة تلعٌنٌة أو من تلنثحٌة تلشخصٌة بثلدعثوى 

III :التمٌٌز بٌن الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة 

ٌسود تتفثق بٌن شرتح تلقثنون تلدولً تلعثم، حول تلتفرقة وتلتمٌٌز بٌن تلحصثنثت تلدبلومثسٌة وتٔمتٌثزتت 

. وشخص تلمبعوث تلدبلومثسًتلدبلومثسٌة، بثعتبثر أن تلحصثنة تعنً حرمة خثصةلكل من مقر تلبعثة تلدبلومثسٌة 

إذ ٌجعل تلبعثة بمنؤى عن طثبلة تلقثنون وتختصثص تلمحثكم تلمدنٌة وتلجنثبٌة وتْدترٌة فً تلدولة تلموفدة لدٌهث، فٕ 

ٌمكن توجٌه أي إجرتء إدتري أو تكلٌؾ قضثبً ضد مقر تلبعثة مثل توجٌه إنذتر رسمً أو إعٕن أو تكلٌؾ على ٌد 

 .محضر

تلمبعوث تلدبلومثسً حرمته ضد سرٌثن تلقثنون تلوطنً فً موتجهته وتعطٌل تختصثص وٌقصد بحصثنة 

تلمحثكم تلوطنٌة فً ممثرسة ؤٌتهث تلقضثبٌة، فٕ ٌمكن تلقبض علٌه وتلقٌثم بإجرتء تلتحقٌق معه أو حبسه حبسث 

بٌن جهة أخرى، إٔ إذت وتفقت تحتٌثطث، أو إحثلته أمثم تلمحثكم تلوطنٌة بسبج جرٌمة ترتكبهث أو نزتع مدنً بٌنه و

  ( 3).دولته على تلتنثزل عن هذه تلحصثنة

فً حٌن أن تٔمتٌثزتت تلدبلومثسٌة فهً ٔ تعدو أن تكون مجموعة من تلمزتٌث تلقثبمة على أسثس تلمجثملة أو 

ت تلمبعوثٌن تلعرؾ، فهً ؼثلبث مث تنصرؾ إلى تلجوتنج تلمثلٌة وتٔقتصثدٌة، فتمتد أٌضث لتشمل مقر تلبعثة وكذ



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

18 

تلدبلومثسٌٌن، ومن شؤن هذه تٔمتٌثزتت تلمسثهمة فً تسهٌل مهمته، وإعثنته على أدتء مهثمه بوصفة ممثٕ لسٌثدة 

  (39).دولته

فمثٕ ٔ ٌجوز فرض ضرتبج عقثرٌة مركزٌة أو محلٌة على مبنى تلبعثة إذت كثن مملوكث للدولة تلموفدة، ؤ 

          (40).تلٕزمة لٕستعمثل فً مقر تلبعثة مثل تِثثث وتلمكثتج وأجهزة تٔتصثلتفرض رسوم أو جمثرك على تِشٌثء 

ؤ بد من تْشثرة أن مفهومً كل من مصطلحً تٔمتٌثزتت وتلحصثنثت كثنت محل  نقثش كبٌر أثنثء منثقشثت 

خٕل هذه  (Verdross)ذ لجنة تلقثنون تلدولً حول مشروع تتفثقٌة فٌٌنث للعٕقثت تلدبلومثسٌة، حٌث ذهج تِستث

أمث تلحصثنثت  (41)تلمنثقشثت إلى أن تٔمتٌثزتت وحدهث كثفٌة للتعبٌر عن حقوق تلمبعوث تلدبلومثسً بصفة شثملة،

فهً ذتت مفهوم ضٌق ٌندرج ضمن مفهوم تٔمتٌثزتت، إذ تعنً عدم جوتز ممثرسة سلطثت تلدولة تلمضٌفة 

 (42).ٔختصثصهث تلقضثبً على تلمبعوث تلدبلومثسً

على أسثس أن تٔمتٌثزتت ٔ تسمو بدورهث إلى مرتبة تٔلتزتم  Verdrossونحن بدورنث ٔ نتفق مع مث ذهج إلٌه 

فثلدولة تلمضٌفة لهث تلحرٌة تلكثملة فً منح هذه تٔمتٌثزتت . كمث هو تلشؤن بثلنسبة للحصثنثت تلشخصٌة وتلقضثبٌة

ٌدعً حقث بخصوصهث إٔ إذت وجد هنثك تتفثق بٌن دولته وتلدولة من عدم منحهث، فٕ ٌحق للمبعوث تلدبلومثسً أن 

 .تلموفدة إلٌهث

وننتهً إلى تلقول أن تلحصثنثت تلدبلومثسٌة هً حق تحمٌه قوتعد تلقثنون تلدولً تلعثم، وفً حثلة مخثلفة هذه 

ة بثلمثل، أمث تٔمتٌثزتت تلقوتعد ٌترتج عنهث تلمسإولٌة تلدولٌة إزتء هذت تْهدتر ولو كثن ذلك على سبٌل تلمعثمل

إزتء إهدترهث  (*)تلدبلومثسٌة فهً تلك تلقثبمة على أسثس تلمجثملة بدون تلتزتم قثنونً، فٕ تترتج تلمسإولٌة تلدولٌة

  (43).فٌمث عدت تللجوء إلى مبدأ تلمعثملة بثلمثل من طرؾ تلدولة تِخرى

أن تلقثنون تلدولً تلعثم تحدث عنهث بصفة  جوتزٌة  وتلدلٌل على عدم إلزتمٌة تلقوتعد تلمتعلقة بثٔمتٌثزتت 

تمنح تلدولة تلمعتمدة لدٌهث، وفقث "بقولهث  1961من تتفثقٌة فٌٌنث لعثم  36ولٌست آمرة وهذت مث نصت علٌه تلمثدة 

 (44)...".لّحكثم تلتشرٌعٌة وتلتنظٌمٌة تلتً تؤخذ بهث، تلدخول وتْعفثء من تلرسوم وتلفوتبد تلجمركٌة

هنث أن عبثرة تمنح تلدولة وفقث لّحكثم تلتشرٌعٌة، تعنً أن هذه تِخٌرة هً تلتً تعطً أو تقرر هذه  ونٕحظ

تٔمتٌثزتت، إذن فهً حرة فً ذلك وهذت مث ٌإكد بثلضبط عدم إلزتمٌة هذه تٔمتٌثزتت وتلتً ٔ ٌسعنث إٔ أن ندخلهث 

 (45).على شكل منحة من تلدولة تلموفدة لدٌهث ضمن قوتعد تلمجثمٕت، ِن تلنص لم ٌؤت بصفة تِمر بل جثء

وعلٌه فإننث ٔ نإٌد أستثذنث تلدكتور عبد تلرحمن لحرش، تلذي قثل فً رسثلته أن تٔمتٌثزتت أشمل من 

، وإن كثن تحلٌله فٌه كثٌر من (46)تلحصثنثت، وأنه ٔ ٌمكن تلفصل بٌنهمث وأن تلمصطلحٌن ٌستعمٕن ؼثلبث معث
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رت لترتدؾ تلمصطلحٌن معث، إٔ أننث ٌجج أن ٔ نخلط بٌن تلمصطلحٌن، تلحصثنة وتلتً تلمنطق وتلموضوعٌة نظ

حٌث أن لكل وتحد من تلمصطلحٌن مجثله تلمحدد، من   Privilègeوتٔمتٌثز وتلمقصود منهث Immunitéتعنً 

ج على تلدولة تلمضٌفة حٌث تلحقوق تلتً ٌتمتع بهث تلمبعوث تلدبلومثسً فً تلدولة تلمضٌفة، مثٕ نجد أنه من تلصع

من تتفثقٌة فٌٌنث ِنهث إن فعلت ذلك تكون قد أخلت بقوتعد  31تنتهثك تلحصثنة تلقضثبٌة تلتً نصت علٌهث تلمثدة 

تلقثنون تلدولً فً حٌن أنهث بثْمكثن أن ٔ تمنح بعض تٔمتٌثزتت أو تقٌدهث كثْعفثءتت تلجمركٌة، وذلك لن 

 .   ت ٌمكن أن ٌقثبل تصرفهث بمبدأ تلمعثملة بثلمثلٌعرضهث للمسإولٌة تلدولٌة، وإنم

أن تلحصثنثت تلدبلومثسٌة ضرورٌة جدت كً ٌتمكن " La Zarevوفً تلنهثٌة نخلص إلى مقولة تلفقٌه تلسوفٌتً 

أمث تلتسهٌٕت وتٔمتٌثزتت تلدبلومثسٌة فثلهدؾ . تلمستفٌد منهث من مبثشرة مهمته، وبدونهث تصٌر مهمته ؼٌر ممكنة

تسهٌل تلقٌثم بثلوظٌفة تلدبلومثسٌة، ولكنهث لٌست للقٌثم بهذه تلوظٌفة وعلٌه فإن مدتهث ٌختلؾ من دولة إلى  منهث

 ( 4)".أخرى

 الحصانة الدبلوماسٌة وحقوق اإلنسان: ثانٌا

ممث ٔ شك فٌه أن تلحصثنة تلجنثبٌة للمبعوث تلدبلومثسً تعثرض على تِقل من حٌث تلظثهر مسؤلة حقوق 

ذلك أنه كمث رأٌنث ٌترتج على تلحصثنة تلجنثبٌة عدم إمكثنٌة محثكمة من ٌتمتع بهث جنثبٌث أمثم تلمحثكم تْنسثن، 

تلوطنٌة عن تلجرتبم تلتً ٌرتكبهث، فضٕ عن عدم إمكثنٌة مطثلبته مدنٌث فً أحوتل معٌنة بثلحقوق تلمدنٌة تلنثجمة عن 

من أفعثل ترتكبهث أشخثص ٌتمتعون بثلحصثنة تلجنثبٌة تلفعل تلذي ترتكبه، ومن أجل ذلك طثلج بعض تلمتضررٌن 

أمثم تلقضثء تلوطنً بؤن حقوق تْنسثن ٌجج أن تحجج تلك تلحصثنة وتحتم وضعهث فً تلمقثم تلثثنً، ولقد رفضت 

على مث ٌبدو ِن ذلك ٌتعثرض مع مث تلتزمت به تلدولة على تلصعٌد  ( 4)تلمحثكم فً بعض تلدول تٔستجثبة إلى ذلك

لً، ونضٌؾ إلى ذلك أن هذه تلحصثنة كثنت مقررة منذ ؼثبر تِزمثن رؼم تصطدتمهث مع مسؤلة حقوق تلدو

 .تْنسثن

 Les" بثلحصثنة تلدبلومثسٌة فً ظل حقوق تْنسثن"وتلمعنون  Malyse Boucharوفً مقثل لّستثذة  

immunités diplomatiques à l'heure de la protection des droits de l'homeفٌه  ت، عثلج

موضوع تلحصثنة تلدبلومثسٌة تلتً أصبحت تعٌق حقث من حقوق تْنسثن تِسثسٌة وهو تلحق فً تلحٌثة،  وتطرقت 

لقضٌة سفٌر تلكونؽو تلدٌمقرتطٌة بفرنسث تلذي قثم بقتل طفلٌن على حثفة تلطرٌق عندمث كثن متوجهث وبسرعة فثبقة 

ة أن تلحصثنة تلقضثبٌة للمبعوث تلدبلومثسً ٌجج أن تكون مرتبطة وترى تِستثذ. إلى إقثمة تلربٌس تلكونؽولً

 .بؤعمثله تلرسمٌة ومن تلمفروض أنه بمجرد تٔنتهثء من أعمثله ترفع عنه تلحصثنة بصفة مبثشرة وتلقثبٌة
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فثلمحكمة تلجنثبٌة عندمث ٌعرض علٌهث مثل هذه تلقضثٌث تبقى عثجزة عن تتخثذ قرتر عثدل نتٌجة تمسك تلمبعوث 

 .تلدبلومثسً بثلحصثنة تلقضثبٌة رؼم ثبوت تلتهمة علٌه

ومن أجل موتجهة مثل هذه تلتجثوزتت نقترح تلتمٌٌز بٌن تلجرتبم تلمرتكبة عن قصد وتلك تلمرتكبة عن ؼٌر 

قصد من تلمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن ِنه من ؼٌر تلمعقول أن نسوي بٌن تلمبعوث تلدبلومثسً تلذي ٌقوم بإطٕق تلنثر 

هى لٌلً على أحد موتطنً تلدولة تلمضٌفة وتلدبلومثسً تلذي ٌقوم بقتل طفل وهو ٌلعج على حثفة تلطرٌق فً مل

فثلعدتلة تقتضً تتخثذ إجرتءتت صثرمة فً هذت تلشؤن متمثلة فً رفع تلحصثنة عنه فورت . بطرٌقة ؼٌر عمدٌة

ذرٌث إٔ بثلنسبة للمبعوثٌن تلدبلومثسٌٌن بثلنسبة للحثلة تِولى ِن إعٕنه شخصث ؼٌر مرؼوج فٌه ٔ ٌشكل حٕ ج

 .تلذٌن ٌرتكبون مخثلفثت ؼٌر عمدٌة

"On devrait consacrer un régime de levée d'immunité automatique pour le diplomate du premier cas, 

la déclaration de la persona non grata ne serait une sanction adéquate, la situation des diplomates qui 

portent involontairement atteinte aux droit de l'homme devrait subir la procédure existante actuellement 

en la matière et précisée ci dessus".
(49)
 

وهذت مث أكدت علٌه وبدورنث ٌمكن لنث تلقول أن حقوق تْنسثن لهث مكثنتهث تلمقدسة فً تلمجتمع وتلقثنون تلدولٌٌن، 

 .تلموتثٌق تلدولٌة، ؤ ٌجوز للدبلومثسٌٌن بإسثءتهم تنتقثص هذه تلقٌمة

ومث أكد سمو مبدأ تٔلتزتم بحمثٌة حقوق تْنسثن تِسثسٌة على تٔلتزتم بمرتعثة تٔمتٌثزتت وتلحصثنثت 

إذت تعثرضت تٔلتزتمثت تلتً "ى أنه من تلمٌثثق عل 103تلدبلومثسٌة هو مٌثثق تِمم تلمتحدة ذتته، حٌث تنص تلمثدة 

ٌرتبط بهث أعضثء تِمم تلمتحدة وفقث ِحكثم هذت تلمٌثثق مع أي تلتزتم دولً آخر ٌرتبطون به فثلعبرة بثلتزتمثتهم 

 (50)".تلمترتبة على هذت تلمٌثثق

تلٕجا تلنٌجٌري  وتستنثدت إلى ذلك نعتقد أن قٌثم تلسلطثت تلبرٌطثنٌة بفتح تلصندوق تلنٌجٌري تلذي كثن ٌحوي

من تتفثقٌة فٌٌنث تلذي ( 3)  2هو تصرؾ قثنونً رؼم أنه ٌشكل خرقث وتضحث لنص تلمثدة " Dikko"تلمختطؾ 

ٌشترط عدم جوتز فتح أو حجز تلحقٌبة تلدبلومثسٌة وذلك ِن تلتزتم تلسلطثت تلبرٌطثنٌة بحمثٌة حٌثة إنسثن مهدد 

 (51).1961ى تلتزتمثتهث بموجج تتفثقٌة فٌٌنث لعثم بثلموت بموجج مٌثثق تِمم تلمتحدة ٌسمو عل

 

 الخاتمة

و تؤثٌرهث على حقوق تْنسثن تبٌن لنث أنه من بٌن تلنتثبج  , من خٕل تستعرتضنث لموضوع تلحصثنة تلدبلومثسٌة

تلمترتبة على تمتع تلمبعوث تلدبلومثسً بثلحصثنة تلقضثبٌة تلجزتبٌة أنهث تإدي فً أؼلج تِحٌثن إلى ضٌثع حقوق 
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ة ٔ ٌخلو ، ذلك ِن تللجوء إلى قضثء تلدولة تلمعتمدنتلمتضررٌن فً تلتعوٌض من جرتء أفعثل تلممثلٌن تلدبلومثسًٌ

خثصة تلمتعلقة منهث بثلتكثلٌؾ تلبثهظة تلتً ٌتكبدهث تلفرد تلعثدي، و  ,من مشثكل و صعوبثت تعوق تللجوء إلٌه،

 .تْجرتءتت تلبطٌبة و تلنتثبج ؼٌر تلمضمون

 .لذت نرى ضرورة إعثدة تلنظر فً أحكثم تتفثقٌة فٌنث مث تعلق منهث بحصثنة تلمبعوث تلدبلومثسً 

نقترح إنشثء محكمة جنثبٌة دبلومثسٌة دتبمة تقوم بمحثكمة  تلدبلومثسٌون بدون محثكمة،  و حتى ٔ ٌبقى

 .تلذٌن ٌرتكبون جرتبم خطٌرة خثصة تلمتعلقة منهث بجرتبم تلحرج نتلدبلومثسًٌ

إقثمة أو تؤسٌس صندوق لٕدعثءتت تتؤه مصلحة تلدولة تلمضٌفة، حٌث تقوم هذه تِخٌرة بطلج تعوٌض من 

تلدبلومثسٌة تلدتبمة تلتً ٌرتكج أعضثإهث جرتبم و من ثمة تقوم بدفع تلتعوٌضثت للمتضررٌن عن تِضرتر  تلبعثثت

 .تلنثجمة عن هذه تلجرتبم

 

 :الهوامش

 .22، ص 1998كهال تَاع خلف، الحصانة المضائَة للهتعوثَن الدتلوهاسََن، رسالة دكجوراه، كلَة الحموق، جاهعة الماهرة، ( 1)

 .   دار صادر الطتعة الثانَة، تَروت، لتنان( 13)اتن هنظور، لسان العرب، الهجلد : نوأنظر كذل -

 .80سورة األنتَاء، اآلَة ( 2)

 .14سورة الحشر اآلَة ( 3)

 .24سورة النساء اآلَة ( 4)

 .25كهال تَاع خلف، الهرجع الساتق، ص ( 5)
لحصانات واالهجَازات الدتلوهاسَة، دار العلم للهالََن، تَروت، لتنان، علٍ حسَن الشاهٍ، الدتلوهاسَة، نشأجها وجطورها ونظام ا( 6)

 .421، ص 1990

(7) "Le droit à la sécurité absolue et complète aux restrictions, l'intangibilité de la personne en toute 
occasion". 
- François Piétri, Etude critique sur la fiction de l'exterritorialité, Paris, 1895, P.106. 

 .26كهال تَاع خلف، الهرجع الساتق، ص ( 8)

فاوٌ الهالح، سلطات األهن والحصانات واالهجَازات الدتلوهاسَة فٍ الوالع النظرٌ والعهلٍ همارنا تالشرَعة اإلسالهَة، دار ( 9)

 .310، ص 1993الهطتوعات الجاهعَة، الماهرة، 
 .   25، ص 1994تصراوٌ الكراف، حصانة الدتلوهاسٍ والعاهل الدولٍ، رسالة دكجوراه، كلَة الحموق، جاهعة دهشق، ( 10)

عرف ئنكار العدالة هن طرف تعض الفمهاء تأنه الظلم الظاهر، أو الخطأ الواضح فٍ ههارسة العدالة، أو الجدلَس فٍ الحكم، أو ( 11)

 . لائم علً الجحكم أو الهويسوء النَة فٍ الحكم، أو الحكم ال
حاهد سلطان، عائشة راجب، صالح الدَن عاهر، المانون الدولٍ العام ولت السلم، الطتعة األولً، دار النهضة العرتَة، : أنظر فٍ ذلن -

 .315، ص 1978الماهرة، 
 . 114، ص1986وأنظر كذلن، هصطفً أحهد فؤاد، هفهوم ئنكار العدالة، هنشأة الهعارف تاإلسكندرَة، هصر  -

 .114هصطفً أحهد فؤاد، الهرجع الساتق، ص ( 12)
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(13) Sabioli, les Règles Générales de la paix, R.C.A.D,1933, P.113.   
(14) Charles de Vissecher, Le déni de justice en droit international" R.C.A.D., 1935, T,52, PP. 370,371 

 .113جع الساتق، ص هصطفً أحهد فؤاد، الهر( 15)
 . 17، ص 1985، ةجهال تركات، الدتلوهاسَة، هاضَها وحاضرها وهسجمتلها، هطاتع الفرزدق الججارَة، الرَاض، السعودٌ( 16)

 .  93، ص 1973علٍ صادق أتو هَف، المانون الدتلوهاسٍ، هنشأة الهعارف تاإلسكندرَة، هصر، ( 17)

عاصرة، دراسة لانونَة، الدار العلهَة الدولَة للنشر والجوزَع، عهان، الطتعة األولً، غازٌ حسن صتارَنٍ، الدتلوهاسَة الم( 18)

 . 11، ص 2002

 .11الهرجع نفسه، ص ( 19)
(20) Pradier Fodère, Cours de droit diplomatique, Paris, vol, 1, 1899, P.2.  
(21) Rivier Albert, Principe du droit des gens, Paris, vol, 11, 1896, P. 432. 
(22) Satow Ernest, A guide to diplomatic Practice, London, 1958, P.10.  
(23) Charles de Martenes, Le guide diplomatique, Leipzig, vol, 1, 5, 2, 1866, (La diplomatie est la science 
des relations extérieures ou des affaires étrangères des états et dans un sens plus précis la science ou 
l'art de négociation). 

 .13 غازٌ حسن صتارَنٍ، الهرجع الساتق، ص: نمال عن

(24) Charles Calvo, Dictionnaire du droit international, T.I, Paris, 1885, P.25. 
 . 3، ص 1973لجألَف والجرجهة والنشر، دهشق، الطتعة األولً، سهوحٍ فوق العادة، الدتلوهاسَة الحدَثة، دار النهضة ل( 25)

 .21، ص 1971عز الدَن فودة، الدتلوهاسَة، الهَئة الهصرَة العاهة للجألَف والنشر، الماهرة، ( 26)

(27) Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain", librairie, DROZ, Genève, 1962, P. 5. 
 .15سن صتارَنٍ، الهرجع الساتق، ص غازٌ ح( 28)
 :الدتلوهاسَة تأنها Philippe Cahierوفٍ هذا الهعنً َعرف األسجاذ ( 29)

L'ensemble des normes juridiques destinées à régler les rapports qui se forment entre les différents 
organes de sujet, chargés de manière permanentes ou temporaires de relations extérieures.  

  .Philippe Cahier, op.cit., PP. 5,6 -: أنظر فٍ ذلن
 . 167، 166، ص 1973حسن هحهد جاتر، المانون الدولٍ، الطتعة األولً، دار النهضة العرتَة، الماهرة، ( 30)

 .573، ص، 1998الماهرة، علٍ ئتراهَم، العاللات الدولَة فٍ ولت السلم، دار النهضة العرتَة، ( 31)

 .24كهال تَاع خلف، الهرجع الساتق، ص ( 32)
 .25تصراوٌ الكراف، الهرجع الساتق، ص ( 33)

عرضت أهام الهحاكم اإلنجلَزَة هسألة ججعلق تها ئذا كان لها هحاكهة دتلوهاسٍ هعجهد لدي دولجها، ولد انجهً  1888فٍ عام ( 34)

 .ذلنالمضاء اإلنجلَزٌ ئلً عدم ئهكانَة 
 .  174أحهد أتو الوفا، لانون العاللات الدتلوهاسَة والمنصلَة، هرجع ساتق، ص: أنظر -

 .165غازٌ حسن صتارَنٍ، الدتلوهاسَة الهعاصرة، الهرجع الساتق، ص ( 35)

 .1961هن اجفالَة فََنا للعاللات الدتلوهاسَة  41راجع فٍ ذلن الهادة ( 36)
أن ججعلق الحصانة تاألعهال الجٍ ججم هن أجل ههارسة الوظَفة، هها َمجضٍ وجود العاللة تَن فٍ تعض الدول َشجرط المضاء ( 37)

 .الفعل الهرجكب وههارسة الوظَفة
 .173أحهد أتو الوفا، الهرجع الساتق، ص : راجع -

 .547علٍ ئتراهَم، الهرجع الساتق، ص ( 38)

، ص 1986ون والههارسة، هنشورات التحر الهجوسط، تَروت، لتنان، عاصم جاتر، الوظَفة المنصلَة والدتلوهاسَة فٍ المان( 39)

444. 
 .44، ص 1969أحهد عتد الهجَد، أضواء علً الدتلوهاسَة، الهكجتة األنجلو هصرَة، الماهرة، ( 40)
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- Verdross in I.L.C. yearbook, Vol. I, 1957, P. 52. 
الحصانة الدتلوهاسَة فٍ ضوء اجفالَة فََنا للعاللات الدتلوهاسَة سنة عتد الرحهن لحرش، الجعسف فٍ اسجعهال : أنظر كذلن( 41)

 .5، ص 2005، رسالة دكجوراه، كلَة الحموق، جاهعة عناتة، 1961
 .5الهرجع نفسه ، ص ( 42)

، ص 1990أحهد سرحان، لانون العاللات الدولَة، الهؤسسة الجاهعَة للدراسة والنشر والجوزَع، تَروت، لتنان، : انظر فٍ ذلن -
384. 

 .165، ص 1968فاضل زكٍ هحهد، الدتلوهاسَة فٍ النظرَة والجطتَق، سلسلة الكجب الحدَثة، دهشق، سورَا، ( 43)
 .1961هن اجفالَة فََنا لسنة  36أنظر الهادة ( 44)

 .548علً ئتراهَم، الهرجع الساتق، ص ( 45)

 .6عتد الرحهن لحرش، الهرجع الساتق، ص ( 46)

 .31خلف، الهرجع الساتق، ص  كهال تَاع( 47)

هل َجم جفضَل الحصانات الدتلوهاسَة حجً ولو ثتت وجود انجهان : عرض أهام الهحاكم فٍ الشَلٍ لضَة هؤداها 1988فٍ سنة ( 48)

. خاصةلحموق اإلنسان؟ وكان ذلن تهناستة لضَة رفعت ضد دتلوهاسٍ جاتع أللهانَا االجحادَة فٍ الشَلٍ العجدائها علً حق الحَاة ال
فدفعت السفارة األلهانَة تالحصانة وانجهت الهحكهة ئلً عدم اخجصاصها لجهجع الشخص الهذكور تالحصانة، ئال أن الهحكهة العلَا 

نمضت الحكم ولالت أن هحاكم الدنَا هخجصة تالنظر فٍ هوضوع الدعاوي الخاصة تحموق اإلنسان األساسَة وأن الحصانة الدتلوهاسَة 
هن اجفالَة فََنا  3ائما أهام حهاَة جلن الحموق، ألن جلن الحصانات جغطٍ فمط األعهال الرسهَة الهذكورة فٍ الهادة ال َهكن أن جمف ع

وعند تحث الهحكهة للهوضوع انصَاعا لها لررجه الهحكهة العلَا انجهت ئلً أن ئجراءات الجنفَذ هٍ الجٍ جشكل انجهاكا . 1961لسنة 
 . األخَرة ال جعجتر عائما فٍ ستَل حهاَة حموق اإلنسانللحصانة الدتلوهاسَة، وأن هذه 

 .150-149، ص 1996أحهد أتو الوفا، لانون العاللات الدتلوهاسَة والمنصلَة علها وعهال، دار النهضة العرتَة، الماهرة، : انظر -
(49) Malyse Bouchard, Les immunités diplomatiques à l'heure de la protection des droits de l'homme. 

- Pour plus de détails, lire son commentaire par le Dr Olinga Alain Dier, revue enjeu, janvier - mars, 
2003, PP. 26, 28. 

 .288عتد الرحهن لحرش، الهرجع الساتق، ص  (50)

 .288الهرجع نفسه، ص ( 51)
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 االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسانالحق فً اإلنصاف وجبر الضرر لضحاٌا 

 

 الجزائر-بسعٌدة" اهرطموالي ال"كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة الدكتور  -أ-أستاذ مساعد قسم / عبد العزٌز خنفوسً. د

 

 :الملخص

 كل تتخثذ وتجج إلى فبثْضثفة، تْنسثن بحقوق تلتمتع ضمثن أجل من تِبعثد متعدد تلتزتمث تتحمل أن تلدولة على

 منع :هً ربٌسة مجثٔت أربعة فً تتدخل أنفإنه علٌهث  تْجرتءتت، من وؼٌرهث تشرٌعٌة إجرتءتت من ٌلزم مث

 .تْنسثن حقوق وتعزٌز وحمثٌة، ،وتحترتم ،تٔنتهثكثت

 وتجج ، أمثتْنسثن حقوق تنتهك أن شؤنهث من تلتً تِعمثل عن بثٔمتنثع تلدولة تلتزتم على ٌقوم تٔحترتم وتججؾ

، و أخٌرت بحقوقهم تمتعهم دون تحول أن شؤنهث من تلتً تِعمثل من تِشخثص بحمثٌة تلدولة تلتزتم على ٌقومؾ تلحمثٌة

 .وتعلٌمهث علٌهث، وتلتدرٌج تْنسثن، حقوق لنشر إجرتءتت بثتخثذ تلدولة تلتزتم على ٌقومتلذي  تلتعزٌز وتجج

 سبل من ٌكفً مث توفر إجرتبٌة تدتبٌر تتخثذ تلدولة على تفرض تْنسثن حقوق جمٌع وبثلتثلً ٌمكن تلقول أن

  .تْنسثن حقوق تنتهثكثت فً وتلتحقٌق تلحمثٌة إجرتءتتكذت و تْنصثؾ،

Résumé : 

L'Etat doit avoir un pouvoir multidimensionnel  afin de garantir la jouissance des droits de l'homme, 
en plus de l'obligation de prendre toutes les mesures législatives nécessaires et autres mesures, elle 
doit intervenir dans quatre domaines clés: la prévention des violations, et de respecter, protéger et 
promouvoir les droits de l'homme. 

Le devoir de respect fondé sur l'obligation de l'Etat de s'abstenir d'actes qui violent les droits de 
l'homme, et le devoir de protéger, qui doit l'obligation de l'État de protéger les personnes contre les 
actes qui les empêchent de jouir de leurs droits, et le renforcement finalement devoir qui est fondée 
sur l'obligation de l'Etat à prendre des mesures pour promouvoir l'des droits et de la formation et de 
l'éducation. 

Ainsi, on peut dire que tous les droits de l'homme imposent des mesures étatiques de procédure 
des voies de recours suffisantes, ainsi que des mesures de protection et d'enquêter sur les violations 
des droits de l'homme. 
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: مقدمةال

وبثلرؼم من  ،إنصثؾ فعثل و جبر تلضرر تلحصول على تلحق فًججمٌع ضحثٌث تنتهثكثت حقوق تْنسثن ٌتمتع 

إن  .أن هذت تلمفهوم هو نتٌجة لمسإولٌة تلدولة فً حثٔت تنتهثكثت حقوق تْنسثن، إٔ أنه فً تلؽثلج مث ٌكون مهمٕ

 ،تِحكثم تلقثنونٌة تلدولٌة بشؤن هذه تلمسؤلة متبثٌنة، وفً كثٌر من تِحٌثن ؼثمضة ؤ تستعمل مصطلحثت موحدة

لجوتنج تلتفصٌلٌة لوتجبثت تلدول فً ضمثن جبر تلضرر عن تٔنتهثكثت تلجسٌمة لحقوق تْنسثن قد أسس كمث أن ت

ومع مرور تلزمن تم تٔعترتؾ بثلكثٌر من تلمبثدئ وتم تدعٌمهث من  .لهث، وتم صقلهث فً تٔجتهثد تلقضثبً تلدولً

فسٌره تلخثصة ومصطلحثته تلخثصة، إٔ أنه وبثلرؼم من أن كل نظثم ٌستعمل طرٌقة ت، هٌبثت دولٌة مختلفة قبل

. جبر تلضررفً توجد مجموعة متنثسقة من تلمبثدئ تخص تلحق فً تْنصثؾ و

مبثدئ أسثسٌة  قد تعتمدت لجنة حقوق تْنسثننجد أن وعلى أسثس هذه تلمعثٌٌر تلقثنونٌة تلمعترؾ بهث، 

تكثت تلجسٌمة للقثنون تلدولً لحقوق تْنسثن، جبر تلضرر لضحثٌث تٔنتهفً وتوجٌهٌة بشؤن تلحق فً تْنصثؾ و

فً  (مبثدئ تِمم تلمتحدة تلمتعلقة بجبر تلضرر :تلمشثر إلٌهث ج)وتٔنتهثكثت تلخطٌرة للقثنون تلدولً تْنسثنً 

. 2005أفرٌل /دورتهث تلحثدٌة وتلستٌن فً نٌسثن

وتلحصول على  ة تلمتعلقة بجبر تلضررتبنت تلجمعٌة تلعثمة مبثدئ تِمم تلمتحدفقد دورتهث تلستٌن،  أمث فً

(. 2005 دٌسمبر 16بتثرٌخ  60/147توصٌة ) تلتعوٌض تلمنثسج، وهذت بموجج

وبثلتثلً ٌمكن تلقول بؤن هنثك مجموعة من تٔلتزتمثت تفرض على تلدول تجثه ضحثٌث تٔنتهثكثت تلجسٌمة 

تشرٌعٌة وؼٌرهث لتنفٌذ تلحقوق، وتلتحقٌق فً لحقوق تْنسثن، وتلتً تتمثل فً تتخثذ كل مث ٌلزم من إجرتءتت 

تنتهثكثت حقوق تْنسثن، وتوفٌر وسثبل إنصثؾ فعثلة ضد تٔنتهثكثت، وتقدٌم مرتكبً تٔنتهثكثت تلجسٌمة لحقوق 

. تْنسثن إلى تلقضثء، وتقدٌم جبر تلضرر للضحثٌث

تلحق  :هً أنوتع أسثسٌةفً ثٕثة  تلقول بؤن حقوق ضحثٌث تنتهثكثت حقوق تْنسثن ٌمكن أن تصثغٌمكن وعلٌه 

. فً معرفة تلحقٌقة، تلحق فً تلعدتلة، تلحق فً جبر تلضرر

إن تلحق فً تْنصثؾ ٌعطً تلضحثٌث بشكل فعلً إمكثنٌة تلدفثع عن أنفسهم ضد تنتهثكثت حقوق تْنسثن، وتلحق 

قٌقة للعموم، أمث تلحق فً تلعدتلة فً معرفة تلحقٌقة ٌلزم تلدولة بثلتحقٌق فً تنتهثكثت حقوق تْنسثن وكشؾ تلح

فٌنطوي على معثلجة سرٌعة وفعثلة ضد تنتهثكثت حقوق تْنسثن، وتلتزتم تلدول بمكثفحة تْفٕت من تلعقثج وتقدٌم 
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تلجنثة إلى تلعدتلة، وٌضم تلحق فً جبر تلضرر تلحقٌن تِولٌن، ولكنه ٌذهج إلى أبعد من ذلك حٌث ٌضمن تلحق فً 

. ع، وإعثدة تلتؤهٌل وتْرضثء، وضمثنثت عدم تلتكرترتلتعوٌض، وتْرجث

 :اإلشكالٌة الرئٌسٌة للموضوع

إن تْشكثلٌة تلتً نود معثلجتهث فً هذه تلمقثلة تلعلمٌة تلمقدمة للنشر تتمثل فً إبرتز جل تلحقوق تلتً ٌمكن أن 

م تحترتم تلنصوص تلقثنونٌة تظهر كمكسج حقٌقً للضحٌة، وهذت جرتء تٔعتدتءتت تلتً ٌمكن أن تصٌبه نتٌجة عد

تلدولٌة تلمنظمة لحقوق تْنسثن، حٌث نلمس أن هذه تلحقوق مثزتلت مؽٌبة على تلسثحة تلجنثبٌة تلدولٌة، وأنه آن 

تِوتن ْبرتزهث وتلمنثدتة بهث من قبل تلمنظمثت وتلهٌبثت تلمدتفعة عن تلقضثٌث تلتً تتضمن تنتهثكثت حقوق تْنسثن 

  .تت حقوق تلضحٌة بوجه خثصبوجه عثم ، وتنتهثك

 :وبثلتثلً نجد أن جوهر تْشكثلٌة ٌمكن أن ٌطرح فً تلتسثإل تَتً

ا هً اآللٌات والوسائل الداعمة للحق فً اإلنصاف فً إطار قٌام الضحاٌا باالستفادة من الحقوق التً تكفلها م

التشرٌعات الجنائٌة الدولٌة؟ 

: تًٌهدؾ تلبحث بصورة محددة لُ :أهداف البحث

 .محثولة تلوقوؾ على تلمفهوم تلحقٌقً للحق فً تْنصثؾ فً إطثر تلنصوص تلقثنونٌة تلدولٌة .1

تسلٌط تلضوء على كل تلحقوق تلتً ٌمكن أن تتفرع عن تلحق فً تْنصثؾ، وهذت بؽٌة توضٌح تلرإٌة  .2

 .وتدعٌم تلثقثفة تلقثنونٌة لضحثٌث تنتهثكثت حقوق تْنسثن

تلقثنونٌة تلدولٌة تلمتعلقة بمفهوم تِشخثص تلذٌن ٌحق لهم تلحصول على تحدٌد وضبط تلمصطلحثت  .3

 .تلتعوٌضثت تلمنثسبة، وهذت جرتء تعرضهم لّضرتر تلمثدٌة وتلمعنوٌة

تمكٌن تلشخص تلضحٌة من رفع تلدعوى تلقضثبٌة تلدولٌة، وبثلتثلً تلمطثلبة بثلتعوٌض تلذي ٌكون  .4

 .بإحدى تلوسثبل تلمنصوص علٌهث قثنونٌث

ضرورة تقدٌم تلجنثة من أجل تلمسثءلة تلقثنونٌة وتلعقثج، وهذت فً إطثر تْجرتءتت تلجنثبٌة تلتً تتبعهث  .5

 .تلمحثكم تلمختصة

: منهجٌة البحث ومصدر المعلومات
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تلمتعلقة بقضثٌث تنتهثكثت  نتبع فً هذت تلبحث تلمنهج تلوصفً تلتحلٌلً تلمعتمد على تلبٌثنثت تلثثنوٌة كثلتقثرٌر

 ، تٔتفثقٌثت تْقلٌمٌة لحقوق تْنسثن، تٔجتهثدتت تلقضثبٌة تلدولٌة، أعمثل تلمإتمرتت تلدولٌةتلكتج تْنسثن،حقوق 

. ذتت تلصلة بموضوع تلبحث

 :، وذلك على تلنحو تلتثلًوتلخثتمة محثور بجثنج تلمقدمةخمسة ٌنظم تلبحث فً  :تنظٌم البحث

 .ومقتضٌثته تْنصثؾتلحق فً  ٌتحدث عن مفهوم: المحور األول

 .تلضحثٌث وتِشخثص تلذٌن ٌحق لهم جبر تلضررٌتكلم عن : المحور الثانً

 .ومتطلبثته تلحق فً تلتحقٌق فً تٔنتهثكثتٌنثقش مفهوم : المحور الثالث

على ضوء تلقثنون تلدولً تْنسثنً وتلقثنون تلدولً لحقوق  تلحق فً معرفة تلحقٌقةٌقؾ عند  : المحور الرابع

 .تْنسثن

 .رد تلحقوق، وجبر تلضرر، وإعثدة تلتؤهٌل وتلترضٌة: ٌسلط تلضوء على معنى: المحور الخامس

 .وتجج تلمسثءلة تلقثنونٌة وتلعقثجٌلزمنث بثلحدٌث عن : المحور السادس

 .اتهمفهوم الحق فً اإلنصاف ومقتضً: المحور األول

ألزم تلقثنون تلدولً تلدول بؤن توفر إنصثفث فعثٔ لجمٌع من ٌدعً تنتهثكث لحقوقه، وٌجج أن ٌكون هذت تْنصثؾ 

معلنث على تلعموم حتى ٌتسنى لجمٌع تِشخثص أن ٌطثلبوت به وبتنفٌذه دون أي تمٌٌز، وهذت بشكل ٌتوتفق مع تلمثدة 

  .من تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن (08)

وعلٌه سنحثول من خٕل هذت تلمحور تلوقوؾ على حقٌقة تلحق فً تْنصثؾ، وكذت معرفة مث هً تلمتطلبثت 

 . تلوتجبة فٌه؟ وتلتً تعطً للضحٌة فرصة تْسرتع فً تلمطثلبة بمحثكمة عثدلة من أجل تكرٌس أبجدٌثت هذت تلحق

 .تعرٌف مصطلح الحق فً اإلنصاف: أوال

 وذلك ومحثٌدة، مستقلة هٌبة تلفرد أمثم حقوق عن تلدفثع فً تلحق شًء، كل وقبل أؤ ٌضمن تْنصثؾ فً لحقت

 على تلحصول وكذلك مستمرت، ٌزتل ٔ كثن إذت تٔنتهثك ووقؾ هذت تنتهثك، بوجود تٔعترتؾ على تلحصول بهدؾ

تلتقٌٌم  وعلٌه فإنتلضرر،  جبر فً بثلحق مختلفة وبؤشكثل أٌضث، ٌرتبط تْنصثؾ فً إن تلحق .تلمنثسج تلضرر جبر

 بعض فً ٌفهم مصطلح تْنصثؾ أن وتلوتقع تلضرر، جبر على تلحصول طرٌق فً تِولى تلخطوة ٌشكل تلمستقل

 .تلضرر جبر ٌشمل أنه بحقوق تْنسثن على تلمعنٌة تللجنة قرترتت فً تلشؤن هو كمث تِحٌثن،



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

29 

 تِوروبٌة وتٔتفثقٌة تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة فً تٔتفثقٌة بوضوح وٌمكن أن ٌنعكس تلحق فً تْنصثؾ ذته

هذت ونجد ، مختلفة أحكثم فً مكفؤن تلضرر جبر فً وتلحق تْجرتبً تْنصثؾ تلحق فً حٌث أن تْنسثن، لحقوق

 سٌمث ؤ صٌثؼتهث، تْنصثؾ، ولم تشمل إلى إٔ ٔ تشٌر وتلسٌثسٌة تلمدنٌة للحقوق تلدولً تلعهد من (02) تلمثدة أن

 رأت تْنسثن بحقوق تلمعنٌة تللجنة فإن ذلك، ومع .تلضرر فً جبر تلموضوعً وتْسبثنٌة تلحق تلفرنسٌة تلنسخة فً

تْنصثؾ فً هذت  مصطلح تلضرر، وٌستخدم جبر فً تلحق على بثلضرورة ٌنطوي تْنصثؾ تلفعثل فً تلحق أن

تٔلتزتم بثلتعوٌض، وتْرضثء، وتْرجثع تلبحث لٓشثرة إلى تْنصثؾ تْجرتبً، فً حٌن ٌشٌر جبر تلضرر إلى 

. وإعثدة تلتؤهٌل

 أن ٌزعمون تلذٌن لجمٌع تِشخثص فعثل إنصثؾ على تلحصول فً تلحق وتْقلٌمٌة تلدولٌة تٔتفثقٌثت تضمنكمث 

 تْنسثن حقوق لجمٌع فعثلة حمثٌة لتوفٌر ضرورة تِسثسً تِكثر تلحق بؤنه ٌوصؾ مث وكثٌرت ،تنتهكت قد حقوقهم

 حثلة خٕلتلوتردة  تٔستثنثءتت بشؤن (29) رقم تلعثم تعلٌقهث فً تْنسثن بحقوق تللجنة تلمعنٌة تِخرى، وقد شددت

 على تلطوترئ ٌتعٌن حثٔت فً حتى وأنه ،"تلعهد فً جوهرٌث لتزتمثا" ٌشكل تْنصثؾ فً تلحق تلطوترئ على أن

 تْنصثؾ سبل بتوفٌرتلمتعلق تلعهد  من (02) تلمثدة من (03) تلفقرة بموجج تِسثسً لٕلتزتم تمتثل أن تلدولة

. تلفعثلة

 تٔحتجثز ضد وهو تْنصثؾ خثص، بشكل وٌحمٌه (1)تلدولً تلقثنون ٌضمنه تْنصثؾ من خثص نوع وٌوجد هذت

 ممثرسة تلقثنون بموجج له مخول موظؾ آخر أو قثض، أمثم تؤخٌر دون تلمثول فً تلحقفً  تلمتمثل تلقثنونً ؼٌر

 فً للطعن تلمحكمة أمثم ممثثلة إجرتءتتتلقٌثم ج أو "الهابٌاس كور بٌس" إجرتءتت فً تلقضثبٌة، وتلحق تلسلطة

 ٌشكل ِنه ولكن تلقثنونً، ؼٌر تٔحتجثز من تِفرتد ٌحمً ِنه فقط ضروري لٌس تلحق وهذت، (2)تٔعتقثل شرعٌة

 .تلقسري تٔختفثء أو تلتعسفً، تٔعتقثل أو تلمعثملة، سوء أشكثل من وؼٌره ضد تلتعذٌج هثمة قثنونٌة ضمثنة أٌضث

 حثٔت أوقثت فً كمث أوقثت تلسٕم، فً تطبٌقهث وٌجج أسثسٌة هذه تْنصثؾ إجرتءتت أن إلى تْشثرة وتجدر

 ِي قثبلة وؼٌر مطلقة تلحقوق هذه بؤن قضت بحقوق تْنسثن تلمعنٌة تللجنة فإن وبثلفعل، .تلنزتعثت أو تلطوترئ

حثٔت  فً حتى تطبٌقه ٌجج" بٌس كور الهابٌاس "نظثم بؤن تْنسثن لحقوق تِمم تلمتحدة لجنة قضت كمث ،(3)تستثنثء

 عن تلخروج للدولة ٔ ٌجوز تلطوترئ أوقثت فً بؤنه تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة ، وأقرت(4)تٔستثنثء

 على ٌكون بحٌث تِوضثع، تقتضٌه تلذي إٔ بثلحد تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تٔتفثقٌة من (05)تلمثدة  مقتضٌثت

 خدمثت على تلمعتقل حصول وإمكثنٌة تلتعسفً، تٔعتقثل ضد تلضمثنثت فً ذلك بمث ٔلتزتمثتهث، تٔمتثثل دتبمث تلدول

من جهة أخرى  .(5)تِسرة بؤفرتد تٔتصثل فً وتلحق ،"كور بٌس الهابٌاس" إجرتءتت وضمثن تلطبٌج، تلمحثمً و

 تلك بٌن من هً "كور بٌس واألمبارو الهابٌاس "إجرتءتت بؤن تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة أقرتفقد 
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 مسؤلة تلحفثظ تخدم وتلتً ،2ؾ )27)تلمثدة  تكفلهث تلتً مختلؾ تلحقوق لحمثٌة أسثسٌة تعتبر تلتً تلقضثبٌة تلضمثنثت

 وقوتعد إطثر مبثدئ فً تلضمثنثت هذه تطبق أن ٌجج أنه تلمحكمة وأكدت، (6)دٌمقرتطً مجتمع تلشرعٌة فً على

. (7)تلقثنونٌة تْجرتءتت

 .مقتضٌات الحق فً اإلنصاف، خصوصا الحق فً اإلنصاف القضائً: ثانٌا

 هنث تِمر لحقوق تْنسثن، وٌتعلق تلدولٌة تلهٌبثت قبل من تدرٌجٌث تلفعثل تْنصثؾ مضمون وتفسٌر وضع تم

 وتلقدرة تْنسثن، لحقوق تنتهثك ٌحدث أو قد حدث كثن إذت مث فً حثلة تقرٌرتل سلطة لهث مستقلة هٌبة إلى بثلوصول

وعلٌه ٌتطلج تِمر منث أن نعرؾ مث هً تلمتطلبثت ، عنه تلنثتج بجبر تلضرر وتِمر تٔنتهثك، هذت إٌقثؾ على

 . أن تسثرع إلى تلمطثلبة به تلوتجج توتفرهث فً تلحق فً تْنصثؾ؟، وهذت حتى تستطٌع تلضحٌة

: السرعة والفعالٌة /-01

 حقوق للضحٌة تكون محتملة نتٌجة تنتهثك حقٌقٌة فرص توفٌر أي وتلفعثلٌة، تلسرعة هو لٓنصثؾ تِول تلشرط

 تلدولٌة تلهٌبثت لجمٌع تلقضثبً إلٌه تٔجتهثد ذهج مث تلعدتلة حسج إلى تؤخٌر أي وبدون تلوصول تْنسثن، وهذت بؽٌة

 إلى حقٌقٌث وصؤ ٌضمن أن ولكن وهمٌث، أو نظرٌث تْنصثؾ ٌكون ٔأ تعنً بهذت تلشكل تلفعثلٌة إن .تْنسثن لحقوق

 وفً هذت تلصدد فقد ،(9)عنه تلنثتج تلضرر جبر وبثلتثلً تنتهثك، وقع قد كثن إذت عمث على تلكشؾ قثدرةتكون  (8)هٌبة

 :بؤن "كاراكازو" قضٌة فً تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة قضت محكمة

 تلدولة تقوم أن من أجل تلقضثء إلى تللجوء فً تلحق تلقبٌل هذت من تنتهثكثت ضحٌة نفسه ٌرى شخص لكل"

 ."ككل تلمجتمع بصثلح أو بصثلحهث تِمر تعلق سوتء بوتجبهث،

: استقاللٌة السلطة /-02

تخضع إجرتءتت تْنصثؾ ِي تدخل  ٌٔجج أ ٌجج أن تكون تلسلطة تلتً تبت فً تلنزتع مستقلة، وهذت ٌعنً أنه

. من جثنج تلسلطثت تلتً رفعت ضدهث تلشكوى

: الوصول إلى اإلنصاف، بما فً ذلك المساعدة القضائٌةضرورة  /-03

 تْنسثن بحقوق تلمعنٌة تللجنة مٌسرت، وأكدت إلٌه وتلوصول بسٌطة إجرتءتته تكون أن ٌجج فعثٔ تْنصثؾ لٌكون

 أن ٌجج وأنه تِشخثص، من معٌنة فبثت ضعؾ حثٔت تٔعتبثر فً عٌن تِخذ ٌتطلج ذلك تحقٌق أن تلصدد هذت فً

 إجرتءتت تكون ٌجج أن أنه على تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة أكدت تلقضثبٌة، كمث تلمسثعدة على هإٔء تِشخثص ٌحصل

 للنسثء تلقضثبٌة تلمسثعدة بتقدٌم تلمرأة تلتمٌٌز ضد على تلقضثء لجنة أوصت هذت وقد .وسرٌعة بسٌطة تْنصثؾ
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 أن وتلشعوج تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌة وتللجنة تْنسثن لحقوق تلمحكمة تِوروبٌة ذلك، كمث تعتبرت ٌحتجن تللوتتً

 تلقضثبً، على تلتمثٌل تلحصول فً تلحق تلمعنً للشخص وبؤن تَجثل، أفضل فً تتم أن ٌجج إجرتءتت تْنصثؾ

. تٔقتضثء عند تلمجثنٌة تلقضثبٌة وتلمسثعدة

 فإن هنثك أٌضث، وبثلتثلً تلقضثبٌة تلمسثعدة تِوروبً لٓتحثد تِسثسٌة تلحقوق من مٌثثق (47) تلمثدة تكفلكمث  

 تلتزتم على بثلضرورة ٌنطوي إنصثؾ فعثل أي بؤن تٔعترتؾ نحو أوروبث ٌتجه فً تلدولً خصوصث تلقثنون فً تتجثه

 هذه تتخذ أن ٌمكن حٌث تلعدتلة، إلى للوصول تلٕزمة تلوسثبل ٔ ٌملكون تلذٌن تِشخثص بمسثعدة تلدولة من تٌجثبً

 على الحصول أو النفس عن الدفاع أجل من انقدي الدعم ٌكون ما عادة(مجثنٌة  قضثبٌة شكل تستشثرتت تلمسثعدة

 .محثم قبل من تلتمثٌل ضمثنة أو ،)قانونً تمثٌل

: االنتهاكات والى جبر الضرراإلنصاف ٌؤدي إلى الكف عن  /-04

 ومنع عنه، تلنثتج وجبر تلضرر تٔنتهثك، وقؾ ٌشمل تْنصثؾ أن تْنسثن بحقوق تلمعنٌة تللجنة أكدت لقد

 وتلمحكمة وتلشعوج، تْنسثن لحقوق وتللجنة تْفرٌقٌة تلبٌن تِمرٌكٌة، محكمة كذلك كل من نصت كمث، (10)تكرتره

 لجنة تعتبرت جهتهث ، ومن(11)تلضرر جبر ٌضمن أن ٌجج تلفعثل أن تْنصثؾ تْنسثن على لحقوق تِوروبٌة

  .وإجرتءتت تلتعوٌض تلمدنً، تْنصثؾ تشمل فعثلة قثنونٌة تلمرأة ٌتطلج إجرتءتت ضد للتمٌٌز بؤن تلتصدي تلقضثء

 فً تلمطثلبة تلضحٌة حق تعتبثر من أنه ٔبد ":تلعنصري قثلت لمسؤلة تلتمٌٌز تلقضثء لجنة وفً إطثر تعرض

 فٌهث تعرض قد تلضحٌة ٌكون ولكن ضرر جسدي، فٌهث ٌوجد ٔ تلتً تلك فٌهث بمث تلحثٔت، من حثلة كل فً بثلتعوٌض

. "لنفسه وتحترتمه على سمعته آخر تعتدتء أي أو تلتشهٌر، أو لٓهثنة،

 تلعقثج ٌكون من حثلة وفً حوله، تلقرتر تلمتنثزع نقض إلى مإدٌث ٌكون أن ٌجج تْنصثؾ أنوعلٌه ٌمكن تلقول 

تلذي تعرض له  كوهذت حتى نستطٌع تلقول أن تْنصثؾ أوقؾ فعٕ تٔنتهث، تنفٌذهث قبل تلعقوبة إلؽثء تلممكن

 .تلضحٌة

: التحقٌق فً االنتهاكاتفً عملٌة اإلنصاف دور  /-05

 بشكل تٔنتهثكثت إدعثءتت فًتلتحقٌق  ٌعنً تلفعثل تْنصثؾ فً تلحق أن تْنسثن لحقوق تلدولٌة تلهٌبثت تعتبرت

 .ونزٌهة مستقلة هٌبثت قبل من وفعثل ومعمق، سرٌع،

. ومستفٌض معمق تلوقثبع بشكل فً تلتحقٌق ٌفترضثن تلضرر وجبر تلفعثلة نجد أن تلعدتلة تِمر، حقٌقة وفً
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: فً حالة االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنساناللجوء إلى القضاء طبٌعة  /-06

تِمم تلمتحدة، وتٔتفثقٌة تِوروبٌة لحقوق تْنسثن، فإنه ٔ ٌجج أن ٌكون تْنصثؾ بثلضرورة حسج معثهدتت 

قضثبٌث، لكن مع ذلك نجد أن لجنة حقوق تْنسثن وتلمحكمة تِوروبٌة لحقوق تْنسثن متفقتثن على أن تْنصثؾ 

تن بتوفٌر وسثبل تْنصثؾ تلقضثبٌة ٌجج أن ٌكون متنثسبث مع تٔنتهثك تلمزعوم، ولهذت تطثلج لجنة حقوق تْنس

تلٕزمة فً حثٔت تٔنتهثكثت تلجسٌمة لحقوق تْنسثن، ومن جهة أخرى نجد أن تلمحكمة تِوروبٌة لحقوق تْنسثن 

 .قد طورت تجتهثدهث بشكل ٌتوتفق مع تْنصثؾ تلقضثبً

 هذت ولكن فً تْنصثؾ، تلقضثبٌة تلسلطة تبث أن ٌمكن أنه تْنسثن بحقوق تلمعنٌة تللجنة قضتوعلٌه فقد 

 قضثٌث بخصوص تجتهثدهث وفً تٔنتهثكثت، إدعثءتت فً للتحقٌق وخثصة إدترٌة، آلٌة أٌضث ٌستلزم أن ٌمكن تْنصثؾ

حٌث  تْنسثن، لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت حثٔت فً تلقضثبٌة تْنصثؾ وسثبل تللجنة على أصرت مث كثٌرت فردٌة

 إنصثؾ تقدٌمج أن تقوم تلدولة على أنه "ومولومبا تشٌسٌكٌدي"و ،"وبٌتاشوٌوا بٌرٌندوا" قضثٌث فً تللجنة تعتبرت

. تلعهد من 02ؾ (03) تلمثدة بموجج للمدعٌن فعثل

 فً لحقوق تْنسثن تلبٌن تِمرٌكٌة منظومة فً علٌه منصوص تلقضثبً تْنصثؾ فً تلحقهذت ونجد كذلك أن 

 لحقوق تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة من (25)وتلمثدة  تْنسثن، ووتجبثت لحقوق تِمرٌكً تْعٕن من عشرة تلثثمنة تلمثدة

تلوتضحة تعتبرت محكمة تلبٌن تِمرٌكٌة منذ حكمهث تِول أنه ٌجج أن  تلمقتضٌثت هذه ضوء فًأنه  حٌث، تْنسثن

، وهذت (01ؾ 08لمثدة ت)مرتبطث بثْدترة تلجٌدة للعدتلة تلذي ٌكون ٌكون للضحثٌث تلحق فً تْنصثؾ تلقضثبً 

(.  25)، وتْنصثؾ تلقضثبً تلمنصوص علٌه فً تلمثدة (08)بشكل ٌجمع بٌن شروط تلمحثكمة تلعثدلة طبقث للمثدة 

 تْنصثؾ فً تلحق ٌإثر على ِنه تلدولٌة، هذت تلعدل لمحكمة تلقضثبً بثٔجتهثد نذكر أن علٌنث ٌنبؽً فإنه وأخٌرت،

 هذه وفً. آخرٌن مكسٌكٌٌن وموتطنٌن "الغراند وافٌندا "قضثٌث فً تلموضوع لهذت تلمحكمة تطرقت حٌث، تلقضثبً

 تلذٌن تِجثنج للرعثٌث تلقنصلٌة تلحمثٌة فً تلحق تنتهكت تلمتحدة تلؤٌثت أن تلدولٌة تلعدل محكمة رأت تِحكثم

 تلدولة بل إنه ٌجج على تلحثٔت، هذه مثل فً كثفٌث لٌس تٔعتذتر بؤن تلمحكمة أكدت حٌث ،تْعدتم وتجهوت عقوبة

 تٔنتهثكثت، تٔعتبثر عٌن فً وتلمرتجعة تلنظر تؤخذ إعثدة أن وتْدتنة، وٌجج تلحكم من كل ومرتجعة تلنظر إعثدة

. أعقبته تلتً تلجنثبٌة تْجرتءتت على (12)تٔنتهثك تلمترتبة عن تلقثنونٌة تلنتثبج وخثصة

: السلطاتاالمتثال والتنفٌذ من جانب  /-07

 له كثنت إذت إٔ فعثٔ، ٌكون ٔ تْنصثؾ أن على تلتؤكٌد ٌنبؽًفً نهثٌة تلحدٌث عن مقتضٌثت تلحق فً تْنصثؾ 

 و ،فعثٔ أن ٌكون ٌمكن ٔ تْنصثؾ فإن أحكثمهث لتنفٌذ تلوسثبل إلى تفتقر تلقضثبٌة تلسلطة كثنت إذتؾتنفٌذٌة،  قوة
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 من تْنصثؾ فً كل حق تنفٌذ ٌتم ":تنص على مث ٌلً وتلشعوج تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌة تللجنةبثلتثلً نجد أن 

 تلتثم تٔمتثثل علٌهث ٌجج قضثبً أمر أو إجرتء إنصثؾ ضدهث قثم حكومٌة هٌبة أي وأن تلمختصة، تلسلطثت طرؾ

 ."تْجرتء أو تِمر هذت لمثل

 

 .الحق فً اإلنصاف من أجل المطالبة بجبر الضرر: ثالثا 

 بتعوٌض تلمطثلبة طرٌق عن فً تْنصثؾ تلدولً، وهو تلحق تلقثنون ٌكفله تْنصثؾ وسثبل من آخر صنؾ هنثك

 ٌنص ٔ تْنسثن لحقوق تلدولً فثلقثنون وكثفً، تعوٌض عثدل لضمثن ضروري هنث تْنصثؾ وعلٌه نجد أن، مثدي

تلدتخلٌة  قوتنٌنهث فً تضمن أن مسإولٌة تلدول على ٌضع إنه بل ،)تلمعٌشً(تلتعوٌض تلمثدي فً تلحق على فقط

 من 05ؾ (09)تلمثدة  تلقثنونً، وتنص تٔحتجثز ؼٌر عن للتعوٌض بثلنسبة تلحثل هو كمث علٌه، تلحصول إجرتءتت

 قثنونً ؼٌر تعتقثل أو توقٌؾ ضحٌة كثن شخص ٌمكن لكل" :أنه على وتلسٌثسٌة تلمدنٌة بثلحقوق تلمتعلق تلدولً تلعهد

 بؤنه تلدتنمثرك ضد "ج.ب" قضٌة فً تلعنصري تلتمٌٌز على تلقضثء أقرت لجنةقد  و كمث، (13)"تلضرر جبر فً تلحق

 فً كل تلضرر جبر طلج ٌدرس أن فإنه ٌجج ،(06تلمثدة( تلعنصري تلتمٌٌز لمكثفحة فعثل فً إنصثؾ تلحق بموجج

 للمطثلبة تْنصثؾ فً تلحق 05ؾ (05)تلمثدة  تْنسثن فً لحقوق تِوروبٌة تٔتفثقٌة تضمن نفسه تلسٌثق حثلة، وفً

 من (13) تلمثدة بموجج فعثل إنصثؾ على تلحصول وفً ؼٌر تلقثنونٌٌن، تٔحتجثز أو تلتوقٌؾ حثلة فً تلضرر بجبر

بثلتعوٌض، فإن هذت  تلمطثلبة أجل من إنصثفث ٌضمن تلقثنون كثن إذت بؤنه أٌضث تِوروبٌة تلمحكمة تٔتفثقٌة، كمث قررت

من تٔتفثقٌة تِوروبٌة لحقوق تْنسثن، بحٌث ٌجج أن  (06)تْنصثؾ ٌشكل حقث مدنٌث بثلمعنى تلوترد فً تلمثدة 

 .ٌمتثل هذت تْجرتء لشروط تلمحثكمة تلعثدلة

 

 .الضحاٌا واألشخاص الذٌن ٌحق لهم جبر الضرر: المحور الثانً

 لهم ٌحق تلذٌن تِشخثص"و "حقوق تْنسثن تنتهثكثت ضحثٌث" مفردتت عرٌؾت بإٌجثز ولو نتنثول أن جدت تلمهم من

 لّشخثص تِحٌثن بعض فً ٌمكن وهذت ِنه دتبمث، لٌس ولكن تتدتخٕن كثٌرت تلفبتٌن هثتٌن أن وتلوتقع ،"تلضرر جبر

 تلذٌن ٌشثر وهم لهث، تعرضوت أضرتر بسبج تعوٌضثت على تلحصول تْنسثن حقوق ضحثٌث تنتهثكثت لٌسوت تلذٌن

. "تلمبثشرٌن ؼٌر تلضحثٌث"بثسم أحٌثنث إلٌهم

 ٌجج حٌث ،(14)بصورة جمثعٌة تْنسثن حقوق تنتهثكثت من تعثنً معٌنة أشخثص مجموعة أٌضث هنثككمث أن 

 .جمثعٌة إجرتءتت قضثبٌة إلى تللجوء فً حقهم عن فضٕ تلجمثعٌة، بحقوقهم تٔعترتؾ
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 وتلتعسؾ تْجرتم تلمتعلقة بضحثٌث تِسثسٌة تلعدل مبثدئ إعٕن فً دقٌق بشكل تلضحٌة مفهوم تعرٌؾ تم ولقدهذت 

تِشخثص تلذٌن تعرضوت بصورة فردٌة أو :" أن تلضحثٌث هم على تِولى مثدته فً نص حٌث تلسلطة، تستعمثل فً

أو تم منعهم من تلتمتع  جمثعٌة للضرر، خثصة تلضرر تلجسدي أو تلعقلً، وتلمعثنثة تلنفسٌة، وتلخسثرة تلمثدٌة،

بحقوقهم تِسثسٌة عن طرٌق أفعثل أو حثٔت إهمثل تشكل تنتهثكث للقوتنٌن تلجنثبٌة تلسثرٌة تلمفعول فً تلدول 

، كمث ٌشمل تعرٌؾ تلضحٌة أٌضث فً (01تلمبدأ)تِعضثء، بمث فٌهث تلقوتنٌن تلتً تجرم تلتعسفثت تْجرتمٌة للسلطة 

تلعثبلة تلمبثشرة وتِشخثص تلذٌن أصٌبوت بضرر من جرتء تلتدخل لمسثعدة تلضحثٌث  حسج تٔقتضثء" تلبند تلثثنً

فً تعرٌؾ ضحثٌث تلشطط فً تستعمثل تلسلطة على  (18)، وتستمر تلمبثدئ فً تلنقطة "فً محنتهم أو لمنع تٌْذتء

ي أو تلعقلً، أو تلمعثنثة تِشخثص تلذٌن تعرضوت بصورة فردٌة أو جمثعٌة لّذى، بمث فً ذلك تلضرر تلبدن" :أنهم

تلنفسٌة أو تلخسثرة تلمثدٌة، أو تم منعهم من تلتمتع بحقوقهم تِسثسٌة عن طرٌق أفعثل أو حثٔت إهمثل ٔ تشكل 

 ."تنتهثكثت للقوتنٌن تلجنثبٌة تلوطنٌة، ولكن تنتهك تلمعثٌٌر تلدولٌة تلمتعلقة بحقوق تْنسثن

 . ر، والشخص الذي ٌحق له جبر الضررمفهوم الضحٌة المباشر وغٌر المباش: أوال

 :حسب المعاهدات الدولٌة، وغٌرها من اآللٌات القانونٌةمفهوم الضحٌة المباشر وغٌر المباشر  /-01

 تلضحثٌث على ٌنطبق فقط تلضرر ٔ جبر بشؤن تلمتحدة تِمم مبثدئ من تلمبدأ تلثثمن حسج مصطلح تلضحٌة

 أٌضث (تلضحٌة) مصطلح تلمحلً ٌشمل للقثنون تٔقتضثء، ووفقث عند:"تلمبثشرٌن ؼٌر تلضحثٌث أٌضث وإنمث تلمبثشرٌن،

تدخلهم  جرتء من تلضرر بهم لحق تلذٌن وتِشخثص مبثشر، بشكل تلضحٌة تعٌلهم أومن تلمبثشرٌن تِسرة أفرتد

 ؤ تٔجتهثد تلقضثبً، مع ٌتمثشى تلمفهوم هذتعلٌه نجد أن و. "عنهم تٌْذتء لمنع أو محنتهم فً تلضحثٌث لمسثعدة

 .تٔختفثء وحثٔت تلوفثة حثٔت فً سٌمث

 لحقوق تْقلٌمٌة أو تِنظمة تلدولٌة لكل لٌس أنه توضٌح ٌنبؽً فإنه تلقضثبً، تٔجتهثد عن تلحدٌث قبل ولكن

 بعض فً أنه وتلوتقع ."تلضرر جبر لهم ٌحق تِشخثص تلذٌن"و "تلضحٌة" مصطلحثت تعثرٌؾ نفس تْنسثن

 ٌمكن أنه أٌضث كمث نجد، تلضرر جبر فً تلحق وله لّذى تعرض قد كثن ضحٌة، وإن تلشخص ٌعتبر ٔ تلحثٔت

جبر  فً تلحق لهم ذلك ومع آخر، نظثم فً ذلك وعكس نظثم فً ضحثٌث تلضرر بهم تلذٌن لحق تِشخثص تعتبثر

. سوتء حد على تلنظثمٌن فً تلضرر

تلضرر،  جبر لهم ٌحق تلذٌن تِشخثص بمفهوم ضٌقث مقثرنة ٌكون قد تلضحٌة مفهوم أن هو تلقول وخٕصة

 لحقوق تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة من (63) وتلمثدة تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة من تٔتفثقٌة (41) تلمثدة فً ذلك وٌتجلى

  ."تلضحٌة"ولٌس "تلطرؾ تلمتضرر"تعبٌر تتضمنثن نيوتللت تلضرر، جبر فً تلحق تنظمثن نيتْنسثن تللت
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 تعرٌفث ٌعتمد وإنمث بٌن تلمفهومٌن، تلتمٌٌز هذت ٌعكس ٔ تلضرر جبر بشؤن تلمتحدة تِمم مبثدئ تلثثمن من تلمبدأ إن

 تنتهثكثت ضحثٌث"لمفهوم كتعرٌؾ لٌس تلمبدأ هذت تفسٌر ٌجج ةثم تلضرر، ومن جبر زتوٌة من تلضحٌة لمفهوم وتسعث

. تلضرر جبر له ٌحق تلذي للشخص وإنمث كتعرٌؾ ،" تْنسثن حقوق

: حسب االجتهاد القضائًمفهوم الضحٌة المباشر وغٌر المباشر  /-02

ِقثربه جبر  ٌحق فإنه مث، ٌختفً شخص عندمث أنه تلدولً تلقضثبً وتٔجتهثد تلدولٌة تلمعثٌٌر من بوضوح ٌتضح

 تقر تلتً تلقسري تٔختفثء من تِشخثص جمٌع تلمتعلق بحمثٌة تْعٕن من (19)تلمثدة  إلٌه تذهج مث وهذت تلضرر،

 وؼٌر تلقسري تٔختفثء بحثٔت تلمعنً تلعمل فرٌق ذكرفً هذت تلصدد و ،تلضحٌة وأسرته ضرر جبر بضرورة

 على تلحصول تلحق فً أٌضث ِسرهم فإن تٔختفثء، ضحثٌث من تلحٌثة قٌد على بقوت تلذٌن إلى بثْضثفة":أنه تلطوعً

 جبر فً أٌضث تلحق ٌعولهم كثن لمن فإن وفثة تلضحٌة، حثلة وفً ذوٌهم، تختفثء فترة خٕل معثنثتهم عن تعوٌض

 ؼٌر أو تلقسري تٔختفثء حول قرترتتهث فً تلتؤكٌد تْنسثن لحقوق تِمم تلمتحدة لجنة أعثدت فقد وبثلمثل ،(15)"تلضرر

 .تلضرر جبر فً تلمعنٌٌن تِسر أفرتد على حق تلطوعً

 كثنت أم تلمختفً بؤن ،"كوٌنتٌروس المٌدا دي" قضٌة فً تْنسثن بحقوق تلمعنٌة تللجنةمن جهة أخرى رأت و

. تلعهد من (07)تلمثدة  فً وتلمهٌنة تلمحرمة وتلٕإنسثنٌة، تلقثسٌة، وتلمعثملة للتعذٌج، ضحٌة نفسهث

 تلجسٌمة تٔنتهثكثت من ؼٌرهث بؤن وقضت تٔختفثء، حثٔت أخرى من حثٔت فً ممثثلة نتثبج تللجنة وتستخلصت

. مبثشرٌن وؼٌر مبثشرٌن ضحثٌث معثنثة فً تتسبج قد تلقتل، عملٌثت مثل تْنسثن لحقوق

 محكمة تضمن لم هذه، حٌث مثل حثٔت فً وتضحث ٌصبح تلمبثشرٌن وؼٌر تلمبثشرٌن تلضحثٌث إن مفهوم 

 تَخرٌن، ولّشخثص لّقثرج ولكن أٌضث فقط، لّسر تلضرر جبر تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة

 ٌنتج لم تلتً تْنسثن لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت من وؼٌرهث ،(16)للقتل تعرضوت تلذٌن لّشخثص تلمختفٌن، أو

تلضرر  جبر ضمثن أجل من معٌنة معثٌٌر تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة أقرت ولقد هذت .وتختفثإه تلضحٌة قتل عنهث

: آخرٌن تتمثل فٌمث ٌلً ِشخثص أو لّسرة

 وهذت  تلمدعً، إلى تلضحٌة قدمهث ومنتظمة فعلٌة أسثس مسثهمثت على تلمطلوج تلتعوٌض ٌقوم أن ٌجج

  .تلدعم بتقدٌم قثنونً ؼٌر أو قثنونً تلتزتم نجمت عن قد كثنت إذت عمث تلنظر بؽض

  تلمسثهمثت بؤن تٔفترتض إلى ٌدفع بشكل مبنٌة تكون أن تلضحٌة وتلمدعً، وتلتً ٌجج بٌن تلعٕقة طبٌعة 

. تلضحٌة ٌقتل لم ستتوتلى إذت كثنت
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 تلمستفٌدة تلمعٌشٌة للجهة تٔحتٌثجثت أسثس على ٌكون أن ٌجج تلدفع .

