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 بأن اهدؼاف حاٌ في اإلاظؤليت وامل الباحث ويخحمل ،كبل مً جيؼس ولم حدًدة جىىن  أن 

 .مؤجمس أو أخسي  مجلت ؽلى لليؼس مؾسوضت أو ميؼىزة مظاهمخه
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 وؼسها كبل الؾلمي للخحىيم واإلالاالث ألابحار جخضؿ. 

 باإلاىاكؼت إفادة الدهخىزاه أو للماحظخير بحثه ملخف وؼس ًسيد الري الباحث ًسفم. 
 جلدًم دون  إليها اإلاسطلت واإلالاالث ألابحار وؼس ؽدم أو وؼس في بحلها اإلاجلت جحخفػ 

ساث  .لرلً جبًر

 

 

ISSN 2311-3650 

 

 ؽلى ؽىىان اإلاجلت
ًا
 :جسطل اإلاظاهماث بـيغت الىتروهيت حـسا

human@jilrc-magazines.com 



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

6 

 الفهسض

 الصفحة 

 7 الافخخاحيت 

 طسالخخم.د: ؤلاطالميت الؼسيؾت وفم الدوليت غير اإلاظلخت النزاؽاث في اإلالاجلين مً الضخاًا حماًت 

 مسوي فسؼ-ؤلاطالميت امدزمان حامؾت-الظىدان ؽبدالؾصيص، محجىب اطماؽيل

9 

  ا -جبظت بمدًىت البيئيت الجمؾياث:  الجصائس في البيئي الىعي وؼس في اإلادوي اإلاجخمؿ دوز  بلخيري .د  -أهمىذحًا

 ؽىابت،الجصائس مخخاز باجي حامؾت دهخىزاه طالبت/ وفاء كاطمي جبظت،الجصائس، حامؾت/ طليمت

25 

 43  الظياطيت والؾلىم الخلىق  وليت هجاة، مهيدي: ألاطخاذة: باإلؽـــــــــــــــــــــــــالم البىً الخـــــــــــــــــــــــــصام 

 اإلاؤجمس خالٌ مً الدوليت الجىائيت للمحىمت ألاطاس ي الىغام في الخسب لجسائم اإلاادي السهً حؾدًالث 

 وليت الؾلمي، اإلاجلع زئيع و أ محاضس أطخاذ الدًً بدز ػبل.  د: 2010 حىان في بىمباال الاطخؾساض ي

  الىادي -لخضس حمت الؼهيد حامؾت الظياطيت، والؾلىم الخلىق 

65 

 ؽفيفي طازق . د:  الؾسبيت الىضؾيت وألاهغمت ؤلاطالمي الفله بين  الؾماٌ ألاطفاٌ حماًت ضماهاث 

  حلىان حامؾت الخلىق  بيليت مىخدب محاضس أحمد، ؿادق

81 

 الخدزيع هيئت ؽضى ،"أ"محاضس أطخاذ ؽلىاغ، فسيد الدهخىز  ، الجصائسي  الدؼسيؿ في ؤلاؽدام ؽلىبت 
 بظىسة خيضس محمد بجامؾت الظياطيت والؾلىم الخلىق  بيليت

101 

 ً111 الؾلىم في دهخىزة باحثت فاًصة كاؿدي: البيئي ألام 

 والؾلىم الخلىق  وليت فاضلي، ؽليلت الدهخىزة: اإلاياه جلىر ؽً الىاحمت اإلادهيت اإلاظؤوليت مؼيلت 

 -باجىت - لخضس الخاج حامؾت الظياطيت،

121 

 133  ؽىيىاث هجيب. د ؤلاوظان، لخلىق  الدولي واللاهىن  الجىائي الدولي اللاهىن   بين الؾالكت 

 151 البليدة حامؾت/ محاضسة أطخاذة ػابى وطيلت. د: ألاطفاٌ ضد الؾىف إلايافحت اإلاخحدة ألامم آليت 

 إفالث وؽدم الدولت، طيادة ؽلى الخفاظ بين الخىفيم: الدوليت الجىائيت للمحىمت الخىميلي الاخخـاؾ 
 حامؾت الظياطيت، والؾلىم الخلىق  وليت، مىلىد، ًىطف ولد ألاطخاذ واإلاظائلت، اإلاالحلت مً اإلاجسمين

 -وشو جيزي  - مؾمسي  مىلىد

163 

 Les  droits de l’homme liés à la procréation dans les  plans d’action  

internationaux : Dr. Lakrouf Ali - Maitre de conférences, Université 

de Batna 

177 

  



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 مدمض ؾُضها اإلاغؾلحن ؤقٝغ ٖلى ْالؿالم ْالهالة الغخُم الغخمً هللا بؿم 

. ْالخابٗحن صخبّ ْ آلّ ْٖلى
 

 ْبٗض؛
ا ًُ  حيل مجلت ٦ْظا الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ؤعؾاَا التي الٗلمُت الخ٣الُض م٘ جماق

ق جًمً بط اإلاجلت، مً  الثامً الؾدد ًهضع ؤلاوظان حلىق 
ً
ق ظملت

ً
 ألاؾاجظة هخاط مً مٗخترة

٢ُٓت الضعاؾاث مجا٫ في ْالباخشحن  ْلٓ ؤلاؾِام الٗمل َظا زال٫ مً ْهإملقاإلاسخلٟت، الخ٣
ٓاي٘ ب٣ضع ح بٗض في مخ ٓم مدغاًبا بد٤ ه٩ٓنق ؤن وؿعى ْهدً  ألا٧اصًمي الٗمل ْع  للٗل

ٓهُت ْاإلاٗاٝع .  ال٣اه
ٓجىا ال اإلا٣ام َظا ْفي ٍٓ ؤن ًٟ  وكاَّ في جمحز ٢ض الباخشحن مً ظضًضا ظُال بإن هى

 بَاع في الٗلمي للبدض ْاٖض بمؿخ٣بل ًبكغ بما الٗلمُت اإلاداٞل مسخل٠ في ْمكاع٦خّ
ت، بالٗلم للغقي الٟغم بجاخت  لّ ْهمض الُُب الجِض َظا هباع٥ ؤن بال َىا همل٪ ال ْاإلاٗٞغ

ٓاب ؤْؾ٘ هٟخذ ْؤنقْالخإًُض، الٗٓنق ًض ٓاع ألاب  الٗلمي ْالخىاٞـ ْؤلازغاء ْالى٣اف للخ

ّ .  الجًز
 للبدض ْاإلاضٖم ْاإلاُٟض اإلاخمحز ألا٧اصًمي الٗمل ببغاػ في ْٞلؿٟخىا جٓظِاجىا هي جل٪
 بًجابُا نضٔ الٗضصًً َظًً في اإلا٣ضمت اإلا٣االث ٧ل ججض ؤن هخمجى. الجُض الٗلمي

ٓايٗت ْمؿاَمت . ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ظُل مجلت َُئت مً مخ
ٓة ؤق٨غ ت، الٗلمُت َُْئتها اإلاجلت في ز٣تهم ٖلى الباخشحن ؤلاز َٓم ْالاؾدكاٍع  مً ْؤصٖ

ض بلى الباب َظا ٓججي ال اإلاخمحز،٦ما ْؤلاهخاط الُٗاء مً مٍؼ  ْباؾم هٟس ي، ًٖ ؤنالت ًٟ
ٓعة اإلاغ٦ؼ عثِـ ع الض٦خ ًاء ْالامخىان الك٨غ زالو جٓظُّقَالبي، ؾْغ  الٗلمُت الُِئت أٖل

ٓهّ إلاا ٍٓم مخابٗت في ظِض مً ًبظل  زال٫ مً لليكغ اإلاغشخت ْالبدٓر اإلا٣االث ْج٣

ٍٓباتهم .  الشمُىت ْههاثدِم جه

. الٗلمي البدض ْ بالٗلم للغقي ْالهالح الخحر ُّٞ ما بلى ْبًا٦م هللا ٣ْٞىا

 
 
 
 

                                                                              
رئيس تحرير المجمة 

األستاذة                                                                         
الدكتورة حسينة شرون 

 ق

شرونحسينة .د.أ/ رئيسة التحرير  
 

 الافخخاحيت
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جخلي أطسة جحسيس اإلاجلت مظؤوليتها ؽً أي اهتهان لخلىق اإلالىيت الفىسيت 

 ال حؾبر آلازاء الىازدة في هرا الؾدد بالضسوزة ؽً زأي إدازة اإلاسهص

  2016 © حيل البحث الؾلمي  إلاسهصحميؿ الخلىق محفىعت 
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 وفم الدوليت غير اإلاظلخت النزاؽاث في اإلالاجلين مً الضخاًا حماًت
 ؤلاطالميت الؼسيؾت

 ؽبدالؾصيص محجىب اطماؽيل طسالخخم.د

 مسوي فسؼ-ؤلاطالميت امدزمان حامؾت-الظىدان

 

                                                   :مظخخلف

ق  ٗت بنّن  الضازلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في ال اإلا٣اجلحن، ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز مبضؤ عسخذ ٢ض ؤلاؾالمُت الكَغ
ْعق التي ْلُت الجزاٖاث ْفي بل ٣ِٞ اإلاؿلمحن بحن جض ق الض

ً
م، اإلاؿلمحن بحن ؤًًا ق ًٓل اإلا٣اجل ْؤن ْٚحَر

ً
 الخماًت ًٖ بُٗضا

ُان ْمشلّ ت ألٖا ق ٧ان َاإلاا الٗؿ٨ٍغ
ً
 بؿبب ٍْمخى٘ للجزإ، ضخُت اإلا٣اجل طل٪ ٣ً٘ ؤن ؾاٖت ؤما ال٣خا٫، بإٖما٫ مخلبؿا

ٓعق الؿاا٫ ٞةن ال٣خا٫، ؤٖما٫ مماعؾت ًٖ طل٪ ٓهّ ًٖ اإلا٣اجل طل٪ ًسغط ال خماًخّ، مضي ًٖ ٖىضثظ ًش ق ٧
ً
 ؤْ ؤؾحرا

ق
ً
دا ق ؤْ ظٍغ

ً
ًا ق ؤْ مٍغ

ً
٣ا ،٦ما ؤْ ٍٚغ

ً
ٓاػ ٖضم بُيذ ٢خُال ، ٢خل ظ ٓػق ال بالخالي ْ ألاؾٔغ  ٞٗلّ ًم٨ً ما ٧ْل اؾتر٢ا٢ِم، ًج

ٓتهم َٓ ٫ٓق الُاٖت بلي صٖ ق ْالضز
ً
ق نٟا

ً
ٓا ٞةن ؤلامام م٘ ْاخضا  خ٨م في عؤًحن َىا٥ ْؤن ؾغاخِم، ؤَل٤ طل٪ بلي ؤظاب

ذ ٖلى ؤلاظِاػ ٔق خ٨م بحن جٟغ٢ت  َىال٪ ؤن ٦ما الٛغ١، ٖلى ٌكٝغ ْمً اإلاٍغٌ ْمشلّ الجٍغ  ْبحن اإلا٣اجلحن، الغظا٫ ألاؾغ
م ٓنق ال الظًً ْالهبُان اليؿاء مً الؿباًا مً ٚحَر ق ًدمل

ً
ٓنق ال ؾالخا ،٦ما ٣ًاجل

ً
ْا ْظب ٖض  ب٨أٞت ًخمخ٘ ؤن لؤلؾحر ؤ

ٓم مؿلم ألهّ, مؿلم ٧ل بها ًخمخ٘ التي الخ١ٓ٣ق . الضم مٗه

 

Abstract 

The Islamic law has established the principle of distinction between combatants and non-

combatants , not in internal armed conflicts that take place between Muslims only, but also in 

international conflicts between Muslims and others , and that the fighter remains away from 

the protection of military objects and others like it as long as the act was the work of fighting 

The hour that the fighter who is a victim of the conflict , and refrain because of this practice 

of hostilities , the question arises then about the extent of protection , and it comes out the 

fighter from being a prisoner or wounded or sick or drowned or killed , also showed the 

inadmissibility of the domesti was killed , And therefore does not slavery may be , and all I 

can do is call them to obedience and enter a description and one with the imam , the 

respondents to that released , and that there are two views in the governance of the device at 

the wounded and others like the patient is a drowning , and that there is a distinction between 

the domestic rule of men fighters , And the other captives were women and boys who do not 

have a weapon or fighting the enemy , and enjoined the prisoner to enjoy all the rights 

enjoyed by every Muslim , because it is infallible Muslim blood . 

ق
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 :                                ملدمت

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في اإلا٣اجل          ق ًٓل الض
ً
ُان ْمشلّ الخماًت ًٖ بُٗضا ت ألٖا ق ٧ان َاإلاا الٗؿ٨ٍغ

ً
 مخلبؿا

ٓنق ال بط ال٣خا٫، بإٖما٫ ٓلّ في ب٣خلّ ْظل ٖؼ هللا ؤمغ مً ْخماًت مإمً في ٩ً ق: )حٗالي ٢ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو ق مِإ حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
 ا٢

ٓا خ  لِإ نْن
َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن ق بَو نْن ةِإ

َو
ق ٞ ذْن

َو
ٛ ا بَو مَو  َ ا ضَو خْن ى بِإ

َو
ل ٔق َٖو غَو

ْن
ز

ْن 
ٓا ألا

 
ل اجِإ

َو
٣

َو
ي ٞ تِإ

َّ
ي ال ػِإ بْن

َو
ى ج تَّ يءَوق خَو ِٟإ

َو
ىبِإق ج

َو
غِإق ل

مْن
َو
ق ؤ ِّإ

َّ
ق الل نْن ةِإ

َو
ق ٞ ثْن اءَو

َو
ٓا ٞ خ  لِإ نْن

َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن  بَو

ق ٫ِإ
ضْن َٗو ْن

ال ٓا بِإ
 
ُ ؿِإ

ْن
٢
َو
ؤ ق َْو نَّ َّوق بِإ

َّ
ق الل بُّب دِإ

ق ً  حنَو ُِإ ؿِإ
٣ْن
ْن 
(  ( )اإلا

ْعق الؿاا٫ ٞةن ال٣خا٫، ؤٖما٫ مماعؾت ًٖ طل٪ بؿبب ٍْمخى٘ للجزإ، ضخُت اإلا٣اجل ٣ً٘ ؤماخحن  مضي ًٖ ًض
ٓهّ ًٖ ٖىضثظ اإلا٣اجل طل٪ ًسغط ال خماًخّ، ق ٧

ً
ق ؤْ ؤؾحرا

ً
دا ق ؤْ ظٍغ

ً
ًا ق ؤْ مٍغ

ً
٣ا ، ؤْ ٍٚغ

ً
 اإلا٣غعة الخماًت بُان ْفي ٢خُال

. الطخاًا لِاالء

ٕٓ ازخُاع ؾبب ٕٓ، َظا في للبدض الباخض خُٟٓت ؤزاع الظي الغثِس ي الؿبب:اإلآي  مباقغ بض مً عآٍ ما َٓ اإلآي
ٓاث ٖتر ٫ ْما اإلاؿلخت الجزاٖاث لطخاًا ماإلات مكاَض مً الًٟاثُت ال٣ى ٓنق َْم ؤَٟالِم مهحر بلُّ ًْا  خ٣اثب ًدمل

ٓنق اإلاضعؾت ٓتهم ْؤمِاتهم ؤبائهم م٣ابغ ٖلي با٦حن ٍْجلؿ ٓا  الظًً ْؤز .  الخغب بؿبب ماج

 اإلاؿلخت الجزاٖاث  ضخاًا خا٫ في بٗم٤ الىٓغ بلي ؤلاوؿاهُت هٓغ لٟذ البدض َظا زال٫ مً ؤعصث:الضعاؾت بق٩الُت
ْلُت ٚحر م ْمأ٫ الض ٓاهحن لخُٟٗل آلُاث ْبًجاص خماًتهم، في ْالخ٨ٟحر مهحَر ِٗا جم التي ال٣ ْجُٟٗل مً حكَغ ْعق ؤظلِم،  ص

ْلي الغصٕ ٓؤص ْؤلاؾالمي الض  هي ْبهما ٞغيُاث حٗض ال التي اإلاكا٧ل َظٍ هلخٔ زانت ْبهٟت. مِضَا في الجزإ بظعة ل
:         ْا٢ُٗت ؤؾئلت

ْلي ٚحر اإلاؿلر الجزإ بن -1  ْة ْؤقضَا ٞضاخت الجزاٖاث ؤ٦ثر َْٓ الٗهغ، ؾُض ؤنبذ الض . يغا

ٓنق َٓ ما -2 . ؟ للم٣اجلحن ؤلاوؿاهُت الخماًت مًم

ْلي؟ ٚحر اإلاؿلر الجزإ في اإلا٣اجلحن مً الطخاًا خماًت في ؤلاؾالمُت الخ٨خالث ْنلذ مضٔ ؤي بلى -3 . الض

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ٦ثرة م٘ للخٗامل: الضعاؾت ؤَمُت  ًخهضٔ ؤن ؤلاؾالمي للٗالم ًيبػي ٧ان ْٞضاختها، الض
ت اإلاباقغة لؤلؾباب ق ج٨مً التي لِا، ْالجظٍع

ً
ُٖٓت اوٗضام في ٚالبا  ٦ٓاَغة لٗالظِا ٦ظل٪ ًخهضٔ ٦ما ال٣ُِٟت، الضًيُت الخ

 .ؤلاؾالمُت الض٫ْق صازل

ٓنق ؤن الضعاؾت َظٍ زُت ا٢خًذ: الضعاؾت زُت ضع مبدشحن  في ج٩ هَّ
 
ل بم٣ضمت ج ًَّ ظ

 
 :ًلي ٦ما بساجمت ْج

ٟي ٖام ج٣ضًم ٖلى جدخٓيق: م٣ضمت ٕٓ حٍٗغ ٕٓ ازخُاع ؤؾباب ْ ْؤَمُتها، الضعاؾت بمٓي  الضعاؾت ؤَضاٝ ْ اإلآي
ٓباتها الضعاؾت زُت زم ْاق٩الُتها، . مىهجِا ْ ْنٗ

  اإلا٣اجلحن ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخٟغ٢ت: ألا٫ْق اإلابدض

ٔق خماًت: الشاوي اإلابدض ْلي ٚحر اإلاؿلر الجزإ في ْالٛغقى ْاإلاغض ى ْالجغحى ألاؾغ  الض

                                                           
 .9/ اَِة: الحجرات سورة 1
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. الضعاؾت هخاثج ؤَم ٖلى جدخٓيق: زاجمت

:  اإلا٣اجلحن ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخٟغ٢ت: ألا٫ْق اإلابدض

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخاًا  ٓنق ٢ض الض ٓه ٓنق َاالء ٣ً٘ ٖىضما اإلا٣اجلحن مً ٩ً  ظغحي ؤْ مغض ي ؤْ اؾغيق اإلا٣اجل

ٓحي ؤْ ٚغقي ؤْ ٓنق ٢ْض, م ٓه  في لّ صزل ال ما ٧ْل ال٣خا٫، في اإلاكتر٦حن ٚحر ألاشخام ؤْ ٧اإلاضهحن اإلا٣اجلحن ٚحر مً ٩ً
ٓم ٞالخماًت ال٣خا٫، ُان، ألاشخام لخماًت ْطل٪ اإلا٣اجلحن، ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخٟغ٢ت ؤؾاؽ ٖلى ج٣  مً ْالٛغى ْألٖا
ٓظُّ ٢هض َٓ اإلا٣اجلحن، ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخٟغ٢ت ما٫ ج ت ألٖا ُان ْاإلاغا٤ٞ اإلا٣اجلحن بلي الٗؿ٨ٍغ ت ْألٖا  ٣ِٞ الٗؿ٨ٍغ

م صْنق ٗت ؤعؾذ ٣ٞض ألاَمُت ْلِظٍ ،( )ٚحَر  ألجها مجُئها، مىظ اإلا٣اجلحن ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز مبضؤ ؤلاؾالمُت الكَغ
ً اإلا٣اجلحن بحن محّنزث م، ْبحن ال٣خا٫ ٖلى ال٣اصٍع يذ ٚحَر ُّن ٓظّ ال ال٣خا٫ ؤٖما٫ ؤن ْب ً بال ج ْا ْالظًً ٖلُّ لل٣اصٍع  ؤٖض

ٓا لّ ؤهٟؿِم م ؤما, ؤظلّ مً ْجٟٚغ ٔق ال ممً ٚحَر ٕٓ ال٣خا٫ ٖلي ٣ًٓ ٓر)٧الكُ  ْاليؿاء ْاإلاؿىحن ْالعجؼة( ٧الكُ
ٟا٫ حن ْألَا حن للٗباصة ْاإلاخٟٚغ ٓػق ال مداعبحن ٚحر ِٞاالء ْالهىإ ْالخجاع ْاإلاؼاٖع ْا ؤن ًج ٣هض ما٫ مً بص يء ً   ألٖا

ٓا بطا بال الخغبُت ق مً ال٣خا٫ ؤٖما٫ مً بٗمل ٢ام ٫ٍٓل ق ؤْ ٢  ٖلى ألاصلت ٢امذ ْل٣ض(  )ٚحٍر ؤْ بما٫ بٖضاص ؤْ عؤيٍلق ؤْ ٞٗلٍل
ٓص ْلي اإلاؿلر الجزإ في اإلا٣اجلحن ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز مبضؤ ْظ ْعق الظي الض م اإلاؿلمحن بحن ًض  لُدٟٔ ْطل٪ ْٚحَر

ٓلّ في ْطل٪ هٟٓؾِم، ال٨ٟاع مً اإلا٣اجلحن لٛحر ؤلاؾالم ٓا: )حٗالي ٢
 
ل اجِإ

َو
٢ ي َْو ق فِإ ُلِإ بِإ

ق ؾَو ِّإ
َّ
ق الل ًَو ً ظِإ

َّ
مْنق ال

 
٨

َو
ٓه

 
ل اجِإ

َو
٣ ق ً 

َو
ال ْا َْو ض  خَو ْٗن َو

ق ح نَّ َّوق بِإ
َّ
 الل

ق
َو

ق ال بُّب دِإ
ق ً  ًَو ً ضِإ

خَو ْٗن ْلي، الجزإ في ٣ًاجل ال مً ٢خل ًٖ الؿىت جهذ ٢ْض(  ()اإلاْن   الجزإ في ٣ًاجل ال مً ٢خل بن ق٪ ال الض

ْلى، الضازلي اح ظضٍ ًٖ نُٟي  بً اإلاغ٢٘ خضزجي ٢ا٫ الؼهاص ؤبي ًٖ: طل٪ ٖلى الضالت ألاخاصًض ْمً ؤ  ؤدي الغبُ٘ بً ٍع
٫ٓق م٘ زغط ؤهّ ازتٍر ؤهّ ال٩اجب  خىٓلت ة في  ْؾلم ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ ٓلُض بً زالض  م٣ضمخّ ْٖلى ٚؼاَا ْٚؼ  ال

غ ٖىّ هللا عض ي اح ٞمّن ٫ٓق ْؤصخاب ٍع ٓلت امغؤة ٖلى ْؾلم ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ ٓا اإلا٣ضمت ؤنابذ مما  م٣خ ٟ٢ٓ ن ٞ  ًىْٓغ
ٓنق بلحها ٫ٓق لخ٣ِم  ختى زل٣ِا مً ٍْخعجب ٓا عاخلخّ ٖلى ْؾلم ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ ٠٢ٓ ٖجها ٞاهٟغظ ٫ٓق ٖلحها ٞ  هللا عؾ

ق ؤلخ٤) ألخضَم:٣ٞا٫(  لخ٣اجل َظٍ ٧اهذ ما:) ٣ٞا٫ ْؾلم ٖلُّ هللا نلي
ً
ٓا ال لّ ٣ٞل زالضا ت ج٣خل ق ال طٍع

ً
(  ()ٖؿُٟا

حن ًٖ ٌؿلب ال الضازلي الجزإ ٦ظل٪  ٖلى حؿغيق ٞةهّ لظا ٢خالِم، ٖىض بال ٖهمتهم ٖلى ٍْب٣ي ؤلاًمان ْن٠ اإلاخىاٖػ

ٓنق التي الىهٓم ؾاثغ اإلا٣اجلحن ٚحر ٓلّ طل٪ ْ بؿبب، بال ٢خالِم جمى٘ ْ صماءَم جه ق:) حٗالي ل٣ ًْن مَو لْنق َْو خ  ٣ْن ًىا ًَو مِإ
ْن
ا ًضا م  ِإ

مّن َٗو خَو  م 
ٍ ق

 
ائ ؼَو جَو

َو
م ق ٞ ىَّ َِو ًضا ظَو الِإ

َو
ا ز حهَو ق ِٞإ بَو ًِإ

َو
ٚ ّ ق َْو

َّ
ق الل ِّإ ُْن

َو
ل ّ ق َٖو ىَو َٗو َو

ل ق َْو ضَّ َٖو َو
ؤ ّ ق َْو

َو
اًبا ل

َو
ظ ًُما َٖو ِٓإ

ق اإلاامً ٢خل آلاًت خغمذ ٣ٞض(   () َٖو
ً
 صْنق ٖمضا

ٓظب ْبٛحر طهب ٓظب م ٓظب ما ًغج٨ب ْلم ٣ًاجل ال مً ٢ْخل ال٣خل، ً ٓنق آلاًت َظٍ في ًضزل ال٣خل ً  اللٗىت ل٣اجلّ ٩ٍْ
ٓم ْالٗظاب ْبما ً ي ال٣ُامت،  ٖىّ هللا عض ي ٖٟان بً ٖشمان م٘ ٦ىا ٢ا٫ ؾِل بً بمامت ؤبي  ًٖ ؾُٗض بً  ًخي ًٖ ْع

ٓعق َْٓ  ٖىّ هللا عض ي ٖشمان ٞضزلّ البالٍ، ٖلى مً ٦الم ؾم٘ مىّ صزل مً مضزل  الضاع في  ٧ْان الضاع في مده

                                                           
 العدد الخاهسة، السنة اْحهر، للصلَب الدولَة الهجلة إسٗهَة، عربَة رؤَة الهسلحة النزاعات وضحاَا الهقاتلَى حقوق: هاشم سَد 1

 .229ص ،1992 َونَو/ هاَو ،25
 هقارنة ،دراسة أسٗهَة الفقه فٍ الحرب آثار الزحَلٍ، وهبة/ د.أ  –136/ص:أنسانٍ الدولٍ ،القانوى هحهود الؽنٍ عبد 2

 .أسٗم فٍ الدولٍ القانوى هوجز الحهَد، عبد إبراهَم/د.أ. 494/ص:
 .348ص اْول الهجلد 2/ ج القرطبٍ تفسَر 190،/ اَِة:  البقرة سورة 3
 عبد بى هللا عبد:  هٍ الدار سنى .-هاجة ابى هللا عبد أبو القزوَنٍ َزَد بى هحهد/ 948ص 23 ج 2842 حدَث: هاجة ابى سنى 4

 .358ص2 ج10 حدَث: اٖصبحٍ هالك بى انس بى هالك أهام هوطأ   -2463 رقم حدَث. السهرقندٌ الدارهٍ الرحهى
 .93/ اَِة: النساء سورة 5
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ٓهّ مخٛحر َْٓ بلُىا ٞسغط ْهجي بجهم:٣ٞا٫ ل ٓاٖض  ْلمَوق:٢ا٫ اإلاامىحن، ؤمحر ًا هللا ٨ُٟ٨ًِم ٢لىا:٢ا٫ آهٟا، بال٣خل لُخ
ٓهجي؟ؾمٗذ ٫ٓق ٣ًخل ٫ٓق ْؾلم ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ ق زالر بةخضٔ بال مؿلم امغتق صم ًدل ال:)٣ً  ػها ؤْ بؾالم بٗض ٦ٟغٌر

ق بضًجي لي ؤن ؤخببذ ال ٢ِ بؾالم ال ظاَلُت في ػهِذ ما ٞٓهللا هٟـ، بٛحر هٟـ ٢خل ؤْ بخهان بٗض
ً
 َضاوي مىظ بضال

، ٢خلذ ال هللا
ً
ٓهجي ٞبم هٟؿا  ٖلُّ هللا نلي الىبي ط٦غ ٖجهما هللا عض ي ؤبُّ ًٖ ب٨غ ؤبي بً الغخمً ٖبض ْخضًض(  ()٣ًخل

ٓم ؤي:)٣ٞا٫ بظمامّ، ؤْ بسُامّ بوؿان ْؤمؿ٪ بٗحٍر ٖلي ٢ٗض ْؾلم  بٛحر ؾِؿمُّ ؤهّ ْىىا  ختى َظا؟ٞؿ٨خىا ً

ٓم ؤلِـ: ٢ا٫ اؾمّ،  ؤلِـ: ٣ٞا٫ اؾمّ، بٛحر ؾِؿمُّ اهّ ْىىا ختى َظا؟ٞؿ٨خىا قِغ ٞإي: ٢ا٫ بلي، الىدغ؟٢لىا ً
ٓال٨م صماء٦م ٞةن:٢ا٫ بلى، ٢لىا الدجت بظي ٓم٨م ٦دغمت خغام بِى٨م ْؤٖغاي٨م ْؤم  بلض٦م في َظا قِغ٦م في َظا ً

ٜ َظا
ّن
ٜ ؤن ٖس ى الكاَض ٞةن الٛاثب الكاَض لُبل

ّن
ْعى َٓ مً ًبل ز البػي ْههٓم ،( )مىّ لّ ؤ ِإ

م اإلا٣اجلحن بحن جمحّن  ْٚحَر

ٓلّ ق:)حٗالى ل٣ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو ق مِإ حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
حن، بحن مكاع٦ت ْال٣خا٫(  ))ا٢  في مكاع٥ ٚحر البٛاة مً ٣ًاجل لم ْمً الُٞغ

ق ٢خلّ ًدغم ْلظا ال٣خا٫
ً
ْعصٍ ْبما اإلا٣اجلحن، ًٖ لّ جمُحزا ٫ٓق ؤن ٖجهما هللا عض ي ٖمغ ابً ًٖ البحه٣ي ؤ  ٖلُّ هللا نلي عؾ

ٓص بً هللا لٗبض ٢ا٫ ْؾلم ٔق َل:)مؿٗ ٓلّ هللا: ؟٢ا٫ ألامت َظٍ مً بػى ُٞمً هللا خ٨م ٠ُ٦ ٖبض ؤم ًابً جضع  اٖلم، ْعؾ

دِا، ٖلى ًجِؼ ال:٢ا٫ ا ٣ًخل ال ظٍغ ا ٣ًؿم ال َاعبها ًُلب ال ؤؾحَر ٓاظب مً ٧ان ْبطا ،( ()َُٞا  ٖلى ؤلاظِاػ ٖضم ال
ذ ٓظٓب ألاؾحر، ٢خل ؤْ الجٍغ ْلى، ٣ًاجل ال مً جغ٥ ٞ ٗت ؤن ًدبحن ج٣ضم ما ٖلى ْبىاءًق ؤ  مبضؤ عسخذ ٢ض ؤلاؾالمُت الكَغ
ْعق التي الضازلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في ال اإلا٣اجلحن، ْٚحر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز  الجزاٖاث ْفي بل ٣ِٞ اإلاؿلمحن بحن جض

ْلُت ق الض
ً
م اإلاؿلمحن بحن ؤًًا . ْٚحَر

ٔق خماًت: الشاوي اإلابدض ْلي ٚحر اإلاؿلر الجزإ في ْالٛغقى ْاإلاغض ى ْالجغحى ألاؾغ : الض

ق
ً
ال ٔق خماًت:ؤ : ألاؾغ

ْلي ٚحر اإلاؿلر الجزإ حن بحن ًدضر ٢خا٫ الض  ٧ل م٣اجلي مً ألاٞغاص بٌٗ ٣ً٘ ؤن اإلام٨ً مً ٞةهّ مخسانمحن، َٞغ
ٔق َٝغ ق جغص ؤؾحر ٧ْلمت ألازغ، الُٝغ لضي ؤؾغ

ً
م ال٣غآن في صاثما ٔق بها ٍْغاص ال٨ٍغ ْلُت، اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤؾغ  ْطل٪ الض

ٓلّ في ا:) حٗالى ٢ ق مَو انَو
َو
ٍلق ٧

يّن بِإ
ىَو ق لِإ نْن

َو
ق ؤ

ٓنَو
 
٩ ّ ق ًَو

َو
ٔق ل غَو ؾْن

َو
ى ؤ تَّ ق خَو ًَو سِإ

ْن
ش ي ً  ق فِإ ىِإ

عْن
َو ْن
ق ألا

ْنَو غِإٍض 
 
ق ج غَوىَو ا َٖو َُو

ْن
ه ّ ق الضُّب

َّ
الل ق َْو غِإٍض 

ق ً 
َو
ة غَو زِإ

َو ْن
ّ ق آلا

َّ
الل ق َْو ؼِإٍؼٌر

 َٖو
ُمٌرق ٨ِإ

ٓلّ ،( () خَو ا:) حٗالى ٢ْ ا ًَو هَو حُّب
َو
يُّبق ؤ بِإ

لْنق الىَّ
 
ق ٢ ًْن

َو
ي إلاِإ مْنق فِإ

 
٨ً ضِإ

ًْن ق ؤَو ًَو ٔق مِإ غَو ؾْن
َو ْن
ق ألا نْن ق بِإ مِإ

َو
ل ْٗن ّ ق ٌَو

َّ
ي الل مْنق فِإ

 
٨ ٓبِإ

 
ل
 
ًرا ٢ حْن

َو
مْنق ز

 
٨ جِإ

ْن
ا ًرا ً  حْن

َو
ا ز مَّ ق مِإ

َو
ظ زِإ

 
 ؤ

مْنق
 
٨ ىْن ق مِإ غْن ِٟإ

ْن
ٛ ََو مْنق َْو

 
٨

َو
ّ ق ل

َّ
الل ق َْو ٓعٌر  ٟ ُمٌرق َٚو خِإ ٓلّ ،( ()عَو مَّق:) حٗالى ٢ْ

 
مْنق ز خ 

ْن
ه
َو
ءِإق ؤ

َو
ال

 
ا ق ََو

ٓنَو
 
ل خ  ٣ْن

َو
مْنق ج

 
٨ ؿَو  ٟ هْن

َو
ق ؤ

ٓنَو غِإظ 
ْن
س

 
ج غِإ٣ًٍا َْو

َو
مْنق ٞ

 
٨ ىْن ق مِإ ًْن مْنق مِإ َِإ اعِإ ًَو  صِإ

ق ْنَو غ  ََو ا
َو
ٓ

َو
مْنق ج هِإ

حْن
َو
ل ق َٖو مِإ

ْن
ز ِإ

ْن
اإل ق بِإ انِإ َْو ضْن  ٗ ْن

ال ق َْو نْن بِإ
مْنق َْو

 
٦ٓ

 
ج
ْن
إ ٔق ًَو اعَو ؾَو

 
مْنق ؤ  َ ْ اص  َٟو ق ج  َٓو  َ مٌرق َْو غَّ دَو مْنق م 

 
٨ ُْن لَو مْنق َٖو  ِ اظ  غَو

ْن
ز ق طل٪ ٣ًٓيق ْمما(  ()بِإ

ً
 ؤن ؤًًا

ٔق اءال٣ّٟ حٍٗغ٠ ق ٣ًخهغ لؤلؾغ
ً
ٔق ٖلى صاثما ْلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤؾغ   الٟغاء ٌٗلى ؤبى ال٣اض ي حٍٗغ٠  طل٪ ْمً الض

                                                           
 .  3247 حدَث 311ص 6الهباركفورَج الرحَم عبد بى الرحهى عبد هحهد/الترهذٌ جاهع بشرح:   اْحوذٌ تحفه 1
 .العسقٗنٍ حجر بى علٍ بى احهد الحافظ.  67 حدَث 190ص 1 ج البخارٌ صحَح شرح البارٌ فتح 2
 .9/ اَِة:   الحجرات سورة 3
 الهعارؾ، هؤسسة الهَثهٍ، للحافظ:   الفوائد وهنبع الزوائد هجهع  -الفكر دار  /-ط ، 152ص  8 ج: الكبري السنى: البَهقٍ 4

 .246ص وقتالهم، والخوارج البؽاة فٍ الحكم باب 6 ج م1986 لبناى بَروت
 . 67/ اَِة:  اْنفال سورة 5
 . 85/ اَِة:  البقرة سورة 6
 حبَب بى   هحهد بى هحهد بى علٍ الحسى أبو:  الدَنَة والوَٖات السلطانَة اْحكام 141ص: /السلطانَة اْحكام: الهاوردي أهام 7

 .الحدَث دار/الناشر ، وردي بالها  البؽدادٌ،الشهَر بصرٌال
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ٓلّ ٔق:)ب٣ ٓنق  الغظا٫ َم ألاؾغ ٓنق ْٟغ بطا ال٨ٟاع مً اإلا٣اجل م  اإلاؿلم ْعصي(  () بإؾَغ ٓلّ ْاإلاا ٔق:) ب٣ ٓنق َم ألاؾغ  اإلا٣اجل
ٓنق ْٟغ بطا ال٨ٟاع مً ٔق ؤخ٩ام ٞةن  ْلظا(  ()ؤخُاء بهم اإلاؿلم ْلُت  الجزاٖاث في  ألاؾغ   ؤمشالِم ٖلى  جُب٣ُِا ًم٨ً ال  الض
ْلُت، ٚحر اإلاؿلخت  الجزاٖاث في ٔق لٟٔ ال٣ِٟاء ؤَل٤ ْبن الض ْلُت ٚحر اإلاؿلخت  الجزاٖاث في  ألاؾغ  خملّ  ًم٨ً ٞةهّ  الض

زُظ ٧ل حؿمى الٗغب ٧اهذ خُض  لل٩لمت اللٛٓيق  اإلاٗجى ٖلى
 
، ؤ

ً
 َٓ  ألاؾحر ٧ان  ألانل ْفى ال٣ُض، ألاؾغ مٗاوي ْمً ؤؾحرا

زُظ
 
زُظ ٧ل ٖلى طل٪ بٗض ؤَل٤ زم ٣ٍُْض، ٌكض الظي ألا

 
(.  ) ٣ًُض ؤْ ٌكض لم  ْبن  ؤ

ٓنق  طل٪ ٖلى   ْلُت ٚحر  اإلاؿلخت  الجزاٖاث في" ؤؾحر" ٧لمت  اؾخٗما٫  ٩ً ٫ٓق ٧اؾخٗما٫ الض  ٖلُّ هللا نلي الغؾ

اٍ الظي الخضًض في  ْطل٪  الضًً في اإلادبٓؽ في ال٩لمت هٟـ ْؾلم  ؤجِذ:٢ا٫ ظضٍ ًٖ ؤبُّ ًٖ  خبِب بً الِغماؽ  ْع
م ْؾلم ٖلُّ هللا نلي الىبي  ْمما(  ()جمُم بجي ؤزا ًا ؤؾحر٥  ٞٗل ما:) ٣ٞا٫ الجهاع آزغ بي مغ زم( ؤلؼمّ:)٣ٞا٫ لي بٍٛغ

ٔق ؤن ُّٞ الق٪ ْلُت ٚحر  اإلاؿلخت الجزاٖاث  ؤؾغ ق ؤخؿً  الض
ً
ْٞغ ْيٗا ٔق مً  خماًت ْؤ ْلُت، الجزاٖاث ؤؾغ ىّ بما الض ِّن  ب

ٔق خماًت في ؤلاؾالمُت اإلاظاَب ٣ِٞاء ْلي،خُض ٚحر اإلاؿلر الجزإ ؤؾغ ٫ٓق الض  حؿب ْلم:)... الخ٣اث٤ جبُحن ناخب ٣ً
تهم ٓالِم ْجدبـ طٍع ٓا ختى ؤم ٓب ٫ٓق  ًخ ٓلّ ما٫،  ًازظ ال ؾتر ٨ًك٠ ال ؤؾحر ٣ًخل ال  ٖىّ هللا عض ي"  ٖلى" ل٣  ال  ٢ْ
  قاء ْان بهم  ٍْلخ٤  ًىٟلذ لئال ٢خلّ  قاء بن  بالخُاع ٞاإلمام  ٞئت  لِم  ٧ان ْان ٞئت،  لّ  ج٨ً لم بطا ٌٗجى ؤؾحر  ٣ًخل

٫ٓق اإلاغاص َْٓ ابخضاء، الغ١ق  ًمى٘ ْؤلاؾالم مؿلم ألهّ  ٌؿتر١ق ؤن لّ  ْلِـ بّ  ًىضٞ٘  قٍغ  ألن  خبؿّ  هللا عض ي" ٖلى"ب٣

ٓنق ٞلمً اليؿاء ٢ؿمذ بطا:) ٢ا٫  بُجهم  اليؿاء  ٣ًؿم  ؤن  ؤصخابّ  مىّ َلب  ْخحن ؾتر،  ٨ًك٠ ال ٖىّ  ٖاجكت ج٩
٫ٓق(  ()قبهتهم ٢ُْ٘ بظل٪ ٞإبهتهم  بطا بال ٣ًخل لم مجهم ْاخض ٖلى ٢ضع ٞةطا)...  اإلا٣خهض  ْجهاًت اإلاجتهض بضاًت ناخب ٣ٍْ

ق"ٞةن ٢اثمت، الخغب ٧اهذ
ً
ٓهّ مً ًساٝ إلاا طل٪  عؤٔ بن ٣ًخلّ ؤن  لئلمام بن ٢ا٫" مال٩ا  ْؤما اإلاؿلمحن، ٖلى ألصخابّ  ٖ

ؾغ  بطا
 
ٓا ال الظي البضعي خ٨م خ٨مت  ٞةن  الخغب اه٣ًاء بٗض ؤ  ٢خل،  ْبال  جاب ٞةن  ٌؿدخاب ٢ُل  بضٖخّ، بلى ًضٖ

ٕٓ ٦خاب في ْظاء(   ()٣ًخل ال ًاصب ًدب لم ٞةن  ٌؿدخاب ٢ُْل ق  البػي مً الٗض٫ ؤَل ؤؾغ بطا ٞةهّ)...  اإلاجم
ً
، خغا

ً
 بالٛا

ق ٧ان ٞةن
ً
ق قابا

ً
ٕٓ بظ٫ ٞةن الُاٖت، بلى ًغظ٘ لم بن ٢اثمت  الخغب  ماصامذ ًدبؿّ ؤن  لئلمام ٞةن ظلضا   الُاٖت  بلى الغظ

ل البُٗت  مىّ  ؤزظث
ّن
ٓا ْبن ْز ٫ٓق ٖلى ًسل ْلم اإلاظَب ٖلى زلى ٞئت  بلى اجهؼم ٓػق ال بسخا١ ؤبى ٢ ٫ٓق(  ( )٢خلّ ًج ٣ٍْ 

م ْؤما)...  :اإلاٛجي ناخب ق ٧ْان  طل٪ ؤبى  ْبن ؾبُلّ زلى الُاٖت في صزل ٞةن ؤؾحَر
ً
ق عظال

ً
 خبـ  ال٣خا٫ ؤَل مً ظلضا

ٓص ؤال ٖلُّ ْقٍغ ؾبُلّ  زلى الخغب اه٣ًذ  ٞةطا  ٢اثمت  الخغب ماصامذ  ؤَل مً ألاؾحر ٨ًً لم ْان ال٣خا٫، بلى ٌٗ

                                                           
 .167/ص:أعٗه الهرجع 1
 ناشروى لبناى هكتبة/الرازٌ القادر عبد بى بكر أبٍ بى هحهد ،103اْلؾ،ص فصل  الراء باب: للرازٌ الصحاح  هختار َراجع 2

 .        م1998/الثالثة. بالقاهرة،ط العربَة اللؽة هجهع 17ص:الههزة باب الوسَط الهعجم هـ1415بَروت
 .811ص2428 رقم والهٗزهة،حدَث الدَى فٍ الحبس الصدقات،باب كتاب: هاجة ابى سنى 3
 .الزَلعٍ علٍ بى عثهاى الدَى فخر 245ص 3ج:  الرقائق كنز شرح الحقائق تبََى:  الزَلعٍ 4
 الشهَر القرطبٍ رشد بى احهد بى هحهد بى احهد بى هحهد الولَد ابو. 458 ص 2ج: الهقتصد ونهاَة الهجتهد بداَة:  رشد ابى 5

 .القاهرة الحدَث دار هـ،الناشر595 الحفَد،توفٍ رشد بابى
 .اٖهَرَة/ط هـ676-631النووٌ، شرؾ بى َحٍ.205ص 19 ج: الههذب شرح الهجهوع:  النووٌ 6
 .اٖهَرَة/ط هـ676-631النووٌ، شرؾ بى َحٍ.205ص 19 ج: الههذب شرح الهجهوع:  النووٌ 7
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ٓر ْالهبُان ٧اليؿاء ال٣خا٫ ٓا الٟاهحن ْالكُ ٓا ْلم  ؾبُلِم زل ٓظِحن، اخض في  ًدبؿ ٓنق ألازغ ْفي ال  ُّٞ ألن ًدبؿ
ق
ً
(.   ()البٛاة ل٣لٓب ٦ؿغا

ٔق خ٨م بحن اإلاسخلٟت ال٣ِٟاء مظاَب في ٌؿحٍر جٟغ٢ت َىال٪ ؤن ٦ما  بطا اإلا٣اجلحن ٚحر مً ؤْ اإلا٣اجلحن الغظا٫ ألاؾغ
ٓا م ْبحن مشلِم، الؿالح خمل ٓنق ال الظًً ْالهبُان اليؿاء مً الؿباًا مً ٚحَر ق ًدمل

ً
ٓنق ال ؾالخا ، ٣ًاجل

ً
ْا  ْمً ٖض

ٓا٫ َظٍ زال٫ حن ألا٢ ِإ
ق خ٨مِم ًدبّن

ً
. ظمُٗا

: اليؿاء ٢خا٫( ؤ)

ٓم اجسظث ؾلُم ؤم ؤن ؤوـ ًٖ ٫ٓق ًا ٣ٞا٫ َلخت ؤبٓ ٞغآَا مِٗا ٩ٞان زىجغا خىحن ً  مِٗا ؾلُم ؤم َظٍ هللا عؾ

٫ٓق لِا ٣ٞا٫ زىجغ  بّ ب٣غث اإلاكغ٦حن مً ؤخض مجي صها بن اجسظجّ ٢الذ( الخىجغ َظا ما) ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ
٫ٓق ٞجٗل بُىّ ٫ٓق ًا ٢الذ ًطخ٪ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ ٓا الُل٣اء مً بٗضها مً ا٢خل هللا عؾ  ب٪ اجهؼم

٫ٓق ٣ٞا٫ (.   ْؤخؿً ٦ٟى ٢ض هللا بن ؾلُم ؤم ًا) ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ

ْق في ًسغظً اليؿاء( ٧اهذ)٧ان ل٣ض ٓػق ؤهّ ٖلى ال٣ِٟاء هو ٢ْض الىبٓي، الِٗض في الٛؼ  م٘ ًسغظً ؤن لليؿاء ًج