 وٌجج تلمعثٌٌر، هذه ٌستوفون تلمبثشرة وأطفثل تلضحٌة وتلدي أن تفترتض ٌمكن أنه تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة وترى 

 تْخوة، لتشمل أٌضث تلمعثٌٌر هذه تلمحكمة طبقتممثثلة  حدٌثة قرترتت وفً ،مبثشرٌن ؼٌر ضحثٌث ٌعتبروت أن

. تلضحٌة فً فترة تلحٌثة وشركثء

 حد على تلمبثشرٌن تلمبثشرٌن وؼٌر تلضحثٌث هم تلضرر جبر لهم ٌحق تلذٌن تِشخثص أن تلقول هو وخٕصة

 :سوتء

 أنفسهم من جرتء تٔنتهثك تلمبثشرٌن تلضحثٌث .

 نتٌجة تلضرر بهم لحق ذتتهم، بل حد فً ضحثٌث وتلذٌن لٌسوت تلضحٌة، أسرة أفرتد مثل آخرٌن وأشخثص 

 .تقتصثدٌث ضررت أو عقلٌث، أو تلضرر بدنٌث، كثن إذت عمث تلنظر بؽض تلضحٌة، وهذت حقوق ٔنتهثك

 .مفهوم الضرر: ثانٌا

 وٌمكن مث،حد  إلى ذتته ؼثمض حد فً تلضرر مفهوم أن إٔ مث، شخص على ضرر وقوع ٌفترض تلضرر إن جبر

 تلحد ٌشكل وتٔحتٌثجثت تلحقوق أبسط حمثٌة أن تْنسثن، وحقٌقة لحقوق تِسثسً للطثبع ونظرت .تلخلط إلى ٌإدي أن

 تعرض تلشخص على ٌنطوي تْنسثن حقوق من حق ِي تنتهثك أي فإن تلشخص، تلوتجبة لحمثٌة تلمعثٌٌر من تِدنى

  .ظلم من تلشخص هذت عثنثه مث للضرر بحسج

حقوق  تنتهثك ٌتضمن تلضرر بؤنه جبر بشؤن تلمتحدة تِمم مبثدئ من تلثثمن صٌؽة تلمبدأ من ٌتضح لنثو كمث

 تلخسثرة أو تلنفسٌة، أو تلمعثنثة تلعقلً، أو تلبدنً، تلضرر فٌه بمث تلضرر، عن ٌتحدث حٌث ضمنً، كشرط تْنسثن

 .تِسثسٌة تلضحثٌث بحقوق تلمسثس أو تٔقتصثدٌة،

 لهذت كنتٌجة ولٌس تنتهثك، مجرد وجود من ٌنبع دولً تلتزتم تنتهثك عن تلنثشا تلضرر جبر وتجج فإن وبثلفعل،

 آلٌة فً نومضم تلتزتم تحترتم كعدموهذت  تلدولً، تلقثنون بثنتهثك وترتبط تلً تلدولة مسإولٌة أن هو وتلوتقع ،تٔنتهثك

 .تْنسثن لحقوق دولٌة

 تلدولة حول مسإولٌة تلموتد مشروع من (01)تلمثدة  فً علٌه تلمنصوص للقثنون تلعثم تلمبدأ هو تعلٌه ٌعتبر هذو

 ٌستتبع تلدولة به تقوم دولٌث ؼٌر مشروع فعل كل :"ٌلً مث على تنص تلتً و دولٌث، مشروعتل ؼٌر تلفعل عن

 منثسبث تلجبر ٌفترض أن ٌكونفإنه للمستحقثت،  بثلنسبة تلضرر حثسمة مسؤلة حتى تكون ، و"تلدولٌة مسإولٌتهث

 .لحقوق تْنسثن تلجسٌمة تٔنتهثكثت حثٔت فً حصول تلضرر سببه، وٌنبؽً تلذي ٌعوض تلضرر مث وٌوفر
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 .مفهوم الضحاٌا الجماعٌٌن: ثالثا

: القانونٌة اآللٌات من وغٌرها الدولٌة حسب المعاهداتمفهوم الضحاٌا الجماعٌٌن  /-01

 إلى إشثرتت عدة تلسلطة ٌتضمن تستعمثل فً وتلتعسؾ تْجرتم بضحثٌث تلمتعلقة تِسثسٌة تلعدل مبثدئ إن إعٕن

 تنتهثك من أو تلضرر من جمثعً بشكل أو ٌعثنوت فردٌث أن ٌمكن تِشخثص بؤن ٌعترؾ تلجمثعٌة، حٌث تلحقوق

 للمجتمع ٌكون أن ٌجج تْرجثع فإن بثلبٌبة، ٌلحق تلذي تلضرر حثٔت فً إلى أنه أٌضث وٌشٌر ،(01تلمبدأ )لحقوقهم 

 تشٌر وتلتً تلضرر، تلمتعلقة بجبر تلمتحدة تِمم مبثدئ صٌثؼة تْعٕن هذت ألهم وقد ،(10تلمبدأ( تضرر قد إذت كثن

. منثسبثت عدة فً تلجمثعٌة تلحقوق إلى

 وتلسٌثسٌة، بثلحقوق تلمدنٌة تلخثص تلدولً تلعهد من تِولى تلموتد فً بهث معترؾ تلشعوج حقوق وعلٌه نجد أن

 فً تلحق تلشعوج لجمٌع":أن على تنص وتلتً وتلثقثفٌة، وتٔجتمثعٌة تٔقتصثدٌة بثلحقوق تلخثص تلدولً تلعهد ومن

 حول تلعثمة تلجمعٌة كقرتر تِخرى تلنصوص من كثٌر فً به تلحق معترؾ هذت كمث نجد كذلك أن، "تلمصٌر تقرٌر

 ،"تلطبٌعٌة على تلموترد تلدتبمة تلسٌثدة"بشؤن تلعثمة تلجمعٌة وقرتر ،"تلمستعمرة وتلشعوج تٔستقٕل للبلدتن منح"

تلمثدة  تنص حٌث تلشعوج، وحقوق تْنسثن تْفرٌقً لحقوق تلمٌثثق علٌهث ٌرتكز أسثسٌة فكرة أٌضث تلحق هذت وٌعتبر

 فً تلحق وكذلك ممتلكثتهم، تستردتد فً تلمشروع تلحق للمحرومٌن ٌكون حثلة تلنهج فً ":أنه على منه 02ؾ (21)

 علٌه فً ٌعتمد أن ٌمكن تلحق هذت بؤن وضح تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌة تللجنة وعلٌه فإن تجتهثد ."تعوٌض كثفً

  .(17)فعثٔ شرٌطة أن ٌكون تللجنة على تلمعروضة تلشكوى

 عن 1989تلصثدرة سنة  (169)رقم  وتلقبلٌة تِصلٌة تلشعوج تتفثقٌة فإن تلمعنٌة، تِصلٌة بثلشعوج ٌتعلق وفٌمث

 إذت" :أنه على تنص تلطبٌعٌة، وتلتً تلموترد فً مسؤلة خٕقة مثدة (15)تلفصل  فً تتضمن تلدولٌة تلعمل منظمة

مرة  كل فً تلمعنٌة تلشعوج وتستفٌد تسثهم أن ٌجج أوتلقبلٌٌن، فإنه تلسكثن تِصلٌٌن أرتضً موترد تلدولة تستؽلت

 له تتعرض قد ضرر أي مقثبل تعوٌضث عثدٔ تتلقى وأن تِنشطة، هذه مثل عن تلنثجمة تلفوتبد من ممكنث ذلك فٌهث ٌكون

 .تلتعوٌض فً" تلشعج" بحق تلمثدة تعترؾ هذه أن تلوتضح ومن ،"تِنشطة هذه بسبج

 حقوق وهو مفهوم جمثعٌة، ككٌثنثت تلمجموعثت بحقوق تلمرتبط ذلك عن مختلؾ مفهوم هنثكوبثلتثلً نجد أن 

 تلمجموعة حقوق إلى تشٌر ٔ إذ إلى خلط، تلوتقع فً تإدي أن ٌمكن تِخٌرة تلصٌؽة هذه حٌث أن، تِفرتد مجموعثت

 من (02)تلمثدة  فً تلمثثل نجد سبٌل فعلى تلمختثرة، تلصٌؽة تلمجموعة، وهذه هً فً فرد كل حقوق إلى بل

 فً تلمعثهدتت ممثثلة صٌػ فً وكذلك تلمرأة، ضد تلتمٌٌز أشكثل كل منثهضة بثتفثقٌة تٔختٌثري تلملحق تلبروتوكول
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 وتلسٌثسٌة تلمدنٌة تلخثص بثلحقوق تلدولً تلعهد من (27)تلمثدة  بثِقلٌثت، كمث نجد كذلك تلمتعلقة تلدولٌة وتْعٕنثت

 وفً خثصة، ثقثفٌة حٌثة جمثعتهم فً أفرتد سثبر مع مشترك أقلٌثت بشكل إلى ٌنتمون تلذٌن تِشخثص حق عن تتحدث

 إعٕن حقوق من( 01ؾ 03) تلمثدة وتإكد .تلخثصة لؽتهم تستعمثل وكذلك تلخثصة، دٌثنتهموتلقٌن  ممثرسة

 ٌمكنهم أقلٌثت إلى تلمنتمٌن تِشخثص" :أن على لؽوٌة أو دٌنٌة، أو إثنٌة، أو عرقٌة، أقلٌثت إلى تلمنتمٌن تِشخثص

 ودون جمثعتهم، أفرتد سثبر مع بثٔشترتك وكذلك فردي، تْعٕن بشكل هذت فً تلمبٌنة تلك خثصة حقوقهم، ممثرسة

  ."تمٌٌز أي

: حسب االجتهاد القضائًمفهوم الضحاٌا الجماعٌٌن  /-02

 تللجنة وتجهت حٌث ضد تلمجموعثت، تلمرتكبة تْنسثن حقوق تنتهثكثت بمعثلجة تلدولً تلقضثبً تٔجتهثد تهتم

ومحكمة  تللجنة وقد أوصت هذت، تِصلٌٌن تلسكثن بمجتمعثت قضثٌث تتعلق تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة ومحكمة

 "تِصلٌٌن للسكثن تلمحلً تلمجتمع من تِشخثص من بثلعدٌد فٌهث تلتنكٌل تلتً تم" كالوتو" قضٌة فً تلبٌن تِمرٌكٌتٌن

 تلمدعون كثن ،"أواس تٌنًٌ" ومجتمع "سومو ماٌكانا" قضٌة وفً .(18)بؤكملهث للمجموعة "تجتمثعً ضرر بجبر

 وٌطثلبون تلجمثعٌة تلملكٌة فً لحقهم وقوع تنتهثك ٌشتكون تِشخثص من محدد ؼٌر عدد من متكونة مجموعة

 إجرتءتت من ٌلزم مث بثتخثذ تلدولة أمرت تلحق لهذت تنتهثكثت عثورهث على بعد تلمحكمة تلقضثبٌة، وعلٌه فإن بثلحمثٌة

 مع تلقثنون بثلتوتفق تِصلٌٌن للسكثن تلممتلكثت وإسنثد تلحدود، لترسٌم فعثلة آلٌة من أجل إنشثء تلدتخلً قثنونهث فً

 أواس" ومجتمع" سومو ماٌكانا" تِرتضً ِفرتد وتملٌك تلحدود، ترسٌم تنفٌذ تلتقلٌدٌة و وتلعثدتت وتلقٌم تلعرفً،

شهرت،  (12) لمدة تلمثدٌة تِضرتر عن تلضرر جبر إطثر فً( دؤر 50000)قدره  إجمثلً مبلػ ، وتستثمثر"تٌنًٌ

 بثٔتفثقو، "تٌنًٌ أواس" ومجتمع "سومو لماٌكانا" تلجمثعٌة تلمصلحة خدمثت تهم أو أشؽثل وهذت من أجل تنجثز

تلبٌن  محكمةأن  كمث نجد كذلك، (19)تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة لجنة إشرتؾ وتحت تلمحلً مع تلمجتمع تلمشترك

 أو أشؽثل من ٌتكون ٌمكن أن تلضرر جبر وأن ٌنتهك، أن ٌمكن (تلمجتمع)تلمجموعة  حق بؤن قد أقرت تِمرٌكٌة

 .تلجمثعٌة تلمصلحة تخص خدمثت

 تخرٌج بعد تلحقوق تلجمثعٌة مسؤلة تلشعوج وحقوق تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌة تللجنة تنثولتوفً هذت تلصدد فقد 

 إلى شكوى بتقدٌم تلمجتمعثت هذه قثمت حٌث شركثت تلنفط، قبل من نٌجٌرٌث فً تلمحلٌة "األوغونً" مجتمعثت أرض

 عنصر أسثسً هً تلجمثعٌة تلحقوق أن تللجنة تعتبرت .تلضرر بجبر وطثلبت حقوقهم تلمنتهكة، حول تْفرٌقٌة تللجنة

 عن فضٕ تلمحلٌة تلمجتمعثت متعددة لحقوق تنتهثكثت على تلعثور إفرٌقٌث، وبعد فً تْنسثن حقوق عنثصر من

 لشعج تلعٌش وسبل وتلصحة، تلبٌبة، حمثٌة لضمثن نٌجٌرٌث حكومة إلى ندتء وجهت أعضثبهث حقوق تنتهثكثت

 تقدٌم على تَثثر، وتلعمل بهذه وتلتوعٌة تلبٌبً، لّثر بتقٌٌم وتلقٌثم شثملة، تحقٌقثت إجرتء خٕل من "األوغونً"أرض
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 نفذت تلتً تلؽثرتت ضحثٌث توطٌن إعثدة على ذلك تلمسثعدة فً تْنسثن، بمث حقوق تنتهثكثت لضحثٌث منثسج تعوٌض

 .تلبترول تستؽٕل عملٌثت جرتء من تلمتضررة وتِنهثر لّرتضً شثملة تطهٌر وإجرتء عملٌة تلحكومة، من بؤمر

 ٌستفٌد ضرر وبجبر تلجمثعة بؤكملهث، منه تستفٌد جمثعً ضرر بجبر سوتء حد على تْفرٌقٌة تللجنة وهكذت، أوصت

 .تِفرتد منه

 

 .الحق فً التحقٌق فً االنتهاكات: المحور الثالث

 تفرض تلتً تِسبثج أحد تٔنتهثك، وهذت ترتكج من معروفث ٌكون ٔ تِحٌثن من كثٌر فً أنه إلى تْشثرة تجدر

 أو تلدولة، من بإذن أو تلوتقع، بحكم أو تلقثنون بحكم وكٕء تلدولة قبل من تٔنتهثكثت ترتكج أن وٌمكن ،تلتحقٌق إجرتء

فً  مشثركتهث تلعمومٌة تلسلطثت تنفً تِحٌثن من كثٌر خثصة، وفً أطرتؾ قبل أومن بتوتطبهث، أو بموتفقتهث،

 ؼٌر أو تلقتل حثٔت أٌضث فً ٌنطبق تلتحقٌق فً تلحق أن تلدولً تلقضثبً تٔجتهثد وجد ذلك، فقد ومع .تٔنتهثكثت

. تلدولة إلى تعزى وتلتً ٔ تْنسثن، بحقوق تلتمتع على تإثر تلتً تِعمثل من ذلك

وعلٌه سوؾ تنصج درتستنث فً هذت تلجثنج على تلوقوؾ على تلمصثدر تلقثنونٌة لهذت تلحق وتلمتطلبثت تلوتجج 

 تِفعثل من تلقضثبٌة لؤٌتهث تلخثضعٌن تِفرتد بحمثٌة جمٌع تلدولة وتجج من ٌنشؤتوتفرهث فٌه، هذت بثعتبثره تلتزتم 

 .تْنسثن بحقوق تلتمتع تمنع أن ٌمكن خثصة، وتلتً أطرتؾ قبل من تلمرتكبة

 .للحق فً التحقٌق فً االنتهاكات الدولٌة  المصادر القانونٌة: أوال

 :واإلعالنٌة المعٌارٌة واآللٌات الدولٌة المعاهدات -/01

 وتَلٌثت تلمعثهدتت فً وتلنزٌه توجد وتلمستقل، وتلفعثل، تلفوري، تلتحقٌق فً تلحق إلى صرتحة تْشثرتت أكثر

 مث على تنص تلتً تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة من (12) فً تلمثدة تلحثل هو كمث تلمعثملة، وسوء تلتعذٌج تحظر تلتً

 سبج معقول هنثك كثن كلمثوهذت  ونزٌه، سرٌع تحقٌق بإجرتء تقوم تلمختصة سلطثتهث أن دولة طرؾ كل تكفل" :ٌلً

 ، ومن جثنج آخر فقد(20)"لؤٌتهث تلقضثبٌة  ٌخضع إقلٌم أي فً ترتكج قد تلتعذٌج أعمثل من عمٕ بؤن لٕعتقثد

 بثلوسثبل تلمتعلقة تلمتحدة تِمم مبثدئ بتطبٌق 2000 دٌسمبر /تِول كثنون فً تلمتحدة لّمم تلعثمة تلجمعٌة أوصت

. تلتعذٌج فً للتحقٌق تلفعثلة

 ؤ تلقسري، بحثٔت تٔختفثء تتعلق تلتً تَلٌثت فً أٌضث صرٌح بشكل مضمون تلتحقٌق فً تلحق نوعلٌه نجد أ

 على ":مثٌلً  على تنص وتلتً تلقسري تٔختفثء تِشخثص من جمٌع بحمثٌة تلمتعلق تْعٕن من (13) تلمثدة سٌمث
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 تلحق تلقسري لٕختفثء تعرض قد آخر شخصث أن ٌدعً مشروعة، أو مصلحة علم لدٌه شخص ِي تضمن أن تلدولة

 ونزٌه مبثشر تلشكوى بشكل هذه فً تحقق أن ٌجج وتلتً وتلمستقلة، تلمختصة تلدولة سلطة إلى تقدٌم شكوى فً

 على وتجج ثمة أن" :على تإكد 1993 فٌٌنث لسنة عمل وبرنثمج إعٕن من (62)تلمثدة  نأ نجد وبثلمثل ،"وعمٌق

 حثٔت من حثلة بؤن تٔعتقثد إلى تدعو أسبثج وجدت كلمث بفتح تحقٌقثت تلظروؾ  من ظرؾ أي تحت تلدول  جمٌع

. ..."تلقضثبٌة لؤٌتهث تخضع أرض على قد وقعت تلقسري تٔختفثء

 وتِمثن، تلحرٌة فً وحق تلفرد تلحٌثة فً بثلحق تلمتعلقة تٔنتهثكثت فً أٌضث تحقق أن كذلك تلدولة على وٌجج

 ٌكون" :أن إلى تلتعسفً وتْعدتم تلقضثء نطثق تْعدتم خثرج بشؤن تلمتحدة تِمم مبثدئ تلمبدأ تلتثسع من ٌدعو حٌث

وتْعدتم  تلتعسفً، وتْعدتم تلقضثء، نطثق خثرج تْعدتم فٌهث ٌشتبه تلتً تلحثٔت جمٌع فً ونزٌه معمق تحقٌق هنثك

. "تلصوري

 ولكنه محدد، بثنتهثك أو بثلضرورة بقضٌة مرتبطث لٌس تلتحقٌق وتجج أن تلمتحدة لّمم أخرى آلٌثت أوضحتكمث 

 حقوق عن تلمدتفعٌن بشؤن تْعٕن من( 05ؾ 09)تلمثدة  تلمثثل توجج سبٌل علىؾ ،تٔنتهثكثت جمٌع على ٌنطبق

سبج  هنثك ٌكون إجرتءتت عندمث فتح على تلسهر أو ونزٌه، سرٌع تحقٌق تلقٌثم بإجرتء على تلدولة" :مثٌلً  تْنسثن

 ."تلقضثبٌة لؤٌتهث ٌخضع أي إقلٌم فً حدث قد تِسثسٌة وتلحرٌثت تْنسثن لحقوق تنتهثكث بؤن لٕعتقثد ٌدعو معقول

: الممارسة واالجتهاد القضائً /-02

 أنه إٔ تٔنتهثكثت، بثلتحقٌق فً تٔلتزتم إلى صرتحة تشٌر ٔ تْنسثن حقوق معثهدتت جمٌع أن من بثلرؼم

 تْنسثن حقوق تنتهثكثت ضحثٌث لجمٌع أن تْنسثن هٌبثت حقوق كل قبل من علٌه تلمتفق تلتفسٌر من بوضوح ٌستخلص

 ومن تلبدٌهً .تلفعثل تْنصثؾ فً تلحق لهم كمث تٔنتهثكثت، هذه فً ومستقل ونزٌه، فوري، وفعثل، تحقٌق فً تلحق

 مبٌن هو كمث ٌفرض تلذي تْنصثؾ تلفعثل عنثصر من تِول تلعنصر هو شثمل تحقٌق إجرتء أن ذلك على عٕوة

 وتلذي ،(21)تلعقثج  من تْفٕت لمسؤلة تلفرعٌة للجنة تلخثص أكده تلمقرر مث وهذت ،للوقثبع شثمل تحقٌق إجرتء أعٕه

 .وفعثل عثدل إنصثؾ على تلحصول فً تلحق منهو جزء  تٔنتهثكثت فً تلتحقٌق فً تلدول وتجج أن تعتبر

تلممثرسة تلقضثبٌة تلتً تصدر عن تلهٌبثت تلدولٌة وٌمكن تلقول أن تٔجتهثدتت تلقضثبٌة تلدولٌة تلنثتجة عن 

وتْقلٌمٌة تعتبر مصدرت من مصثدر تلحق فً تلتحقٌق فً تٔنتهثكثت، وعلٌه تتجسد هذه تٔجتهثدتت من خٕل 

 :تَلٌثت تلحقوقٌة تلدولٌة وتْقلٌمٌة تلتثلٌة
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 :بها الخاصة واإلجراءات اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة -أ

 فً ونزٌهة وشثملة، تحقٌقثت فعثلة، بإجرتء تلمتعلق تلدول وتجج مرترت تْنسثن لحقوق تلمتحدة تِمم لجنة أكدت

 حثٔت أو تلتعسفً، أو تْعدتم  تلقضثء، نطثق سٌمث تْعدتم خثرج ؤ تْنسثن، لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت إدعثءتت

 مثل بثللجنة تلخثصة تْجرتءتت ممثلو بهث أدلى ممثثلة هنثك توصٌثت حٌث نجد أن، أو تلتعذٌج تلقسري، تٔختفثء

 بثستقٕل تلمعنً تلمرأة، وتلمقرر تلخثص ضد بثلعنؾ تلمعنً تلخثص بثلتعذٌج، وتلمقرر تلمعنً تلخثص تلمقرر

 وتلصوري، تلتعسفً وتْعدتم تلقضثء، نطثق تْعدتم خثرج بحثٔت تلمعنً تلخثص وتلمقرر وتلمحثمٌن، تلقضثة

  .تلقسري بحثٔت تٔختفثء تلمعنً تلعمل وفرٌق

 :المتحدة األمم معاهدات بموجب المحدثة الهٌئات -ب

 أن تلدول على":أن تلعهد من (06) تلمثدة بشؤن (06) رقم تلعثم تعلٌقهث فً 1982سنة  تْنسثن حقوق لجنة أعلنت

 على تنطوي قد ظروؾ فً وتلمختفٌن تلمفقودٌن حثٔت تِشخثص فً تلدقٌق للتحقٌق فعثلة وإجرتءتت وسثبٕ تضع

 على ٌجج أنه "كوانتٌروص دي المٌدا دي" قضٌةمن خٕل  تللجنةرأت  عثم مرور وبعد، "تلحٌثة  فً تلحق تنتهثك

 تٔلتزتم بعد هذت تللجنة ضمنتهذت وقد ، سرتحه إطٕق تؤمٌنأنه ٌجج و مختفً،تل لشخصل حدث مث أن تكشؾ تلدولة

 ضرورة على تللجنة أكدتفقد وبثلمثل،  .تلعهد من (03ؾ  02)تلمثدة  فً تلمكفول تلفعثل تْنصثؾ فً تلحق فً ذلك

 تلشكثوى فً تلتحقٌق تلمختصة تلسلطثت على ٌجج" :تلمعثملة، وذكرت بؤنه وسوء تلتعذٌج إدعثءتت فً تحقٌق فتح

تستخدتم  فً تلتحقٌق تلدولة على تللجنة أوجبت كمث ،"فعثٔ تْنصثؾ لٌكون وبصورة محثٌدة  تلفور على تلمرفوعة

 .مفرط بشكل للقوة تلشرطة

: اإلنسان لحقوق البٌن األمرٌكٌتٌن ومحكمة اللجنة -ج

 بثتخثذ قثنونً وتجج أن على تلدولة"  :ـج "رودرٌغٌز فٌالسكٌز" قضٌة فً حكمهث فً تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة أقرت

 تلتً تٔنتهثكثت فً جدي تحقٌق ْجرتء لهث تلمتثحة تلوسثبلوتستخدتم  تْنسثن، حقوق تنتهثكثت لمنع معقولة إجرتءتت

 عدم أو تلتحقٌق ؼٌثج بؤن وقضت ممثثلة، أخرى قضثٌث فً تلحكم هذت تلمحكمة ولقد كرست ،"إقلٌمهث فوق ترتكبت

 تلمثدة بموجج عثدلة فً محثكمة وتلحق ،(25)تلمثدة  بموجج تلقضثبٌة تلحمثٌة فً للحق تنتهثكث ٌشكٕن فعثلٌته

 أن تلمحكمة وقد أوضحتكمث . من تٔتفثقٌة( 01ؾ 01) تلمثدة تحت تلدولة تلتزتم عن نثجمثن وكٕهمث ،(08)

 فً للتحقٌق تثم كثنعدتم ٌفهم تلذي تلعقثج من تْفٕت بمكثفحة تلتزتمثت تلدولة من جزء هو وتلمعثقبة بثلتحقٌق تٔلتزتم

 ،تِمرٌكٌة تحمٌهث تٔتفثقٌة تلتً تلحقوق تنتهثكثت عن تلمسبولٌن وإدتنة ومحثكمة، وتعتقثل، تٔنتهثكثت، ولمتثبعة،

 من تْفٕت هذت ِن تلوضع، هذت مكثفحة من أجل لهث تلمتثحة تلقثنونٌة تلوسثبل جمٌع تستخدتم تلدولة وتجج منأنه و
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 تلمحكمة ربهم، وتعتبرتوأقث تلضحثٌث معثنثة وٌكرس تكرترهث، تْنسثن على حقوق تنتهثكثت مرتكبً ٌشجع تلعقثج

 .لٕتفثقٌة تنتهثكث تلتحقٌق ؼٌثج تقرٌبث تلحثٔت كل فً لحقوق تْنسثن تِمرٌكٌة

: اإلنسان لحقوق األوروبٌة المحكمة -د

 بحدوث إدعثء هنثك كثن كلمث تلمتحدة أنه تلمملكة ضد "ماكان" قضٌة فً تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة قررت

 .تلحٌثة فً تلحق حمثٌة تلدولة وتجج من ِنه تلوقثبع، فً من تلتحقٌق ٔبد تلدولة وكٕء أحد ٌد على حق وجه دون قتل

 أي هنثك تكن لم إذت ٌنتهك أن ٌمكن ِقثربه أو للضحٌة تلفعثل تْنصثؾ فً تلحق أن ٔحق فً وقت تستنتجتقد و

 من طتلح أو تلٕإنسثنٌة، بثلمعثملة بثلتعذٌج، أو إدعثءتت هنثك كثنت كلمث أنه أٌضث أقرت وقد تلتحقٌق، فً فعثلٌة

. تْدعثءتت هذه فً تلمتمعن تلتحقٌق ٌتطلج تلمعثملة تلتعذٌج أو لهذت تلتعرض عدم فً تلحق فإن تلكرتمة،

 .فً االنتهاكات التحقٌق الحق فً مقتضٌات: ثانٌا

 ٌإد لم إذت نثقصث ٌكون بثلضرورة ٔ تلتحقٌق أن هذت وٌعنً بثلنتٌجة، ولٌس بثلوسٌلة تٔلتزتم هو تلتحقٌق وتججإن 

فإنه  تلدولٌة للمعثٌٌر وفقث تلتحقٌق يتجر تلسلطثت دتمت بثٔنتهثك، ومث تلمحٌطة وتلظروؾ للوقثبع كثمل توضٌح إلى

، تلتحقٌق فً تتوفر أن ٌنبؽً تلتً تلشروط من عددت قد وضع تلقضثبً تلدولً تٔجتهثدوبثلتثلً نجد أن  ،ٌعد كثمٕ

 :ي كثلتثلًوه

: ومستقال ،وشامال ،اونزٌه ،وعاجال ،ارسمً ٌجب أن ٌكون التحقٌق /-01

 وتلحٌثد،  وتٔستقٕل، وتلشمولٌة، تلسرعة، تحقٌق هً إجرتء فً للحق تلجوهرٌة تِسس أن إلى تْشثرة تلمهم من

 .أقثربهم أو تلضحثٌث قبل شكوى من دون تلتحقٌق مبثشرة تتم أن وٌجج

 تٔنتهثكثت فً سثهمت قد هذه تلهٌبة تكون أٔ أي مستقلة، هٌبة به تضطلع أن ٌجج مستقٕ تلتحقٌق ٌكون ولكً

 أكفثء، تلمحققون" :ٌكون أن ٌجج تلتعذٌج فً بثلتحقٌق تلمتحدة تلمتعلقة تِمم مبثدئ فحسج وهكذت، تلتحقٌق موضوع

 تِمم تلمتحدة مبثدئ وتنص ،"تعٌنهم تلتً تلجهة وعن تٔنتهثك، تلذٌن ترتكبوت فٌهم تلمشتبه ومستقلٌن عن ومحثٌدٌن،

 تلعثمة تلسلطثت على فإنه مٕبمة، تلتحقٌق ؼٌر كثنت إجرتءتت إذت أنه على تلقضثء نطثق خثرج تْعدتم عملٌثت بشؤن

 على بنثءت تللجنة هذه أعضثء تختٌثر وٌتمهذت  .ممثثلة هٌبة بوتسطة أو مستقلة للتحقٌق لجنة بوتسطة تلتحقٌق توتصل أن

 جهة أو مإسسة أي مستقلٌن عن تِعضثء ٌكون أن ٌجج تلخصوص وجه كؤفرتد، وعلى وتستقٕلهم نزتهتهم وكفثءتهم

 أن عثم بوجه تلضروري من أنه تلمحكمة تِوروبٌة ترىمن جهتهث و ،تلتحقٌق موضوع ٌكون أن ٌمكن شخص أو

 وقعت، وهذت تلتً تِحدتث فً تلمتورطٌن أولبك عن وبعٌدٌن محثٌدٌن إجرتء تلتحقٌق عن تلمسبولٌن تِشخثص ٌكون

  .تلموضوعٌة تٔستقٕلٌة أٌضث ولكن تلمإسسً، أو تلهرمً تٔرتبثط تنعدتم فقط ٌعنً ٔ
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 من ٌكون بإجرتء تلتحقٌق، وأحٌثنث ٌقوم من قبل من وتِحكثم لّفكثر قبلً تصور وجود عدم تلحٌثد ٌفترضو

 أو تْثنٌة، أو تلعرقٌة، تِقلٌثت أعضثء ضد موجهة تٔنتهثكثت فٌهث تكون تلتً تلحثٔت فً تلحٌثد ضمثن تلصعج

 ٌجعل تشرٌع سنأن  تلعنصري تلتمٌٌز على لجنة تلقضثء أقرت وفً هذت تلصدد فقد، تلجمثعثت من ؼٌرهث أو تلدٌنٌة

 من أنهو تٔتفثقٌة، فً تِطرتؾ تلدول ٔلتزتمثت كثمٕ تمتثثٔ ذتته حد فً ٌمثل ٔ جنثبٌة تلعنصري جرٌمة تلتمٌٌز من

. تٔنتهثك فً وعنثٌة سرعة بكل تلتحقٌق تلدولة وتجج

: االنتهاكات فً المتورطٌن االقتضاء على العثور، وعند على قادرا التحقٌق ٌجب أن ٌكون /-02

 تلتحقٌق ٌكون أن ٌجج أنه علىتْنسثن  لحقوق تِمرٌكٌة تلبٌن ومحكمة تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة أكدت

  .هذه تٔنتهثكثت عن تلمسبولٌن هوٌة عن تلكشؾ قثدرت على

 هوٌة على تلجمهور ٌطلع ٌنبؽً أن تلطوعً أنه ؼٌر أو تلقسري تٔختفثء بحثٔت تلمعنً تلعمل فرٌق أكد مثك

 هوٌة عن فضٕ تٔختفثء، حثٔت إلى تإدي تلتً تلسٌثسثت وتلممثرسثت وضع عن ولٌنإتلمس وهوٌة تلضحثٌث،

  .ذلك على شجعوهم أو سثعدوهم تلذٌن وأولبك تٔختفثء، ترتكبوت تلذٌن تِشخثص

 تلملقى على بثٔلتزتم تفً ٔ تلحقثبق، فإنهث لتقصً لجنة وجدت إذت أنه وتضح بشكل تلبٌن تِمرٌكٌة وأقرت لجنة

 بشكل تٔنتهثكثت فً تلتحقٌق تولت إذتإٔ  تْنسثن، لحقوقتِمرٌكٌة  تٔتفثقٌة من (01ؾ 01)للمثدة  طبقث تلدولة عثتق

 ومنح تعوٌضثت تلعدتلة، إلى وتقدٌمهم تلجنثة، هوٌة تحدٌد على تلقدرة إلى تفتقر قضثبٌة هٌبة ؼٌر كثنت إذت أو جزبً،

  .تلضحثٌث إلى

: التحقٌق هٌئات سلطات /-03

 سلطة تلخصوص وجه فعثل، وعلى تحقٌق ْجرتء تلٕزمة وتلسلطثت تلموترد على هٌبثت تلتحقٌق تتوفر أن ٌجج

 .تلمثول على تلشهود إجبثر

: التحقٌق فً وأقاربهم الضحاٌا مشاركة /-04

 تِوروبٌة تلمحكمة أكدتقد و ،إلٌه تلوصول فً تلحق وأسرهم للضحثٌث ٌكون وأن علنٌث تلتحقٌق ٌكون أن ٌجج

 لحمثٌة تلضروري بثلشكل تْجرتءتت فً وأسرهم إشرتك تلضحثٌث ٌجج أنه على تٔتجثه هذت فً تْنسثن لحقوق

ذتت  بثلمعلومثت وتزوٌدهم تْجرتءتت، فً تلضحٌة آبثء إشرتك ضرورة على أكدت كمث تلمشروعة، مصثلحهم

 وإبٕغ تلقضثٌث حفظ تلمتثبعة أو عدم قرترتت حٌثٌثت تعرض أن تلمحكمة على ٌجج بؤنه كذلك تلصلة، وقضت

 .تلضحثٌث ِسر محتوتهث
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: والترهٌب التهدٌد من والشهود وأقاربهم الضحاٌا حماٌة /-05

 بثِلم تؤثرهث تلطوعً عن ؼٌر أو تلقسري تٔختفثء حثٔت حول تِول قرترهث منذ تلعثمة تلجمعٌة أعربت

نجد أن  1987      لعثم (42/142) تلقرتر صدور ومنذ ،تلضحٌة ِقثرج تٔختفثء حثٔت تسببه تلذي وتٔضطرتج

 قد معثملة سوء أو ترهٌج أي من تلمختفٌن أسر تِشخثص إجرتءتت لحمثٌة بثتخثذ تلحكومثت تلعثمة تنثشد تلجمعٌة

 تِشخثص جمٌع حمثٌة إعٕن من (03ؾ 13)تلمثدة  فً أٌضث وأسرهم تلضحثٌث وتجج حمثٌة وورد لهث، ٌتعرضون

. تلقسري من تٔختفثء

: توثٌق عناصر األدلة /-06

أي  توثٌق ٌجج" :بؤنه منثهضة تلتعذٌج لجنة أوصت حٌث تِدلة، جمٌع وتوثٌق جمع ٌجج فعثل تحقٌق ْجرتء

 تلضحٌة، على تظهر قد تلتً تلجنسً تلعنؾ آثثر ٔسٌمث تلحٌثة، فً تلحق تنتهثك حثٔت فً عٕمة من عٕمثت تلتعذٌج

 تلتعذٌج، كمث أٌضث ولكن فقط، تلقتل تلتحقٌق ٌشمل ٔ حتى تلشرعً تلطج تقثرٌر فً هذه تِدلة تدرج أن وٌنبؽً

 سوء أشكثل من وؼٌره معثٌنة تلتعذٌج من ٌتمكنوت حتى مهنٌث تِطبثء تإهل بؤن تلطرؾ تلدولة أٌضث تللجنة أوصت

  ."تلمعثملة

 تحدٌد تلمنثسبة تَلٌثت من تلتقنٌة وؼٌرهث تلوسثبل طرٌق وعن كذلك، تلدولة أن على تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة ورأت

 بصمثت على وتلحفثظ هو، كمث تلجرٌمة مسرح على تلمحثفظة أن وتعتبرت تلضحثٌث، وجثمثن وهوٌثت، موتقع،

 أجزتء هً جروح تلضحٌة وتصوٌر تلمٕبس، وفحص تلمختبرٌة، تلفحوص وإجرتء تلدم، عٌنثت تِصثبع، وأخذ

 .(22)تلتحقٌقثت من أسثسٌة

: معهم التحقٌق أثناء المسئولٌن توقٌف /-07

 تلهٌبثت متزتٌد بشكل إلٌه مث تدعو وهذت معهم، تلتحقٌق أثنثء تلمسبولٌن توقٌؾ على تلدولٌة تَلٌثت بعض تنص

ومبثدئ  تلقسري، تٔختفثء من تِشخثص جمٌع بحمثٌة تلمتعلق تْعٕن تْنسثن، وحسج حقوق عن بثلدفثع تلمعنٌة

 إبعثد ٌجج فإنه تلتعذٌج، تلتحقٌق فً بشؤن تلمتحدة تِمم ومبثدئ  تلقضثء، نطثق خثرج تْعدتم بشؤن تلمتحدة تِمم

 سوتء سلطة،تل ممثرسة من تمكنهم وظٌفة أي عن تلسٌبة أصنثؾ تلمعثملة من وؼٌرهث تلتعذٌج، أعمثل فً تلمتورطٌن

. تلتحقٌقثت ٌجري من على وأٌضث وأسرهم، وتلشهود تلشكثوى مقدمً على ؼٌر مبثشرةم أ مبثشرة كثنت

 توقٌؾ ٌجج" :أنه أكدت تِولى ثحً هذت، من أبعد إلى تلتعذٌج منثهضة ولجنة تْنسثن حقوق لجنة وذهبت

 تْنسثن خٕل لحقوق خطٌرة تنتهثكثت ترتكبوت قد أن ٌكونوت ٌحتمل وتلذٌن رسمٌة، وظثبؾ ٌشؽلون تلذٌن تِشخثص

 ."هذه تْدعثءتت فً تلتحقٌق أثنثء تلعمل
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: التحقٌق مجرٌات على العموم إطالع /-08

 تلتقرٌر ٌصؾ أن وٌجج توصل إلٌهث، تلتً تلنتثبج وبكشؾ تلمّ، على فورت تقرٌره بنشر إٔ مجدٌث تلتحقٌق ٌكون ٔ

تلشهود،  بؤسمثء قثبمةوضع و إلٌهث، تلتوصل تم تلتً تلنتثبج قثمت علٌهث تلتً وتِدلة وقعت، تلتً تِحدتث بثلتفصٌل

 وتلمحكمة تْنسثن، لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌتٌن ولجنة تلمحكمة وطثلبت ، لهم حمثٌة هوٌتهمحجج  تم تلذٌن أولبك عدت

 إلٌهث تتوصل تلتً تلنتثبج بإعٕن وتلشعوج أٌضث تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌة وتللجنة تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة

 .تلتحقٌقثت

 

 .الحق فً معرفة الحقٌقة: المحور الرابع

 معرفة أجل من ككل تِقثرج، وتلمجتمع من وؼٌرهم أسرهم، وِفرتد للضحثٌث، حق هو تلحقٌقة معرفة فً إن تلحق

 تلتحقٌق ؼٌثج إن .تلتحقٌق وفً تْنصثؾ فً للحق ونتٌجة أسثس نفسه وهو تْنسثن لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت حقٌقة

 معثملة تلحقٌقة تلحق فً إنكثر ٌشكل حٌث تلضحٌة، ِسرة أكبر معثنثة تِحٌثن بعض فً ٌسبج حثٔت تٔختفثء فً

 .ومهٌنة ؤ إنسثنٌة، قثسٌة،

 حق أنه حٌث من تلضحثٌث وأقثربهم، مطثلج من ؼٌره عن مستقل حق أٌضث تلحقٌقة معرفة فً تلحقكمث ٌعتبر 

أن ، وعلٌه سنحثول إنسثن كل حقوق تحترتم ضمثن وتجج ٌنجم عن للدولة موضوعٌث تلتزتمث وبثعتبثره ككل، للمجتمع

. نعثلج هذت تلحق فً ظل كل من تلقثنون تلدولً تْنسثنً وتلقثنون تلدولً لحقوق تْنسثن

 .اإلنسانً الدولً على ضوء القانونالحق فً معرفة الحقٌقة : أوال

 ظهر حٌث تْنسثن، حقوق آلٌثت فً تِخذ به تم تْنسثنً تلقثنون فً رتسخ كحق تلحقٌقة معرفة فً تلحق مفهوم إن

 من ٌلٌهث ومث (18)و ٌلٌهث ومث (15)تلموتد  وتنص تلطوعً، ؼٌر أو تٔختفثء تلقسري سٌثق فً تِولى للمرة تلحق هذت

 تلطرؾ وتلمرضى من تلجرحى هوٌة عن وتلكشؾ وتلرعثٌة، بثلبحث، تٔلتزتم على وتلثثنٌة جنٌؾ تِولى تتفثقٌة

 جمع كٌفٌة تلمثدتٌن تشرح كمث هوٌة تلموتى، عن وتلكشؾ تلبحث وكذلك لهم، تلضروري تلعٕج وتوفٌر تلخصم،

 من ٌلٌهث ومث (136)تلمثدة و تلثثلثة، جنٌؾ تتفثقٌة من ٌلٌهث ومث (122) تدةتلم بثلمثل تلموتى، وتلزم ودفن تلمعلومثت

 من (32)تلمثدة نجد أن  ذلك من وتِهم ،وتلمدنٌٌن تلحرج أسرى عن تلمعلومثت بجمع تلرتبعة تلدولة جنٌؾ تتفثقٌة

 إلى صرتحة تشٌر تلمسلحة تلدولٌة تلنزتعثت ضحثٌث حمثٌة تنظم وتلتً جنٌؾ، ٔتفثقٌثت تِول تْضثفً تلبروتوكول

 من طرؾ كل بثلتزتم تقضً تلبروتوكول نفس من (1ؾ 33) تلمثدة كمث أن، أقثربهم مصٌر معرفة فً تِسر حق

 من كل مفقودون، وعلٌه فإن بؤنهم معثدٌة جهة قبل من عنهم تْخبثر تم تِشخثص تلذٌن عن بثلبحث تلنزتع أطرتؾ
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معرفة تلحقٌقة،  فً تلحق صمٌم من همث - تلمفقودٌن عن وتلبحث أقثربهم، مصٌر عن إبٕغ تِسر -تٔلتزتمٌن هذٌن

 .تْنسثن لحقوق تلدولً تلقثنون فً ٔحق وقت فً به تٔعترتؾ تم هذت وقد

 فً تلمسثعدة على أطرتؾ تلنزتع (23)تِحمر وتلهٕل تِحمر للصلٌج تلدولً تلمإتمر حث تٔلتزتمثت هذه ولتعزٌز

 تلمفقودٌن إحصثء أثنثء تلوطنٌة وتلجمعٌثت للصلٌج تِحمر تلدولٌة تللجنة مع وتلتعثون تلموتى، قبور على تلعثور

 تلمفقودٌن، تِشخثص مصٌر من تلتحقق فً تسثعد أن ٌمكن إجرتءتت أي تتخثذ تلدول على تلمإتمر وحث وتلموتى،

 فوق تحدث تلتً تٔختفثء من حثٔت حثلة كل فً مستفٌضة درتسة وإجرتء تٔختفثء، حثٔت منع  تلحكومثت من وطلج

 طلج على تبنثء تلمتفرقٌن أفرتدهث أثر بثقتفثء تِسر شمل ٌبدأ جمع أن ٌجج أنه كذلك تلمإتمر قد أكدعلٌه ؾو .أرتضٌهث

 من تِحمر تلوطنً تلهٕل أو تلدولً تِحمر تلصلٌج من كل أنشطة تسهٌل إلى تلدول كذلك منهم، كمث دعث وتحد كل

 عن معلومثت على تلحصول فً وحق تِسر حثجةعلى  وأكد تلمهمة، تلمعلومثت إلى تلوصول إمكثنٌة منحهم خٕل

 حثفً تِخٌر و ،مفقودٌنتل ن منٌعتبرو تلذٌن وتلمقثتلٌن تلحرج تلمفقودٌن أسرى ذلك فً بمث تلمفقودٌن، تِشخثص

 .تلمفقودٌن أقثربهم مصٌر عن بمعلومثت تِسر تزود أن تلمسلحة فً تلنزتعثت تِطرتؾ تلدول بقوة تلمإتمر

 أقثربهم مصٌر معرفة فً حق تِسر على تلمفقودٌن تِشخثص بشؤن قرترتتهث فً تلتؤكٌد تلعثمة تلجمعٌة أعثدتقد و

 ٔتفثقٌثت تِول تْضثفً تلبروتوكول من (32)تلمثدة  فً تلمنصوص علٌه وتلحق تلمسلحة، تلنزتعثت فً تلمفقودٌن

 تبتدتء من تقدٌر أبعد وعلى تلظروؾ، بذلك تسمح وحثلمث مسلح، نزتع فً طرؾ كل ٌجج على" :أنه وأكدت جنٌؾ،

 ، وهذت على"تلخصم تلطرؾ قبل مفقودون من أنهم أعلن تلذٌن تِشخثص عن ٌبحث أن تلعدتبٌة لّعمثل تلفعلٌة تلنهثٌة

 تلدول تلعثمة تلجمعٌة تطثلجفً هذت تلصدد و ،تِول تلبروتوكول تْضثفً من (33) تلمثدة فً علٌه تلمنصوص تلنحو

 تلمفقودٌن عدتد فً تلمعتبرٌن تِشخثص ومصٌر هوٌة عن للكشؾ خطوتت فورٌة تتخذ أن مسلح نزتع فً تِطرتؾ

 لحثٔت تِطفثل تٔهتمثم من درجة أقصى تولً بؤن تلدول أٌضث تلعثمة تلجمعٌة تلنزتع تلمسلح، وقد طثلبت فً

. هوٌتهم عن وتلكشؾ هإٔء تِطفثل عن للبحث تلمنثسبة تْجرتءتت وتتخثذ ،تلمسلحة تلنزتعثت فً تلمفقودٌن

 تلدولً للقثنون تِمم تلمتحدة قوتت بثحترتم متعلقة وقوتعد مبثدئ تلمتحدة لّمم تلعثم تِمٌن أصدر وبثلمثل

 وتلجرحى، تلمرضى، أفرتدهث مصٌر معرفة فً حق تِسر تلمتحدة تِمم قوتت تحترتم على تنص وتلتً تْنسثنً،

. وتلمتوفٌن

 .اإلنسان لحقوق الدولً على ضوء القانونالحق فً معرفة الحقٌقة : ثانٌا

 تٔجتهثد خٕل من تطور مفهومث قثنونٌث تْنسثن لحقوق تلدولً تلقثنون إطثر فً تلحقٌقة معرفة فً تلحق ٌعتبر

 :وتْقلٌمٌة، وهً كثلتثلً تلدولٌة تْنسثن حقوق لهٌبثت تلقضثبً
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: منظومة األمم المتحدة /-01

 بحقوق تلمعنٌة تللجنة فً تجتهثد مكرس تْنسثن لحقوق تلدولً تلقثنون إطثر فً تلحقٌقة معرفة فً تلحق إن

 أصثج نيتللذ وتْجهثد تلقلق تتفهم أنهث "كوانتٌروس دي دي المٌدا" قضٌة فً 1981 عثم فً أشثرت حٌث تْنسثن،

 مث فً معرفة تلحق لهث تلبٕغ صثحبة ومكثنهث، وأن مصٌرهث بشؤن تلشكوك وتستمرتر تختفثء تبنتهث، جرتء من تِم

 (07)للمثدة  طبقث تبنتهث منهث عثنت لٕنتهثكثت تلتً ضحٌة أٌضث تِم تكون بذلك إخبثرهث ٌتم لم مث وإذت ٔبنتهث، حدث

 ولٌس موضوعٌث حقث تلحقٌقة معرفة فً تلحق تلحثلة هذه فً تعتبرت أن تللجنة إلى تْشثرة جدت تلمهم ومن ،تلعهد من

 تلمعثملة ضروج ؼٌره من أو للتعذٌج تلتعرض عدم فً تلحق تنتهثك ٌسثوي تلحق هذت تنتهثك وأن حق إجرتبً، مجرد

 .تلمهٌنة أو تلٕإنسثنٌة، أو تلقثسٌة،

 أوضحت قد تْنسثن حقوق لجنة تلقسري، فإن تٔختفثء بحثٔت تلبدتٌة فً مرتبطث تلحقٌقة معرفة فً تلحق كثن وإذت

 .عثم بشكل حقوق تْنسثن تنتهثكثت على أٌضث ٌنطبق تلحق هذت أن

 بحثٔت تلمعنً تلعمل موقؾ فرٌق إلى فبثْضثفة تلحقٌقة، معرفة فً تلحق تِخرى تلمتحدة تِمم آلٌثت أكدت كمث

 لّمم تلعثمة تلمبثدئ مشروع بتبنً تْنسثن حقوق أوصت لجنة أعٕه، إلٌه تلمشثر تلطوعً ؼٌر أو تلقسري تٔختفثء

 حق"و ،" تلذتكرة وتجج"و ،"تلحقٌقة معرفة فً تلمطلق تلحق" تتضمن تلتًو تلعقثج، من تْفٕت بشؤن تلمتحدة

. "تلحقٌقة معرفة فً تلحق لتفعٌل تلٕزمة تلضمثنثت"و ،" تلحقٌقة فً معرفة تلضحثٌث

: اإلنسان لحقوق البٌن األمرٌكٌتٌن ومحكمة اللجنة /-02

 تلموتد( تلقضثبٌة  تلحمثٌة عثدلة، وفً محثكمة على تلحصول فً تلحق من تلحقٌقة معرفة فً تلحق تللجنة تستلهمت

 تٔتفثقٌة من 13 تلمثدة(  تلمعلومثت على تلحصول وتلحق فً ،)تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة من تٔتفثقٌة 15و 8

تلحصول  فً تلشرعً ورٌثه أو تلضحٌة إطثر حق فً تلحقٌقة معرفة فً تلحق ، وقد ضمنت)تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة

 من خثصة تلمختصة، أجهزة تلدولة مسإولٌثت من ٌقثبلهث ومث بثٔنتهثك تلمتعلقة تلحقثبق حول توضٌحثت هثمة على

 تلحقٌقة معرفة فً بثلحق أقرت أنهث كمث تٔتفثقٌة، من (25و8 )تلموتد  فً تلمقررة وتلمحثكمة تلتحقٌق إجرتءتت خٕل

تلحق  من كجزءوهذت  فٌهث، شثرك ومن تلخثصة، وظروفهث وقعت، تلتً تِحدتث حقٌقة ىتلجمهور عل وإطٕع كثملة،

. تْنسثن حقوق تنتهثكثت تلضرر عن جبر فً

 فً وتلحق تلحقٌقة عن تلقضثبً فً تلبحث تلحق هو تلبٌن تِمرٌكٌة لجنة توضٌح حسج تلحقٌقة معرفة فً تلحق إن

 مثل قضثبٌة ؼٌر هٌبة تحل أن ٌمكن ٔ تٔنتهثكثت، حٌث مرتكبً تلقضثبٌة على تلعقوبثت بإنزتل وتلمطثلبة تلتحقٌق،

 تلمهمة تلمسثهمة من تلرؼم على أنه تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة تللجنة ترىوعلٌه ، تلحق هذت محل تقصً تلحقثبق لجنة
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 فإن تلوطنٌة، تلمصثلحة تٔنتهثكثت، وتعزٌز بؤخطر تلمحٌطة تلحقثبق عن تلكشؾ فً تلحقثبق تقصً لجنة تلتً قدمتهث

 إلى للوصول ضرورٌة كوسٌلة تلقضثبٌة تْجرتءتت عن منثسبث بدٌٕ ٌعتبر أن ٌمكن ٔ به تضطلعت تلذي تلدور

 خطوة فً لتشكل ولكن محثكمثت، هنثك تكون ٔ لكً أنشبت كونهث فً تكمنٔ  تقصً تلحقثبق لجثن قٌمة إن .تلحقٌقة

 أن ٌمكن ٔ تلحقثبق تقصً إنشثء هٌبة فإن كذلك تلمطثؾ، نهثٌة فً تلعدتلة سٌثدة هدؾ وتحقٌق تلحقٌقة، معرفة تتجثه

 وتحدٌد تختصثصهث، إطثر فً ترتكبت تلتً تٔنتهثكثت فً تفوٌضه بثلتحقٌق ٌمكن ٔ تلذي تلدولة تلتزتم عن بدٌٕ ٌكون

 أجل من )تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة من 01ؾ 01 تلمثدة( للضحثٌث  تلكثفً تلضرر جبر وضمثن عنهث، ومعثقبتهم، تلمسبولٌن

 .تلعقثج من تْفٕت مكثفحة فً تلمتمثلة تلجوهرٌة تلضرورة ضمثن

 تلتً تلدول بؤن قضت ولكنهث معرفة تلحقٌقة، فً تلحق مسؤلة تَن حتى تجنبت قد تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة وقد كثنت

 فً تلحق تنتهك تلشكثوى مقدمً أقثرج هوٌة عن وتلكشؾ أجل تلعثور من قضثبٌة إجرتءتت من ٌلزم مث تنفذ ٔ

. (24)عثدلة محثكمة فً تلعدتلة وتلحق إلى تلوصول

: األوروبًالنظام  /-03 

 مع أقرت أنهث تلحقٌقة، إٔ معرفة تلحق فً عن صرتحة تتحدث لم تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة أن من بثلرؼم

 تلجسٌمة، تٔنتهثكثت هذه فً بثلتحقٌق تلدولة قٌثم عدم أن تلقسري، وتعتبرت تٔختفثء ضحثٌث أقثرج بمعثنثة ذلك

 كورت قضٌة وفً ،وتلٕإنسثنٌة تلقثسٌة للمعثملة تلتعرض عدم فً تلخثص لحقهم تنتهثكث ٌشكل بثلنتثبج تِقثرج وإبٕغ

 تنتهثك بمثثبة تلمختفً عن معلومثت تقدٌم عن تقثعس تلسلطثت تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة تعتبرت تركٌث ضد

 وقد أكدت تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة تٔتفثقٌة من (03)تلمثدة  حسج وتلٕإنسثنٌة وتلمعثملة تلقثسٌة تلتعذٌج لحظر

 .ٔحقة قرترتت فً تٔستنتثج هذت تلمحكمة

 تِوروبٌة تٔتفثقٌة على أٌضث بنثء أحكثمهث أسست تلتً وتلهرسك تلبوسنة حول تْنسثن حقوق ؼرفة وقررت

 مقدمً بإبٕغ "سربسكا" جمهورٌة سلطثت قٌثم عدم أن ، 1995سنة " سرٌبرٌنتسا مجزرة" قضٌة فً تْنسثن لحقوق

 وفعثل فً جدي تحقٌق إجرتء فً وفشلهث ،)مفقود 7500 حوتلً(  تلمفقودٌن أقثربهم مصٌر ومكثن عن تلطلبثت

 فً ولحقهم تْنسثن، تِوروبٌة لحقوق تٔتفثقٌة من (03)للمثدة  تنتهثك بمثثبة تلضحثٌث ِقثرج بثلنسبة هو تلمذبحة

 تعتبرتقد  و. تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تٔتفثقٌة من (08)بموجج تلمثدة  تلمكفول وتلعثبلٌة تلخثصة حٌثتهم تحترتم

 بل فً فقط، تلضحثٌث مصلحة فً لٌس تلتحقٌق إجرتء فً تلحق تلبٌن تِمرٌكٌة أن لجنة تْنسثن، وكذلك حقوق ؼرفة

 فً  ومفصل ومفٌد، كثمل، ومعمق، تحقٌق بإجرتء " سربسكا" جمهورٌة علٌه بنثءت وأمرت ككل، تلمجتمع مصلحة
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 فً تلدولة دور وللعموم تَخرٌن، ولّقثرج للمدعٌن، تشرح أن أجل من" سرٌبرٌنٌتشا" بمجزرة تلمحٌطة تِحدتث

 .تلضحثٌث وجود ومكثن ومصٌر تلحقثبق، لتؽطٌة ذلك بعد تلتً بذلتهث وتلجهود تلمجزرة

 

 .كإحدى وسائل إنهاء االنتهاك والترضٌةرد الحقوق، وجبر الضرر، وإعادة التأهٌل : المحور الخامس

 تلدولً، تلقثنون مبثدئ من أسثسٌث مبدأ 1927عثم  تِمم  عصبة قبل من تلدتبمة تلمنشؤة تلدولٌة تلعدل محكمة أعلنت

 ضروري بسبج تلجبر أن ورأت ،تٔنتهثك عنه تلنثجم تلضرر جبر ضرورة ٌتطلج دولً أي تلتزتم تنتهثك أن وأقرت

 تِهم تلعنصر تٔتفثقٌة، وعلٌه فإن فً هذه مضمنث تِمر هذت ٌكون أن ضرورٌث ولٌس مث، تتفثقٌة تطبٌق فً تْخفثق

 تلمحكمة تلدولً، وبثلتثلً ٌمكن تلقول أن تٔلتزتم فً شرطث أسثسٌث تلجبر وتجج ترى أنهث هو تلدتبمة تلمحكمة حكم فً

وبثلتثلً ٌتم إنهثء تٔنتهثكثت ، "حذفه ٌجج تلدولً تلقثنون تنتهثكعن  تلنثجم تلضرر"  :منطقٌث هو مبدأ بثِسثس طبقت

 :بإحدى تلوسثبل تلتثلٌة

 .استعادة الحقوق: أوال

 ووفقث ،حقوق تْنسثن آلٌثت من عدد فً به معترؾ آثثره حذؾ أو تٔنتهثك، ْلؽثء وسٌلة هو حٌث من تْرجثع إن

 .للجبر يتلربٌس تلهدؾ ٌشكل تلحق فإن إرجثع ،"شورزوي مصنع" قضٌة فً تلشهٌر للقرتر

 وجه وعلى تلممثرسة تلدولٌة، من وٌخرج - تلمشروع ؼٌر تلفعل مفهوم من ٌنبع تلذي تِسثسً تلمبدأحٌث نجد أن 

 تلفعل على تلمترتبة تلنتثبج جمٌع ٌحذؾ أن قدر تْمكثن ٌجج تلضرر جبر أن هو - تلتحكٌم هٌبثت تجتهثد تلخصوص

 .تلفعل ترتكثج ٌتم لم لو ستوجد كثنت تلحثلة كمث بنثء وإعثدة تلمشروع، ؼٌر

 تستثنثء ثمة ولكن تٔنتهثك، لم ٌحدث إذت ستسود كثنت تلتً تلسثبقة، أي تلحثلة حثلته إلى تلوضع إعثدة ٌعنً وهذت

 ممكنث تْرجثع هذت ٔ ٌكون وهو عندمث تلدول، بمسإولٌة تلموتد تلمتعلقة مشروع من (35)تلمثدة  فً جثء تلقثعدة لهذه

 إذت ٌعنً أنه هذتو، تلضرر جبر من بدٔ تْرجثع عن تلمترتبة تلمنفعة مع تلبتة ٌتنثسج ٔ ءعج ٌفرض عندمث أو مثدٌث،

 .تْرجثع من بدٔ تدفع تلتعوٌض أن للدولة فإنه ٌمكن متنثسبة، ؼٌر تكثلٌؾ أو جهود على ٌنطوي تْرجثع كثن

 ِحكثمهث، تلملزم تلقثنونً نتٌجة للطثبع تلضرر جبر تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة تعتبرت ممثثل نحو وعلى

 تِطرتؾ تعهدت تٔتفثقٌة من 53 تلمثدة خٕل من أنه" :، وهذت بقولهثتلضرر لجبر تِسثسٌة تلوسٌلة هو تْرجثع وأن

 أن على 54 تلمثدة ذلك تنص على عٕوةوفٌهث،  أطرتؾ هم قضٌة أي فً تلمحكمة بقرترتت تٔلتزتم على تلعلٌث تلموقعة

 وجدت تلذي تلحكم أن ذلك على وٌترتج ،على تنفٌذه ستشرؾ تلتً تلوزرتء لجنة إلى ٌحثل سوؾ تلمحكمة حكم



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

50 

 ٌتٌح بشكل عنه تلمترتبة تلنتثبج وحذؾ تٔنتهثك لهذت حد بوضع قثنونٌث تلدولة تلتزتمث على ٌفرض تنتهثكث فٌه تلمحكمة

 ."تٔنتهثك قبل تلقثبم تلوضع تستعثدة قدر تْمكثن

 تلتً تلوسثبل تختٌثر حرٌة فإن للدول تلعملٌة، تلنثحٌة من مستحٌٕ تلحق إرجثع كثن إذت":أنه إلى أٌضث أشثرت كمث

 هذت فً إعٕنٌة تأحكثم أو توجٌهثت تصدر لن تلمحكمة وأن تلمحكمة تنتهثكث، فٌه وجدت تلذي للحكم تٔمتثثل من تمكن