م ؤن ًسص ى ال الظي ال٨بحر الجِل َْم، ٣ًَِغ ٓا ٖض ظًِ: التر ٖبض ابً ٢ا٫ اليؿاء، مً مِٗم مً َْؿب  الغظا٫ م٘ ْزْغ

ْق في ق الٗؿ٨غ ٧ان بطا مباح الٛؼ
ً
 ٦ما وؿاثّ، بٌٗ مّٗ ًهُدب ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ٧ْان. الٛلبت ٖلُّ جامً ٦شحرا

ة في ة ْهي ـ ٖجها هللا عض ي ـ ٖاجكت مّٗ ٧اهذ خُض اإلاهُل٤ بجي ْٚؼ . ؤلاٞ٪ خاصزت ٞحها ٢ْٗذ التي الْٛؼ

ْعق ط؟ بطن ٌكتٍر َْل الجِاص؟ ؤعى بلى اإلاغؤة لؿٟغ اإلادغم ٌكتٍر َل:الؿاا٫ ٍْض  الازخالٍ ٖضم ٌكتٍر َْل الْؼ
ًٍْ للجِاص ًظَتن الالحي الصخابت وؿاء ٧ان َْل الجِاص؟ ؤعى في  ٌكتٍر َل خغط؟ طل٪ في ؤلِـ ؟ الغظا٫ ظغاح ًضا

ٓٞغ  اإلادغمت؟ألن التهل٨ت بلى طَبذ ٢ض ْجبٗاجّ لالٖخ٣ا٫ حٗغيذ بطا َْل الجِاص؟ ؤعى في ب٢امتها م٩ان في لِا اإلادغم ج

٫ٓق ٖجها هللا عض ى ٖاجكت اإلاامىحن ؤم ؾإلذ ٣ٞض, ألانل في اليؿاء ٖلى ًجب ال ال٣خا٫ بّ ٌٗجى الظي الجِاص  نلى هللا عؾ

٫ٓق ًا: ٣ٞالذ ْؾلم ٖلُّ هللا ٔق: هللا عؾ ق ال،:)٢ا٫ هجاَض؟ ؤٞال الٗمل، ؤًٞل الجِاص هغ ًَّ
 
٨

َو
ْعق حج الجِاص ؤًٞل ل اٍ(متر  ْع

اًت ْفي, البساعيق ٫ٓق ًا: ؤخمض ؤلامام ٖىض ْع  الدج: ُّٞ ٢خا٫ ال ظِاص ٖلحهً وٗم:) ٢ا٫ ظِاص؟ اليؿاء ٖلى َل: هللا عؾ

(. ْالٗمغة

ٓنق ْنًبا بمغى ْؾ٣ِ:) زلُل ٢ْا٫. اليؿاء ٖلى ْاظب ٚحر الجِاص ؤن ٖلى ٖاجكت خضًض ص٫: بُا٫ ابً ٢ا٫  ْظى
ٓزت ْٖغط ْٖمى ... (. ْؤه

ٓم، الٗضْ ٞاظإ بطا اإلاغؤة ٖلى الجِاص ًجب ٢ْض ٓا ْلم ال٣  ْحٗحن: )زلُل ٢ا٫ اليؿاء، مكاع٦ت صْنق الضٞإ ٌؿخُُٗ
ٕٓ َْظا, ... (امغؤة ٖلى ْبن الٗضْ بٟجء . الٛالب في ؾٟغ ُّٞ لِـ الى

 ْال٣خا٫ لًِ الخاظت ٖىض الُبي ْالٗالط الخضمت في إلاؿاٖضتهم مِٗم الؿٟغ في اإلاجاَضًً م٘ اإلاكاع٦ت لليؿاء ٍْباح

ت ٖماعة ؤم وؿِبت ؤن زبذ ٣ٞض ؤخُاًها، ٓم ال٣خا٫ في قاع٦ذ  -ٖجها هللا عض ي  -ألاههاٍع ا ؤخض ً ًٖ ٫ٓق ًٖ صٞا  نلى هللا عؾ

                                                           
 الدهشقٍ ثم الهقدسٍ الجهاعَلٍ قداهه بى هحهد بى احهد بى هللا عبد هحهد أبٍ الدَى هوفق. 71ص 10 ج: الهؽنٍ: قداهة ابى 1

 .الحنبلٍ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5499&idto=5504&bk_no=53&ID=855#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5499&idto=5504&bk_no=53&ID=855#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5499&idto=5504&bk_no=53&ID=855#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5499&idto=5504&bk_no=53&ID=855#docu
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ٓم ٧ان إلاا: ٢ا٫ ٖىّ هللا عض ي ؤوـ ًٖ البساعيق صخُذ ْفي.ْؾلم ٖلُّ هللا  ٖلُّ هللا نلى الىبي ًٖ الىاؽ اجهؼم ؤخض ً
ٓجهما ٖلى ال٣غب جى٣الن: ٚحٍر ٢ْا٫ ال٣غب، جى٣ؼان ؾلُم ْؤم ب٨غ ؤبي بيذ ٖاجكت عؤًذ ْل٣ض: ٢ا٫ ْؾلم اهّ زم مخ  في جٟٚغ

ٓاٍ ٓم، ؤٞ اجها ججُئان زم ٞخمآلجها، جغظٗان زم ال٣ ٓاٍ في ٞخٟٚغ ٓم ؤٞ ٓط بيذ الغبُ٘ ًٖ ْ. ال٣ ْق ٦ىا: ٢الذ مٗ ٫ٓق م٘ وٛؼ  عؾ
ٓم ٞيؿ٣ي ْؾلمق ٖلُّ هللا نلى هللا .  اإلاضًىت بلى ْال٣خلى الجغحى ْهغصُّبق ْهسضمِم، ال٣

ت ُُٖت ؤم ًٖ مؿلم صخُذ ْفي ث: ٢الذ ألاههاٍع ٫ٓق م٘ ْٚؼ اث،ق ؾب٘ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى عؾ  في ؤزلِٟم ْٚؼ
ٓم الجغحى، ْؤصاْيق الُٗام، لِم ٞإنى٘ عخالِم،  ق.اإلاغض ى ٖلى ْؤ٢

ٓم اجسظث ؾلُم ؤم ؤن مؿلم صخُذق ْفي ٫ٓقق ًا: ٣ٞا٫ َلخت ؤبٓ ٞغآَا مِٗا، ٩ٞان زىجًغا خىحن ً  ؤم َظٍ: هللا عؾ

٫ٓق لِا ٣ٞا٫, زىجغ مِٗا ؾلُم  مً ؤخض مجي صها بن اجسظجّ: ٣ٞالذ" الخىجغ؟ق َظا ما: "ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ
 ق.ًطخ٪ ْؾلم ٖلُّ هللاق نلى الىبي ٞجٗل, بُىّ بّ ب٣غث اإلاكغ٦حن

ٔق ٫ٓق ٧ان: ٢ا٫ ٖىّ هللا عض ي ؤوـ ًٖ صخُدّ في مؿلم ْعْ ْق ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ ٓة ؾلُم بإم ٌٛؼ  مً ْوؿ
ًٍْ اإلااء ِٞؿ٣حن ٚؼا بطا مّٗ ألاههاع . الجغحى ٍْضا

٧ٓاوي ؤلامام ٢ا٫ ٓػق ؤهّ ٖلى صلُل ُّٞ: الك عة ألاظىبي الغظل مٗالجت ألاظىبُت للمغؤة ًج  ٨َْظا: ٢ا٫ ؤن بلى.... للًْغ

ق مً اإلاغؤة خا٫ ِإ
ْهّ َٓ ما بم٩ان م٘ باإلاـ جباقغ ٞال ْالجغحى، ال٣خلى عصّن . ص

ًٓبا ْاظًبا الجِاص ٧ان بطا ما خا٫ ْفي ا ْظ ًُ ٠٢ٓق ٞال الجيؿحن ٖلى ُٖي ط، بطن ٖلى ُّٞ مكاع٦تها جخ ى ألن الْؼ  ْٞغ

ُان يت الهالة مشل  -ألٖا ط ًمل٪ ال -عمًانق ْنُام, اإلاْٟغ ظت مى٘ الْؼ ًٓبا ْاظًبا الجِاص ٧ان بن ْبماق.مجها الْؼ ا ْظ ًُ  ٦ٟاث

ط بطن مً بلُّ الؿٟغ ٖىض بض ٞال ٓص, الْؼ  ًسص ى ال الظي ال٨بحر الجِل م٘ ًسغظً ْؤن, اإلاٗختر الؿٟغ ٖىض اإلادغم ْْظ
ٍْ، ٣ًٍِغ ؤن . اليؿاء مً ُّٞ مً َْؿبي ٖض

ظًِ: التر ٖبض ابً ٢ا٫ ْق في الغظا٫ م٘ ْزْغ  الظي الؿٟغ ْؤما. الٛلبت ٖلُّ جامً ٦شحًرا الٗؿ٨غ ٧ان بطا مباح الٛؼ
. لِا ٌكٕغ ٞال لالٖخ٣ا٫ ُّٞ جخٗغى ؤن ًسص ى

ٓػق ال ٓعق ٖىض للمغؤة ًج ٫ٓق لِا، مدغم مِٗا ْلِـ حؿاٞغ ؤن الجمِ  ؤن المغؤة ًدل ال:)ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ل٣

ا حؿاٞغ
ً
ْٓي ٢ْا٫(. مجها مدغم طْ ْمِٗا بال زالز  ٌؿمى ما ٧ل ؤن ٞالخانل: مؿلم صخُذ ٖلى قغخّ في ـ هللا عخمّ ـ الى

ط بٛحر اإلاغؤة ٖىّ جىهى ؾًٟغا ٓاء مدغم، ؤْ ْػ ٓمحن ؤْ ؤًام زالزت ٧ان ؾ ًٓما ؤْ ً ًضا ؤْ ً اًت طل٪، ٚحر ؤْ بٍغ  ٖباؽ ابً لْغ

اًاث آزغ ْهي اإلاُل٣ت، .  ؾًٟغا ٌؿمى ما ظمُ٘ ًدىا٫ْق َْظا" مدغم طي م٘ بال اإلاغؤة حؿاٞغ ال" الؿاب٣ت مؿلم ْع

ق ٖىضما خهل ما طل٪ ْمً ْاإلاجاَضًً، الجِاص ٖلى حٗالى هللا ؾبُل في مالِا مً جى٤ٟ ؤن للمغؤة ٍْم٨ً ٌَّ  الىبي خ
ة في ْؾلم ٖلُّ هللاق نلى ىُاء ْعٚب بالهض٢ت ْؤمغ ُّٞ، ْعٚب الجِاص ٖلى جب٥ٓ ْٚؼ  نض٢اث بلُّ ٞدملذ طل٪،ق في ألٚا

. طل٪ مً بىهُبهً اليؿاء ْؤجذ ٦شحرة،

مَوق ٞةطا لِإ
ّ، ؾبُل في الجِاص ٖلحها ًٟغى لم اإلاغؤة ؤن ٖ 

َّ
مَوق شجاٖت، طاث ٧اهذ ْبن الل لِإ

ط ؤن ٖ  ْق في اليؿاء زْغ  لِـ الٛؼ

ٓاعصة ألاخاصًض ٩ٞل. مِٗم ٣ًاجلً ال ألجهً بالغظا٫، ازخالٍ ُّٞ ط في ال ْق في اليؿاء زْغ ّ ؾبُل في الجِاص ْفي الٛؼ
َّ
 ال الل
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ٓاػ ٖلى ألاخاصًض صلذ ْان.الغظا٫ م٘ ال٣خا٫ بها ًغاص ط ظ ، في اليؿاء زْغ ط َظا ْل٨ً الْٛؼ ٓابِ، لّ الخْغ  ابً ٢ا٫ ي
ظًِ:)التر ٖبض اث في الغظا٫ م٘ ْزْغ اث ْٚحر الْٛؼ ق الٗؿ٨غ ٧ان بطا مباح الْٛؼ

ً
(. الٛلبت ٖلُّ ًامً ٦بحرا

ٓلّ ٓلّ ؾىت، لِـ ؤهّ ٖلى صلُل(مباح) ٣ٞ ق الٗؿ٨غ ٧ان بطا)٢ْ
ً
ظًِ ؤن ٖلى مُٟض( الٛلبت ٖلُّ ًامً ٦بحرا  خؿب زْغ

ط اإلاهلخت، ٓظض لم ٞةن مىّ، بض ال اإلادغم ْزْغ ط ٞال مدغم، لِا ً . زْغ

ٓابِ ْمً ق الً
ً
ق ؤن: ؤًًا

ً
ٓا الٗلماء مً ٦شحرا ٓا الؿً، ٦بحراث مً الخاعظاث ؤن ٖلى ههُّب ط ٦َْغ  َْظا. الكاباث زْغ

٫ٓق ِٖض في الخاعظاث ألن ْاضر، ق الٛالب في  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الغؾ ًَّ
 
ق الؿً، في ٦بحراث ٦ ِإ

 ُُٖت ْؤم ؾلُم ٦إمّن

ما، ْق في الخاعظاث ٖمل ْؤما ْٚحَر ٓم، ٞؿ٣ي: الٛؼ ْاة ال٣ . اإلاغض ى ْمضا

ت ْ اليؿاء مً الؿباًا َاالء خ٨م ْؤما ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤهّ ٖلى ال٣ِٟاء اج٤ٟ ٣ٞض الظٍع ٓػق ال الض  ًج
ْلي باب ْمً وؿائهم ال البػي ؤَل طعاعيق ؾبي ٓػق ال ؤ ً، ْٞ٪ ؾغاخًِ ؤَال١ ًجب بل اؾتر٢ا٢ِم، ال ٢خلِم ًج  بؾاَع

٫ٓق طل٪ ْفي ٓالِم ٚىُمت ٞإما:)اإلاٛجي ناخب ٣ً مّ في وٗلم ٞال طعاعحهم ْؾبي ؤم ٫ٓق(  ()زالٞا الٗلم ؤَل بحن جدٍغ ٣ٍْ 
ت، لِم حؿبي ال ما٫، لِم ٌٛىم ال:) الٗمضة قغح الٗضة ناخب م في الٗلم ؤَل بحن وٗلم ال طٍع  ٦ما(  ()زالٝ طل٪ جدٍغ

٫ٓق ٫ٓق(  () ع٢ابهم جمل٪ ال ْوؿائهم طعاعحهم حؿبي ال ؤهّ زالٝ ال ْؤهّ:) ال٣غآن ؤخ٩ام ناخب ٣ً يت ناخب ٣ٍْ  الْغ
ٓنق ؤظم٘ ٢ْض:) الىضًت ٓاػ ٦ٗضم ألاخ٩ام بٌٗ ٖلى اإلاؿلم ٫ٓق(  ()البٛاة ؾبي ظ  ٖلي اإلاخض٤ٞ الجغاع الؿُل ناخب ٣ٍْ

اع خضاث٤ ٓلّ ْؤما:)ألاَػ ٓنق ال ؤجهم بال" ٢ ٓم ِٞظا" ٌؿب ٓا ٢ْض(  ()ؤظمٗحن اإلاؿلمحن مً ؤخض ُّٞ ًسال٠ ال مٗل  اؾخضل
م ٖلى ت اليؿاء ؾبي جدٍغ ٫ٓق باآلزاع ْالظٍع ت زغظذ إلاا ؤهّ باآلزاع اؾخضاللِم ؤما:ْاإلا٣ٗ ٍع  ٖىّ هللا عض ي(ٖلى)ٖلى( )الخْغ

ٍٓ ما بحن مً ٧ان ٓا بجهم(ٖلى) ٖلى بّ ها٢محن ٖجهما، هللا عض ي( ٖباؽ بً) ٖلى ٖغي   ٌٛىم ْلم ٌؿبي ْلم ٢اجل ؤهّ:٢ال
ق ٢اجل الظًً ٧ان ٞلئن

ً
ٓا ْبن ْٚىُمتهم، ؾبحهم خلّنق ل٣ض ٦ٟاعا  ابً لِم ٢ا٫ ما بحن مً ٧ْان ٢خالِم، خلَّق ما مامىحن ٧اه

ٓل٨م ْؤما ٖباؽ ٓنق ٌٛىم، ْلم ٌؿب ٞلم ٢اجل ٢ ٓنق زم ٖجها هللا عض ي ٖاجكت ؤم٨م ؤحؿب
ّن
ل ما مجها حؿخدل ا مً ٌؿخدّن   ٚحَر

٫ٓق حٗالى هللا ٞةن ٦ٟغجم، ل٣ض بإمىا لِؿذ ٢لخم ْلئن ؤم٨م، ْهي ٦ٟغجم ل٣ض  ٞٗلخم ٞلئن يُّبق:) ٣ً بِإ
ى الىَّ

َو
ل ْْن ق ؤَو حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
اإلا ق بِإ ًْن  مِإ

مْنق ِِإ ؿِإ
 ٟ هْن

َو
ّ ق ؤ اظ  َْو ػْن

َو
ؤ مْنق َْو ه  ات  َِو مَّ

 
ْعْنق ٞإهخم(  ()ؤ ٫ٓق اؾخضاللِم ْؤما ،( ) ياللت بلى نغجم بلحها نغجم ؤحهما ياللخحن بحن جض  باإلا٣ٗ

م ال الخ٤ بلي ْعصَم لضِٞٗم َٓ بهما البٛاة ٢خا٫ ؤن عة خهل ما بال مجهم ٌؿدباح ٞال ل٨َٟغ  ٧الهاثل، الضٞ٘ لًْغ

عة مً ْلِـ ت اليؿاء ؾبي الضٞ٘ يْغ (.  ) ْالظٍع

                                                           
 .10 ج: 65ص:  الهؽنٍ:  قداهه ابى 1
 عبد بى احهد بى ابراهَم بى الرحهى عبد الدَى بهاء:  الشَبانٍ حنبل بى احهد السنة اهام فقه فٍ العهدة شرح العدة:   الهقدسٍ 2

 .577ص.: الهقدسٍ هنصور بى اسهاعَل بى الرحهى
 الكتب دار/ط. هـ370الحنفٍ،الهتوفٍ الجصاص الرازٌ بكر ابو علٍ بى أحهد.402ص 3 ج:  القرآى أحكام:   الجصاص 3

 .م2003ـ هـ1424:العلهَة
 .بالهند العلوٌ الهطبع/،ط القنوجٍ خاى حسى صدَق.358ص 2 ج: البهَة الدرر شرح الندَة الروضة:   القنوجٍ 4
 .657ص 4ج:  الجرار السَل:   الشوكانٍ 5
 صفَى،واجتهعوا هوقعة فٍ الهحكهَى أهر جري حَى بحروراء وجهه هللا كرم علٍ أهام علً خرجوا الذَى هم الحرورَة 6

 .              115ص1ج للشهرستانٍ والنحل الهلل ،َراجع حرورَة فسهوا الكوفة ناحَة هى بحروراء
 .6/اَِة: اْحزاب سورة 7
 .115 ص 1ج:  والنحل الهلل الشهرستانٍ 8
 .65 ص10 ج:  قداهة ٖبى  الهؽنٍ 9
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ت اليؿاء خ٨م ؤما ٓنق ال الظًً ْالظٍع ق ًدمل
ً
ٓنق ال ؾالخا ق ٣ًاجل

ً
ْا م ٖض  ٢ْخلِم، اؾتر٢ا٢ِم ًدغم ْبالخالي ؾبحهم، جدٍغ

ٓا ؤن ْظب طل٪ خغم ْبطا ٓنق التي ؤلاوؿاهُت الخ١ٓ٣ق ب٩اٞت ًخمخٗ . ال٣خا٫ زاعط بها ًخمخٗ

٘ ْمً اإلا٣اجلحن الغظا٫ مً ألاؾغيق خ٨م( ب)  ٘ ْمً اإلا٣اجلحن الغظا٫ مً ألاؾغيق خ٨م ؤما:مِٗم الؿالح ًٞغ  ًٞغ

ٓاَجي مً مِٗم الؿالح ْلت م ٓا بطا َاالء خماًت في مظَبحن لل٣ِٟاء ٞةن ؤلاؾالمُت، الض : ألاؾغ في ٢ْٗ

ٓاػ ٖضم: ألا٫ْق اإلاظَب  ٕٓ الُاٖت ٖلى البُٗت بلي ًضعي ْبهما البػي، ؤَل ؤؾحر ٢خل ظ  ؤظاب ٞةن ال٣خا٫، ًٖ ْالغظ
 الخغب، اهجالء بلي خبـ َاٖخّ ٖلى ؤلامام بُٗت ًٖ امخى٘ ْبن خبؿّ، ًجؼ ْلم ؾغاخّ ؤَل٤ الُاٖت ٖلى ألامام ْباٌ٘
ٓن، ٖلُّ خبـ ٖلُّ ْاظب مً ؤمخى٘ ْمً ٖلحهم، البُٗت ْظٓب مً امخىاِٖم في بًِٗم ًغاَا خبؿِم ْٖلت  بِىما ٧الضً
ٓلحن، ؤصر َْظا بهم البٛاة م٣اجلت ج٠ًٗ ؤن هي خبؿّ ٖلت ؤن ألازغ البٌٗ ًغيق  الكاُٞٗت بلُّ طَب ما َْظا ال٣

(.  ) ْا٣ِٞم ْمً ْالخىابلت

ٓاػ: الشاوي اإلاظَب م بلحها ًغظ٘ ٞئت لّ ٧اهذ بطا الجزاٖاث َظٍ ؤؾحر ٢خل ظ ًُّب ٓائها، جدذ ٍْى ق ل  ؤَل ٖلى بها ٨ٍْغّن
م ؤن لّ ٞاإلمام بلحها ًىداػ ٞئت لّ ٨ًً لم بطا ؤما الٗض٫،

ّن
ق ٞحهم ًٟٗل ٞحهم بالخُاع هٍٓغ ًد٨

َّ
 ٦ؿغ في ألامٍغً از٠

٦ٓت ٓػق طل٪ ْٖلى الخبـ ؤْ ال٣خل ؤما الك  الىٟـ بهٓيق ال مهلخت طل٪ في ْظض بن البٛاة ؤؾحر ٣ًخل ؤن لئلمام ًج
 جاب ٞةن ٌؿدخاب ٧البضعي خ٨مّ بن البٌٗ ٍْغيق ؤؾحر، ٣ًخل ٞال الخغب بٗض ؤما ٢اثمت، الخغب ٧اهذ بن ْالدكٟي،َظا

ق ٞحها،
َّ
(.           )ْاإلاال٨ُت الخىُٟت بلُّ طَب ما َْظا ؤزغ عؤي ٖلى ؤصب ؤْ عؤي ٖلى ٢خل ْبال

ْلي اإلاظَب ؤصلت ٓاػ ٖضم ٖلى ؤصخابّ اؾخض٫:ألا ٫ٓق ْآلازاع ْالؿىت بال٣غآن البٛاة ؤؾحر ٢خل ظ  اؾخضاللِم بما: ْاإلا٣ٗ

ٓلّ بال٣غآن ق :)حٗالي ٢ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو ق مِإ حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
ٓا ا٢ خ  لِإ نْن

َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن ق بَو نْن ةِإ

َو
ق ٞ ذْن

َو
ٛ ا بَو مَو  َ ا ضَو خْن ى بِإ

َو
ل ٔق َٖو غَو

ْن
ز

ْن 
ٓا ألا

 
ل اجِإ

َو
٣

َو
ي ٞ تِإ

َّ
ي ال ػِإ بْن

َو
 ج

ى تَّ يءَوق خَو ِٟإ
َو
ى ج

َو
ل غِإق بِإ

مْن
َو
ق ؤ ِّإ

َّ
ق الل نْن ةِإ

َو
ق ٞ ثْن اءَو

َو
ٓا ٞ خ  لِإ نْن

َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن ق بَو ٫ِإ

ضْن َٗو ْن
ال ٓا بِإ

 
ُ ؿِإ

ْن
٢
َو
ؤ ق َْو نَّ َّوق بِإ

َّ
ق الل بُّب دِإ

ق ً  ِـإ
٣ْن
ْن 
قاإلا حنَو  آلاًت َظٍ في ؤهّ ٦ما(  )) َِإ

ق
ً
ٓنق ٢خا٫ مىّ ًدضر ال ْألاؾحر ال٣خا٫ مىّ ًدضر الظي ْم٣اجلت الباغي ٢خا٫ خل ؤًًا .  ٢خلّ ًٖ مىهي ٩ُٞ

ي ٞبما ْآلازاع الؿىت مً اؾخضاللِم ؤما ٫ٓق ٢ا٫: ٢ا٫ ٖجهما هللا عض ي ٖمغ ابً ًٖ هاٞ٘ ًٖ ْع  ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ

ٓص بً هللا لٗبض ْؾلم ٓص ابً ًا:) مؿٗ ٓص ابً ٢ا٫ ألامت؟ َظٍ مً بػي ُٞمً هللا خ٨م ما ؤجضعيق مؿٗ ٓلّ هللا:مؿٗ  ْعؾ

م ًدب٘ ؤال ٞحهم  هللا خ٨م ٞةن: ٢ا٫ اٖلم، م ٣ًخل ال مضبَغ ٠ ال ؤؾحَر دِم ٖلى ًٞؼ  ٖلى الخضًض َظا ص٫ ٢ْض( )ظٍغ
، البٛاة ؤؾحر ال٣ًخل ؤهّ

ً
ٓاء مُل٣ا  ًٖ لضِٞٗم َٓ بهما ٢خالِم ألن بالبٛاة زام َْظا ال، ؤم ٞئت لّ ٧اهذ ؾ

ض ًْٖ.اإلاداعبت ٓم" ٖلي" م٘ قِضث:) ٢ا٫ بال٫ بً ًٍؼ ، ؤ٢خل٪ لً: ٢ا٫ باألؾحر ؤحي بطا ٩ٞان نٟحن، ً
ً
 هللا ؤزاٝ بوي نترا

٫ٓق ْمً(. ()صعاَم ؤعبٗت َُُّْٗ ٣ًاجلّ، ال ٍْدلّٟ ؾالخّ ًإزظ ٧ْان الٗاإلاحن، عب  بةباخت الىو ْعص مً ٧ل ؤن:اإلا٣ٗ
ٗت خضصث ٢ْض الضم، خغام ِٞٓ صمّ حٗالي هللا ًبذ لم مً ٧ْل الضم، مباح ِٞٓ صمّ  ٧ال٣اجل الضم، مباح َٓ مً الكَغ

ٓاضر ْمً. الخغمت ٖلي صمّ ُٞب٣ي البٛاة ؤؾحر ب٣خل هو ًغص ْلم ْاإلاغجض، اإلادهً ْالؼاوي  ؤهّ الؿاب٣ت ألاصلت مً ال
                                                           

 .164ص1ج القناع كشاؾ:البهوتٍ -122ص13ج:الهاوردٌ هحهد بى علٍ:الهزنٍ هختصر شرح وهو الحاوٌ: الهاوردٌ 1
 5 ج الشبلٍ حاشَة  153 ص 5 ج.:العربَة الكتب دار.ط/الحنفٍ نجَم بى الدَى زَى:  الدقائق كنز شرح الرائق البحر: نجَم ابى 2

 .337ص
 .9 اَِة: الحجرات سورة 3
 (36) . الصنعانٍ إسهاعَل اْهَر بى هحهد. 1231ص3ج1119حدَث:الهرام بلوغ شرح السٗم سبل: الصنعانٍ 4
 .182ص 25 حدَث 8 ج.: شَباى بنٍ هوالٍ ،هى فرقد بى الحسى بى هحهد/ للشَبانٍ واِثار اْحادَث فٍ الهصنؾ 5
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اث في ألاؾحر ٢خل ًدغم ْلُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ٓاء لّ، ٞئت ال ْمً ٞئت لّ مً بحن جٟغ٢ت صْنق الض  ٢اثمت الخغب ٧اهذ ْؾ
ٓػق ال ٦ما ٢اثمت، ٚحر ؤم . اإلاضبغ بجبإ ًج

٫ٓ، ْآلازاع بالؿىت اإلاظَب َظا ؤصخاب ْاؾخض٫: الشاوي اإلاظَب ؤصلت  خمل ل٣ض:ْآلازاع بالؿىت اؾخضاللِم ؤما ْاإلا٣ٗ
 لِم ٨ًً لم بطا ما ٖلى ألاؾحر ٢خل جدغم التي ألا٫ْق اإلاظَب ؤصلت في ههٓم مً ْعص ما مٗٓم الشاوي اإلاظَب ؤصخاب

ٓػق ال الخالت َظٍ ٟٞي ٞئت، ٓػق ٞةهّ ٞئت لؤلؾحر ٧ان ٞةطا ْبالخالي ألاؾحر ٢خل ًج ٫ٓق ْطل٪ ٢خلّ، لئلمام ًج ٫ٓق ل٣  هللا عؾ
ٓص البً ْؾلم ٖلُّ هللا نلي ٓص ًابً) مؿٗ  ُٚار بً خٟو ًْٖ ،( ()ألامت َظٍ مً ًبػي ُٞمً هللا خ٨م ما ؤجضعيق مؿٗ

ٓم مىاصًا" ٖلى" ؤمغ: ٢ا٫ ؤبُّ ًٖ ظٟٗغ ًٖ ٠ ال مضبغ، ًدب٘ ال: البهغة ً ذ، ٖلى ًٞؼ  بابا ؤٚل٤ ْمً ؤؾحر، ٣ًخل ال ظٍغ

ْلم آمً ِٞٓ ؾالخّ ال٣ي ْمً آمً، ِٞٓ ق مخاِٖم مً ًإزظ ،
ً
 ًٖ هللا ٖبض ؤبا ؾإلذ: ٢ا٫ ُٚار بً خٟو ًٖ ،( )قِئا

ٔق باُٚت اخضَما اإلاامىحن مً الُاثٟخحن ٓا ؤن الٗض٫ ألَل لِـ: ٢ا٫.الباُٚت الٗاصلت ِٞؼمذ ٖاصلت ْألازغ ق ًدبٗ
ً
 ال مضبغا

ٓا ق ٣ًخل
ً
ا ال ؤؾحرا ذ ٖلى ًجِْؼ ٓنق ٞئت  لِم ٨ًً ْلم ؤخض البػي ؤَل مً ًب٣ي لم بطا َْظا ، ظٍغ  لِم ٧ان ٞةطا ، بلحها ًغظٗ

ٓنق ٞئت م ٞةن بلحها ًغظٗ م ٣ًخل ؤؾحَر دِم ًدب٘ ْمضبَغ (.   )ٖلُّ ًجاػ ْظٍغ

  ٔ ق" ؤن ماْع
ً
ٓم ٣ٞخلّ ٢اثمت ْالخغب" ًثربي ابً" ؤؾغ" ٖلُا ٓػق ؤهّ ٖلى طل٪ ٞض٫ الجمل، ً  ٧ان ؤن ألاؾحر ٢خل ًج

ٔق آلازاع َظا ٖلى ٍْدمل ٞئت، لّ ٫ٓق مً ْاؾخضاللِم(.    ) ألازغ ٓص ؤن:اإلا٣ٗ م، صٞ٘ البٛاة ب٣خا٫ اإلا٣ه  لم ْألاؾحر قَغ
ٓع، ألهّ قٍغ ًضٞ٘  ألن طل٪ لّ ظاػ ٢خلّ في اإلاهلخت ألامام عؤي لٓ ْلظا ظضًض، مً ٢ْاجل ٞئت بلى اهداػ جسلو ْلٓ م٣ِ
٦ٓتهم، ٦ؿغ ُّٞ (.     ) قإٞتهم ْاؾدئها٫ ق

ٓا ؤهما هجض:الشاوي اإلاظَب ؤصخاب ْبمىا٢كت اث في ألاؾحر ٢خل جدغم التي ْآلازاع ألاخاصًض ظملت مً بّ اؾخضل  اإلاىاٖػ

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت ْص ٞئت، لِم ٨ًً لم بطا ما ٖلى الض ٍٓ مً مغص : زالزت ْظ

ٓلّ مشل بن- ٓا:)... ٢ ق جدبٗ
ً
ال مضبغا ا ، ذ، ٖلى ججِْؼ ٓا ال ظٍغ ق ج٣خل

ً
، ًدخمل ال( ؤؾحرا

ً
ٍْال  ٢خل ٖلى الضاللت ًدخمل ال جإ

. ٞئت لّ ٧ان ؤن البٛاة ؤؾحر

ٓص مٗجي ال ؤهّ - ٓظ ٓنق ٣ٞض البٛاة، ٢خا٫ في ٖضمّ مً الٟئت ل ٓنق ل٨جهم ٞئت لِم ٩ً ضْنق ال مجهؼم ٓصة ًٍغ  لل٣خا٫، الٗ

ٓنق ال ٢ْض ضْنق ل٨جهم ٞئت لِم ٩ً ٓصة ًٍغ . ال٣خا٫ بلى الٗ

ٓلِم بن - ْص ٢ ٓم بإؾحر ؤحي ٖىّ هللا عض ي" ٖلُا" ؤن  مجها ؤزغيق بةزباع مغص ق ج٣خلجي ال لّ ٣ٞا٫ نٟحن ً
ً
 نترا

ٝ ْمً( الٗاإلاحن عب هللا ؤزاٝ بوى نترا ؤ٢خل٪ ال") ٖلى:"٣ٞا٫ ٓم َظا في ٞئت لّ ٧ان ألاؾحر َظا ؤن اإلاْٗغ ٍْت َْٓ الُ  مٗا

(.  )ؾُٟان ؤبي بً

                                                           
 .1231ص ج 1119 رقم حدَث: للصنعانٍ: السٗم سبل 182 ص 8 ج الكبري، السنى:  البَهقٍ 1
 .718 ص 60 حدَث 8 ج:   شَبه أبٍ ابى هصنؾ 2
 . 54 ص 11 ج: الشرَعة هسائل تحصَل إلٍ الشَعة وسائل:العاهلٍ الحر الحسى بى هحهد 3
 .403 ص 3 ج: الجصاص 4
 .   1011ص أسٗهَة الشرَعة فٍ الدم إهدار أسباب:عطَة أحهد الحافظ عبد زَنب/د 5
 .725ص 25 حدَث 8 ج: شَبه أبٍ ابى هصنؾ 6
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٫ٓق َٓ ْؤصلتهما، اإلاظَبحن َظًً ٖغى بٗض ًغجر ْالظي      ٓاػ بٗضم ال٣ ، البٛاة ؤؾحر ٢خل ظ
ً
ٓاء ؤي مُل٣ا  لّ ٧اهذ ؾ

ٓعق ألاؾحر ألن ال، ؤم ٞئت م م٣ِ ٓعق ْال٣خا٫ ال٣خا٫، ٌؿخُُ٘ ال ْمِْؼ  ؤما ٢ْخالِم، بٛحهم ٢ْذ َٓ البػي ؤًت في بّ اإلاإم

ِٖٓم ٢ْذ ٓنق خُيئظ ٞةجهم ُْٞئهم عظ ٓالِم صمِم ٌٗهم الظي ؤلاؾالم بدهاهت ًخمخٗ . ْؤم

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ٞاألؾغيق َىا ْمً ٓنق الض ٓم ٓنق ؤلاؾالم بٗهمت مٗه  في اإلاؿلمحن ٦ؿاثغ َْٗامل

م ٢ِٓم ْؤزظ ْؤصمُتهم بوؿاهُتهم ْاخترام ج٣ضًَغ ٓنق(. )خ٣ ٓعًٍ الىاؽ يمً ٍْضزل  ٖلُّ هللا نلي الىبي خضًض في اإلاظ٧
ٓا ختى الىاؽ ؤ٢اجل ؤن ؤمغث:) ٢ا٫ خُض ْؾلم ٓل َٓا ٞةطا هللا بال بلّ ال ٣ً ٓا ٢ال ٓا نالجىا ْنل ٓا ٢بلخىا ْاؾخ٣بل  ْطبد

م ٖلُىا خغمذ ٣ٞض طبُدخىا ٓالِم صماَئ (.     ()هللا ٖلى ْخؿابهم بد٣ِا بال ْؤم

ٓاػ ٢ا٫ إلاً ألاؾاس ي ْاإلاغظ٘ ٓا ؤجهم" َالب ؤبي ابً ٖلى" ؾحرة في ألاؾحر ٢خل بج ق" بن: ٢ال
ً
ٓم ألاؾحر ٢خل مى٘" ٖلُا ً 

ٓم ؤما ٞئت، لِم ج٨ً لم البٛاة ألن الجمل ٓص ٢خلِم" ٖلى" ؤظاػ ٣ٞض نٟحن ً ٓظ " ٖلى" ؾحرة في اإلاخإمل ؤن ٚحر لِم الٟئت ل

ق ألاؾحر ٢خل مى٘ ؤهّ ًجض
ً
ٓم ؤًًا : ًلي ما طل٪ ٖلى ًض٫ ْمما نٟحن ً

ٍْت ْمؿلخت َلُٗت ٧ْان ألاػصي يغاع بً ألانب٘: لّ ٣ًا٫ عظل بهٟحن الكام ؤَل مً ٧ان ؤهّ ْعص ما  ،ٞىضب إلاٗا

ق ٞإزظٍ(  )ألاقتر لّ" ٖلي"
ً
ق بّ ٞجاء ال٩افي ألاؾحر ٢خل ًٖ ًىهي" ٖلى" ٧ْان ٣ًاجل ؤن ٚحر مً ؤؾحرا

ً
 ْؤل٣اٍ ْزاث٤ ٞكض لُال

 ل٣ُخّ اإلاؿلخت مً عظل َظا اإلاامىحن ؤمحر ًا: ٣ٞا٫" ٖلى" بلى ألاقتر بّ ظاء الٛض ْفي الهباح بّ ًيخٓغ ؤصخابّ ٖىض
، ْخغ٦ىا اللُلت ٖىضها باث ٢ْض ٢خلخّ الخ٤ ٢خلّ ؤن ٖلمذ لٓ ٞٓهللا باألمـ،  ْبن ؤ٢خلّ ال٣خل ُّٞ ٧ان ٞةن بكٍٗغ

ق مجهم ؤنبذ ٞةطا مال٪، ًا ل٪ َٓ:٢ا٫ لىا، ِٞبّ ٖىّ الٟٗٓ ل٪ باٙ ْبن ُّٞ، ٚهبىا
ً
 ؤَل ؤؾحر ٞةن ج٣خلّ، ٞال ؤؾحرا

( .  )ٚحٍر ٖىضها ل٪ ْلِـ مى٪ ؤزظها ما ل٪: لّ ٢ْا٫ مجزلّ بلى ألاقتر بّ ٞغظ٘ ٣ًخل، ال ًٟاصي ال ال٣بلت

ٓاػ ٖضم ًدبحن ج٣ضم ما ٖلى ْبىاءًق َىا ْمً ْلُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألاؾغيق ٢خل ظ ٓػق ال بالخالي ْ الض  ًج
ٓتهم َٓ ٞٗلّ ًم٨ً ما ٧ْل اؾتر٢ا٢ِم، ٫ٓق الُاٖت بلي صٖ ق ْالضز

ً
ق نٟا

ً
ٓا ٞةن ؤلامام م٘ ْاخضا  ؤَل٤ طل٪ بلي ؤظاب

٦ٓت ٦ؿغ هي الخبـ ْٖلت الخغب، جىجلي ختى خبؿِم ٌؿخمغ ؤن ًم٨ً ٞةهّ ْبال ؾغاخِم،  ال ْختى مجهم اإلا٣اجلحن ق
٫ٓق ْظب ٦ما الخغب، جُ ٓٞحر بوؿاهِخّ اخترام مً مؿلم ٧ل بها ًخمخ٘ التي الخ١ٓ٣ق ب٨أٞت ًخمخ٘ ؤن لؤلؾحر ؤ  الٛظاء ْج

ٓم مؿلم ألهّ, ْاإلالبـ ْاإلاؿ٨ً اصة اإلاؿلمحن، ؾاثغ قإن قإهّ الضم مٗه  ٚحر مً لؤلؾغيق م٣غعة الخ١ٓ٣ق َظٍ ؤن ٖلى ٍػ

ا اإلاؿلمحن َغ ْلي باب مً اإلاؿلمحن لؤلؾغيق ٞخ٣ٍغ . ؤ

ق
ً
: ْالٛغقى ْاإلاغض ي الجغحى خماًت: زاهُا

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤؾغيق اإلا٣اجلحن بٌٗ ٣ً٘ ؤن ًم٨ً ٦ْما ق جاصي ال٣خا٫ ؤٖما٫ ٞةن الض
ً
ٓص بلى ؤًًا  ْظ

٫ٓق لِم اإلا٣غعة الخماًت بُان ْفي, الجزإ َظا ضخاًا بحن مً ْالٛغقى ْاإلاغض ى الجغحى  لِم ْلٓ)... الخ٣اث٤ جبُحن ناخب ٣ً
دِم ٖلى ؤظِؼ  ٞئت ٓلحهم، ْاجب٘ ظٍغ ٓص ألن م م صٞ٘ ٢خالِم مً اإلا٣ه ٓنق ألجهم ط٦غها، بما ْطل٪ قَغ  ظماٖتهم بلى ًغظٗ

ٓصْنق ق ُٞٗ
ً
ِٖٓم بظل٪ ًدهل ْلم  ٖلُىا خغبا ٓص َْٓ الجماٖت بلى عظ دِم ٖلى ًجِؼ ال ٞئت لِم ج٨ً لم ْان.... اإلا٣ه  ظٍغ

                                                           
 .41ص 1994 فبراَر الَوم كتاب خندق، فٍ أسٗم: هحهود هصطفٍ. د 1
 .             285-284 ص273حدَث7ج الترهذٌ جاهع بشرح اْحوذٌ تحفة 2
 .علٍ أهام هع صفَى فٍ حارب  النخعٍ باْشتر ،الهعروؾ الحارث بى هالك هو:اْشتر 3
 .519-518وص467-466ص7ج صفَى هاروى،وقعة السٗم عبد ،تحقَق الهنقرٌ هزاحم بى نصر 4
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ٓلحهم ًدب٘ ال ٫ٓق(  () م ٓا ْان)...  الضؾٓقي خاقُت ناخب ٣ٍْ مى
 
ٓعق لئلمام ألامان خهل ؤٔ ؤ  ًدب٘ لم ٖلحهم، بالِٓ

دِم ٖلى ًجِؼ لم ؤٔ ًظ٠ٞ ْلم مجهؼمِم ٓم ظٍغ دِم ٖلى ْط٠ٞ مجهؼمِم اجب٘ مجهم ز٠ُ بن اهّ الكٍغ ْمِٟ (  ()ظٍغ

٫ٓق ٦ما م ٣ًخل ال:)... اإلادخاط مٛجي ناخب ٣ً  ال ال٣خا٫ ًٖ ْؤٖغى ؾالخّ ال٣ي مً ال ٢خا٫، في ٢ْ٘ بطا مضبَغ
جهم

َو
م ال مشس ٔق ؤلامام ٧ان بطا ؤؾحَر ٓلّ ٞحهم عؤًىا ًغ ٕٓ ْالُٟئت( جٟيء ختى) :حٗالى ل٣ مت ال٣خا٫ ًٖ الغظ ٫ٓق(  () بالٍِؼ ٣ٍْ 

ذ ٖلى ًجِؼ ال مضبغ لِم ًدب٘ ال:)...اإلا٣ى٘ قغح اإلابضٕ ناخب ٓػق ظٍغ ٓا بطا  ٢خلِم الًج ٫ٓق  في  ال٣خا٫ جغ٧  إلاا ألا٦ثر ٢
ٔ ان ْع ٓم  زاعط زغط ٢ا٫ مْغ ذ، ٖلى ًظ٠ٞ ال  مضبغ  ٣ًخلً ال": لٗلي" الجمل ً  ْمً  آمً ِٞٓ بابّ  ؤٚل٤ ْمً ظٍغ

ذ ٖلى الجِاػ خ٨م في عؤًحن َىا٥ ؤن ًدبحن ج٣ضم ما يٓء ْفي(  ()آمً ِٞٓ الؿالح ؤل٣ى  ٌكٝغ ْمً اإلاٍغٌ ْمشلّ الجٍغ
ت ٧اعزت بؿبب الٛغ١ق ٖلى ت، ؤْ بدٍغ ٓػق ال ؤهّ ؤصخابّ ًغيق ألا٫ْق ٞاإلاظَب جهٍغ غاٝ ًج  ؤْ اإلاٍغٌ ٖلى ؤلاظِاػ الجزإ أَل

ذ ٓاء  ٖلحهم ْؤلاب٣اء خماًتهم ججب بل,  الٛغ١ق ٖلى اإلاكٝغ ٦ْظل٪ الجٍغ ٓنق ٞئت لِم ٧اهذ ؾ  َْظا ال، ؤم بلحها ًغظٗ
ٓا ، ْا٣ِٞم ْمً ْالخىابلت الكاُٞٗت مظَب ٓاػ ٖضم ٖلى ْاؾخضل ذ ٖلى ؤلاظِاػ ظ  بال٣غآن ْؤمشالِم ْاإلاٍغٌ الجٍغ

٫ٓق ْآلازاع ْالؿىت ق:) بال٣غآن:ًلي ٦ما ْاإلا٣ٗ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو ق مِإ حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
ٓا ا٢ خ  لِإ نْن

َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن ٓظُّ ْألامغ(  ()بَو  ال٣خا٫ بخ

م ٣ًخط ي جبػي التي للُاثٟت ٓانلت ٌؿخُُ٘ ال الظي ؤْ ًبػي ال الظي ٢خل جدٍغ ال م ذ اإلاٍغٌ ؤن ق٪ البػي،  ْالجٍغ

ْعق ْمشلِما ٓانلت ٌؿخُُ٘ ال ًّٖل م٣ض ، بؿبب ال٣خا٫ م ٫ٓق ؤن ٖجهما هللا عض ي ٖمغ ابً ًٖ: الؿىت ْمً عجٍؼ ( م) عؾ
ٓص بً هللا لٗبض ٢ا٫ ٔق َل:)مؿٗ ٍٓتر ًٖ: آلازاع ْمً(  ()ألامت َظٍ مً بػى  ُٞمً هللا خ٨م ٠ُ٦ ٖبض ؤم ًابً جضع  ٢ا٫ ظ

ق ؾمذ: ٢الذ ؤؾض بجي مً ؤمغؤة ؤزترججي
ً
ٓا ال: ًىاصي الجمل ؤصخاب مً" ٖلى" ٞٙغ بٗضما ٖماعا ق ج٣خل

ً
، ال م٣بال

ً
 ال مضبغا

ٓا ذ ٖلى جظٟٞ ٓا ال ظٍغ ْمً آمً ِٞٓ الؿالح ال٣ي ْمً صاعا، جضزل ٫ٓق ْمً(  () آمً ِٞٓ بابّ ؤٚل٤ ، ٓلِم اإلا٣ٗ  ؤن: ٞب٣
ٓص م ْصٞ٘ ٦ِٟم َٓ البٛاة ٢خا٫ مً اإلا٣ه ذ في مد٤٣ ْطل٪ ظماٖتهم، ْجٍٟغ٤ قَغ  البداع، في ْاإلاى٩ٓب ْاإلاٍغٌ الجٍغ