تلقرتر فً هذت  تنفٌذ مرتقبة تٔتفثقٌة من 54 تلمثدة بموجج أوروبث مجلس وزرتء لجنة على عثتق ٌقع إنهو، تلصدد

 ."تلصدد

 كثن كلمث تْرجثع، ٌعٌد أن ٌنبؽً" :تلتثلً تلنحو على تْرجثع تعرؾ تلضرر جبر حول تلمتحدة تِمم إن مبثدئ

 تلقثنون أو تْنسثن لحقوق تلدولً للقثنون تلجسٌمة تٔنتهثكثت تحدث قبل أن تلسثبق وضعه إلى تلضحٌة ممكنث ذلك

 تْنسثن، وبثلهوٌة، بحقوق وتلتمتع تلحرٌة، تستردتد :ٌلً مث تٔقتضثء حسج تْرجثع وٌتضمن، تْنسثنً تلدولً

. "تلممتلكثت وإعثدة وتستردتد تلوظٌفة، تِصلً، تْقثمة مكثن إلى وتلعودة وتلموتطنة، تِسرٌة، وتلحٌثة

" التعوٌض"جبر الضرر: ثانٌا

 وفً تْنسثن، حقوق عن تنتهثكثت" تلتعوٌض فً تلفرد"حق على صرتحة تْنسثن لحقوق كثٌرة معثهدتت تنص

 ،"تلضرر جبر" مثل مبثشرة ؼٌر أخرى بصٌػ فً تلتعوٌض تلحق إلى أخرى معثهدتت تشٌر أخرى حثٔت

  ."تلعثدلة تلترضٌة"أو

 مبدأ عدٌدة معثهدتت تْنسثن، تكرس حقوق تنتهثكثت عن تعوٌض على تلحصول فً تلعثم تلحق إلى وبثْضثفة

، وهذت تلقثنونٌٌن ؼٌر تْدتنة أو تٔعتقثل أو تٔحتجثز، تعوٌض عن على تلحصول فً بثلحق تلمتعلق تلعرفً تلقثنون

 من (10)وتلمثدة  تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة من تٔتفثقٌة( 05ؾ 05)وتلمثدة  تلعهد، من (05ؾ 09)تلمثدة  بموجج

رومث  نظثم من (85)وتلمثدة  تْنسثن، لحقوق تلعربً تلمٌثثق من (16)وتلمثدة  لحقوق تْنسثن، تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة

 .تلدولٌة تلجنثبٌة للمحكمة تِسثسً

 من تلبروتوكول (91)تلمثدة  وفً ،(25)أٌضث تْنسثنً تلدولً تلقثنون فً علٌه منصوص تلتعوٌض فً تلحق إن

 هذت أو تٔتفثقٌثت أحكثم تلنزتع ٌنتهك فً طرؾ أي على:"وتلتً تنص على مث ٌلً جنٌؾ، ٔتفثقٌثت تِول تْضثفً

 بمعثملة تلمتعلقة تلثثلثة جنٌؾ تتفثقٌة من (68)، كمث نجد كذلك تلمثدة "ذلك تِمر تقتضى إذت تلتعوٌض دفع تلبروتوكول

عن  تلمحتجزة تلسلطة من بثلتعوٌض للمطثلبة تلحرج أسرى عهثٌتج أن ٌنبؽً تْجرتءتت تلتً تصؾ تلحرج أسرى

 .ثمٌنة أو أشٌثء أموتل، أو شخصٌة، أؼرتض مصثدرة عن أو عمل، عن نثشبة إعثقة أو حثدثة،
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 عن تلتعوٌض ٌجج" :تلصٌثؼة تلتثلٌة فً وتلممثرسة تٔجتهثد تلضرر جبر بشؤن تلمتحدة تِمم مبثدئ لخصت لقد

 تْنسثنً، تلدولً للقثنون تلجسٌمة وتٔنتهثكثت لحقوق تْنسثن تلدولً للقثنون تلخطٌرة تٔنتهثكثت عن نثجم ضرر أي

 :مثلوهذت  حدت، على حثلة كل وظروؾ تٔنتهثك مع جسثمة ٌتنثسج تقتصثدي تقٌٌم وهذت حسج

. تلنفسً أو تلبدنً تلضرر -أ 

. تٔجتمثعٌة وتلمنثفع وتلتعلٌم تلعمل فرص ضٌثع -ب 

. تلمحتملة تٌْرتدتت خسثبر فٌهث بمث تلرتتج، وفقدتن تلمثدٌة تِضرتر -ج 

. تلمعنوي تلضرر -د 

تلطبٌة، وتلخدمثت تلنفسٌة  وتلخدمثت وتِدوٌة، تلخبرتء، مسثعدة أو تلقضثبٌة، تلمسثعدة تكثلٌؾ -ه 

  ."وتٔجتمثعٌة

 ؼرتمة مصطلح مٌستخد عدة أشكثل، حٌث فً تلتعوٌض مصطلح وتلممثرسة تلوطنٌة تلتشرٌعثت مختلؾ وتستخدم

 هذه أن إٔ ،تْسبثنٌة أو تلفرنسٌة فً ؤسٌمث تلتعوٌض، عن معنى مختلؾ له ٌكون أن ٌمكن وتلذي تِحٌثن، بعض فً

 محدد شكل أنه تلبحث على هذت فً تلتعوٌض مصطلح وٌفهم مرتدؾ، بشكل تلدولً تلصعٌد على تلمصطلحثت تستخدم

 مثلٌة طبٌعة ذتت و معنوٌة، مأ مثدٌة كثنت سوتء لبعض تِضرتر، تقتصثدٌة أو نقدٌة خدمثت تقدٌم إلى ٌسعى تلجبر من

 .مثلٌة ؼٌر أو

التأهٌل  إعادة: ثالثا

 تتفثقٌة من (01ؾ 14)تلعثلمٌة خصوصث تلمثدة  وتْعٕنثت تلمعثهدتت من تلعدٌد تكفله حق تلتؤهٌل إعثدة إن

 من لعمل ٌتعرض من إنصثؾ تلقثنونً نظثمهث طرؾ فً دولة كل تضمن" :أن على تنص تلتً تلتعذٌج منثهضة

وجه  أكمل على تؤهٌله إعثدة وسثبل ذلك فً بمث ومنثسج، عثدل تعوٌض فً قثبل للتنفٌذ بحق وتمتعه تلتعذٌج أعمثل

 فً تلحق ٌعولهم كثن لّشخثص تلذٌن ٌكون تلتعذٌج أعمثل من لعمل نتٌجة علٌه تلمعتدى وفثة حثلة وفى ممكن،

 تلتدتبٌر كل تِطرتؾ تلدول تتخذ ":أن على تلطفل تنص حقوق تتفثقٌة من (39)تلمثدة  نجد  وكذلك ،"تلتعوٌض

تْهمثل  أشكثل من شكل أي ضحٌة ٌقع تلذي للطفل تٔجتمثعً تٔندمثج وإعثدة تلبدنً وتلنفسً تلتؤهٌل لتشجٌع تلمنثسبة

 أوتلمهٌنة، تلٕإنسثنٌة أو تلقثسٌة تلعقوبة أو تلمعثملة أشكثل من آخر شكل أي أو تلتعذٌج، أو تْسثءة، أو تٔستؽٕل أو

 لذتته، تحترتمههذت من أجل و تلطفل، صحة تعزز بٌبة فً وإعثدة تٔندمثج تلتؤهٌل هذت وٌجرى تلمسلحة، عثتتتلنز أو

  ."وكرتمته
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 من تلمختصة تلقضثبٌة تطلج تلجهثت حٌث به، تلمقضً تلتعوٌض فً تلتؤهٌل إعثدة إجرتءتت تضمٌن ٌتم مث وؼثلبث

 كثٌر وفً ،تلتؤهٌل إعثدة ْجرتءتت مٌزتنٌثت بإعطثء أخرى تطثلج وتثرة تلتؤهٌل تثرة، ْعثدة إجرتءتت تتخثذ تلدول

منثهضة  تتفثقٌة من (14)تلمثدة  فً ذلك وٌتجلى .تلتؤهٌل إعثدة تكثلٌؾ بتؤدٌة تلهٌبثت تلدولة تؤمر هذه تِحٌثن من

 تلتعذٌج أعمثل من لعمل ٌتعرض إنصثؾ من تلقثنونً نظثمهث فً طرؾ دولة كل تضمن"  :أن إلى تدعو تلتً تلتعذٌج

 وفً ،"ممكن وجه أكمل على تؤهٌله إعثدة وسثبل ذلك فً بمث تلعثدل وتلمنثسج، تلتعوٌض فً للتنفٌذ قثبل بحق وتمتعه

 إعثدة وسثبل ذلك بمث فً ومنثسبث، عثدٔ تعوٌضث"تلدول  تكفل بؤن بثلتعذٌج تلمعنً تلخثص تلمقرر تْطثر أوصى هذت

. "ممكن وجه أكمل على تلتؤهٌل

 حصول لضمثن أرتضٌهث على توجد تلتً تلتؤهٌل إعثدة مرتكز ومسثعدة دعم تلدول على تلخثص تلمقرر شجع كمث

 تْنسثن بحقوق تلمعنٌة فإن تللجنة وبثلمثل ،تِكمل تلوجه على تؤهٌلهم ْعثدة تلكفٌلة تلوسثبل على ضحثٌث تلتعذٌج

 بتدتبٌر كذلك تلتعذٌج منثهضة لجنة وأوصت للضحثٌث، تلطبٌة تلٕزمة تلمسثعدة توفر أن تلدول على ٌتعٌن أنه أقرت

تلعثمة  فً توصٌتهث تلتؤهٌل إعثدة ضمنت فقد تلمرأة ضد تلتمٌٌز على تلقضثء لجنة أمث ضحثٌث تلتعذٌج، تؤهٌل ْعثدة

 أن تلطوعً ؼٌر أو تلقسري تٔختفثء تلمعنً بحثٔت تلعمل فرٌق أوضحمن جهته و تلمرأة، ضد بثلعنؾ تلمتعلقة (19)

 أو تلبدنً تلضرر حثٔت فً تلتؤهٌل إعثدة وخدمثت وتلنفسٌة، تلجسدٌة عٕج تلصحة خثص بشكل تؽطً تلتؤهٌل إعثدة

  .طبٌعته كثنت تلعقلً كٌفمث

الترضٌة : رابعا

 وتلنفسٌة، تلجسدٌة عن تلمعثنثة تلمثلً تلجبر أشكثل من شكل هو تلمثدٌة ؼٌر تِضرتر عن تلتعوٌض كثن إذت

 من مثلً وؼٌر مختلؾ شكل تلترضٌة فإن تلمعنوٌة، من تِضرتر ؼٌرهث أو تلكرتمة أو بثلسمعة ٌلحق تلذي وتلضرر

 بثلترضٌة تلدولٌة تلعدل محكمة تعترفتقد وهذت  .وتلسمعة بثلكرتمة تْضرتر أو تلضرر تلمعنوي عن تلجبر أشكثل

 ذتته حد فً تْعٕن ٌشكل أن تلمثثل سبٌل على" كورفو" قنثة قضٌة فً حكمهث فً رأت حٌث تلجبر، كؤحد عوتمل

 :، وعلٌه نجد أن تلترضٌة ٌمكن أن تؤخذ أحد تِشكثل تلتثلٌةمٕبمة ترضٌة

: القضائٌة القرارات عن الناجمة الترضٌة /-أ

 قضثبٌة سلطة أن طثلمث ذتته ترضٌة حد فً ٌشكل تْدتنة قرتر أن تلحثٔت من كثٌر فً تلدولٌة تلمحثكم قررت لقد

 .تْنسثن ٔنتهثك حقوق تعرض تلضحٌة أن أعلنت ومحثٌدة مستقلة
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 لٌس وحده تلحكم أن تْنسثن تلجسٌمة لحقوق تٔنتهثكثت حثٔت فً تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة تعتبرت فقد ذلك، ومع

 تلجسٌمة تٔنتهثكثت حثٔت فً  وعمومث فإنه، تعوٌض على تستوجج تلحصول تٔنتهثكثت هذه مثل وأن منثسبث، جبرت

. تلمحكمة من إعٕن بمجرد تلضحٌة ٔ ٌنصؾ تْنسثن لحقوق

: المسؤولٌة وقبول العلنً، واالعتراف االعتذار، /-ب

 كلهث تلمسإولٌة وتحمل وتٔعتذتر بثِحدتث، تلعلنً تٔعترتؾ فإن تلحقٌقة، وفً تلتحقٌق فً تلحق إلى بثْضثفة

 تلعقثج من تْفٕت بشؤن تلمتحدة لّمم تلعثمة تلمبثدئ مشروع تلمعنى أوصى لهذت ووفقث ،تلضرر جبر من مهمة أشكثل

 فً تلمتحدة لّمم تلتثبعة تْنسثن حقوق لجنة أعلنت وبثلمثل علنٌث، تلحقثبق تقصً للجثن تلتقرٌر تلنهثبً ٌكون بؤن

 مقترفً حول تلحقٌقة وإقرتر تْنسثن، تنتهثكثت حقوق ضحثٌث معثنثة كشؾ" :بؤن تلعقثج من تْفٕت بشؤن قرترتتهث

. "وتلمصثلحة تلضحثٌث تؤهٌل إعثدة تتجثه فً خطوتت أسثسٌة كلهث وشركثبهم تٔنتهثكثت، هذه

 وتلشعوج، تْنسثن لحقوق تْفرٌقٌةتْنسثن، وتللجنة  بحقوق تلمعنٌة تللجنة مثل تلدولٌة وتلهٌبثت تلمحثكم وطثلبت

 منهجً بشكل تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة وأمرت علنٌة، أحكثمهث بجعل تْنسثن تلدول لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة ومحكمة

 سبٌل على(تضررت تلشخص تِكثر لؽة إلى ترجمتهث تلحثٔت هذه وفً تلمعنً، للبلد تلرسمٌة تلجرٌدة أحكثمهث فً بنشر

  (.ؼوتتً مثٔ فً جمثعثت تلمثٌث ضد ترتكبت تلتً تلمجثزر لضحثٌث تٌثتلم بلؽة تلمثثل

 هذه بؤن تٔعترتؾ أخرى بعبثرة أو -بثلمسإولٌة  وتٔعترتؾ تٔعتذتر تقدٌم ٌلعج تلحقثبق ونشر معثٌنة إلى وإضثفة

 عندمث تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌةتلبٌن  محكمة أعلنته مث وهذت فً تلترضٌة، أسثسٌث دورت - محثٌدة أخٕقٌث لٌست تلحقثبق

 وكرتمة شرؾ وسمعة فً ترمٌم أٌضث تٔعتذتر ٌسثهم حٌث تعتذتر علنً، وتقدٌم بثٔعترتؾ بثلمسإولٌة أمرت

. تلشخص

: العلنً االحتفاء -/د

 هذه تٔحتفثء تلعلنً، ولمثل هو للضحثٌث تْرضثء من قدرت ٌوفر أن ٌمكن تلضرر جبر من آخر هثم هنثك جثنج

 هوٌة تحدٌد عن تلعجز تِشخثص عند من أو عدد كبٌر تلجمثعثت حقوق تنتهثك حثٔت فً خثصة أهمٌة تلمرتسٌم

 له تلحثٔت هذه فً تلعلنً إن تٔحتفثء .طوٌل وقت منذ وقعت تلتً حثٔت تٔنتهثكثت فً أو فردي، بشكل تلضحثٌث

 سبٌل تلبٌن تِمرٌكٌة على محكمة أمرت وتلمقبلة، ولقد تلحثلٌة لّجٌثل تلضرر جبر من قدرت رمزٌة، وٌشكل قٌمة

 لتكرٌم تذكثري نصج بنثء للتربٌة بؤسمثبهم، أو مركز أو شثرع تسمٌة مثل تِشخثص، ببعض تلعلنً بثٔحتفثء تلمثثل

  .تلذتكرة وتجج على تلعقثج من تْفٕت مسؤلة حول للجنة تلفرعٌة تلخثص تلمقرر أكد تلضحثٌث، كمث
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 .المساءلة القانونٌة والعقابضرورة تفعٌل واجب : السادسالمحور 

 جبر فً تلضحثٌث بحق ٌتعلق بثلضرورة ٔ تْنسثن لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت مرتكبً وعقثج بمتثبعة تٔلتزتم إن

 مرتكبً مسثءلة فإن ذلك ومع ،تلضحٌة حقوق مستقلة عن بصورة تلدولة من كثلتزتم موجود تلضرر، بل إنه

تلعدتلة،  فً حقهم بؤنهث تِحٌثن بعض فً ت وصؾ ةثم ومن تلضحثٌث، ضرر تدتبٌر جبر أهم من وتحدة هً تٔنتهثكثت

 عندمث تلمتحدة لّمم تلجمعٌة تلعثمة تلصلة هذه أكدت وبثلمثل تلضرر، جبر فً تلحق حول تلخثص تلمقرر أكد هذت وقد

 إنصثؾ لكل تلربٌسٌة تلعنثصر أحد هً تْنسثن تلجسٌمة لحقوق تٔنتهثكثت لمرتكبً تلفردٌة تلمسإولٌة" :أن ذكرت

شرط  تلمطثؾ نهثٌة وفً ومنصؾ، نزٌه قضثبً نظثم لكل تلزتوٌة وحجر حقوق تْنسثن، تنتهثكثت لضحثٌث فعثل

. "تلدولة دتخل وتٔستقرتر للمصثلحة أسثسً

 .اإلنسانواجب مساءلة ومعاقبة مرتكبً االنتهاكات الجسٌمة لحقوق : أوال

تْنسثن،  حقوق معثهدتت فً مختلؾ علٌه منصوص تْنسثن حقوق تنتهثكثت بعض على بثلمعثقبة تلدول تلتزتم إن

 أخرى ومعثهدتت تْنسثن، حقوق تنتهثكثت على وتجج تلمعثقبة عن فقط تتكلم تلتً تٔتفثقٌثت بعض هنثك حٌث نجد أن

 تلعثور ٌمكن أٌضث تٔنتهثكثت مرتكبً وعقثج متثبعة وتجج إن .جنثبٌة عقوبثت بثعتمثد تلتحدٌد وجه على تلدول تلزم

 لحقوق تلجسٌمة تٔنتهثكثت على بعض تلضوء نلقً أن تِمر بنث تْعٕنٌة، وٌجدر تَلٌثت من تلكثٌر فً علٌه

 .(26)تْنسثن

: المهٌنة أو الالإنسانٌة أو القاسٌة العقوبة أو والمعاملة التعذٌب /-01

 تكون طرؾ أن دولة كل تضمن"  :ٌتمثل فً قولهث تلتزتمث تفرض تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة من (04)تلمثدة  إن

 لممثرسة محثولة بؤٌة شخص أي على قٌثم ذتته تِمر وٌنطبق تلجنثبً، قثنونهث بموجج جرتبم تلتعذٌج أعمثل جمٌع

 هذت أن تلتعذٌج منثهضة لجنة تعتبربثلتثلً و، "تلتعذٌج فً توتطإت ومشثركة ٌشكل آخر عمل بؤي قٌثمه وعلى تلتعذٌج

 تٔلتزتمثت تلتً تحترتم ضمثن أجل من تلجنثبٌة قوتنٌنهث فً تلتعذٌج جرٌمة على تلدول تلتنصٌص من ٌقتضً تٔلتزتم

 .تلعثلمٌة تلقضثبٌة بثلؤٌة أو تلقبول بثلتسلٌم، تٔلتزتم أو تلشرعٌة، مبدأ مثل تلتعذٌج، منثهضة تتفثقٌة تفرضهث

 بثلؤٌة وتلقبول تلمفترض لٕنتهثك، تلمرتكج وتسلٌم متثبعة وتجج تلدولة على أن (07و 05)تلمثدتثن  وتوضح

 تلمسبولٌن ومعثقبة متثبعة وتجج أن ذلك مع تلتعذٌج ةلجنة منثهض تٔنتهثك، وأبرزت بهذت تلمتعلقة تلدولٌة تلقضثبٌة

 تلدولً تلعرفً، وقد تلقثنون بموجج تلتزتم هو وإنمث فقط، تٔتفثقٌة فً علٌه مإكدت لٌس وسوء تلمعثملة تلتعذٌج عن

 .تِطرتؾ تلدول إلى وتوصٌثتهث تستنتثجثتهث من تلكثٌر فً تٔلتزتم هذت تللجنة ذكرت
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 عن تلمسبولٌن وعقثج وتجج متثبعة تْنسثن حقوق عن بثلدفثع تلمعنٌة تِخرى تلربٌسٌة تلهٌبثت أكدت وقدكمث 

 .تلمهٌنة أو تلٕإنسثنٌة تلقثسٌة أو تلعقوبة أو تلمعثملة ضروج من وؼٌره تلتعذٌج،

: التعسفً واإلعدام الصوري، واإلعدام القضاء، نطاق خارج اإلعدام /-02

 تنتشثر فً تلربٌسً تلسبج تِحٌثن ٌعتبر من كثٌر فً تلعقثج من تْفٕت أن تلمتحدة لّمم تلعثمة تلجمعٌة أكدت لقد

 جمٌع تلتزتم ضرورة عن تْعرتج وكررت تلتعسفً، تلصوري أو تْعدتم أو تلقضثء نطثق خثرج تْعدتم حثٔت

 تلصوري، أو تْعدتم أو تلقضثء، نطثق خثرج تْعدتم حثٔت جمٌع وفً ونزٌهة، تحقٌقثت شثملة، بإجرتء تلحكومثت

 وتٔستمثع وعمومٌة، عثدلة محثكمة فًفرد  كل حق ضمثن مع عنهث ولٌنإتلمس ومتثبعة وتحدٌد فٌهث، تلمشتبه تلتعسفً

 زمنٌه فترة ؼضون فً منثسبة تعوٌضثت ومنح تلقثنون، بموجج ومحثٌدة ومنشؤة ومستقلة مختصة محكمة لدن من إلٌه

 أجل من تلقثنونٌة وتلقضثبٌة تْجرتءتت ذلك فً بمث تلضرورٌة، تْجرتءتت كل وتتخثذ ِسرهم، أو معقولة للضحثٌث

 تلقضثء، نطثق خثرج تْعدتم حول قرترتتهث وفً ،تْعدتمثت هذه مثل تكرتر منع وإلى تلعقثج من لٓفٕت حد وضع

. تلعدتلة إلى تِفعثل هذه مثل مرتكبً تقدٌم ضرورة على أٌضث تْنسثن لجنة حقوق أكدت وتلتعسفً تلصوري وتْعدتم

: القسري االختفاء حاالت /-03

 تستمرتر فً ٌسهم تلقسري حثٔت تٔختفثء فً تلعقثج من تْفٕت":أن إلى تلمتحدة لّمم تلعثمة تلجمعٌة أشثرت لقد

 أٌضث تلدول تذكر تلصدد هذت وفً ختفثءتت،تٔ هذه عن تلكشؾ تحول دون تلتً تلعقبثت إحدى وٌشكل تلظثهرة هذه

 بؤن إلى تٔعتقثد تدعو تلتً تلحثٔت جمٌع فً ونزٌهة سرٌعة تحقٌقثت بإجرتء تلمختصة قٌثم سلطثتهث ضمثن بوتجج

 وتجج إن ."مرتكبٌه متثبعة ٌجج صحة تْدعثءتت ثبتت مث إذت وأنه لؤٌتهث، تخضع أرتض فً وقع قد قسرٌث تختفثء

 تلبٌن تِمرٌكٌة تتفثقٌة من وتلرتبعة تِولى تلمثدتٌن فً علٌه منصوص تٔختفثء تلقسري حثٔت فً وتلعقثج تلمتثبعة

تٔختفثء  من جمٌع تِشخثص بحمثٌة تلمتعلق تلمتحدة تِمم إعٕن من (04)وتلمثدة  لّشخثص تلقسري تٔختفثء بشؤن

 .تلقسري

: الجماعٌة اإلبادة -/04

 بثلقثنون تِمر تعلق سوتء تلقثنون تلدولً، بموجج جرٌمة تشكل تلجمثعٌة تْبثدة جرٌمة أن أٌضث فٌه شك ٔ وممث

 تلرتبعة تلمثدتٌن فً علٌه منصوص وهذت ،وتلعقثج تٔلتزتم بثلمتثبعة ٌتضمن وتلذي تلمعثهدتت، قثنون أو تلعرفً

  1994عثم فً تِمن مجلس أنشؤقد و .علٌهث وتلمعثقبة تلجمثعٌة تْبثدة جرٌمة منع تتفثقٌة وتلسثدسة من وتلخثمسة

 تْبثدة أعمثل عن ولٌنإتلمس بمحثكمة تِشخثص ٌثحصر وكلفهث ، (955)رقم  تلقرتر بموجج لروتندت تلدولٌة تلمحكمة

 وتلموتطنٌن روتندت، إقلٌم فً ترتكبت تلتً تْنسثنً تلدولً تلجسٌمة للقثنون تٔنتهثكثت من وؼٌرهث تلجمثعٌة،
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تلمثدة  تلمجثورة، وتنص تلدول أرتضً فً ترتكبت ممثثلة وتنتهثكثت أفعثل عن مسبولون تلمفترض أنهم تلروتندٌٌن

. (27)تلجمثعٌة تْبثدة قضثٌث فً تختصثص تلمحكمة على تلدولٌة تلجنثبٌة للمحكمة يتِسثس رومث نظثم من (06)

: الحرب جرائم /-05

 جزتبٌة عقوبثت لتوفٌر تلٕزمة تلتشرٌعثت تلتزتمث بسن تلمتعثقدة تلدول على 1949جنٌؾ لعثم  تتفثقٌثت تفرض

 تلمعثملة أو تلتعذٌج تلعمد، تلقتل: تلتثلٌة تلجسٌمة تلمخثلفثت بثرتكثج ٌؤمرون ٌرتكبون أو تلذٌن تِشخثص ضد فعثلة

 أو تلجسدٌة للسٕمة إصثبة خطٌرة أو شدٌدة بمعثنثة عمدت وتلتسبج تلبٌولوجٌة، تلتجثرج ذلك فً بمث تلٕإنسثنٌة،

 عثدلة محثكمة فً تلحق من وتلحرمثن تلشرعً، وتٔعتقثل ؼٌر تلمشروعٌن، ؼٌر تلنقل أو وتلترحٌل ة،يتلصح

 تلمتعثقدة، ولٌس تلدولة على ٌجج أنه ٌعنً تلدولٌة تلقضثبٌة تلؤٌة لنظثم تْلزتمً إن تلطثبع .تلرهثبن وأخذ وقثنونٌة،

 وتقدٌم تلخطٌرة، تٔنتهثكثت بثرتكثج هذه أمروت أو ترتكبوت أنهم ٌفترض تلذٌن تِشخثص عن تلبحثفقط حقهث  من

 ِحكثم ووفقث ذلك، فضلت أٌضث إذت تلدولة وتستطٌع ،لمحثكمهث تلوطنٌة جنسٌتهم عن تلنظر بؽض هإٔء تِشخثص

 كثفٌة تهمث وجهت تلدولة قد هذه تكون أن شرط أخرى متعثقدة دولة قبل من للمحثكمة تِشخثص تقدٌم هإٔء تشرٌعثتهث

 تلٕزمة تلتشرٌعثت ىتبنتلبعض منهث  وأن تتفثقٌثت جنٌؾ، على صثدقت تلدول معظم كون إن .تِشخثص لهإٔء

تلذٌن  تِشخثص تسلٌم أو بمتثبعة تٔلتزتمؾ  ، -تٔجتهثد وآرتء -تلدول  ممثرسثت أنه حسج تٔستنتثج من ٌمكننث

 .تلعرفً تلقثنون تلدولً قوتعد من مبدأ ٌعتبر تْنسثن لحقوق خطٌرة تنتهثكثت ترتكبوت أنهم ٌفترض

 .الجنائٌة اإلجراءاتأثناء سرٌان  والشهود وأقاربهم، الضحاٌا، حقوق: ثانٌا

 تلتعثمل تم إذت إٔ مجدٌٌن، نٌكونث ٔ أنهمث ؼٌر للضحثٌث، ٌحق تلذي تلضرر جبر من جزءت وتلعقثج تلمتثبعة تشكل

 فً تلدولً تلقثنونج بدأ متزتٌدة بصورة نفسه تٔعتبثر هذت وٌفرض ،للمحثكمة كموتضٌع ولٌس كفثعلٌن، تلضحثٌث مع

 حقوق ومصثلح حمثٌة أجل من تلجنثبٌة، وهذت تْجرتءتت أثنثء تتخثذهث تلوتجج تلمقتضٌثت مدققتحدٌد وبشكل 

 .وتلشهود تلضحثٌث

 وضعتهث تلتً تلمعثٌٌر تلك من تنبع أسثسث تلدولً للقثنون وفقث تلجنثبٌة تْجرتءتت أثنثء ترجٌحهث ٌتم تلتً وتلقوتعد

فقد  تلمتثبعة، من تِولى تلمرحلة هو تلتحقٌق أن وطثلمث ،(28)تلعثدلةتلمحثكمة  مبثدئ من تلمختصة تلدولٌة تلهٌبثت

 .وتلمتثبعة تلتحقٌق على تلدول تشجٌع أجل آلٌثته من تلدولٌة على تلهٌبثت ركزت

 لحقوق تلجسٌمة ضحثٌث تٔنتهثكثت على أٌضث تنطبق تْجرتم بضحثٌث تلمتعلقة تلدولٌة تلمعثٌٌر من إن تلعدٌد

 تِسثسٌة تلمبثدئ إعٕن تلعموم، إٔ أن فً جرتبم تٔنتهثكثت تشكل هذه أن وطثلمث تْنسثنً، تلدولً وتلقثنون تْنسثن

ٌضمن  1985 عثم فً تلعثمة تلجمعٌة تعتمدتهث تلتً تلسلطة تستعمثل فً تلجرٌمة وتلتعسؾ لضحثٌث تلعدتلة لتوفٌر
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-تلقرتر" تِعضثء تلدول فً ذلك ٌطبق إلى وبثْضثفة للسلطة، تلجنثبً تلتعسؾ "تلضحثٌث " تعرٌؾ  فً صرتحة

 فً تلضحٌة وضع بشؤن وتلتوصٌة  تلجنثبٌة، إطثر تْجرتءتت فً تلضحثٌث وضع بشؤن تِوروبً لٓتحثد "تْطثر

 فإن نظثم وأخٌرت، .1985لعثم  أوروبث مجلس وزرتء لجنة صثؼتهث كمث وتْجرتءتت تلجنثبٌة، وهذت تلجنثبً تلقثنون

 .تلضحثٌث وتلشهود لمسثعدة وحدة إنشثء على ٌنص تلدولٌة تلجنثبٌة للمحكمة تِسثسً رومث

 

: خاتمةال

 عن تلمنبثقة تلسلطة تستعمثل فً وتلشطط تْجرتم بضحثٌث تِسثسٌة تلمتعلقة تلعدل مبثدئ إعٕن إلى إنه بثْشثرة

 نوفمبر 0 9فً تلمإرخ( 40/34) وتلقرتر رقم تلمجرمٌن، ومعثقبة تلجرٌمة لمنع تلسثبع تلمتحدة مإتمر تِمم مدتؤت

 تلمنصوص تلمبثدئ على أخرى مرة وتؤكٌدت تلمإتمر، أوصى به وتلذي تلعثمة، تلجمعٌة نصه تعتمدت تلذي 1985

ضرورة  ذلك فً بمث تلسلطة، تستعمثل فً وتلشطط تْجرتم بضحثٌث تلمتعلقة تلعدل تِسثسٌة مبثدئ إعٕن فً علٌهث

 تلكثمل وتٔحترتم إلى تلعدتلة تلوصول فً تلحق لهم وأن لكرتمتهم، تلكثمل وتٔحترتم بثلرأفة تلضحثٌث مع تلتعثمل

. تْنصثؾ َلٌثت

 تْستعجثلً تلرقً إلى إضثفة تلضحثٌث، لتعوٌض تلوطنٌة وتوسٌع تلصنثدٌق وتعزٌز إنشثء تشجٌع ٌنبؽً فإنه 

ٌشترط وضع مبثدئ  تلدولٌة تلجنثبٌة للمحكمة تِسثسً رومث نظثم أن وبمٕحظة تلضحثٌث، ولسبل إنصثؾ للحقوق

 بإنشثء تِطرتؾ تلدول تلجمعٌة تلعثمة وتلزم وإعثدة تلتؤهٌل، وتلتعوٌض تلحقوق رد ذلك فً بمث تِضرتر، بجبر تتعلق

 تلمحكمة وتنتدتج تلضحثٌث، وأسر هإٔء تلمحكمة تختصثص فً تدخل تلجرتبم تلتً ضحثٌث لصثلح تستبمثنً صندوق

 مرتحل جمٌع فً بمشثركة تلضحثٌث وتلسمثح وخصوصٌثتهم، كرتمتهم وحمثٌة وتلنفسٌة، تلبدنٌة تلضحثٌث لحمثٌة سٕمة

 تلوثٌقة هذه فً تلوتردة وتلتوجٌهثت تلمبثدئ أن وتؤكٌدت على منثسبث، ذلك ٌكون أن تلمحكمة ترتؤت كلمث تلمحثكمة

وتلتً  تْنسثنً، للقثنون تلدولً تلخطٌرة وتٔنتهثكثت تْنسثن لحقوق تلدولً تلجسٌمة للقثنون تٔنتهثكثت إلى موجهة

. تْنسثن لكرتمة إهثنة وتشكل للؽثٌة، خطٌرة تعتبر بطبٌعتهث

تستطٌع  ولكن محلٌة أو دولٌة قثنونٌة تلتزتمثت على تحتوي ٔ تلجدٌدة تلمبثدئ وتلتوجٌهثت أن على وتؤكٌدت منث

 تلقثنون إطثر فً تلقثبمة تلقثنونٌة تٔلتزتمثت تنفٌذ وأسثلٌج ءتتوإجرت وطرتبق تحدٌد آلٌثت

 من تٔختٕؾ تلموجود فً بثلرؼم تَخر أحدهمث ٌكمل تللذٌن تْنسثنً وتلقثنون تلدولً تْنسثن لحقوق تلدولً

 وفقث تلدولٌة تلجرتبم مرتكبً بعض بمحثكمة تلتزتمث ٌتضمن تلدولً تلقثنون أن كذلك إلى وهذت بثْشثرة معثٌٌرهمث،

 قبل من تلمطبق تِسثسً تلنظثم فً علٌه تلمنصوص على تلنحو أو تلوطنً تلقثنون ومتطلبثت للدول تلدولٌة لٕلتزتمثت
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للمتطلبثت  وفقث تطبٌقه تلذي ٌتعٌن تلدولً تلقثنون تلتزتمثت ٌعزز تلمحثكمة وتجج تلدولٌة، نجد أن تلقضثبٌة تلهٌبثت

 .تلتكثمل مفهوم ٌدعمأنه  و تلوطنٌة، تلقثنونٌة وتْجرتءتت

 أٌضث توجه قد ذلك مع فإنهث تِفرتد، ضد موجهة أسثسث كثنت وإن تٌْذتء تلمعثصرة، أشكثل أن كذلك ٌٕحظ وإذ 

 سبل تٔستفثدة من فً تلضحثٌث حق بثحترتم نسلم وبثلتثلً نستطٌع أن جمثعة، تستهدفهم تِشخثص من ضد فبثت

 من وٌإكد تلمقبلة، وتِجٌثل منهم محنتهم وتلنثجٌن فً تلضحثٌث مع متضثمنث تلدولً تلمجتمع مثدتم وتلجبر، تْنصثؾ

 فإن تلضحٌة هو تِنسج، منظور تعتمثد بؤن وتقتنثعث تلقثنون، وسٌثدة للمسثءلة وتلعدتلة تلدولٌة تلقثنونٌة تلمبثدئ جدٌد

 تلدولً تنتهثكثت تلقثنون ذلك فً بمث تلدولً، تلقثنون تنتهثكثت ضحثٌث مع تْنسثنً تلتضثمن تلدولً ٌإكد تلمجتمع

 .جمعثء تلبشرٌة مع وكذلك تْنسثنً، وتلقثنون تلدولً تْنسثن لحقوق

 

: الهوامش والمراجع

. 16:، ص3، مدخل فً تلقثنون تلدولً لحقوق تْنسثن، تلجزتبر، دٌوتن تلمطبوعثت تلجثمعٌة، ط(2003)عمر سعد هللا  (-1)

 لحقوق تِوروبٌة من تٔتفثقٌة( 04ؾ 05) تلمثدة تلطفل؛ حقوق تتفثقٌة من  )ؾ د ( 37وتلمثدة  تلعهد، من( 04ؾ 09) تلمثدة (-2)

 تلقسري تٔختفثء بشؤن تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة من (10)تلمثدة  ؛ تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة من تٔتفثقٌة) 06ؾ  0)وتلمثدة  تْنسثن،

تلمثدة  تلسجن؛ أو تٔعتقثل أشكثل من شكل ِي ٌتعرضون تلذٌن تِشخثص جمٌع تلمبثدئ لحمثٌة ةمجموع من (32)تلمبدأ  لّشخثص؛
 .تلقسري تٔختفثء تِشخثص من جمٌع بحمثٌة تلمتعلق تْعٕن من (09)

 ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ، 2001 أؼسطس/أج 31 تلطوترئ، حثلة خٕل تٔستثنثءتت بشؤن 29 رقم تلعثم تلتعلٌق (-3)
 .16تلفقرة 

  . 2تلفقرة  ،1992فبرتٌر  /شبثط e/cn.4/RES/1992 ، 28/35 تلقضثء، أمثم تلمثول فً تلحق بشؤن قرتر (-4)

 .3  تلفقرة تلسثدس، - 1996 عثم تقثرٌر ، 1996 دٌسمبر /تِول كثنون 18 فً تلصثدر تلحكم تركٌث، ضد أكسوي قضٌة :أنظر (-5)

تلفقرة  ،8 رقم أ سلسلة ،1987 ٌنثٌر /تلثثنً كثنون 30 تلضمثنة، توقٌؾ حثلة فً كور بٌس تلهثبٌثس ، oc-8/87 تٔستشثري تلرأي (-6)
42. 

 . 2تلفقرة   19أكتوبر /تِول تشرٌن 6 تلطوترئ، حثٔت فً تلقضثبٌة تلضمثنثت وتلذي هو حول ،oc-9/87 تٔستشثري تلرأي (- )

 32 رقم أ سلسلة ، 1979 أكتوبر/تِول تشرٌن 9 فً تلصثدر تلحكم تٌرلندت، ضد إٌرتي قضٌة تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة (- )

 . 24 ،تلفقرة

تشرٌن  6 تلطوترئ، حثٔت فً تلقضثبٌة تلضمثنثت حول ،oc-9/87 تٔستشثري تلرأي :تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة (-9)
تلصثدر  تلحكم تلمتحدة، تلمملكة ضد سٌلفر قضٌة تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة تلمحكمة ؛ 24 تلفقرة ،9 رقم  أ سلسلة ، 1987 أكتوبر/تِول
 . 113 تلفقرة ، 61 رقم أ تلمجموعة 1983m مثرس/آذتر 25 فً

 ،2004مثٌو  /أٌثر 26 فً تلعهد، فً تِطرتؾ تلدول على تلمفروض تلعثم تلقثنونً تٔلتزتم طبٌعة بشؤن 31 رقم تلعثم تلتعلٌق (-10)
ccpr/c/21/rev.1/add.13 ، 15 تلفقرة. 
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   تلمثدتثن( تلطوترئ، حثٔت فً تلقضثبٌة تلضمثنثت حول ،oc-9/87 تٔستشثري تلرأي: تْنسثن لحقوق تلبٌن تِمرٌكٌة محكمة (-11)
 تلمحكمة ؛ 24 تلفقرة ،9 رقم أ سلسلة ، 1987 أكتوبر/تِول تشرٌن 6 ،) تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة تٔتفثقٌة من ( و 25)و(  2و 2)

 تلفقرة ، 61 رقم أ تلمجموعة 1983m مثرس /آذتر 25 فً تلصثدر تلحكم تلمتحدة، تلمملكة ضد سٌلفر قضٌة لحقوق تْنسثن، تِوروبٌة

 قضثبٌة ومسثعدة عثدلة محثكمة فً تلحق بشؤن تلتوجٌهٌة وتلخطوط تلمبثدئ :تلشعوج وحقوق تْنسثن لحقوق تلمٌثثق تِفرٌقً ؛ 113

 .)أ( ( ج( أفرٌقٌث، تلمبدأ فً

، إعدتد نخبة من "درتسثت فً تلقثنون تلدولً تْنسثنً"، حمثٌة تِسرى وحقوقهم(2000)تقدٌم تلدكتور مفٌد شهثج  (-12)
. 299- 29: ص -تلمتخصصٌن وتلخبرتء، تلقثهرة، دتر تلمستقبل تلعربً، ص

 من( 01ؾ 5 ) وتلمثدة تْنسثن، لحقوق تِوروبٌة من تٔتفثقٌة( 05ؾ 05) تلمثدة فً وردت تلصٌؽة نفس مضثؾ، و تشدٌد (-13)
 .تلدولٌة تلجنثبٌة تِسثسً للمحكمة رومث نظثم

، تلحمثٌة من تلتعذٌج فً إطثر تٔتفثقٌثت تلدولٌة وتْقلٌمٌة، بٌروت، لبنثن، منشورتت تلحلبً (2009)هبة عبد تلعزٌز تلمدور  (-14)
. 40:تلحقوقٌة، ص

 1998 ٌنثٌر /تلثثنً كثنون 12 تلقسري، تٔختفثء من تِشخثص جمٌع بحمثٌة تلمتعلق تْعٕن من 19 تلمثدة على تلعثمة تلتعلٌقثت (-15)

43/1998/e/cn.1, ، 2  تلفقرة. 

 ؛ 71 تلفقرة ، 15 رقم ج سلسلة ، 1993 سبتمبر /أٌلول 10 فً تلصثدر تلحكم ،)تلضرر جبر( سورٌنثم ضد ألوٌبوٌطو قضٌة (-16)
 ؛ 86 ، 85 تلفقرة ، 76 رقم ج سلسلة ، 2001 مثٌو /أٌثر 25 فً تلصثدر تلحكم ،)تلضرر جبر( ؼوتتً مثٔ ضد بٕنكث قضٌة بثنٌل

 قضٌة ؛ 68 تلفقرة ، 77 رقم ج سلسلة ، 2001 مثٌو /أٌثر 26 فً تلصثدر تلحكم ،)تلضرر جبر( ؼوتتً مثٔ ضد أطفثل تلشوترع قضٌة

  . 1تلفقرة  ، 2003 ٌونٌو /حزٌرتن 7 فً تلصثدر تلحكم ،9 رقم ج سلسلة هندورتس، ضد سثنشٌزخوتن  أومبرتو

 96 / 155 نٌجٌرٌث، تٔتصثٔت فً وتٔجتمثعٌة تٔقتصثدٌة تلحقوق تِعمثل ومركز مركز وتٔقتصثدٌة، تٔجتمثعٌة تلحقوق (- 1)

 . 6 تلفقرة ،) 2001أكتوبر  تلثٕثٌن، تلعثدٌة تلدورة(

 (.3) 5 ، 28 ، 23 تلفقرتت ، 2000 تبرٌل/نٌسثن 13 ،)كولومبٌث("كثلوتو مجزرة"،  11.10 تلقضٌة ،36/00 رقم تلتقرٌر (- 1)

( 4)و( 3)3 1تلفقرة  ، 79 ج سلسلة ، 2001 أؼسطس/آج 31 فً تلصثدر تلحكم تٌنًٌ، أوتس ومجتمع (سومو( قضٌة تلمثٌثؼنث (-19)
   (.6)و

 تلعقوبة تلقثسٌة أو تلمعثملة، ضروج من وؼٌره للتعذٌج تلتعرض من تِشخثص جمٌع بحمثٌة تلمتعلق تْعٕن من 9 تلمثدة أٌضث (-20)

 .علٌه وتلمعثقبة تلتعذٌج لمنع تلبٌن تِمرٌكٌة تتفثقٌة من 8 ؛ وتلمثدة تلمهٌنة أو تلٕإنسثنٌة أو

 تٔعتقثل أو أشكثل من شكل ِي ٌتعرضون تلذٌن تِشخثص جمٌع بحمثٌة تلمتعلقة تلمبثدئ مجموعة من 34 و 7 تلمبدأٌن أٌضث (-21)

تلمتحدة  لّمم تِسثسٌة تلمبثدئ من 23 وتلمبدأ ؛ حرٌتهم من تلمحرومٌن تِحدتث لحمثٌة تلمتحدة تِمم قوتعد من 57 وتلمبدأ تلسجن؛

. تلقوتنٌن بتنفٌذ تلمكلفٌن تلموظفٌن جثنج من تلنثرٌة وتِسلحة تلقوة تستخدتم

تلفقرتت  ، 101 رقم ج تلمجموعة ، 2003 نوفمبر /تلثثنً تشرٌن 25 فً تلصثدر تلحكم ؼوتتً مثٔ، فً تشثنػ - مثك مٌرنث قضٌة (-22)
 . 16و 167

 /تِول كثنون 6 تِحمر، وتلهٕل تِحمر للصلٌج وتلعشرٌن تلثثمن تلدولً تلمإتمر تعتمده تلذي تْنسثنً تلعمل أعمثل جدول (-23)
 .1.2 تلنهثبً تلهدؾ ، 2003 دٌسمبر

 قضٌة ؛ 196 -2 1تلفقرتت  ، 2000 نوفمبر /تلثثنً تشرٌن 25 فً تلصثدر تلحكم ؼوتتً مثٔ، ضد فٌٕسكٌز بثمثكث قضٌة (-24)

 . 10 - 5تلفقرتت  ، 10 ج تلمجموعة ، 2005 مثرس /آذتر 1 فً تلصثدر تلحكم تلسلفثدور، ضد كروز تِخوتت سٌرتنو

 31 جنٌؾ تِحمر، وتلهٕل تِحمر للصلٌج وتلعشرٌن تلسثبع تلدولً تلمإتمر تعتمدهث تلتً 2003 -2000 للسنوتت عمل خطة (-25)
 p880-895 ،) 1999) 36 رقم  irrc  :فً طبعه أعٌد ، 11 تلفقرة ، 1999 نوفمبر /تلثثنً تشرٌن 6 إلى أكتوبر /تِول تشرٌن
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، تلحمثٌة تلدولٌة لحقوق تْنسثن فً إطثر منظمة تِمم تلمتحدة، بٌروت، لبنثن، دتر تلنهضة تلعربٌة، (2006)أحمد أبو تلوفثء  (-26)
 .  14: ص

 . 9:، تلمحكمة تلجنثبٌة تلدولٌة، ، تلقثهرة، مصر، ص(2006)أشرؾ فثٌز تلموسثوي  (- 2)

 .9 :تلدولٌة ودورهث فً حمثٌة حقوق تْنسثن، بوزرٌعة، تلجزتبر، ص، تلعدتلة تلجنثبٌة (2004)بثٌة ستثكنً  (- 2)
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دراسة  :إبعاد األجانب على ضوء القوانٌن الكوٌتٌة وأحكام القانون الدولً
 فً دولة الكوٌت( البدونّ )حالّة 

 بلعباس الجزائرأستاذ مساعد بكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة بجامعة سٌدي /بن صغٌر عبد المؤمن. د

 

 : مقدمةال

وبموجج أحكثم تلقثنون تلدولً بتكرٌس مبدأ تلسٌثدة  تتمتع تلدولة كقثعدة عثمة فً إطثر تلممثرسثت تلدولٌة،     

حٌث من تلمإكد أنهث تستطٌع مبثشرة جمٌع مظثهر تلسٌثدة سوتء كثنت دتخلٌة أم  ،(1)فً مجثل تختصثصهث تْقلٌمً

، (2) تلسٌثدة أسثسث من كونهث تشمل إقلٌم تلدولة وهو مث ٌقع ضمن حدودهث من تلمجثل تلترتبًخثرجٌة ،وتمثرس هذه 

فهً إذن سٌثدة كثملة تمثرس من خٕل تٔختصثص تلقثنونً للدولة بؤوجهه تلمختلفة سوتء كثن تشرٌعٌث أم قضثبٌث أم 

 .(3)تنفٌذٌث

رٌة تلتصرؾ فً شإونهث تلدتخلٌة وفً تنظٌم حكومثتهث وتتجلى مظثهر تلسٌثدة تلدتخلٌة للدولة على إقلٌمهث فً ح

 .ومرتفقهث تلعثمة وفً فرض سلطثنهث على كل مث ٌوجد أو ٌتوتجد على إقلٌمهث من أشخثص وممتلكثت

                                                           

اٌجضائش، اٌجضء األٚي ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ،  –د، ِحّذ ثٛسٍطبْ ، ِجبدا اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ،د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ثٓ ػىْٕٛ  -1

 .103-102، ص 2007

 .71، ص  1983ِحّذ سؼ١ذ اٌذلبق ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ، ث١شٚد ػبَ  د، -2

 .19-18، ص 1998سٛس٠ب،  -د، ػظبَ ج١ًّ اٌؼسٍٟ، دساسبد د١ٌٚخ، ِٕشٛساد إرحبد وزبة اٌؼشة، د٠ّشك -3

فٟ  –١ٔخ اٌزٟ رضغ أحذ اٌّٛضٛػبد اٌزٟ ٠ٙزُ ثٙب اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص ، ٠ٚزٕبٚي ِجّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌمبٔٛ: ِشوض األجبٔت ٘ٛ -4

ٔظبِب خبطب ثبألجٕجٟ ٠خزٍف ثٗ ػٓ اٌٛطٕٟ ِٓ ح١ش اٌزّزغ ثبٌحمٛق اٌؼبِخ أٚ اٌخبطخ، رٌه أْ رشش٠ؼبد اٌذٚي ال رسٛٞ  –دٌٚخ ِؼ١ٕخ 

ٌؼشث١خ فٟ اٌّشوض اٌمبٟٔٛٔ ث١ٓ األجٕجٟ ٚاٌّٛاطٓ ،د حسبَ اٌذ٠ٓ فزحٟ ٔبطف ، اٌّشوض اٌمبٟٔٛٔ ٌألجبٔت، دساسخ ِمبسٔخ، داس إٌٙضخ ا

 ..67،ص  1996، اٌمب٘شح ،
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إن تلدولة وفقث لمقتضٌثت أحكثم تلقثنون تلدولً تملك دتخل إقلٌمهث تنظٌم مظثهر تلحٌثة تْنسثنٌة بجمٌع أبعثدهث 

وتلذي على  ،(1)من وتلعدتلة وتلرفثهٌة، ومن ضمن متطلبثت تحقٌق تِمن تنظٌم مركز تِجثنجبقصد تحقٌق تِ

وكذت تستبعثد تِجثنج ؼٌر تلمرؼوج فٌهم ِسبثج ودوتفع قد  أسثسه ٌتم تنظٌم دخول تِجثنج وإقثمتهم دتخل إقلٌمهث،

قتصثد تلوطنً، وؼٌرهث من تِسبثج تتعلق بكل مث ٌخل بثِمن وتلنظثم تلعثم وتلسكٌنة وتلصحة تلعثمة وتٔ

 .  وتلمبررتت تلتً قد تتحجج بهث تلدولة لتبرٌر تستعمثلهث هذت تلحق

ؼٌر أن ممثرسة تلدولة لهذت تلحق لٌس مطلقث مثدتم أنه مقٌد بثِحكثم تلعرفٌة تلتً تفرضهث قوتعد تلقثنون تلدولً 

لكل أجنبً ٌقٌم ) لمعثملة تِجثنج، وتلذي ٌقضً بؤنه على تلدولة، وهو مث أصطلح على تسمٌته بقٌد تلحد تِدنى 

على إقلٌم الدولة أن ٌتمتع بقدر من الحقوق تعتبر الحد األدنى لما ٌجب على كل دولة أن تعترف به لهم وفق 

 (.القواعد الدولٌة العرفٌة

قة  فً هذت تلشؤن، إذ إن حرٌة تلدولة عند قٌثمهث بتحدٌد مركز تِجثنج تلموجودٌن على إقلٌمهث لٌست حرٌة مطل

ٌتعٌن علٌهث تٔلتزتم بقوتعد تلعرؾ تلدولً وتٔعترتؾ لهم بكثفة تلحقوق تلتً تدخل فً نطثق تلحد تِدنى تلذي 

 .(2)ٌفرضه تلقثنون تلدولً لمعثملة تِجثنج

بمركز عدٌم ومن بٌن أهم تلمسثبل تلتً تتعلق بقضثٌث تِجثنج مشكلة تنعدتم تلجنسٌة لبعض تلفبثت، أو مث ٌسمى 

تلجنسٌة، تلذي ٌتمٌز مركزه عن ؼٌره من تِجثنج فً تلدولة، فصفة تِجنبً بثلنسبة إلٌه لٌست نسبٌة بل هً مطلقة 

 .(3)بثعتبثر أنه أجنبً عن جمٌع تلدول

تعتبر دولة تلكوٌت أحد أكثر تلدول فً تلعثلم تلتً تتوتجد فٌهث  هذه تلفبة، وتلتً تسمى بثلبدون، وهو مث ٌطرح 

 .مشكلة عوٌصة تتعلق بكٌفٌة حمثٌة مصثلح هذه تلفبة فً ظل مشكلة تنعدتم تلجنسٌة 

 :     تتحدد مشكلة تلبحث فً مسؤلتٌن مهمتٌن، وفً نفس تلوقت متؽٌرٌن

                                                           

 

 

 .27ص  2002د، ٘شبَ ػٍٟ طبدق، اٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّبي األجٕجٟ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، اإلسىٕذس٠خ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  -5
6

 .117ٔفس اٌّشجغ اٌسبثك ،ص -
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فمن جهة أولى ٌتعٌن على دولة تلكوٌت مرتعثة مث ٌفرضه تلقثنون تلدولً علٌهث من توفٌر حمثٌة قثنونٌة لهذه  -

أي توفٌر حد أدنى من تلحقوق طبقث لقٌد تلحد تِدنى لمعثملة تِجثنج، أو توفٌر حد أدنى من  ،(نتلبدو) تلفبة 

تلضمثنثت تلقثنونٌة وتْنسثنٌة، ِن تلدول تربطهث مجموعة من تلمصثلح تلمشتركة تفرض علٌهث تلتعثون فٌمث بٌنهث 

ة لحد مث فً موتجهة بعضهث تلبعض وأن تكون وتجعلهث فً حثلة من تلترتبط فٌقتضً هذت تِمر أن تدرك أنهث مقٌد

تلقثنون تلدولً، وفً حدود تعهدتتهث مع تلتقٌد بإرتدة تلمجتمع فٌمث ٌفرضه من  دممثرستهث لسلطثتهث فً إطثر قوتع

دولٌة، وبثلتثلً فإن تلدولة علٌهث مرتعثة ذلك وإٔ تنعقدت مسإولٌتهث  تقوتعد تظهر فً شكل معثهدتت وتتفثقٌث

ِن مشكلة تلبدون أو عدٌمً تلجنسٌة تثٌر قلق دولة تلكوٌت ،وذلك ٔضطرترهث ِن ترتج لهم وضعث تلدولٌة، 

قثنونٌث خثصث تستلزمه ضرورة تلتقٌد بؤحكثم تلقثنون تلدولً  ٔ سٌمث عندمث ٌتعلق تِمر بثحترتم حقوق تْنسثن فً 

 .ظل تلتوجه تلعثلمً تلحدٌث بشؤن هذه تلحقوق

قد ٌشكل خطرت على أمن دولة تلكوٌت وتستقرترهث ( تلبدون)سؤلة توتجد هذت تلنوع من تلفبة من جهة أخرى أن م -

 .خثصة وأن هذه تلدولة ؼنٌة بمثدة تلنفط وهو مث ٌسهل كثرة تلهجرة ؼٌر تلشرعٌة إلٌهث

 :تلبحث تلربٌسٌة كمثٌلً ةوعلٌه ٌمكن طرح إشكثلً

دون ( تلبدون)ضوء مصلحتهث ْبقثء أو تستبعثد تِجثنج كٌؾ ٌمكن لدولة تلكوٌت أن تضع قوتعدت وشروطث على 

تلمسثس بثلقوتعد وتلمبثدئ تلقثنونٌة تلدولٌة لنظثم تلحد تِدنى لمعثملة تِجثنج وحقوق تْنسثن وتلمدعوة فً نفس 

 تلوقت إلى تحترتمهث وتٔلتزتم بهث؟

 : ٌندرج ضمن هذه تْشكثلٌة تلربٌسٌة تلتسثإٔت تلفرعٌة تلتثلٌة

 هو مفهوم تْبعثد؟ ومث هً أسبثبه؟ ومث هً أنوتعه فً تلقثنون تلكوٌتً؟     مث 

 مث هو تِسثس تلقثنونً لٓبعثد؟ ومث هً تَثثر تلمترتبة عنه؟

كٌؾ نشؤت مشكلة تلبدون فً تلكوٌت؟ وإلى أي حد تطورت؟ مث هً مرتحل نشؤتهث؟     مث هو تلمركز تلقثنونً 

  تلدولً؟ مث هً تلحقوق تلمخولة لهذه تلفبة فً تلقوتنٌن تلكوٌتٌة؟للبدون فً ظل أحكثم تلقثنون 

مث مدى تطبٌق تلكوٌت لٕتفثقٌثت تلدولٌة تلخثصة بحقوق عدٌمً تلجنسٌة فً حثلة تلمصثدقة على هذه تٔتفثقٌثت؟ 

فقث ٔلتزتمهث أو إلى أي حد نجحت تلكوٌت فً توفٌر حمثٌة ٔزمة وكثفٌة لحقوق تلبدون فً تشرٌعثتهث تلدتخلٌة وو

 ببنود هذه تٔتفثقٌة تلدولٌة؟ مث مدى إلزتمٌة هذه تٔتفثقٌثت لدولة تلكوٌت فً حثلة عدم تلمصثدقة علٌهث؟ 

 مث هً مجثٔت إسقثط إبعثد تِجثنج على قضٌة تلبدون؟ ومث هو موقؾ تلقثنون تلدولً منه؟
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 :   ٌث تَتٌةترتؤٌت تنثول هذه تلدرتسة من تلزوت تلٓجثبة على هذه تلتسثإٔ

 :اإلطار المفاهٌمً إلبعاد األجانب: أوال 

 تعرٌؾ تْبعثد -01    

 أسبثج تْبعثد  -02    

 أنوتع تْبعثد-03    

 تلطبٌعة تلقثنونٌة لٓبعثد  -04   

 فً دولة الكوٌت ( البدون) دراسة حالة :  ثانٌا   

 نشؤة مشكلة تلبدون فً تلكوٌت وتطورهث  -01

 قثنونً للبدون بٌن تلقثنون تلدولً وتلقثنون تلدتخلً للكوٌت تلمركز تل -02

 موقؾ تلقثنون تلدولً لحقوق تْنسثن من قضٌة تلبدون -أ     

 تلدولٌة    تتلحقوق تلمخولة لعدٌمً تلجنسٌة بموجج تٔتفثقٌث-ج   

 تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لدولة تلكوٌت      تمدى إلزتمٌة تٔتفثقٌث-ج

 س حقوق تلبدون فً ظل تلقوتنٌن تلكوٌتٌة وتقع تكري -د

 مدى إمكثنٌة إسقثط إبعثد تِجثنج على حثلة تلبدون فً تلكوٌت -03 

 أفثق حل مشكلة تلبدون فً تلكوٌت -04

 على تلمستوى تلوطنً لدولة تلكوٌت -أ    

 على تلمستوى تلدولً  -ج    

 

 :اإلطار المفاهٌمً إلبعاد األجانب: أوال     

 كثن تٔتجثه تلسثبد لدى قوتعد تلقثنون تلدولً تلتقلٌدي أو فً تلنظثم تلدولً تلتقلٌدي أنه للدولة سٌثدة مطلقة،لقد     

ؤ ٌقٌدهث فً ذلك إٔ إرتدتهث، معنى ذلك أن لهث حرٌة وتسعة فً مجثل تنظٌم دخول تِجثنج وخروجهم وتحدٌد 

 .جنبً، ومث ٌمكن أن ٌفرض علٌه من تلتزتمثتإقثمتهم على إقلٌمهث وكل مث ٌتعلق بكٌفٌة معثملة تِ
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من تلتزتمثت تعلو  1تلدولً ؼٌر أن تلفقه تلتقلٌدي تستقر على تعتبثر سٌثدة تلدولة مقٌدة بمث تفرضه قوتعد تلقثنون

 . على إرتدة تلدول، فهذه تلحرٌة مقٌدة دتخلٌث وخثرجٌث

أسثسث فً تحقٌق تلتوتزن بٌن مصلحة تلدولة ومصلحة وهذت تلتقٌٌد لٌس له مفهوم سلبً بقدر مثله من فوتبد تتمثل 

ؼثلبٌة  ن، وٌذكر أ2تلفرد وفً تلنهثٌة تلمصلحة تلعثمة تلمزدهرة للدولة بٌن جمٌع تلدول فً حظٌرة تلمجتمع تلدولً

لك تلفقه تلحدٌث ٌتمسك بمفهوم تلسٌثدة كركٌزة أسثسٌة عندمث ٌتعلق تِمر بمسؤلة دخول تِجثنج على إقلٌمهث ِن ذ

وتلتً تعود ملكٌتهث للدولة صثحبة تْقلٌم، وِن وجود تِجثنج  ٌرتبط بمدى حرص تلدولة على حمثٌة مصثلحهث،

على إقلٌمهث رهٌن بمدى سٕمة مصلحتهث من تلخطر فً سبٌل رعثٌة تِجنبً، ومن ثمة فإن قٌثم تلدولة بتنظٌم 

دون توتجد تلعنثصر تلخطرة تلتً تشكل تهدٌدت لسٕمة  دخول تِجثنج على أرتضٌهث وإقثمتهم فٌهث ٌستدعً تلحٌلولة

لذلك فإن فكرة قبول أو رفض دخول  .أمن هذه تلدولة بجمٌع أنوتعه خثصة فٌمث ٌتعلق بتهدٌد تلنظثم تٔجتمثعً

 . تِجثنج هو حق لصٌق بسٌثدة تلدولة على إقلٌمهث، ومن ثمة ٌعتبر من تلوسثبل تلوتقٌة لهث وْقلٌمهث من تِخطثر 

 :تعرٌف اإلبعاد-01

فً   3لٌس هنثك تعرٌؾ جثمع ومثنع محدد لٓبعثد، بحٌث ٌتشكل تعرٌؾ متفق علٌه، فلقد تعددت تَرتء تلفقهٌة

 :هذه تِسبلة

إخراج الشخص من إقلٌم الدولة بمعرفة السلطة العامة بغٌر رضاه متى ): ٌرى جثنج من تلفقه بؤن تْبعثد هو-

 (.أمنها الداخلً والخارجً إذا بقً موجودا على اإلقلٌمثبت أنه ٌشكل خطرا على 

قرار تصدره الدولة عن طرٌق سلطاتها ) :فً حٌن ذهج تلبعض تَخر من تلفقه إلى تعرٌؾ تْبعثد على أنه-

العامة ألسباب تتعلق بأمنها وسالمتها الداخلٌة والخارجٌة عندما ٌتبٌن وجود أشخاص أجانب غٌر مرغوب فٌهم، 

ولة بمقتضاه منهم مغادرة إقلٌمها خالل مدة محددة وعدم الرجوع إلٌه تحت طائلة التعرض للجزاء وتطلب الد

 (.واإلفراج بالقوة

                                                           

7
ثشأْ حمٛق اٌذٚي  1949ٌؼبَ  375/04ِٓ ٔض ِششٚع اإلػالْ اٌظبدس ػٓ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزحذح سلُ  14ٔظذ اٌّبدح -

علً كل دولة واجب إدارة عالقاتها مع الدول األخري )ٚٚاججبرٙب ػٍٝ ٚاجت اٌزم١ذ ثبٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ، ح١ش جبء فٟ ِضّٛٔٙب ػٍٝ أٔٗ 

 (.دأ القائل بأن سيادة الدولة يسمى عليها القانىن الدولي وفقا للقانىن الدولي وللمب
 

.
8

 . 152، ص 1956د، فؤاد شجبط،اٌحمٛق اٌذ١ٌٚخ اٌؼبِخ ، ِطجؼخ اٌجبِؼخ اٌسٛس٠خ دِشك، -

 . 3،ص.م 1996د،حسثم تلدٌن فتحً نثصؾ ، تلمركز تلقثنونً لّجثنج ،درتسة مقثرنة ،دتر تلنهضة تلعربٌة ،تلقثهرة ،  -09
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عمل بموجبه تنذر الدولة عدد من األجانب أو فردا أجنبٌا مقٌم على : )وهنثك رأي أخر ٌرى بؤن تْبعثد هو-

 (.ى األمرأراضٌها بالخروج من إقلٌمها وإكراههم على ذلك إذا اقتض

حق الدولة فً إنهاء إقامة أجنبً  ألسباب ٌملٌها أمن ): كمث عرؾ تْبعثد من زتوٌة فقهٌة أخرى على أنه-

 (.الشعب داخل الدولة

 : من خٕل تلتعثرٌؾ تلسثبقة لٓبعثد ٌمكن أن نستخلص مث ٌلً

ن أن ٌسري على تلوطنٌٌن دتخل دولة ٌطبق تْبعثد إٔ على تِجثنج، فطبقث لدسثتٌر تلدول ٔ ٌمكال  كقثعدة عثمة-

معٌنة، إذ ٔ ٌجوز لهث إبعثدهم، فثلدولة ملزمة بتحمل أعبثء رعثٌثهث فً تلخثرج  وموتطنٌهث دتخل إقلٌمهث، وبمقتضى 

 .ذلك ٌحظر على تلدولة إبعثد موتطنٌهث أو منعهم من تلعودة إلٌهث

على فرد أو عدة أشخثص معٌنٌن ؤ تثٌر أٌة  قد ٌتخذ تْبعثد صورة فردٌة أو صورة جمثعٌة، تِولى تقع-

إشكثلٌة، بٌنمث تلثثنٌة تقع على عدد معٌن  ؼٌر قلٌل من تِجثنج تلمتوتجدٌن على إقلٌم تلدولة، وهو ؼثلبث مث ٌكون 

 .مإقتث ؤ ٌتم  إٔ فً ظروؾ تستثنثبٌة بحٌث ٌإدي إلى أثثر وخٌمة علٌهث 

 .بحٌث ٌشكل هثجسث مقلقث على أمنهث ، تفر عنصر تلخطر على إقلٌم تلدولةإن إبعثد تِجنبً ٔ ٌتم إٔ إذت تو -

 :أسباب اإلبعاد-02 

لقد ظهرت محثؤت فقهٌة مختلفة سعت إلى وضع تفسٌرتت بخصوص مسؤلة أسبثج تْبعثد، فتعددت بذلك 

 :تٔتجثهثت

تمد مشروعٌتهث من كونهث عمٕ من ، أن سلطة تلدولة فً تْبعثد هً سلطة مطلقة تس(الفقه القدٌم) فٌرى تلبعض 

 : أعمثل تلسٌثدة ، وٌترتج على ذلك مسؤلتٌن مهمتٌن

أن تلدولة تتمتع بسلطة تقدٌرٌة ولٌست مقٌدة فً مجثل إبعثد تِجثنج، وأن ممثرستهث لهذت تلحق ٔ ٌلزمهث : تِولى-

 .بإبدتء تِسبثج وتلدوتفع تلتً دعتهث إلى ممثرسة هذت تلحق

تلدولة بصدد قٌثمهث بحق إبعثد تِجثنج ٔ تخضع إلى رقثبة قضثبٌة كون أن تقرٌر هذت تلحق نثبع من إن : تلثثنٌة-

 .تلسٌثدة

تبرر مدى مشروعٌة تلقرتر تلمتخذ من قبل تلدولة عندمث تقدم  فٌرى ضرورة توتفر أسبثج جدٌة الفقه الحدٌث،أمث 

، ِنه حتى وإن كثن هنثك خطر محدد بؤمن وسٕمة 1لٌةعلى إبعثد تِجثنج تحت طثبلة تلتعرض إلى تلمسإولٌة تلدو

                                                           

10
ساثطخ لب١ٔٛٔخ رٕشأ فٟ حبٌخ اإلخالي ثبالٌزضاَ دٌٟٚ ث١ٓ اٌشخض اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌزٞ أخً ثبٌزضاِٗ ، :) ٠مظذ ثبٌّسؤ١ٌٚخ اٌذ١ٌٚخ ثأٔٙب -

 ٚث١ٓ اٌشخض اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌزٞ أحذس اإلخالي ثبالٌزضاَ فٟ ِٛاجٙزٗ، د، ػجذ اٌىش٠ُ ػٍٛاْ ، اٌٛس١ظ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ،  داس

  157، ص 2007ٌضمبفخ ، ػّبْ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ا

 د، أحّذ لسّذ اٌجذاٚٞ -11
.360، ص 1978 ح ،، اٌٛج١ض فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص ، اٌجضء األٚي ، اٌجٕس١خ ِٚشوض األجبٔت ، داس إٌٙضخ اٌؼشثٟ
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تلدولة، إٔ أن بعض تلفقهثء ٌرون حتمٌة وضع معثٌٌر وأسس محددة لّسبثج من خٕل وضع قثبمة تتضمن أسبثج 

تْبعثد، ِن ذلك نثبع من كون أن هذه تلفكرة تجد تطبٌقهث فً معثملة تِجثنج على قدم تلمسثوتة مع تلوطنٌٌن، وهذت 

مث سوؾ ٌنعكس على فكرة نظثم تلحد تِدنى لمعثملة تِجثنج تلذي ٌفرض وجود أسبثج ومبررتت ٌتم من خٕلهث 

 .1تلكشؾ عن تٔتجثهثت تلعثمة للدول تلمتمدنة فً معثملة تِجثنج

صر ؼٌر أن فكرة توتجد أسبثج تْبعثد هً فكرة ٔ ٌمكن تٔتفثق علٌهث، فهً صعبة إن لم نقل مستحٌلة، لعدم ح

أسبثج تْبعثد ،إذ تعتبر فكرة مرنة ومتؽٌرة ونسبٌة تتؽٌر من حثلة ِخرى ومن دولة لدولة ، ووفقث للظروؾ 

 تلمحٌطة بهث، 

فمث ٌعتبر فً دولة مث سببث ْبعثد تِجثنج قد ٔ ٌعد فً دولة أخرى كذلك، كمث أن مسؤلة تْبعثد تختلؾ فً 

 .ة تلظروؾ تلعثدٌة عنهث فً تلظروؾ تٔستثنثبً

 : وعمومث ٌمكن رد أسبثج إبعثد تِجثنج إلى

  : أسباب أمنٌة-

ممث ٔ شك فٌه أن كل دولة تسعى إلى تستتبثج تِمن دتخل إقلٌمهث ، ولن ٌتسنى لهث ذلك إٔ إذت بسطت نفوذهث 

 .  على تْقلٌم وكذت تِشخثص تلمتوتجدٌن علٌه

ولة بمث ٌحقق تٔطمبنثن لدى كثفة تِشخثص تلمتوتجدٌن وٌقصد بثِمن هو تستتبثج تٔستقرتر وتلنظثم دتخل تلد

على أرتضٌهث، سوتء كثنت تندرج فً إطثر تلتدتبٌر تلوقثبٌة، أم كثنت تحقٌقث للمصلحة تلعثمة أو تلمحثفظة على 

 .2تِمن تلعثم وتلسكٌنة تلعثمة وتَدتج تلعثمة: تلنظثم تلعثم بؤوصثفه تلثٕثة

 .تلدولة، قد ٌشكل خطرت على أمنهث إذت أصطدم بؤحد تلمشتمٕت تلثٕث للنظثم تلعثمإن توتجد تِجنبً دتخل إقلٌم 

أو أٌة تضطرتبثت دتخلٌة من شؤنهث زعزعة تٔستقرتر تلدتخلً للدولة، وهو مث ٌحتم إبعثد تِجنبً عن إقلٌمهث وهذت 

 . 163مث نص علٌه تلمشرع تلكوٌتً فً قثنون تْقثمة فً نص تلمثدة 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
12-

، ص 2007اٌجضائش ، اٌطجؼخ اٌض١ٕخ ،  –د، ػّبس ثٛض١بف ، اٌٛج١ض فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، جسٛس ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌّحّذ٠خ -

376-377. 
13

إرا سأٜ :... اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ إلبِخ األجبٔت اٌى٠ٛزٟ ػٍٝ أٔٗ  1959ٌسٕخ  17ِٓ ِشسَٛ أ١ِشٞ سلُ  03اٌفمشح / 16رٕض اٌّبدح -

 (. ح ٚاألِٓ اٌؼبَ أْ إثؼبد األجٕجٟ رسزذػ١ٗ اٌّظٍحخ اٌؼبِخ أٚ األِٓ اٌؼبَ أٚ ا٢داة اٌؼبِخ سئ١س دٚائش اٌششط
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ي تلقثنون تلدولً تلعثم أن سوء تلسٌرة فً حد ذتته ٌشكل أحد أقوى مبررتت تْبعثد، إذ مجرد سوء وقد تستقر ؾ

 .تلسٌرة من شؤنه تْخٕل بثلنظثم تلعثم وتَدتج وتلسكٌنة تلعثمة،فٌكون مبررت مقبؤ لٓبعثد

 : أسباب سٌاسٌة-

ٌة نجد تلتجسس كؤحد أوجه أنمثط تلجرتبم وتشمل تلجرتبم تلكبرى تلمتعلقة بؤمن تلدولة، ومن تِسبثج تلسٌثس

تلمستحدثة تلمثسة بؤمن تلدولة وتهدٌد كٌثنهث تلخثرجً، بثْضثفة إلى تلمإتمرتت وتلدسثبس تلتً تحثك ضدهث، وٌدخل 

 .فً نطثق ذلك كل تِعمثل تلفوضوٌة وتلتخرٌج وكل من شؤنه كشؾ أسرتر تلدولة

 

 : أسباب اقتصادٌة-

إبعثد تِجثنج متى ظهر لهث تهدٌد ٔقتصثدهث تلوطنً من خٕل مث ٌعتنقه تِجنبً من أفكثر قد تجبر تلدولة على 

وسٌثسثت تقتصثدٌة من تلممكن أن تتعثرض مع تٔتجثهثت وتلسٌثسثت تٔقتصثدٌة لهث، ممث ٌكون له تنعكثس سلبً 

قه من برتمج تلتنمٌة أو خطط فً إحدتث تضطرتبثت قد تهز من كٌثن تٔقتصثد، أو كل مث تسعى تلدولة إلى تحقً

 .تلتنفٌذ 

 : أسباب صحٌة-

ٌجوز للدولة إبعثد تِجنبً إذت كثن مصثبث بمرض من تِمرتض تلفتثكة، وٌإخذ هنث تلمرض بمفهومه تلوتسع،  

 .بحٌث ٌشمل تِمرتض تلوبثبٌة وتلمعدٌة، وٌندرج فً عدتد تلمرضى أٌضث تلمجثنٌن وتلبلهثء

ة على تلنظثم تلعثم هو حفظ تلصحة تلعثمة، حٌث ٌقع على عثتق تلسلطة تلعثمة تتخثذ إذ من متطلبثت حفثظ تلدول

تْجرتءتت تلٕزمة بؽرض وقثٌة صحة تِفرتد ، أٌث كثن مصدر تلخطر أو تلمرض، وإذت مث تبٌن لهث وجود ذلك 

و تلطرٌقة تلوحٌدة لتفثدي تلخطر من قبل تِجثنج تلمتوتجدٌن على إقلٌمهث جثز لهث إبعثدهم فورت، إذ أن تْبعثد ه

 .وقوع تنتشثر تلكثرثة تلتً من تلممكن أن تنشؤ عن هذت تلمرض

 : وٌختلؾ تلوضع تلصحً لّجثنج إلى ثٕث حثٔت وهً

حثلة تِجثنج تلذٌن أصٌبوت بمرض معدي أو وبثبً أثنثء إقثمتهم دتخل إقلٌم تلدولة، حٌث ٌثٌر إبعثد هإٔء -

 .بحكم أن إبعثدهم ٌعتبر منثفٌث لٓنسثنٌةتلمصثبٌن شٌبث من تٔعترتض 

 .حثلة تِجثنج تلذٌن دخلوت إقلٌم تلدولة ولم تستطع كشؾ مرضهم قبل دخولهم أرتضً تلدولة-

حثلة تِجثنج تلمصثبٌن بثلفعل بؤمرتض وقت وصولهم إقلٌم تلدولة، أو تلذٌن تحثٌلوت على تلدولة ونجحوت فً -

 .دخول إقلٌمهث
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تتعلق بثِجثنج تلذٌن جثإوت أصحثء أقوٌثء ٔ مرض بهم وقت دخول إقلٌم تلدولة، ثم  يوتلتإن تلحثلة تِولى، 

أصٌبوت بمرض بعد ذلك، فٕ ٌجوز للدولة إطٕقث إبعثدهم حتى ولو كثن تلمرض خطٌرت على تلشعج ،ِن ذلك 

 .  1ٌتنثفى ومبدأ تلحد تِدنى لمعثملة تِجثنج

 .فضل ترحٌلهم بدل إبعثدهمأمث تلحثلتٌن تلثثنٌة وتلثثلثة، فً

   :أسباب اجتماعٌة-

ؼثلبث مث تتدخل تلتشرٌعثت تلوطنٌة للدول بتنظٌم بعض تِعمثل وتلمهن وتِنشطة ذتت تلطثبع تلمهم ، فتجعل 

ممثرستهث مقتصرة على موتطنٌهث بدل تِجثنج وذلك بؽٌة حمثٌة تلعمثلة تلوطنٌة من تلمنثفسة تِجنبٌة ، فتحظر 

تِنشطة على تِجثنج ، أو تسمح لهم بمزتولتهث تستثنثء ووفقث لشروط خثصة ومقٌدة خصوصث فٌمث ممثرسة تلك 

 .ٌتعلق بثلوظثبؾ تلعثمة وتلمهن تلحرة ، وبعض تِنشطة تلتً لهث عٕقة وطٌدة بثِمن وتٔقتصثد تلوطنً

 : ومن أسبثج تْبعثد نجد

 .حمثٌة تلسوق تلوطنٌة    -

 .مكثفحة تلبطثلة     -

 .حمثٌة تلعمل تلقومً    -

 .حمثٌة تلصنثعثت تلوطنٌة    -

 .حمثٌة تلطبقثت تلعمثلٌة    -

وبثلرجوع إلى تِسبثج تٔجتمثعٌة، نجد أن ظثهرة تلكسج ؼٌر تلمشروع ٌعتبر سببث كثفٌث ْبعثد تِجثنج، وهذت 

 .  2من قثنون إقثمة تِجثنج تلكوٌتً 16مث نصت علٌه تلمثدة 

ع تلكوٌتً إلى تفشً ظثهرة تٔتجثر بثْقثمثت، ومث ٌمكن أن ٌنتج عنهث من خطورة جلج وقد تفطن تلمشر

 .1تِجثنج إلى إقلٌم تلدولة، فنص فً قثنون إقثمة تِجثنج تلكوٌتً على تجرٌمهث وتحدٌد تلعقوبة لهث

                                                           

14
َعجتر نظام الحد األدنً لهعاهلة األجانب هن ألدم األنظهة المانونَة الجٍ عرفها المانون الدولٍ ، والجهاعة الدولَة ، وهمجضً هذا ---

هن الحموق ، ئذ ال َجوز ألَة دولة عضو فٍ الهججهع الدولٍ أن جنزل عنه وئال انعمدت النظام هو االعجراف لألجنتٍ تحد أدنً 
تن صغَر عتد الهوهن ،الهمارتة الثنائَة لحهاَة وجشجَع االسجثهار األجنتٍ ،هذكرة هاجسجَر فٍ .هسؤولَجها الدولَة فٍ هذا الشأن 

 .17،ص2010وق والعلوم السَاسَة ،جاهعة د،هوالٌ الطاهر ،سعَدة المانون ،جخصص المانون الدولٍ والعاللات الدولَة ،كلَة الحق
 

إرا ٌُ ٠ىٓ :... اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ إلبِخ األجبٔت اٌى٠ٛزٟ ػٍٝ أٔٗ  1959ٌسٕخ  17ِٓ ِشسَٛ أ١ِشٞ سلُ  03اٌفمشح / 16رٕض اٌّبدح  -15

 (.ٌألجٕجٟ ٚس١ٍخ ظب٘شح اٌؼ١ش 
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 :أنواع اإلبعاد -03

 .وتْبعثد تْدتري ، ولكل نوع حثٔت تطبٌقه تْبعثد تلقضثبً،: ٌوجد نوعثن من تْبعثد فً تلقثنون تلكوٌتً وهمث 

 : اإلبعاد القضائً-أ

، نجد أن تلنظثم تلقثنونً لدولة تلكوٌت قد تشتمل على 2من قثنون تلعقوبثت تلكوٌتً 9 بثلرجوع إلى نص تلمثدة 

كل حكم بالحبس على أجنبً ٌجٌز للقاضً أن ٌأمر بإبعاده : )تْبعثد تلقضثبً، حٌث جثء فً نص تلمثدة على أنه 

عن الكوٌت بعد االنتهاء من تنفٌذ عقوبتّه، وذلك دون اإلخالل بحق السلطة اإلدارٌة فً إبعاد كل أجنبً وفقا 

للقانون ، فإذا حكم على األجنبً بعقوبة جناٌة أو عقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة حكم 

لقاضً بإبعاده من الكوٌت بعد تنفٌذ العقوبة ، وعلى النٌابة إعالن أمر القاضً بمجرد االنتهاء من تنفٌذ العقوبة ا

 (. إلى السلطة اإلدارٌة التً ٌتعٌن علٌها تنفٌذه

 : نستخلص من نص تلمثدة تلسثلفة تلذكر بؤن تلمشرع تلكوٌتً فرق بٌن حثلتٌن من تْبعثد تلقضثبً وهً 

 :يالقضائً الوجوباإلبعاد -

ٌكون تْبعثد وجوبٌث فً حثلة مث إذت حكم على تِجنبً بعقوبة جنثٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة  -

 .بثلشرؾ، أو تِمثنة وهنث ٌجج على تلقثضً إبعثد تِجنبً من دولة تلكوٌت بعد تنفٌذ تلعقوبة 

هو عقوبة تبعٌة، وبثلتثلً ٔ ٌجج على تلقثضً تلحكم بهث إٔ بعد ترتكثج جرٌمة  يإن تْبعثد تلقضثبً تلوجوج -

 . ٌعثقج علٌهث بعقوبة أصلٌة 

إن نص تلمثدة صرٌح فً تحدٌد طبٌعة تلجرٌمة تلمرتكبة من قبل تِجنبً، فثلجرٌمة محددة على سبٌل تلحصر -

، وبثلتثلً ٔ ٌجوز للقثضً تلحكم بإبعثد ( تِمثنة جنثٌة، أو عقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بثلشرؾ ، أو )

تِجثنج فً حثلة ترتكثبه مخثلفة من تلمخثلفثت تلمنصوص علٌهث فً تلقثنون، حتى ولو كثنت تلعقوبة تِصلٌة مقٌدة 

 .للحرٌة 

  : اإلبعاد القضائً الجوازي -

حثلة ٌجوز للقثضً أن ٌؤمر بإبعثد تِجنبً ٌكون تْبعثد جوتزٌث فً حثلة تلحكم بثلحبس على تِجنبً، وفً هذه تل

 .عن تلكوٌت بعد تنفٌذ تلعقوبة

                                                                                                                                                                                                         

يعاقب : )المتعمق بقانون إقامة األجانب الكويتي عمى أنو  17/1959األميري رقم من المرسوم  24نصت عمى ىذه العقوبة المادة -16
-5-4-1)بالحبس لمدة ال تزيد عن شير واحد وبغرامة ال تزيد عن ألف رويبة أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

6-7-8-19-20.)  
 .16/1960الجزائي رقم من قانون  79المادة  -17
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من قثنون  1تلفقرة / 16كمث نلمح وجود تطبٌق حثلة أخرى لٓبعثد تلقضثبً من خٕل مث نصت علٌه تلمثدة 

 . 1تْقثمة تلكوٌتً لّجثنج

أي أجنبً ولو كثن حثصٕ على ٌجوز لوزٌر تلدتخلٌة أن ٌصدر أمرت مكتوبث بإبعثد ) أنه حٌث نصت على 

 : ترخٌص فً تْقثمة فً تلحثٔت تلتثلٌة 

 .إذت حكم على تِجنبً وأوصت تلمحكمة بإبعثده -

ٌفهم من نص تلمثدة أن هذه تلحثلة تدخل فً تْبعثد تلقضثبً كون أن تلحكم تلقضثبً هو أمر ٌتضمن تنفٌذ تلحكم 

مث قضت به تلسلطة تلقضثبٌة، ِن تِحكثم تلقضثبٌة تؤمر ؤ  ولٌس توصٌة، حٌث تنحصر مهمة تْدترة فً تنفٌذ

  .توصى

 : اإلبعاد اإلداري-ب

إجرتء تؤمر تلدولة بمقتضثه أجنبٌث بمؽثدرة : ) أو مث ٌعرؾ بثلخروج تْجبثري هو –ٌقصد بثْبعثد تْدتري 

أرتضٌهث وعدم تلعودة إلٌهث، وهو ٌختلؾ عن تْبعثد تلقضثبً تلذي ٌصدر بنثء على حكم بإبعثد تِجنبً عن 

 أرتضٌهث بسبج ترتكثبه

 .جرٌمة

 :الطبٌعة القانونٌة لإلبعاد-04

 : دولة فً اإلبعاد وموقف القانون الكوٌتًاألساس القانونً لحق ال-01

 :اإلبعاد بٌن القبول والرفض -أ

لقد تختلؾ تلفقهثء تلدولٌٌن حول مدى أحقٌة تلدولة فً إبعثد تِجثنج تلمتوتجدٌن على إقلٌمهث ، فظهر تتجثهثن 

فً تلفقه  هوتمثل هذت تٔتجثمتنثقضثن، أحدهمث ٌرى أنه للدولة حق فً إبعثد تِجثنج وهو حق لصٌق بسٌثدة تلدولة ، 

تلقدٌم، ورأي آخر تجلى فً تلفقه تلحدٌث وهو ٔ ٌرى من تْبعثد سوى إجرتء تتخذه تلسلطة عند توتفر ضوتبط 

معٌنة، وتلجؤ إلٌه تستنثدت إلى حقهث فً تلحفثظ على كٌثنهث وأمنهث تلدتخلً وتلخثرجً ، خثصة إذت كثن فً وجود 

ت على سٕمة تلدولة ،و ذلك من منطلق حق تلدولة فً تلبقثء تلذي ٌعتبر أحد تلحقوق تِجنبً مث ٌشكل خطرت وتهدٌد

 .2تِسثسٌة وتلطبٌعٌة للدول

                                                           

18
  .. .اٌسبثك اٌزوش  1959ٌسٕخ  17ِٓ اٌّشسَٛ األ١ِشٞ سلُ  16ادح اٌُ-

19
 .153د، فؤاد شجبط،اٌحمٛق اٌذ١ٌٚخ اٌؼبِخ ، اٌّشجغ اٌسبثك ، ص  -
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وٌرى هذت تٔتجثه أن تْبعثد مجرد إجرتء من تْجرتءتت تلتً تتخذهث تلسلطة تلتنفٌذٌة تبعث لتقدٌرهث ووفقث لمث ترته 

 .سثبق بدخول تلدولة ، أو تْقثمة فٌهث  منثسبث ، وبثلتثلً فهو لٌس سوى إلؽثء لتصرٌح

ؼٌر أن تِخذ بهذت تلرأي هو تعتدتء على حقوق تلفرد وحرٌثته تلطبٌعٌة، وكذت إهدتر لفكرة تلتضثمن بٌن تلدول 

 .تلقثبمة على فكرة تلهجرة وتٔنتقثل،  وتْقثمة بٌن أفرتد تلدول

مطلقة ووتسعة، بحٌث ٌسع لهم دخول أرتضٌهث أمث تلرأي تَخر من تلفقه فٌرى ضرورة منح تِجثنج حرٌة 

 .وتْقثمة فٌهث بدون قٌود ،إلى حد عدم تلتفرقة بٌنهم وبٌن تلوطنٌٌن من حٌث تلتمتع بثلحقوق تلمدنٌة

تقرهث لّجنبً ؤ  أنٌتعٌن  تلتًبمرتعثة تلدول تلحد تِدنى من تلحقوق  تلدولًوقوتعد تلقثنون  1تلعرؾ لتزميو 

فً وبكثفة تلنوتحً تلٕزمة لحٌثته ، حثل من تِحوتل بثعتبثرهث تتعلق بكٌثنه تْنسثنً بؤيتقل عن ذلك  أنٌجوز 

إقثمة تِجنبً فى تلدولة تفٌد  ، بحكم أنإقلٌم تلدولة خثصة إذت كثنت إقثمته بنٌة تٔستقرتر ولٌست إقثمة عثرضة

 يؾ وتلموتطنؼٌر تلمقٌم  لّجنبًتلك تلممنوحة  جمثعتهث تلوطنٌة ممث ٌبرر منحه حقوقث أوسع من يتندمثجه ؾ

 .إقلٌمهث

ٔ ٌمكن تِخذ بهذت تلرأي لخطورته، فهو تفسٌر ٌتمثشى ومث ذهبت إلٌه تلؤٌثت تلمتحدة تِمرٌكٌة وتلدول تلؽربٌة 

وفره من حٌث تؤكٌدهث على أن هنثك حدت أدنى من تلعدتلة ٌنبؽً للدولة أن توفره لّجنبً، حتى ولو كثنت ٔ ت

لموتطنٌهث ، فإذت كثن تلنظثم تلقثنونً لتلك تلدولة ٔ ٌتفق وذلك تلمستوى على تلرؼم من أن شعج ذلك تلبلد كثن قثنعث 

به، أو مرؼمث على تلعٌش فً ظله، فإنه ٔ ٌمكن إرؼثم أي بلد على قبول نظثم ٔ ٌوفر سبٌٕ مرضٌث لمعثملة 

 .  2موتطنٌه فٌه

تك تتجثه سثبد فً تلعصر تلحدٌث ٌرى أنه من حق تلدولة تلدفثع عن كٌثنهث وحمثٌة وتوفٌقث بٌن تٔتجثهٌن، هن 

مصثلحهث من كل خطر ٌهددهث من قبل تِجثنج تلمتوتجدٌن على إقلٌمهث، وهذت ٌستلزم تقٌٌد حق تِجثنج فً تلدخول 

                                                           

20
اٌّىزٛثخ اٌزٟ ٔشأد ٔز١جخ رىشاس اٌزضاَ اٌذٚي ٌٙب فٟ سٍٛوٙب ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ِغ س١بدح  سِجّٛػخ اٌمٛاػذ غٟ: ٘ٛ ٠مظذ ثبٌؼشف-

ٌِٛٛد ِذ٠ٗ ، اٌؼشف وّظذس ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ، سسبٌخ ِبجسز١ش ،جبِؼخ اٌجضائش  االػزمبد ٌذٜ ِؼظُ ٘زٖ اٌذٚي ثأٔٙب ٍِضِخ لبٔٛٔب ، 

صاءاد اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ،ِؤسسخ اٌضمبفخ اٌجبِؼ١خ ، اإلسىٕذس٠خ ،ثذْٚ اٌس١ذ أثٛ ػط١خ ،اٌج.،ٚأ٠ضب135ثذْٚ سٕخ اٌطجغ ،ص

 .308سٕخ إٌشش ،ص

 1989ٌسٕخ  45اٌذٌٟٚ ،اٌؼذدٌٍمبػذح اٌؼشف١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ، اٌّجٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ  ٚأ٠ضب ص١٘ش اٌحس١ٕٟ ،ِشىٍخ اٌؼم١ذح اٌمب١ٔٛٔخ

 . ِٚب ثؼذ٘ب 129،ص 
21

 .14-13، ص  1985االلزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ،  د، ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبس ، طج١ؼخ اٌمبػذح -

 .26،ص 1996، (اٌى٠ٛذ)د، غبُٔ إٌجبس ،لض١خ إٔؼذاَ اٌج١ٕخ فٟ اٌى٠ٛذ ، اٌزطٛس ٚاحزّبالد اٌّسزمجً ،داس راد اٌسالسً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ -22
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ؼلق تلدولة أبوتبهث فً وجه إلى أرتضٌهث، وذلك فً حثٔت توتجد أسبثج ودوتفع تْبعثد، وفً نفس تلوقت ٌجج أٔ ت

 .1تِجثنج بصورة عثمة

بثلنسبة لموقؾ تلمشرع تلكوٌتً حول مسؤلة تْبعثد، فقد حرصت دولة 2 :موقف القانون الكوٌتً من اإلبعاد -ب

 :تلكوٌت على تقرٌر حقهث فً ذلك بشكل صرٌح، وهو مث تجلى فً

مثدة قسمت   2وتلمتكون من والمتعلق بقانون إقامة األجانب الكوٌتً  1959لسنة  17المرسوم األمٌري رقم  -

 : على تلنحو تَتً

 .، تنثولت دخول تِجثنج إلى تلكوٌت (  5-1) تلموتد من       -

 .، تطرقت إلى كٌفٌة إخطثر تلجهثت تلمختصة(  -6) تلموتد من        -

 . ، إقثمة تِجثنج فً تلكوٌت ( 15-9)  تلموتد من       -

 .، إبعثد تِجثنج ( 22-16) تلموتد من        -

 .، أحكثم ختثمٌة (  2-22) تلموتد من       -

 . إن هذت تلمرسوم ٌنص صرتحة على حق دولة تلكوٌت فً إبعثد تِجثنج

، 1982لسنة  61المعدل بالقانون رقم  1981لسنة  20قانون إنشاء الدائرة اإلدارٌة فً دولة الكوٌت رقم  -

وتلذي قرر منح تلمحكمة تْدترٌة تلنظر فً تلمنثزعثت تلمتعلقة بقرترتت إبعثد تِجنبً مع تلحظر و تلنظر 

 23.فً مشروعٌة قرتر إبعثد تِجنبً

 :دالطبٌعة القانونٌة لإلبعا -02  

 :ٌتفق تلفقه تلحدٌث فً مجموعه على أن

تْبعثد لٌس عمٕ من أعمثل تلسٌثدة، وإنمث إجرتء تتخذه وتبثشره تلسلطة تْدترٌة فً تلدولة تحقٌقث للصثلح  -

تلعثم، وٌترتج على ذلك أن تخضع تلدولة أثنثء مبثشرتهث حق تْبعثد لرقثبة تلقضثء فٌمث لو تعسفت فً تستعمثل 

 .ك، كمث لو كثن مبنٌث على سبج ؼٌر مشروع ، أو تم تنفٌذه بطرٌقة متنثفٌة مع تلمبثدئ تْنسثنٌةسلطتهث فً ذل
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تْبعثد ٔ ٌعد عقوبة جنثبٌة تقضً به تلمحثكم تلقضثبٌة، وإنمث قد ٌتم تْبعثد ِسبثج أخرى ٔ عٕقة لهث  -

 .بثلظثهرة تْجرتمٌة، كمث لو تم ِسبثج صحٌة تتعلق بثِجثنج

 .  للدولة، ؤ ٌتصور أن ٌمثرس بنثء على مصلحة فردٌة 1تْبعثد ٌتم وفقث لمقتضٌثت تلمصلحة تلعثمة -

 فً دولة الكوٌت( البدون) دراسة حالة :  ثانٌا

تعتبر دولة تلكوٌت من أكثر تلدول نموذجث لتوتفر عنصر عدٌمً تلجنسٌة فً إقلٌمهث، رؼم وجود هذه تلفبة فً 

ملكة تلبوتثن أو تلنٌبثل ، وتْمثرتت تلعربٌة تلمتحدة وفً منثطق مختلفة فً تلعثلم،  إٔ أن جمهورٌة تلبلطٌق أو م

نظرت للخصوصٌة تلتً تعثمل بهث تلبدون فً دولة تلكوٌت ، إلى حد .تلوضع تلقثنونً ٌكثد ٌختلؾ عنه فً تلك تلدول 

هذت تلتبثٌن على حقوق تلبدون وحمثٌة  مث، رؼم تلتبثٌن من مرحلة ِخرى ومن فترة إلى فترة مؽثٌرة، حٌث أثر

 . مصثلحهث

إذت كثن تلبدون  فبة من عدٌمً تلجنسٌة ، فكٌؾ ٌتم تكرٌس وضمثن وتعزٌز وصٌثنة وترقٌة حقوقهث دتخل دولة 

 تلكوٌت ؟ 

 .قبل تلتطرق لٓجثبة على هذت تلسإتل ، ٔبد من تحدٌد نشؤة مشكلة تلبدون وتطورهث 

 

 : نشأة مشكلة البدون فً الكوٌت ومراحل تطورها-01

تعد مشكلة تلبدون فً دولة تلكوٌت أحد أبرز وأهم تلظوتهر ذتت تلخصوصٌة تلفرٌدة من نوعهث ، لٌس فقط لكونهث  

متوتجدة فً دولة تلكوٌت بصفة متمٌزة ، بل لمركزهث تلخثص فٕ هم من تلموتطنٌن تلكوٌتٌٌن تلذٌن ٌتمتعون بكثفة 

 .قوق ، ؤ هم من تِجثنج ٌطبق علٌهم صفة تِجنبً ،  فهم وسٌط بٌن تلموتطنٌن وتِجثنج تلح

وهنثك إجمثع متفق علٌه على أن من أسبثج تفثقم هذه تلظثهرة هو تْجرتءتت وتلسٌثسثت تلحكومٌة تلمتتثبعة 

 . 1961لدولة تلكوٌت تلحدٌثة منذ تؤسٌسهث وتستقٕلهث لسنة 

تلمتتثلٌة إلى دولة تلكوٌت من تلبلدتن تلمجثورة بحثث عن تلرزق ومصثدر تٔستقرتر، كون أن وكثن نتٌجة تلهجرة 

 :  1ومن أهم تِسبثج تلتً سثعدت على توتجد مشكلة تلبدون نذكر.هذه تلدولة ؼنٌة بمثدة تلنفط 
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 .رؼذ ٕ٘بن ِظٍحخ ػبِخ ٌٍذٌٚخ ، إرا وبٔذ لذ ارخزد ٌٍحفبظ ػٍٝ اٌظحخ اٌؼبِخ أٚ األِٓ اٌؼبَ أٚ إٌظبَ اٌؼبَ أٚ األخالق اٌؼبِخ --

 .120٘شبَ ػٍٟ طبدق ، اٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّبي األجٕجٟ ،اٌّشجغ اٌسبثك ،ص 
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 .عدم وجود ضوتبط للدخول إلى تلكوٌت -

 .تلموتطنٌن تلكوٌتٌٌن أنفسهمظهور مث ٌسمى بثٔتجثر بثْقثمثت من قبل -

ثؽرتت قثنونً تْقثمة وتلجنسٌة وتلذي تم بموجبهمث منح تٔستثنثء تلمبثلػ فٌه و تلممنوح للعشثبر وتلمدعٌن  -

كثن ٌستثنً أفرتد تلعشثبر من تلحصول على سمثت دخول وترتخٌص تنتمثبهم إلى فبة عدٌمً تلجنسٌة ، حٌث 

 . ى تلكوٌت وتْقثمة فٌهتْقثمة وجوتزتت تلسفر للدخول إل

،أو تلسكثن تلقثطنٌن فً دولة تلكوٌت قبل تطبٌق قثنون  نعدم وجود حصر أو كشؾ بؤعدتد تلموتطنٌن تلكوٌتًٌ-

 .تلجنسٌة ،إذ لم ٌكن هنثك تعدتد ٌعتمد علٌه ،وكثنت تلحدود مفتوحة

تلتفسٌر تلخثطا للمثدة تلثثنٌة  وجود تؽٌر مستمر فً قثنون تلجنسٌة تلكوٌتً أدى إلى خلق فوضى تشرٌعٌة مثل-

ولم ٌحدد مث إذت كثن تِج كوٌتٌث .ٌكون كوٌتٌث كل من ولد فً تلكوٌت أو تلخثرج ِج كوٌتً : تلتً نصت على أن 

 .بصفة أصلٌة أو بثلتجنس 

فة عدم تستقرتر وثبثت قثنون تلجنسٌة تلكوٌتً ، حٌث طثله تلكثٌر من تلتعدٌٕت وتلحذؾ فً بعض موتده ، وإضث-

 .فقرتت جدٌدة إلى تلموتد 

ؼٌثج تلسٌثسثت تلحكومٌة تجثه فبة تلبدون ،عندمث رفضت لجثن تلجنسٌة طلبثت تلمتقدمٌن إلٌهث بثعتبثرهم -

 : 2لم تتخذ إجرتءتت معٌنة مثل نأشخثص ؼٌر كوٌتًٌ

 .عدم تلقٌثم بتجنٌسهم -أ

 .عدم تلقٌثم بمتطلبثتهم بجوتزتت سفرهم تِصلٌة -ج

 تن قبل تلحكومة تلكوٌتٌة فً حل مشكلة تلبدون ،حٌث قثمت بثٔحتفثظ بملفثتهم على أسثس تلنظر فٌهتلممثطلة م-ج

 .مستقبٕ

                                                                                                                                                                                                         

 ،(الكويت )دارفرطاس لمنشر والتوزيع  في الكويت ،مجمة الحقوق،مشروعية إقامة البدون أو غير محددي الجنسية  رشيد حمد العنزي،-25
 .وما بعدىا 151، ص 1994، 18العدد األول، السنة 

 . 2007البدون في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس ، مقال منشور بجريدة الرأي اإللكترونية  د،سامي خميفة،--26
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تلهجرة فقد توتلت على تلكوٌت أعدتد كبٌرة من تلنثزحٌن من تلدول تلعربٌة وتلقبثبل تلعربٌة ، بحثث عن تلرزق -

 .  فطومظثهر تٔستقرتر، ٔ سٌمث وأن هذت تلبلد ؼنً بمثدة تلن

حول قرج تجنٌس تلملتحقٌن منهم بثلجٌش وتلشرطة، إضثفة إلى  تلمسبولٌن قبل  تصرٌحثت متكررة من ورصد -

 .تلدعوة تلتً وجهت فً بدتٌة تلثمثنٌنثت لتسجٌل مدعً تلجنسٌة تلكوٌتٌة

 : 1إخفثق فبة تلبدون فً تلحصول على إقثمة فً تلكوٌت ،وذلك ِسبثج كثٌرة منهث-

تلتً حددتهث تلحكومة لٓعٕن عن تلتقدم إلى طلج تلجنسٌة تلكوٌتٌة ،فً وقت لم ٌوتكج هذت قصر تلفترة -أ

كبٌرة لتوعٌة سكثن تلكوٌت بؤهمٌة حصول تلموتطن آنذتك على تلجنسٌة  ةتْعٕن أٌة حملة إعٕمٌة أو إبٕؼً

مٕحظة أن ؼثلبٌتهم كثنت  مع 1959تلكوٌتٌة ،خصوصث فً أوسثط تلسكثن تلمقٌمٌن خثرج تلمدٌنة لمث بعد عثم 

 .تعثنً من صعوبة تلتوتصل مع برتمج تلحكومة فً ظل ؼٌثج تلمركزٌة تلرسمٌة آنذتك

قصر فترة عمل تللجثن تلتً كلفت بإجرتء تللقثءتت مع تلمتقدمٌن بطلج تلحصول على تلجنسٌة فً ذلك تلوقت -ج

 .علٌهث من تؤخر ، وتسبج تِمر فً أن حصل على تلجنسٌة من سثرع منهم، ولم ٌحصل

شرطث للحصول على تلجنسٌة بمختلؾ درجثتهث، ممث منع ( 1950-1920)تعتبثر تْقثمة فً تلكوٌت عثمً -ج

 1950تلكثٌر من سكثن تلكوٌت آنذتك من تلحصول علٌهث،خصوصث أنه لم تكن هنثك أي إحصثءتت رسمٌة قبل عثم 

تكلؾ تلحكومة نفسهث تلبحث فً من تنطبق علٌهم  ٌمكن تٔستنثد إلٌهث لضمثن تجنٌس جمٌع من ٌستحقهث ،ولم

 .تلشروط تلتً وضعت، بل كثنت تنتظر ممن ٌسمع بإعٕن تلتجنٌس أن ٌتقدم إلٌهث

تؤثٌر تلعوتمل تلقبلٌة وتلطثبفٌة وتلمٌؤت وتلقنثعثت تلشخصٌة على سلوك أعضثء تللجثن تلتً كلفتهث تلحكومة -د

 .ضٌع حقوق تلكثٌر من تلمقٌمٌنتِمر تلذي  بثلنظر فً طلبثت تلتجنٌس،

فً تلكوٌت منذ عقود طوٌلة من تلزمن ،فقد لعبت تلمحسوبٌة دورت كبٌرت فً قبول طلبثت تجنٌس أشخثص ورفض 

آخرٌن تنطبق علٌهم تلمعثٌٌر تلعرفٌة ذتتهث تلتً وضعوهث آنذتك ،خصوصث وأن سكثن تلكوٌت كثنوت ٌشكلون قومٌثت 

 .جثءت من تتجثهثت مختلفة وقبثبٕ متنوعة وأعرتقث متعددة

تنتشثر تِمٌة فً تلك تلفترة لدى ؼثلبٌة سكثن تلكوٌت من تلقثطنٌن خثرج تلمدٌنة ،وتلتً سثهمت بفثعلٌة فً -ه

تلتؤثٌر تلسلبً على تستٌعثج تلنثس ِهمٌة تلحصول على تلجنسٌة تلكوٌتٌة، ٔ سٌمث وأن سٌثسة تلحكومة فً تلتجنٌس 

                                                           

 .2007حقوق المدنية والتجنيس ، مقال منشور بجريدة الرأي اإللكترونية د،سامي خميفة ،البدون في الكويت بين ال-27
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تبطة بؤي تمتٌثزتت مدنٌة أو تقتصثدٌة ، أو حتى تجتمثعٌة ٌمكن أن تشكل لهث عثمل جذج فً تلك تلفترة لم تكن مر

لمن ٌرٌد تلحصول علٌهث، جثء ذلك قبل أن تمر دولة تلكوٌت بمرحلة تنتقثلٌة خرجت من خٕلهث من مرحلة تلمجتمع 

تعدت فً ذلك تلمدتخٌل تلهثبلة تلتً تلبدتبً تلقبلً إلى مجتمع تلمإسسثت تلدستورٌة وتلنظثم تلسٌثسً تلمدنً ، وقد س

صبت على خزٌنة تلدولة من بٌع تلنفط وتستثمثر عثبدتته ،وتلتً أعطت أهمٌة كبٌرة وتمتٌثزت نوعٌث للموتطنٌن 

 . تلكوٌتٌٌن فً بلدهم

نذ تبثطإ تلحكومة تلكوٌتٌة خٕل فترتً تلستٌنثت وتلسبعٌنثت ،وعدم تهتمثمهث بإٌجثد حل مبكر لمشكلة تلبدون م-و

تلبدتٌة تِمر تلذي سثهم فً تفثقمهث لتصبح مع مرور تلوقت معضلة ٌصعج حلهث كمث هً علٌهث تَن ، وقد ٌكون 

هذت تلتبثطإ تلذي رتفقته وعودت ؼٌر مبثشرة بإٌجثد حل جذري للمشكلة هو أهم عثمل ورتء إلؽثء تلعدٌد من تلوتفدٌن 

لفبة تلبدون ،أو عدٌمً تلجنسٌة أمٕ فً تلحصول على تلجنسٌة  لهوٌثتهم تلعربٌة وتِجنبٌة،  وتدعثبهم بثٔنتمثء

تلتً كثنت تحصل علٌهث فبة تلبدون مثل بقٌة –على تٔمتٌثزتت تلمدنٌة –تلكوٌتٌة ٌومث مث ،أو تلحصول على تِقل 

 .تلموتطنٌن ممث دفع بثلمشكلة إلى تلمزٌد من تلتعقٌد وتلتشثبك 

أمرت سٌثدٌث ٌحول دون قبول لجوء أي متضرر إلى تلمحثكم لبحث قضٌته تعتبثر تلحكومة موضوع تلتجنٌس -ل

 .1،ممث سد تلبثج أمثم كثفة من حرموت منهث تعسفث

فردت،  51466وقد أدت هذه تِسبثج إلى تنثمً فبة تلبدون بشكل كبٌر، وقد بلػ عددهم فً تلخمسٌنٌثت نحو 

، ونظرت 1990ألؾ سنة  246رة أخرى إلى فردت، لٌرتفع م 29461، 0 19وتنخفض عددهم لٌصل فً سنة 

ألؾ فرد نتٌجة تلؽزو تلعرتقً على تلكوٌت، وبعد تحرٌر تلكوٌت سنة  120للهجرة تلمتكررة تنخفض تلعدد إلى 

، عثدت تلهجرة مجددت إلى إقلٌم تلدولة، وهو مث أدى بثلحكومة تلكوٌتٌة إلى تدترك تِمر نظرت للخطر  1991

 1996لسنة   5بربثسة وزٌر تلدتخلٌة، و بموجج تلمرسوم تِمٌري رقم  1996 تلمحدق ، فؤنشؤت فً مثرس

تللجنة تلتنفٌذٌة لمعثلجة أوضثع تلبدون ،ووضع تْجرتءتت تلٕزمة ضد تلمقٌمٌن بصورة ؼٌر قثنونٌة، وقد شكل 

 .ضؽطث وتضٌٌقث على هذه تلفبة

 :تلتً أدت إلى تطور مشكلة تلبدون على تلنحو تَتً 1وعمومث ٌمكن حصر تلمرتحل
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 : 1985إلى غاٌة  1959مرحلة صدور قانون الجنسٌة عام -01   

وتمٌزت هذه تلمرحلة بثلهدوء لدى فبة تلبدون دتخل إقلٌم دولة تلكوٌت على تِقل كفترة أولٌة، نظرت لتمتعهم بكثفة 

 .مثعدت تلحصول على تلجنسٌةتلحقوق تلمخولة للموتطنٌن تلكوٌتٌٌن أنفسهم ، 

، ؼٌر أنه لم ٌوضع موضع تلتطبٌق  194لسنة  02لقد صدر أول قثنون ٌحكم تلجنسٌة وتلتجنس هو تلقثنون رقم 

وٌذكر أن هذه تلمرحلة على تلرؼم من منح   1959لسنة  15تلفعلً، ولم ٌر تلنور حتى  صدور قثنون تلجنسٌة رقم 

ن ذلك مٌز بٌن تلموتطنٌن وتِجثنج، ونستشؾ ذلك من خٕل بعض تلموتد لقثنون تلحقوق للبدون عدت تلجنسٌة، إٔ أ

الكوٌتٌٌن ) تلجنسٌة تلسثلؾ تلذكر، حٌث نظمت تلمثدة تِولى منه مفهوم تلكوٌتٌٌن بثلتؤسٌس، إذ نصت على أن 

إلى ٌوم نشر هذا ، وكانوا محافظٌن على إقامتهم العادٌة فٌها  1920أساسا هم المتوطنون فً الكوٌت قبل سنة 

 ...(.القانون

ٌكون كوٌتٌا كل من ولد فً ): كمث نظمت تلمثدة تلثثنٌة من نفس تلقثنون مفهوم جنسٌة تلدم ، حٌث نصت على أن

 (.الكوٌت أو فً الخارج ألب كوٌتً 

م فً وقد ثثر جدل قثنونً فٌمث إذت كثن تلمولود ِج كوٌتً متجنس ٌعتبر هو تَخر متجنسث، إٔ أن تلجدل حس

 .تِخٌر، وتعتبر تلمولود ِج كوٌتً سوتء كثن متجنسث أم بثلتؤسٌس كوٌتٌث بثلتؤسٌس

ٌكتسب الجنسٌة الكوٌتٌة كل من " أمث تلمثدة تلثثلثة فتنظم حثٔت مجهولً تِبوٌن وتللقٌط حٌث تنص على أنه 

وٌجوز لمن ولد فً الكوٌت أو فً  ولد فً الكوٌت ألبوٌن مجهولٌن، وٌعتبر اللقٌط مولودا فٌها ما لم ٌثبت العكس

الخارج من أم كوٌتٌة و كان مجهول األب أو لم تثبت نسبته إلى أبٌه قانونا، وٌجوز معاملة القصر فً هذه الحالة 

 ."معاملة الكوٌتٌٌن لحٌن بلوغهم سن الرشد

و  ،هو أن تلكوٌت ، وممث ٌجدر ذكره  19لسنة  40وتلجدٌر بثلذكر أن تلنص أعٕه هو نص معدل بثلقثنون رقم 

من خٕل وزترة تلشإون تٔجتمثعٌة وتلعمل توفر رعثٌة خثصة للقطثء ومجهولً تِبوٌن، حٌث ٌتم توفٌر تلسكن 

ومنحهم تِسمثء وتلحفثظ على سرٌة حٌثتهم حتى ٌبلؽوت سن تلرشد  وتلرعثٌة تلتعلٌمٌة وتلصحٌة من قبل تلدولة

 .وٌنخرطوت فً تلمجتمع

                                                                                                                                                                                                         

ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  01ِٓ اٌّبدح  ٠5ٛجذ ٔض خبص ٠ّٕغ اٌمضبء ِٓ االخزظبص ثٕظش إٌضاػبد اٌجٕس١خ ٚاإلثؼبد اإلداسٞ ٟ٘ اٌفمشح -28

اٌطٍجبد اٌزٟ ٠مذِٙب األفشاد أٚ ا١ٌٙئبد ) ػٍٝ أٔٗ  اٌخبص ثئٔشبء دائشح ثبٌّحىّخ ٌٍٕظش ثبٌّٕبصػبد اإلداس٠خ ح١ش رٕض 1981/ 20

 ...( ْثئٌغبء اٌمشاساد اإلداس٠خ إٌٙبئ١خ ػذا اٌمشاساد اٌظبدسح ثشأْ ِسبئً اٌجٕس١خ ٚإلبِخ ٚإثؼبد غ١ش اٌى٠ٛز١ٟ

 .2003ٞ ِب 28د،غبُٔ إٌجبس ،دساسخ رفظ١ٍ١خ دل١مخ ػٓ اٌجذْٚ ، جش٠ذح اٌشأٞ اإلٌىزش١ٔٚخ ، اٌى٠ٛذ اٌظبدسح فٟ -29
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وقد جرى تعدٌلهمث عدة مرتت تِولى بموجج تلمرسوم تِمٌري  ،تلمثدتثن تلرتبعة وتلخثمسةأمث تلتجنٌس فتنظمه 

لسنة  100وتلثثلثة بموجج تلمرسوم بقثنون رقم  1966لسنة  0 وتلثثنٌة بموجج تلقثنون رقم  ،1960لسنة  2رقم 

ة تلكوٌتٌة لكل شخص بلػ وتلذي نص على جوتز منح تلجنسً ،2 19لسنة  1وتلرتبعة بموجج تلقثنون رقم  ،0 19

: سن تلرشد بتوتفر تلشروط تلتثلٌة

سنة  20من كثن عربٌث منتمٌث إلى بلد عربً ولسنة متتثلٌة بثلنسبة  15تْقثمة تلمشروعة فً تلكوٌت لمدة  -

 .متتثلٌة لمن هو ؼٌر ذلك

 .أن ٌكون له سبج مشروع للرزق- 

 .بثلشرؾ و تِمثنة أن ٌكون حسن تلسٌرة ؼٌر محكوم علٌه بجرٌمة مخلة - 

 .أن ٌعرؾ تللؽة تلعربٌة- 

 .أن ٌكون على كفثٌة أو أن ٌقوم بخدمثت تحتثجهث تلبٕد- 

أن ٌكون مسلمث بثلمٌٕد أصٕ أو أن ٌكون قد تعتنق تلدٌن تْسٕمً وأشهر إسٕمه وفقث للطرق وتْجرتءتت - 

كثن  ت تلشرطتلكوٌتٌة، وتلجدٌر بثلذكر أن هذتلمتبعة ومضت على ذلك خمس سنوتت على تِقل قبل منحه تلجنسٌة 

 .تْضثفة تلربٌسة فً تلتعدٌل تِخٌر

وتنظم تلمثدة تلسثدسة حق تٔنتخثج أو تلتعٌٌن للهٌبثت تلنٌثبٌة، وهو تلنقطة تِسثسٌة تلتً ٌختلؾ فٌهث تلكوٌتً 

ممثرسة حقه تٔنتخثبً، وتلمٕحظ  بثلتؤسٌس عن تلكوٌتً بثلتجنٌس، حٌث تحدد تلمثدة تلمدة تلتً ٌحق فٌهث للمتجنس

 1959/15سنوتت فً تلقثنون تِصلً  10إطثلة تلك تلمدة فمن مدة  إلىأن تلتعدٌٕت تلمذكورة تتجهت دومث 

سنة بموجج تعدٌل تلقثنون رقم  30ثم أصبحت  1966لسنة  0 سنة بموجج تعدٌل تلقثنون  20أصبحت 

، وقد حدث جدل قثنونً كثن ٌتم بموجبه تعتبثر أبنثء 40/  19قم ثم تلتعدٌل تلحثلً بموجج تلقثنون ر 6/130 19

تلمتجنسٌن تلمولودٌن بعد حصول آبثبهم على تلجنسٌة على أنهم متجنسون، وهو خطؤ قثنونً وتضح وتلذي تم تعدٌله 

لً حصولهم أخٌرت دون تلحثجة إلى تعدٌل فً تلقثنون ممث أدى إلى مشثركة تلك تلفبة فً تٔنتخثبثت تلمثضٌة وبثلتث

 .على حقوقهم تلسٌثسٌة

وتنظم تلمثدة تلسثبعة موضوع زوجة وأؤد تلمتجنس و تلنص تلحثلً هو تلمعدل بموجج تلقثنون رقم 

ٔ ٌترتج على كسج تِجنبً تلجنسٌة تلكوٌتٌة أن تصبح زوجته كوٌتٌة إٔ إذت أعلنت "وتنص على أنه  0/100 19
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زوجهث للجنسٌة تلكوٌتٌة و ٌعتبر أؤده تلقصر كوٌتٌٌن ولهم أن ٌقرروت رؼبتهث فً ذلك خٕل سنة من تثرٌخ كسج 

 ."تختٌثر جنسٌتهم تِصلٌة خٕل تلسنة تلتثلٌة لبلوؼهم سن تلرشد

أمث تلمثدة تلثثمنة وهً تلمثدة تِخٌرة تلمنظمة لحثٔت تلتجنس فتعثلج موضوع زوجة تلكوٌتً تِجنبٌة وتلتً 

تتجه دتبمث نحو إطثلة تلمدة تلتً تتٌح للزوجة تِجنبٌة  تلحصول على تلجنسٌة، ففً  ،حٌثجرى تعدٌلهث عدة مرتت

سنوتت ثم زٌدت  5لتصبح  0 /1966حٌن لم ٌشترط تلقثنون تِصلً مدة على تْطٕق، تعدلت بموجج تلقثنون 

فً تٔستثنثء من تلك  ، إٔ أن تلمثدة تلمذكورة منحت وزٌر تلدتخلٌة تلحق40/  19سنة بموجج تلقثنون  15لتصبح 

تلمدة وهو مث ٌحدث عثدة، وقد ذكرنث ٔحقث فً تلتقرٌر إحصثء لعدد من حثٔت تلتجنٌس بموجج تلمثدة تلثثمنة و تلتً 

على عدم فقدتن تلزوجة تِجنبٌة للجنسٌة تلكوٌتٌة عند  9ٔ ٌبدو أنهث مسؤلة تتعرض لتشدد ٌذكر، و تإكد تلمثدة 

 .ستردت جنسٌتهث تِصلٌة أو كسبت جنسٌة أخرىتنتهثء تلزوجٌة إٔ إذت ت

موتضٌع فقد تلجنسٌة وتلتنثزل عنهث وإعثدتهث للمرأة  15و 14و 13و 12و مكرر11و11و10وتنظم تلموتد 

على  0/100 19بموجج تعدٌل تلقثنون رقم  10تلكوٌتٌة وسحج تلجنسٌة وإسقثطهث وردهث حٌث تإكد تلمثدة رقم 

 ."تفقد جنسٌتهث تلكوٌتٌة إٔ إذت دخلت فً جنسٌة زوجهث بنثء على طلبهث تزوج من أجنبً ٔتلمرأة تلكوٌتٌة تلتً ت"أن 

موضوع فقد تلجنسٌة وتلذي ٌحدث نتٌجة لتجنٌسه مختثرت بجنسٌة أجنبٌة، ؤ ٌنطبق ذلك على  11وتعثلج تلمثدة 

زوجته تلكوٌتٌة إٔ إذت دخلت فً جنسٌته، وٌجوز إعثدة تلجنسٌة فً مثل هذه تلحثلة إذت أقثم بثلكوٌت لمدة سنة إقثمة 

ن جنسٌته تِجنبٌة وذلك بقرتر من مجلس تلوزرتء، أمث تلمثدة تلجنسٌة تلكوٌتٌة وتخلى ع إلىمشروعة وطلج تلعودة 

حٌث توجج   و  و 5و 4تعثلج حثٔت تلمتجنسٌن بموجج تلموتد  0 100/19مكرر وهً مضثفة بثلقثنون  11

تلمعدلة بموجج تلقثنون  12تنثزل تلمتجنس عن جنسٌته تِصلٌة إذت كثن له جنسٌة أخرى، كذلك تجٌز تلمثدة 

تدة تلجنسٌة للمرأة تلكوٌتٌة تلتً فقدتهث بموجج أحكثم تلمثدتٌن تلسثبقتٌن إذت تخلت عن جنسٌتهث إع 0 100/19

 .تلسثبقة

تلحثٔت تلتً ٌتم فٌهث سحج تلجنسٌة، و قد جرت عدة تعدٌٕت على هذه تلمثدة بموجج تلقثنون  13وتنظم تلمثدة 

جوتز سحج تلجنسٌة  13بٌنت تلمثدة حٌث  ،40/  19وحثلٌث تلقثنون  0/100 19و0  /1966و 1965/21

إذت كثن قد منح تلجنسٌة : فً تلحثٔت تلتثلٌة  و و5و4و3بمرسوم ممن كسج تلجنسٌة تلكوٌتٌة بموجج تلموتد 

سنة من حصوله على تلجنسٌة فً جرٌمة مخلة  15بطرٌق تلؽش أو بنثء على أقوتل كثذبة، وإذت حكم علٌه خٕل 

ن وظٌفته تؤدٌبٌث ِسبثج تتصل بثلشرؾ وتِمثنة خٕل عشر سنوتت من منحه بثلشرؾ وتِمثنة، أو إذت عزل م

تلجنسٌة، أو إذت تستدعت مصلحة تلدولة تلعلٌث أو أمنهث تلخثرجً ذلك، أو إذت توتفرت تلدٔبل لدى تلجهثت تلمختصة 
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إلى هٌبة سٌثسٌة أجنبٌة،  على قٌثمه بثلتروٌج لمبثدئ من شؤنهث تقوٌض تلنظثم تٔجتمثعً فً تلبٕد أو على تنتمثبه

فتتحدث عن إسقثط تلجنسٌة و ٌعنً ذلك إسقثطهث عن  14تتعثمل مع تلمتجنسٌن أمث تلمثدة  13وبثلتثلً فإن تلمثدة 

تلكوٌتٌٌن بثلتؤسٌس، وهً بثقٌة دون تعدٌل وتكثد تكون نسخة مكررة فً قوتنٌن تلجنسٌة فً تلكثٌر من تلدول تلعربٌة 

: عن كل من ٌتمتع بهث فً تلحثٔت تَتٌة حٌث ٌتم إسقثط تلجنسٌة

إذت دخل تلخدمة تلعسكرٌة ْحدى تلدول تِجنبٌة وبقً فٌهث بثلرؼم من تِمر تلذي ٌصدر له من حكومة  -1

 .تلكوٌت بتركهث

 .إذت عمل لمصلحة دولة أجنبٌة و هً فً حثلة حرج مع تلكوٌت أو كثنت تلعٕقثت تلسٌثسٌة قد قطعت معهث -2

نت إقثمته عثدٌة فً تلخثرج وتنضم إلى هٌبة من أؼرتضهث تلعمل على تقوٌض تلنظثم تٔجتمثعً إذت كث -3

 .وتٔقتصثدي للكوٌت، أو صدر حكم بإدتنته فً جرتبم ٌنص تلحكم على أنهث تمس ؤءه لبٕده

 ."حدهوٌترتج على إسقثط تلجنسٌة فً تلحثٔت تلمتقدمة تلذكر أن تزول تلجنسٌة تلكوٌتٌة عن صثحبهث و

وهً دون تعدٌل كمث جثءت فً تِصل جوتز رد تلجنسٌة فً أي وقت إلى من سحبت منه أو  15وتإكد تلمثدة 

 .أسقطت عنه طبقث ِحكثم تلمثدتٌن تلسثبقتٌن

أن تلدولة قد ( 6 19-1959) ٌٕحظ من خٕل تستعرتض بعض موتد قوتنٌن تلجنسٌة لدولة تلكوٌت لتلك تلفترة

تلكوٌتٌٌن، وتلبدون ولم تمنح لهم أي حق فً تلتجنس، رؼم منحهم تلحقوق تِخرى، وبثلتثلً مٌزت بٌن تلموتطنٌن 

ٌبقى تلتجنس كؤحد أنمثط تكتسثج تلجنسٌة، هو أهم تلحقوق تلتً تنثدي بهث تلبدون، ِنهث هً تلرتبطة تلقثنونٌة 

 . 1نهم بذلك شؤن تلموتطنٌنوتلسٌثسٌة  بٌن تلدولة وتلفرد، وبموجبهث ٌتم تلتمتع بثلحقوق وتلوتجبثت شؤ

 :من خٕل مث سبق ٌمكن لنث أن نستشؾ بعض تلخصثبص تلممٌزة لقثنون تلجنسٌة تلكوٌتً

نه لم أن قثنون تلجنسٌة تلكوٌتً قثنون تنتقثبً ٔ ٌتبنى نظرٌة معٌنة، إنمث ٌضع تلحل لكل حثلة على حدة، مثٕ إ

إٔ فً حثٔت ضٌقة جدت فً تلمثدة تلثثلثة  تِمتلدم تلمطلق من جهة  أوٌتبن نظرٌة منح تلجنسٌة بنثء على حق تْقلٌم 

  .وكذلك فهو قثنون ٌهتم بثلجزبٌثت ؤ ٌربط تلفرضٌثت معث. منه

 .نه قد ٌبدو ؼٌر منطقً أحٌثنثإنه كثٌرت مث ٌتم تعدٌله وتؽٌٌره تؤثرت بثلوتقع تلسٌثسً، لذت ؾأ أٌضثومن خصثبصه 

                                                           

 .14َ ،ص 1996اٌذ٠ٓ فزحٟ ٔبطف ، اٌّشوض اٌمبٟٔٛٔ ٌألجبٔت ،دساسخ ِمبسٔخ ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح ، د،حسبَ -30
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قضثء ٌمتنع عن تلنظر فً أي منثزعثت بشؤنه، وذلك وفقث لنص تلمثدة تِولى تلفقرة تل إنتلك تلخصثبص  أهمومن 

تلقرترتت تلصثدرة فً »، حٌث تستثنت من تختصثص تلدتبرة تْدترٌة تْدترٌةتلمحكمة  إنشثءتلخثمسة من قثنون 

، وعلٌه فٕ «تلعبثدةشؤن مسثبل تلجنسٌة وإقثمة وإبعثد ؼٌر تلكوٌتٌٌن وترتخٌص إصدتر تلصحؾ وتلمجٕت ودور 

 .ن منحه تلجنسٌةأٌمكن للفرد رفع دعوى محلٌة أو دولٌة بش

وهذت تِمر منتقد فً نظرنث، ِنه فً ظل ؼٌثج رقثبة تلقضثء لن نتمكن من تطبٌق تلقثنون تطبٌقث سلٌمث، وهذت مث 

.  ٌجعل قثنون تلجنسٌة من أكثر تلقوتنٌن جدٔ فً تلكوٌت

تلقضثء فً أعمثل تلسلطة تلتنفٌذٌة، إنمث مرتقبة مدى تستحقثق أو عدم تستحقثق تلفرد إن مث ندعو إلٌه لٌس تدخل 

وهذت مث . للجنسٌة تلكوٌتٌة فقط، تمثمث مثلمث ٌبثشر تلقضثء تْدتري مهمته فً تصحٌح أعمثل تْدترة إلؽثء وتعوٌضث

فً منح تلجنسٌة على أنهث أعمثل تكٌٌؾ أعمثل تْدترة جأخذت به محكمة تلنقض تلمصرٌة ومجلس تلشٌوخ تلفرنسً 

وعلٌه، فثلقرترتت تلمتعلقة بثلجنسٌة ٔ تعدو أن تكون قرترتت إدترٌة تقبل تلتعوٌض وتْلؽثء كثلقرتر تلصثدر .إدترٌة

بمنح تلجنسٌة وإسقثطهث أو سحبهث أو تشكٌل لجنة من تلكوٌتٌٌن ٔقترتح من تثبت لهم تلجنسٌة، وتشكٌل لجثن تلتحقٌق 

 .إلخ... وإثبثتهث فً تلجنسٌة

تلقرترتت تلمتعلقة  فًوٌإٌد هذت تلتوجه تلفقه تلحدٌث، وٌإكد ضرورة تمكٌن تلفرد من تللجوء إلى تلقضثء وتلطعن 

وقد أخذ بهذت تلرأي مجمع . بثلجنسٌة، بثْضثفة إلى عدم حرمثن تلقضثء من قٌثمه بثٔجتهثد فً مسثبل تلجنسٌة

، بشكل وتسع، حٌث سمح للمحثكم تلدولٌة حق سمثع تلمنثزعثت 1929ٌوٌورك سنة تلقثنون تلدولً تلعثم تلذي أقٌم بن

  .تلتً تنشؤ بٌن تلفرد وتلدولة بشؤن تلجنسٌة

 : 1990إلى الغزو العراقً  1985مرحلة بداٌة التشدد من  -02

حٌث عمد كثٌر من تلوتفدٌن إلى إخفثء هوٌثتهم  ،تلمشكلة فً تلتفثقم شٌبث فشٌبث فٌهث  أخذتهً تلمرحلة تلتً 

وذلك لٓفثدة من تٔمتٌثزتت تلمثدٌة، ممث أدى إلى نمو هذه تلفبة، بصورة  ،مدعٌن تنتمثءهم إلى فبة عدٌمً تلجنسٌة

سرٌعة وعشوتبٌة حتى أصبحت مصدرت لمشكٕت أمنٌة وتجتمثعٌة وتقتصثدٌة وقثنونٌة تدخل فً صمٌم تلكٌثن 

ؼٌر محددي "جتمع وتركٌبته تلدٌموؼرتفٌة، ؤ شك أن تلمنهج تلحكومً تلمتبع فً تلتعثمل مع مشكلة تلبنٌوي للم

وتشعبهث حتى بثتت تشكل موضوعث رسمٌث لتقثرٌر تلمنظمثت  ،قد سثهم بطرٌقة أو بؤخرى فً تطوٌرهث" تلجنسٌة

مً تلدولً تلذي تعرضت له تلكوٌت تلعثملة فً مجثل حقوق تْنسثن فً تلخثرج، خثصة بعد حثلة تٔنكشثؾ تْعٕ

 .م 1990إبثن وبعد ؼزو تلعرتق لهث فً أؼسطس 
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وقد تمٌزت هذه تلمرحلة بثلضبثبٌة تتجثه تلبدون لدرجة بدتٌة تلتشدد ، خثصة فٌمث ٌتعلق بحقوق هذه تلفبة ، وقد 

 : 1سلبٌة على تلنحو تلتثلًتنعكس عدم تلوضوح فً تلتعثمل تلحكومً مع موضوع تلبدون إلى تلنتثبج وتٔنعكثسثت تل

كوٌتٌث وعدد تلكوٌتٌثت ( 3024)إن عدد تلكوٌتٌٌن تلمتزوجٌن ممن ٔ ٌحملون جنسٌة محددة وصل إلى  -1

 .كوٌتٌة( 4036)وصل إلى " عدٌمً تلجنسٌة"تلمتزوجثت من فبة 

من تلعدد  5 "%من تِطفثل تلذٌن هم دون تلخثمسة عشرة وٌمثلون نحو " عدٌمً تلجنسٌة"إن أكثرٌة فبة  -2

 ."تْجمثلً

من تِمٌٌن وذوي تلتعلٌم تلمحدود جدت، حٌث بلؽت نسبة من هم دون تلتعلٌم " عدٌمً تلجنسٌة"إن ؼثلبٌة فبة  -3

 .  " %تلمتوسط 

أفرتد فً "  "تتسم بكبر حجمهث، حٌث ٌصل معدل تْعثلة فٌهث إلى " عدٌمً تلجنسٌة"إن تِسرة لدى فبة  -4

لدى تِسرة تلكوٌتٌة، ولعله ٌمكن تقدٌر أهمٌة هذت تِمر فٌمث ٌشكله من أعبثء " 4.5"تلمتوسط، بٌنمث ٔ ٌزٌد عن 

 .وإرهثق للخدمثت تلعثمة فً تلحثضر وتلمستقبل ،تقتصثدٌة

إن ؼثلبٌة هذه تلفبة تنحصر فً جنسٌثت معٌنة، إذ أن مشروع تستكمثل تلوثثبق تلخثصة من ؼٌر محددي  -5

من إجمثلً تلفبة، ولم تكن تلحكومة قبل عثم ( 12.5)%فردت أي ( 0 4. 2)تلجنسٌة أدى إلى تلتثبت من جنسٌثت 

إلى أن  تلسبج قد أعلنت عن عدد محدد لفبة عدٌمً تلجنسٌة، وٌرجع أكثر من مرجع علمً كتج حول تلبدون 9 19

 .تلحكومة كثنت تفتقر إلى تْحصثءتت تلدقٌقة فً هذت تلشؤن

ونظرت لتفثقم مشكلة تلبدون، قثمت تلدولة ببعض تلخطوتت تمثلت فً بعض تْجرتءتت للحد من هذه تلمشكلة  