ٓنق ال بط ( .   )٢خالِم ًدغم بالخالي  ال٣خا٫، ْمغيِم ظغخِم م٘ ٌؿخُُٗ

م، ال الخ٤، بلى عصَم بلى حهضٝ البٛاة ٢خا٫ بن   عة ًدضر ما بال مجهم ٌؿدباح ال ل٨َٟغ ِٖٓم الضٞ٘ لًْغ  ْعظ

ٓبحن ْالجغحى اإلاغض ي في طل٪ خضر ٢ْض ال٣خا٫، ًٖ . ٢خالِم ًدل ٞال البداع في ْاإلاى٩

ٓاػ: الشاوي اإلاظَب ٓػق ؤهّ ؤصخابّ ٍْغيق:ٞئت لِم ٧اهذ بن ٖلحهم ؤلاظِاػ ظ حن ْالجغحى اإلاغض ى ٖلى ؤلاظِاػ ًج  ْاإلاكٞغ
ن ٞئت لِم ٧اهذ بن الٛغ١ق ٖلى ن ٞئت لِم ج٨ً لم بن ؤما بلحها، ًلجْا دِم ٖلى ًجِؼ ال ٞةهّ بلحها، ًىداْػ  ْمٍغًِم ظٍغ

ٓا ْا٣ِٞم، ْمً ْالخىُٟت اإلاال٨ُت مظَب َْظا ٓاػ ٖلى ْاؾخضل ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى ٖلى ؤلاظِاػ ظ  بطا البداع، في ْاإلاى٩

ن ٞئت لِم ٧اهذ ْٓن بلحها ًىداْػ ٫ٓ، ْآلازاع ْالؿىت بال٣غآن بها، ٣ٍْ ٓلّ ال٣غآن ْمً ْاإلا٣ٗ ق:)حٗالي ٢ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو  مِإ

                                                           
 .295ص 3 ج:الرقائق كنز شرح الحقائق تبََى 1
 .الفكر دار.ط/الدسوقٍ عرفة بى احهد بى حهد للشَخ. 300ص 4 ج:الدسوقٍ حاشَة 2
 .  127ص 4 ج:   الشربَنً الخطَب هحهد بى هحهد:  الهنهاج شرح فٍ الهحتاج هؽنٍ: الشربَنٍ الخطَب 3
 .162ص 9 ج.  هلفح بى هحهد  بى هللا عبد بى هحهد إبراهَم: الهقنع شرح الهبدع:  هلفح أبى 4
 .9 اَِة: الحجرات سورة 5
 م1986 لبناى بَروت الهعارؾ، هؤسسة الهَثهٍ، للحافظ:   الفوائد وهنبع الزوائد هجهع   -152ص  8 ج: للبَهقٍ: الكبري السنى 6

 .246ص وقتالهم، والخوارج البؽاة فٍ الحكم باب 6 ج
 .النَسابورٌ الحاكم هللا عبد بى هحهد هللا عبد أبو-155ص 2ج الصحَحَى علً الهستدرك 7
 .197ص4ج.الشافعٍ الهصرٌ البجَرهٍ عهر بى هحهد بى سلَهاى: الخطَب علٍ بجَرهٍ 8
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ق حنَو ىِإ مِإ
ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
ٓا ا٢ خ  لِإ نْن

َو
إ
َو
ا ٞ مَو ه  جَو ُْن  ٞةطا ْبالخالي ال٣خا٫، ًٖ جغظ٘ ختى الباُٚت الٟئت ٢خا٫ ْظٓب ٖلى آلاًت صلذ ٣ٞض(  ()بَو

ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى ٧ان ٓا ٢ض البداع في ْاإلاى٩ ٓصة مً جم٨جهم ٞئت لِم ْلِؿذ ال٣خا٫ ًٖ ٦ٟ  َظٍ ٟٞي ؤزغيق مغة لّ الٗ
ن ٞئت لِم ٧اهذ بن ؤما ُٞئهم، لخد٤٣ ٢خالِم ًدغم الخالت ْٓن بلحها ًىداْػ ٓصْنق بها ٣ٍْ  في ًخد٤٣ ٞال ال٣خا٫ بلى مِٗا َْٗ

ٓص ابً خضًض اإلاظَب َظا ؤصخاب ًدمل: آلازاع ْ الؿىت ْمً ٢خلِم، ًدل ْبالخالي الٟيء، مٗجي ٖىضثظ خ٣ِم  مؿٗ
ذ ٖلى ؤلاظِاػ ًٖ الىهي في ْعص الظي الؿاب٤  خماًتهم ًجب الخالت َظٍ ٟٞي ٞئت، لِم ج٨ً لم بطا ما خالت ٖلي الجٍغ
٫ٓق مً اؾخضاللِم ْؤما بب٣ائهم، ٖلى ْالٗمل ٓلِم: اإلا٣ٗ ق ٞب٣ ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى بنّن  ٞئت لِم ٧اهذ بن البداع في ْاإلاى٩

ْا ؤن ٍْم٨جهم ظاهبهم ًامً ال ٞةهّ ٓص ٓنق ال ْبظل٪ الٗض٫، ؤَل ٖلى ؤزغيق مغة ال٨غة ٌٗ ٢ِٟٓم ٩ً ق ال٣خا٫ ًٖ ج
ً
ٓصة ُٞئا ْٖ 

٠٢ٓ َٓ ْبهما اإلاؿلمحن، ظماٖت بلى ْا ما٢ذ ج ٓتهم، لِؿخُٗض ْا ٢ ٓص ٓػق ْبالخالي ظضًض، مً ال٨غة َْٗ (.  )ٖلحهم ؤلاظِاػ ًج

ٓبحن ْاإلاغض ي الجغحى ٖلى ؤلاظِاػ بن ٦ٓت ٦ؿغ ُّٞ البداع في ْاإلاى٩ ْٓا ٖلحهم ًجِؼ لم ٞةطا البٛاة ق  ؤَل ٖلى بهم ج٣

ْلى ٧ان َىا ْمً الٗض٫، ق ٖلحهم ؤلاظِاػ ألا
ً
٦ٓتهم ٦ؿغا (.  )لك

٣حن مً ٧ل اٖخمض ل٣ض ٓاعصة ألاصلت هٟـ ٖلى الٍٟغ  ْظت في ازخالٝ بال ازخالِٞم ْما ْآلازاع، ْألاخاصًض ال٣غآن في ال

ٓلّ ٖلى اإلاظَبان اٖخمض ال٣غآن ٟٞي ٣ِٞ، الضاللت ق:)حٗالي ٢ نْن بِإ
ق َْو انِإ خَو َٟو

اثِإ
َو
ق َ ًَو ق مِإ حنَو ىِإ مِإ

ْن
ا
ْن 
ٓا اإلا

 
ل خَو خَو

ْن
 ؤصخاب ِٞم ٢ْض(  ()ا٢

ٓعق ال٣خا٫ ؤن ألا٫ْق اإلاظَب ٓظّ آلاًت في بّ اإلاإم  ًٖ ْجغظ٘ الُاثٟت َظٍ جٟيء ختى مؿخمغ ْؤهّ اإلا٣اجلت، للُاثٟت مخ
، ؤْ ٢ُض صْنق ٖامت بهٟت ال٣خا٫ ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى ْؤن قٍغ م ًم٨ً ال البداع في ْاإلاى٩  الُاثٟت بحن مً اٖخباَع

ا ؤجهم بط اإلا٣اجلت،  َظٍ مً ِٞم ٣ٞض الشاوي الٍٟغ٤ ؤما ٢خالِم، ًدغم ٞةهّ ْبالخالي ْاإلاغى، الجغح بؿبب ال٣خا٫ ًٖ عجْؼ
ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى ؤن آلاًت ن ٞئت لِم ٧اهذ بطا البداع في ْاإلاى٩ ْٓن بلحها ًىداْػ ق طل٪ اٖخباع ًم٨ً ٞال بها ٍْخ٣

ً
 ُٞئا

ق
ً
ٖٓا ٓنق ْبالخالي ال٣خا٫، ًٖ ْعظ ٓػق اإلا٣اجلحن خ٨م في ًٓل ٓبحن ْاإلاغض ى للجغحى الٟئت اقتراٍ ْ ٖلحهم، ؤلاظِاػ ٍْج  ْاإلاى٩

 جدمُل الٟئت ٞاقتراٍ ْبالخالي آلاًت، في ٢ٍغب مً ؤْ بُٗض مً بلُّ ؤلاقاعة ؤْ ط٦ٍغ ًغص لم اقتراَِا ٖضم ؤْ البداع في

ا ٖلى آلاًت خمل ًيبػي ْلظا جدخمل، ماال لآلًت ْهّ ما ٣ًٓيق ؤزغ صلُل ًغص لم بطا زانت ْاََغ ض . مجها ًٍغ

٫ٓق ؤن ُّٞ ْعص ْالظي( ٖجهما هللا عض ي)ٖمغ بً هللا ٖبض خضًض اإلاظَبان اٖخمض الؿىت في     ٖلُّ هللا نلي هللا عؾ
ٓلّ ألا٫ْق الٍٟغ٤ ؤزظ ٢ْض( ألامت؟ َظٍ مً بػى ُٞمً هللا خ٨م ٠ُ٦ ٖبض ؤم بً ًا جضعيق َل)  :٢ا٫ ْؾلم  ٖلُّ هللا نلي ٢
دِا ٖلى ًجِؼ ال ْؾلم ، ؤْ ٢ُض صْنق بَال٢ّ ٖلى ظٍغ ن ٞئت لِم ٨ًً لم بطا ما ٖلي الشاوي الٍٟغ٤ ٢ُضٍ بِىما قٍغ  ًىداْػ
ق ًدخمل ال لّٟٓ ؤن ًجض الخضًض في ْاإلاض٤٢ بلحها،

ً
ق ؤْ ٢ُضا

ً
، الٟئت ٦ظ٦غ ْنٟا ْٚحٍر ق ًهلر ٞةهّ ْبظل٪ ؤ

ً
 للٍٟغ٤ صلُال

 ألا٫ْق اإلاظَب ؤصخاب ِٞمِا ٞل٣ض ْنٟحن الجمل خغب في ٢خالّ في" ٖلي" ًٖ ْعصث التي آلازاع ْؤما الشاوي، صْنق ألا٫ْق
ق بَال٢ِا ٖلى

ً
ٓم خضر ما ٖلى آلازاع َظٍ خمل ٣ٞض الشاوي الٍٟغ٤ ؤما الٟئت، بظ٦غ ج٣ُُضَا صْنق ؤًًا  لم خُض الجمل ً

ٓػق ٞال ْبالخالي ٞئت لِم ج٨ً ٓم ؤما, ٖلحهم ؤلاظِاػ ًج ٍْت في مخمشلت ٞئت للبٛاة ٧ان ٞل٣ض نٟحن ً  َظٍ في ٞةهّ ْبالخالي مٗا

ٓػق الخالت ٓص ٖلحهم ؤلاظِاػ ًج ٓظ . الٟئت َظٍ ل

                                                           
 .9 اَِة: الحجرات سورة 1
 .295ص 3 ج والزَلعٍ 140ص 7 ج: الكاسانٍ 2
 .بَروت الهعرفة دار/السرخسً اْئهة شهس سهل بى احهد بى هحهد 126ص10ج:الهبسوط: السرخسٍ 3
 .9 اَِة: الحجرات سورة 4
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ق الضلُل َظا في ْاإلاض٤٢
ً
٣حن، لضي مك٩لت ؤي جشحر ال الجمل ْا٢ٗت ؤن ًجض ؤًًا ٓلِا ؤزباع مً ْعص ما ْؤن الٍٟغ  في خ

ٓلت ٞةجها ٞحها ْاإلاغض ي الجغحى ٖلى ؤلاظِاػ ٖضم ٓلت عؤًّ َظا ألن ألا٫ْق الٍٟغ٤ لضي م٣ب مِم الشاوي الٍٟغ٤ لضي ْم٣ب  لٖؼ

٢ٓٗت باليؿبت ؤما بلحها، جىداػ ؤزغيق ٞئت الباُٚت للٟئت ٨ًً لم ؤهّ  َظٍ في" ٖلى"ؾحرة ؤن الشاوي الٍٟغ٤ عؤي ٞل٣ض نٟحن إلا
ٓا٢ٗت ٓاػ جا٦ض ال ٓص ْاإلاغض ى الجغحى ٖلى ؤلاظِاػ ظ ٓظ  ؤزاع مً نٟحن ْا٢ٗت في ْعص ُٞما اإلاخإمل ؤن ٚحر الباُٚت، الٟئت ل

ق َىا٥ ؤن ًجض
ً
ٓاػ ٖضم جُٟض مٗاعيت ؤزغيق آزاعا ذ، ٖلى ؤلاظِاػ ظ  مؿخضع٦ّ في الخا٦م ؤزغظّ ما آلازاع َظٍ ْمً الجٍغ

ٔق ؾيىّ في ْالبحه٣ي ٓا نٟحن قِضث: )٢ا٫ ؤمامت ؤبي ًٖ ال٨تر ذ ٖلى ًجحزْن ال ٩ٞاه ٓنق ال ظٍغ ق ٣ًخل
ً
ُا ِإ

ّن
ٓل ٓنق ال م  ٌؿلب

ق
ً
(.     ()٢خُال

ٓا٢ٗت الخانت آلازاع ْحٗاعى ٓظب ؤْ ٌؿ٣ُِا نٟحن ب ٓم ْعص ما ٖلى خملِا ً ذ ٖلى ؤلاظِاػ خٓغ مً الجمل ً  الجٍغ
 في جغظُدِا ؾب٤ ْالتي ْالؿىت، ال٣غآن مً ألاصلت مٗاعيت ٖلى ج٣ٓيق ال آلازاع َظٍ ؤن بلى باإلياٞت َظا ْاإلاٍغٌ،

. ألا٫ْق اإلاظَب بلُّ طَب ما ٖلى الاؾخضال٫

ٓاػ ٖضم مً ألا٫ْق اإلاظَب بلُّ طَب ما جغظُذ ًدبحن ج٣ضم ما ٖلى بىاءًق ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى ٖلى ؤلاظِاػ ظ  في ْاإلاى٩
ٓاء البداع ن ٞئت لِم ٧اهذ ؾ ح م٘ ًخ٤ٟ ما َْظا ال، ؤم بلحها ًىداْػ ٗت ْع  ألن ؤلاؾالمي، الضًً ْؾماخت ؤلاؾالمُت الكَغ

ٓنق ٢اثمت جٓل لِم ؤلاؾالم ٣ًُمِا التي الضم ٖهمت ٞةن ْبالخالي  ؤلاًمان ْن٠ لِم اؾدب٣ي حٗالي هللا  قإن قإجهم ٩ٍْ

ْلُت الجزاٖاث في ْالٛغقى اإلاغض ى الجغحى خماًت ٖلى ًدغم ؤلاؾالم ؤن) الترظُذ َظا ٣ًٓيق ْمما اإلاؿلمحن، ؾاثغ  الض

ْلت بحن جدضر التي اإلاؿلخت ا ْبحن ؤلاؾالمُت الض  مً ْالٛغقى ْاإلاغض ي للجغحى باليؿبت ْختى(  ()ال٩اٞغة الض٫ْق مً ٚحَر
ٓػق ال ٞةهّ الٗضْ ؤٞغاص م ألن مٗاملتهم بؾاءة ؤْ ٖلحهم ؤلاظِاػ ؤْ بباصتهم، ًج ما٫ َظٍ مشل ْاعج٩اب ػا٫، ٢ض زَُغ  ألٖا

ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى خماًت ٞةن ٦ظل٪ ألامغ ٧ان ْبطا ٖىّ، هللا ههى ٢ض اٖخضاء ٌٗختر يضَم  الجزاٖاث في البداع في ْاإلاى٩

ْلُت ٚحر اإلاؿلخت ٓنق الض ْلى باب مً ٩ً . اإلاؿلمحن مً ضخاًاَا ظمُ٘ ؤن بط ؤ

ٓبحن ْاإلاغض ى الجغحى خماًت ْظبذ ْبطا ٗت في البداع في ْاإلاى٩  ًلؼم ما ٧ل ٞةن ج٣ضم، ما ٖلى بىاءًق ؤلاؾالمُت الكَغ
ٓا٫ ؤْ ؤشخام مً الطخاًا َاالء لخماًت ٓنق ؤم ٓخضاث ؤشخام خماًت مشل ْاظبت، خماًخّ ج٩  ْالُِئاث الصخُت ال

ٓم مً ٧ْل الضًيُت، ٓاظب ًخم ال ما ؤهّ بط الُبُت باإلاِام ٣ً . ْاظب ِٞٓ بّ بال ال

ـــــت ــ ــ  الخاجمـ

ق
ً
ال :  الضعاؾت هخاثج ؤَم:ؤ

ٗت اَخمام -1 ٢ٓاجي الٗمل ؤَمُت ٖلى ؤلاؾالمُت الكَغ ٓاث٠ بحن بالهلر باإلاص ي ال  اإلاؿلخت الجزاٖاث وكٓب إلاى٘ الُ
ْلُت ٚحر ٓا٫ ْخٟٔ الض اح ألام . ْألاْع

                                                           
 .بَروت الهعرفة دار/السرخسً اْئهة شهس سهل بى احهد بى هحهد 126ص10ج:الهبسوط: السرخسٍ 1
. 475ص أسٗهٍ الفقه فٍ الحرب أثار: الزحَلٍ وهبة/د 2
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مَوق ٞةطا -2 لِإ
ّ، ؾبُل في الجِاص ٖلحها ًٟغى لم اإلاغؤة ؤن ٖ 

َّ
مَوق شجاٖت، طاث ٧اهذ ْبن الل لِإ

ط ؤن ٖ  ْق في اليؿاء زْغ  الٛؼ
ٓاعصة ألاخاصًض ٩ٞل. مِٗم ٣ًاجلً ال ألجهً بالغظا٫، ازخالٍ ُّٞ لِـ ط في ال ْق في اليؿاء زْغ  ؾبُل في الجِاص ْفي الٛؼ

ّ
َّ
.. الغظا٫ م٘ ال٣خا٫ بها ًغاص ال الل

ٗت خغم -3 ٔق خماًت في ؤلاؾالمُت الكَغ . ال٣خا٫ في اإلاكتر٦حن ْٚحر ْالٛغقى ْاإلاغض ى الجغحى ْ الضازلُت الجزاٖاث ؤؾغ

ق
ً
: ْالخٓنُاث اإلا٣ترخاث: زاهُا

ق  لئلنالح بؾالمُت آلُت بوكاء -1 ٌَّ ٓعق التي الجزاٖاث ْٞ .  ؤلاؾالمُت الض٫ْق بحن جش

ٓٞحر ٖلى الٗمل -2 اًا ألجهم الضازلُت الجزاٖاث لطخاًا ٧اُٞت خماًت ج ْلت، هٟـ ٖع ْلت َظٍ بهم ْجخإزغ الض ق الض
ً
 ؤْ ؾلبا

،
ً
م ٍْجب بًجابا ٍٓ ٖما مؿاءلتهم بٗضم بٚغاَئ عة ؤجلٟ م لُخم ال٣خا٫، لًْغ ٕٓ بٚغاَئ . ؤلاؾالمي اله٠ بلى بالغظ

ٓعة ْيماهّ الجؼاء جإمحن ْظٓب -3 ٓاؾُت, ٞٗلُت به ٓنق بؾالمي ٢ًاء ب  اهجاػ ٌٗجي ما َْٓ ؤلاؾالمُت الض٫ْق مً ًخ٩
ْجها التي الجىاثُت الٗضالت ٓنق ال بض ق ٩ً  ٣ٖاب ؤي ْصْنق مؿاءلت ؤًت صْنق  ؤلاوؿاهُت الجغاثم مغج٨بٓ ٍْب٣ي ٞٗلي ظؼاء ؤيّن

ٓلّ ًم٨ً ال ؤمغ الخا٫ بُبُٗت َْٓ . بّ الؿماح ًم٨ً ال ْ ٢ب

ح بط٧اء ٖلى الٗمل -4 ٓخضة ْع ٓإػ ؤلاؾالمُت ال  ٞحهم ًُم٘ ال الجزاٖاث، باإلاؿلمحن حٗه٠ ال ختى الضًجي ْال

ٓاث ؤصخاب . الكِ

ٓبت اإلاخسههحن ٖلى ًسٟى ال ٞةهّ بٗض ْ ٕٓ َظا في البدض نٗ  الجِض بظلذ ٢ض ؤوي ْخؿبي الخ٣ُٗضاث، ٦شحر اإلآي
. ْالٓؾ٘
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ق

 البيئيت الجمؾياث: الجصائس في البيئي الىعي وؼس في اإلادوي اإلاجخمؿ دوز 

ا -جبظت بمدًىت - أهمىذحًا
 ؽىابت،الجصائس مخخاز باجي حامؾت دهخىزاه طالبت/ وفاء كاطمي       جبظت،الجصائس حامؾت/ طليمت بلخيري .د

ق

ق

 :ملخف

ت بلى الضعاؾت َظٍ تهٟٓ     ْعق ْا٢٘ مٗٞغ ٓعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ص  بمضًىت البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي ال
ٓطًظا،زانت جبؿت ٓعق مً حكِضٍ إلاا هٓغا بالبِئت، مازغا الاَخمام جؼاًض م٘ ؤهم ْلي اإلاجخم٘ ؤنبذ ؤًً ٦بحر، جضَ  ًا٦ض الض

لُت البِئت خماًت  ؤن ٖلى ٦ِٓلم ماجمغ مىظ ملمٓؽ ْبك٩ل الجمُ٘ مؿْا  ٢ًُت في الٟاٖلحن بحن مً ْؤهّ ،1972 اؾخ

عة بلى صٖا ،خُض-البُئُت الجمُٗاث زانت -جىُٓماجّ بمسخل٠ اإلاضوي اإلاجخم٘ َٓ البِئت خماًت  ال٣ًاًا في بقغا٦ّ يْغ
ٓم بُئُا،ٖلُّ اإلاالثمت الخىمُت صٖم في ؤؾاؽ ٦ٟاٖل ْاٖختٍر البُئُت ٓعٍحن ؾاالحن ٖلى صعاؾدىا ج٣  مضٔ ما مٟاصٍ مد

ٓعي وكغ في البُئُت الجمُٗاث مؿاَمت  الٓؾاثل ْ الترامج َبُٗت هي ْما ؟ جبؿت مضًىت مجخم٘ ؤٞغص بحن البُئي ال
 ؟ طل٪ لخد٤ُ٣ اإلاسخغة

. اإلاؿخضامت البُئُت،الخلٓر،البِئت،الخىمُت اإلاضوي،الجمُٗاث اإلاجخم٘:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث

:  الضعاؾت بق٩الُت

ٓظُت ألاصبُاث ج٣ضم        ٓل ٫ٓق الؿٓؾُ ْمً مجخمٗاث خ ْاإلاجخم٘ الٗغبي الٗالم يمىّ الٗالم، ٓما،  الجؼاثغيق ٖم
خاث مً زهبت ماصة زهٓنا، ت عئٍت جإؾِـ بلى الُامدت الخدلُلُت ْالىماطط الُْغ  لضعاؾت مالثمت ْمىهجُت هٍٓغ

ْالخٗٝغ َظٍ في(Le développement sociétal)  اإلاجخمُٗت الخىمُت ْا٢٘  ْاإلاغ٦باث اإلاخٗضصة آلالُاث ٖلى اإلاجخمٗاث،

ٖٓت ٓعَا ٩َُلتها في جخد٨م التي اإلاخى .  ْجُ

ٓلٓظُا اإلاِم مً ٚضٔ ْل٣ض ٓعق اإلاخبىحن الباخشحن مً البٌٗ لضٔ-الؿُا١ َظا في ابؿخم -الخ٩املي اإلاٗغفي للمىٓ
تراٝ ٓمت ؤْ ظاهب ٧ل ًدخلِا التي اليؿبُت باألَمُت الٖا ٓماث مً مىٓ  الٗام اإلاجخمعي اليؿ٤ صٖم في اإلاجخم٘ مىٓ

ٍٓا، ٓاهب مً ٚحٍر م٘ جٟاٖلّ بَاع في ْطل٪ جىم ٓماث ؤْ الج . اإلاجخمُٗت اإلاىٓ

 الا٢خهاصًت ؤبٗاصَا بجمُ٘ الخىمُت ٖملُت في ٖلحها ْاإلاداٞٓت مغاٖاتها باث التي البِئت ٖلى ؤًًا جىُب٤ َظٍ ْالخا٫
ا ْالؿُاؾُت، ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ٍ مً قَغ ٍٓغ في ٞاٖال ْٖامال ؤلاوؿاهُت، الخىمُت قْغ  الظاجُت،ًٞال ال٣ضعاث جُ

ٓجها اَُت عثِـ مهضع ٧ .  ؤلاوؿان ًيكضَا التي الاظخماُٖت للٞغ
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 لّ ٌؿمذ ْالظي ُّٞ ٌِٗل الظي الخُٓيق اإلاجا٫ طل٪ لئلوؿان باليؿبت الػالذ البِئت ق٩لذ خُض     
 اؾخٛاللّ ًٖ الىاظمت ألازُاع ٧ل ًخجاَل ظٗلّ ْالخمل٪، ْالؿُُغة الثرْة لخدهُل ؤلاوؿان خب ؤن باالؾخ٣غاع،ٚحر

٫ٓق آلالت ا٦دكاٝ بٗض زهٓنا البِئت، لثرْاث ْاإلاٍٟغ ال٣ٗالوي ٚحر  مً ناخبها ْما الخهيُ٘، مغخلت ؤلاوؿان ْصز
اصة ٘ ْالىمٓ الٗاملت ْالُض ْاإلاهاو٘ ؤلاهخاط في ٍػ  بالبِئت ؤلاوؿان ٖال٢ت مً ظضًضة مغخلت بضاًت للمضن،بالخالي الؿَغ

لباجّ ؤلاوؿان ؤهاهُت ٖلحها ٚلبذ ػ في الغثِـ الؿبب ٧اهذ ْالتي ، اإلاتزاًضة َْ  ْٖلى البُئُت، اإلاك٨الث مً الٗضًض بْغ
ٓم ًى٨غ  ال بُئي،ا٫ الخلٓر مك٩ل عؤؾِا  الٗاإلاُت الصخت مىٓمت لّ ؤقاعث الظي ْألامغ الصخت ٖلى طل٪ جإزحر ؤخض  الُ

غ خؿب ٓان جدذ 2002 ٖام لِا ج٣ٍغ  بلى ٦ىدُجت بعظاِٖا ًم٨ً التي ألامغاى ٞحها خضصث ْالتي  البُئُت ألامغاى ٖبء ٖى

ٓم ؤن ختى.  البُئُت اإلاساَغ ؤَم ٓاػنق هي اإلاغى،بهما مً الخلٓ مجغص هي ٌٗض لم الصخت مِٟ  التي البِئت م٘ ؤلاوؿان  ج
ٓعق مً ْاإلاغى للصخت اإلادضصة اإلاخٛحراث مً البِئت ْاٖخترث ٞحها، ٌِٗل ٓجي،خُض اإلاىٓ ٓل  مً البِئت مجا٫ ٌٗض الؿٓؾُ

ٓمُت الصخت مجاالث ؤَم ظًت ْ ْاإلاُاٍ الهخي، اإلاؿ٨ً َْكمل الٗم  الخكغاث م٩اٞدت الًٟالث، ْجهٍغ٠ ألٚا
ٓاعى ٓا٫ ٞحها، ٌِٗل التي بالبِئت جخإزغ الٟغص ْصخت ْالتربت، الجٓ جلٓر ْمى٘ ْال٣ ٓعة البِئت ٞإخ  ٖلى ؾلبا جإزغ اإلاخضَ

ٓامل حٗختر لظل٪ بها، ًهاب ؤمغاى مً ٖجها ًىجم ما صخخّ .    اإلاجخم٘ في الصخت اإلا٣اًِـ ؤَم بحن مً البُئُت الٗ

ٓاعص اإلاٍٟغ الاؾخٛال٫ بن      ٍٓض الُبُُٗت للم  صام ما الؿاثض الؿل٥ٓ ؾِب٣ى البُئُت ألاهٓمت ْاجهُاع البِئت ْجل
 ْالش٣افي الاظخماعي ْا٢ٗىا صام ْما للخُاة، هٓغجىا ٖلى اإلاؿُُغ َٓ الا٢خهاصًت اإلا٨دؿباث ٖلى الخٟاّ الخىمُت َاظـ

ٓعي ُٚاب ًٖ ًىم  ٌٗض ْالظي البِئت ٖلى ْاإلاداٞٓت الخىمُت بحن ْباألخغ ْالبِئت، ؤلاوؿان بحن جغبِ التي بالٗال٢ت ال

ٓعق في الغثِـ الؿبب   .ؤلاوؿان صخت ْاٖخال٫ اإلاؿخضامت، الخىمُت ْاجهُاع البِئت، جضَ

ْعق ببغاػ بلى مغ٦ؼ ْبك٩ل  -لِا اإلاخاح اإلاجا٫ خؿب  -الٗلمُت الضعاؾت َظٍ جإحي طل٪ يٓء في           ؤن ًم٨ً الظي الض
ْعق ًٖ ال٨ك٠ بلى وؿعى ْبالًبِ البِئت، ٖلى اإلاداٞٓت في اإلاضوي اإلاجخم٘ ًلٗبّ  البُئُت الجمُٗاث بّ جًُل٘ الظي الض
ُٖٓت الخدؿِـ مجا٫ في جبؿـت بمضًىت اإلاجخم٘ َظا جىُٓماث ٦إخض ٓم ٖلُّ البُئُت، ْالخ  ؾاالحن ٖلى صعاؾدىا ج٣

ٓعٍحن ٓعي وكغ في البُئُت الجمُٗاث مؿاَمت مضٔ ما مٟاصٍ مد  َبُٗت هي ْما ؟ جبؿـت مضًىت مجخم٘ ؤٞغص بحن البُئي ال
 طل٪؟ لخد٤ُ٣ اإلاسخغة الٓؾاثل ْ الترامج

ٓنق ْاإلاجخم٘، الٟغص خُاة في البِئت ؤَمُت مً الضعاؾت ؤَمُت جيب٘: الضعاؾت ؤَمُت-1 ٓعي ٧ْ  ؤخض ٌك٩ل البُئي ال
ْاث ؼ ؤص ٓامل ْؤخض الصخت حٍٗؼ ٓص ٞال بها، الخمخ٘ ٖلى اإلاؿاٖضة اإلاِمت الٗ ٓزت، بِئت ْل في ظُضة الصخت لي ْظ  ْالظي مل
٧ٓا ؤلاوؿان إلاماعؾاث ما الخضًشت الضعاؾاث ؤ٦ضجّ ْعق مً جّ ْؾل ٓعق في ص ٓعق ؤمام البُئي،زانت مدُُّ جضَ  ٌؿمى ما ِْ

ٓامل ًٖ الىاظمت ألامغاى جل٪ ْهي" البِئت ؤمغاى"  الصخت مىٓمت ًٖ الهاصعة الخ٣ضًغاث حكحر خُض بُئُت، ٖ

ٕٓ مً %23 ؤن 2004 ؾىت OMS الٗاإلاُت ُٓٞاث مجم ٓامل بلى جغظ٘ ال َٓت بُئُت، ٖ ا آزغ في ْمى َغ  التي الخضابحر بلى ج٣ٍغ
 لِا، الخٗغى ْمساَغ البُئُت اإلاساَغ مً الخض بلى جٟط ي التي ال٣ُاٖاث مً ْٚحٍر الصخت ٢ُإ ًخسظَا ؤن البض

ٓٙ في ؤًًا ؾِؿِم البِئت جدؿحن ٞةن ْبالخالي غاٝ مً البُئُت الجمُٗاث ْحٗض لؤللُٟت ؤلاهماثُت اإلاغامي بل  الٟاٖلت ألَا

٫ٓق التي ٍْت ْحجغ طل٪ جد٤ُ٣ في ٖلحها ٌٗ . مجخمٗاتهم صازل ألاٞغاص لؿل٥ٓ الاًجابي الخُٛحر في الؼا
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  : الضعاؾت ؤَضاٝ  -2

- ٓٝ٢ٓ ْعق ٖلى ال ْعٍ ٖلى اإلاداٞٓت ٖملُت في اإلاكاع٦ت في اإلاضوي اإلاجخم٘ ًلٗبّ الظي الض ْص  ال٣ُم ٚغؽ في البِئت،

ٓطط جبؿت مضًىت صعاؾت زال٫ مً الجؼاثغيق الٟغص لضٔ البُئُت الش٣اٞت ْبعؾاء البُئُت، . ٦ىم

٢ٓٝٓ جبؿت، بمضًىت البُئي اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمُٗاث ؤَم ٖلى الخٗٝغ - ا التي الترامج َبُٗت ٖلى ْال  ْ حؿَُغ

.  بغامجِا جىُٟظ في حٗخمضَا التي الٓؾاثل ٦ْظا مُضاهُا، جىُٟظَا ْمضٔ البِئت بدماًت الخانت

ٓص ًٖ ال٨ك٠ - ٓص م٘ ج٩املِا ْمضٔ البُئي اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمُٗاث جبظلِا التي الجِ  بلى الغامُت الَٓىُت الجِ

٘ ٔق ٞع ٓعي اإلاؿخٓ ٓاًَ البُئي ال ُٖٓت ْجدؿحن للم  .الخُاة ه

ت - . البُئُت باإلاك٨الث اإلاجخم٘ ؤٞغاص ْعي مضٔ مٗٞغ

٫ٓق الباخض ٌؿخُُ٘ بها التي الٍُغ٤ ؤْ الؿبُل ؤْ ال٨ُُٟت اإلاىهج ًمشل:الضعاؾت مىهج -3  م٣ىٗت بظاباث بلى الٓن
٢ٓاج٘ ْْن٠ اإلاُُٗاث لجم٘ مى٣ُُت بيُت بًجاص زال٫ مً صعاؾخّ ألؾئلت ا ْجدلُلِا ال  ال اإلاىهج ازخُاع ألن ْجٟؿحَر
ت ًسً٘ ْاإلاٟايلت لخٍغ  الضعاؾت ْؤَضاٝ البدشُت اإلاك٩لت بُبُٗت مغجبِ اإلاىهج ازخُاع ؤن ْآزغ،بل مىهج بحن الباخض،

ْص . البدض ْخض

 اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمُٗاث مؿاَمت َبُٗت ْحصخُو ْن٠ بلى حؿعى الضعاؾت،التي َبُٗت ٖلُىا ؤملذ لظا      
ٓعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤَغاٝ ٦ْإخض البُئي  اإلادُِ ٖلى اإلاداٞٓت ْؾاثل مً ْؾُلت حٗض التي ألازحر البُئي،َظٍ ال
٢ٓاًت البُئي ٓزّ ًٖ الىاظمت ألامغاى مً ْال ْعق ٖلى الخٗٝغ ْبخالي اإلاجخم٘، ؤٞغاص جهِب التي ْ جل  ؤن ًم٨ً الظي الض
ٓظُّ في الجمُٗاث َظٍ جلٗبّ ْبىاء اإلادُُت البِئت ْمكا٧ل ألامغاى جل٪ مً هٟؿّ لخماًت اإلاجخم٘ ج  مخُلباث ٖلى بّ،

ٓدى-الٓنُٟت الضعاؾاث يمً جهى٠ التي-الضعاؾت َظٍ  الخالت صعاؾت مىهج ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض مىهجُت م٣اعبت هخ
ٓامل اإلاخٛحراث ل٩اٞت الض٤ُ٢ الٓن٠ ٖلى ًغ٦ؼ مىهجا بٓنّٟ ؾت الخالت صازل مً جىُل٤ التي ْالٗ  ْجل٪ طاتها، اإلاضْع
َْٓ ْز٣ُت ٖال٢ت لِا ْالتي ٞحها، اإلاازغة ٓٚل بم٩اهُت الباخض ًمىذ ما بها، ٓاهبها ٧اٞت صعاؾت في ْالض٤ُ٢ الٗم٤ُ الخ  ظ

ا ٓهت ْٖىانَغ .  لِا اإلا٩

ٓعي - :  للمهُلخاث الضاللي الخ٣ل في ؤؾاؾُاث اإلاؿخضامت ْالخىمُت البُئي البِئت،ال

٫ٓق مسخل٠ في الباخشحن لضٔ اإلاخٗاٝع مً    ُت، الخ٣ ٓم الؾُما اإلاٗٞغ  جدىا٫ْق ٖلمُت صعاؾت ٧ل ؤن مجها، ؤلاوؿاهُت الٗل

ٓاَغ مً ْاَغة ٓا٢٘ في جخًمً الاظخماُٖت الٓ ٖٓت ال ٓنق ألاخُان بٌٗ ْفي. ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم مً مجم  اإلاٟاَُم َظٍ ج٩
ٓا٢٘، مُاب٣ت ْٚحر مبهمت ٔق بلى ؤ٢غب ْٖىانغ لهٟاث جًمىّ خُض مً لّ الٗلمي الخىا٫ْق ٖلى طل٪ ًى٨ٗـ ما لل  مؿخٓ

. الٗلمي الخ٨ٟحر بلى مجها الٗامي الخ٨ٟحر

عاث هٓغا ٞةهّ، ْلظل٪    ُت اإلاىهجُت للًْغ ال ٨َظا ٣ًخًحها التي ْاإلاٗٞغ  ًلي ُٞما ابخضاء ؾىدا٫ْق ٖلمُا، جىا

.  الٗلمُت اإلاؿاَمت َظٍ ٖلحها جغ٦ؼ التي ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم بلى -مغ٦ؼ بك٩ل -الخٗغى

                                                           

    ٌ2000، بَروت، دار الهعرفة الجاهعَة، " هناهج وطرق البحث اٖجتهاعٍ: "عبد هللا هحهد وعبد الرحهى وهحهد علٍ البدو ،
 .294ص



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

28 

ٓم -1  ٓص لٛت البِئت ٧لمت بن:البِئت مِٟ ٓؤ الٟٗل بلى الٗغبُت اللٛت في ؤنلِا ٌٗ ٓؤ ْمىّ ب  ْالاؾم ْؤ٢ام، ْهؼ٫ق خل ؤي جب

.  مجز٫ق ٌٗجي" بِئت" مىّ

ٍٓت الىاخُت مً بطن ٞالبِئت ٓان ؤْ ؤلاوؿان بلُّ ًإْيق الظي اإلاجز٫ق بمٗجى اللٛ . ُّٞ ٣ٍُْم الخُ

م ال٣غآن في البِئت ٧لمت ْعصث ٢ْض ٓا٢٘ ٖكغ في ال٨ٍغ : مجها هظ٦غ م

ٓلّ   ٓؤ ؤن: " حٗالى ٢ ٓم٨ما جب ٓجا بمهغ ل٣ ٓجا بمهغ َُْئا اجسظا ؤي ."بُ ْؤًًا بُ ٓم٨م، ٓلّ ل٣ ٓؤ٦م: "  حٗالى ٢  في ْب

ٓلِا مً جخسظْنق ألاعى ٓعا ؾِ . مجزل٨م ألاعى ظٗل ؤي." ٢ه

ت اللٛت في( Environmemt) البِئت ٧لمت جِٓغ لم خحن في      للضاللت اؾخسضمذ ٢ْض ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غنق في بال الاهجلحًز
ٝ ظمُ٘ ٖلى  اللٛت في البِئت مٗجى ٣ًترب ٦ما. الخُت ال٩اثىاث خُاة ْجىمُت همٓ في ْاإلاازغة اإلادُُت الخاعظُت الْٓغ

ت اللٛت في اإلا٣ضم اإلاٗجى مً(Environnement) الٟغوؿُت ٖٓت:" ؤجها ٖلى حٗٝغ خُض ،الاهجلحًز ٝ مجم  الُبُُٗت الْٓغ
ٓاء، مً للم٩ان ٍّٓ ْما ال٩اثىاث حكمل ْالتي ؤلاوؿان اإلادُُت الخُت ْال٩اثىاث ؤعى ماء، َ ٓاص مً جدخ  ٣ًُمّ ْما م

. "ميكأث مً ؤلاوؿان

ت البِئت ماجمغ بٖالن ٢ضم الانُالخُت،٣ٞض الىاخُت مً ؤما       ٓلم في ٣ٖض الظي البكٍغ ِ٦ٓ ٓما 1972 اؾخ   للبِئت مِٟ

Environnement باإلوؿان ًدُِ ش يء ٧ل" ْاٖخترتها".باإلوؿان اإلادُُت الٗىانغ ٧ل هي البِئت بإن الخٍٗغ٠ َظا ٌكحر 
ِٟا جم جٟاٖالث،٦ما في مِٗا ٍْضزل ٦ٓب اإلادُِ الٛالٝ:"هي البِئت ؤًًا حٍٗغ ٓهاث ألاعيُت ال٨غة ب٩ ب٣ت التربت ْم٩ َْ 

ْػْن، ٦ْسجحن هي البِئت ألا  ؤؾاؽ اإلاُاٍ مهضع هي الٛظاجي، لؤلمً هؼعِٖا التي ألاعى لىِٗل،هي هدىٟؿّ الظي ألا
ٓاص مهضع هي للهى٘، هدخاظِا التي اإلاٗاصن هي الخُاة، ٍْاث، ْالٛاػاث البىاء م ٓاػنق هي البِئت ْال٨ُما  ؤلاوؿان بحن اإلا

ٓان  جمشل ٦ما خُت، ْٚحر خُت الُبُُٗت الٗىانغ ٧ل ؤجها ٖلى للبِئت ًىٓغ الخٍٗغ٠ َظا ؤن ًبضْ."ْالىباث ْالخُ
ٓان ؤلاوؿان بحن ال٣اثمت الٗال٢اث ٓاهب ٖلى التر٦حز جم ؤي بُجهم، اإلاخباصلت الخٟاٖالث ْقب٨ت ْالىباث ْالخُ اثُت الج  الٟحًز

ٓظُت ٓل ٓاهب ؤَملذ للبِئت،خُض ْالبُ م ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت الج  ْالبِئت، ؤلاوؿان بحن الٗال٢ت جٟؿحر في ؤَمُتها ٚع
اثِٟا اإلاخٗضصة بمٟاَُمِا ٞالبِئت ٍٓا ظؼءا باٖخباٍع ؤلاوؿان اوكٛا٫ مدل جٓل اإلاسخلٟت ْبْٓ  ؤ٦ثر ْمً ،مجها خُ

ٍٓا ْهاقئا بل ٞحها، جٟاٖال الٗىانغ .  ٞحها ظؼثُت لبِئاث خُ

                                                           

   أسكندرَة، الهكتب "السَاسة التشرَعَة لحهاَة البَئة فٍ هصر وقطر ودور اْهم الهتحدة فٍ حهاَتها:"فارس هحهد عهراى ،
 18، ص 2005الجاهعٍ الحدَث، 

    87اَِة رقم : سورة َونس . 
   74اَِة رقم : سورة اْعراؾ . 

  رسالة هاجستَر فٍ العلوم البَئَة، قسم "الضرَبة فٍ الحد هى التلوث البَئٍالتربَة والوعٍ البَئٍ وأثر : "هحسى هحهد أهَى قادر ،
 .16، ص 2009إدارة البَئة، كلَة أدارة   واٖقتصاد، جاهعة اْكادَهَة العربَة الهفتوحة فٍ الدانهارك، تشرَى الثانٍ 

   2006، هصر، الهكتب الجاهعٍ الحدَث،"بَئةدراسة فٍ علم اجتهاع ال:البَئة والهجتهع: "حسَى عبد الحهَد أحهد رشواى ،
 .04ص
  2007، 1، عهاى، دار الهسَرة، ط"إَزو1400إدارة البَئة ونظم وهتطلبات وتطبَقات : "نجم العزاوٌ و عبد هللا حكهت النقار ،
 .93ص
  أثر اٖهتهام بالبَئة والعهل بالهواصفات العالهَة للبَئة :" ؼول فرحات(14000 ISO )هجلة جدَد "سة الهؤسساتعلً تناؾ ،

 .150، ص2007، دَسهبر 02أقتصاد، الجزائر العدد
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ٓلِا بدهغ البِئت ٖٝغ الجؼاثغيق اإلاكٕغ ختى هجض الؿُا١ هٟـ ْفي      في ظاء خُض الُبُُٗت، الٗىانغ يمً مضل
ٓنق ٓنق البِئت" اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في البِئت خماًت ٢اه ٓاعص مً جخ٩ ٍٓت الُبُُٗت اإلا ٍٓت الالخُ ٓاء ْالخُ  ْالجٓ ٧الِ
ٓان ْألاعى ْاإلااء ٓعاسي الترار طل٪ في بما ْالىباث ْالخُ ٓاعص َظٍ بحن الخٟاٖل ْؤق٩ا٫ ال  ْاإلاىاْغ ألاما٦ً بحن ٦ْظا اإلا

ِا ٦ما."الُبُُٗت ْاإلاٗالم  ما ٧ل ْهي خُت، ْخضة ل٩ل ْالخٟاٖل ؤلازاعة في جدضر الظي اإلاجا٫:"  بإجها بضْيق ػ٧ي َْٗٞغ
 بلى ال٩اثً ًضٞ٘ الظي اإلاازغ ْهي شخهُت ْٖال٢اث اظخماُٖت ْهٓم ؤلاوؿاهُت ْاإلاجخمٗاث الُبُٗت مً باإلوؿان ًدُِ

 البِئت َٓ ألا٫ْق ؤؾاؾُحن ٢ؿمحن بلى جى٣ؿم البِئت بإن ٌكحر ًجضٍ الخٍٗغ٠ لِظا ٞاإلاخمًٗ." ْاليكاٍ الخغ٦ت
ٍْت زهبت مً الٗضًضة بإق٩الِا ألاعى ْحكمل الُبُٗت  البِئت هي ْالشاهُت ْاإلاىار ْالبداع ْألاجهاع ْظبلُت ْصخغا

 مخهلت ٧لِا ْالصخُت، ْالخٗلُمُت ْالش٣اُٞت الا٢خهاصًت ْالخالت الاظخماُٖت ْالٗال٢اث الىٓم ْحكمل الاظخماُٖت

.   البٌٗ ببًِٗا ْجخإزغ البٌٗ ببًِٗا

ٓم -2 ٓعي مِٟ ٓٞغ صْنق ًخإحى لً مساٍَغ ِْٞم البُئي الخلٓر بصعا٥ بن:البُئي ال ٓعي ج  ألازحر َظا ٌٗختر خُض البُئي، ال
ٓعي ٣ًُٞت البِئت، ب٣ًاًا الاَخمام زال٫ مً بغػث التي الخضًشت اإلاهُلخاث مً  الاعجباٍ ؤقض جغجبِ البُئي ال

ٓمِا بالش٣اٞت ٓاؾ٘ بمِٟ ٓلٓظُا، ٖلماء ٖىض ال ٓعي َظا بٓن٠ ألاهترْب  ْظ٦ّم حٗمل التي الؿاثضة الش٣اٞت مً ظؼء ال

.  الٟغص لؿل٥ٓ ٖام

ٓنق ْلُام ٖٝغ     ٓعي William Illtson الدؿ ٓلّ البُئي ال ْعٍ الٟغص بصعا٥ َٓ:"  ب٣ ٓاظِت في لض  َظا ًخًمً." البِئت م
ٓعي بإن الخٍٗغ٠ لُت ؤلاخؿاؽ َٓ البُئي ال . تهضصَا التي ألازُاع مً ْنُاهتها البِئت م٘ الخٗامل ٦ُُٟت ْبصعا٥ باإلاؿْا

٫ٓق ًم٨ً ْبالخالي ٓعي بإن ال٣  مِٗا الخٗامل ٦ُُْٟت البِئت، ٖلى الخٟاّ بإَمُت اإلاجخم٘ ؤٞغاص جدؿِـ ٌٗجي البُئي ال
ْعق جضُٖم زال٫ مً ب٣ٗالهُت ٘ ٖلى حٗمل ْالتي البُئُت، الجمُٗاث ؤبغػَا لٗل اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث مسخل٠ ص  ٞع
ٔق ٦ِٓم ْحُٛحر للمجخم٘ ال٣ُمي اليؿ٤ يمً ٞخضزل اإلاجخم٘، ٢ُم مً ٣٦ُمت البِئت جخإ٦ض ختى الش٣افي اإلاؿخٓ  خُا٫ ؾل

ٓعة هي البِئت خماًت جهبذ ختى البِئت ٓٞت اله  جدؿحن في بٟٗالُت ؤًًا مكاع٦تهم ًًمً اإلاجخم٘،ما ؤٞغاص هٓغ في اإلاإل

ٓعق الخلٓر مً ْخماًتها البِئت . ْالخضَ

ٓم  -3 ٓعق بن:اإلاؿخضامت الخىمُت مِٟ  لٟكل مدهلت ؤْ ٦ىخاط Développement Durable اإلاؿخضامت الخىمُت مهُلر ِْ
ْعتها، الالػمت ْالبُئُت ؤلاوؿاهُت ألابٗاص خؿاب ٖلى اإلااصي الغؤؾمالي الترا٦م ٖلى ع٦ؼث التي الؿاب٣ت الخىمُت عئٔ  لؿحر

ذي ْالخإنُل ٓم َظا إلاُالص الخاٍع ٓص اإلاِٟ غ بلى حٗ هخالص ج٣ٍغ  1987 ٖام ْالخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت ًٖ الهاصع بْغ

ٓنق ذ خُض ،"اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا:"بـ ْاإلاٗى  صْنق الخايغ خاظاث جلبي التي الخىمُت ؤجها:" ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت ٖٞغ

                                                           

 ،الهتعلق بحهاَة البَئة فٍ إطار التنهَة الهستداهة 10ـ03 قانوى: الجرَدة الرسهَة "الجههورَة الجزائرَة الدَهقراطَة الشعبَة" ،
 .10، ص 2003-07 -20، الجزائر، الهؤرخ فٍ 43العدد 

  135، ص 1986، بَروت، هكتبة لبناى، "هعجم هصطلحات العلوم اٖجتهاعَة:" ٌ أحهد زكٍ بدو. 