 : وتمثلت فً

بدون جنسٌّة سوتء فً تلمعثمٕت تلرسمٌة وؼٌر  بإلؽثء مصطلح 5 19إصدتر قرتر مجلس تلوزرتء لسنة -

 ".تلرسمٌة، وتعتبثر كل من ٔ ٌحمل تلجنسٌة تلكوٌتٌة ؼٌر كوٌتً

بتشكٌل لجنة لدرتسة مشكلة عدٌمً تلجنسٌة، وضعت بموجبه بعض تْجرتءتت تلعملٌة  6 19إصدتر قرتر سنة -

تَنٌة، وكثن تلهدؾ من ذلك تلتوصل إلى معرفة تلوضع تلقثنونً لكل حثلة بثعتبثر أن فبة عدٌمً تلجنسٌة كثنت 

ن ورتء ذلك إلى تحفٌز هذه تلفبة على إبرتز تحتوي على أفرتد ٌخفون هوٌتهم تِصلٌة، وكثنت تلسلطة تسعى م

 .هوٌتهم تِصلٌة وتصحٌح وضعهم وفقث للقوتنٌن تلسثرٌة

                                                           

 .230، ص 2005 فٙذ اٌّىشاد ،رطٛس اٌز١ّٕخ اٌس١بس١خ ٚااللزظبد٠خ فٟ اٌى٠ٛذ ،اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ اٌّفزٛحخ ثبٌى٠ٛذ،-31
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فرد إلى تعدٌل أوضثعهم تلقثنونٌة ( 16.900) وقد أدى دور تلك تللجنة إلى بروز نتثبج إٌجثبٌة، حٌث بثدر نحو 

) تت تلحقٌقٌة تلتً كثنت مجهولة بلؽت حد من خٕل إبرتز هوٌتهم تلحقٌقٌة، كمث تم تلتوصل إلى تكتشثؾ تلجنسً

فرد، إٔ أن ظروؾ تلؽزو تلعرتقً على تلكوٌت حثل دون متثبعة تلك تْجرتءتت ووقؾ عثبقث أمثم (  15.000

 . نشثط تلك تللجنة

 :  حتى اآلن 1991مرحلة التضٌٌق وشد الخناق من تحرٌر الكوٌت -03 

 ،إلى أن توتجه تَن مشثكل تلجٌل تلثثنً وتلثثلث من أبنثء هذه تلفبة ن تلتبثطإ فً حسم هذه تلمشكلة أدى بثلكوٌتإ

 .وتدنت نسبتهم مع مرور تلزمن أفرتده ولٌس تلجٌل تِول منهم تلذي تنخفض عدد

وقد تمٌزت هذه تلمرحلة بخٕؾ تلمرتحل تِخرى بثلتضٌٌق وشد تلخنثق على أوسع نطثق، وتجلى ذلك من خٕل 

 :منهثونً منهث تلبدون فً حٌثتهم تلٌومٌة تلتً ٌعثمظثهر تلتضٌٌق 

 .قٌود على مجثنٌة تلتعلٌمفرض -

 .فرض تلرسوم على تلعٕج تلصحً -

 .تلتشدد فً منح إجثزة قٌثدة تلسٌثرة -

 .قٌود على تلتوظٌؾ فً تلقطثع تلعثم ضعو -

 .عدم توثٌق عقود تلزوتج- 

 .قٌود على تلسفر للخثرجوضع 

 :لبدون بٌن القانون الدولً والقانون الداخلً للكوٌتتحدٌد المركز القانونً ل-02

ٌقصد بثلمركز تلقثنونً للبدون، تْطثر تلقثنونً تلذي ٌحدد تمتع تِجثنج عدٌمً تلجنسٌة، بثلحقوق تلمخولة لهم، 

وتلوتجبثت تلمفروضة علٌهم فً إطثر مث ٌعرؾ بتنظٌم مركز تِجثنج وفق تلتشرٌع تلدتخلً للدولة، وفً إطثر مث 

 .تلدولٌة بموجج تٔتفثقٌثت تلدولٌة، وخثصة عندمث تصثدق علٌهث تلدولة تتفرضه تٔلتزتمث

هنثك تتفثقٌثت تلشثرعة تلعثمة تلتً تنثولت حمثٌة حقوق تْنسثن بصفة عثمة، وبثعتبثر أن عدٌمً تلجنسٌة هم 

ة حقوق تْنسثن مثل مث نص علٌه جزأ ٔ ٌتجزأ من حقوق تْنسثن، فٕ بد من تْشثرة إلى تلمرجعٌة تلعثمة لحمثي

تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن، حقوق تْنسثن فً ظل مٌثثق تِمم تلمتحدة، وتلعهد تلدولً للحقوق تلسٌثسٌة 

 .وتلمدنٌة
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، 1959بثْضثفة إلى تٔتفثقٌثت تلدولٌة تلخثصة بعدٌمً تلجنسٌة، مثل تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لسنة 

 .1961لدولٌة لتخفٌض أسبثج تنعدتم تلجنسٌة لسنة وتٔتفثقٌة ت

 (:البدون) موقف القانون الدولً لحقوق اإلنسان من إبعاد عدٌمً الجنٌسٌة -أ 

 55إن عدٌمً تلجنسٌة هم مركز من تِفرتد، وتلذي بدوره جزء ٔ ٌتجزأ من حقوق تْنسثن، وقد نصت تلمثدة 

أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع ) من مٌثثق تِمم تلمتحدة فً تلفقرة ّّج على 

 (.بال تمٌٌز بسبب الجنس أو اللغة أو الدٌن وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق فعال

ن ومن تلحقوق تلمخولة لّجثنج، أو لعدٌمً تلجنسٌة، حرٌة تْقثمة وحرٌة تلتنقل، وبثلرجوع إلى نص تْعٕ

، نجد أنه قد نص على حرٌة تْقثمة كحق من حقوق تْنسثن  194تلعثلمً لحقوق تْنسثن تلصثدر فً دٌسمبر 

لكل فرد حرٌة  )- من تْعٕن على أنه 2-1تلفقرة / 13تِسثسٌة تلتً ٌجج كفثلتهث وحمثٌتهث، فقد نصت تلمثدة 

فرد أن ٌغادر إقلٌم بلد بما فً ذلك بلده ،كما ٌحق له  كما ٌحق لكل -التنقل واختٌار محل إقامته داخل حدود كل دولة

 (.العودة إلٌه

ومعنى ذلك أن حق تْقثمة فً أي بلد هو حق مكفول لّجنبً كقثعدة عثمة، حٌث ٌحق له تختٌثر مكثن إقثمته 

ٌرته، ودون حثجة  ضمن حدود إقلٌم تلدولة تلمتوتجد فٌهث ، كمث ٌحق له مؽثدرة إقلٌم تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث فً أي وقت

إلى إبدتء أي أسبثج تكون قد دفعته إلى مؽثدرة تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث، وهذت مث ٌسمى بثلخروج تٔختٌثري، ولٌس 

لسلطثت تلدولة أن تجبر تِجنبً على تلبقثء فً إقلٌمهث، كمث ٔ ٌجوز لهث إبعثده إٔ فً حدود تلمحثفظة على 

 .تستثنثء وقٌد على حق تْقثمة تلمخول لّجنبً دتخل إقلٌم تلدولةمقتضٌثت تِمن وسٕمة إقلٌمهث، وهو 

أو ِسبثج قثنونٌة كؤن ٌكون محل محثكمة ٔرتكثج جرٌمة خٕل إقثمته على إقلٌم تلدولة، أو لدفع بعض تلحقوق 

 .تلمثدٌة تلمستحقة علٌه للدولة مثل تلضرتبج وتلرسوم، أو لّفرتد مثل تلدٌون وتلقروض

ٌؽثدر تِجنبً إقلٌم تلدولة بسبج تنتهثء مدة إقثمته تلمرخص له فٌهث من قبل تلسلطثت تِمنٌة كمث ٌجوز أن 

 .،ورفضهث تجدٌد تْقثمة له

وقد جثءت تلوثٌقة تلعثلمٌة لحقوق تْنسثن فً مثدتهث تلسثدسة مإكدة على أن لكل إنسثن تلحق فً تٔعترتؾ له 

قول بؤنه ٌجوز لّجنبً فً تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث أن ٌتمتع بجمٌع تلحقوق بشخصٌة قثنونٌة أٌنمث حل، وبثلتثلً ٌمكن تل

 .تلقثنونٌة
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كمث نصت تلمثدة تلثثنٌة من نفس تْعٕن على تمتع كل إنسثن بجمٌع تلحقوق وتلحرٌثت تلوتردة فً هذت تْعٕن 

 .إلخ...دون أي تمٌٌز بسبج تلجنس أو تللؽة أو تللون أو تلرأي تلسٌثسً أو أي وضع آخر 

 (.لكل فرد حق التمتع بجنسٌة ما) : وقد نصت تلمثدة تلخثمسة عشر من نفس تْعٕن أنه 

 : مث ٌفهم من خٕل نصوص وموتد تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن مث ٌلً

تٔعترتؾ بثلشخصٌة تلقثنونٌة لكل إنسثن، وتِجنبً بصفة عثمة، وتلبدون بصفة خثصة ٔ ٌخرجون عن هذه  -

وبثلتثلً ٌترتج على وجود تلشخصٌة تلقثنونٌة وجوج تلتمتع بثلحقوق وتحمل تٔلتزتمثت، ِنه ٔ خٕؾ فً  تلقثعدة،

أن من ٔ تثبت له تمتعه بجنسٌة محددة  ٌعد من تِجثنج، وٌرتج تلقثنون تلدولً للدولة تلمضٌفة فً موتجهتهم بعض 

 .تلحقوق وتلوتجبثت

تمتع بكثفة تلحقوق وتلحرٌثت وعدد موتنع تلتمٌٌز أو تحت أي وضع آخر، لقد كفل تْعٕن تلعثلمً لٓنسثن تل -

وتنعدتم تلجنسٌة لبعض فبثت تلمجتمع ٌدخل ضمن ذلك، ؤ ٌعنً بؤي حثل من تِحوتل أن هذه تلفبة قد فقدت 

 .حقوقهث

بدون تلتمتع إن تْشثرة إلى تمتع أي فرد كثن بجنسٌة مث، ٌعنً أنه من حق تِشخثص عدٌمً تلجنسٌة أو تل -

 . بثلجنسٌة،  ِنهث حق من حقوق تْنسثن تلتً كفلهث تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن

، فقد تضمنت فً تلجزء تلثثنً، مثلمث ٌستفثد 1966أمث بخصوص تلعهد تلدولً للحقوق تلسٌثسٌة وتلمدنٌة لسنة 

عترؾ بهث فً تلعهد، وكفثلتهث لجمٌع تِفرتد من تلمثدة تلثثنٌة منه على تعهدتت تلدول تِطرتؾ، بثحترتم تلحقوق تلم

 .تلموجودٌن فً أقثلٌمهث، وتلخثضعٌن لؤٌتهث

كمث تعترؾ تلدول تِطرتؾ وفق تلبروتوكول تٔختٌثري تلملحق بثلعهد تلدولً للحقوق تلمدنٌة وتلسٌثسٌة 

تد تلدتخلٌن فً ؤٌة تلك بثختصثص تللجنة لحقوق تْنسثن فً تلقً ونظر تلرسثبل تلموجهة إلٌهث من قبل تِفر

 . تنتهثك من جثنبهث لحق من حقوقهم تلمقررة فً تلعهد 1تلدول، وتلذٌن ٌدعون أنهم ضحثٌث
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 : الحقوق المخولة لعدٌمً الجنسٌة بموجب االتفاقٌات الدولٌة الخاصة-ب

 : 1954الدولٌة بشأن وضع األشخاص عدٌمً الجنسٌة لسنة  ةاالتفاقً-

ٌة فً دولة مث، هو وضع صعج ومعقد، نظرت لعدم تمتعه بجنسٌة تلمكثن وتلوطن تلذي ٌقٌم إن وضع عدٌمً تلجنس

فٌه، تِمر تلذي تستدعى سن تتفثقٌة دولٌة لتحدٌد مركزه فً تلمجتمع تلدولً، وهً تتفثقٌة دولٌة تنطبق على كل 

 .   شرٌعثتهث تلخثصة بثلجنسٌة علٌهشخص ٔ ٌكون فً عدتد موتطنً تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث إذت مث طبقت هذه تلدولة ت

لتحدٌد تِبعثد تلقثنونٌة لقضٌة تلبدون أو عدٌمً تلجنسٌة، ٔ بد من تعرٌؾ مصطلح تلبدون  وٌقصد به حسج مث 

هو تلشخص تلذي ٔ تعتبره أٌة دولة موتطنث فٌهث بمقتض تشرٌعثتهث، وهذت ٌعنً أنهم أجثنج فً  تشٌر إلٌه تٔتفثقٌة،

 .رؼم أن تلجنسٌة حق من حقوق تْنسثن كل دول تلعثلم 

، وهً حقوق وحرٌثت أسثسٌة 1954وقد حددت حقوق عدٌمً تلجنسٌة أو تلبدون بموجج تٔتفثقٌة تلدولٌة لسنة 

 : مكتسبة للفرد بحكم إنسثنٌته وهً

 : حقوق مماثلة للحقوق الممنوحة للوطنً-

لد موطنه، أو لقثنون بلد إقثمته، إذت لم ٌكن له تتمثل هذه تلحقوق فً تلحقوق تلشخصٌة بحٌث ٌخضع لقثنون ج

موطن، وٌجج على تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث كموطن له، أو كمحل إقثمة دتبمة له تحترتم حقوقه تلمكتسبة وتلنثجمة عن 

أحوتله تلشخصٌة، ٔ سٌمث تلحقوق تلمرتبطة بثلزوتج وؼٌره، ومن تلحقوق تلممثثلة حق ممثرسة تلشعثبر تلدٌنٌة، 

تلملكٌة تلفكرٌة، وحرٌة توفٌر تلتربٌة تلدٌنٌة ِؤده، وؼٌرهث من تلحقوق تلمعتثدة تلصنثعٌة وتِدبٌة وتلفنٌة، وحق 

بحٌث ٌجج أن ٌمنح عدٌم تلجنسٌة أو تلبدون فً بلد إقثمته نفس تلحمثٌة تلممنوحة للوطنٌن، كمث ٌمنح فً إقلٌم أي 

 .حة فً ذلك تْقلٌم لموتطنً بلد إقثمته تلمعتثدةمن تلدول تلمتعثقدة تِخرى نفس تلحمثٌة تلممنو

وكذت حق تلتقثضً أمثم تلمحثكم، بمث فً ذلك تقدٌم تلمسثعدة تلقضثبٌة، وهنثك حقوق ٌجج أن ٌتسثوى فٌهث 

تلحق فً تلتعلٌم : -ومنهث .تِجنبً مع تلموتطن، وهً تلك تلحقوق تلتً ٌجج أن ٌتمتع بهث تلفرد بحكم تْنسثنٌة 

تؤمٌن تلحمثٌة –تلحق فً تْؼثثة وتلمسثعدة تلعثمة وتلمسثعدة تْدترٌة  –تلحق فً تلضمثن تٔجتمثعً   -تٔبتدتبً

 .تلدبلومثسٌة فً تلمطثلبثت تلدولٌة تلتً ٌكون عدٌم تلجنسٌة طرفث فٌهث

 : حقوق ممنوحة لعدٌم الجنسٌة باعتباره أجنبٌا على اإلقلٌم-

ٌة أن ٌعثمل بؤفضل تلحقوق وتلمزتٌث تلممنوحة للرعثٌث تِجثنج، وأن ٌعفى من تلحقوق تلثثبتة لعدٌمً تلجنس     

وتمتنع تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث أو تلتً  من شرط تلمعثملة تلتشرٌعٌة بثلمثل متى  كثن فٌه سلج لمزتٌث ممنوحة لّجثنج،
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وتطنً تلدولة تلتً كثن ٌحمل تتخذهث موطنث له عن تطبٌق تلتدتبٌر تٔستثنثبٌة تلتً تتخذ ضد أشخثص أو ممتلكثت م

 .جنسٌتهث سثبقث متى  فقدهث وأصبح عدٌم تلجنسٌة

وٌجج على تلدول أن تمنح عدٌمً تلجنسٌة تلموجودٌن على إقلٌمهث أفضل معثملة ممكنة، بحٌث ٔ تكون بؤي حثل 

وتلحقوق تِخرى تلمنقولة وؼٌر تلمنقولة ، لأدنى من تلك تلممنوحة لّجثنج عثمة فٌمث ٌتعلق بثحتٌثر تِموت

ومن تلحقوق تلممنوحة  بملكٌة تِموتل تلمنقولة وؼٌر تلمنقولة، ةتلمرتبطة بهث،وبثٌْجثر وؼٌره من تلعقود تلمتصل

 لعدٌمً تلجنسٌة تلمقٌمٌن بصورة نظثمٌة حق تٔنتمثء للجمعٌثت تلخٌرٌة تلتً ٔ تستهدؾ تلربح وتلنقثبثت تلمهنٌة،

 .عثملة ٌمكن أن تمنح لموتطنً بلد أجنبًعلى أن تقدم تلدولة لهم أفضل م

وكذلك فٌمث ٌتعلق بثلحق فً ممثرسة عمل لحسثبهم تلخثص فً  أمث فٌمث ٌتعلق بحق ممثرسة عمل مؤجور،

وكذلك فً إنشثء شركثت تجثرٌة وصنثعٌة، فٌجج على تلدول أن  تلزرتعة، وتلصنثعة وتلحرؾ تلٌدوٌة وتلتجثرٌة،

ٌسمى بثلبدون تلموجودٌن على إقلٌمهث أفضل معثملة ممكنة، ٔ تقل بؤي حثل عن تلك  تمنح فبة عدٌمً تلجنسٌة أو مث

 .تلممنوحة لّجثنج بصفة عثمة ،ٔسٌمث فٌمث ٌتعلق بممثرسة هذه تلحقوق 

أو تِنظمة تلدتخلٌة للدولة وتحت إشرتؾ  وبقدر مث ٌكون هذت تلموضوع خثضعث للقوتنٌن، أمث فٌمث ٌخص تْسكثن،

 .فإنه ٌجج أن ٌمنح عدٌمً تلجنسٌة أفضل معثملة ممكنة عثمة،سلطثتهث تل

وعلى صعٌد تلتعلٌم ؼٌر تٔبتدتبً، فإن تلدولة تلتً ٌقٌم فٌهث عدٌم تلجنسٌة ملزمة بتقدٌم أفضل تلرعثٌة تلممنوحة 

لمٌة وتٔعترتؾ بثلمصثدقثت وتلشهثدتت تلمدرسٌة وتلدرجثت تلع لّجثنج خثصة على صعٌد تلمتثبعة تلدرتسٌة،

وحرٌة تلتنقل وتختٌثر محل تْقثمة  وتْعفثء من تلرسوم وتلتكثلٌؾ وتقدٌم تلمنح تلدرتسٌة، تلممنوحة فً تلخثرج،

 .على تِجثنج عثمة قتلممنوحة لعدٌم تلجنسٌة على أن ٌكون ذلك رهنث بؤي أنظمة تنطج

 :حقوق ممنوحة لعدٌم الجنسٌة لصفته الخاصة-

أن تصدر تلدول تلمتعثقدة بطثقة هوٌة لكل  تلجنسٌة متعلقة بوضعه تلقثنونً تلخثص،من تلحقوق تلممنوحة لعدٌمً 

شخص عدٌم تلجنسٌة تلموجود فً إقلٌمهث بصورة نظثمٌة ٔ ٌملك وثٌقة سفر صثلحة ،وذلك لٌتمكن من تلسفر خثرج 

حه بطثقة هوٌة ووثثبق تلسفر تلوثثبق متى  كثن فً من هذهوهذت تلحق ٔ ٌمنع من أن تمتنع تلدول من إصدتر  تْقلٌم،

 .خطر على أمنهث ونظثمهث تلعثم

 وبثلنسبة للوضع تلقثنونً تلخثص لعدٌم تلجنسٌة تمتنع تلدول تلمتعثقدة عن تحمٌله أٌة أعبثء ورسوم أو ضرتبج، 

ت ٔ ٌمنع من وهذ أو تلتً ٌصثر إلى تستٌفثبهث فً تِحوتل تلممثثلة، أٌث كثنت تسمٌتهث تؽثٌر أو تفوق تلك تلمستوفثة،

 .بمث فٌهث بطثقة تلهوٌة تطبٌق تلقوتنٌن وتِنظمة تلمتعلقة بثلرسوم تلمتصلة بإصدتر تلوثثبق تْدترٌة،
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وتلجدٌر بثلذكر أنه مثلمث منحت تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة حقوقث، فقد أوجبت علٌهم فً تلمقثبل وتجبثت 

 و تلتً تتخذوهث موطنث لهم، وهً أن ٌنصثعوت لقوتنٌن وأنظمة تلك تلدولة،أ وتلتزتمثت تتجثه تلدولة تلتً ٌقٌمون فٌهث،

 .وأن ٌتقٌدوت بثلتدتبٌر تلمتخذة فٌهث لصٌثنة تلنظثم تلعثم

حقوقث لهذه تلفبة، إٔ أن مسؤلة إبعثد تِجثنج،  1954وعلى تلرؼم من منح تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لسنة 

خذهث فً حق من هو مصدر خطر على إقلٌمهث وأمنهث كحق مطلق، ٔ تعقٌج علٌه مث لم ٌبقى حق من حقوق تلدولة تت

إٔ  إٔ أن تِمر ٌختلؾ مع عدٌمً تلجنسٌة أو تلبدون، حٌث ٔ ٌتم طردهم من إقلٌم تلدولة، تتخذه بصورة تعسفٌة،

ذلك أسبثج قثهرة تتصل  على أن ٌسمح له مث لم تتطلج بنثء على تِصول تْجرتبٌة تلتً ٌنص علٌهث تلقثنون،

وبؤن ٌمثرس حق تٔعترتض وٌكون له وكٌل ٌمثله لهذت تلؽرض أمثم  بثِمن تلوطنً بؤن ٌقدم بٌثنثت ْثبثت برتءته،

وٌجج أن تمنح تلدولة للمبعد  سلطة مختصة أو أمثم شخص أو أكثر معٌنٌن خصٌصث من قبل تلسلطة تلمختصة،

وٌحق للدولة خٕل هذه تلمهلة فعل مث ترته  وله بصورة نظثمٌة فً بلد آخر،تِجنبً مهلة معقولة لٌلتمس خٕلهث قج

 .  ضرورٌث من تدتبٌر دتخلٌة فً حقه

 :الدولٌة لعدٌمً الجنسٌة لدولة الكوٌت تمدى إلزامٌة االتفاقٌا-ج

تتنثول كثفة جوتنج وأصبحت  ووكثٔتهث تلمتخصصة، لقد تنثمت تٔتفثقٌثت تلدولٌة منذ تنبثثق مٌثثق تِمم تلمتحدة،

ومن بٌن تٔتفثقٌثت تلدولٌة تلربٌسٌة كمث وردت  وعٕقثت تِفرتد وتلمجموعثت مع تلحكومثت، تلعٕقثت بٌن تلدول،

وتٔتفثقٌة  ،1954تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لسنة : فً دلٌل تِمم تلمتحدة لٕتفثقٌثت وتلمعثهدتت تلدولٌة نجد

 فمث مدى إلزتمٌة هثتٌن تٔتفثقٌتٌن لدولة تلكوٌت؟ .1961تنعدتم تلجنسٌة لسنة تلدولٌة لتخفٌض حثٔت 

 .إلٌهث 1على تٔتفثقٌة أو تٔنضمثم1تعبر تلدول عثدة عن موتفقتهث على تٔلتزتم بثٔتفثقٌة تلدولٌة بثلتصدٌق

                                                           

 تعبر الدولة عن رضاىا بااللتزام-1)عمى أن  1980يناير -27:والتي دخمت حيز التنفيذ في 1961من اتفاقية فينا لقانون المعاىدات لسنة  14نصت المادة -33
 :بالمعاىدة بالتصديق عمييا في إحدى الحاالت التالية 

إذا كان -إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى اشتراط التصديق ج -ب.إذا نصت المعاىدة عمى أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق-أ 
ولة المعنية في وثيقة تفويض ممثميا أن يكون توقيعيا مشروطا بالتصديق عمى المعاىدة ،أو إذا بدت نية الد-د.ممثل الدولة قد وقع عمى المعاىدة بشرط التصديق
 .عبرت الدولة عن مثل ىذه النية أثناء المفاوضات

 .(.يتم تعبير الدولة عن رضاىا االلتزام بالمعاىدة عن طريق قبوليا أو الموافقة عمييا بشروط مماثمة لتمك التي تطبق عمى التصديق -02

إذا نصت -أ: تعبر الدولة عن رضاىا االلتزام بالمعاىدة باالنضمام إلييا في إحدى الحاالت التالية )من نفس االتفاقية السابقة الذكر عمى  15تنص المادة  -34
-ج.عبير عن الرضا يتم باالنضمام إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى أن الت-ب.المعاىدة عمى أن التعبير عن الرضا يتم باالنضمام

  .إذا اتفقت جميع األطراف فيما بعد عمى أن التعبير عن الرضا يتم باالنضمام 
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صك تنضمثم أو تصدٌق عدد  وقد تضمنت جمٌع تٔتفثقٌثت تلدولٌة مثدة خثصة تحدد موعد نفثذ تٔتفثقٌة  بعد إٌدتع

معٌن من تلدول على تٔتفثقٌة ،وتثرٌخ نفثذ تٔتفثقٌة بموتجهة تلدول تلتً تنظم إلى تٔتفثقٌة ٔحقث ،وبعد فترة محددة 

 .من تثرٌخ إٌدتع صك  تٔنضمثم أو تلتصدٌق لدى تِمثنة تلعثمة لّمم تلمتحدة

تمهث،أو تصدٌقهث على تٔتفثقٌة تلدولٌة تتمثل فً صدور قثنون وتلسمة تلؽثلبة وتلمشتركة بٌن تلدول فً آلٌة تنضم

 .ٌصدر عن تلسلطة تلمخولة دستورٌث بإصدتر تلقوتنٌن سوتء كثن مجلس تلنوتج أم ربٌس تلدولة

وتسري آثثره تلقثنونٌة وفقث للقثنون تلمنظم لنشر  وٌنشر قثنون تلتصدٌق أو تٔنضمثم فً تلجرٌدة تلرسمٌة،

ر قثنون تلتصدٌق أو تٔنضمثم معبر تحول نصوص تٔتفثقٌة إلى تلتشرٌع تلوطنً بحٌث تصبح جزءت وٌعتج تلقوتنٌن،

 .2منه

وٌقصد بثلتصدٌق وتٔنضمثم، هو تْجرتء تلدولً تلذي ٌتضمن قبول وموتفقة تلدولة، أو هو تلفعل تلرسمً من 

م به تلدولة على تلمستوى تلدولً بتنفٌذ بنود ربٌس تلدولة فً إطثر تحترتم إجرتءتت تلقثنون تلوطنً، وهو إقرتر تلتز

 . تٔتفثقٌة تلدولٌة وعدم تلخروج عن مبثدبهث

إذت صثدقت تلدولة على تٔتفثقٌة تصبح نثفذة فً موتجهتهث ؤ ٌجوز لهث تلتحلل من تٔلتزتمثت تلتً تقع على 

 . 3(تلعقد شرٌعة تلمتعثقدٌن)  26عثتقهث طبقث لنص تلمثدة 

ذلك أنه بمجرد تلتصدٌق أو تٔنضمثم تصبح تٔتفثقٌة تلدولٌة جزء ٔ ٌتجزأ من تلقثنون تلوطنً، إذن ٌترتج على 

ٌعنً أن تلقثنون تلدتخلً مرتبط بقوتعد حقوق تلشعوج  وبثلتثلً فوتقع تٔعترتؾ بثٔتفثقٌة هو جزء من قثنون تلدولة،

 .،وأن على تلمشرع أن ٌحترمهث بنفس مستوى تِحكثم تلدستورٌة 

مث تلحثلة تلتً ٔ تصثدق علٌهث تلدولة ؤ تنضم إلى تٔتفثقٌة تلدولٌة ،فهً ؼٌر ملزمة قثنونٌث بتطبٌق بنود أ

تٔتفثقٌة ،رؼم أنه ٌترتج علٌهث تلتزتم أخٕقً ،خثصة فٌمث ٌتعلق بتطبٌق بنود تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لسنة 

 .1961دتم تلجنسٌة لسنة ، وتٔتفثقٌة تلدولٌة لتخفٌض حثٔت تنع1954

                                                                                                                                                                                                         

 

 

-
35Joel Ridear-“ Problematique General des Rapports entre Droit Constitutionnel et Droit 

International”– dans  Droit  Constitutionnel et Droit de l,Homme )-Economica- Paris – 1987)   P 237 
كل معاىدة نافذة : ) عمى أنو (تاريخ دخول االتفاقية حز التنفيذ)م1980من اتفاقية فينا لقانون المعاىدات لسنة  26تنص المادة -36

 (.ممزمة ألطرافيا وعمييم تنفيذىا بحسن نية
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إن دولة تلكوٌت لم تصثدق أو تنضم إلى هثتٌن تٔتفثقٌتٌن تلدولٌتٌن ،وبثلتثلً من تلنثحٌة تلدولٌة ٔ ٌترتج علٌهث 

إٔ أن فبة ؼٌر محددي تلجنسٌة أو تلبدون كثنوت ٌتمتعون ببعض مث نصت  أي تلتزتم، رؼم أنهث لم تكن طرفث فٌهث،

م وتلتطبٌج وتلتوظٌؾ خثصة فً تلجٌش وتلشرطة ، وحق تلتنقل وحق تلتقثضً وتْسكثن لفبة كثلتعلً ةعلٌه تٔتفثقً

 .   5 19معٌنة منهم كثنت كلهث مزتٌث ٌسمح لهم تلتمتع بهث حتى أوتخر عثم 

 وكثنتقثد، ٔ ٌمكن تلقول بؤن دولة تلكوٌت قد تلتزمت أخٕقٌث بثٔتفثقٌتٌن تلدولٌتٌن تلسثبقتٌن رؼم منحهث لبعض

تلحقوق للبدون، ولكنهث تبقى حقوقث مدنٌة ٔ ؼٌر، مثدتم أنهث حرمت تلبدون من أهم حق وهو حق تلتجنس، تلذي 

 .ٌعتبر أهم تلحقوق تِسثسٌة تلتً نثدت بهث تٔتفثقٌتٌن

إلى ؼثٌة 6 19أضؾ إلى ذلك حتى تلحقوق تلمدنٌة تلتً منحت للبدون أصبحت تزول تدرٌجٌث تبتدتء من عثم 

ث بدأت تلحكومة بثتخثذ إجرتءتت مشددة تجثه ؼٌر محددي تلجنسٌة ، بسبج عجزهم عن تقدٌم جوتزتت حً ،1990

سفر كوٌتٌة أو ؼٌر كوٌتٌة تثبت وضعهم تلقثنونً وقد نتج عن ذلك عدم تلسمثح لؽٌر محددي تلجنسٌة تلعثملٌن فً 

حتى هإٔء لم ٌنجوت من تلك و تلجٌش أو تلشرطة من تٔستمرتر فً وظثبفهم وصدرت لهم أورتق تْقثمة،

تْجرتءتت بعد أن ؼزت تلعرتق دولة تلكوٌت، حٌث رفضت طلبثت تلكثٌر منهم للعودة إلى عملهم فً تلسلك 

، وفً آخر 5 19تلعسكري، وقد سحبت جمٌع تلمزتٌث تلتً كثنت تتمتع بهث فبة ؼٌر محددي تلجنسٌة قبل سنة 

نً أفرتد ؼٌر محددي تلجنسٌة من حسثبهم ضمن تعدتد ، تستث1995إحصثء سكثنً جرى فً تلكوٌت سنة  

 .رؼم أنهم كثنوت قبل ذلك ٌعتبرون ضمن تلعدد تْجمثلً للموتطنٌن ،نتلكوٌتًٌ

إذ أنهث لٌست طرفث فٌهث، ولكن حتى  ،ٔ تعتبر دولة تلكوٌت معنٌة بهذه تٔتفثقٌة لٌس فقط من تلجثنج تلتعثقدي 

لوتقعً ؼٌر تلمرتبط بثٔنضمثم ٌعتبر مفقودت على خٕؾ تلوضع مع تتفثقٌة تلجثنج تلعملً تلنثتج عن تلتطبٌق ت

وٌرجع تلسبج فً ذلك إلى أن هذه تٔتفثقٌة تتعثمل بشكل مبثشر مع ضرورة حل هذه تلمشكلة بوتسطة  ،م1954

بمنح وهً تلخطوة تلتً لم تقدم علٌهث دولة تلكوٌت إٔ مإخرت وبشكل جزبً، وتكتفت عوضث عن ذلك  ،تلتجنٌس

 .م5 19تم تقلٌصهث مع آخر عثم ( ذكرنثهث آنفث ) تمتٌثزتت مثدٌة 

 : حل مشكلة البدون فً الكوٌترؤٌة وتصور ل -04

ؼٌر أن تبثطإهث فً إٌجثد حل نهثبً  ممث ٔ شك فٌه أن مشكلة تلبدون هً مسؤلة دتخلٌة تخص دولة تلكوٌت،

وتركهث تتفثقم من شؤنه  ومتوتفقة مع تلمصلحة تلوطنٌة تلكوٌتٌة،لهث،وعدم تلتوصل إلى حلول جذرٌة إنسثنٌة وعثدلة 

تلوطنً لدولة تلكوٌت  يأن ٌفتح تلمجثل ٔنتقثل هذه تلمشكلة من كونهث مشكلة محلٌة ٌمكن أن تعثلج فً إطثر تلقثنون

وتلتً  لٕجبٌن،مث تقدمت به تلمنظمة تلدولٌة لشإون ت ولعل أبرز دلٌل على ذلك، لتصبح شٌبث فشٌبث هثجسث دولٌث،
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دعت صرتحة إلى تعٌٌن مقرر دولً تثبع لمجلس حقوق تْنسثن فً تِمم تلمتحدة ٌختص بمتثبعة حقوق تْنسثن فً 

 . تلكوٌت على تلعموم وتلبدون على تلخصوص، ومن ثمة تدوٌل هذه تلمشكلة

 :على المستوى الدولً -أ

ن دتخل دولة تلكوٌت ،وتلعمل نحو تتفثق دولً تدخل مجلس حقوق تْنسثن من خٕل متثبعة وضعٌة تلبدو-01

 .ٌقضً بحمثٌة حقوق عدٌمً تلجنسٌة

تلعمل نحو تؤسٌس منظمثت ؼٌر حكومٌة لهث عٕقة بموضوع عدٌمً تلجنسٌة على تلعموم ومسؤلة تلبدون -02

ومسثعدة على تلخصوص، وٌبرز دورهث من خٕل مرتكزهث تٔستشثرٌة تلعثمة وتلخثصة، تعمل بثلتوتفق على دعم 

 .مكتج تْعٕم على مستوى تِمثنة تلعثمة لهٌبة تِمم تلمتحدة من خٕل تلتقثرٌر وتْحصثبٌثت وؼٌرهث

إقرتر مسإولٌة تلدولة تلممتنعة عن حمثٌة وترقٌة وتعزٌز وصٌثنة حقوق عدٌمً تلجنسٌة على تلعموم -03

 .وتلبدون على تلخصوص

  :على المستوى الوطنً لدولة الكوٌت-ب

وضع تشرٌع لمنح الجنسٌة للبدون وفق رؤٌة شرعٌة وقانونٌة طبقا لقواعد الدستور الكوٌتً، ولٌس  -أوال

 .العتبارات سٌاسٌة

وتلقثنون ٔ ٌمثل فً تلوتقع حٕ  ،أصبح نقطة تٔرتكثز لحل تلمشكلة( 2000)بعد صدور قثنون تجنٌس تلبدون ؾ

بدون خٕل عشر سنوتت أي  20000حٌث إنه فٌمث لو تم تطبٌقه فإنه لن ٌتم تجنٌس أكثر من  ،عملٌث لؽثلبٌة تلبدون

وهً عملٌة بطٌبة ستإدي إلى تستمرتر تلمعثنثة بثلنسبة إلى تلبقٌة تلذٌن لن ٌحثلفهم تلحظ وهم تِؼلبٌة،  ،2010سنة 

تخفٌؾ تلمعثنثة عن تلبدون ومعثملتهم معثملة ولذلك فإن نقطة تٔنطٕق تلعملٌة هنث هً تلقٌثم بجملة من تْجرتءتت ل

 :ثم تلنظر فً موضوع تلجنسٌة فً وقت ٔحق، وتتمثل تلك تلمقترحثت فً ،إنسثنٌة كثملة

منح أؼلبٌة تلبدون تْقثمة لفترة محددة رٌثمث ٌتم تلنظر فً مدى تستحقثقهم للجنسٌة بدٔ من حرمثنهم من  -01

 .نتلكثٌر من تلحقوق تِسثسٌة لٓنسث

هنثك وسثبل أخرى ٌتم من خٕلهث تجنٌس تلبدون أهمهث زوتج تلمرأة تلبدون من موتطن كوٌتً حٌث تفٌد  -02

من زوجثت تلكوٌتٌٌن وذلك   402تم تجنٌس  1999وإبرٌل  1996تْحصثءتت بؤنه خٕل تلفترة مث بٌن دٌسمبر 

من   59من تلسعودٌة و  62و 1360هو  بنثء على تلمثدة تلثثمنة من قثنون تلجنسٌة وقد كثن نصٌج تلنسثء تلبدون
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من تلبحرٌن  45من لبنثن و 69من سـورٌة و 159من تِردن و  159من إٌرتن و 203و  من مصر 522تلعرتق و

 .وتلبقٌة من جنسٌثت أخرى

بؤن إجمثلً تلذٌن تم تجنٌسهم خٕل تلفترة من ( 2002ٌولٌو  22تلرأي تلعثم )كمث أكدت إحصثبٌة حدٌثة عن 

:  شخص مقسمٌن على تلنحو تلتثلً 3301قد بلػ  2001تى و ح  199

شخصث بموجج تلمثدة  (1 11) .شخصثً بموجج تلمثدة تلخثمسة أؤ أي من أدى للبٕد خدمثت جلٌلة ( 6)

بموجج تلمثدة  (1626) ·طٕقث بثبنث أو توفً عنهث إذت كثن أبوه قد طلق أمه -أي تلمولود ِم كوٌتٌة -تلخمسة

 .لتجنٌس تلبدون 2001و  2000تطبٌق تلقثنون  فٌهم وهم من تم ،تلعربً تلمنتمً إلى بلد عربًأي  -تلخثمسة 

 .أبنثء تلشهدتء بموجج تلمثدة تلسثبعة مكرر أي تجنس تلزوجة (139)

وذلك عندمث ٌتقدمون برفع تلدعثوي حول تلقرترتت تلمتعلقة بمنح تلتجنس : تكرٌس حق التقاضً لفئة البدون-ثانٌا

تلجنسٌة )على أن   2لذي ٌنص فً مثدته ت، (تلدستور)خثصة عندمث ٌتعلق تِمر بثلتشرٌع تِسمى  تلجنسٌة،أو 

، وعلٌه ٌكون قرتر تْدترة إدترٌث ولٌس (سحبهث إٔ فً حدود تلقثنون ٌحددهث تلقثنون ؤ ٌجوز إسقثطهث أو ةتلكوٌتً

جوهر تلنزتع محصور فٌمث نص علٌه تلقثنون، وبثلتثلً ِن  فٌكون من حق تلمتضرر تلتظلم أمثم تلقضثء، سٌثدٌث،

على دولة تلكوٌت تلسمثح للقضثء تْدتري بثلنظر فً نزتعثت تلجنسٌة ،حتى ٌتم حل مشكلة تلبدون بخصوص 

 . تلجنسٌة

 .  تلعمل على إصدتر قرتر تلتجنٌس

تلحقوق وتلحرٌثت تلمضمونة دولٌث  تطبٌق قثعدة تلمسثوتة بٌن موتطنً وسكثن دولة تلكوٌت فً إطثر تحترتم: ثالثا

 .تسلٌمث بقوتعد تلقثنون تلدولً لحمثٌة حقوق تْنسثن وكذت دستور تلكوٌت .ومحلٌث

 

 :الخاتمة    

هو تلتعثمل تلحكومً معهث وتبثطبه فً  وعلى ضوء مث سبق ذكره ،ٌمكن تلقول أن مث زتد تعقٌد مشكلة تلبدون،

إٌجثد حل نهثبً لهث، لذلك ٔ منؤى عن هذه تلمشكلة إٔ فً تْسرتع لطً ملفهث، ومن وجهة نظرنث نرى أنه ٔ سبٌل 

 :    إلى ذلك إٔ إذت وقفت دولة تلكوٌت وقفة إنسثنٌة إزتء هذه تلفبة تلمحرومة من خٕل تِخذ بهذه تلتوصٌثت

 .فثؾ فوري لحل قضثٌث تلبدون بقصد منح تلجنسٌة لّفرتد وتِسر تلمإهلةإجرتء تقٌٌم ش -1
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مث ٌتعلق بمسثوتة فً خثصة تعدٌل قثنون تلجنسٌة لجعله متوتفقثً مع تلتشرٌعثت تِكثر تقدمثً فً تلمنطقة،  -2

 .ِم بثِج فً حصول تِطفثل على تلجنسٌةتتلمرأة 

تلمتعلقة بوضع تِشخثص  1954تلموقعة على تتفثقٌه عثم تلدول إلى ( تلكوٌت)دولة تلحث على تنضمثم  -3

، أو على تِقل معثملة عدٌمً تلجنسٌة كرعثٌث بشؤن منع ظثهرة عدٌمً تلجنسٌة 1961عدٌمً تلجنسٌة وتتفثقٌه عثم 

 .لدولة تلكوٌت بمث ٌكفل لهم تلحد تِدنى من هذه تلحقوق

لنظر فً تلقضثٌث تلقثنونٌة تلمقدمة من تلبدون تعدٌل قثنون تلجنسٌة تلذي ٌمنع تلمحثكم من تختصثص ت -4

 .تلجنسٌةجتلمتصلة 

 .توفٌر جمٌع تلسجٕت تلمدنٌة وتلخدمثت تٔجتمثعٌة بشكل منصؾ ودون تمٌٌز -5

 .تٔمتنثع عن تعتقثل أو تحتجثز تِشخثص عدٌمً تلجنسٌة لكونهم فقط عدٌمً تلجنسٌة -6

   .نوضمٌن مٌزتنٌة تلدولة تلرسوم تلدرتسٌة ِبنثء تلبدت - 

 .ترجمة ونشر مث سبق إنجثزه من تستبٌثنثت حول تلبدون فً تلكوٌت - 

 .دعم تلجهود تلتً تقوم بهث تلحكومة ْنهثء مشكلة عدٌمً تلجنسٌة فً تلكوٌت -9

فً تلفرٌق تلعثمل  تلمسؤلةبحثلة حقوق تْنسثن فً تلكوٌت، وتعثلج هذه  ٌعنىتعٌن مقرر خثص ج تلقٌثم -10

 .تلمعنً بثٔعتقثل تلتعسفً

 :العمل على غرس مفهوم المواطنة لدى فئة البدون -11

وٌتم ذلك من خٕل بروز نٌة متخذ تلقرتر فً دولة تلكوٌت لوضع آلٌثت فعثلة لحل قضٌة تلبدون بمث ٌنسجم      

 :مع مفثهٌم تلموتطنة وتلعمل على ذلك سوؾ ٌمنح لدولة تلكوٌت تلمزتٌث  على تلنحو تَتً

 .ٌكفل معثلجة تٔختٕٔت تلتركٌبة تلسكثنٌة فً تلكوٌتمنح حق تلموتطنة للبدون  -

منح حق تلموتطنة للبدون ٌخفؾ من ترتفثع معدٔت تلجرٌمة وتٔنحرتؾ تلنثتجة عن تلحثجة وتلفقر وتلكبت  -

 . وتلمعثنثة وتْحبثط

تمع تلكوٌتً، وهو مث منح حق تلموتطنة للبدون ٌعثلج آفة تلتمٌٌز وتلتفرقة فً تلحقوق وتلوتجبثت بٌن شرتبح تلمج -

 . ٌإدي فً تلنهثٌة إلى تفكٌك تلمجتمع تلكوٌتً وتزعزع أمنه وتستقرتره

 .منح حق تلموتطنة ٌعثلج إفرتزتت تلتفكك تِسري تلنثتجة عن زوتج تلمرأة تلكوٌتٌة بثلبدون -

 .ٌٌز تلدتخلًمنح حق تلموتطنة ٌسد أبوتج وفرص تٔنتمثءتت تلخثرجٌة تلنثتجة عن تلشعور بثلظلم وتلتم -
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ِن تلبدون لٌس لهم وطن  منح حق تلموتطنة للبدون ٌسثهم فً دفع عجلة تلتنمٌة وتٔقتصثد تلكوٌتً إلى تِمثم، -

وبثلتثلً فإن حركتهم تلمثلٌة ستستثمر فً تلدتخل وتكون ؼٌر خثضعة للتحوٌٕت فً تلخثرج  ٌعرفونه ؼٌر تلكوٌت،

. 

 . ك من خٕل إنهثء تلملؾ بصورة إنسثنٌة وقثنونٌةتوتفر إرتدة سٌثسٌة فً تلكوٌت وذل-12

 .ضرورة توفر موتقؾ شعبٌة عثمة مدركة لمعثنثة تلك تلشرٌحة تلتً تعٌش ضمن تلتركٌبة تلسكثنٌة للكوٌت-13

ضرورة وحتمٌة تلدور تلرٌثدي وتلفعثل لمإسسثت تلمجتمع تلمدنً بمث ٌنسجم مع تلمعثهدتت وتلتوجهثت -14

 .تلدولٌة تْنسثنٌة

تلتعثطً مع ملؾ تلبدون من منظور وطنً إنسثنً تنموي متصثلح مع تلعثلم تلحر تلحدٌث ،ولٌس من منظور -15

 .وطنً نخبوي ضٌق ٌحكمه تلتمٌٌز

حٌث تثٌر قلق تلسلطثت تلكوٌتٌة، وذلك ٔضطرترهث إلى ،(عدٌم تلجنسٌة)،ضرورة وضع حد لمشكلة تلبدوٌة -16

ؤسٌمث فً ظل تلتوجه تلعثلمً تلحدٌث  ،تستلزمه ضرورة تحترتم حقوق تْنسثن أن ترتج لهم وضعثً قثنونٌثً خثصثً 

 .فً شؤن حقوق تْنسثن

عنصر )ضرورة مرتعثة قوتعد تلقثنون تلدولً وتٔتفثقٌثت وتلموتثٌق تلدولٌة فً شؤن تلتعثمل مع تلبدون أو  - 1

ستكمثل تلخطوتت تلتً بدأتهث تلحكومة ٔعنٌة بثعتبثرهث مشكلة ذتت طبٌعة خثصة مع تستنهثض تلجهثت تلم (تلجنسٌة

  .فً هذت تلصدد

تلرؼم من تجرٌم هذه تلظثهرة فإنهث مثزتلت تلقً بظٕلهث فً  ىضرورة موتجهة ظثهرة تجثرة تْقثمثت، فعل- 1

فً هذت  وتلسبٌل إلى موتجهة ذلك هو تشدٌد تلعقوبة تلمقررة فً قثنون تْقثمة مع تفعٌل تلرقثبة تِمنٌة ،هذت تلصدد

  .نتلشؤ

على تلقوة تْعٕمٌة تكثٌؾ تلجهود من أجل تلتقلٌص من قدرة تلدولة على إخفثء تنتهثكثتهث لحقوق تلبدون -19

وحرٌثتهم ، وبثلتثلً إظهثرهث أمثم مرأى تلمجتمع تلدولً، حتى تجعل من دولة تلكوٌت تشعر بوتجبهث تِخٕقً تجثه 

 .تلبدون

لقثنونٌة تلمتخصصة لتبصٌر متخذي تلقرتر وتلرأي تلعثم بمدى  أهمٌة تستكمثل تلحث على تكثٌؾ تلندوتت ت-20

تلسلطة تلقضثبٌة لدورهث فً تحقٌق تلعدل ،وبسط تلرقثبة على مشروعٌة تلقرترتت تْدترٌة بخصوص تلجنسٌة 

 .وتْبعثد تْدتري
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هث تلكوٌتٌة ِبنثبهث بقوة تلقثنون وفقث إعطثء تلحق لّم تلكوٌتٌة، سوتء كثنت بثلتؤسٌس أو بثلتجنٌس ،بنقل جنسٌت-21

للمثدة تِولى من قثنون تلجنسٌة تلكوٌتً، سوتء ولدوت دتخل أم خثرج تلكوٌت ،أسوة بحق تِج تلكوٌت فً نقل 

 .تلجنسٌة ِبنثبه، وهو مث ٌنص علٌه تلدستور من مسثوتة دون تلتفرقة بسبج تلجنس

 .ٌمً تلجنسٌة بمث فٌه إلؽثء مسمى مقٌم بصفة ؼٌر قثنونٌةإقرتر تلحقوق تلمدنٌة وتلقثنونٌة لفبة عد-22

ٌجج مرتعثة صدور بطثقة تلهوٌة من تلهٌبة تلعثمة للمعلومثت تلمدنٌة حصرٌث ِنهث هً تلجهة تلوحٌدة بثلدولة -23

 .تلمخولة بإعطثء هوٌة تلشخصٌة

      

 : قائمة المراجع والمصادر

 تلكتج : أؤ    

بوسلطثن،مبثدئ تلقثنون تلدولً تلعثم ،دٌوتن تلمطبوعثت تلجثمعٌة ،بن عكنون تلجزتبر،تلجزء محمد . د– 01

 . 200تِول ،تلطبعة تلثثلثة ،

 .3 19تلقثنون تلدولً ،بٌروت، محمد سعٌد تلدقثق،. د– 02

 . 199سورٌث،  -عصثم جمٌل تلعسلً، درتسثت دولٌة، منشورتت إتحثد كتثج تلعرج، دٌمشق. د – 03

 حسثم تلدٌن فتحً نثصؾ، تلمركز تلقثنونً لّجثنج، درتسة مقثرنة، دتر تلنهضة تلعربٌة، تلقثهرة،. د -04

1996. 

هشثم علً صثدق، تلحمثٌة تلدولٌة للمثل تِجنبً، دتر تلفكر تلجثمعً، تْسكندرٌة، تلطبعة تِولى، . د -05

2002. 

 . 1956عة تلسورٌة دمشق، فإتد شبثط،تلحقوق تلدولٌة تلعثمة ، مطبعة تلجثم. د-06

 .  20عبد تلكرٌم علوتن ، تلوسٌط فً تلقثنون تلدولً تلعثم،  دتر تلثقثفة، عمثن، تلطبعة تِولى، . د - 0

أحمد قسمت تلجدتوي ، تلوجٌز فً تلقثنون تلدولً تلخثص ، تلجزء تِول ، تلجنسٌة ومركز تِجثنج ، . د - 0

 .  19دتر تلنهضة تلعربٌة ، 

تلجزتبر، تلطبعة  –مثر بوضٌثؾ ، تلوجٌز فً تلقثنون تْدتري ، جسور للنشر وتلتوزٌع ، تلمحمدٌة ع. د -09

 . 200تلثنٌة، 
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تلسٌد أبو عطٌة ،تلجزتءتت تلدولٌة بٌن تلنظرٌة وتلتطبٌق ،مإسسة تلثقثفة تلجثمعٌة، تْسكندرٌة ،بدون . د -10

 .سنة تلنشر

 . 5 19لقثعدة تٔقتصثدٌة تلدولٌة ، دتر تلنهضة تلعربٌة، تلقثهرة ، عبد تلوتحد محمد تلفثر ، طبٌعة ت. د -11

ؼثنم تلنجثر ،قضٌة تنعدتم تلجنسٌة فً تلكوٌت ، تلتطور وتحتمثٔت تلمستقبل ،دتر ذتت تلسٕسل للنشر . د -12

 .1996، (تلكوٌت)وتلتوزٌع 

تلقثهرة ،  مقثرنة ،دتر تلنهضة تلعربٌة،حسثم تلدٌن فتحً نثصؾ ، تلمركز تلقثنونً لّجثنج ،درتسة . د -13

 .م 1996

 .2005فهد تلمكرتد ،تطور تلتنمٌة تلسٌثسٌة وتٔقتصثدٌة فً تلكوٌت ،تلجثمعة تلعربٌة تلمفتوحة بثلكوٌت ، -14

قثدري عبد تلعزٌز، حقوق تْنسثن فً تلقثنون تلدولً وتلعٕقثت تلدولٌة ،تلمحتوٌثت وتَلٌثت ، دتر هومة . د -15

  .2003شر وتلتوزٌع ، تلجزتبر ،للن

 :الرسائل الجامعٌة: ا ثانً

بن صؽٌر عبد تلمومن ،تلمقثربة تلثنثبٌة لحمثٌة وتشجٌع تٔستثمثر تِجنبً ،مذكرة مثجستٌر فً تلقثنون  -01

 .2010،تخصص تلقثنون تلدولً وتلعٕقثت تلدولٌة ،كلٌة تلحقوق وتلعلوم تلسٌثسٌة ،جثمعة د،مؤي تلطثهر ،سعٌدة 

 .مولود مدٌه، تلعرؾ كمصدر للقثنون تلدولً تلعثم ، رسثلة مثجستٌر ،جثمعة تلجزتبر بدون سنة تلطبع -02

 المقاالت واألبحاث :ثالثا

للقثعدة تلعرفٌة تلدولٌة فً تلقثنون تلدولً تلعثم، تلمجلة تلمصرٌة  زهٌر تلحسٌنً ،مشكلة تلعقٌدة تلقثنونٌة .د-01 

 .9 19لسنة  45للقثنون تلدولً ،تلعدد

رشٌد حمد تلعنزي ، مشروعٌة إقثمة تلبدون أو ؼٌر محددي تلجنسٌة فً تلكوٌت ،مجلة تلحقوق ،دتر  .د-02

 .1994،  1،تلعدد تِول، تلسنة (تلكوٌت )فرطثس للنشر وتلتوزٌع 

سثمً خلٌفة ،تلبدون فً تلكوٌت بٌن تلحقوق تلمدنٌة وتلتجنٌس ، مقثل منشور بجرٌدة تلرأي تْلكترونٌة . د -03

200 . 

مثي   2ؼثنم تلنجثر ،درتسة تفصٌلٌة دقٌقة عن تلبدون ، جرٌدة تلرأي تْلكترونٌة ، تلكوٌت تلصثدرة فً . د -04

2003. 
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قرتءة فً تِبعثد تلدتخلٌة وتلخثرجٌة جرٌدة تلرأي ) وٌت عصثم عبد تلشثفً ،قضٌة تلبدون فً تلك. د-05

 . 2012ٌولٌو  02تْلكترونٌة تلصثدرة فً 

 : المواثٌق الدولٌة والنصوص التشرٌعٌة  : رابعا

 .1945مٌثثق تِمم تلمتحدة لسنة  -01

 . 194دٌسمبر  10تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن تلصثدر فً -02

 .1949لسنة  5/04 3رقم  حقوق تلدول ووتجبثتهث-03

 .1954تٔتفثقٌة تلدولٌة لعدٌمً تلجنسٌة لسنة -04

 .1961تٔتفثقٌة تلدولٌة لتخفٌض حثٔت تنعدتم تلجنسٌة لسنة  -05

 .1961تتفثقٌة فٌنث للمعثهدتت تلدولٌة لسنة  -06

 .1966مث لسنة حقوق تلسٌثسٌة وتلمدنٌة وتلبروتوكول تٔختٌثري تلملحق بهتلخثص بثلتلعهد تلدولً -07

تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة وتلبروتوكول تٔختٌثري تلملحق بهمث لسنة حقوق تلخثص بثلتلعهد تلدولً  -08

1966. 

 .16/1960تلجزتبً رقم تلمتعلق بقثنون إقثمة تِجثنج تلكوٌتٌقثنون  1959لسنة   1مرسوم أمٌري رقم  -09

 دتبرة بثلمحكمة للنظر بثلمنثزعثت تْدترٌةتلخثص بإنشثء  1 19/ 20تلقثنون رقم -10

 .1960لسنة  2تلمرسوم تِمٌري رقم 

تلمتضمن بإلؽثء مصطلح ّ بدون جنسٌّة ّ سوتء فً تلمعثمٕت  5 19قرتر مجلس تلوزرتء تلكوٌتً لسنة -11

 ".تلرسمٌة وؼٌر تلرسمٌة، وتعتبثر كل من ٔ ٌحمل تلجنسٌة تلكوٌتٌة ّ ؼٌر كوٌتً 

 .بتشكٌل لجنة لدرتسة مشكلة عدٌمً تلجنسٌة 6 19 قرتر سنة -12

 : المراجع باللغة الفرنسٌة : ثانٌا 

Joel Ridear-“ Problematique General des Rapports entre Droit Constitutionnel et Droit 

International”– dans  Droit  Constitutionnel et Droit de l,Homme )-Economica- Paris – 

1987. 
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الحماٌة القانونٌة للمصنفات المنشورة إلكترونٌا فً ظل معاهدة الوٌبو لحقوق 
 -دراسة تقٌٌمٌة  - 1996المؤلف 

الجزائر-ة بكلٌة الحقوقجامعة باتنةأستاذ/ رقٌة عواشرٌة. د.أ  

 

 :ملخصال

وتنخفثض تكلفة ذلك إذت كثن تلنشر تْلكترونً للمصنفثت قد حقق مزتٌث للمإلفٌن ،من تسهٌل نشر مصنفثتهم 

،ووصولهث بسرعة إلى تلجمهور فً مختلؾ بقثع تلعثلم ممث ٌسهل عملٌة تسوٌقهث،إٔ أنه من نثحٌة أخرى قد ٌكون 

عثبقث فً وجه تْبدتع تلفكري نظرت لمث ٌوتجهه تلمإلؾ من صعوبثت بثلؽة بخصوص حمثٌة حقه، بفعل تلمشكٕت 

لٌج تلتكنولوجٌة تلتً تبتدعهث أصحثج تلحقوق لحمثٌة مصنفثتهم لم تصمد فضٕ أن تِسث.تلمترتبة عن مثل هذت تلنشر

طوٌٕ، إذ سرعثن مث أفضى تلتقدم تلعلمً إلى ظهور تدتبٌر تكنولوجٌة مضثدة تبطل مفعول تِولى وتمكنهم من 

 .تلحصول على هذه تلمصنفثت دون أي مقثبل ِصحثج تلحقوق

إلى إٌجثد حمثٌة لهذه تلمصنفثت فً  إطثر تتفثقٌة مستقلة هً لذلك عكفت تلدول على مستوى منظمة تلوٌبو 

فإلى أي مدى كفلت هذه تِخٌرة حمثٌة لهذه تلمصنفثت؟هذت مث .1996معثهدة تلوٌبو بشؤن حقوق تلمإلؾ عثم 

 .سنحثول تْجثبة علٌه من خٕل هذه تلدرتسة

Abstract 

     If the electronic publishing of works has achieved benefits for authors to facilitate publication of their works 

and low cost, and reach quickly to the public in various parts of the world which facilitates the process of 

marketing, but it's on the other hand may be an obstacle to intellectual creativity due to face the author of the 

great difficulties about the protect his right, by the problems arising from such publication. as well as the 

technological methods invented by the rights holders to protect their works did not survive long, as soon led 

scientific progress to the emergence of technological measures anti negate the first and enables them to get 

these works without anything  

In return for right holders.Therefore, States have been at the level of WIPO to find protection for these works 

under a separate agreement is the Treaty of the WIPO Copyright 1996. To what extent the latter ensured the 

protection of such works? This is what we will try to answer through this study             
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 :مقدمةال

صورهث وكثفة منثحٌهث ،ومإشرت لمستوى تلتقدم فً أٌة ٌعد تلتؤلٌؾ وسٌلة أسثسٌة للمعرفة تْنسثنٌة فً شتى 

دولة،وإٌمثنث بهذه تِهمٌة تعترفت تٔتفثقٌثت تلدولٌة وتلتشرٌعثت تلوطنٌة للمإلفٌن بحقوقهم تلمثلٌة وتِدبٌة على مث 

ون ٌقدم لهم ٌبدعونه من مصنفثت لتهٌا لهم تِمثن تلكثفً  لبث روح تٔبتكثر لدٌهم، فٌعملون وهم متؤكدٌن أن تلقثن

ضمثنثت تحمً ثمرة فكرهم وجهدهم من أي سطو ،وٌمنحهم من تَلٌثت مث ٌمكنهم من تلحصول على حقوقهم فً 

ولنث أن نتصور أهمٌة هذه تلحمثٌة وضرورتهث فً ظل تلتطور تلتكنولوجً تلذي طثل .حثل مث إذت تعرضت ٔعتدتء

 .لنشر تْلكترونً تلحدٌثوسثبل نشر تلمصنفثت وتدتولهث من تلنشر تلتقلٌدي إلى ت

فإذت كثن تلنشر تْلكترونً للمصنفثت قد حقق مزتٌث للمإلفٌن من تسهٌل نشر مصنفثتهم وتنخفثض تكلفة ذلك 

،ووصولهث بسرعة إلى تلجمهور فً مختلؾ بقثع تلعثلم ممث ٌسهل عملٌة تسوٌقهث،إٔ أنه من نثحٌة أخرى قد ٌكون 

مث ٌوتجهه تلمإلؾ من صعوبثت بثلؽة بخصوص حمثٌة حقه، نظرت لمث تتعرض عثبقث فً وجه تْبدتع تلفكري نظرت ل

له هذه تلمصنفثت من نسخ، فضٕ عن صعوبثت لجوبه إلى تلتقثضً نظرت لتعدد تلقوتنٌن وتختٕفهث ممث ٌثٌر فكرة 

 .تنثزع تلقوتنٌن وتٔختصثص

تبتدعهث أصحثج تلحقوق لحمثٌة مصنفثتهم وتلوتقع أن هذه تلصعوبثت تظل قثبمة ِن تِسثلٌج تلتكنولوجٌة تلتً 

لم تصمد طوٌٕ، إذ سرعثن مث أفضى تلتقدم تلعلمً إلى ظهور تدتبٌر تكنولوجٌة مضثدة تبطل مفعول تِولى 

كل ذلك كثن دتفعث إلى تلبحث عن سبل .وتمكنهم من تلحصول على هذه تلمصنفثت دون أي مقثبل ِصحثج تلحقوق

لم تقدم لنث  1 19وتلمعدلة عثم 3  1توى تلدولً خصوصث وأن تتفثقٌة برن لعثم حمثٌة هذه تلمصنفثت على تلمس

لذلك عكفت تلدول على مستوى منظمة تلوٌبو إلى إٌجثد .حلؤ للمشكٕت تلتً تثٌرهث تلمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌث

ي تثٌرهث تلمصنفثت حمثٌة لهذه تلمصنفثت وذلك بإدخثل تعدٌٕت على تتفثقٌة برن للتصدي إلى تلمشكٕت  تلت

تلمنشورة إلكترونٌث،ؼٌر  أنه فً مرحلة متقدمة من تلمفثوضثت رأت تلدول أنه من تِفضل إصدتر تتفثقٌة مستقلة 

،كمث أبرمت تتفثقٌة أخرى تتوتفق معهث هً معثهدة تلوٌبو بشؤن  1996هً معثهدة تلوٌبو بشؤن حقوق تلمإلؾ عثم 

وقد أطلق على هثتٌن تٔتفثقٌتٌن تتفثقٌتث تْنترنت ِنهمث توفرتن .1996ٌة فنثنً تِدتء ومنتجً تلتسجٌٕت تلصوت

 .تلحمثٌة لحقوق تلمإلؾ وتلحقوق تلمجثورة عبر شبكة تٔنترنت
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وعلٌه سنحثول من خٕل هذه تلدرتسة تقٌٌم تلحمثٌة تلممنوحة للمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌث على ضوء معثهدة 

 .،و تبٌن أهم تلتحدٌثت تلتً توتجه خصوصث تلمحتوى تلعرب1996ًتلوٌبو لحقوق تلمإلؾ  لعثم 

 :للدراسة المفاهٌمًاإلطار : أوال

ٌعد ضبط تلمفثهٌم تِسثسٌة ضرورة منهجٌة و مبدبٌة ٔبد منهث ٌِة درتسة، و لمث كثن موضوع بحثنث ٌتمحور 

هدة تلوٌبو لحقوق تلمإلؾ لعثم معث،،تلمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌثتلملكٌة تلفكرٌة: حول مصطلحثت ربٌسٌة هً

:  فإننث سنحثول تحدٌد مفهومهث و ذلك على تلنحو تَتً 1996

 :مفهوم حقوق الملكٌة الفكرٌة: -1

عرؾ تلمجمع تلعربً للملكٌة تلفكرٌة هذه تِخٌرة بؤنه مصطلح قثنونً ٌستخدم بشكل شثبع لٓشثرة إلى مجموعة 

حقوق تلمإلؾ وتلحقوق ذتت تلصلة، تلبرتءتت، تِسرتر : كرٌة تلتثلٌةمن تلحقوق تلتً تمنحهث أشكثل تلملكٌة تلؾ

تلملكٌة تلفكرٌة وتمنح حقوق.، تلدوتبر تلمتكثملة وتلتصثمٌم تلصنثعٌةتلتجثرٌة ،تلمنثفسة ؼٌر تلمشروعةوتلعٕمثت 

 فترة زمنٌة معٌنةل لّشخثص ْبدتعثتهم تلفكرٌة، حٌث تقدم حقث حصرٌث من أجل تٔستعمثل،وتٔستفثدة من إبدتعثتهم

(1) .