   هجلة  الواحات "- نهوذجا -دور الهجتهع الهدنٍ فٍ أعٗم البَئٍ فٍ الجزائر الجهعَات البَئَة بهدَنة ؼرداَة :"بكَر قشار ،
  :نقٗ عى  95، ص 2013، 1435د التاسع عشر للبحوث والدراسات، الصادرة بؽرداَة عى الهركز الجاهعٍ ؼرداَة، العد

 .William Illtson and Harald M.proshonsky.An introduction to Environmental psychology. New York ـ 
1974.p24 
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ٓم. " خاظاتهم جلبُت ٖلى ال٣اصمت ألاظُا٫ ب٣ضعة ألايغاع ٫ٓق خ٣ُ٣ت ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت ٞلؿٟت ْج٣  اؾخجزاٝ بإن ج٣
ٓاعص ت حٗختر التي الُبُُٗت البُئُت اإلا ٍع ٓنق ا٢خهاصي وكاٍ ألي يْغ  لظل٪ ْالخىمُت، الا٢خهاص ٖلى ياعة آزاع لّ ؾ٩ُ

ٓم في بىض ؤ٫ْق ٞةن ْلت َٓ اإلاؿخضامت الخىمُت مِٟ ٓاػهت مدا  اؾخجزاٝ صْنق البُئي ْالىٓام الا٢خهاصي الىٓام بحن اإلا
ٓاعص ٓػَ٘ ْجدؿحن ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء ؤظل مً الٗمل ؤنبذ ٢ْض الُبُُٗت، للم ٓعق مً ٣ِٞ لِـ الضزل ج  الٗضالت مىٓ

ٓعق مً ؤًًا ْبهما الاظخماُٖت، ٓاػنق ْجد٤ُ٣ البِئت خماًت مىٓ ما هاصي ؤٖضَا التي الضعاؾاث ٧ْاهذ .البُئي الخ  ْبغهامج ْع
ا للخىمُت اإلاخدضة ألامم ٓاث ْٚحَر ُاء ْالخىمُت البِئت بحن ْاضر اعجباٍ إلًجاص تهضٝ زُ  صاللت ْطْ ْاضر مٗجى إْٖل

 ْمخٟاٖلت، مخ٩املت ؤؾاؾُت ؤبٗاص زالزت هي اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص ؤن الخالي اإلاسُِ مً ًخطر اإلاؿخضامت، للخىمُت
 ْؤزحرا الا٢خهاصي، الىمٓ بخد٤ُ٣ ًخٗل٤ ْما الا٢خهاصي ْالبٗض البِئت، بدماًت ًخٗل٤ ما ٧ْل البُئي البٗض في ْجخجؿض

.  الاظخماُٖت الٗضالت بخد٤ُ٣ ًخٗل٤ ما ٧ْل الاظخماعي، البٗض

:   الخالُت باإلاٗاصلت اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص ًٖ الخٗبحر ًم٨ً بطن

 

 

 اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص ًٓضر: 1 ع٢م الك٩ل

 

                                                           

   و للثقافة الوطنٍ ،الهجلس الهعرفةعالم  ،سلسلة("الهشترك هستقبلنا(:"عارؾ  كاهل هحهد التنهَة ، ترجهة و للبَئة العالهَة اللجنة 
 .1989أكتوبر  ،142 ،الكوَت،عدد اِداب و الفنوى

- اقتصادَة وإدارَة، هجلة تصدر عى  ث،أبحا"العهل والبطالة كهؤشرَى لقَاس التنهَة الهستداهة:" بقة شرَؾ و عبد الرحهى العَب
 .100، ص 2008، دَسهبر 04كلَة العلوم اٖقتصادَة، جاهعة هحهد خَضر بسكرة، العدد

 .195، ص 2008، هصر ، دار الهعرفة الجاهعَة، "الهشكٗت البَئَة الهعاصرة: "هحهد إبراهَم هحهد شرؾ  -
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 م٣ضمت ،مضازلت"الجؼاثغ في البِئت خماًت ْؾُاؾت اإلاؿخضامت الخىمُت"٢غقٓف، ؤؾماء ْ مِغيق ق٣ُٟت:اإلاهضع
جي اإلالخ٣ى ٫ٓق الشاوي الَٓ ٓم ألاصب الاظخمإ،٧لُت ٖلم ٢ؿم الجؼاثغ، في ْجُب٣ُاتها اإلاؿخضامت الخىمُت:خ  ؤلاوؿاهُت ْالٗل

.   05 م ،2014 ماي 7-6 ؤًام ٖىابت، مسخاع باجي ظامٗت ْالاظخماُٖت،

 البُئُت الىاخُت مً مؿخضامت ْجىُٟظَا نُاٚتها جخم التي الخىمُت بؾتراجُجُت ؤن الاؾخضامت مٗجى ْجخًمً     
ٓجها ٓاعص ْحصج٘ جداٞٔ ْالاظخماُٖت،٧ ت الُبُُٗت اإلا ٓم التي ْالبكٍغ  مدلُت ؾُاؾاث بجبإ ًخُلب مما الخىمُت، ٖلحها ج٣

ٓاٞؼ ْبظغاءاث َْٓ"بُئُا اإلاغقض" الا٢خهاصي الؿل٥ٓ ٖلى الدصج٘ بلى جضٞ٘ ْخ  ٖلى اإلاغج٣بت اإلا٩اؾب جد٤٣ ٌؿمذ ما ،
ٍٓل ال٣هحر اإلاضٔ مً ٧ل ٓاعص ٤ْٞ ْالُ  ال٣اصمت ألاظُا٫ بداظُاث ؤلازال٫ صْنق للخجضص ْال٣ابلت اإلاخاخت الُبُُٗت اإلا

٘ ْب٢امت ال٣ٟغ، مً ْالخ٣لُو ٍٓت اإلاكاَع ٓا٣ٞت بُئُا اإلاالثمت الخىم  َىا ْمً البلض، ْزهٓنُت الاظخماُٖت ال٣ُم م٘ ْاإلاخ
ت الخاظت ٖلى ٣ًخهغ ال الِضٝ َظا جد٤ُ٣ ٞةن  اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩ل ْال٩املت الٟٗالت باإلاكاع٦ت ْبهما اإلادلُت للمٗٞغ

.  الخىمُت ٖملُت في ٦مؿتهضٞحن

ٖٓذ حٗضصث مِما لّ،ؤهّ باإلإلاإ ْالجضًغ      ٓظض ٞال اإلاؿخضامت الخىمُت حٗاٍع٠ ْجى  بال اجٟا١، مدل ٖام حٍٗغ٠ ً
ا في جا٦ض اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن ََٓغ عة ْٖلى ال٣اصمت ألاظُا٫ خ١ٓ٣ق ٖلى ؤبٗاصَا ْفي ظ  الخالي الجُل ًخدمل ؤن يْغ

لُخّ سُت مؿْا ٓاظِّ الظي الغثِس ي الخدضي َٓ َظا ْعبما ألاؾاؾُت، الخ١ٓ٣ق َظٍ مغاٖاة في الخاٍع  ْايٗٓ ؾُ

٘ ببىاء نلت لِم مً ٧ل ٦ْظا ال٣غاع ْنىإ الؿُاؾاث ٍٓت اإلاكاَع . اإلاجخمُٗت الخىم

٫ٓق ٍْم٨ىىا       ًىٓغ ٧ان التي الٗال٢ت َظٍ ْاخضة، لٗملت ْظِان َْما ج٩املُت ٖال٢ت بالخىمُت البِئت ٖال٢ت ؤن ال٣
ٓم في جىا٢ًا َىا٥ ؤن ٖلى بالخدضًض، الؿبُٗىاث في الؿاب٤ في بلُّ  ٧ان بدُض البِئت، ْخماًت الخىمُت بحن الٗال٢ت مِٟ

ٖاث ازخُاع ٓعق اٖخباع صْنق ًخم الا٢خهاصًت الخىمُت مكْغ  ًىٓغ ٧ان ْالظي ألازحرة، َظٍ جدضزّ ٢ض الظي البُئي للخضَ

ٓا٫ ٧ل في بلُّ ٫ٓق اإلاخدضة ألامم إلااجمغ الخدًحر بَاع في".الخ٣ضم زمً" ؤهّ ٖلى ألاخ  في ْاإلاى٣ٗض" ؤلاوؿان بِئت" خ

ٓلم ٫ٓق صعاؾُت خل٣ت ٣ٖضث ،1972ٖام اؾخ٨ِ ٓهُّ في ْالخىمُت البِئت خ َٓؿغا ٞ  جٓيُذ في ٦بحر ؤزغ لِا ٧ان 1971 ٖام بؿ
ٔق ؤزظ الخحن طل٪ ْمىظ ْالخىمُت، البِئت بحن ال٣اثمت ْالخٟاٖالث الهالث ٫ٓق اإلاىا٢كت ٞدٓ  بحن الخٗاعى ٨ٞغة ًٖ ًخد

ٓاء اإلااء جلٓر ٖلى ٣ِٞ ٣ًخهغ ال البِئت مك٨الث ؤن زانت.بُجهما اإلام٨ً الخ٩امل بلى ْالبِئت الخىمُت  ؤي ْالتربت ْالِ
ْبهما بهٟت الخُاة بمهاصع ؤلايغاع  ْمدُُّ باإلوؿان طل٪ ٧ل ٖال٢ت ٖلى ْألاَمُت الضعظت بىٟـ ٖامت،

ٓا٢خهاصي . الؿٓؾُ

ٓز٤ُ ٞاالعجباٍ      ٓا٢٘ ؤ٦ضٍ الظي  ْالخىمُت البِئت بحن ال ٓعق بلى ؤبٗاصٍ،ؤصٔ ب٩ل اإلاجخمعي ال ٓم ِْ  ٌؿمى للخىمُت مِٟ

ٓعق"اإلاؿخضامت الخىمُت" ّ الظي اإلاؿخمغ ،ٞالخضَ ض بلى ؤصٔ البِئت حٗٞغ ْلي الاَخمام مً اإلاٍؼ  الخىمُت زال٫ مً بها  الض
ْالظي بٖالن ؤ٦ضٍ ْالظي اإلاؿخضامت ،ٓ ذ بك٩ل ْ ٞحها ؤ٦ض اإلاباصت مً الٗضًض جًمً ٍع  خُض اإلاؿخضامت الخىمُت ٖلى نٍغ

ٓنق البكغ ؤن بلى مىّ ألا٫ْق اإلابضؤ ؤقاع  الشالض اإلابضؤ هو خحن في اإلاؿخضامت، بالخىمُت اإلاخٗل٣ت الاَخماماث نمُم في ٣ًٗ
ٓظب ؤهّ ٖلى  ْ الخالُت لؤلظُا٫ البُئُت ْ ؤلاهماثُت باالخخُاظاث مىه٠ بك٩ل ًٟي ختى الخىمُت في الخ٤ بٖما٫ ًخ

ٓنق مؿخضامت جىمُت جد٤ُ٣ ؤظل مً ؤهّ بلى ِٞكحر الغاب٘ اإلابضؤ ؤما اإلا٣بلت،  ٖملُت مً ًخجؼؤ ال ظؼء البِئت خماًت ج٩
ؼ في الض٫ْق جخٗاْنق ؤن ًيبػي ؤهّ ٖلى الخاؾ٘ اإلابضؤ ؤما ٖجها، بمٗؼ٫ق بلحها الىٓغ ًم٨ً ال الخىمُت،  الظاجُت ال٣ضعة بىاء حٍٗؼ

ٓلٓظُت، ْ الٗلمُت اإلاٗاٝع جباص٫ ٍَغ٤ ًٖ الٗلمي الخٟاَم بخدؿحن اإلاؿخضامت الخىمُت ٖلى  اإلابضؤ هو ٦ما الخ٨ى
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ْعق للمغؤة ؤن ٖلى الٗكٍغً  الخىمُت لخد٤ُ٣ ؤؾاس ي ؤمغ ال٩املت مكاع٦تها ٞةن لظل٪ ْ البِئت، جىمُت ْ بصاعة في خُٓيق ص

. اإلاؿخضامت

:  للضعاؾت الىٓغيق الجاهب

ال ْعق:ؤ ٓعي وكغ في اإلاضوي للمجخم٘ ٞاٖلت ٦خىُٓماث البُئُت الجمُٗاث ص : البُئي ال

ْعق ؾاخت اإلاضوي اإلاجخم٘ ٧ان بطا      ْالتي الاظخماُٖت الخٟاٖالث"ٞحها جض  بالهغإ ال بالغبذ مباقغة جخٗل٤ ال الٗامت،
ٓعي الٗمل ٍَغ٤ ًٖ الاظخماُٖحن الٟاٖلحن ل٩اٞت ْالٟاٖلت الخغة اإلاكاع٦ت ججؿض ما ب٣ضع الؿُاؾُت، الؿلُت ٖلى  الخُ

ٓحي ِٞظا." الٗامت اإلاهلخت زضمت ٌؿتهضٝ الظي ْعق ما ً ُٖٓت ْاإلاىٓماث الجمُٗاث لض   اإلاجخم٘ ؤٞغاص بقغا٥ في الخُ
٘ جد٤ُ٣ في ِٗا ٖتر اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث ججٗل ٨َْظا ْالبِئت، الخىمُت مكاَع ُٖٓت ْبغامجِا مكاَع  ؤلاوؿان مً الخُ

ٓاػنق ٖلى اإلاداٞٓت في ٞاٖل ٦ُٝغ الء ز٣اٞت ْوكغ ٖامت بهٟت الكاملت الخىمُت ْجد٤ُ٣ البُئي، الخ  قإن مً ؤلٖا

ٓاًَ ٕ في اإلا ٍٓغ بإن الخضًشت الضعاؾاث ؤزبدذ ؤن بٗض زانت. الخىمٓيق اإلاكْغ ٓص ٍَغ٤ ًٖ ًخم ال اإلاجخمٗاث جُ  الجِ
ٓمُت ٓل٠ُ ٍَغ٤ ًٖ ؤًًا ْبهما لٓخضَا، الخ٩ ٓمُت ألاظِؼة بحن ج  ما ٍَغ٤ ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ْمسخل٠ الخ٩

 ْجدضًض البُئُت ْزانت ْالش٣اُٞت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلاك٨الث خل في ْبقغا٦ِم الكٗبُت، اإلاكاع٦ت ٌؿمى

ٍٓت، اخخُاظاتهم اع َظا ْفي الخىم  جل٪. اإلاجخم٘ في الٟاٖلت اإلاضوي اإلاجخم٘ الخىُٓماث ؤخض البُئُت الجمُٗاث حٗختر ؤلَا
ْهي ليكإتها مبضؤ ٢ًْاًاَا البِئت مً ججٗل التي الجمُٗاث  البِئت خماًت بلى تهضٝ بغامج حٗض بظل٪ ْجإؾِؿِا،

ٓعي وكغ بلى وكاَِا زال٫ مً حؿعى اإلادُِ،٦ما ٖلى ْاإلاداٞٓت . اإلاجخم٘ ؤْؾاٍ في البُئي ْالخـ ال

سُا:البُئُت الجمُٗاث وكإة-1 ٓعق اعجبِ جاٍع  للخدًغ ؤلاوؿان ؾعي ألن الخىمُت، ب٣ًُت البُئُت الجمُٗاث ِْ
ٍٓض بلى ؤصٔ ْالخهيُ٘ ٓاعصَا ْاؾخجزاٝ البِئت جل ْعٍ طل٪ ؤصٔ مما الُبُُٗت، م ٓعق بلى بض  الجمُٗاث بٌٗ ِْ

ٓمُت ْالخىُٓماث ْلت اإلاك٨الث لِظٍ الخهضي ٢هض ْبظغاءاث بغامج جبيذ التي الخ٩  جغ٦خّ الظي الؿلبي ألازغ جبُحن ْمدا

ٓا٢٘ مُُٗاث ؤ٦ضجّ بٗضما زانت. ْؤلاوؿان الُبُُٗت البِئت خؿاب ٖلى الا٢خهاصًت الخىمُت ٓعق ٖلى ال ْلت ٢ه  الض
 ماؾؿاث ًٖ جخماًؼ ظضًضة ْهٓم ماؾؿاث ًٖ البدض خخمُت ؤمام اإلاجخم٘ ْي٘ ما البِئت، ٖلى اإلاداٞٓت في ْخضَا
ْلت ٓعق في ًخجؿض ما َْٓ البُئي، اإلادُِ ٖلى اإلاداٞٓت ٢هض مِٗا ْجدؿاهض الض  اإلاسخلٟت، اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ِْ

ا ٓاُٖت ألاٞغاص بلحها ًيخمي جىُٓماث باٖخباَع ٓصَم جىُٓم مً جم٨جهم ٦ما خاظاتهم، ًٖ للخٗبحر َ  ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ظِ

ٓنق ْلت لعجؼ ؾضا ٞحها ٌكتر٧ . جد٣ُ٣ِا في الض

ٓص  Garyظغاي ٖىّ ٖتر ٦ما ت بالجِ ٓاٍػ ْهُت ْالٗال٢ت اإلاخ  اإلاجخم٘ ْمىٓماث ظمُٗاث بحن اإلاىخٓغة ْالدكاع٦ُت الخٗا

ٓمت ظِت، مً اإلاضوي ٔق ظِت مً ْالخ٩ المي الهِذ طاث البُئُت الخىُٓماث َظٍ بحن ْمً.  ؤزغ  الؿالم" ال٨بحر ؤلٖا
 البُئُت للمك٨الث لخهضحها ْهٓغا بها، ٌؿتهان ال يِٛ ظماٖاث ظمُِٗا ق٩لذ ،خُض"ألاعى ؤنض٢اء"ْ"ألازًغ

٦ٓب خغاعة صعظت ْاعجٟإ الخُحرة، الىٟاًاث:مشل الٗاإلاُت ٓاػنق ْازخالٝ ألاعى، ٧ ٓجي، الخ ٓل  اإلاالثمت ٚحر ْالخىمُت البُ

                                                           

   ،إعٗى رَو حول البَئة والتنهَةwww.arabic.ecopowermagasine.com  (2015-02-02: تارَخ تصفح الهوقع ). 