فهً مجموعة من تلحقوق تكفلهث "تلحقوق تلذهنٌة "أو " تلحقوق تلمعنوٌة"وٌرتدؾ مصطلح حقوق تلملكٌة تلفكرٌة 

تلقوتنٌن تلوطنٌة وتٔتفثقٌثت تلدولٌة للمإلفٌن و تلمخترعٌن و أصحثج تْبدتعثت تلذهنٌة تلمختلفة،بمث ٌوفر لهم حمثٌة 

. (2)تلؽٌر على إنتثجهم تلفكريقثنونٌة ضد تعتدتءتت 

وعلٌه فحقوق تلملكٌة تلفكرٌة تعمل على تحتكثر تٔستؽٕل تلتجثري للفكرة وتلمعلومة لفترة زمنٌة معٌنة، ومث 

ٌهمنث فً درتستنث هذه حقوق تلملكٌة تلفنٌة أو تِدبٌة أو مث ٌعرؾ بحق تلمإلؾ وتلحقوق تلمجثورة بوصفهث تسري 

. ممث ٌقتضً تحدٌد مفهومهث إلكترونٌثتلمنشورة على تلمصنفثت 

:  مفهوم حق المؤلف-أ

تعرٌؾ حق إلى تلمتعلقة بثلملكٌة تِدبٌة أو تلفنٌة  1 19صٌؽة بثرٌس  6  1لم تتطرق تتفثقٌة برن لعثم 

وتكتفت معثهدة تلوٌبو .وإنمث ترك أمره للفقه،وهو ذتت تٔتجثه تلذي سثٌرته أؼلج تلتشرٌعثت تلعربٌة  تلمإلؾ،

 أو تْجرتءتت أو ثرـتِفك ٍسـول تلتعبٍرِوجه  ٌشمإذ منهث بتحدٌد نطثق حمثٌة حق تلمإلؾ، 2فً تلمثدة  1996ملعث

 .حد ذتتهثفً مفثهٌم تلرٌثضٌثت  أو لتلعمأسثلٌج 
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ٌعرؾ حق تلمإلؾ بؤنه تلقثنون تلذي ٌتم بموجبه حمثٌة تلحقوق تْبدتعٌة و تلمصثلح تٔقتصثدٌة للمإلفٌن و

ومثلكً حق تلمإلؾ تَخرٌن، مثل أصحثج تلنظرٌثت تلعلمٌة، وتلرسثمٌن و تلمهندسٌن ومبرمجً وتلنثشرٌن 

، فهو حق قثنونً لملكٌة تلمصنفثت تِصلٌة شرط أن تكون مثل تلك تلمصنفثت مثبتة فً شكل  متلكمبٌوتر وؼٌره

للحمثٌة بموجج حق تلمإلؾ  ملموس أو شكل مثدي، أمث تلحقوق تلمجثورة أو ذتت تلصلة فهً توفر حمثٌة مشثبهة

 .(3)رن أكثر تحدٌدت أو لمدة زمنٌة أقصإٔ أنهث ؼثلبث مث تكو

ٌتعلق بحقوق مبدع تِول ـ أي حق تلمإلؾ ـ وٌتمثل تلفرق بٌن حق تلمإلؾ و تلحقوق تلمجثورة فً أن 

. تلمصنؾ، أمث تلحقوق تلمجثورة فتتمثل فً حقوق مإدي تلمصنؾ عند تحوٌله إلى شكل ذتتً

وتركت أمر تحدٌد ذلك للفقه   ،ولم تبحث تلقوتنٌن تلعربٌة ؤ تتفثقٌة برن فً تحدٌد تلطبٌعة تلقثنونٌة لحق تلمإلؾ

،بٌنمث صنفه جثنج آخر من تلفقه من حقوق تلملكٌةتلذي تختلؾ فً تحدٌد طبٌعته، إذ ذهج جثنج منهم إلى تعتبثره 

، أمث أن حق تلملكٌة ٌقع على شًء مثدي ول بدعوىضمن تلحقوق تلشخصٌة و تعترضوت على وصؾ تلفرٌق تِ

. (4)حق تلمإلؾ فهو من طبٌعة أخرى ؼٌر حق تلملكٌة فمحله هو ثمثر تلفكر تلبشري

ؼٌر أن تلرأي تلرتجح ٌذهج إلى ترجٌح تلطبٌعة تلمزدوجة لحق تلمإلؾ فهو مزٌج من تلحق تِدبً و تلمثلً، 

. عدٌل و تلتشوٌه، أمث تلثثنً فٌهدؾ إلى تٔستؽٕل تلمثدي للمإلؾفثِول ٌحمً فكر تلمإلؾ من تلتحرٌؾ و تلت

، فً دبً على مصنفه كحق تِج على تبنهبؤن حق تلمإلؾ تِ: وفً هذت تلمقثم ٌذهج تلفقٌه تلسنهوري إلى تلقول

عنه، فهو حق حٌن أن تلحق تلمثلً هو مثل منقول وٌمكن تلتنثزل عنه، أمث تلحق تِدبً للمإلؾ فٕ ٌجوز تلتنثزل 

 .(5)ةٌنتقل إلى تلورث

: تعرٌف المصنفات-ب

 .(6)ٌقصد بثلتصنٌؾ لؽة،تمٌٌز تِشٌثء بعضهث عن بعض،وصنؾ تلشًء أي مٌز بعضه عن بعض

كل إنتثج : "بؤنه 14-3 عرؾ تلمشرع تلجزتبري تلمصنؾ أو تلمإلؾ فً تلمثدة تِولى من تِمر رقم      

تعبٌره، و مهمث كثنت قٌمته و مقصده و أن ٌخول لصثحبه حقث ٌسمى حق فكري مهمث كثن نوعه و نمطه و صور 

". تلمإلؾ ٌجري تحدٌده و حمثٌته طبقث ِحكثم هذت تِمر

و ٌعرفه تلفقه بؤنه كل نتثج ذهنً مكتوج أو مرسوم أو محفور أو مخطوط، أو مذتع بوتسطة تْذتعة أو 

. ( )ى عنوتن تلمصنؾ طثلمث أنه له طثبع تبتكثري متمٌزو تمتد تلحمثٌة إل. تلتلفزٌون، أو معبر عنه بثلحركة
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وعلٌه ٌقصد بحق تلمإلؾ جمٌع صور تٔبتكثرتت تلفكرٌة تِصلٌة تلتً ٌتم تلتعبٌر عنهث فً شكل ملموس قثبل 

 .لٕستنسثخ

وهو أن ٌكون تلعمل قد أخرج من : حدهمث شكلًأوعلٌه حتى ٌحظى تلمصنؾ بثلحمثٌة ٌتعٌن أن ٌستوفً شرطٌن،

ٌتمثل فً كون تلمصنؾ مبتكرت بشكل ٌوحً بؤن تلمإلؾ قد :وضوعًوتَخر ممجثل تلفكر إلى تلوتقع و تلملموس، 

ومسؤلة تقدٌر توفر عنصر تٔبتكثر من عدمه مسؤلة موضوعٌة . خلع علٌه من شخصٌته مث ٌبرر مثل تلك تلحمثٌة

. موضوعتخضع لتقدٌر قثضً تل

 إلىمثثر جدل  هذه تِخٌرة بقىتسو ٌدعى بثلمصنفثت تلرقمٌةوقد أوجدت تلتكنولوجٌث تلحدٌثة نوعث من تلمصنفثت

شجثعة فقهٌة  إلىتلقثنونٌة، وربمث ٌحتثج تحدٌد مفهومه  نه تصطٕح لم ٌنتشر بعد فً حقل تلدرتسثتأسٌمث و ،حٌن

 حد مث تعرٌفث ألٌطلق 

أي  أنوبثلتثلً نرى   (8)حوله  أوإجمثعؼثلج  إلىرأيتلحوتر حوله تمهٌدت للوصول  إلىتوصٌفث له وٌصثر  أو

وفق وتلتقنً  لّدتءبٌبة تقنٌة تلمعلومثت ٌعد مصنفث رقمٌث وفق تلمفهوم تلمتطور  إلىعقلً ٌنتمً  إبدتعًمصنؾ 

آخر من فروع  أوفرع  إلىه تلمصنؾ بذتت تلقرٌج ، وهذت ٔ ٌإثر على تنتمثء تلمستقبلتتجثهثت تطور تلتقنٌة فً 

تِسمثء لنظثم  إخضثعهثتلمسثبل تلمتعٌن  كؤحدتلنطثقثت مثٕ ٌنظر لهث  أنؤسمثءونقصد هنث  ،تلملكٌة تلفكرٌة 

وتطثبقهث فً حثٔت  تلتجثرٌة وتِسمثءمن منثزعثت جرتء تشثبههث بثلعٕمثت  أثثرتهبسبج مث  ةوتلعٕمثت تلتجثري

ن أج بشؤنهثتلبرمجٌثت وقوتعد تلمعلومثت حسم تلجدل أمث و ،تلمهمة تقرٌبث فً تلبٌبة تلرقمٌةلقٌثمهث بذتت أو عدٌدة 

ٌعٌد  أمرٌكث وأوروبثمع وجود تتجثه حدٌث وتحدٌدت فً  -قوتنٌن حق تلمإلؾ  تحمى بموجج أدبٌةتعتبرت مصنفثت 

فهل تحمى  نترنت جدٔ وتسعث ،ْوسٌثٌر محتوى موقع ت -حمثٌتهث عبر آلٌة حمثٌة برتءتت تٔخترتع  طرح نجثعة

إلى تلعنثصر لٌسند تسم تلموقع  ٌجري تفصٌل هذه أممحتوٌثته كحزمة وتحدة ضمن مفهوم قثنون حق تلمإلؾ ، 

 إلىوتلنصوص وتلموسٌقى وتلرسوم  -كعٕمة خدمة مثٕ  -تلعٕمثت تلتجثرٌة إلىتلتجثرٌة وشعثر تلموقع  تِسمثء

 (9)؟ةأدبًقثنون حق تلمإلؾ كمصنفثت 

وقد شملت .تلمعلومثتمن بٌبة تكنولوجٌث إبدتعً عمل  أيبؤنة تلرقمًتعرٌؾ تلمصنؾ  تَرتءإلىذهبت بعض 

تلبرمجٌثت وقوتعد تلبٌثنثت وطبوؼرتفٌث تلدوتبر : من تلمصنفثت أنوتع ةثٕث تَنهذه تلمصنفثت تبتدتء وحتى 

 أوتلنطثقثت  أسمثء :-تلحمثٌة تلقثنونٌة وهً  إلىجدٌدة من تلمصنفثت تثٌر مسؤلة تلحثجة  أنمثطثم ظهرت  تلمتكثملة

لكترونً، وقوتعد تلبٌثنثت على تلخط تلتً تضمهث موتقع تلموتقع على تلشبكة، وعنثوٌن تلبرٌد تْ أوتلمٌثدٌن 



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

104 

ٌطلق على تلمإثرتت )ٌة ومإثرتت حرك وأصوتتنترنت من نصوص ورسوم محتوى موقع تْ أوومثدة . نترنتتْ

 .وتعد هذه تِخٌرة موضوع تلدرتسة (10)(.ةلوسثبط تلمتعددتتلصوتٌة وتلحركٌة 

وهذت  ،...تلصوتً ، وتلتسجٌل تلمربًوتلمثدة تلمإلفة وتلبث  تلتجثريإن محتوى موتقع تْنترنت ٌتضمن تْعٕن 

قد ٌكون عٕمة  وتلذيٌثٌر تلتسثإٔت حول مدى تلقدرة على حمثٌة حقوق تلملكٌة تلفكرٌة على مث تتضمنه تلموتقع، 

لٌس ثمة إشكثل ... أو رسمث أو صورة أو ،أو مثدة إعٕن فنٌة ،أو تسمث أو نموذجثً صنثعٌثً أو مثدة تؤلٌفٌة ،تجثرٌة

ٌحظى بثلحمثٌة بشكل مجرد  تلذيعنصرتً من عنثصر تلملكٌة تلفكرٌة  ٌثثر فى حثلة كثن محتوى تلموقع مصنفثً أو

بعٌدتً عن موقع تْنترنت، كعٕمة تجثرٌة لمنتجثت شركة مث تتمتع بثلحمثٌة تستخدمتهث تلشركة على موقعهث على 

تلملكٌة حقل  فًفمث ٌنشر على تلموقع هو بثِسثس محل حمثٌة بوتحد أو أكثر من تشرٌعثت تلحمثٌة  تْنترنت

ٔ ٌكون ثمة وجود لهث إٔ عبر  تلتًر بثلنسبة للموتد وتلعٕمثت وتِشكثل وتلرسومثت تتلفكرٌة، لكن تْشكثل ٌث

 أي)ٔ تجد طرٌقثً للنشر إٔ عبر تلخط  تلتًتلموقع، وبشكل خثص عنثصر وشكل تصمٌم تلموقع وتلموتد تلمكتوبة 

مرحلة بحث وتقصى وتسعٌن من قبل خبرتء تلقثنون وتلملكٌة  فًإن هذه تْشكثلٌثت لمث تزل ( .على تْنترنت

ن أمختلؾ تلدول، سٌمث بعد شٌوع تلتجثرة تْلكترونٌة وإنجثز تلعدٌد من تلدول قوتنٌن تنظمهث، بثعتبثر  فًتلفكرٌة 

 (11).أحد تحدٌثت تلتجثرة تْلكترونٌة مسثبل تلملكٌة تلفكرٌة

 1996المؤلف لعام الوٌبو بشأن حق التعرٌف باتفاقٌة :  -2

ظهر تستخدتم تْنترنت مشكٕت قثنونٌة متعددة من بٌنهث مث ٌتعلق بكٌفٌة حمثٌة تلمصنفثت تِدبٌة وتلفنٌة تلمتثحة أ

فً تقدٌم حلول لتلك تلمشكٕت حٌث أنهث لم تعثلج تلنشر ( 1971تعدٌل )ونظرتً لقصور تتفثقٌة برن . عبر تلشبكة

وتِدبٌة ، فقد دعت تلحثجة إلى تلبحث عن حلول لموتجهة مث أفرزه هذت تلتطور من تْلكترونً للمصنفثت تلفنٌة 

مشكٕت، وتتجهت تلجهود تلدولٌة تلتً بذلت تحت مظلة تلوٌبو فً أول تِمر إلى تلعمل على إدخثل تعدٌٕت على 

، ولكنه ظهر فً مرحلة تتفثقٌة برن لعٕج مث أظهره تلنشر تْلكترونً للمصنفثت عبر شبكة تْنترنت من مشكٕت

متقدمة من تلمفثوضثت تلتً جرت بٌن تلدول تحت مظلة تلوٌبو أن من تِفضل إصدتر تتفثقٌة جدٌدة ْتثحة قدر أكبر 

من تتفثقٌة برن تلتً تجٌز  20من تلمرونة فً تلبٌة رؼبثت تلدول تِعضثء فً تلوٌبو، وهو مث تسمح به تلمثدة 

تبرم فٌمث بٌنهث تتفثقٌثت خثصة طثلمث أن تلك تٔتفثقٌثت تمنح للمإلفٌن حقوقثً تفوق للدول تِعضثء فً تتحثد برن أن 

 (12).تلحقوق تلمنصوص علٌهث فً تتفثقٌة برن 

 كثتفثق خثص وفقث للمعنى تلوترد فً  1996لحمثٌة حقوق تلتؤلٌؾ لعثم  ( WCT ) وهكذت جثءت تتفثقٌة تلوٌبو

  .من نطثق و حدود تلحمثٌة تلمقررة لحق تلمإلؾ على تلمصنفثت تِدبٌة وتلفنٌةمن تتفثقٌة برن لٓعٕء ( 20)تلمثدة 
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كمث عززت تتفثقٌة تلوٌبو من مكثنة تتفثقٌة برن؛ عندمث نصت فً مثدتهث تِولى ضرورة تلتزتم تلدول تلموقعة 

مث أنهث فتحت تلمجثل للدول ك. وملحق تتفثقٌة برن( 21 -1) علٌهث بثلموتد تِسثسٌة فً تتفثقٌة برن ومنهث تلموتد من 

  .تِعضثء فً تتحثد برن لٕنضمثم إلٌهث

 (TRIPS) كمث أنهث ٔ تنتقص من أي من تلحقوق أو تٔلتزتمثت تلوتردة فً ؼٌرهث من تٔتفثقٌثت كثتفثقٌة 

  .وتٔتفثقٌة تلعثلمٌة لحقوق تلمإلؾ

ة وأهمهث تلنصوص تلتً تنطبق على تعثملهث مع مجموعة من تِمور تِسثسً (WCT) ومن ممٌزتت تتفثقٌة

تلوسط وتلوسثبط تلرقمٌة، وبمث ٌتٌح تٔنتفثع بثلمصنفثت ذتت تِشكثل تلرقمٌة وتِعمثل تلتً ٌتم تدتولهث عبر شبكة 

تْنترنت، ومن أهمهث تلك تلحقوق تلمتصلة بتخزٌن وبث تِعمثل وكذلك تٔستثنثءتت وتلقٌود تلوتردة على تلك 

 (13)تلحقوق

  :قثمت بتوضٌح مجموعة من تِحكثم مثلكمث 

تخزٌن تِعمثل على تلوسط تْلكترونً ٌقثبل مفهوم تلنسخ فً تِعمثل تِدبٌة و تلفنٌة تلتقلٌدٌة وفق مفهوم تلمثدة 

  .من معثهدة برن( 9)

حق بث تلعمل على تْنترنت ٌحج أن ٌكون محددت بموتفقة تلمإلؾ أو صثحج تلحق فً تلتؤلٌؾ مع مرتعثة 

  .تٔستثنثءتت تلوتردة على ذلك

ضرورة حمثٌة تلعمل عندمث ٌتم نقله أو توصٌله إلى تلجمهور، و بؽض تلنظر عن تلعمل وطبٌعته سوتء تم بث 

 .تلعمل بوتسطة تلطرق تلسلكٌة أم تلٕسلكٌة، بمث فً ذلك جعل تلعمل متثحث للكثفة

 :إلكترونٌث ومضمونهث مبررتت إقرتر تلحمثٌة تلقثنونٌة للمصنفثت تلمنشورة:ثثنٌث

 :مبررات الحماٌة القانونٌة للمصنفات المنشورة إلكترونٌا-1

للمإلفٌن ومستخدمً شبكة تْنترنت،خصوصث من نثحٌة سهولة  إذت كثن تلنشر تْلكترونً قد أتثح بعض تلمزتٌث

أنه من نثحٌة أخرى إٔ  .إلى تلجمهور فً مختلؾ بقثع تلعثلم وبسرعة فضٕ عن تنخفثض تكلفته هتلنشر وتوصٌل

فثلتكنولوجٌث تلحدٌثة سٕح ذو حدٌن سرعثن مث تبٌنت سلبٌتهث وتستدعت .كثن نقمة على تِطرتؾ تلسثبقة تلذكر 

ضرورة إقرتر نصوص تكفل تلحمثٌة تلقثنونٌة لكل من تلمإلؾ ومستخدم تْنترنت حتى ٔ تكون عثبقث أمثم تْبدتع 

من هنث  .شر ممث وصل إلٌه تلعقل تلبشري من تبتكثرتت فً مختلؾ تلمٌثدٌنتلفكري، وحجرة عثرة أمثم تستفثدة تلج
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رأٌنث ضرورة تلوقوؾ على تلدوتعً من ورتء إقرتر نصوص لحمثٌة تلمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌث وتتمثل فً 

 (14):تِسثس

بً للمإلؾ وبثلتبعٌة سهولة أعمثل تلقرصنة تلفكرٌة فً بٌبة تْنترنت ممث ٌإدي إلى ضٌثع تلحق تلمثلً وتِد-أ

فحٌن ٌنشر أو ٌتثح تلمصنؾ محل تلحمثٌة على تْنترنت فإنه سٌكون من تلعسٌر أن .تْحجثم عن تْبدتع تلفكري

ٌحصل تلمإلؾ على مقثبل مثدي بسبج تستؽٕل مستخدمً تْنترنت لهذت تلمصنؾ بؽٌر ترخٌص من  تلمإلؾ أو 

 . إلؾصثحج تلحق تلمجثور تلشبٌه أو تلمتصل بحق تلم

فمن . ٌترتج على نشر تلمصنؾ على تلشبكة بدون إذن صثحبه أن ٌوتجه تلمإلؾ صعوبثت بثلؽة لحمثٌة حقه -ج

، بكة ، إٌقثؾ تٔعتدتء على تلمصنؾتلؽنً عن تلبٌثن أن تلمإلؾ ٌصعج علٌه إذت مث نشر مصنفه بدون إذنه على تلش

شبكة بثْضثفة إلى صعوبة وعقبثت تللجوء إلى تلتقثضً كمث ٌتعذر علٌه أن ٌمنع تستمرتر إتثحته للجمهور عبر تل

ولعل خٌر مثثل ٌوضح ذلك مث حدث فً .نظرتً لتعدد تلقوتنٌن تلوطنٌة وتختٕفهث وتنثزع تٔختصثص فٌمث بٌنهث 

 190فبعد أٌثم من وفثته نشر طبٌبه تلخثص مذكرتت تتكون من  1996أعقثج وفثة تلربٌس تلفرنسً مٌترتن سنة 

 ."تلسر تلكبٌر " هث صفحة أسمث

وعندمث علمت عثبلة تلربٌس . وقد تنثولت تلمذكرتت أسرترت فثضحة عن حٌثة تلربٌس تلشخصٌة وعٕقثته تلجنسٌة

مٌترتن بإقدتم طبٌبه على نشر تلمذكرتت تستصدرت أمرت من تلقضثء تلفرنسً بمنع نشر تلمذكرتت تستنثدت إلى أن مث 

 .ٌةتحتوٌه ٌعد تنتهثكث للحق فً تلخصوص

ولكن مث حدث بعد ذلك ٌوضح أن تلمصنفثت . ج تلمذكرتت قبل أن تطرح فً تلسوقوتنفٌذت لهذت تِمر تم سح

لقد حصل أحد أصحثج مقثهً . تلتً تنشر عبر تْنترنت بدون إذن صثحبهث ٌصعج تلسٌطرة علٌهث ومنع تدتولهث 

مٌترتن ، وقثم بتحوٌلهث إلى مصنؾ رقمً أخذ تْنترنت فً فرنسث على نسخة من مذكرتت تلطبٌج تلخثص للربٌس 

 . فً فرنسث serverووضعه على موقع لٓنترنت من جهثز خثدم  ،شكل ملؾ إلكترونً

ولكن بعد مدة قصٌرة أزتل هذت تلشخص تلملؾ تلذي ٌحتوى تلمذكرتت من تلموقع خشٌة تعرضه للبطش وتلتنكٌل 

ولكن سرعثن مث ظهرت تلمذكرتت فً موتقع أخرى على . ع من عثبلة مٌترتن، فلم تعد تلمذكرتت متثحة بثلموق

، حٌث تم بثهث صٌرة تلتً أتٌحت فٌهث على تلشبكةتلشبكة إذ نسخهث بعض مستعملً تلشبكة إلكترونٌث أثنثء تلفترة تلق

  .من موتقع أخرى خثرج فرنسث كثبنة فً كندت وتلؤٌثت تلمتحدة تِمرٌكٌة وتنجلترت

تنبث من تلمشكٕت تلقثنونٌة تلتً ترتبط بكٌفٌة حمثٌة حق تلمإلؾ عبر تْنترنت، إذ ٌثٌر ولعل هذت تلمثثل ٌوضح ج

 : عددت من تلتسثإٔت
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كٌؾ ٌمكن لعثبلة مٌترتن أن تمنع نشر تلمذكرتت تنفٌذت لّمر تلقضثبً من تلنثحٌة تلعملٌة بعد أن بثتهث  -

؟ وهل ٌمكن تنفٌذ تِمر تلصثدر من تِمرٌكٌة وتنجلترتٌثت تلمتحدة موتقع خثرج فرنسث كثبنة فً كندت وتلؤ

 تلقضثء تلفرنسً فً دولة أخرى أجنبٌة ؟

هل ستقثضى عثبلة مٌترتن أصحثج هذه تلموتقع تلمتفرقة وتلمنتشرة عبر كل بلدتن تلعثلم ؟ وهل  -

  ستقثضً معهم مقدمً خدمثت تْنترنت ؟

 مث هً تلمحثكم تلمختصة بنظر كل هذه تلمنثزعثت؟  -

 ومث هو تلقثنون تلوتجج تلتطبٌق؟  -

فثستخدتم وسثبل .من جثنج آخر ٌجج أن ٔ نؽفل تلطرؾ تَخر فً تلعٕقة وهو مستخدم هذه تلمصنفثت-ج

تكنولوجٌة بمعرفة أصحثج تلحقوق لحمثٌة مصنفثتهم ٌإدي إلى ترجٌح مصثلح أصحثج تلمإلفٌن على حسثج 

 (15) :تلمصلحة تلعثمة للمجتمع، بسبج مث ٌلً

إن تلمصنفثت تلتً تنتهت مدة حمثٌتهث وأضحت من تلملك تلعثم أصبح من تلممكن إعثدة حمثٌتهث عن طرٌق -  1

تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة ولمدة ؼٌر محدودة، ممث ٌإدي إلى حرمثن مستعملً تلشبكة من تلحصول علٌهث إٔ نظٌر مقثبل 

مثٌة تلمصنفثت تلمنشورة عبر تلشبكة عن طرٌق تلتدتبٌر وهذت ٌعنً أن تلمدة تلفعلٌة لح. مثدي رؼم أنهث ؼٌر محمٌة 

. تلتكنولوجٌة تصبح ؼٌر مإقتة بفترة زمنٌة، وٌمكن أن تتجثوز بكثٌر تلمدة تلتً حددهث تلقثنون لحمثٌة حق تلمإلؾ

تً ممث ٌإدي إلى حرمثن تلمجتمع من تٔستفثدة من تلمصنفثت تلتً أصبحت ملكث عثمث بسج تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة تل

 .تعوق تلحصول علٌهث

إن تلمصنفثت تلرقمٌة تلمنشورة على تلشبكة ؼٌر متثحة لٕطٕع علٌهث إٔ بمقثبل مثدي بسبج تستخدتم   -2

طٕع علٌهث بدون دفع ، على خٕؾ تلمصنفثت تلتقلٌدٌة تلتً ٌمكن تٔتلتً تعوق تلحصول علٌهث تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة

 .مقثبل مثدي

 :المقررة للمصنفات المنشورة إلكترونٌامضمون الحماٌة -2

من معثهدة تلوٌبو بشؤن حق تلمإلؾ على إقرتر تلحمثٌة للمصنفثت تلرقمٌة تلتً تنشر عبر   حرصت تلمثدة 

 : ، حٌث نصت على أنهنترنتشبكة تْ
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ر بؤي طرٌقة ٌتمتع مإلفو تلمصنفثت تِدبٌة وتلفنٌة بثلحق تٔستبثثرى فً تلتصرٌح بنقل مصنفثتهم إلى تلجمهو" 

سلكٌة أو ٔسلكٌة ، بمث فً ذلك إتثحة مصنفثتهم للجمهور بحٌث ٌكون فً تستطثعة أي شخص من تلجمهور تْطٕع 

 .... " على تلك تلمصنفثت من مكثن وفً وقت ٌختثرهمث أي فرد من تلجمهور بنفسه 

ي تٔطٕع على تلمبتكرتت وهو وتلمٕحظ على هذه تلمثدة أنهث أوجدت تلتوتزن بٌن حق تلمإلؾ وحق تلجمهور ؾ

 .أمر ٌحسج بٕ شك لمعثهدة تلوٌبو

 :الحماٌة القانونٌة للتدابٌر التكنولوجٌة الحامٌة ألصحاب الحقوق:ثالثا

فقد بدأت ، نظرت لعجز تلقوتنٌن تلوطنٌة عن توفٌر تلحمثٌة تلكثفٌة للمصنفثت تلتً تنشر على شبكة تْنترنت

تبتدعهث أصحثج تلحقوق لحمثٌة مصنفثتهم  وٌطلق على هذت تلنوع عبثرة تلحمثٌة تلحمثٌة تعتمد على آلٌثت أخرى 

) وتلمقصود بذلك هو توفٌر تلحمثٌة للمصنفثت بمعرفة أصحثج تلحقوق أنفسهم بثستخدتم وسثبل تكنولوجٌة . تلخثصة

م ومنع تٔعتدتء وبفضل هذه تلوسثبل تلتكنولوجٌة أمكن ِصحثج تلحقوق تلسٌطرة على مصنفثته(. مثل تلتشفٌر

علٌهث ، وبثلتثلً أصبح من تلممكن تستؽٕل هذه تلمصنفثت عن طرٌق تلترخٌص للؽٌر بثستعمثلهث وتلحصول على 

 (16.)عثبد مثلً مقثبل ذلك 

ؼٌر أنه سرعثن مث ظهرت أسثلٌج تكنولوجٌة مضثدة تهدؾ إلى إبطثل مفعول تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة تلتً تبتدعهث 

تلتحثٌل علٌهث أو تؽٌٌر تلمعلومثت تلضرورٌة ْدترة تلحقوق، من أجل تلحصول على أصحثج تلحقوق أو 

 .تلمصنفثت تلرقمٌة وتٔستفثدة منهث بدون دفع أي مقثبل ِصحثج تلحقوق 

هذت تلموضوع ونصت على تٔلتزتمثت تلمتعلقة بثلتدتبٌر  1996ولذلك لم تؽفل معثهدة تلوٌبو بشؤن حق تلمإلؾ 

 : من تٔتفثقٌة حٌث نصت على أنه 11تلمثدة تلتكنولوجٌة فً 

على تِطرتؾ تلمتعثقدة أن تنص فً قوتنٌنهث على حمثٌة منثسبة وعلى جزتءتت فعثلة ضد تلتحثٌل على تلتدتبٌر " 

تلتكنولوجٌة تلفعثلة تلتً ٌستعملهث تلمإلفون لدى ممثرسة حقوقهم بنثء على هذه تلمعثهدة أو تتفثقٌة برن وتلتً تمنع 

 ."بثشرة أعمثل لم ٌصرح بهث تلمإلفون تلمعنٌون أو لم ٌسمح بهث تلقثنون ، فٌمث ٌتعلق بمصنفثتهممن م

( 1) :"فنصت على مثٌلً منهث تٔلتزتمثت تلمتعلقة بثلمعلومثت تلضرورٌة ْدترة  تلحقوق 12كمث تنثولت تلمثدة 

ة توقع على أي شخص ٌبثشر عن علم أٌث على تِطرتؾ تلمتعثقدة أن تنص فً قوتنٌنهث على جزتءتت منثسبة وفعثل

أن تلك تِعمثل تحمل على  –بثلنسبة إلى تلجزتءتت تلمدنٌة  –من تِعمثل تلتثلٌة ، أو لدٌه أسبثج كثفٌة لٌعلم 

ترتكثج تعد على أي حق من تلحقوق تلتً تشملهث هذه تلمعثهدة أو تتفثقٌة برن أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو 

 : تخفٌه
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 . أن ٌحذؾ أو ٌؽٌر، دون إذن، أي معلومثت وتردة فً شكل تلكترونً تكون ضرورٌة ْدترة تلحقوق -1       

وأن ٌوزع أو ٌستورد ِؼرتض تلتوزٌع أو ٌذٌع أو ٌنقل إلى تلجمهور، دون إذن، مصنفثت أو نسخث عن  -2       

ومثت وتردة فً شكل تلكترونً تكون مصنفثت مع علمه بؤنه قد حذفت منهث أو ؼٌرت فٌهث، دون إذن، معل

 . ضرورٌة ْدترة تلحقوق

، كمث وردت فً هذه تلمثدة، تلمعلومثت تلتً تسمح "تلمعلومثت تلضرورٌة ْدترة تلحقوق " ٌقصد بعبثرة (  2)

بتعرٌؾ تلمصنؾ ومإلؾ تلمصنؾ ومثلك أي حق فً تلمصنؾ، أو تلمعلومثت تلمتعلقة بشروط تٔنتفثع بثلمصنؾ ، 

رقثم أو شفرتت ترمز إلى تلك تلمعلومثت، متى كثن أي عنصر من تلك تلمعلومثت مقترنث بنسخة عن تلمصنؾ وأي أ

 ". أو ظثهرت لدى نقل تلمصنؾ إلى تلجمهور 

وٌتضح من ذلك أن معثهدة تلوٌبو قد أخذت بثلمستوى تِول من مستوٌثت تلحمثٌة، حٌث فرضت تلتزتمث على 

هث على جزتءتت فعثلة ضد تلتحثٌل على تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة تلتً تستعمل لحمثٌة تلدول تِطرتؾ بؤن تنص قوتنٌن

وهذت ٌعنى . تلمصنفثت إذت كثنت تلك تلتدتبٌر تمنع من مبثشرة أعمثل لم ٌصرح بهث تلمإلفون أو ٔ ٌسمح بهث تلقثنون 

أو ِن تلمصنؾ ذتته ؼٌر أنه إذت كثن تلحصول على تلمصنؾ أو نسخه مشروعث بسبج موتفقة صثحج حق تلمإلؾ، 

 محمً قثنونث عن طرٌق حق تلمإلؾ، أو ِن تلقثنون ٌسمح للؽٌر بنسخه أو نسخ أجزتء منه رؼم أنه ٌتمتع بثلحمثٌة

تلمقررة لحق تلمإلؾ وذلك تطبٌقث لنظرٌة تٔستعمثل تلعثدل، ففً كل هذه تلحثٔت ٌكون تلتحثٌل على تلتدتبٌر 

 (  1. )ؾ مشروعث تلتكنولوجٌة تلتً تقترن بثلمصن

وهذت تٔلتزتم تلذي فرضته تٔتفثقٌة على تلدول تِطرتؾ ٌشكل تلحد تِدنى من مستوٌثت تلحمثٌة، بمعنً أنه 

 . ٌجوز للدول تِطرتؾ أن ترفع مستوى تلحمثٌة بمث ٌزٌد على تلحد تِدنى تلمنصوص علٌه فً تٔتفثقٌة

لتً تستعمل فً إبطثل مفعول تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة أو تلتحثٌل وٌٕحظ أن تٔتفثقٌة لم تذكر شٌبث عن تِجهزة ت

حتى تترك  ونعتقد أنهث فعلت حسنث،(  1)وتركت هذت تِمر للدول لتنظٌمه بثلكٌفٌة تلتً تتفق مع مصثلحهث. علٌهث

 .تِمر لكل دولة حسج مث ٌحقق مصثلحهث
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 :خاتمةال

 :نذكر منهث تلنتثبج وتٔقترتحثت،لقد مكنتنث هذه تلدرتسة من تلوصول إلى عدد من 

 : النتائــــج ـ أوال

ممث ٌتٌح تٔطٕع على . زهٌدة وبتكلفة ،تلعثلم فً تلحثلٌة تلنشر وسثبل وأوسع أفضل تلرقمً تلمحتوى ٌشكل -

تلثقثفة تلعربٌة  وتلتعرٌؾ بهث وتشجٌع تلحوتر بٌن تلحضثرتت خثصة وأن تلنشر تْلكترونً ٔ ٌعترؾ بثلحدود 

فضٕ عن ذلك فإن تلمحتوى تلرقمً تلعربً ٌجج أن ٌكون فً مستوى تلتحدٌثت تلتً ٌوتجههث ونقصد بذلك .

تلمحتوى تلرقمً تلؽربً تلذي ٌقود حملة شرسة لطمس تلثقثفة وتلهوٌة تلعربٌة مستؽٕ فً ذلك إمكثنٌثته تلعلمٌة 

 .وتلتكنولوجٌة

 وتٔستثمثري تلتجثري تلتبثدل عملٌثت أؼلج ،وملحقثتهث وتلبٌثنثت وتلبرمجٌثت تلرقمً تلمحتوى صنثعة تشكل-

وعلٌه فإن ذلك ٌتطلج بٌبة موتتٌة لٓبدتع تلفكري وهذه تِخٌرة ٔتتحقق إٔ إذت كفلت ضمثنثت قثنونٌة .تلعثلم فً

حرى تمنع للمإلفٌن من جثنج ،ولمستخدمً تْنترنت من جثنج آخر تضمن حقوقهم فً حثل تٔعتدتء علٌهث،أو بثِ

 .تٔعتدتء من أسثسه

جثءت تتفثقٌة تلوٌبو بشؤن حق تلمإلؾ بؤحكثم من شؤنهث توفٌر تلحمثٌة للمصنفثت تلمنشورة إلكترونٌث،وكذلك -

 تلحد تشكل أنهث ،إٔ جوتنبهث بعض فً بثلتوتضع تتسمت وإن حتى،للتدتبٌر تلتكنولوجٌة تلحثمٌة ِصحثج تلحقوق

 .تٔتفثقٌة تضمنتهث تلتً تلك من أفضل حمثٌة تلدول تمنح أن من ٌمنع تم ٌٔوجد أي.للحمثٌة تِدنى

  :االقتراحات ـ ثانٌا

 وصعوبة تلقرصنة أعمثل لسهولة تلرقمً تلمجثل فً خصوصث تلفكري لٓبدتع تلٕزمة تلحمثٌة تؤمٌن ضرورة-

 . مرتكبٌهث تعقج

تلتكنولوجٌة تلحثمٌة ِصحثج تلحقوق وتٔحتذتء تلعمل على إقرتر حمثٌة قثنونٌة صثرمة فٌمث ٌخص تلتدتبٌر -

وبذلك جثءت حمثٌة متقدمة عن تلك تلتً أقرتهث .بثلقثنون تِمرٌكً فً هذت تلمجثل إذ أقر حمثٌة من تلمستوى تلثثلث

إلى حظر تِفعثل تلتً من شؤنهث إبطثل مفعول تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة أو تلتحثٌل علٌهث ، بثْضثفة  حٌث معثهدة تلوٌبو،

 .حظر تصنٌع أو بٌع أو تدتول تِجهزة تلتً تستعمل ْبطثل مفعول تلتدتبٌر تلتكنولوجٌة أو تلتحثٌل علٌهث

 حق بشثن تلوٌبو معثهدة إلى بثٔنضمثم وذلك إلكترونٌث تلمنشورة للمصنفثت تلتشرٌعٌة تلحمثٌة تؤمٌن ضرورة-

 .لذلك تلٕزمة تلدتخلً تلمستوى على تلتشرٌعثت صدتر،وإ1996 لعثم تلمإلؾ
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 جثنج، من تلمإلؾ حقوق بٌن تلتوتزن تحقٌق تلرقمٌة تلمصنفثت مجثل فً تشرٌع أي ٌرتعً أن ضرورة-

وذلك حتى نضمن تستمرتر وتشجٌع عملٌة .آخر جثنج من رقمٌث تلمنشورة تلمعلومة تنثول فً تلجمهور وحقوق

 .تْبدتع ونحقق نشر تلمعرفة تلعلمٌة

 بحقوق تلمتعلقة تلمعلومثتٌة تلجرتبم مع تلتعثمل كٌفٌة تلشؤن،على صحثجوأ وتلشرطة تلقضثة تدرٌج-

         . تلوٌبو منظمة مع بثلتعثون وتدرٌبٌة  فكرٌة ندوتت بإقثمة ،وذلكتلملكٌة

 وخصوصث تلجمهور ٌجد حتى و تلفثبدة تعم حتى ملمبتكرتته  تْلكترونً تلنشر على تلعرج تلمإلفٌن تشجٌع-

 عدم  ظل فً تلؽربٌة تلضثلة تِفكثر فرٌسة ٌقعوت ٔ كً وهذت وهوٌتهم، ومعتقدتتهم لعثدتهم تلمسثٌر مبتؽثهم تلشبثج

 .تلمستهلك فً تلتؤثٌر وسثبل ٌملك لمن وتلبقثء تِفكثر منثفسة أمثم ِننث .تلطموحثت مستوى فً  عربً نشر وجود

 هوامشال

،ورقة مقدمة إلى ندوة أهمٌة تلترجمة وشروط إحٌثبهث،تلمجلس تِعلى للؽة تلعربٌة "حول ثقثفة تلمترجم"شعٌج مقنونٌت،  (1)
 .1 4ص.2004،تلجزتبر،

 .65ص.2001فثروق علً حفنثوي، قثنون تلبرمجٌثت، دتر تلكتثج تلحدٌث،تلقثهرة، (2)
(3) www.arablaw.org ً1ص.ٌونس عرج، تلمحددتت تلعثمة للنظثم تلقثنون. 

،وأٌضث تومث بعده 10،ص5 19محمد حسنٌن، تلوجٌز فً تلملكٌة تلفكرٌة،تلمإسسة تلوطنٌة للكتثج،تلجزتبر،/تنظر فً ذلك د (4)
 .23-19ص  1،2004ٌوسؾ تحمد تلنوتفلة، تلحمثٌة تلقثنونٌة لحق تلمإلؾ، دتر تلثقثفة للنشر وتلتوزٌع، تِردن، ط 

.  3 19عبد تلرزتق تلسنهوري، تلوسٌط فً شرح تلقثنون تلمدنً، تلجزء تلثثمن،دتر إحٌثء تلترتث تلعربً، بٌروت،/د (5)
 .415ص
، بدون سنة 11مكرم تبن منظور تْفرٌقً تلمصري، لسثن تلعرج، دتر إحٌثء تلترتث تلعربً، بٌروت، تلمجلد: تنظر فً ذلك (6)

 .100ص رتلنش
، تلمجلة تلجنثبٌة "حق تلمإلؾ وتلحقوق تلمجثورة فً إطثر تلملكٌة تلفكرٌة"جتمثعٌة وتلجنثبٌة، تلمركز تلقومً للبحوث تٔ ( )

 .3ص. 1999جوٌلٌة -،مثرس1تلقومٌة، تلعدد
( ) http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716 

 .تلفكرٌة للمصنفثت تلرقمٌةتلملكٌة 
 تلمرجع نفسه  (9)
(10) http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html 

 .عبد تلرحمثن ألطثؾ،تحدٌثت حمثٌة تلملكٌة تلفكرٌة للمصنفثت تلرقمٌة
 لسثبقعبد تلرحمثن ألطثؾ،تلمرجع ت (11)
(12) http://www.mot.gov.iq/wto/arabic/fiker.htm 

 .عبد تلرحمثن ألطثؾ،تلمرجع تلسثبق (13)
،قضثٌث عثلمٌة جدٌدة فً تٔجتمثع تلمشترك بٌن تلوٌبو وجثمعة تلدول تلعربٌة حول تلملكٌة تلفكرٌة لممثلً تلصحثفة وتْعٕم (14)

 www_las_ip_journ_cai_05.  2005 مثٌو 24 ،23تلقثهرة  حسثم تلدٌن تلصؽٌر،/د مجثل تلملكٌة تلفكرٌة،

 حسثم تلدٌن تلصؽٌر،تلمرجع تلسثبق/د (15)
 حسثم تلدٌن تلصؽٌر،تلمرجع تلسثبق /د:تنظر للمزٌد حول آلٌثت تلحمثٌة (16)
 حسثم تلدٌن تلصؽٌر،تلمرجع تلسثبق /د:تنظر للمزٌد حول آلٌثت تلحمثٌة ( 1)
 تلمرجع نفسه ( 1)

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716
http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html
http://www.mot.gov.iq/wto/arabic/fiker.htm


-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

112 

 :المراجع قائمة

 :الكتب:أوال

،بدون سنة 11تلمجلد بٌروت، مكرم تبن منظور تْفرٌقً تلمصري،لسثن تلعرج،دتر إحٌثء تلترتث تلعربً، (-1)

 .رتلنش

 5 19محمد حسنٌن،تلوجٌز فً تلملكٌة تلفكرٌة،تلمإسسة تلوطنٌة للكتثج،تلجزتبر،/د(-2)

 ،2001فثروق علً حفنثوي،قثنون تلبرمجٌثت،دتر تلكتثج تلحدٌث،تلقثهرة،(-3)

 بٌروت، دتر إحٌثء تلترتث تلعربً، تلجزء تلثثمن، تلوسٌط فً شرح تلقثنون تلمدنً، عبد تلرزتق تلسنهوري،/د(-4)

19 3. 

 . 2004تِردن، ط ع،تلحمثٌة تلقثنونٌة لحق تلمإلؾ،دتر تلثقثفة للنشر وتلتوزي ٌوسؾ تحمد تلنوتفلة،(-5)

 :المقاالت:ثانٌا

،تلمجلة "حق تلمإلؾ وتلحقوق تلمجثورة فً إطثر تلملكٌة تلفكرٌة"تلقومً للبحوث تٔجتمثعٌة وتلجنثبٌة، (-1)

 .1999جوٌلٌة-،مثرس1تلجنثبٌة تلقومٌة،تلعدد

تبهث،تلمجلس تِعلى ،ورقة مقدمة إلى ندوة أهمٌة تلترجمة وشروط إحً"حول ثقثفة تلمترجم"شعٌج مقنونٌت،(-2)

 .2004للؽة تلعربٌة ،تلجزتبر،

 :المراجع االلكترونٌة:ثالثا

 (1)-www.arablaw.org 1ٌونس عرج،تلمحددتت تلعثمة للنظثم تلقثنونً،ص. 

2-)http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716 

 .الملكٌة الفكرٌة للمصنفات الرقمٌة

(3-)http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html 

 تلفكرٌة للمصنفثت تلرقمٌة تحدٌثت حمثٌة تلملكٌة عبد تلرحمثن ألطثؾ،

(4-)http://www.mot.gov.iq/wto/arabic/fiker.htm 

،قضثٌث تٔجتمثع تلمشترك بٌن تلوٌبو وجثمعة تلدول تلعربٌة حول تلملكٌة تلفكرٌة لممثلً تلصحثفة وتْعٕم-(5

  2005 مثٌو   24، 23حسثم تلدٌن تلصؽٌر،تلقثهرة /تلملكٌة تلفكرٌة،دعثلمٌة جدٌدة فً مجثل 

.www_las_ip_journ_cai_05 

 

 

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716
http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html
http://www.mot.gov.iq/wto/arabic/fiker.htm
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 الحق فً الماء حق أساسً من حقوق اإلنسان

 طرتبلس لبنثن –جثمعة تلجنثن  –بثحثة فً مرحلة تلدكتورته / أمٌمة سمٌح تلزٌن. أ

 
 المقدمة

تبثرهث تلمكون تعستخدتم تلمٌثه جتٌتعلقثن ج ،بٌن مفهومٌن مختلفٌنتلتفرقة مسؤلة لدى تلكثٌرٌن فً لبس ٌوجد 

هل تلمٌثه تشكل مجرد حثجة أسثسٌة لٓنسثن؟ :فؤمث تلمفهوم تِول فٌتحدد إشكثله فً تلتسثإل تَتًللحٌثة،  يتِسثس

من حقوقه  حصول تْنسثن على تلمٌثه ٌمثل جزءتً  هل: وأمث تلمفهوم تلثثنً فٌتموضع ضمن تْشكثل تلموتلً

 .ٌة؟تِسثس

ؤ فً زمن  ٔ فً زمن تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن، مطروحث أصًٕ على طثولة تلبحث،" حق تلمثء"لم ٌكن 

تلموتثٌق تلدولٌة تلتً تلته، حٌث أن جمٌع سكثن تلعثلم لم تكن حثجتهم تفوق تلمٌثه تلعذبة تلمتوتجدة على تلمعمورة 

ؼٌر أنه  ور تلوقت برزت إشكثلٌة نقص تلمثء،إذ رؼم إنه عنصر متجدد بدورته تلطبٌعٌةكمثً ونوعثً، إٔ أنه ومع مر

 .محدود من حٌث تلكم

تلٌوم وبعد أن تعدى سكثن تلعثلم تلسبعة ملٌثرتت نجد تٔهتمثم بثلمثء ٌتزتٌد، وملفثت تلدرتسثت وتِبحثث تترتكم  

ٌرهث، إذ أصبح تلعثلم تلٌوم مهددت بثلتصحر، نثهٌك عن على طثولة تلمإتمرتت تلدولٌة كمث تلندوتت تْقلٌمٌة وغ

مٌٌٕن تلبشر تلتً تذهج ضحٌة ندرة تلمثء أو تلوثهث، من هنث نٕحظ تلٌوم أن تِمن تلمثبً مٕزم لّمن تلؽذتبً 

 .ولّمن وتِمثن تلصحً فً تحقٌقهم دٌمومة تلحٌثة

ٌنتج عن أنشطة تْنسثن بطرح تلنفثٌثت   تلتلوث تلذيكمث أن   إن تلتصحر ٌطرق أبوتج تلعدٌد من منثطق تلعثلم،

ممث  إنتشر بشكل كبٌروتلموتد تلكٌمٌثبٌة تلسثمة تلتً تصل إلى تلمٌثه تلشتوٌة وفً بعض تِحٌثن إلى تلمٌثه تلجوفٌة 

، وإلى تخرٌج تلثروتت تلمثبٌة ونقص جودتهث، وهذت بثلطبع أثر على تلتوتزنثت مرتض كثرثٌةأدى إلى تفشً أ

مسؤلة تلتزتٌد تلسكثنً فرضت نفسهث على تلسثحة تْنسثنٌة تلدولٌة وتْقلٌمٌة وتلوطنٌة، إذ صثرت إن . تلطبٌعٌة

نظرت ٔرتبثطهث بشكل وثٌق بمسؤلة تِمن تلؽذتبً وندرة تلمثء، وبسبج ذلك  ،تحتثج إلى معثلجة على كثفة تِصعدة

على ونهثر تلدولٌة تِخطر نشوج صرتعثت قوٌة على مٌثه د جلكونهث تهد أثثرت تلقضٌة تلٌوم قلق تِمم تلمتحدة،

 . تلمشتركة حوتض تلمثبٌة تلجوفٌةِت
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 المٌاه فً القوانٌن الوضعٌة الدولٌة

حٌوي بؤهمٌة  لشعور تً ٌؤتً تتوٌج من كل عثممثرس  /ذترآمن شهر /22/فً بثلٌوم تلعثلمً للمثء  تٔحتفثلإن 

بر تلحق فً تلمثء تعتُ  وقد. تِسثسٌة لٓنسثن تلتً ٔ ٌمكن تٔستؽنثء عنهث أوتلعٌش دونهث حقوقتلمن  تحقكونه  ،تلمثء

لتحقٌق تلحق فً تلصحة، ثم فً  تأسثسً توتلثقثفٌة، شرط وتٔجتمثعٌة تٔقتصثدٌةلجنة تلحقوق قبل من  2000عثم 

أنه ٌجج إقرتر تلحق فً تلمثء فً  خلصت تللجنة إلىو. للحق فً مستوى عٌش ٔبق تأسثسً تمكونتعتبر  2003عثم 

تلحق فً و تلحق بثلصحة ،تلحقوق إلى جثنج تلحق فً تلحٌثة تلمٌثثق تلعثلمً لحقوق تْنسثن وفً طلٌعة هذه

 .1ة.ةتلكرتم

من هنث ٌعد تلحصول على تلمٌثه تلنظٌفة متطلبث أسثسٌث للعدٌد من تلحقوق تلمدرجة فً تٔتفثقثت تلدولٌة لحقوق 

حٌث تنص هذه تٔتفثقٌة على مٌثه  2تمدة فً تلسثبق، ؤ ٌرد ذكر تلمٌثه فعلٌث إٔ فً تتفثقٌة حقوق تلطفلتْنسثن تلمع

 . تلصحة تلشرج تلنظٌفة بوصفهث عنصرتً من عنثصر تلحق فً تلتمتع بؤعلى مستوى ممكن من

تلمٌثه مسؤلة تلحصول على تلموترد بدءتً من تلسبعٌنثت، تنثولت مجموعة من تلمإتمرتت تلدولٌة تلمعنٌة بثلبٌبة أو 

عثم   3وتتفق تلمإتمر تلرتبد وتلمعنً بثلمٌثه تلذي عقدته تِمم تلمتحدة فً مثر دٌل بٕتث. تِسثسٌة وتلحق فً تلمثء

وٌشتمل إعٕن . على أن للجمٌع تلحق فً تلحصول على تلمٌثه تلصثلحة للشرج لتلبٌة تحتٌثجثتهم تِسثسٌة    19

، تلذي تعتمدته تلجمعٌة تلعثمة لّمم تلمتحدة، على تٔلتزتم بؤن تكفل جمٌع تلدول 4تلحق فً تلتنمٌة بشؤن 6 19عثم 

وٌنص تْعٕن ضمنث على تلمٌثه بوصفهث من تلموترد . فرصث متسثوٌة للجمٌع فً تلحصول على تلموترد تِسثسٌة

م فٌهث تلمٌٌٕن من تلبشر من تلحصول على تِسثسٌة وذلك فً ثنثٌث تلحدٌث عن ظروؾ تلتخلؾ تلمتفشٌة تلتً ٌحر

كفثٌتهم من متطلبثت أسثسٌة مثل تلؽذتء، وتلمثء، وتلمٕبس، وتْسكثن، وتلدوتء بحكم أنهث تنتهثك جمثعً لحقوق 

 .تْنسثن

                                                           

1
 /ِٛلغ األُِ اٌّزحذح ػٍٝ االٔزشٔذ/ اٌّجٍس االلزظبدٞ ٚ االجزّبػٟ ٚ اٌضمبفٟ/ األُِ اٌّزحذحٚصبئك  
. فيرخ إلما. 25. /. 44. ةدلمتحا هنلأل. ةهلعاالجمعية ار ارق ىجةمتم ضمانالوا دَكلتصواقيع ىلمت رضثعت ودعتما. لفطلق اىقحفاقية جا2

 . 24.3 راجع المادة / . 1990ربتمبس. /. لىمَأ. 2. : ذلنفااء تدخ َراج. 1989. رفمبنى. /. ينلثاا رَنشج. 20

3
قد ركز عمى أىمية الحصول عمى المياه  1977عام في األرجنتين في شير مارس  مار ديل بالتافي  عقدته األمم المتحدة مؤتمر 

 .اإلٔسب١ٔخ لالستخدامات  الصالحة لمشرب النظيفة

في  الحق( 1)في المادة  1986عام كانون األول  4في  الجمعية العامة لألمم المتحدةاعتمدته والذي  التنميةفي  إعالن الحق 4
 /41/128 /قرار ...حق من  التنمية
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تلذي عقد فً رٌو دي جثنٌرو  1وتعزز مفهوم تلبٌة تٔحتٌثجثت تِسثسٌة من تلمٌثه أكثر خٕل مإتمر قمة تِرض

وجوج إعطثء أولوٌة إلى تلبٌة : "وتم توسٌعه لٌشمل تٔحتٌثجثت تٌْكولوجٌة، حٌث ٌنص  على 1992عثم 

بٌد أنه ٌنبؽً، إلى . تٔحتٌثجثت تِسثسٌة للنظم تٌْكولوجٌة وحمثٌتهث، فً إطثر تنمٌة تلموترد تلمثبٌة وتستخدتمهث

 ."         تحمٌل تلمستهلكٌن تكلفة تلمثء تلمنثسبةجثنج تلبٌة تلك تٔحتٌثجثت، 

، أكدت لجنة تِمم تلمتحدة للحقوق تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة أن تلحصول 2002نوفمبر /فً تشرٌن تلثثنً

وفً . على كمٌثت كثفٌة من تلمٌثه لٕستخدتم تلشخصً وتلمنـزلً حق أسثسً من حقوق تْنسثن مكفول للجمٌع

من تلعهد تلدولً تلخثص بثلحقوق تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة  12و 11للجنة بشؤن تنفٌذ تلمثدتٌن  15تلعثم رقم تلتعلٌق 

. حق تْنسثن فً تلمثء ٔ ؼنى عنه من أجل حٌثة تلٌق بكرتمة تْنسثن"، ٔحظت تللجنة أن 1966وتلثقثفٌة لعثم 

 146ؼم أن تلتعلٌق تلعثم لٌس ملزمثً قثنونثً للدول تلـ ور" 2.وهو ٌمثل متطلبث أسثسٌث ْعمثل حقوق تْنسثن تِخرى

 ".تلقثنون ؼٌر تلملزم"تلتً صثدقت على تلعهد تلدولً، فهو ٌهدؾ إلى تعزٌز تنفٌذ تلعهد وله بثلفعل وزن وتؤثٌر 

ل وٌشدد تلتعلٌق أٌضث على أن تِطرتؾ فً تلعهد تلدولً ٌجج أن تقوم تدرٌجٌث بإعمثل تلحق فً تلمثء تلذي ٌكؾ

لكل فرد تلمثء تلكثفً، وتلزهٌد تلتكلفة، وتلذي ٌسهل تلحصول علٌه فعلٌث، وتلمؤمون وتلمقبول لّؼرتض تلشخصٌة 

وٌنبؽً ْعمثل هذت تلحق أن ٌكون قثبًٕ للتنفٌذ وعملٌث، وفقث لمث جثء فً تلنص، بثلنظر إلى أن جمٌع . وتلمنـزلٌة

، بمث فٌهث تلمثء، وتلتكنولوجٌث، وتلموترد تلمثلٌة، وتلمسثعدة تلدول تمثرس تلسٌطرة على نطثق وتسع من تلموترد

 .تلدولٌة، على ؼرتر جمٌع تلحقوق تِخرى فً تلعهد

وٌوضح تلقرتر أٌضث أن كفثٌة توفر تلمٌثه ٔ ٌنبؽً أن تفسر تفسٌرتً ضٌقثً، بحٌث تعنً فقط تلحجم 

وٌطرح ذلك . ٌة، ولٌس كسلعة تقتصثدٌة بصفة ربٌسٌةإذ ٌنبؽً معثملة تلمٌثه كسلعة تجتمثعٌة وثقثؾ. وتلتكنولوجٌثت

وجهة نظر مختلفة عمث جثء فً تلقرتر تلمتخذ فً عدة محثفل دولٌة خٕل تلتسعٌنثت، وتلذي تعتبرت فٌه تلمٌثه سلعة 

تقتصثدٌة، وهذت ٌنم عن تحول صوج تلسٌثسثت ذتت تِسثس تلسوقً تلتً تبٌن تلتكلفة تلحقٌقٌة للمٌثه، وتخفض 

وبثلتثلً، فإن إقرتر قثدة تلعثلم بؤن . ، وتنطوي على إمكثنٌة إشرتك تلقطثع تلخثص فً خدمثت تْمدتد بثلمٌثهتلدعم

تلحصول على مٌثه تلشرج حق أسثسً من حقوق تْنسثن، فٌه إقرترأٌضث بؤن مبدأ تستردتد تلتكثلٌؾ ٌنبؽً أن ٌطبق 

                                                           

القمق ... ىدفو إيجاد السبل الكفيمة لوقف تدمير الموارد الطبيعية وتموث الكوكب/1992حزيران  14-3 / ريو دي جانيرومؤتمر قمة األرض في  1
 .المتحدة موقع األمم /مشكمة ندرة المياهء تنامي المتنامي والوعي إزا

2
 /اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ/ ٚصبئك األُِ اٌّزحذح/ 15رؼ١ٍك سلُ/ لجنة األمم المتحدة لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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بح تِنظمة مستدتمة مث لم ٌحدث تستثمثرت لصون تِنظمة ولن تص. على تستخدتم تلمٌثه بمث ٌتجثوز تلك تٔحتٌثجثت

 .1وتوسٌعهث لتلبٌة تحتٌثجثت تلتنمٌة وتزتٌد عدد تلسكثن

تلمبثدىء تلتً جثء تلقثنون تلدولً لٌطرحهث على تلمستوى تلعثلمً وتلتً ٌمكن تن تتلخص  من هنث نتسثءل عن

 :بثَتً

 الماء حق للجمٌع 1-

جثء على نحو ممثثل، حٌث تعهدت تلحكومثت، فً خطة تلتنفٌذ تلمعتمدة فً مإتمر  "مبدأ تلمٌثه حق للجمٌع"إن 

... بثستخدتم كثفة أنوتع أدوتت تلسٌثسة تلعثمة، بمث فً ذلك وضع تِنظمة، وتلرصد "، 2002قمة جوهثنسبٌرغ لعثم 

حول دون إمكثنثت حصول وتستردتد تكثلٌؾ خدمثت توفٌر تلمٌثه، بدون أن تصبح أهدتؾ تستردتد تلتكثلٌؾ حثجزت ي

 ...".تلفقرتء على تلمٌثه تلمؤمونة 

أن تلمثء تلنظٌؾ هو حق إنسثنً من حقوق تلبشر ٌجج أن تلذي أعلن  2010لسنة  2تلمتحدة قرتر تِممؼٌر أن 

كثفة حٌث  ْنسثنٌةوتلصثلح لٕستعمثل تَدمً لتكفله  تلجهثت تلمعنٌة، هو قرتر ٌظهر بجٕء أهمٌة تلمثء تلنظٌؾ 

 ".ٌعلن أن تلحصول على مٌثه تلشفة وعلى منشآت صحٌة هو حق إنسثنً أسثسً فً حق تلحٌثة"أنه 

خٕل مم تلمتحدة عثلج فحوته مستشثر تِمٌن تلعثم لّفقد  "لموتطن فً كل بلدتن تلعثلمإلى تحق ولوج تلمثء " أمث 

على  تفً مجثل تلمثء وتلتطهٌر مشدد ،"مسإولٌة سٌثسٌة: تلتدبٌر تلمحلً للمثء"حول  تت تلتً عقدت فً تلربثطندوتل

... م للى مختلؾ بقثع تلعثإضرورة تحرك كل تلفثعلٌن على تلمستوى تلمحلً وتلوطنً وتلدولً لبلوغ ولوج تلمثء 

من منظور تثرٌخً، وجوتنج ضعؾ وقوة مفهوم تلحكثمة وتقعٌث كمث  3تنثول  مفهوم تلحكثمة تم خرآوفً سٌثق 

 .ك تجثرج محلٌة ودولٌةتعبرعن ذل

، مفوض تِمم تلمتحدة تلسثمً لحقوق تْنسثن، فً خطثبه أمثم لجنة تِمم 4قثل تلسٌد سٌرجٌو فٌٌرت دي مٌلو

إن تلمبثدرة لوضع تعلٌق عثم بشؤن تلمٌثه سٌكون مسثهمة مفٌدة "تلمتحدة للحقوق تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة 

                                                           

 /2000نوفمبر/تشرين الثاني –تحدة من منشورات إدارة شؤون اإلعالم باألمم الم 1
2

 /.2010رّٛص -١ٌٛ٠ٛ/ثٍذا ث١ٕٙب أ١ِشوب ٚثش٠طب١ٔب 41دٌٚخ ٚػبسضٗ  122اٌمشاس غ١ش اٌٍّضَ طٛرذ ػ١ٍٗ  
3

 1989رؼٕٟ اإلداسح اٌشش١ذح ٚلذ اسزؼًّ ألٚي ِشح ِٓ لجً اٌجٕه اٌذٌٟٚ ػبَ  
جير مبنى تفحيث قتل في .العراق أخرىاعاما في العديد من الدول كان  34لمدة  المتحدة األمم فيعمل دبموماسيا .الجنسية برازيمي- 4

شخصا بينيم عراقيون  20سيارة مفخخة وقتل معو ما ال يقل عن  بواسطة2003عام  أب/أغسطس 19يوم  المتحدة في بغداد األمم
 .غزو العراقوأجانب وجاء ىذا الحادث بعد أشير قميمة من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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عنصر أسثسً فً تلحق فً مستوى مٕبم من تلمعٌشة، بل وفً تلحق "وقثل إن تلمثء  .1"فً تلمنتدى تلعثلمً للمٌثه

 ".فً تلحٌثة

فثلجثنج تلبٌبً للمٌثه وتْصحثح وتلمستوطنثت . إن عملٌثت تقٌٌم تلمٌثه ذتت أهمٌة حثسمة بثلنسبة لجمٌع تلبلدتن

تلمنتدى /تٔستثنثبٌة تلثثمنة لمجلس تْدترة تلبشرٌة كثن موضوع تلمشثورتت تلوزترٌة تلتً تم إجرتإهث أثنثء تلدورة

تلبٌبً تلوزتري تلعثلمً، وهً تلمجموعة تلموتضٌعٌة تلمتفق علٌهث لبرنثمج تلعمل متعدد تلسنوتت تلخثص بلجنة 

وتظل كمٌة ونوعٌة تلمٌثه تلعذبة أهم تلقضثٌث "...  2005 – 2004تِمم تلمتحدة تلمعنٌة بثلتنمٌة تلمستدتمة للفترة 

برنثمج تِمم ، فؤثنثء تلدورة تلثثنٌة وتلعشرٌن لمجلس إدترة " 2دة وتلحثسمة تِهمٌة فً تلقرن تلحثدي وتلعشرٌنتلجث

تم إٌٕء درجة عثلٌة من تٔهتمثم  2003فبرتٌر /تلمنتدى تلبٌبً تلوزتري تلعثلمً، تلمعقود فً شبثط/تلمتحدة للبٌبة

تمخضت عنهث قمة جوهثنسبرج وكذلك مبثدرة تلمٌثه وتلطثقة وتلصحة وتلتنوع  تلتًللنتثبج تلمتصلة بثلمٌثه 

فثلموترد تلمثبٌة آخذة بثلنفثد، وتلتلوث تلسرٌع وتْجرتءتت تْدترٌة ٔزمة بشكل ُملِح . (WEHAB)تلبٌولوجً 

تلبٌبة تلعثلمٌة  كثن مجثل تلتركٌز فً تلتقرٌر تلسنوي لتوقعثت للخطرلضمثن تٔستدتمة، فتعرض تلمٌثه وتلبشر 

،وقد جثدل تلكثٌرون فً تلمنتدٌثت تلدولٌة وتوصلوت إلى أن تْقرتر بكون تلمثء حق من حقوق تْنسثن قد  20033

 .ٌكون تلخطوة تِهم فً موتجهة تلتحدي تلمتمثل فً تزوٌد تلنثس بهذت تلعنصر تِسثس من عنثصر تلحٌثة

 

 الماء من أجل الحٌاة-2

 A/RES/58/217خٕل تلدورة تلثثمنة وتلخمسٌن للجمعٌة تلعثمة، أعلنت تلجمعٌة فً قرترهث تلوترد فً تلوثٌقة 

أن ٌعلن أن تلٌوم " تلمثء من أجل تلحٌثة"للعمل بمبدأ بوصفهث تلعقد تلدولً  2015إلى  2005فً تلفترة تلممتدة بٌن 

وسٌكون هذت تلعقد ثثنً عقد دولً معنً بثلقضثٌث تلمتصلة بثلمٌثه تنظمه . 2005مثرس /آذتر 22تلعثلمً للمٌثه فً 

                                                           

 . 2004 رنوفمب/تشرين الثاني  -من منشورات إدارة شؤون أإلعالم باألمم المتحدة -1
 
2

فبراير /المنتدى البيئي الوزاري العالمي، المعقود في شباط/تقرير  الدورة الثانية والعشرين لمجمس إدارة برنامج األمم المتحدة لمبيئة -
 .9ص.2003

3 - (UNEP/GCSS.VIII/2/INF/2)  31  –29جيجو، جميورية كوريا،الوزاري العالمي المنتدى البيئي / نائية الثامنة لمجمس اإلدارةاالستثالدورة 
 ./9ص/من جدول األعمال 4البند  2004 مارس/آذار

 
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/58/217&Lang=A
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 تلهدؾ تلربٌسً لعقد. 1990  –0 19تِمم تلمتحدة، حٌث ٌلً تلعقد تلدولً لتوفٌر مٌثه تلشرج وتلمرتفق تلصحٌة 

تلمثء من أجل تلحٌثة هو تعزٌز تلجهود تلرتمٌة إلى تلوفثء بثٔلتزتمثت تلدولٌة تلمعلنة بشؤن تلمٌثه وتلقضثٌث تلمتصلة 

، إعٕن تلجمعٌة تلعثمة لّمم تلمتحدة فً 2003دٌسمبر /ولذلك كثن فً كثنون تِول.  2015بثلمٌثه بحلول عثم 

 (.عقد تلمٌثه" )تلمثء من أجل تلحٌثة"لً للعمل بوصفهث تلعقد تلدو 2015إلى  2005تِعوتم من 

هو تعزٌز تلجهود تلرتمٌة إلى تلوفثء بثٔلتزتمثت تلدولٌة تلمعلنة " تلمثء من أجل تلحٌثة"إن تلهدؾ تلربٌسً لعقد 

تمٌة وتشمل هذه تٔلتزتمثت تِهدتؾ تْنمثبٌة لّلفٌة ،تلر. 2015بشؤن تلمٌثه وتلقضثٌث تلمتصلة بثلمٌثه بحلول عثم 

إلى خفض نسبة تِشخثص تلذٌن ٔ ٌستطٌعون تلحصول على تلمٌثه تلصثلحة للشرج إلى تلنصؾ بحلول عثم 

فً مإتمر تلقمة تلعثلمً  2002وذلك تستكمثٔ لمث أقر عثم . ، ووقؾ تٔستؽٕل ؼٌر تلمستدتم للموترد تلمثبٌة2015

 :بجوهثنسبٌرغ حٌث أعتمد هدفثن آخرتن همث

 .   2005لة ْدترة تلموترد تلمثبٌة وتحقٌق تلكفثءة فً تستخدتم تلمٌثه بحلول عثم وضع خطط متكثم -أ

 .2015خفض نسبة تلسكثن تلذٌن ٔ تتوفر لهم تلمرتفق تلصحٌة تِسثسٌة إلى تلنصؾ بحلول عثم  -ج

تلحثصلٌن على مٌثه تلمتمثلتٌن فً خفض نسبة تلنثس ؼٌر وتلؽثٌتٌن تْنمثبٌتٌن لّلفٌة  تٔلتزتمثتوهكذت تشمل 

 فعلى سبٌل تلمثثل ٔ تلحصر نجحت ،2015تلشرج تلمؤمونة وتلمرتفق تلصحٌة تِسثسٌة إلى تلنصؾ بحلول عثم 
 تسعٌنٌثت فمنذ منتصؾ ه،تلمٌث قطثع إصٕح من تمكنت تلتً تلعثلم فً تلرتبدة تلبلدتن من تصبح أن فً أوؼندت
 للحد تلوطنٌة تْسترتتٌجٌة من أولوٌثت تلمٌثه تعتبثر وتم  للتموٌل، وأطر مترتبطة سٌثسة وضع تم تلعشرٌن، تلقرن
 تهدفثن لٕستثمثر إسترتتٌجٌة وخطة 1999 لعثم بثلمٌثه تلخثصة تلسٌثسةحٌث شملت  وتؤمٌن رفثه تلحٌثة، تلفقر من
تلبعض : " هو ،و كثن تلمبدأ تلذي ٌنّظم هذه تلعملٌة  2015 عثم بحلول % 100 بنسبة تلتؽطٌة إلى تلوصول إلى

 ".1للكل، ولٌس تلكل للبعض

 

كمث أنه من تلمجثٔت تلهثمة تلتً ركز علٌهث تلعقد، تلعمل على تحقٌق تلهدؾ تلمتفق علٌه فً مإتمر قمة 

وتلذي ٌنص على أن تقوم كل تلبلدتن بوقؾ تٔستؽٕل ؼٌر تلمستدتم للموترد تلمثبٌة ووضع خطط  جوهثنسبٌرغ ،

، وتلتركٌز بوجه خثص على 2015متكثملة ْدترة تلموترد تلمثبٌة وتحقٌق تلكفثءة فً تستخدتم تلمٌثه بحلول عثم 

                                                           

 .104ص / 2006 لمعام البشرية التنمية تقرير/10-2المرجع 1 - 1
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/ وتلعثلم تلٌوم فً ثلثه تِخٌر /لعقد تلدولًوسٌتطلج بلوغ أهدتؾ هذت ت. كفثلة إشرتك تلمرأة فً هذه تلجهود تْنمثبٌة

تلمثء من أجل "هذت وٌتولى فرٌق تِمم تلمتحدة تلمعنً بثلمٌثه تنسٌق عقد . تلتزتمث وتعثونثً وتستثمثرت على نحو مطرد

ٌُشكل  تجمعث مشتركث بٌن تلوكثٔت على نطثق تلمنظومة تنضوي تحته جمٌع . 2015-2005، "تلحٌثة وتلذي 

تت تلصلة، وتْدترتت وتلبرتمج تلمشثركة فً تلقضثٌث تلمتصلة بثلمٌثه، وحثلٌثً تتولى منظمة تلصحة تلوكثٔت ذ

بثِمم  وتٔجتمثعٌة  تلعثلمٌة ربثسة فرٌق تِمم تلمتحدة تلمعنً بثلمٌثه، وتوجد أمثنته فً إدترة تلشإون تٔقتصثدٌة 

 .ةتلمتحد

وتلذي نص على أن  وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة ، لحقوق تٔقتصثدٌة تلمتحدة ل ومع تْعٕن تلذي أطلقته لجنة تٔمم

تلمٌثه ٌجج أن ٌكفل للجمٌع إمكثن تلحصول على تلمٌثه بشكل كثٍؾ وآمن ومقبول وبسعر منثسج  حق تْنسثن فً"

تلحصول على تلمٌثه من هذت  ٌصبح. "مع تلقدرة على تلوصول إلٌهث وذلك ِؼرتض تٔستخدتم تلشخصً وتلمنزلً

بثلحق تْنسثنً فً تلمٌثه هو ؼثٌة فً حد ذتته ووسٌلة  منطلق حقثً من تلحقوق تِسثسٌة لٓنسثن، إذ أن تلتمسكتل

وردت فً تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن وفً ؼٌره من تلوثثبق تلملزمة قثنونٌثً،  ٔستنهثض حقوق أكثر شمولٌة

 .1"لٕبقفً ذلك تلحق فً تلحٌثة وتلتعلٌم وتلصحة وتلمسكن ت بمث

ٌُعتبر تنعدتم تِمن تلمثبً ث لبعض أهم مبثدئ تلعدتل 2وفً تلمقثبل،  ًٌ تٔجتمثعٌة وتلموتطنة، إذ من  ةتنتهثكث قو

 ةجتمثعًٔتلمفترض أن تكفل تلموتطنة تلعثدلة لكل شخص تلحق فً قدر متكثفا من تلحقوق تلمدنٌة وتلسٌثسٌة وت

ٌُعد تنعدتم تِمن تلمثبً تهدٌدتً لهث ِنه ٌقلل شرط أسثس لتحقٌق  ومن تكثفإ تلفرص تلذي ه وممثرستهث بفثعلٌة، لذت 

  .تلعدتلة تٔجتمثعٌة

ٌُنظر إلى تنعدت  تلندرة تلمثدٌة للمٌثه وتلتً تعرؾ بعجز كونه نتثج تِمن تلمثبً م وفً وقتنث تلحثضر لم ٌعد 

وبهذت . ٌة تلطلج فحسج، بل كنتثج لسوء سٌثسثت تلمتبعة فً إدترة تلموترد تلمثبٌة أٌضثً تلموترد تلمثبٌة عن تلج

تلمعنى فإن أمن تلمٌثه أصبح ٌتمثل بثلقدرة على تلحصول على تلمٌثه من أجل تٔستهٕك تلبشري وكمصدر إنتثجً 

                                                           

 .لألمين العام السابق لألمم المتحدة السيد كوفي أنانمقطع مأخوذ من كممة  ،4، ص 2006التنمية البشرية لمعام تقرير  - 1
مياه نظيفة ومأمونة بالقدر الكافي  أنو الحال الذي يكون فيو عند كل شخص فرصة أو قدرة عمى الحصول عمى األمن المائي  -2

التي  مع الحفاظ عمى النظم اإليكولوجيةينعم فييا بالصحة والكرامة والقدرة عمى اإلنتاج ة اسب حتى يتّمكَّن من أن يعيش حياوبالسعر المن
 .... تّوفر المياه
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من نثحٌة . 1أخرى تلمرتبطة بهث من جهةوتلحمثٌة من تلمخثطر  من جهة، وفً تلحد من تْمكثنثت تلتدمٌرٌة للمٌث

تلعثلم، إلى  فً" نضوج تلمٌثه"تلصرخثت تلمدوٌة، وتلتً حذرت فً تلسنوتت تِخٌرة من حتمٌة  ثثنٌة، فقد أدت

تلدولٌة وتلجمعٌثت تلحقوقٌة وتلبٌبٌة أن تلحق فً  توسٌع دتبرة تٔهتمثم بؤمن تلمٌثه حٌث تعتبر تلعدٌد من تلمنظمثت

تلحصول علٌهث ضمن تلجٌل تلحثلً ٌجج أن ٔ ٌعرض للخطر قدرة تِجٌثل  تلمٌثه وتكثفإ تلفرص فًتلحصول على 

بهث قمة  وٌنسجم هذت تلطرح مع إحدى تلخٕصثت تلتً خرجت. تلبٌة حثجثتهث من هذت تلمورد تلحٌويعلى تلمقبلة 

تِرض لٌس ملكٌة خثصة أن كوكج "حٌن تعتبرت  1992تِرض تِولى تلتً عقدت فً رٌو دي جثنٌرو عثم 

 2"تلقثدمة لّجٌثل تلحثضرة، بل هً تشؽلهث على سبٌل تٔستعثرة من تِجٌثل

 على تلحقوق، إذ تلحصول بثقً تلمٌثه عن فً تلحق فصل ٌمكن متكثملة، ؤ وتحدة وحدة  تْنسثن حقوق إن  

 قثنونٌثً  ومرتبطة  قثنونٌة تْنسثن حقوق تْنسثن، ِن حقوق مجثل فً تِصٌلة تلحقوق تمن أصبح  وتحد تلمٌثه

 بهذت تلحق  تلتمتع ٌعنً ٔ وهذت تلكمثلٌثت ، بثج من وتلترؾ ولٌست تلترفٌه بثج من ولٌست هبة، لٌست بثْنسثن وهى

 صول على مٌثه كثفٌة ووتفٌة ٔحتٌثجثته ،حٌثبثلح أصٌل حق له وجد أٌنمث إنسثن كل أن ٌعنً وإنمث مقثبل ثمن ندفعه،

 نظٌفة، بٌبة فً وتلحق تلنظثفة، فً تلصحة وتلحق فً مثل تلحق تحت أنوتع من تلحقوق وجج تلتمتع بهث،  ٌنطوي

 .أسثسثً  تلحٌثة فً وتلحق

، 3(G8) بإعدتد خطة عمل عثلمٌة بقٌثدة مجموعة تلثمثنٌة 2006طثلج تقرٌر تلتنمٌة تلبشرٌة لعثم هذت وقد  

تلتقرٌر حجة مقنعة  وٌقدم مإلفو. مشثكل تلمٌثه وتلصرؾ تلصحً فً مركز أجندة تلتنمٌة تلعثلمٌة ؾ إلى وضعتهد

ملٌثرتت  4إلى  3.4بمقدتر ٌترتوح مث بٌن  لزٌثدة تلمسثعدتت تلدولٌة تلسنوٌة تلمخصصة للمٌثه وتلصرؾ تلصحً

                                                           

1
المجتمعات أو فشميا في تطويع مصادر المياه مع  في الواقع كان تقّدم البشرية منذ أقدم العصور وحتى اليوم يتحّدد عمى ضوء نجاح  

 /ةالباحث إشارة من/ الحد من طاقاتيا التدميرية
 

2
بالتعاون مع برنامج األمم   –9ص –األرض الثانية في جوىانسبرغ  التنمية المستدامة تحضيًرا لقمةالتقرير األىمي المبناني حول    

 .2002ومنظمة اليونيسف آب  UNDP المتحدة اإلنمائي
3

الواليات المتحدة : أعضائيا ىم. تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم مجموعة الدول الصناعية الثمانيةأو  مجموعة الثمانية 
من % 65يمثل مجموع اقتصاد ىذه الدول الثمانية . وكندا، فرنسا، المممكة المتحدة، إيطاليا، روسيا االتحادية، ألمانيا، اليابان، األمريكية

أنشطة (. ية عالمياً مراكز األكثر أنفاقًا عمى التسمح وتقريبًا كل األسمحة النوو 8من  7تحتل )اقتصاد العالم وأغمبية القوة العسكرية 
المجموعة تتضمن مؤتمرات عمى مدار السنة ومراكز بحث سياسية مخرجاتيا تتجمع في القمة السنوية التي يحضرىا زعماء الدول 

 .أيضًا، يتم تمثيل االتحاد األوربي في ىذه القمم. األعضاء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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لبعٌد على تلصحة وتْنتثجٌة ونوعٌة عوتبد كبٌرة على تلمدى تله  تستثمثرتً مسثعدة ٌجج أن تعتبر كونه دؤر 

 .تلحٌثة

تِخرى، فإذت أخفقنث فً  مع تِهدتؾ  إن كٕ من تِهدتؾ تْنمثبٌة لّلفٌة تلثثلثة مرتبط ترتبثطثً ٔ تنفصم عرته"

إن علٌنث . تِمل بتحقٌق تِهدتؾ تلسبعة تِخرى ٌتضثءل بشدة تحقٌق تلهدؾ تلمتعلق بثلمٌثه وتلصرؾ تلصحً، فإن

 فمن تلنثحٌتٌن تلعملٌة وتِخٕقٌة، من تلصعج أن نتصور تستثمثرتً أفضل من هذتق تلنجثح مسإولٌة جمثعٌة كً نحق
 ".1من أجل صحة فقرتء تلعثلم ورفثههم تٔستثمثر
 مبدأ تْنسثنً على تلتضثمن ولقٌم تلدولً للتعثون تنتصثر  بمثثبة لّلفٌة  تْنمثبٌة تِهدتؾ تعتمثد لذت كثن

قُطعت،  تلتً تلوعود على ولٌس تتحقق تلتً تلنتثبج على تً قثبم تلحكم ٌكون أن ٌجج ذلك ومع ،تِخٕقً  تلٕمبثٔة

 ٔ تلعثلمً تلمجتمع أن وهً مرٌحة ؼٌر بحقٌقة تٔعترتؾ ٌجج   2015عثم بلوغ على تلزمثن تلقلٌل من بقثء ومع

 .لّلفٌة تْنمثبٌة تِهدتؾ عن تحقٌق بعٌدتً  ٌزتل

 للفرد والجماعة الماء حق أصٌل -3 

تِمر  حق كل فرد تلحصول على مٌثه نقٌة وبكمٌة منثسبةمن حق جمثعً وحق فردي فً تَن ذتته، أي تلمثء 

تلحكثمة تلرشٌدة، وبهذت تلمعنى فإن تلحق فً تلمثء حق للمجتمع أٌضثً ْدتمة تلحٌثة وتستمرترٌتهث  تلذي ٌحتثج إلى

من هذت تلمنطلق أصبح تلحق فً تلمٌثه حق من ، ذتته ٌتنثسج مع تطّور حثجثت تْنسثنعلى نحو كرٌم وبشكل 

 .حقوق تْنسثن
إن :" تلٌوم صثر شعثره قد ؾ، "إن من ٌملك تلنفط ٌستطٌع تلسٌطرة على تلعثلم:" وإذت كثن تلقرن تلمثضً شعثره 

وزٌعهث ورسومهث، ٌستطٌع أن ٌهٌمن على ونقلهث وت من ٌضع ٌده على منثبع تلمٌثه وٌتحكم فً مسثرهث وأسعثرهث

فثلمثء مهد تلحٌثة وتلحضثرة تْنسثنٌة،  .، وذلك ِن ٔ تنمٌة من دون مٌثه، ؤ حٌثة صحٌة من دون تلمثء"2تلعثلم

ٌّة، وهو فً تلوقت نفسه منتج تلثروتت ومطّهر تِجسثم، ودتبمثً مث ُتقثم  وهو مكّون ٔ ؼنى عنه لجمٌع تلكثبنثت تلح

تلحضثرتت وتلمدن على ضفثؾ تِنهثر وبثلقرج من سوتحل تلبحثر وتلبحٌرتت، وتقوم على تنظٌمهث قوتنٌن 

ٌصبح تلحق فً تلحصول على تلمثء حقث أصًٌٕ للفرد  وأعرتؾ وتفصل فً نزتعثتهث محثكم وقضثء، وهكذت

ع عنه وحمثٌته بثلوسثبل وتلجمثعة، وبكمٌثت منثسبة وصثلحة للشرج وتٔستعمثل، وهو حق ٔ بّد من تلدفث

                                                           

 .37ص/2006تقرير التنمية  إعالن/المتحدة لمتنمية األمممدير برنامج : كمال درويش 1-
 المرجع السابق 2
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تلمشروعة وتلقثنونٌة، مثلمث هو وتجج على تلدولة، وبمشثركة من تلمجتمع تلمدنً، أن تصونه وتإمنه بشكل سلٌم 

. ومستمر ودتبم للجٌل تلحثلً ولّجٌثل تَتٌة

، 2012من حزٌرتن  22-20،تلتً عقدت خٕل تلفترة 20+فً قمة رٌو 1وفً هذت تلسٌثق، حثت تلخبٌرة تِممٌة

تلحكومثت على عدم تهمٌش حقوق تْنسثن فً تلمٌثه وتلصرؾ تلصحً، وأكدت على تقدٌم تلدعم تلكثمل للحق 

تْنسثنً فً تلمٌثه تلصثلحة للشرج وتلصرؾ تلصحً  كمث تم تلتؤكٌد على ضرورة  دمج تلحكومثت حق تْنسثن 

للوصول إلى تلمٌثه تلصثلحة " ي هذٌن تلمجثلٌن فً تلمٌثه وتلصرؾ تلصحً وتٔتفثق على هدؾ تلتنمٌة تلمستدتمة ؾ

للشرج وبؤسعثر معقولة وخدمثت تلصرؾ تلصحً للجمٌع دون تمٌٌز وبكمٌثت كثفٌة لحمثٌة صحة تْنسثن 

تٔلتزتم بثلمٌثه "،كمث دعت مقررة تلمإتمر إلى موتصلة دعم هذت تلحق تْنسثنً تِسثسً ،إذ إن .... ." 2وكرتمته

 ".3تٔعترتؾ بحق تْنسثن فٌهمث ؼٌر كثٍؾ لتحقٌق تلمستقبل تلذي نرٌده جمٌعثً وتلصرؾ تلصحً دون 

سعى  2012مثرس   1إلى  12فً مرسٌلٌث فً تلفترة تلممتدة من  نعقثد تلمإتمر تلعثلمً تلسثدس للمٌثهتن كمث إ

 :ربٌسٌة أهدتؾلتحقٌق ثٕثة 

 .تلنظٌفة ووسثبل تلصرؾ تلصحً ضمثن حصول كثفة تلبشر على مثٌكفٌهم من تلمٌثه :تِولتلهدؾ 

  .متٌنة للموترد تلمثبٌة تقتصثدٌةتحقٌق تنمٌة  :تلهدؾ تلثثنً 

" تِزرقتلكوكج "ودٌمومة رض ِتلحفثظ على مٌثه ت  :تلهدؾ تلثثلث 

 

 :ومن التوصٌات التً خرج بها المؤتمر

 .تلعثدمة ضرورة مسثعدة تلمدن تلؽنٌة للمدن تلفقٌرة خثصة فً مجثل تلمٌثه وتلمٌثه -

 .ضرورة تلحد من تلتلوث تلحثصل فً تلعدٌد من تلدول تلنثمٌة للمٌثه تلجوفٌة -

                                                           

براغا و " في جامعتيتاذة في كميات الحقوق أسلخبرتيا ك استنادا 2008في عام  كاتارينا دي البوكيرك عينيا مجمس حقوق اإلنسان  -1
أول مقررة تعنى بحق اإلنسان بالمياه الصالحة لمشرب و الصرف  أنياولإلشارة ....البرتغتاليتين والجامعة االمريكية في واشنطن" كوميرا

 .الصحي
. البيان الختامي/ حزيران/22-2012/20فمة ريو   -2
 .في ريو 2012يونيو -22-20التي عقدت في  20+تصريح مقررة قمة ريو  -3
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ممكن من تلفوتبد قدر  سٌثسثت متكثملة حول تلمٌثه تكفل توتفر تلمٌثه لكثفة تلقطثعثت لتحقٌق أكبر تعتمثد -

جدٌدة بٌن تلدول تلعربٌة  تتفثقٌثتوتعزٌز وضع ، 2015وضمثن تنفٌذ تِهدتؾ تْنمثبٌة لّلفٌة بحلول،قتصثدٌة ٔت

تلمتشثطبة وتلدول تلمجثورة حول موترد تلمٌثه تلجوفٌة وتلسطحٌة على أسس منصفة ووفقثً للقثنون تلدولً 

 .2015م وتٔتفثقٌثت تلتثرٌخٌة بحلول عث

من كل بلدتن  هذه تلتظثهرة تلدولٌة تِكثر أهمٌة فً مٌدتن تلمٌثه، تلتً تجمع كل ثٕث سنوتت آٔؾ تلمشثركٌن

تلعثلم من أجل تلتعثون تْقلٌمً حول تلمٌثه ومعثلجتهث وتلمٌثه تلمتقثسمة هو عثمل سٕم وتزدهثر تنفٌذت للحق بثلمٌثه 

 ٌةسثسِعنثصر تتلحدى إهً  و لٕستعمثل تَدمً توفٌر تلمٌثه تلنقٌة وتلصثلحة للشرج ،لذلك فإن1من أجل تلجمٌع

من  مشكلة تلمٌثه تلعذبة درتسةلذت أصبحت . وتلرفثه تلصحةأجل تلوصول إلى بثلحٌثة من  تْنسثنعمثل حق ْ

مسؤلة حٌثتٌة إنسثنٌة بثلدرجة تِولى قبل أن تكون مشروع قثنون، من هنث جثءت  تِمور تلبثلؽة تِهمٌة بثعتبثرهث

تلمثء "وبدأت بثلمنثدتة . "تً تعتبثر تلمٌثه حقثً إنسثنًبضرورة "   2010وعثم   1992مطثلبة تِمم تلمتحدة فً تلعثم 

 "حق من حقوق تْنسثن

 

 الخاتمة 

تلمستقرة  تلمٌثهصرتع تلمستقبل فإن نسبة  موضوعو عأنظثر تلجمًحجر تلزتوٌة فً تلحٌثة و محط  تلمٌثهإذت كثنت 

تعلق تِمر سوتء  تلمتوتصل وتلنمو تلطبٌعً لٓنسثن تٔستهٕكفً تِرض مهمث كثنت كمٌتهث قلٌلة أمثم 

أوتنقص حسج  مطثر أمرهث موكول إلى هللا فقد تزٌدِت مٌثهنسبة  أنخصوصثً ، تلزرتعٌةم تلمنزلٌة أبثٔستخدتمثت 

 وِهمٌة .ٌإثر على تلمخزون تلجوفً ممث مستمر تلجوفٌة فً تزتٌد تلمٌثهإضثفة إلى أن نسبة تلسحج من ،تِحوتل 

علٌهث أو تقسٌمهث بثلترتضً  لٕستحوتذصرتعثت حولهث    نشؤت  تلقدم  منذ هنجد أن  فً تلحٌثة  ودورهثتلمٌثه  

لٌست بثِمر تلهٌن  تلمٌثه قضٌةإن ."2وتلنثر وتلكّ تلمثء " :ثٕثة حٌث تلنثس شركثء فً ،منهث تٔستفثدةوتلتعثون فً 

تلقثدم تلذي  تمثل تلصرتع  ،بل ربمثوتلسٌثسٌة وتِمنٌة  تٔقتصثدٌة تلمتخصصٌن فً تلجوتنج بثهتمثمٌت ظفهً ح

  . تستمرترتلحٌثةِجل  تلدول   من كثٌر هتنسثق إلً

                                                           

جامعة /.2012العدد الثالث تموز /مجمة حقوق اإلنسان /2012تقييم مؤتمر مرسيميا/ ميمة سميح الزينألممزيد راجع  - 1
 .لبنان -طرابمس/ الجنان

 ابن ماجو من حديث ابن عباسو وابو داوود رواه اإلمام أحمدحديث شريف  2
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، "تلذهج تِزرق"إن ندرة تلمٌثه تلعذبة فً تلعثلم دفعت بثلكثٌرٌن إلى تسمٌة تلمٌثه ": تلذهج تِزرق"تلمٌثه هً 

 The Christian Science" كرٌستٌثن سثٌنس مونٌتور"لقد نشرت مجلة ". تلذهج تِسود"على ؼرتر تلنفط 

Monitor تلذهج "، هث هم تجثر تلمٌثه تلعذبة، سٌصبح (تِوبك)تنسوت منظمة تلنفط تلعثلمٌة : "مقثًٔ بعنوتن ٔفت

بعد حوتلً "1فً تلقرن تلمثضً( تلنفط" )تلذهج تِسود"مث كثن علٌه فً تلقرن تلحثدي وتلعشرٌن ( تلمٌثه" )تِزرق

ولٌس من تلعبث أن تجثر تلمٌثه تلعثلمٌٌن فً تلشركثت تلعمٕقة، .   2"ن تلنفطعقد من تلزمن سٌصبح تلمثء أهم م

وهنثك من ٌبنً مستوعبثت بٕستٌكٌة ". نثقٕت تلنفط"على ؼرتر " نثقٕت تلمٌثه"على تنوعهم، شرعوت ببنثء 

 ...تلضخمة للنقلم للمستوعج تلوتحد لنقل تلمٌثه فً تلبحثر، وهنثك من ٌعتمد تِنثبٌج 200عمٕقة بطول 

مجموع تلمٌثه على  من% 1سوى  تلمٌثه تلعذبة هً أحد أثمن تلموترد تلطبٌعٌة فً تلعثلم إٔ أنهث ٔ تشكلإن 

لكن تلمإسؾ   .عبر دورة تلطبٌعٌةوتِمطثر كوكج تِرض وتتجدد مصثدر تلمٌثه تلعذبة على تلدوتم بفضل تلثلوج

وحٌن نفكر فً ملوثثت تلمٌثه . تلنشثط تْنسثنً فً تلجو لسموم تلتً ٌنفثهثأن هذه تلثلوج وتِمطثر ملوثة بثلؽثزتت وت

 تلبحثر بثْضثفة إلى تلصرؾ شوتطاتلتً ٌلقٌهث تْنسثن فً تِنهثر وتلجدتول وعلى  ٌتبثدر إلى ذهننث تلنفثٌثت

تفة إلى تلتلوث بثْض تلصحً ؼٌر تلمعثلج وتلصرؾ تلصنثعً تلذي تلقٌه تلمصثنع وتلمعثمل دون معثلجة أٌضثً 

تلمٌثه تلجوفٌة خطٌرتً جدتً ِن تلمٌثه  3وٌعتبر تلوث .تلزرتعة بثِسمدة تلكٌمٌثبٌة وتلمبٌدتت تلحشرٌة تلمستخدمة فً

ٌؽٌر من  و ٌتلوث تلمثء بكل مث ٌفسد خوتصه أو. للتنقٌة بسهولة كً تستعٌد عذوبتهث ونقثءهث تلجوفٌة ؼٌر قثبلة

 .وصبؽثت كٌمٌثبٌة ملوثة رٌثيتلجوفٌة نتٌجة لتسرج مٌثه تلمجثري إلٌهث بمث فٌهث من بكتطبٌعته ،  كمث تتلوث تلمٌثه 

تلحق فً تلمثء ضمن فبة تلضمثنثت تِسثسٌة لتؤمٌن مستوى معٌشً كثٍؾ، نظرتً إلى أنه وتحد من  كونيوهكذت 

كمث أن تلحق فً تلمثء هو حق ٔ ٌمكن فصله عن تلحق فً أعلى مستوى من تلصحة . 4أهم تلشروط تِسثسٌة للبقثء

                                                           

1
أنابيب عمالقة، حاويات : "ىذا المقال بكاممو، وفي عنوانو الفرعي Courrier  international, 742, 20 janvier 2005نشرت صحيفة كورييو إنترناسيونال  

 ".كل شيء صالح لنقل المياه العذبة... ىائمة، أكياس بالغة الضخامة
2

 1999تموز  19صحيفة الكفاح العربي، بيروت،  

3
وفية مما يجعل ماءىا غير صالح لإلنسان والبحار واألمطار والمياه الج والمقصود بتموث الماء ىو تدنس مجاري الماء واآلبار واألنيار 

المخمفات اإلنسانية والنباتية والحيوانية  ويتموث الماء عن طريق ،البحارو تالنباتات أو الكائنات التي تعيش في المحيطا أو الحيوان أو
 .والصناعية التي تمقي فيو أو تصب في فروعو

التعميق العام رقم / المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .../من العيد االقتصادي  و 11من المادة  1الفقرة   -4
عن الحق في التمتع بأعمى مستوى من الصحة يمكن ( 2000)14انظر التعميق العام رقم  (/ -2002)الدورة التاسعة والعشرون / 15

. 51و 43و 40و 36و 34و 15و( د)و( ب)و( أ) 12و 11بموغو، الفقرات 
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موتصلة تستدتمة تتضمن تلحرٌثت تلحق فً ، وحقوقثً فً آن معثً  تلحق حرٌثتهذت ٌشمل كمث ، تلجسمٌة ٌمكن بلوؼه

مثل تلحق  :تعرض للتدخلمن تْمدتدتت تلموجودة للمٌثه تلٕزمة ْعمثل تلحق فً تلمثء، وتلحق فً عدم تل تٔستفثدة

سفً ْمدتدتت تلمٌثه أو تلوثهث، وبثلمقثبل تتضمن تلحقوق تلحق فً نظثم لٓمدتدتت بثلمٌثه عفً عدم تلتعرض لوقؾ ت

تلحق كثفٌة لصون هذت  وإدترتهث ٌتٌح تلتكثفإ فً تلفرص أمثم تلنثس للتمتع بثلحق فً تلمثء وٌنبؽً أن تكون عنثصر

 .ةصحتلو ةحٌثلوحقه فً تكرتمة تْنسثن 

 

 المصادر والمراجعقائمة 

تلمٌثه كحق من حقوق تْنسثن فً تلشرق تِوسط / آست ك بسوتس وآخرون ترجمت سعٌد تلحسنٌة وآخرون -1

  /-1تلطبعة / 1مجلد / 295عدد تلصفحثت / 24/2/2010تثرٌخ تلنشر /وشمثلً إفرٌقٌث

رهثنثت تلبسٌطة   منشورتت ” مجموعة ” معثرك تلمثء ، من أجل ملك إنسثنً مشترك  (محمد تلعربً )بوكرة  -2.

 .أتولًٌ ومنشورتت شثرل لٌوبولد مثٌٌر ، بثرٌس 

بثرٌس   ،ٔ دٌسبوت”رٌكثردو بٌترٌٕ ” تحت إدترة ” تلمثء ملك عمومً أم بضثعة ”  (محمد تلعربً)بوكرة  -3

2003 .

 /.لسثن تلعرج/ مكرم بن منظور جمثل تلدٌن أبو تلفضل محمد بن -4

 .تلمكتج تٔقلٌمً/ تلنثشر منظمة تلصحة تلعثلمٌة / -2006/-تلقثهرة/ حقوق تْنسثن تدعم تلحق فً تلصحة   .-5

  .2000، سورٌث طبثعة وزترة تلثقثفة –تِمن تلمثبً تلسوري  (منذر)خدتم  - 6

خرٌج معهد تلمٌكروبٌولوجٌث جثمعة همبولد برلٌن /تلمثء تلمقدس( / تحمد محمد عبد تلحلٌم)دسوقً / دكتور - 

. بٕ تثرٌخ/. تْسكندرٌة/ ألمثنٌث

. 2002دمشق،  ، حقوق تْنسثن فً تلوطن تلعربً، دتر تلفكر،(أحمد  )تلرشٌدي - 

قض بٌن تلمٌثه وتلتصحٌر، دترتلحصثد ، أزمة حوضً دجلة وتلفرتت وجدلٌة تلتنث(صثحج) تلربٌعً -9

 .1999للنشروتلتوزٌع، دمشق سورٌث 

. 2001، تلقثنون تلدولً وأوجه تلخٕؾ وتٔتفثق حول مٌثه تلشرق تِوسط، دتر تلكلمة، (صثحج)تلربٌعً  -10
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روتلتوزٌع سورٌث ، تلمتؽٌرتت تلمنثخٌة تلعثلمٌة وتؤثٌرتتهث على تلمٌثه تلعذبة دترتلحصثد للنش (صثحج)تلربٌعً  -11

2003  .

 .بٕ تثرٌخ-سورٌث –للطبثعة وتلنشر   دتر تلحصثد– ،مشثرٌع تلمٌثه فً تلشرق تِوسط، (صثحج )تلربٌعً -12

  .دمشق/ .تلمدخل لدرتسة حقوق تْنسثن/  (حٌدر تدهم)و عبد تلهثدي ( مثزن لٌلو) رتضً -13

 .بٕ–  19، تلمدخل لدرتسة حقوق تْنسثن فً تلقثنون تلدولً، تلطبعة تِولى، (عبد تلعزٌز محمد)سرحثن  -14

بٌن لبٍةة ت جرتبم، /فثقٍةجٔفً تِنظمة تلوطنٌة وتٍلٍة صؤجة سدرت/ لبٍةةتة َمثحن ىنقث تختصثص(/أحمد)سٕمة   -15

.    199.ك سعود، ، مطثبع جثمعة تلمللىوِتلطبعة ت/ تلنظرٌة و تلتطبٌق

 ورقً :تلنوع/ وتلتوزٌع وتلنشر وتْعٕم للدرتسثت تلنثشر كمبٌونشر/ /تْنسثنتلبٌبة وحقوق (/ مروتن)صبثغ  -16

. 1مجلدتت 1 :تلطبعة صفحة  196 :تلصفحثت  عدد ،14×21 :حجم عثدي، ؼٕؾ

. بٕ. تلعٕج بثلمثء وتلسوتبل( مهدي)ضٌؾ هللا  - 1

 www.cdhrap.netمنشور على تلموقع  تطور حقوق تْنسثن فً تلنظم تلوضعٌة، ،(تلدٌن جمثل)عطٌة- 1

 . 200نوفمبر  14بتثرٌخ 

تلمنظمة تْسٕمٌة للتربٌة )إصدترتت إسٌسكو. كٌؾ وتجهت تلحضثرة تْسٕمٌة مشكلة تلمٌثه( خثلد)عزج  -19

. م2006(وتلعلوم وتلثقثفة

 .بٕ.أصول تلصثببة تلمندتبٌٌن /عزٌز سبثهً -20

إعدتد  قسم ./فرٌق تِمم تلمتحدة/ تلحق فً تلمثء/ 20015-2005/جل تلحٌثةأتلمثء من / تلعقد تلدولً للعمل -21

 .لفقرة تلثثنٌة 3/ص /إدترة شإون تْعٕم/خدمثت تلشبكة تلعثلمٌة بثِمم تلمتحدة

 2009/شر وتلتوزٌعدتر تلثقثفة للن/ موسوعة تلقثنون تلدولً حقوق تْنسثن(/سهٌل حسٌن)تلفتٕوي -22

 .تلعٕج تلبدٌل/ تلشرق تلمتوسط-كتثج طج تلمجتمع نشر منظمة تلصحة تلعثلمٌة   -23

تلنثشرتلمإسسة / (إشرتؾ)تلدكتورة فٌولٌت دتؼر / حق تلصحة من حقوق تْنسثن/تللجنة تلعربٌة لحقوق تْنسثن-24

 . منشورتت أورتج/ دمشق -سورٌة/ تلعربٌة تِوربٌة للنشر

 ،صفحة 33  :تلصفحثت عدد/ /01/01 :تلنشر تثرٌخ تلبٌبة حمثٌة وإسترتتٌجٌثت تْنسثن حقوق (سٌد) محمدٌن -25

  1 .تمجلدت 1 :تلطبعة 

 .تْنسثنتلحرٌثت تلعثمة وحقوق (محمد سعٌد)وج،ذمج -26

تلطرٌق تلى تلحقوق /تلحق فً تلصحة/سلسلة تلدرتسثت تلخلفٌة/لجنة حقوق تْنسثن/ مجلس تلنوتج تللبنثنً - 2

 .تلوطنٌة لحقوق تْنسثن

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=سيد%20محمدين
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 /ص135/  199/دتر تلفكر تلعربً/تلموترد تلمثبٌة فً لبنثن(/سعد تلدٌن)مدلل  - 2

رة حول نهج ٌرتكز على حقوق تْنسثن تجثه تلتعثون أسبلة متكرمفوضٌة تِمم تلمتحدة لحقوق تْنسثن،  -29

 .2006تْنمثبً، منشور تِمم تلمتحدة 

ترجمة بسثم /أزمة تلمٌثه تلعثلمٌة وتلصرتع تلقثبم حول تلحصول على تلمٌثه/تلمٌثثق تِزرق (/ بثركو) مود  -30

 .22/ص4 2/ 200وممإسسة محمد بن رتشد تل مكت/تلدتر تلعربٌة للعلوم نثشرون/ بٌروت -تلعقبثنً

من 33: عدد تلصفحثت 2011: سنة تْصدتر / أزمة تلمٌثه فً فلسطٌن…مإسسة روزت لوكسمبرغ آخر شفة -31

. فلسطٌن: / تلنثشر /تلمتوسط تلقطع

 منشورتت تلحلبً تلحقوقٌة/ بٌروت/ تلمٌثه وتلتزتمثت فً تلشرع تللبتثتً(/ هٌثم جورج)مٕط -32

 .سم25/ص2 1999/2/

 .2002تِمم تلمتحدة / 12/ موجزة أورتق/تلمثبٌة للموترد تلمتكثملة تْدترة -33

 ..تِولىتلطبعة . مركز درتسثت تلوحدة تلعربٌة "تقتصثدٌثت تلمٌثه فً تلوطن تلعربً وتلعثلم "ِشرم محمودت -34

 

 باللغة اإلنجلٌزٌة

1-Alistair  Rieu-Clarke, Geoffrey Gooch Per Stalnacke, Integrating Water Resources 

Management,  Interdisciplinary Methodologies and Strategies in Practice, IWA Publishing , 2010, ISBN: 

9781843393252. 

2-Alistair Rieu-Clarke, Geoffrey Gooch How to integrate water resources management?, striver 

research project, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental  Research, 2010. 

3-Asist Biswas, Water policies in the developing world. Mexico D.F., Mexico, Third World Centre for 

Water Management, 2002. 

4-Cap-Net and GWP, Integrated Water Resources Management Plans: Training Manual and 

Operational Guide. Cap-Net, GWP, UNDP, 2005. 

5-The New Encyclopædia Britannica, Micropædia,H.H. Berton Publisher,1973-1974. 

6-Jalal Halwani, Assessment of the Water Situation in Lebanon, Health & Environment Department, 

Lebanese University publish, 2008. 
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 :اللغة الفرنسٌةب/كتب

7-L'eau, un trésor en partage/Ghislain de Marsily/preface d'erik Orsenna/ Edition Dunod/ 

2009. 

8-L'eau une resource durable/ Marie –Claude Leclerc, pascale Scheromm/ Editions agropolis 

International/2009. 

9-Partager l'eau, les enjeux de demain/ Alexandre Taithe/pérface de Jean Jouzel/ ed. Technip/2005.  

    10-Hydrologie, une science de la nature, André Musy, Christophe Higy/ presse polytecchniques 

universitaires Rommandes/ 2004. 

    11-La valeur en eau / Zaza Bekkada/ Ed. Chiron/ 2004. 

    12-Va – t- on manquer d'eau? / Jean – Francois Donzer, Marie – Odile Monchicourt/ Platypus Press/ 

2002. 

    13-L'eau, un bien a partager/ Encyclopedie pratique des petits débrouillards, Albin-Michel 

Jeunesse/2000. 

   14-L'eau, Usages et pollutants/ sous la direction de Gérard Grosclaude/ Edition INRA, Collection un 

pont sur…1999. 

   15-L'eau en danger/ Dominique Armand – Milan, collection les Essentiels/ 1998. 

   16-Les Dimension Internationales des Droits de l’Homme, VASAK Karel Paris, UNESCO, 1978. 

 

 قوانٌن وتشرٌعات ومواثٌق

 /.1945/مٌثثق تِمم تلمتحدة

 .ٌةممنظمة تلصحة تلعثل مٌثثق

 /. 194/تلعثلمً لحقوق تْنسثن تْعٕن

 تلنفثذحٌز  ودخلت  1950 تلثثنً تشرٌن/نوفمبر 4 يؾ تعتمدت تِسثسٌة، وحرٌثته تْنسثن لحقوق تِوروبٌة تٔتفثقٌة

.   6-54ص تلمجلدتلثثنً، شرٌؾ، محمد بسٌونً، :تنظر تٔتفثقٌة نص لمرتجعة . 1953 أٌلول/سبتمبر 3 فً

 /.1959/إعٕن حقوق تلطفل

/ 1966/وتلثقثفٌة وتٔجتمثعٌة تٔقتصثدٌةتلعهد تلدولً تلخثص بثلحقوق 



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

129 

 .م 1990 أؼسطس 5 /تْسٕم فً تْنسثن حقوق حول تلقثهرة إعٕن

   1 رقم تلعثدٌة بدورته تِفثرقة تلرإسثء مجلس قبل من تعتمد /1 19/لحقوق أْنسثن وتلشعوج تْفرٌقًتلمٌثثق 

 تِول لمرتجعة نص تشرٌن/آكتوبر 21 فً تلنفثذ حٌز ودخل ، 1 19 حزٌرتن/ٌونٌه  2 بتثرٌخ كٌنٌث - فً نٌروبً

 .9 3 ي،تلثثن تلمجلد شرٌؾ، محمد بسٌونً، تنظر تلمٌثثق

 /.2001/ِوروبًت لٓتحثد ِسثسٌةتمٌثثق تلحقوق 

 /.2004/ْنسثنتتلمٌثثق تلعربً لحقوق 

 فً تلمإرخ 44/25قرترهث  بموجج تلمتحدة لّمم تلعثمة تلجمعٌة قبل من تعتمدت/.9 19/حقوق تلطفل  تتفثقٌة

 نص منه لمرتجعة 49 للمثدة وفقث 1990أٌلول /سبتمبر 2 فً تلنفثذ حٌز لتدخل ،9 19تلثثنً تشرٌن/نوفمبر20

. 1 2-241 ص تِول تِول تلجزء تلمجلد دولٌة، صكوك مجموعة تلمتحدة، تِمم :تنظر تٔتفثقٌة

 .1966تلبروتوكول تٔختٌثري تلملحق بثلعهد تلدولً تلخثص بثلحقوق تٔجتمثعٌة وتلسٌثسٌة وتلثفثفٌة لعثم 

 .  19لعثمتلبروتوكول تلملحق بثٔتفثقٌثت جنٌؾ أِربعة 

وتٔجتمثعٌة  تٔقتصثدٌة تلحقوق مجثل فً ووتجبثته تْنسثن لحقوق تِمرٌكٌة بثٔتفثقٌة تلملحق تْضثفً تلبروتوكول

عشر  تلتثسعة تلعثمة تلجمعٌة قبل من   19 تلثثنً تشرٌن/نوفمبر  1 فً تعتمد( سلفثدور سثن روتوكولج)وتلثقثفً 

ظر أن ولكتلبروتو نص لمرتجعة  1999 تلثثنً تشرٌن/نوفمبر 16 فً تلنفثذ حٌز ودخل تِمرٌكٌة، تلدول لمنظمة

.  23-229 ص تلثثنً، شرٌؾ تلمجلد محمد بسٌونً،

 .1992كثنون تلثثنً  21تلصثدر فً  2152مرسوم رقم 

 .2 19آج  3تلصثدر فً  2 /23قثنون 

 

 ندوات وتقارٌر

 زهرة فثطمة تلسٌدة وتلبٌبة، تْنسثن حقوق بخصوص تْنسثن حقوق للجنة تلخثصة للمقررتت تلنهثبً تلتقرٌر -

 / E/CN.4/Sub.2/1994/ 9.تلمتحدة تِمم وثٌقة قسنطٌنً،

 .ندرة تلمثء/ 4/ 2006تلبشرٌة  تلتنمٌة تقرٌر -

 2006تِمم تلمتحدة للتنمٌة تلبشرٌة ،    UNتقرٌر  -

تؤلٌؾ فرٌق وتقع تلبٌبة / .تلمستقبل تلٌوم/ 2010/تلوتقع وتٔتجثهثت: تلبٌبة فً لبنثن/  وزترة تلبٌبة تللبنثنٌة تقثرٌر  -

 . 31ص /إٌكودٌت تلفصل تلعثشر لدى

http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports.aspx
http://www.moe.gov.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-and-trends-of-the-Lebanese-Environment-2010/SOER-chap10ar.pdf.aspx
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بثلتعثون مع  ––تِرض تلثثنٌة فً جوهثنسبرغ  تلتقرٌر تِهلً تللبنثنً حول تلتنمٌة تلمستدتمة تحضًٌرت لقمة  -

. 2002ومنظمة تلٌونٌسؾ آج  UNDP برنثمج تِمم تلمتحدة تْنمثبً

 .تِمثنة تلعثمة لجثمعة تلدول تلعربٌة، 2000“ تلتقرٌر تٔقتصثدي تلعربً تلموحد   -

لمتكثملة لموترد  تْدترة، 4رقم تللجنة تٔستشثرٌة تلفنٌة، تلورقة – تقرٌر تلشرتكة تلعثلمٌة فً مجثل تلمٌثه  -

.  2000تلمثء

 .2002، نوفمبر 15تعلٌق لجنة تِمم تلمتحدة للحقوق تٔقتصثدٌة و تٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة ، رقم  -

 (.2/)1995لعثم / 6 رقم تلعثم تعلٌقتل -

 (. /)12/1999رقم تلعثم تلتعلٌق -

 .2000نوفمبر/تشرٌن تلثثنً –منشورتت إدترة شإون تْعٕم بثِمم تلمتحدة  -

، نٌوٌورك، ESCWAمإشرتت إحصثبٌة، تِمم تلمتحدة، : تْنتثج وتلطثقة وتلمٌثه وتلبٌبة فً منطقة تْسكوت -

 .14، تلجدول 2003

/ تلبرنثمج تلعلمً لتقٌٌم تلموترد تلمثبٌة//تلعلوم تلطبٌعة/ تلٌونسكو/ نظمة تِمم تلمتحدة للتربٌة و تلعلم وتلثقثفةم -

 .تلخلفٌة/لمحة عن تلبرنثمج

 

 الدورٌات

 .1999تموز 19صحٌفة تلكفثح تلعربً، بٌروت، 

 .2006- -9-تلشرق تِوسط تللندنٌة،

 .1 112/ 2009/29/4 /لبنثن/رتلسفً

 .101.، مركز درتسثت تلوحدة تلعربٌة، بٌروت،  ص2000، تلسنة كثنون تلثثنً 251تلمستقبل تلعربً، تلعدد 

 .مفهوم تلحق فً تْسٕم للدكتور محمود محمد بثبللً  12مجلة تلدتعً تلشهرٌة تلعدد 

 .12: تلعدد/ دٌوبند تلهند مجلة تلدتعً تلشهرٌة تلصثدرة عن دترتلعلوم

 (1990/ 10)دهث رقم مجلة تلمعرفة عد

مفهوم تلحق فً تْسٕم للدكتور محمود /تلصثدرة عن دتر تلعلوم دٌوبند ، تلهند  12مجلة تلدتعً تلشهرٌة تلعدد 

 .محمد بثبللً

 . 200كثنون تلثثنً  تثرٌخ   5مجلة تلعربً تلكوٌتٌة تلعدد 
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Abstract  

This study tackles and monitors the psychological effects of administrative detention resulting from 

different severe trauma's responses in certain circumstances and situations of prisoners' experience. 

Administrative detainees are an important sector of the Palestinian  society, who struggled and sacrificed 

their best years of lives behind bars. Therefore, they should not be forgotten and we must shed light on 

this important experience. 

Falling in captivity is one of the most traumatic situations in man's experience, with varying pressure 

and consequences, depending on the culture and ideology of the capturer, and the prisoner's himself. 

There are many psychological, mental, and physical changes and effects resulting from this experience.  

The importance of this study stems from the need to raise and highlight this matter. Additionally, it aims 

at launching local, regional and international media and legal campaigns, in order to put an end to such 

acts and policies that violate basic human rights of Palestinians. 

The research is a “Case Study” of a group of five administrative detention prisoners, who were recently 

released and showed acceptance and cooperation to participate and to be interviewed. 

Data that was collected from five administrative prisoners show that all imprisonment stages were 

difficult, but the hardest of all was the one that precedes release. It shows that it has always been 

accompanied by fear of extension or renewal of imprisonment term(s), and worries about the family who 

impatiently awaits their release. 

Results from the study indicate that administrative detainees suffer from the arrest trauma, accompanied 

by depression and apprehension. In addition, it also reveals physical, psychological, psychosomatic 

symptoms and weight loss due to medical negligence. 

With regard to psychological reflections of the arrest process on administrative detainees, it is well 

known that the moment of falling into capture is in itself a sudden traumatic event with Long-term 

psychological effects that lasts even after the prisoner's release. 
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The element of surprise stimulates fear, tension, anxiety, amazement, denial and other physiological 

symptoms such as tremor, sweating and tachycardia. It also leads to other social consequences such as 

the prisoner's questioning his family's reaction to his arrest, fear and worries of their reactions, and other 

questions regarding the way they will live and cope with the fact of his being absent. The administrative 

prisoner also endeavors an internal self conflict inflamed by questions regarding reasons of his arrest, 

expected charges, and methods of interrogation. 

Based on the findings of the study, the following recommendations were suggested: 

1- The need to conduct medical examinations on administrative detainees following their release, to 

examine the effect of detention on their physical state. 

2- The importance of psychological and social care of administrative detainees. 

3- The need to establish a specialized research center that investigates administrative detention and 

torture and its consequences with regard to the international humanitarian law and other binding 

laws. 

 Key Words: Administrative detention, secret file, Trauma, Palestine. 

 

Introduction: 

Falling in captivity is one of the most traumatic situations in man's experience that varies in pressure and 

consequences, depending on the culture and ideology of the capturer, and the prisoner's himself. There 

are many psychological, mental, and physical changes and effects that result from this experience 

(Ezzat, 1996). 

The process of arrest is a psychology of war exercised by the colonial power world wide. France, 

Britain, America and the Zionist state were the most known states that carry out this systematic, 

intended strategy which reflects itself in the following measures: 

1- Restricting the personal freedom of an individual or a group, by keeping them locked behind 

bars.  

2- Breaking the steadfastness, moral and will of the detainee, hoping that by practicing some 

psychological pressure like isolation, segregation, torture and prevention of interaction with 

others, the prisoner would regret his deeds. 

3-  Extension of the administrative term is one of the most harming methods used by the occupying 

authorities to increase the suffering and harassment of prisoners and their families. Once the term 

of administrative detention is over and the detainee starts the countdown of his ordeal, the related 
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authorities extend the term for two or three times, without prosecuting or pressing charges of any 

kind. 

Administrative detention is becoming a threat to all Palestinians. The fact that you are a Palestinian 

means that, at any moment, you might be targeted by administrative detention that is considered, by 

human right's laws and conventions, the most aggressive violation of human rights.      

Depending on this measure, a prisoner is subject to administrative detention without charge or trial for 

periods ranging from three months to six months, with the possibility of renewal for a number of times 

at the discretion of the Israeli judge who usually bids by the will of the Israeli intelligence service. In 

such a case, the prisoner is denied the right to due process, s/he nor his/her attorney are given access to 

the file or any details regarding the reasons of the arrest or the kind of charges, which means that s/he is 

deprived of the right of defendants to state their case, and the presumption of innocence. 

Interviews with the administrative detainees showed clearly that most of them received extension orders 

of their terms, for at least once or twice, under the pretext that they are “a threat to the security of the 

state”, with no details mentioned about the nature of such “danger”. Instead, the Israeli authorities claim 

to have “a secret file” against the prisoner, but never allow him or his attorney to study the evidence, 

making extension of the administrative term inevitable in such cases. 

The study deals with administrative detention, a procedure or an order issued by the governing bodies of 

Israel related to the Israeli-Palestinian conflict, and argue that “the accused is guilty until proven 

innocent”. This kind of procedure does not depend on a proven charge or clear evidence or a specified 

period, but rather on confidential information.  

Based on such practices, some prisoners under administrative detention terms in fact endure 

psychological disorder after being released. Among the most common forms are psychosomatic 

(psychological-physical) disorders, depression, anxiety, problems of compatibility, drug abuse, and 

family problems. There are also factors that have an essential role in bringing about these disorders, 

including family unity and absence of social support after being released from prison (Ezzat, 1996). 

The history of administrative detention in occupied Palestine goes back to the year 1945, when it was 

enacted by the British occupying government. They used it to detain a number of Palestinian militants, 

without prosecuting them, under the pretext of lack of sufficient evidence to prove them guilty. The 

Israeli occupation authorities inherited many measures of repression and abuse, from the British 

authorities, which were used latter against the Palestinians (Al-Haq Annual Report, 2008).  

This law was also used by a number of colonial powers to combat activists who seek freedom of their 

country and their people. Nonetheless, its implementation has stopped after the end of the colonial era. 
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Today, the Israeli authorities are the only recognized state who widely apply administrative detention, 

especially after the fall of the apartheid rule in South Africa.  

With the beginning of the first Palestinian uprising (Intifada) on December 1987, occupation authority’s 

decision-making circles have stepped up with the use of this measure, and they no longer felt satisfied 

with six months, the alleged administrative detention term, thus allowing the specialized levels to renew 

the administrative detention term for more than once. The authorities in the United States also began to 

use this kind of detention after the eleventh of September of 2001 events.(Al-Haq Annual Report, 2008).   

Important to mention here that the Israeli intelligence services resort to apply administrative detention in 

the following cases:  

1- This form of detention is considered an alternative to imprisonment in cases when the Israeli 

security authorities do not have satisfying conviction evidence, but, at the same time, wishes to 

punish an individual. 

2- Administrative detention of Palestinians is often caused by receiving some information that they 

wish to keep the identity of its source uncovered, by not following due-process that might 

jeopardize their source of information.  

3- The desire to get rid of Palestinians seen as leaders of high charisma, or simply because they 

represent a threat to the state's security in hard times, with no available conviction evidence to 

prosecute them.  

4- The wish to lead the Palestinian detainee into a state of confusion and frustration by targeting his 

freedom with repeated detention and extension of imprisonment terms, hoping that this will 

negatively affect his activity outside the prison.  

5- Double the harm and economic damage to Palestinian detainees and their families. 

6- For political reasons. A good example what happened during the great campaign of arrests, 

which included thousands of Palestinians following the swarming over of areas of the Palestinian 

autonomy in the mid of March 2002. Thousands of Palestinians were put under administrative 

detention to: 

a. Satisfy and convince the Israeli public of the usefulness and success of their military 

campaign then named “Operation Defensive Shield” against Palestinians.  

b. To take detainees as a means of pressure in the hand of the Israeli government and to use 

them in any negotiations with the Palestinians (Fouad Khuffash et al., 2008). 

The administrative detention is usually authorized by an order of the military commander of the area. 

People taken to administrative detention are considered, nearly, the most sector that  receive  sympathy 

and respect among  the Palestinian people, since they spent most of their youth and fruitful years in the 

occupiers’ prisons and were administratively re-arrested in fear that they would renew their political 

activities.  
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The Trial of the administrative prisoners is held in a closed Israeli military court, where no member of 

the family is allowed to attend. The court is held in the presence of only the detainee, his attorney, the 

judge, the military prosecutor, and is some cases, representatives of the intelligence. Such trail is 

considered and seen as a denial of the detainee's right to a public trial, as guaranteed by article 14 (1) of 

the International Covenant on Civil and Political Rights “The right to public trial” (Al-Haq, Annual 

Report, 2008).  

Usually, the judge's decision is read as follows:  

“In front of me is new and qualitative intelligence information that demonstrates the fear of 

a definite threat to the security of the region if the detainee is released. The information, as 

well, show his involvement in new activities supporting terrorism, which constitute a danger 

to the security of both the region and the public. I think that a period of four months is 

sufficient to thwart the threat to the region, and I assure, here, that this reduction of his 

imprisonment's term is not substantial but comes in order to examine his file again; 

therefore I approve the warrant and the period in question”. 

Usually, the information the judge refers to is considered in the form of “File/Files” that are kept away 

from the detainee attorney.   

For Example, the "Secret File" is a cover brought by the Israeli General prosecution and the General 

Security Service “the Shin Bet”; in order to justify administrative detention or its extension for several 

times. The Israeli military courts, in general, and the Supreme Court present it as a judicial cover instead 

of disclosing confidential material, following the appeal of administrative detainees.  

"The Wicked File" as called among Palestinian prisoners, is also sometimes known by its red color, as 

an indication that the prisoner is of a "dangerous type". In this file, the "Shin Bet" collects intelligence 

information about the detainee, which mostly consists of reports of collaborators working for the Israeli 

intelligence. These "confidential" reports implicate that the detainee is involved in hostile activities 

against the Israeli general security.  

The administrative detainees are also faced with big charges, which, when heard, suggest that they will 

never be released from prison. This intended horror and exaggeration of charges lead to frustration 

among detainees who might be accused of being militant activists in military wings or movements, and 

that the Israelis have information indicating that they are dangerous to the security of the region. They 

might also tell them that they would spend long years of imprisonment without trial, and that they might 

stay twice as long as the time in case they plead guilty. The Israeli general prosecution exercises the role 

of the investigator at each extension of term, where he bargains with the detainee, whether s/he pleads 

guilty or s/he receives a renewal of his administrative detention term. There are many examples of 
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prisoners who spent more than 8 years in repeated administrative extensions of terms (Khuffash et al., 

2008). 

Most of the administrative prisoners are subjected to difficult living conditions where they are being 

held in a number of prisons including the Negev Desert Prison, Ofer, Megiddo, Nissan and Ramleh 

Prison. Most prisoners live in crowded tents that never provide safe shelter from heat or cold. They are 

provided with meals that lack quantity and quality, they are not even supplied with their needs of 

clothing, and they suffer from medical neglect and their families are prevented from visiting them under 

the pretext of security. Although the Israeli law guarantees them the right to two visits per month, 

prisoners are deprived from seeing their sons, their wives and their parents. In short, administrative 

prisoners are deprived from many rights guaranteed by the international conventions that deal with the 

prisoners' detention conditions. 

There are three courts for administrative detention; the first is Ofer’s Military Court, located near the 

city of Ramallah. The second is the Negev Military Court, located near the Negev deserts prison; and the 

third is the Supreme Court of Justice and its headquarter is in the city of Jerusalem. It should be noted 

here that the prison's authority may, sometimes, deliberately move the prisoner to another court that is 

far away from his place of detention in order to increase his agony. For example, when the day of trail 

approaches, a prisoner's file detained in the Negev Deserts Prison is transferred to the Court of Ofer near 

the city of Ramallah, meaning transferring the prisoner from the south to the and causing a lot of 

suffering to the prisoner who had to travel long way and is transported hands and legs cuffed in a bus of 

poor conditions with iron seats (Mandela Foundation, 1995). 

The verdict in any case ends with the end of the term leading to the release of the prisoner. In 

administrative detention, things are totally different, since it is extendable, and the detainee might be 

notified of an extension of term at the very last moment of his previous term; for example, while 

farewell his friends, or ascending the bus, or even at the moment he reaches his family outside the 

prison's walls. (Khuffash et al., 2008). 

Problem of the Study:  

The problem of the study is viewed in light of the findings of  previous  studies that dealt with prisoner's 

torture experience and its effects, especially on administrative detainees, whose character, feelings and 

behavior are shaped by it. The background shows that there is a need for such a study to investigate the 

challenges of detention and its negative consequences - if any - and to develop its positive outcome - if 

any - especially in light of the current Palestinian situation, where many youth and children were/are still 

going through the detention experience. 

Questions of the Study: 
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1- What are the long-term effects of administrative detention, used by the Israeli occupation, on 

Palestinians? 

2- What are the long-term psychological and physical effects of administrative detention on 

detainees interrogated by the Israelis, in relation to physical and psychological chronic illnesses? 

3- What are the negative effects of administrative detention on the moral of administrative 

detainees? 

Importance of the Study:  

The importance of this study stems from the need to identify, raise and highlight the issue of 

administrative detention, in local, regional and international media, and in legal campaigns, in order to 

put an end to these acts and policies that violate basic human rights against the Palestinians people.  

Because administrative detention is seen as an international crime, it should be condemned by all means. 

It is hard to accept the fact that Palestinians are being arrested and detained for mere suspicion without 

charges, and under the cover of preventing future threat. The implications and psychological impact of 

detention, which may exist for many years, are not only limited to the prisoner himself; but affects his 

family, his relatives, beloved ones and the society at large. 

Previous Studies:  

Many researchers have tried to study the impact of detention of prisoner. Sutker suggested that there is a 

difference exists between veterans of the Korean War fighters who had been in captivity, and those who 

were never arrested. Whereas, the two groups are equal in terms of general background and personal 

characteristics; yet, prisoners' of war cognitive, emotional, and behavioral functions were permanently 

fixed, compared to that of the other group of veterans who did not fall in captivity (Sutker et al., 1991).  

Other studies discussed two important issues linked to the effects of falling in captivity. The first is the 

psychological and illness symptoms disclosed after the liberation of prisoners. The second is the issue of 

sustainability of these symptoms. 

Other studies revealed that symptoms of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) had lasted for forty 

years among former prisoners of war, who have been involved in different military acts. Results 

indicated that 67% to 85% of the prisoners of World War II suffered from these disorders after returning 

home (Atkinson et al., 1984). On the other hand, prisoners of the Japanese camps suffered from severe 

and violent symptoms more than the rest of the prisoners of World War II (Query et al., 1986). Prisoners 

of the battles of the Pacific (Pacific Field) also kept complaining of deep depression (Miller et al., 1992).  

A study by Rahe (1988) pointed out that circulatory system disorders, diseases related to gastrointestinal 

system and other problems of the reproductive system, were among the hostages and prisoners of war in 
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particular, and were largely influenced by anxiety. The study also recommended that anxiety associated 

with severe pressure must be treated early in order to protect prisoners from chronic diseases that may 

last for a lifetime. 

Watson’s study (1993) which targeted a group of prisoners, who were being held in Japan during World 

War II, shows that the symptoms they had suffered, either during or after detention, were consistent with 

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

Eysenck (1989) suggested that studies on pressure exposure and distress depend on the methods by 

which these pressures and attitudes are considered. There is no doubt that there is a physiology level of 

the nerves, but it is, or part of it, is an indicator of the individual's personality, cognitive interpretation, 

environmental conditions, and many other factors and social problems. It seems that the pressure's 

"Duration", contributes to determining the response's kind and degree. Severe stress factors may evoke a 

strong short-term response, since it disappears as soon as these stress factors are gone, while the impact 

of the chronic pressure and stress situations continues with a growing effect. The higher the pressure is, 

the higher are the potential psychological troubles faced by the prisoner (Gleser et al., 1981).  

Another study by Cohen (1980) indicated that the "unpredictability" and the disability of expecting 

events can simply amplify their impact, since predictable events are met with preparations that allow the 

possibility of reducing their impact. Predictability of events is also associated with the ability to control 

them, or one's belief of the ability to influence attitudes and overcome their results. 

Some studies, which had focused on the effect of detention's experience, examined the impact of this 

experience on the families of the prisoners. According to one of these studies (Hall & Simmons, 1973) 

such effects on families may be deep and large, or simple and incidental. However, the prisoners' wives 

usually suffer mental disorders and symptoms of psycho-physiological disorder. Their children, as well, 

may suffer from anxiety of separation and sleep disorder. 

With regard to the  prisoner's reaction to detention's experience, other researchers  say that the 

experience of prisoners of war is largely affected by environmental, social and cultural factors, which 

have to do with the atmosphere and conditions of the place where prisoners are being kept. Therefore, 

there are challenge mechanisms that are important to keep the cohesion of the prisoner, to preserve his 

wellbeing and to prevent his collapse. According to the research, these mechanisms include 

communication with other comrades in captivity, personal flexibility, and maintenance of social 

structure (Ursano & Rundell, 1990).  

Other studies investigated the stability and continuity of disorder symptoms among ex-prisoners after 

they return home (Eberly et al. (1991). They revealed a high level of permanent negative emotional 
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status. They also showed that the difficulty of detention was always associated with the fixed continuous 

diagnosis of disorders, along with a state of general widespread apprehension and depression.  

Other studies looked at the continuity of the effects of falling in captivity. For example, Goldstein et al. 

(1987) confirmed this phenomenon. The studies showed that, despite the fact that more than forty years 

had passed to detention's experience, ex-prisoners still continue to suffer from sleep disorder in 

particular, accompanied by continuous disturbing dreams and apprehension.  

Based on the above mentioned information, we may summarize a number of criteria that can help to 

identify pressure exposure and the extent of straitened circumstances effects on the mental health of the 

individual. The continuity of the event, its chronic nature, unpredictability, the disability to control it, 

and the absence of a specific finish point, all are factors that can increase the pressure associated with 

the event. However, individual differences and the variety of people’s degree of response to pressure 

must be taken into consideration. These factors can provide an indication that might help to measure the 

extent of the event’s mental disorder results (Baum and Davidson, 1986). 

 

Objectives of the Study:  

This study aims at identifying the psychological effects of administrative detention's experience, in order 

to know the different aspects, effects and suffering of administrative detention, including the interfering 

variables of its events; whether relating to the prisoner himself, or other external factors relating the 

detention's conditions. Hence, the framework is to identify appropriate means that support prisoners in 

the proper re-adaptation process together with other family, professional and social dimensions. 

Definitions of Terms: 

Administrative Detention (AD): arresting someone by the occupation authority, without charge or trial, 

using administrative measures. 

According to the International Committee of the Red Cross, AD is defined as:  Depriving someone of his 

liberty depending on the initiative or the order of the executive authority rather than by judicial decree, 

without even any criminal charge against the administrative detainee. (The explanation of the additional 

protocols issued on June 8, 1977, attached to the Geneva Conventions of August 12, 1949. (Geneva 

Convention, 1949). 

The Secret File: A cover used by the Israeli General Prosecution and the General Security Service 

"Shin Bet"; in order to justify administrative detention or the continued extension of orders of the 

imprisonment terms. Both, the detainee and his attorney are dined access to the file. 



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

142 

The Shin Bet: The Internal Security Agency in the occupation State, Israel. It is directly subordinate to 

the Prime Minister, and sometimes called the (Shin Bet) an abbreviation of its Hebrew name: (Sheroot 

Petahon Klaly), meaning the General Security Service.  

Study Procedures: 

A- Methodology of the Study:  

The research utilised the case study approach. This methodology is a distinct one that is based on the 

interest to study the social units in general, and then shifts to the particulars within their relation to the 

whole. The Case Study of this research was a group of former administrative detention prisoners, who 

were recently released. This study was conducting during the months of June – September 2010. Data 

was collected through interviews and were recorder using a video camera in order to literally and 

objectively summarize the prisoners' answers. A summary of the social, professional, detention's 

condition and duration of each member of the group was provided. The names of the detainees were 

undisclosed and instead, codes were used, in order to maintain the confidentiality of the interviewees. 

 

B- Sample of the Study: 

The research sample was a group of five administrative prisoners, who were placed under administrative 

detention and were recently released. When offered to be interviewed for this study, they showed 

acceptance and cooperation. Their age ranged from 18 - 50 years old and their detention term ranged 

from 7 months to 16 years.  

 

C- Presentation of the Cases 

As indicated earlier, each of the five case studies were kept undisclosed and they were all asked the 

same questions as shown in the section below. 

First Case: (A) is a 44 year old male, married with three children, He spent 16 years of imprisonment, 

among which 12 years of administrative detention. 

First Question: What is the psychological effect of administrative detention on both you and your 

family? 

It is known that the prisoner has the right to know the date of his release, the right for a fair trial 

that discusses his charges openly; , whereas the administrative prisoner faces unknown fate …not 

knowing when he will be released, and this is a kind of psychological torture to the prisoner and to 

his family. There is also a permanent fear, by both the prisoner and his family, that, after his 
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release, he might be arrested again and again. Now that the prisoners name had been added to the 

“Administrative List”, nothing he do might end the way the intelligence perceives him, even if he 

stays away from politics and stay home …since the Israeli intelligence agencies want to prove to 

their superiors that they work hard, even if it comes on our behalf.  

Second Question: What is the difference between convicted prisoners and the administrative? 

The convicted prisoner knows that there is a date for his release and he can make plans for the 

day after …also His family psychologically prepares themselves for that date …there is no place 

for future plans, or any psychological or social stability in the life of the administrative detainee. 

Third Question: What is the hardest stage in your detention experience? 

Torture, insult and oppression in general, especially during the interrogation period, although the 

majority of administrative prisoners do not go through this stage, but I personally passed it each 

time I was taken to prison …and I did not confess. Intense psychological hardship starts also at 

the last stage of imprisonment, since the prisoner can't tell for sure whether he will be released or 

not … or if it is better to tell his family or not, or even to plan for his future …there is also the 

agony caused by the frequent movement of prisoners from one prison to another.  

 

Fourth Question: What are the most difficult situations during your imprisonment?  

Extension is the hardest of all. The prisoner keeps thinking whether his term will be extended or 

not …suddenly, while one sits dreaming of the future, they inform him of the new extension order. 

The extension orders in the past were for one whole year, but now they divide the term, thus, 

extending terms of activists for several months. I remember a case of a prisoner whose term was 

extended every two months …renewed every two months until he spent 5 years in administrative 

detention and increasing his psychological suffering.  

 

 

Fifth Question: What are the physical changes that you went through in prison? 

I have suffered from a severe weight loss …in addition to other health problems including a break 

in the spine and constant daily vomiting resulting from torture during interrogation. Today, 3 

years after my release, I still receive treatment.  
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Second Case: (A) is a 50 years old male, married and he is the sole breadwinner of his family. He has 

seven children and spent 4 years under administrative detention.  

First Question: What is the psychological effect of administrative detention on both you and your 

family? 

The administrative prisoner's psychological state of mind is particularly damaged on the very first 

day of his release …the extension of term is a psychological trauma to both the prisoner and to his 

family, who waits for him impatiently …the brutality of the way they arrest someone, when the 

army surrounds the house …intimidating children and women at midnight, this also strongly affect 

them.  

Second Question: What is the difference between convicted prisoners and the administrative? 

The prisoner of the first case knows why he is in prison …his charges and the day of his release. 

He is prosecuted based on his confession or the confession of others …whereas, the administrative 

prisoner knows nothing of his release, and does not have the psychological readiness to be 

released, since he does not know how much he is expected to stay in prison …,why he is here, or 

how many term extensions are left? In some cases, administrative prisoners who were released 

…were arrested again near checkpoints only hours after their release. In other cases, 

administrative prisoners received extensions of their terms only one night before their supposed 

release date …which leaves them with severe psychological effects.  

Third Question: What is the hardest stage in your detention experience? 

First of all …it is the way they arrested me …I was kidnapped from the street and brutally beaten 

...I saw it as an assassination attempt …they wanted me to resist arrest so they find an excuse to 

kill me, but I did not. Second, my hunger strike at the very first week of my imprisonment, which 

lead to me being taken to hospital. Finally, the repeated extension of terms …which severely 

affected me, my wife, my children and my family as a whole. 

Fourth Question: What are the most difficult situations during your imprisonment?  

Prison in itself is a tough experience …were you see detained children, elderly and patients who 

suffer without being given appropriate medical care ...in prison, you see incompetent and 

negligent doctors examining patients in an insulting way …keeping them behind bars were a 

distance of two meters and barbed wires separate between doctors and sick prisoners ...the 

constant scene of soldiers surrounding you day and night …during the counting of prisoners, 

which is done three times a day, time of food serving and when doctors check patients, and finally 
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during family visits …these are all factors of torture and humiliation to prisoners and their 

families.  

Fifth Question: What are the physical changes that you went through in prison? 

The little amount of food served in prison …its bad quality because food is cooked by criminal 

prisoners …this cause loss of weight to many of us …there are also other health problems such as 

teeth pain .. I used to spend many nights sleepless because of teeth pain …and when once I went to 

the doctor of the prison, he treated the good tooth and left me with the bad one ...I also suffered 

from an stomach ulcer caused by bad food …having dreams of being repeatedly arrested on 

checkpoints, or elsewhere, are also some of the prison's psychological problems that keeps me 

worried. 

Third Case: (M) is a 34 years old male, married and he is the sole breadwinner of his family. He has 

three children and spent 3 years of administrative detention. 

First Question: What is the psychological effect of administrative detention on both you and your 

family? 

The detained prisoner and his family live in a psychological crisis that reflects itself in a 

continuous state of frustration caused by repeated extension of terms ...Today, my kids wake up 

late at night looking for me, because they are still afraid that I might be arrested again ...the 

prisoner’s psychological state of mind and his personality play a role in the acceptance of 

detention and the renewal of the administrative terms ...the prisoner must be psychologically 

prepared for the renewal of his term, since we do not expect any good from our occupier ...none 

the less, the psychological impact of detention is felt whether you are psychologically prepared or 

not. 

Second Question: What is the difference between convicted prisoners and the administrative? 

In the case of conviction, a release date is set by the judge's decision in an open court …while in 

the case of administrative detention, no release date is obvious, since it is up to the mood of the 

intelligence service officers to decide rather than the judge whose presence in such cases is for 

formality. 

Third Question: What is the hardest stage in your detention experience? 

Transfer of prisoners from one prison to another and the continued extension of detentions terms. 

Fourth Question: What are the most difficult situations during your imprisonment?  
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Two situations …the first when my wife gave birth to our second son and the second was when I 

received an extension of my term … although the appeal court decided to shorten the previous 

term, which gave me great hope of freedom ...in spite of my psychological readiness for the 

possibility of an extension, I was very much disappointed, especially that it came one day before 

my family's visit …and two days before my supposed release on the first of January …one learns 

not to trust the occupiers and all their illegal acts in general and that relates to administrative 

detention in particular.  

 Fifth Question: What are the physical changes that you went through in prison? 

Certainly and at the very beginning of detention were tension causes weight loss of the prisoner 

….in addition to poor health. Tension accompanied with questions about the new detention 

situation and the nature of detention …these are all reasons for loss of weight. For example, I 

myself lost 27 kg of my weight at the beginning of detention, but later I got used to the new 

situation ...other health problems are related to the prison's circumstances and its living situation 

...in Ofer and the Negev prisons, prisoners are kept in closed tents that are made of petroleum 

(plastic) ...these are very cold in winter, since there is no means of heating and very hot in 

summer, which affect the health of the prisoners …in addition to poor quality and quantity of food.  

Fourth Case: (S) is a female from Al-Khader village. She is 18 years old and single. A Tawjihi 

(Palestinian high school matriculation) student and she spent 7 months of administrative detention.  

First Question: What is the psychological effect of administrative detention on both you and your 

family? 

The administrative detention causes psychological disorders, especially that I knew nothing about 

its nature ...when I was arrested and placed under administrative detention, I was tense and 

shocked, since my release date was unknown …and my detention may last for years without any 

specific charge ...when I met my family, only through prison visits, I did my best trying to hide 

fatigue and stress …pretending to be strong and not worried of me being in jail, in order to reduce 

their worries and fear as much as I can. 

 

Second Question: What is the difference between convicted prisoners and the administrative? 

I do not know much about administrative detention and all its related laws, but the only difference 

I found is the absence of the date of release …so I kept thinking of the possibility of receiving an 

extension of my term till the last day of my first term … although I have heard that administrative 

prisoners have more rights and privileges than convicted ones, I did not see it actually on the 
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ground, since all prisoners were living the same conditions regardless of the nature of their 

detention. 

Third Question: What is the hardest stage in your detention experience? 

At the beginning of detention, I could not cope with the new reality of prison …this is beside  the  

other problems in dealing with other prisoners, since it was my first experience in prison ...the fact 

that prison is a new reality that has its own laws and rules create challenges in coping which I had 

to face in a short time …especially with the extension of administrative term which, 

psychologically, took me back to the starting point again. This state of mind  continues even after 

being informed of the release decision and the preparations that follow ....the  state of disbelief 

that develops only ends with my arrival at home and seeing my family ... administrative detention 

is a continued contradiction between the possibility of freedom and the certainty of extension.  

Fourth Question: What are the most difficult situations during your imprisonment? 

The most difficult situation was when I received an extension of my term, the same week that I met 

my family on family's visit ...I was tired trying to hide my exhaustion and my hard psychological 

state of mind, but I failed …my family was able to discover how bad I felt from the expression of 

my face ...that moment I felt torn into two  …on one hand, my difficult psychological condition as 

a result of the extension, on the other is my desire to hide these feelings from my family who were 

eager to see me in a new strong state of mind ...another difficulty was the repeated movement of 

prisoners with hands and legs cuffed while deported between prison and military courts in  a 

closed bus (called by prisoners (Bostah) while passing through different and difficult stages ...we 

then have to wait for several hours in dirty rooms with no basic life necessities, were we stay for 

three to four days until the formal trial is over and, then again, to the trip of agony back to prison. 

Fifth Question: What are the physical changes that you went through in prison? 

I say, in answer to this question, that each prisoner will suffer a series of problems,  physical and 

psychological during imprisonment …like the loss of weight, sleeping problems which kept 

bothering me ten months after my release ...I was also infected with amoeba accompanied with 

bad temper and nervousness.  

 

Fifth Case: (N) is a 42 years old male, married and the sole breadwinner of his family. He has three 

children and he spent 8 years of administrative detention with three years of conviction, making his total 

imprisonment to 11 years..  
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First Question: What is the psychological effect of administrative detention on both you and your 

family? 

It certainly has psychological effects on me, my wife and my children, who all went 

through this bad experience with me …including detention, extension of terms and the 

resulting psychological pressure ...in fact, they grew up and became matured while I was 

still in prison away from them, which bothered me a lot as a father who wanted to be by 

their side ...they also suffered nightmares caused by my arrest and the seen of the soldiers 

storming the house and beating me …my wife and my children. 

Second Question: What is the difference between convicted prisoners and the administrative? 

Convicted prisoners know their release date and they are psychologically prepared for 

that moment, whereas the administrative prisoners don’t ...administrative prisoners are 

in a continued state of waiting, since extension of terms is always expected, and they 

never feel safe until they meet their families at home ...extension of terms is up to the 

intelligence to decide rather than a judge or a court ... one might be released now and be 

arrested the same day on a checkpoint or his term might be extended on the night of his 

release …this all causes psychological disorders to prisoners who, out of frustration, 

would never plan for their future.  

Third Question: What is the hardest stage in your detention experience? 

Prison with its all stages, is full of pain …from the moment your home is attacked, 

through arrest, interrogation, detention to release ...none the less, the first stage of 

detention is the hardest ...in the case of administrative detention, each extension of term 

is the beginning of a new phase of pain and stress that is full of self concerns and 

questions about the future and its effect on the family ...the prisoner, who is also 

psychologically influenced by the extension of his term, tries to re-cope with the fact that 

he has to start counting the days again.  

Fourth Question: What are the most difficult situations during your imprisonment?  

All prison's conditions are difficult ...the most difficult situation I witnessed in prisoner 

was when a prisoner who received the news of his son's death ...another was when I saw 

a prisoner meeting his son at family visit ...another difficult situation I used to witness 

when my family visited me and the humiliation my children has to experience. 
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Fifth Question: What are the physical changes that you went through in prison? 

Contrary to other prisoners, my weight in prison increased, which is something unusual, 

since weight loss is phenomenon in prison ...the fact that I was the oldest among many 

young prisoners helped me a lot, since they did not let me do any of the hard work like 

food preparation or laundry ...with my food being served, I scarcely moved, causing my 

weight to increase ...there are also health problems that resulted from long years of 

imprisonment, like stomach and arteries problems …these illnesses increased by 

deliberate medical neglect in prison ...once these health problems are not serious  and 

with failure to treat them properly by giving prisoners pain killers only …this all 

aggravates the health situation ...for example, I was scheduled for a surgery in the 

stomach, but the prison authority continued to delay it by giving me pain relievers. 

 

Implications: 

The most important effects of the administrative detention can be summarized as the following: 

 

 Absence of charge or indictment. 

 Possibility of re-arresting after immediate release. 

 Unknown fate because of absence of exact release date.  

 Continued thinking of extension.  

 

As for the health and psychological effects, it can be summarized as the following: 

 

Health Problems: 

 Clear Loss of weight. 

 Sleeping problems during and after imprisonment.  

 Back ache, especially in the spine, due to torture.  

 Physical torture during arrest in front of family members.  

 Malaises linked to constant tense (in the stomach and arteries).  

 Bad food in quantity and quality.  

 

Psychological problems:  

 Trauma and pressure due to extension of imprisonment terms.  

 Instability due to permanent movement from one prison to another. 

 Inability to cope with the new situation.  

 Frustration due to extension of terms.  

 Permanent humiliation and oppression.  

 Absence of psychological and social stability.  

 Increase of nervousness, tension and anxiety following release from prison.  
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Discussion and Conclusion:  

A former detainee once said:  

“None of the researchers, regardless of their ability, can describe the bad psychological effects, and the 

pressure experienced by Palestinian prisoners as a result of administrative detention and repeated 

extension of terms, nor can they describe the extent of  their families' suffering, whose children fate is 

surrounded by mystery, because of the Secret File(s), and the reports of collaborators on one hand, and 

the general political situation and the mood of the military commander of the region on the other” 

(Khuffash et. el, 2008). 

 

Answers to the different questions of the study clearly uncover the degree of pressure and emotional 

agony caused by administrative detention, which is for most of the people interviewed, is a 

psychological torture, both to the prisoner and his family. This was clearly expressed by one of the 

detainees when he said that “My family members were all living nightmares after my arrest”. 

  

Regarding the differences between administrative and convicted prisoners, the study also showed that 

they all live the same conditions and go through similar procedures. Yet, the administrative prisoner, 

whose fate is usually in the hands of the intelligence, lives in a permanent state of waiting, in the 

absence of a verdict by the court. Therefore, administrative prisoners may be released and rearrested the 

same day, or their term might be extended the same night or day of their release, causing instability and 

doubling their psychological disorder. This was clearly shown in the case of the female prisoner  who 

felt shocked when she knew that she has been placed under administrative detention. 

 

Most of the studies  shoed that lack of predictability, and absence of a specific end, are all pressure and  

increasing factors associated with the event (Cohen, 1980; Baun and Davidson, 1986). 

 

Answers of the prisoners also showed that all stages of detention are difficult, with distinguished 

emphasis on the one that precedes release and when prisoners usually receive extension or renewal of 

the imprisonment term. At time of extension, prisoners are usually psychologically affected, especially 

when they think of their families who impatiently wait to see them in addition to trying to re-cope with 

prison conditions.  

  

All prisoners agreed that the prison experience is accompanied with humiliation, torture, carelessness 

and absence of appropriate medical attention and care. They also confirmed physical changes in and 

after prison, like weight loss, diseases such as stomach ache, amoeba and mental disorders, which 

continued to affects some, years after their release including bad dreams, nervousness, and stress. The 

impact of weight loss, which in many cases, reach an alarming  level, is seen as one of the main 

standards and variables, among others,  when to examine the psychological, psychical and mental 

consequence of detention (Ezzat, 1996). 

 

With regard to movement between prisons, prisoners clearly indicated that  it is used as a mean of 

pressure by occupation in order to keep the prisoner in a state of restlessness and of, psychological and 

social instability. When a prisoner is used to the new surroundings in a prison, the authorities tend to 

move him/her to another prison to prevent him/her from developing new, stable and strong social 
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relationship with other prisoners. This is a strategy used by the occupation as a tool for psychological 

torture that leads to frustration. 

 

Perhaps the most important outcome of this theoretical study: “Psychological Effects of Administrative 

Detention”, is to recommend to conducting further inclusive studies about prisoners, in addition to 

giving more attention, to social, psychological, and appropriate health care and support to the prisoners. 

It is important to note here that the imprisonment experience may lead to several types of poor 

adjustment, personality disorders, behavioral or psychological disorders, mental or physical problems or 

even a combination of some of these manifestations and disorders. 
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:عرض لكتاب  

"الحماٌة الجنائٌة لحقوق االنسان فً ظل العولمة"   

 الحلٌم بن مشريعبد . د

 أستاذ الحقوق والعلوم السٌاسٌة بجامعة بسكرة الجزائر

 

[ هـ 1431] هجري/ .م 2010مٌالدي النشر تارٌخ

 اإلسكندرٌة/الناشر الجدٌدة، مدٌنة الجامعة دار: الناشر

. سم 24 ص؛ 254: الحجم

 .صفحة 254: عدد صفحات الكتاب

 

ٌركز تلكتثج فً طٌثت صفحثته وحبر درتسته على آلٌة تلحمثٌة تلجنثبٌة لمبثدئ حقوق تْنسثن من خٕل موضع 

أدتة طبٌعٌة لقمع كل من ٌحثول تٔعتدتء على حقوق  -تلحمثٌة تلجنثبٌة-تلحمثٌة وإجرتءتتهث بثعتبثر هذه تَلٌة 

 .م من جهة أخرىتٔنسثن من جهة وعلى خصوصٌثتهث ومقومثتهث لدى شعوج تلعثل

تلكثتج تحدٌد تِثر تلذي ٌمكن أن تحدثه تلعولمة على تلتشرٌع تلجنثبً ومعرفة تِفثق تلمستقبلٌة لهذه  لقد رتم

 .تَلٌة

وٌبرز تلكتثج مشكلة أسثسٌة توتجه حقوق تْنسثن أٔ وهً تحدٌثت تلعولمة وتلسٌثدة تلوطنٌة فً تطبٌق حقوق 

هل تلتشرٌع تلجنثبً كفٌل بحمثٌة حقوق تْنسثن فً ظل تؤثٌر : لٌة فً هذت تلتسثإلتْنسثن وٌمكن تجسٌد هذه تْشكث

 تلعولمة على كل من تلقثنون تلجنثبً وقثنون حقوق تْنسثن؟

 :وتكتنؾ هذه تْشكثلٌة عدة إشكثلٌثت فرعٌة نوه إلٌه تلكتثج وهً

 ن ٌحمً حقوق تْنسثن؟أهل للقثنون خثرج تلمجثل تلجنثبً  -1

 ى تؤثٌر تلعولمة على كل من حقوق تْنسثن وتلتشرٌع تلجنثبً؟مث مد -2

 مث هً تلصعوبثت تلتً وتجهت تلحمثٌة تلجنثبٌة لحقوق تْنسثن؟ -3

 :ومن خٕل تلنظر تلى محتوٌثت تلكتثج ومضثمٌنه نجد أن تلكتثج ٌهدؾ إلى
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وم تلذي بثت ٌشكل تلعصج تلتطرق إلى موضوع حقوق تْنسثن وتؤكٌد مفردتت تلحقوق وذلك تنتصثرت للمفه-1

 .تلربٌسً فً تلحٌثة

إثرتء منظومة حقوق تْنسثن بثِفكثر تلتً تسمح بوضع تلحلول للمشثكل تلتً تكتنؾ مسٌرة حقوق تْنسثن -2

 .وتطبٌقثته تلعملٌة

 .تٔطٕع على مفهوم تلعولمة ومدى ترتبثطهث بمفهوم حقوق تْنسثن وتلتشرٌع تلجنثبً -3

رتسة موتضٌع تلكتثج على تلموتثٌق وتلنصوص تلدولٌة ونصوص تلتشرٌعثت تلجنثبٌة فً ٌعتمد تلكثتج فً د

 .تحلٌل وتفسٌر مدى إسهثم تلتصثدم وتلترتبط فً حل هذه تٔشكثلٌة

 .ٌنتهج تلكتثج تلمنهج تلوصفً تلتحلٌلً بثْضثفة تلى تلمنهج تلمقثرن

 :وٌنقسم الكتاب الى ثالثة فصول

 مبحثثنوفٌه : فصل أولً تمهٌدي

 .مثهٌة تلحق ومثهٌة تلقوتنٌن تلمرتبطة به: تلمبحث تِول

 .مثهٌة حقوق تٔنسثن: تلمبحث تلثثنً

 :وٌنقسم إلى ثٕثة مبثحث( حقوق تْنسثن وتلعولمة)ٌحمل عنوتن : تلفصل تٔول

 تْنسثنمصدر حقوق تْنسثن وتصنٌفثته وتَلٌثت ؼٌر تلجنثبٌة تلمسخرة لحمثٌة حقوق : تلمبحث تِول

 .مفهومهث ونشؤتهث ومقومثتهث وموقؾ تلمسلمٌن منهث: مثهٌة تلعولمة: تلمبحث تلثثنً

 .مقثبلة بٌن عولمة وعثلمٌة حقوق تْنسثن وأهم تلمفثهٌم وتلفروق بٌنهمث: تلمبحث تلثثلث

ه ثٕثة وفً( تلحمثٌة تلجنثبٌة لحقوق تْنسثن وأهم تلصعوبثت تلتً تعترضهث)تلفصل تلثثنً وٌحمل عنوتن 

 :مبثحث

 .تلحمثٌة تلتً ٌقدمهث قثنون تلعقوبثت لحقوق تْنسثن: تلمبحث تِول

 .تلحمثٌة تلمقدمة من قثنون تْجرتءتت تلجزتبٌة: تلمبحث تلثثنً

 .تلصعوبثت تلتً تعترض تلحمثٌة تلجنثبٌة لحقوق تْنسثن: تلمبحث تلثثلث

 تلخثتمة وتلنتثبج
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 :التوصٌات

 :ي خلص إلٌهث تلكثتج فً هذت تلمإلؾونستعرض بعض تلنتثبج تلت

إن تَلٌثت تلمسخرة فً تطبٌق حقوق تْنسثن أصٌبت بثلعقم وذلك فً ظل عدم وجود رؼبة دولٌة حضثرٌة  -1

 .لتفعٌل هذه تَلٌثت بحجة تلسٌثدة تلوطنٌة وتلقثنونٌة

 .مشكلة تلعولمة لمث فٌهث من ؼموض ذتتً حول مفهومهث وخصثبصهث ونشؤتهث -2

 .ة تلدولٌة إلى حقوق تْنسثن بثختٕؾ خصوصٌثت تلدول ومجتمعثتهثتختٕؾ تلنظر -3

ٌرى تلكثتج أن تلحمثٌة تلجنثبٌة هً درع وتقً حقٌقً ِهم حقوق تْنسثن بؽض تلنظر عن طبٌعة ووضع  -4

قثنون )أو تلقوتعد تلشكلٌة تْجرتبٌة ( قثنون تلعقوبثت)هذه تلحقوق من خٕل تلقوتعد تلموضوعٌة 

 (تبٌةتْجرتءتت تلجز

إن تلحمثٌة تلجزتبٌة هً حمثٌة سثبقة على وقوع أٌة جرٌمة لمث فٌهث من زجر ووعٌد بؤشد تلعقوبثت على من  -5

 .ٌنوي تلقٌثم بعمل ٌنتهك به حقوق تَخرٌن بؤي شكل كثن

 

   دكتوراهفً مرحلة الحث اب/ عمر الكروش. أ
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 من كل دٌسمبر/ ولتِكثنون تلذي ٌصثدؾ تلعثشر من  ذكرى صدور تْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثنبمنثسبة 

نظم مركز جٌل حقوق تْنسثن أحد أقسثم مركز جٌل تلبحث تلعلمً مسثبقة حول أفضل بحث علمً ٌتنثول  ؛عثم

 .موتضٌع تلسثعة فً مجثل حقوق تْنسثن

تلبثحثٌن من جمٌع أنحثء تلوطن تلعربً، كمث تم تحكٌم تِبحثث تلمقدمة من وقد شثرك فً هذه تلمسثبقة تلعدٌد من 

 .قبل مجموعة قٌمة من تلدكثترة وتِسثتذة من مختلؾ تلدول تلعربٌة، وتلذٌن ٌمثلون تلهٌبة تلعلمٌة للمركز

الفلسطٌنٌٌن وسبل تشغٌل األطفال ببحث تناول فٌه   /وهٌب زهٌر خلٌل من فلسطٌنولقد فثز بثلمرتبة تِولى 

تلشرق متوسطً تلثثنً  تِوروبًللمشثركة فً تلمإتمر تلشبثبً تلدولً وكانت جائزته عبارة عن ترشٌحه  الحماٌة

 .بمدٌنة ستوكهولم بثلسوٌد 2013ٌونٌو  30إلى  23تلذي سٌنعقد من 

حقوق من تلجزتبر، ببحث مشترك حول   بومدٌن سعاد عباس ولٌد وأمث تلمرتبة تلثثنٌة فكثنت من نصٌج 

وتلبثحث فً مرحلة تلمثستر ولٌد  تعٌٌن تلمحثمٌة سعثد بومدٌن مستشثرة قثنونٌة للمركز؛فتم . ةاإلنسان فً بٌئة نظٌف

 . تلمركز مسثعد رإسثء تحرٌر ، عبثس

الجزائر ودول الربٌع واقع حرٌة التعبٌر فً ببحث حول / من تلجزتبر صهٌب حجابأمث تلمرتبة تلثثلثة عثدت لـ 

 .العربً

االعتقال التعسفً واالنتهاكات الجسٌمة  ببحث حول من تلعرتق /عمر الكروشتلمرتبة تلرتبعة تحصل علٌهث 

 .لحقوق اإلنسان بالعراق

االعتقال التعسفً فً  ببحث حول من تِردن  محمد مازن العماٌرةأمث تلمرتبة تلخثمسة  فكثنت من نصٌج 

تلمإتمر تلشبثبً تلدولً تونزت حول تلبٌبة تلذي  ولقد تم ترشٌحه للمشثركة فً ،خصٌصا فً لبنان الوطن العربً و

 .2013فبرتٌر  14-10بكٌنٌث من / فً نٌروبً هذت تلشهر  إنعقد

 .كمث تحصل تلمشثركون على شهثدتت مشثركة فً تلمسثبقة
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تزتمنث مع تلٌوم تلعثلمً للبٌبة تلمصثدؾ لٌوم 

، (05/06/2013)جوتن /من شهر حزٌرتن تلخثمس

ٌعلن مركز أبحثث جٌل حقوق تْنسثن أحد أقسثم 

مركز جٌل تلبحث تلعلمً، ومخبر تلحرٌثت وتلحقوق 

فً تِنظمة تلمقثرنة بجثمعة بسكرة عن تنظٌمهمث 

: لمسثبقة أفضل بحث علمً حول موضوع

" الحـق فً بٌئة نظٌفة"

وفق تلشروط  للرتؼبٌن فً تلمشثركة تقدٌم أبحثثهم

  :تلعلمٌة تلمتعثرؾ علٌهث وفً تلتوترٌخ تلمحددة

: شروط األبحاث المقدمة ومواصفاتها . 1 

. أن ٌكون تلبحث فً تلموضوع أعٕه ؤ تقبل تِبحثث ؼٌر ذلك، وتكون بثللؽة تلعربٌة أو تلفرنسٌة -

. صفحة شثملة تلمرتجع وتلمٕحق 20أٔ ٌتجثوز تلبحث   -

بثلنسبة  11بثلنسبة للبحوث بثللؽة تلعربٌة بثلنسبة للمتن، و 14حجم  Traditional Arabicٌكتج تلبحث بخط  -

بثلنسبة  10تِبحثث بثللؽة تِجنبٌة بثلنسبة للمتن وبحجم  12بحجم  Roman Time newللهوتمش، وبخـــط 

. علمٌةللهوتمش، مع مرتعثة تلمنهج تلعلمً فً كتثبة تلمقثٔت وتلبحوث تل

. أو تنجلٌزٌة  ٌقدم مع تلبحث ملخص ٔ ٌتجثوز صفحة وتحدة بثللؽتٌن تلعربٌة أو تلفرنسٌة -

. أن ٔ ٌكون تلبحث قد سبق تلمشثركة به فً ندوتت، مإتمرتت أو تم تقدٌمه للنشر من قبل -

. تقبل تلمشثركثت تلوحٌدة فقط -

 :التوارٌخ. 2

  2013 مثرس/ آذتر 20:  آخر مهلة للتسجٌل فً تلمسثبقة- 

  2013أبرٌل / نٌسثن 20: آخر مهلة ْرسثل تِبحثث -
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(. 2013/05/ 05)  2013جوتن / حزٌرتن 05:  تثرٌخ تْعٕن عن تلنتثبج -

مثٌو تلمقبل، سٌحدد تثرٌخه / تلجزتبر خٕل شهر أٌثر/ كمث وسٌتم تنظٌم ملتقى حول تلموضوع بجثمعة بسكرة

 .ٔحقث

 

: الجوائـز. 3

: تلمركز جوتبز لّبحثث تلتً نثلت تلمرتتج تلثٕثة تِولى وتتمثل فً تَتًٌقدم 

تلمشثركة مجثنث فً مإتمرتتنث وتظثهرتتنث تلعلمٌة تلمقبلة؛ - 

تلحصول على شهثدتت مشثركة؛ - 

تلحصول على رسثبل تزكٌة للمشثركة فً دورتت فً حقوق تْنسثن؛  -

. نشر تِبحثث تلفثبزة- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز أبحثث جٌل "، من خٕل قسم حقوق تْنسثن 2012عثم لنشثطثته تلعلمٌة تلبحث تلعلمً ختم مركز جٌل 
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 الهركز ٔشبطبد 
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:ندوة علمٌة حول    

بٌن العالمٌة حقوق اإلنسان 

 والخصوصٌة اإلسالمٌة
2012كانون أول  29ٌبروت    

 

:مداخلة رئٌسة المركز  

 

 "تكرٌم اإلسالم لإلنسان وتقدٌس حٌاته"
 سرور طالبً المل. د

لقد شثع فً تِبحثث تلسٌثسٌة وتلقثنونٌة وحتى فً تلدرتسثت تٔجتمثعٌة، أن مفهوم حقوق تْنسثن قد ولد 

وتلؤٌثت تلمتحدة تِمرٌكٌة من خٕل تلفكر تلقثنونً وتلسٌثسً، فؤدت كتثبثت عدد من فً تنجلترت وفرنسث 

مثت تلفٕسفة وفقهثء تلقثنون إلى ظهور نظرة جدٌدة لطبٌعة تْنسثن، وهً تلنظرة تلتً قثدت إلى تلمسلَّن 

ل تِمرٌكً وفً إعٕن تٔستقٕ( Magna Carta) 1215تِسثسٌة فً تلوثٌقة تلعظمى تلبرٌطثنٌة لسنة 

 26تلصثدر فً )أوفً تْعٕن تلفرنسً لحقوق تْنسثن وتلموتطن ( 6  1تموز /ٌولٌو 4تلصثدر فً )

 1(.9  1أؼسطس /آج

تلحق فً تلحرٌة، وفً تلمسثوتة، وفً تِمن : " مثل" تلطبٌعٌة"ولقد كرست مختلؾ هذه تلوثثبق حقوق تْنسثن 

ومث إلى ذلك من حقوق ومبثدئ سثهمت فً ظهور حركثت )...(" وفً سٌثدة تلشعج كمصدر للسلطثت فً تلمجتمع 

، ثم مٌثثق 1919مٌثثق عصبة تِمم سنة ثورٌة وإصٕحٌة سوتء فً أوروبث أو خثرجهث، كمث دخلت مضثمٌنهث فً 

                                                           

؛ والعجالنٍ هنَر، 17-16، ص 1999، هركز الماهرة لدراسات حموق اإلنسان، الماهرة 1حهد هسلهانٍ، حموق اإلنسان فٍ لَتَا حدود الجغََر، دراسات حموق اإلنسان، رلم أ 1

: ، أنظر كذلن38ـ35، ص 1965تَروت  2عتمرَة اإلسالم فٍ أصول الحكم، دار الكجاب الجدَد، ط

Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit de 

Montpellier I, 1999, voir webmaster@memoireonline.com 

mailto:webmaster@memoireonline.com
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وفً كل تلوثثبق تلدولٌة لحقوق   194، وتْعٕن تلعثلمً لحقوق تْنسثن سنة 1945منظمة تِمم تلمتحدة سنة 

    1.تْنسثن

ؼٌر أن حقوق تْنسثن على خٕؾ مث ٌدعً تلبعض، لٌست ولٌدة هذه تْعٕنثت ؤ مختلؾ تلوثثبق تلدولٌة 

تلصثدرة عن منظمة تِمم تلمتحدة، ِن تْنسثن تجتمثعً بطبعه وتلعٕقثت تٔجتمثعٌة كثنت  لحقوق تْنسثن

.  ؤزتلت تحتثج إلى ضوتبط وأسس تحكمهث

فثلدترس لتثرٌخ تلعٕقثت تْنسثنٌة ٌجد أن لكل مجتمع مهمث كثنت درجته فً تلرقً أو تلتؤخر حظه من تلمبثدئ 

تد، ومعثمٕتهم لبعضهم تلبعض، تجد هذه تلمبثدئ جذورهث وتِسس تلتً تقوم تلقثنونٌة تلتً تنظم تصرفثت تِفر

  2.علٌهث فً أؼلبٌة تلدٌثنثت وتلفلسفثت وتلثقثفثت

بعٌدة تلمدى تلزمنً عبر تلتثرٌخ تلطوٌل وتلثري ، وعلٌه فإن مصثدر حقوق تْنسثن بوجه عثم عمٌقة تلجذور

تلسمثوٌة وتلرسثبل  تلشرتبعِنهث تمتد لتشمل كل تلفلسفثت فً تلمجتمعثت تلقدٌمة وتلحدٌثة، وجمٌع  ؛لٓنسثنٌة جمعثء

. تْلهٌة

مخلوقث مكرمث من هللا تعثلى، وتلنتٌجة تلحتمٌة لهذت تلتكرٌم هو كون حٌثته مقدسة وتحمٌهث هو تْنسثن فً تْسٕم ؾ

أو ولً أمر أو ذوي تلنفوذ أو من تِقثرج أو تلشخص  تتكمحدود شرعٌة ممث ٔ ٌترك تلمجثل ِي مخلوق كثن، ح

وسوؾ نتوسع . أو مث إلى ذلك فً تقرٌر جوتز تلقضثء علٌهث ِي سبج كثن من دون توفر تلشروط تلشرعٌة... نفسه

 :فٌمث ٌلً فً هثتٌن تلنقطتٌن

تكرٌم اإلسالم لإلنسان  : أوال

فً أحسن تقوٌم، ونفخ فٌه من روحه، وأسجد له مٕبكته وسخر له  لقد كرم هللا سبحثنه وتعثلى تْنسثن، فخلقه بٌده

مث فً تلسموتت ومث فً تِرض، وجعله خلٌفة عنه وزوده بثلقوة وتلموتهج لٌسود وٌسٌطر على تِرض بمث ٌنفع 

 3.تلنثس، ولٌصل إلى أقصى مث قدر له من كمثل مثدي وترتقثء روحً

تلتكرٌم وتلمعثنً وتِلفثظ تلمشتقة من جذر تلكلمة فوردت فً نحو ولقد ورد فً تلقرآن تلكرٌم لفظ تلكرتمة و

﴿ولقد كرمنث بنً آدم وحملنثهم فً تلبر وتلبحر ورزقنثهم من تلطٌبثت : عشرٌن آٌة منهث مث جثء بصرٌح تللفظ

                                                           

   : لهراجعة لائهة االجفالَات الدولَة الصادرة عن هنظهة األهم الهجحدة، أنظر الهولع الرسهٍ للهفوضَة الساهَة لحموق اإلنسان 1

Haut Commissariat aux droits de l'Homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm 

 . 6، ص 1986هحهد الصادق العفَفٍ، اإلسالم والعاللات الدولَة، الطتعة الثانَة، دار الرائد العرتٍ، تَروت لتنان، .د 2

هركز الماهرة الحق لدَم، وثائق حموق اإلنسان فٍ الثمافة اإلسالهَة، : ، وغانم جواد7، ص 2002، 3فمه السنة، الهجلد الثالث، دار اتن كثَر، دهشق، ط: أنظر السَد ساتق  3

.  23، ص 2000لدراسات حموق اإلنسان، الماهرة، 

http://www.ohchr.org/french/contact.htm
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ٌستنبط منهث ﴿لقد خلقنث تْنسثن فً أحسن تقوٌٍم﴾، أو بعبثرتت : وفضلنثهم على كثٌر ممن خلقنث تفضٌٕ﴾، وقوله كذلك

 1.﴿ وإذت قثل رُبَك للمٕبكِة إنًِّ جثعٌل فً تِرض خلٌفًة﴾: ذلك كمث فً قوله

ومن جهة أخرى فإن تلنبً محمد علٌه تلصٕة وتلسٕم، هو تلذي تنتشل إنسثنٌة تْنسثن من تلهدر وتلضٌثع، وبنى 

أٔ ٔ (: "... ص)أصله ببٌثنه تلنبوي، فقثل تلعٕقثت تْنسثنٌة على تلرحمة وتلترتحم، وأسس لكرتمة تْنسثن ووحدة 

 2.. ".فضل لعربً على أعجمً، ؤ لعجمً على عربً، ؤ ِحمر على أسود، ؤ أسود على أحمر، إٔ بثلتقوى

فقثل " إنهث جنثزة ٌهودي: "تكرٌمث، فقثل له بعض أصحثبه( ص)كمث ٌروى أنه مرت به جنثزة ٌهودي فوقؾ لهث 

، فثلرسول علٌه تلصٕة وتلسٕم قدوة للرحمة وتلترتحم وهو تلذي قثل تلقرآن فً "ألٌست نفسث: "تلنبً تِمٌن تلكرٌم

  3.﴿ومث أرسلنثك إٔ رحمًة للعثلمٌن﴾: وصفه

وعلٌه فإن تْنسثن فً تْسٕم مكرم بؤصل خلقه ولٌس مند نزول تلرسثلة تلمحمدٌة، وأبعد من ذلك فإن هذت 

أو مث إلى ... عنصر، ؤ بجنس دون جنس،  ؤ بلون دون لون ؤ بدٌن دون دٌنتلتكرٌم لٌس خثصث بعنصر دون 

 4.ذلك، بل تلبشرٌة جمعثء سوتء فً حق تلتكرٌم

وتنطٕقث ممث تقدم فإن تلكرتمة تْنسثنٌة قد قررهث تلقرآن تلكرٌم وتلسنة تلنبوٌة تلشرٌفة بدون تمٌٌز أو تستثنثء لكل 

وعبر هذه تلرإٌة تْسٕمٌة لٓنسثن تلذي ُخلق لٌكون خلٌفة هللا فً تِرض، ٔ ٌجوز . من ٌتحقق فٌه معنى تْنسثنٌة

أو مث ...أن ٌضطهد أو ٌظلم، أو تسلج حرٌته، أو ٌعثمل بطرٌقة تمٌزه على أسثس تللون أو تلجثه أو تلعرق أو تلقومٌة

.  إلى ذلك

تلعلً تلقدٌر وتحقٌق أهدتفه وبلوغ ؼثٌته، وفر ومن جهة أخرى ولكً ٌتمكن تْنسثن من أدتء مهثمه تلتً كلفه بهث 

تلقثنونً /له تْسٕم جمٌع عنثصر تلنمو ومنحه كثفة حقوقه ضمن منظومة حقوق تتخذ صفة تْلزتم تِخٕقً

ٔ تستقٌم تلحٌثة ضرورة فطرٌة أسثسٌة وتتنثسج وموقع تلكرتمة تلمتؤصلة فٌه، وهذت مث ٌفسر تعتبثر تكرٌم تْنسثن 

 5.ر من كونهث حقوقث مجردة مفروضةبدونهث أكث

 

                                                           

 .30، سورة التمرة اآلَة 4، سورة الجَن اآلَة 70أنظر علً الجوالٍ سورة اإلسراء اآلَة  1

هة، سلسلة دورَة جصدر كل شهرَن عن وزارة َسرٌ هحهد أرشد، حموق اإلنسان فٍ ضوء الحدَث النتوٌ، كجاب األ. جمدَم عهر عتَد حسنه لكجاب أ: أخرجه اإلهام أحهد، أنظر 2

 .7، ص2006، السنة السادسة والعشرون، 114األولاف والشؤون اإلسالهَة، لطر، العدد 

 .107سورة األنتَاء اآلَة  3

 .19اإلهام هحهد أتو زهرة، العاللات الدولَة فٍ اإلسالم، دار الفكر العرتٍ، الماهرة، ص  4

 . 19ص غانم جواد، الهرجع الساتق  5



-   

  2013فيرفري /شباط 1العدد   –مجلة جيـل حقوق إلانسان   -مركـز  جـيل البحـث العلمـي   

 

        

168 

 تقدٌس اإلسالم لحٌاة اإلنسان : ثانٌا

فً " فحفظ تلنفس"ٌعتبر تلحق فً تلحٌثة من تلمنظور تْسٕمً أسثس وركٌزة كل حقوق تْنسثن تِخرى، 

ت ٌستلزم تْسٕم ٌتجثوز حفظهث حٌة بثلمعنى تلمثدي تلذي ٌستوي فٌه تْنسثن مع ؼٌره من تلكثبنثت تلحٌة، وإنم

.  لحفظ هذه تلنفس تلمحثفظة على تلضرورتت تلفطرٌة ومختلؾ تلحقوق تلتً تجعل حٌثتهث حٌثة إنسثنٌة حقٌقٌة ؤبقة

وأبعد من ذلك فإن تلحفثظ على أنفسنث أو تلنفس تلبشرٌة بصفة عثمة فً تْسٕم هً فرٌضة ولٌس مجرد حق، 

ن ٌكون جنٌنث فً رحم أمه، فإنه من وتجبه كذلك أن ٌحثفظ على بمعنى أن تْنسثن مثلمث له تلحق فً تلحٌثة مند أ

. حٌثته أو حٌثة ؼٌره مهمث كثنت سلطته أو درجة قرتبته، وعلٌه حرم تْسٕم تلقتل وتٔنتحثر، كمث حرم تْجهثض

ه وتعثلى ، نكتفً ببعض منهث فٌقول سبحثن1وتِدلة تلشرعٌة تلتً تحرم تلقتل بشتى أنوتعه كثٌرة فً تلقرآن تلكرٌم

ثُكم ِبِه لَعلَُكم َتعِقلوَن﴾، أو فٌمث : فٌمث ٌخص تلقتل بصفة عثمة ﴿ ؤ َتقُتلوت تلنفس تلتً حّرَم هللا إَِّٔن ِبثلحِق ذتلُِكم َوصَّن

ومن ٌفعل ذلك عدوتنث وظلمث فسوؾ نصلٌه نثرت وكثن  ◊﴿ؤ تقتلوت أنفَسكم إن هللا كثن بكم رحٌمث : ٌخص تٔنتحثر

﴿ ؤ تقتلوت أؤدكم خشٌَة إمٍٕق نحن نرزقهم وإٌثكم إن : ٌسٌرت﴾، و أخٌرت فٌمث ٌخص تْجهثض ذلك على هللا

هم كثن ِخطًبث كبًٌرت﴾، أو قوله ََ   2.﴿ ؤ َتـقتلوت أؤَدُكـم من إمٍٕق نحن نرُزقُُكم وإٌثُهم﴾: قتَل

، ....ض تلنظر عن جنسهث أو لونهثومن جهة أخرى، فلقد سوى تْسٕم بٌن تلبشرٌة مجتمعة وتلنفس تلوتحدة بػ

﴿من قتل نفسث بؽٌر نفس : فثعتبر قتل تلنفس تلوتحدة من دون وجه حق بمثثبة قتل تلبشرٌة كلهث فقثل سبحثنه وتعثلى

  3.أو فسثٍد فً تِرض فكؤنمث قتل تلنثس جمٌعث ومن أحٌثهث فكؤنمث أحٌث تلنثس جمٌعث﴾

نه وتجج ثثبت فً إفً تلدفثع عن نفسه، بل أبعد من ذلك ٌقول تلبعض ولكن فً تلمقثبل ٌعطً تْسٕم للفرد تلحق 

حثلة تٔعتدتء على نفسه أو عرضه أو حتى مثله، فسنت تلشرٌعة تْسٕمٌة تلقصثص كعقوبة للقتل أو تلجرح تلعمد 

ٌث أولً تِلبثج ﴿ ٌؤٌهث تلذٌن آمنوت كتج علٌكم تلقصثص فً تلقتلى﴾، ﴿ ولكم فً تلقصثص حٌثة : لقوله سبحثنه وتعثلى

﴿وكتبنث علٌهم فٌهث أن تلنفَس : لعلكم تتقون﴾، ﴿فمن تعتدى علٌكم فثعتدوت علٌه بمثل مث تعتدى علٌكم ﴾ وقثل أٌضث

ِن وتلُجُروَح قصثٌص ﴾ َِ وتلعٌَن بثلعٌِن وتِنَؾ بثِنِؾ وتٌُِذَن بثُِذِن وتلِسنَّن بثلسِّ َِ   4.بثلنفِس

ن هللا سبحثنه وتعثلى ٌتوعد قثتل تلنفس بؤعظم تلعقوبثت فً ٌوم تلدٌن ورؼم هذت تلعقثج تلدنٌوي تلصثرم فإ

﴿ومن ٌقتل مإمنث متعمدت فجزتإه جهنم خثلدت فٌهث : وتلمتمثلة فً تلخلود فً جهنم وؼضج هللا علٌه ولعنته، فٌقول

                                                           

 .14ـ7راجع السَد ساتق، الهرجع الساتق، ص  1

. 151، سورة األنعام اآلَة 31، سورة اإلسراء اآلَة 30و 29، سورة النساء اآلَة 151سورة األنعام اآلَة : أنظر علً الجوالٍ 2

. 33سورة الهائدة اآلَة  3

، ولكن َجب اإلشارة فٍ هذا الهمام تأن المصاص فٍ المجل أو الجرح العهد ال َمَهه ئال أولو 45ة اآلَة ، سورة الهائد194و 179و 178سورة التمرة، اآلَة : أنظر علً الجوالٍ 4

 .32األهر، أٌ الحاكم الشرعٍ، أنظر السَد ساتق، الهرجع الساتق، ص 
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ة حتى فً تلقتل كمث لم ٌعؾ سبحثنه وتعثلى تلقثتل من تلمسإولً. وؼضج هللا علٌه ولعنه وأعد له عذتبث عظٌمث﴾

﴿ ومث كثن لُمإِمٍن أن ٌقُتَل ُمإمًنث إٔ خطبثً ومن قتل مإمًنث خطبثً فتحرٌُر رقبٍة مإمنٍة وِدٌٌة ُمَسلَّنَمٌة إلى : تلخطؤ لقوله

 1.أهله﴾

قد أكد على قدسٌة تلحٌثة فحرم كل من تلقتل وتٔنتحثر ( ص)وبثلرجوع إلى تلسنة تلنبوٌة تلشرٌفة فإن تلرسول 

فً ( ص)، وأوصى "كل تلمسلم على تلمسلم حرتم دمه وعرضه ومثله(: "ص)ض وتلدلٌل على ذلك قوله وتْجهث

، كمث رفض علٌه ..."إن دمثءكم وأموتلكم حرتم علٌكم كحرمة ٌومكم هذت فً شهركم هذت فً بلدكم هذت: "حجة تلودتع

.  تلصٕة وتلسٕم إقثمة تلحد على تمرأة ؼثمدٌة زتنٌة قبل أن تضع حملهث

أبعد من ذلك فإن تْسٕم قد جعل لٓنسثن حرمة وقدتسة أعظم من حرمة تلكعبة وٌتضح ذلك من قول تلرسول 

مث أطٌبك وأطٌج رٌحك، ومث أعظمك : "صلوتت هللا وسٕمه علٌه، حٌنمث وقؾ تجثه تلكعبة، وأخذ ٌخثطبهث بقوله

 2".مثله ودمه: ن حرمتكوأعظم حرمتك، وتلذي نفس محمد بٌده لحرمة تلمإمن عند هللا أعظم م

: " قد وصى جٌوشه بعدم تلَمثِل بثلموتى أو قتل تِطفثل تِبرٌثء فقثل( ص)أمث فً حثل تلحروج، فإن تلرسول 

، كمث "سٌروت بثسم هللا فً سبٌل هللا وقثتلوت أعدتء هللا ؤ تؽلوت ؤ تؽدروت ؤ تنفروت ؤ تمثلوت ؤ تقتلوت ولٌدت

 3".ٔ ٌعترض أحدكم أسٌر أخٌه فٌقتله : " وتلسٕم بعدم قتل تِسرى، فقثلوصى علٌه تلصٕة 

حثت تْسٕمٌة ومث أسفرت ؤسٌمث بعد تشتدتد تلمعثرك خٕل تلفتو( ص)وحرصث على تطبٌق تعثلٌم تلرسول 

لسمحثء، عنهث من ضحثٌث ودمثر ومث رتفق تلمجثهدٌن من نشوة تٔنتصثر تلتً أنستهم فً بعض تِحٌثن رسثلتهم ت

إنك : " ٌزٌد بن أبً سفٌثن، قثبٕ: توجٌهثت إلى قثبد جٌش تلمسلمٌن فً تلشثم( رض)بعث تلخلٌفة أبو بكر تلصدٌق 

إنً أوصٌك بعشر، ٔ تؽدر ؤ تمثل، ؤ تقتل هرمث ... ستجد قومث حبسوت أنفسهم هلل فذرهم ومث حبسوت أنفسهم له

 4."بعٌرت، ؤ تحرقوت نخٕ ؤ تخربوت عثمرتؤ تمرأة، ؤ ولٌدت، ؤ تعقرن شثة ؤ 

تمضوت بثسم هللا على عون هللا وبتؤٌٌده، : "قثدة جٌوشه قثبٕ( رض)، وصى عمر بن تلخطثج هوفً تٔتجثه نفس

ومث تلنصر إٔ من عند هللا، وألزموت تلحق وتلصبر ؤ تعتدوت إن هللا ٔ ٌحج تلمعتدٌن، ؤ تجبنوت عند تللقثء، ؤ 

وت عند تلقدرة، ؤ تسرفوت عند تلؽلبة، ؤ تقتلوت شٌخث ؤ تمرأة ؤ ولٌدت، وتحذروت قتلهم إذت تلتقى تلجمعثن تمثل

 5".وعند شن تلؽثرتت

                                                           

 .92و 93سورة النساء، اآلَة  1

.  65،  ص 1986اإلسالم والعاللات الدولَة، الطتعة الثانَة، دار الرائد العرتٍ، تَروت لتنان، : هحهد الصادق العفَفٍ.أنظر د 2

. 34ـ33اإلهام هحهد أتو زهرة، الهرجع الساتق، ص  3

. 77، ص 1987ة ، الماهر1عتد العزَز هحهد سرحان، اإلطار المانونٍ لحموق اإلنسان فٍ المانون الدولٍ العام، ط 4

 . 58ـ57، ص . عهر صدوق،  دراسة فٍ هصادر حموق اإلنسان، دَوان الهطتوعات الجاهعَة، الجزائر. د 5
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 :الخالصة

وأكبر ثورة فكرٌة تفوقت على كل  تً عثلمً تً تْسٕم رسثلة سمثوٌة إنسثنٌة شثملة وخثلدة، أحدث أعظم تنقٕجٌعتبر 

مثعٌة وتلفلسفٌة وتلقوتنٌن تلوضعٌة، ِنه كرم تْنسثن ومنحه كثفة حقوقه لٌعٌش حٌثة كرٌمة وعثدلة تلنظرٌثت تٔجت

. توفق بٌن تلمثدة وتلروح وتلدٌن وتلدنٌث معث

هو أول دتع إلى وحدة تلبشرٌة وتِخوة تْنسثنٌة تلمطلقة، وهً دعوة إنسثنٌة ( ص)فثلرسول تِكرم محمد 

تربة تلعصبٌثت وتلقٌود تلجثبرة وجمع تلنثس تحت لوتء وتحد من هدى هللا، وفً ظل عثلمٌة أسثسهث تلسٕم ومح

. رسثلة كثملة وشثملة هً شرٌعة هللا

وعلٌه فإن تْسٕم قد قرر حقوق تْنسثن مند أكثر من أربعة عشر قرنث من تلزمن على نحو ٌتفوق على كل 

وحدٌثث، إذ شمل كثفة تلحقوق وأضثؾ  إلٌهث أخرى وصثؼهث تٔتجثهثت تلوضعٌة تلتً عرفهث تلفكر تلقثنونً قدٌمث 

. بكل روعة وحكمة
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:توصٌات الندوة العلمٌة  

 حقوق اإلنسان بٌن العالمٌة والخصوصٌة اإلسالمٌة

2012كانون أول  29ٌبروت    

 

م ــن الرحًـم هللا الرحمـبس

 

من عرض تِورتق تلبحثٌة وتلمنثقشثت حول عثلمٌة حقوق تْنسثن  طوٌلبعد ٌوم 

 :وتلخصوصٌة تْسٕمٌة، تم صٌثؼة تلنتثبج تلتثلٌة

    لقد قرر تْسٕم حقوق تْنسثن مند أكثر من أربعة عشر قرنث من تلزمن على

نحو ٌتفوق على كل تٔتجثهثت تلوضعٌة تلتً عرفهث تلفكر تلقثنونً قدٌمث 

وحدٌثث، إذ شمل كثفة تلحقوق وأضثؾ إلٌهث أخرى وصثؼهث بكل روعة 

 وحكمة؛

  تْنسثن، ِن تِسثس تلقثنونً لهذه تلعثلمٌة تشكك تلدول تْسٕمٌة بصفة عثمة فً عثلمٌة حقوق

وتلمتمثل فً تلوثثبق تلدولٌة لحقوق تْنسثن، ٌحتوي على بعض تلمبثدئ تلمنثقضة للمبثدئ وللقوتنٌن 

ولّعرتؾ تْسٕمٌة من جهة، وِنهث لم تشثرك فً وضعهث من جهة أخرى؛ 

   فٌة وتطثلج بؤن ٌعترؾ لهث بهذه تلخصوصٌة تتمسك تلدول تْسٕمٌة بتمٌزهث وخصوصٌتهث تلدٌنٌة وتلثقث

 .وأن ٌسمح لهث بثلمسثهمة فً بنثء نظرة عثلمٌة لحقوق تْنسثن من دون أي خضوع

  لم تتوصل حقوق تْنسثن بعد إلى تلعثلمٌة نظرت ٔختٕؾ تلثقثفثت ومعثٌٌر تلقٌم وتِخٕق بٌن تلدول

 ة لكل كثبن بشري من دون تمٌٌز؛وتِمم، وعلٌه فثن حقوق تْنسثن لٌست عثلمٌة بل موجه
 

:وانطالقا من كل ما تقدم، تم صٌاغة التوصٌات التالٌة  

  تلمطثلبة بثلخصوصٌة ٔ ٌعفً تلدول تْسٕمٌة من تطبٌق وكفثلة تحترتم حقوق تْنسثن تِسثسٌة دتخل

أرتضٌهث، خثصة وأن تْسٕم قد شكل ثورة حقٌقٌة فً هذت تلمجثل؛  

  لكً ترقى حقوق تْنسثن إلى تلعثلمٌة ٌجج أن ٌكون تحترتم أحكثم ومبثدئ تلقثنون تلدولً لحقوق تْنسثن

عثلمٌث، دون تلكٌل بمكٌثلٌن ؤ تلتؽثضً على تٔنتهثكثت تلجسٌمة تلتً ٌتعرض لهث تلمسلمٌن فً بورمث، 
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منظمة تِمم لذت ندعو  نت؛أو تلفلسطٌنٌٌن فً قطثع ؼزة، أو أي جنس بشري فً أي رقعة جؽرتفٌة كث

 تلمتحدة بجمٌع أجهزتهث وآلٌثتهث وكل تلمجتمع تلدولً لعدم تٔنحٌثز لطرؾ سٌثسً أو دٌنً دون آخر؛

  ٌمكن أن تتحقق عثلمٌة حقوق تْنسثن إٔ عن طرٌق تْسهثم تلفعلً وتلفعثل لجمٌع تلثقثفثت لتحدٌد ٔ

مشثركة تلدول تْسٕمٌة فً أعمثل تِمم تلمتحدة ٌعطً مضمون تلقٌم تلمشتركة لٓنسثنٌة بحٌث زٌثدة 

 دفعث هثبٕ لٕعترتؾ ولٕحترتم تلعثلمً لحقوق تْنسثن؛

  ضرورة أخد تلطثبع تلعثلمً لحقوق تْنسثن بثٔعتبثر تلتمٌز تلثقثفً وتلدٌنً لكل تلدول وتلحضثرتت ِن

من بخصوص حقوق تْنسثن، " رتَخ"تحترتم خصوصٌثت تلخصوصٌة أمر وتقعً ٔ ٌمكن تجثهلهث و

 :شأنه أن

ٌإدي إلى تعمٌق تلتفثهم وتلمودة وتلتآلؾ بٌن تِفرتد وتلجمثعثت وتلشعوج؛  -

 ٌمنع تلكرتهٌة وتلحقد وتلعنؾ وعدم تلتسثمح وتٔزدرتء بٌن تلشعوج وأفرتد تلمجتمع تلدولً وتلدتخلً؛ -

 ٌزٌد من تٔحترتم تلمتبثدل بٌن مختلؾ تلثقثفثت وتِدٌثن؛ -

تلتمٌز ري تحترتم حقوق تْنسثن وحرٌثته تِسثسٌة، وكذلك تلفهم تلمتبثدل لهذه تلحقوق وتلحرٌثت، ؾٌث -

لٌس عثمٕ معوقث للتآلؾ بٌن تِمم وتلشعوج، بل ـ بثلعكس ـ هو عثمل من عوتمل  تلثقثفً وتلدٌنً

 .ول وتلشعوجتْثرتء تلمتبثدل وتلتفثعل تلمشترك للحٌثة تلثقثفٌة تلدولٌة وللعٕقثت بٌن تلد

  وفً تِخٌر ٌجج أن ٔ ٌتوقؾ عملنث عند تقٌٌم هذت تلوضع لذت قررت تلطرفثن تلمنظمثن لهذه تلتظثهرة

 :جامعة آرٌس ومركز أبحاث جٌل حقوق اإلنسان العمل معا من أجل: تلعلمٌة
 

جٌل  تشجٌع تلدرتسثت وتِبحثث تلعلمٌة فً مجثل حقوق تْنسثن، ولهذه تلؽثٌة سٌصدر مركز أبحثث .1

 ؛2013فٌفري / حقوق تْنسثن أول عدد من مجلة جٌل حقوق تْنسثن خٕل شهر شبثط

فتح تختصثص جدٌد فً جثمعة آرٌس لدرتسة تلقثنون تلدولً وتلعٕقثت تلدولٌة، ٌحثضر فٌه نخبة من  .2

رتؾ تلبثحثٌن وتِسثتذة تلعرج تلمشكلٌن للهٌبة تلعلمٌة فً مركز أبحثث جٌل حقوق تْنسثن، تحت تْش

 تلمبثشر لربٌسة تلمركز؛

لمركز كلٌثت تلحقوق تلشرٌكة تلذي نزعم تنظٌمه مع دولً تلمإتمر ندعوكم للمشثركة وتلحضور لل .3

حقوق اإلنسان فً ":  تحت عنوتن 2013أبرٌل / نٌسثن   -5من بثلجزتبر أبحثث جٌل حقوق تْنسثن 

" ظل التغٌرات العربٌة الراهنة

 / http://www.jilrc.com:الرابط التالًهذا المؤتمر فً  نتفاصٌل عكل الجدون ت

عمر الكروش. أ: المقرر  
 

http://www.jilhrc.com/vb/
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جثمعة آرٌس : ٌنظم مركز أبحثث جٌل حقوق تْنسثن أحد أقسثم مركز جٌل تلبحث تلعلمً مع شركثبه

تلجزتبر؛ مإتمرت دولٌث بتثرٌخ / ورقلة: جثمعة قثصدي مربثحو تلجزتبر/ بسكرة: لبنثن، جثمعة محمد خٌضر/ببٌروت

". حقوق تْنسثن فً ظل تلتؽٌرتت تلعربٌة تلرتهنة: " أبرٌل تلمقبل، حول  -5

من عشرة دول عربٌة  بثحثث ونثشطث فً مجثل حقوق تْنسثن 90وسٌشثرك خٕل هذت تلمإتمر مث ٌزٌد عن 

تلجزتبر، لبنثن، لٌبٌث، تلعرتق، فلسطٌن، تونس، لٌبٌث، تْمثرتت تلعربٌة تلمتحدة، تلٌمن، مصر؛ فرنسث : وهً

. وتلدتنمثرك

وسٌتخلل تلمإتمر جلسثت علمٌة وورش عمل تعثلج وضع حقوق تْنسثن فً تلوطن تلعربً بعد تلتؽٌرتت 

. تلسٌثسٌة تلتً تعرضت لهث تلمنطقة

 تقدٌمال: الأو

مع وأعقثج تلحرج تلعثلمٌة تِولى  ه فًنأحقوق تْنسثن على مدى عقود طوٌلة شؤنث دتخلٌث، إٔ  حمثٌةقد ظلت ل

توفٌر تلحمثٌة  من خٕلشهدت قضٌة حقوق تْنسثن نقلة نوعٌة  ،"عصبة تِمم"قٌثم وبدتٌة عصر تلتنظٌم تلدولً 

تم بقضٌة حقوق تْنسثن فً إطثر عصبة تِمم جزبٌث ومحدود ومع ذلك فقد ظل تٔهتم. معثهدتت دولٌةبوضع 

.  تلنطثق وتلفثعلٌة

تشٌر صرتحة إلً مسبولٌة تلمجتمع تلدولً ككل فً إقرتر وحمثٌة  دولٌةٌثثق تِمم تلمتحدة أول وثٌقة ولقد كثن م

ر آلٌثت مختلفة حقوق تْنسثن ووضع نظثم دولً عثمث وشثمٕ لتحدٌد مضمون هذه تلحقوق وتلعمل على تبتكث

. لحمثٌتهث ودعمهث

تْجرتءتت تلحكومٌة  ضمثنثت عثلمٌة تحمً تِفرتد وتلجمثعثت من" نهثأعلى لذت عرؾ تلبعض حقوق تْنسثن 

." تلتً تمس تلحرٌثت تِسثسٌة وتلكرتمة تْنسثنٌة
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وتلدول، تلتً تتمتع تِول على عثتق تلحكومثت  حترتم حقوق تْنسثن فً تلمقثمتٌقع وتجج حمثٌة وومع هذت 

تلدولٌة تخثطج  وعلٌه فإن تلدسثتٌر وتلموتثٌقٌعٌشون فً حدود إقلٌمهث، تلذٌن  بمقثدٌر تلسلطة وتلسٌثدة على تِفرتد

 .وتلزمهم على ضمثن تلحقوق تِسثسٌة لموتطنٌهثعثدة تلدول وتلحكومثت على وجه تلخصوص؛ 

شهدت تلعدٌد من حقوق تْنسثن فً تلدول تلعربٌة، كمث  ولقد كثر تلحدٌث فً تلسنوتت تِخٌرة، عن تردي وضع

تنتفثضثت للشعوج ضد تِنظمة تلتً كثنت تحكمهث وتلتً مر على بقثءهث فً ، 2011منذ مطلع تلعثم  هذه تلدول

كثن سقوط بعض هذه تِنظمة قد أعطى ؾ ...تلحكم عقود طوٌلة كثنت فٌهث أوضثع حقوق تْنسثن فً أسوء حثٔتهث

بحقوقه وحرٌثته تِسثسٌة تلتً فٌهث دٌمقرتطٌة ٌتمتع تلموتطن و ستحظى بؤنظمة جدٌدة هثبؤن تلمنطقة عوجشلتِمل 

 .، ؼٌر أن وتقع تلحثل ٔ ٌبشر بذلكحرم منهث لسنوتت عدٌدة

وفً تلمقثبل تتبعت دول عربٌة أخرى، نهج تْصٕحثت تستدرتكث ِي تنتفثضة أو تحرك شعبٌث، فعدلت من 

 .  دخلت علٌهث أحكثمث أكثر دٌمقرتطٌة ومرتعثة لمبثدئ حقوق تْنسثنتشرٌعثتهث وأ

" حقوق اإلنسان فً ظل التغٌرات العربٌة الراهنة"  إشكثلٌةلمعثلجة تلحثلً ٌهدؾ تلمإتمر ومن هذت تلمنطلق 

: درتسة تلمحثور تلتثلٌة ة بعد تلثورتت تلشعبٌة تِخٌرة من خٕلدول تلعربًتلفً لدرتسة وضع حقوق تْنسثن 

 الوضع الراهن لحقوق اإلنسان فً األنظمة العربٌة المخلوعة : المحور األول

 وضع حقوق تْنسثن فً تونس -

 وضع حقوق تْنسثن فً مصر -

 وضع حقوق تْنسثن فً تلٌمن -

 وضع حقوق تْنسثن فً لٌبٌث -

 : وضع حقوق اإلنسان فً األنظمة العربٌة التً تبنت اإلصالحات: المحور الثانً

 وضع حقوق تْنسثن فً تلجزتبر -

 وضع حقوق تْنسثن فً تلمؽرج -

 وضع حقوق تْنسثن فً تلكوٌت -

 وضع حقوق تْنسثن فً تِردن -

 مستقبل حقوق اإلنسان فً الوطن العربً: المحور الثالث

 تلثورتت تلعربٌةنسثن بعد تطور حقوق تْ -

 تفعٌل دور تلمٌثثق تلعربً لحقوق تْنسثن -
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 البرنامج األولً : ثانٌا

 

 2013أبرٌل / نٌسان  5الجمعة 

: االفتتاح الرسمً

 17:00 – 18:00  التسجٌل 

 18:00 – 19:30الكلمات 

 

 

 2013أبرٌل /نٌسان 6السبت 

العربٌة المخلوعة الوضع الراهن لحقوق اإلنسان فً األنظمة : المحور األول

 مصرو وضع حقوق تْنسثن فً تونس / 00: 9 – 30: 10 : الجلسة األولى

 وفلسطٌن وضع حقوق تْنسثن فً تلٌمن لٌبٌث/  30: 10 – 00: 12:   الجلسة الثانٌة

 00: 12 – 00: 13: استراحة

 وضع حقوق اإلنسان فً األنظمة العربٌة التً تبنت اإلصالحات: المحور الثانً

 وضع حقوق تْنسثن فً تِردن تلمؽرج وتلعرتق/ 00: 13 – 30: 14 : الجلسة الثالثة

تلجزتبر وضع حقوق تْنسثن فً /  30 : 14 – 00: 16: الجلسة الرابعة

 00: 16 – 00: 17: استراحة الغداء 

 30: 17 – 00: 20: جولة  سٌاحٌة
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 2013أبرٌل /نٌسان 7األحد 

حقوق اإلنسان فً الوطن العربً مستقبل : المحور الثالث

  تطور حقوق تْنسثن بعد تلثورتت تلعربٌة/ 00: 9 – 30: 10 : الجلسة األولى

تفعٌل دور تلمٌثثق تلعربً لحقوق تْنسثن /  30: 10 – 00: 12:   الجلسة الثانٌة

 00: 12 – 00: 13: استراحة

 

 00: 9 – 00: 11 : ورش العمل

 فً تلوطن تلعربًحقوق تلمرأة  : الورشة األولى

 آلٌثت تعزٌز حمثٌة حقوق تْنسثن فً تلوطن تلعربً : الورشة الثانٌة

تعزٌز حمثٌة حقوق تْنسثن فً تلجزتبر : الورشة الثالثة

 

 00 : 13 – 00: 14 تة الختامٌة واإلعالن عن التوصٌاالجلس
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