   هجلة البحوث والدراسات أنسانَة، الصادرة "الهجتهع الهدنٍ كفاعل أساس فٍ دعم التنهَة الهٗئهة بَئَا: "هوسً لحرش ،
 .314، ص  2008، العدد الثانٍ فَفرٌ 1955أوت  20بسكَكدة عى جاهعة 

http://www.arabic.ecopowermagasine.com/
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ٓلٓظُا الجماٖاث" ؤْ" لالؾخمغاع ال٣ابلت الخىمُت بجماٖاث" ؤًًا ألاخُان بٌٗ في ؾمُذ ْلظل٪  ٢ْض".اإلاالثمت الخ٨ى
٫ٓق ه٣ُت ْالشماهِىاث الؿبُٗىاث ٞترة ق٩لذ ْاث اإلااجمغاث زال٫ مً الخىُٓماث َظٍ ٖمل في باعػة جد  الٗاإلاُت ْالىض

ٓلم ماجمغ:  مشل بيكاَاتها الخٍٗغ٠ في ؾاَمذ التي ْة ،1972 ٖام اؾخ٨ِ  ،1987 ٖام ْالخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت هض
٩ا جمشل البُئُت الجمُٗاث َظٍ ؤنبدذ زم ْمً  مً ْالٗاإلاُت الَٓىُت الؿُاؾاث ٖلى ًازغ ؤن ًم٨ً اظخماُٖا قٍغ

ٓماث ٖلى الاظخماعي الًِٛ زال٫ ٕٓ ؤ٦ثر لالَخمام الخ٩ .    البِئت بمٓي

ٖٓا ٖٝغ الظي الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ًٖ الخضًض ؤما      ْعق بٗض قُ ٓعق نض ٫ٓق طل٪ ،1989 صؾخ  الضًم٣غاَي، الخد
غ مً الضًم٣غاَُت جخُلبّ ْما اث جدٍغ  ًغظ٘ مً َْىا٥ الكٗبُت، اإلاكاع٦ت ْحصجُ٘ ْالخىُٓم الخٗبحر في ألاٞغاص خٍغ

ٓاصر بزغ ٖلى ال٣م٘ ضخاًا خماًت ظمُٗاث جإؾِـ م٘ الجؼاثغ في اإلاضوي للمجخم٘ الخ٣ُ٣ت الاهُال٢ت ٓبغ خ  ،1988 ؤ٦خ
ٓاًَ ْصخت البِئت خماًت ٦جمُٗاث مسخلٟت ظمُٗاث بٗضَا لخإحي ت، ْالجمُٗاث اإلا ٓنق بٖالن بٗض زانت الخحًر  ٢اه

ًٍٓ خ٤ ٓة ٌٗض الظي 1990 صٌؿمتر 04 في اإلااعر 90/31 ظمُٗاث ج٩ تراٝ مجا٫ في َامت زُ ت الٖا  الجمٗٓيق الٗمل بدٍغ
ْعٍ ٔق ٖلى حُٛحر َىا٥ ؤن بلى ٌكحر ٧لّ َْـظا بُئخّ، ٖلى ْاإلاداٞٓت اإلاجخم٘ جىمُت في ْص  الىٓغة في الغؾمي الخُاب مؿخٓ

ت للؿلُت الخ٣لُضًت ٓم ْجبجي ْالبِئت، الخىمُت ٢ًاًا هدٓ الجؼاثٍغ  ْ الجمُ٘ جضزل ٖلى ْالخض الكٗبُت، اإلاكاع٦ت مِٟ
ٓص جًاٞغ ٓعق ْ ْالتهمِل ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء ؤظل مً الجِ  التي زانت الجمُٗاث ؤمام اإلاجا٫ بٟخذ ؾمذ ما البُئي، الخضَ
ٓمُت بالصخت ْالاعج٣اء الصخُت ْختى البُئُت اإلاجخم٘ مك٨الث خل في للمكاع٦ت البِئت مجا٫ في جيكِ  ْاإلادُِ الٗم

ْالظي ٓص بلى البُئي، ٫ٓق ٖضص ْظ ػ 1991 ؾىت ج٣لو ٢ض الجمُٗاث ٖضص ؤن ٖلما ما، خض بلى م٣ب  بؿبب ألامىُت ألاػمت بْغ
ٝ ٢ٓذ طل٪ في الهٗبت ألامىُت الْٓغ  الخد٣ُ٣اث مً مىخهي ٚحر ٖضص بلى ًسً٘ نٗب ؤمغ الجمُٗاث حك٨ُل ؤنبذ ال

ٕٓ َىا٥ ٧ان 1996 ؾىت ْزال٫  اإلاٗخمضة الجمُٗاث ٖضص باعجٟإ ؾمذ ما َظا ْالا٢خهاصي الؿُاس ي الاهٟغاط مً ه
 َظٍ وكاٍ مضٔ في بل الجمُٗاث َظٍ ٖضص في حٗض لم ٞاإلاك٩لت مؿخمغ، جؼاًض في ْاٖخماصَا الجمُٗاث بوكاء ْل بٗضَا

. اإلاُضان في ْٞٗالُتها الجمُٗاث

ٓعي ليكغ البُئُت الجمُٗاث آلُاث  -2 :   اإلاؿخضامت الخىمُت جُٟٗل في ْاإلاؿاَمت البُئي ال

ْعا الاظخماُٖت الخىُٓماث ؤق٩ا٫ ٦إخض البُئُت الجمُٗاث جلٗب      زال٫ مً اإلاجخم٘ ز٣اٞت جغ٢ُت في باعػا ص

ٖٓت ٖلى اٖخماصَا :  ًلي ُٞما جٓيُدِا ًم٨ً التي ْاإلا٩ُاهؼماث آلالُاث مً مجم

ٓعي الٗمل  -ؤ ٓعي الٗمل ًمشل:الخُ  مماعؾت"  ٖملُت بلى  Satenzel ؾخجزا٫  Feeney ُٞجي الباخشان عؤي خؿب الخُ
ْْؾُلت صًم٣غاَُت ت ٖلى للمداٞٓت ؤنُلت، ٕٓ ٞغنت ٍْدُذ ْصًم٣غاَُخّ، الٗمل خٍغ  ْبم٩اهُاجّ م٣ضعجّ لخد٤ُ٣ للمخُ

ت ً، مؿاٖضجّ زال٫ مً بدٍغ ٓنق آلازٍغ ٖٓ ٓعي خغاؽ َم ٞاإلاخُ ٓنق الٗام، ال ت مٗاهاة مٗالجت ؤظل مً ٍْخٟاه  البكٍغ

                                                           

   هحهد ؼانم : ، ترجهة "لفهم، للتوقع، للنقاشبطاقة ل 12العولهة والتنهَة الهستداهة،أٌ هَئات ضبط؟ :" إَزابَل بَاجَوتٍ وآخروى
 .04، ص1989وآخروى، وهراى ، الهركز الوطنٍ للبحوث اْنتربولوجَة اٖجتهاعَة والثقافَة، 

   ص 2003جورجَت الحداد، بَروت، عوَدات للنشر والطباعة، : ، ترجهة"السكاى والبَئة:" هَرفه درهَثاخ وهَشال بَكوَه ،
109. 

  ،دَسهبر  04، الجزائر، 53، العدد"الهتعلق بالجهعَات 90/31الجرَدة الرسهَة، قانوى "الجههورَة الجزائرَة الدَهقراطَة الشعبَة
1990. 
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ٓعي الٗمل ؤن بمٗجى."البكغ ؤزُاء ْجصخُذ ٕٓ للصخو جمىذ التي ْالٟٗلُت الخغة اإلاماعؾت مٗجى ًخًمً الخُ  اإلاخُ
٠ُ ٞغنت  الٗمل ؤن الؿُا١، َظا في ؤلاقاعة ججضع ٦ما مجخمّٗ، مك٨الث خل في اإلاؿاَمت ؤظل مً ٢ضعاجّ جْٓ

ٓعي ٓم خُض اإلاضوي، اإلاجخم٘ ع٧اثؼ ؤخض َٓ الخُ  الجمُٗاث ٞحها بما الخىُٓماث، إلاسخل٠ الاًجابُت اإلاكاع٦ت ٖلى ٣ً
ُٖٓت بدمالث ال٣ُام زال٫ مً اإلاؿخضامت، الخىمُت جد٤ُ٣ في حؿاَم ؤن ًم٨ً التي البُئُت حن لىٓاٞت جُ  اإلادُِ، ْجٍؼ

ْجسً٘...الخٗاْنق ٢ُم ْٚغؽ لُت ؤلاخؿاؽ ؤْ اإلاٗىٓيق الًِٛ بلى ألاوكُت َظٍ مشل في ألاٞغاص مكاع٦ت ،  اججاٍ باإلاؿْا

. البِئت

ٓمُت ٚحر الخىُٓماث ْ الجمُٗاث جلٗب:الخىمُت ؾُاؾاث في الخإزحر-ب ْعا الخ٩  لضٔ بُئي ْعي حك٨ُل في مِما ص
ٍٓت ْالخدؿِـ الجمُ٘، ْل  ْ هُٟٓت بِئت الخمخ٘ في الخالُت ألاظُا٫ خ٤ جًمً مؿخضامت جىمُت جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل بإ

ٓاعص غ ؤقاع ٞل٣ض الخىمُت، ؾُاؾاث في للخإزحر جخجّ ٞهي ْلظل٪ مهاهت َبُٗت م  ؤٖضجّ الظي"  ظمُٗا مؿخ٣بلىا" ج٣ٍغ

ْة ٫ٓق 1988 ؾىت للبِئت اإلاخدضة ألامم هض  اإلاكاع٦ت صْنق ًخدؿً ؤْ ًخم ؤن ًم٨ً ال الخُٛحر ؤن اإلاؿخضامت،بلى الخىمُت خ
ٓمُت، ٚحر للمىٓماث الٟٗالت ٓالي قاع٦ذ ٢ْض الخ٩ ٓمُت ٚحر مىٓمت 760 خ ٓ ماجمغ في خ٩  1992 ٖام ظاهحرْ صي ٍع

ٓمُت ٚحر اإلاىٓماث اٖخباع ٖلى مجها، 27 البىض في ههِا زال٫ مً ألاَمُت َظٍ 21 ا٫ ؤظىضة ْؤ٢غث  جُب٤ُ في قغ٧اء الخ٩

ٓمُت الُِئاث ًٖ اؾخ٣اللُتها ؤن ْاٖخترث ألاظىضة َظٍ ٍٓت مجها ٍْجٗل اإلاهضا٢ُت ٌُٗحها الظي َٓ الخ٩ ق. ْٞٗالت ٢

 في طل٪ ْالخدلُل بالخ٨ٟحر حؿاَم اختراُٞت، ؤ٦ثر اإلاضوي للمجخم٘ ٞاٖلت ٦خىُٓماث البُئُت الجمُٗاث ؤنبدذ ٦ما
ٍٓت ؾُاؾاث ا٢تراح ٓعث ٞهي اإلاؿخضامت، الخىمُت ْمخُلباث جخماش ى جىم  بلى الُبُٗت ٖلى الخٟاّ مجغص مً جُ

اث في ختى الاؾدشماع ٓنق الٗالمي اإلاغ٦ؼ" مشل اإلاؿخضامت، للخىمُت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاؿاثل ٦تًر  البِئت ل٣اه

ْلت الخىمُت ؤظل مً اإلااؾؿت" ْ( CIEL")ْالخىمُت ٓنق للض ٓنق مُضان في اإلاسخهت( FIELD" )ْال٣اه ْلي ال٣اه  ْالتي للبِئت، الض

ٔق طاث زترة ج٣ضم ٓاٖض ٦ةصعاط ٖا٫ مؿخٓ . للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت في البِئت ٢

ٓمُت ٚحر ْالخىُٓماث للجمُٗاث صًىام٨ُُت خغ٦ت ؤًًا َٓ ٌكِض الٗغبي الٗالم ؤن ؤًًا ؤلاإلاإ ًجضع َىا          الخ٩
ٓاؾٗت اإلاكاع٦ت زال٫ مً الِٟم َظا ْا٢ترنق البُئُت، ال٣ًاًا م٘ جٟاٖلِا في  مً الٗضًض ٣ٖض في الجمُٗاث لِظٍ ال

ض التي ْاإلالخ٣ُاث اإلااجمغاث اع َظا في بالجماَحر، البُئُت الخىُٓماث َظٍ اخخ٩ا٥ مً جٍؼ  ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى  -هٓمذ ؤلَا
ىاث اإلاخدضة ألامم مغ٦ؼ"ْ" الٗغبُت مهغ في الٗمغاهُت بالبِئت الاعج٣اء ظمُٗت"-الخهغ ت للمؿخَٓ  الترهامج" ْ" البكٍغ

اسي ٫ٓق ٖغبُا ملخ٣ا" اإلاخدضة لؤلمم ؤلٚا ْعق" خ ٓمُت ٚحر الخىُٓماث ص ٓانلت الخىمُت صٖم في ْالجمُٗاث الخ٩  اإلاخ

ٓبغ 18ْ 16 بحن اإلامخضة الٟترة زال٫ ال٣اَغة في ،"ال٣ٟحرة للمجخمٗاث ْعق" ماجمغ ،٦ظا1995 ؤ٦خ  للخىُٓماث الخ٩املي الض

                                                           

   القاعدة النظرَة لٓنشطة التطوعَة الخَرَة فٍ الههلكة العربَة السعودَة، دراسة وثائقَة لتجربة : "هختار إبراهَم عجوبة
، هجلة التعاوى الصادرة بالرَاض عى الشؤوى أعٗهَة باْهانة العاهة لهجلس التعاوى لدول الخلَج العربَة، "َةالجهعَات الخَر

 .179، ص1994، جواى 36العدد

  ٍوهراى، دار العرب للنشر "دور الجهعَات والهنظهات ؼَر الحكوهَة والنقابات:الهجتهع الهدنٍ وحهاَة البَئة:"وناٌ َح ،
 155، ص2004والتوزَع، 

    04، هرجع سابق، ص"السكاى والبَئة: "هَرفه درهَثاخ وهَشال بَكوَه. 

  هجلة البَئة "البَئة واٖنتخابات اْخضر رهز الثورة العالهَة الجدَدة، والبَئة سَاسة فوق الخٗفات الساسَة: "جورج جحا ،
، 27التعاوى هع هركز الشرق اْوسط للتكنولوجَا الهٗئهة ، العدد والتنهَة، الصادرة بلبناى عى شركة الهنشورات التقنَة الهحدودة ب

 .20، ص 2000جوَلَة 
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ٓمُت ٚحر ٓمُت الخ٩ ْلُت ْالخ٩ ْلت في ٣ٖض الظي" اإلاؿخضامت الخىمُت في ْالض ٍٓ ،٢ض2002 ماعؽ6 بلى4 مً ٢ُغ ص ْعٍ ه  بض
ٓمُت ٚحر ْالخىُٓماث الجمُٗاث صٖم ؤَمُت ٖلى ؤًًا  ٖمل في الخضًشت ألاؾالُب" اإلاؿخضامت، الخىمُت جد٤ُ٣ في الخ٩

ٕٓ َٓ"ألاَلُت البُئُت الجمُٗاث  ؤلا٢لُمي اإلا٨خب م٘ بالخٗاْنق ْالخىمُت للبِئت الٗغبي اإلاىخضٔ هٓمِا ٖمل ْعقت مٓي

ٓعقت ؤ٢ُمذ للبِئت اإلاخدضة ألامم ْبغهامج آؾُا لٛغب ٓم ال ٓٞمتر 14 ً باء ظمُٗت م٣غ في 2007 ه يُت ألَا .  البدٍغ

ٓاهُجها مً ال٨شحر حكحر الٗغبُت، الض٫ْق ٦إخض ْالجؼاثغ     ىُت مهلخت البِئت ْخماًت الخلٓر مداعبت ؤن بلى ٢  جسو َْ

ٓنق زال٫ مً طل٪ هلمـ الجمُ٘،  اإلاباصت بَاع في ْ ،اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 البِئت ٢اه
ٓنق ٖلحها ًخإؾـ التي الٗامت الم مبضؤ بلى اإلاكٕغ ؤقاع َظا البِئت ٢اه  الخ٤ شخو ل٩ل بم٣خًاٍ، ْالظي ْاإلاكاع٦ت ؤلٖا

ٓنق ؤن في .  بالبِئت جًغ ٢ض التي ال٣غاعاث اجساط ٖىض اإلاؿب٣ت ؤلاظغاءاث في ْاإلاكاع٦ت البِئت بدالت ٖلم ٖلى ٩ً

 ٖلى بالخٟاّ الالتزام ٖاج٣ّ ٖلى ج٣٘ ٞغص ٧ل ٞةن لظل٪ اإلاجخم٘، ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل تهم ٢ًُت البِئت خماًت ٞةن ٦ْظا
ٓنق ازخاع ٢ْض ٞحها، ٌِٗل التي البِئت ٓعة ٖجها اإلاضاٞٗ ٓص، بحن للخيؿ٤ُ الجمُٗت ن  في مٗترة ْاظِت حٗختر خُض الجِ

ْعا مجالِا في مجها ٧ل ْلٗبذ الجمُٗاث َظٍ ٞحها جيكِ التي الضًم٣غاَُت ألاهٓمت ٓاًَ خماًت في ص  ٌِٗل التي ْالبِئت اإلا
 َظا بغامج جُب٤ُ في البُئُت الجمُٗاث بقغا٥ في الؿلُت بعاصة ِْغث الدؿُٗىاث مً الشاوي الىه٠ مً ْابخضاء ٞحها،

ْعق ْهٓغا ،(البِئت ٢ُإ) ال٣ُإ ٍٓت الخغ٦ت جلٗبّ ؤن ًم٨ً الظي للض ُٖٓت الخدؿِـ مجا٫ في الجمٗ  بط البُئُت، ْالخ
ٓعق الغؾمُت الُِئاث بحن ْنل َمؼة حٗختر ٓمت بغامج في اإلاضعظت البُئُت الاَخماماث إلًها٫ ٢ْىاة ْالجمِ  ٧ل بلى لخ٩

ش 130 ع٢م حٗلُمت  ؤنضعث الهضص َظا في اإلاجخم٘، قغاثذ ل 21 بخاٍع ٓظِت 1998 ؤٍٞغ الًاث البِئت مٟدص ي بلى م  جُلب بال
ٔق ٖلى جيكِ التي البُئُت بالجمُٗاث الاجها٫ ٍٓل بةم٩اهُت ْبٖالمِا الًت، ٧ل مؿخٓ ِٗا جم  َظٍ ًٖ هخج ٢ْض مكاَع

ٕ 49 اؾخٟاصة الٗملُت ٍٓل مً بُئي مكْغ ٔق ٖلى ظمُٗت بّ ج٣ضمذ الخم . الًت 21 مؿخٓ

:  للضعاؾت اإلاُضاوي الجاهب

ْاث ٠ُ جم: البُاهاث ظم٘ ؤص .  اإلا٣ابلت اؾخماعة جْٓ

ْص م:الضعاؾت خض  الجمُٗاث ٖلى ؾُهب ؾٝٓ الضعاؾت َظٍ في جغ٦حزها ؤن بال اإلاضوي للمجخم٘ اإلاك٩لت البجى حٗضص ٚع
ا البُئُت، ْعا جلٗب التي الاظخماُٖت الخىُٓماث ؤبغػق ٦إخض باٖخباَع ُٖٓت ٖملُت في باعػا ص  مً البُئي الخدؿِـ ْ الخ

ٖٓت ٖلى اٖخماصَا زال٫ . ْاإلا٩ُاهؼماث آلالُاث مً مجم

:  الضعاؾت مجاالث

ٕٓ َبُٗت م٘ جماقُا:اإلا٩اوي اإلاجا٫-1  اإلا٣اعبت ج٣خًحها التي ْالخٟؿحر الخدلُل في الخٗم٤ ْمخُلباث اإلآي
ٓظُت ٓل ْعق الؿٓؾُ ٓعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ لض  في -اإلا٩اوي ًٞائها خُض مً -الضعاؾت َظٍ بظغاء جم ٣ٞض البُئي، ال

 مؿاختها ْجبلٜ الكغ٢ُت الٗلُا الًِاب مضن مً ْاخضة ْهي الجؼاثغي، الكغ١ق في جبؿت مضًىت ج٣٘ خُض جبؿت، مضًىت

                                                           

    135  -134، هرجع سابق، ص "الهجتهع الهدنٍ كفاعل أساس فٍ دعم التنهَة الهٗئهة بَئَا:"هوسً لحرش. 

   ،الهتعلق بحهاَة البَئة فٍ إطار التنهَة الهستداهة 10-03 قانوى: الجرَدة الرسهَة"الجههورَة الجزائرَة الدَهقراطَة الشعبَة" ،
 .09هرجع سابق، ص

  09الهرجع نفسه ، ص. 
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ٓمتر 13878 ا جى٣ؿم مغب٘، ٦ُل ٓوـ الكغ١ق مً ًدضَا.بلضًت 28ْ صاثغة 12 بلى بصاٍع ٢ٓ٘ ج ْص مخازم جبؿت مضًىت ٞم  للخض
ٓوؿُت، ٓوؿُت الٗانمت ًٖ جبٗض خُض الخ ٓمتر 289بـ الخ ٢ٓٗا جدخل ظٗلِا ما ٦ُل  زيكلت الٛغب ْمً مِما، اؾتراجُجُا م

ٓاقي ْؤم ٓاصي الجىٓب ْمً ؤَغاؽ ؾ١ٓق الكما٫ ْمً الب ْلىا البدض َظا في. ال  البُئُت الجمُٗاث مً ٖضص صعاؾت خا
ٔق ٖلى اإلاٗخمضة ٢ٓٝٓ جبؿت الًت مؿخٓ ْعق ٖلى مُضاهُا ْال ٓعي ْوكغ البِئت خماًت في جلٗبّ الظي الض  ٦ْظا البُئي ال

٢ٓٝٓ البِئت اججاٍ بها ٢امذ التي البُئُت اليكاَاث ؤَم ٖلى الخٗٝغ ٢ٓاث ْجدضًض خ٣٣تها التي الىخاثج ٖلى ْال  اإلاٗ
ُُٟت ٔق هجض لم للمُضان الجز٫ْ ٖىض لؤلؾ٠ ل٨ً حٗتريِا، التي الْٓ  جبؿت ؤخباب ظمُٗت ْهي وكُت ْاخضة ظمُٗت ؾٓ

ا البِئت لخماًت ٓهؼة بلضًاث بلى مغة مً أل٦ثر جى٣لىا خُض جبؿت، بلضًت ْم٣َغ  ظمُٗت ؤي هجض جبؿت،ٞلم ْ الٗاجغ ْبئر ال

ت اجهالىا ْٖىض البُئي اإلاجا٫ في جيكِ ش م٣ابلت -البِئت بمضًٍغ ٓاهحن َظٍ ؤن-03/09/2015 بخاٍع  ٖىض بها اإلاهغح هي الٗى
ٓنق ؤن ظضا اإلادخمل مً ْؤهّ ألامىُت الجِاث ٓٞغ ٖضم مً حٗاوي ٞهي م٣غ ٚحر مً ؤنبدذ ٢ض البُئُت الجمُٗاث َظٍ ج٩  ج

٢ٓ٘ لِا لِـ الاهترهذ قب٨ت ٖلى ْختى مِامِا، ؤصاء مً ٤ٌُٗ ما لِا مؿخ٣غ م٣غ . زاللّ مً جيكِ بل٨ترْوي م

ٓالي الضعاؾت اؾخٛغ٢ذ:الؼمجي اإلاجا٫  -2 ٓبغ 20 ٚاًت بلى ماي قِغ مً بضءا ؤقِغ ؾخت خ  في الخ٨ٟحر ،ٞبٗض2015ؤ٦خ

٫ٓق ٖلمُت صعاؾت بظغاء ْعق" خ ٓعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ص ٓطظا جبؿت مضًىت في البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي ال  ؤهم
إل ْبٗض ،" ت مً ٧ل بلى مغاث ٖضة للمُضان الجز٫ْ جم ْحؿائالتها، الضعاؾت ؤَضاٝ ْيبِ الىٓغيق الترار ٖلى ؤلَا  مضًٍغ

ت الاظخماعي اليكاٍ الًت البِئت ْمضًٍغ ٫ٓق جبؿت ل ٓماث ٖلى للخه ٫ٓق مٗل ا،) الجمُٗاث خ  ،(وكاَِا َبُٗت م٣َغ
الث ٓاظضة البُئي اإلاجا٫ في جيكِ التي بالجمُٗاث الاجها٫ ْمدا ٔق ٖلى اإلاخ ْلت جبؿت، الًت مؿخٓ  ال٣اثمحن م٣ابلت ْمدا

حن، ْؤًٖائها ٖلحها ٢ٓذ مً ال٨شحر جُلب الظي ألامغ لٗل اإلاىسَغ ٓبت َٓ ال  ٣ْٞا البُئُت الجمُٗاث م٣غ بًجاص نٗ

ٓٞغة للمُُٗاث ت مً لضًىا اإلاخ .  الخالي الجض٫ْق ًٓضخّ ٦ما البِئت مضًٍغ

ٔق ٖلى اإلاٗخمضة البُئُت الجمُٗاث ٖضص ًبحن(: 01) ع٢م ظض٫ْق  جبؿت الًت مؿخٓ

البلضًت َاب٘ الجمُٗت اؾم الجمُٗت الغ٢م 

ْاإلاداٞٓت ق01 جبؿت الثُت ٖلى آلازاع ظمُٗت مىاٝع لخماًت البِئت 

ٓع ق02 جبؿت مدلُت ظمُٗت الَؼ

٠ ق03 جبؿت مدلُـت ظمُٗت التزْٙ للجهٓى بالٍغ

بئر الٗاجغ مدلُـت ظمُٗت ؤخباب جبؿت ق04

ْجغ٢ُت اإلادُِ ق05 ٓهؼة مدلُت ظمُٗت خٟٔ الصخت  ال

بئر الٗاجغ مدلُت ْعصة اإلاؿخ٣بل ق06

ْم٩اٞدت الخلٓر ق07 بئر الٗاجغ مدلُت ظمُٗت خماًت البِئت  

بئر الٗاجغ مدلُت ظمُٗت ألاوكُت الٗلمُت ْخماًت البِئت ق08

جبؿت الثُت ظمُٗت خماًت اإلادُِ ْؤلاعقاص ق09

ٍْت ق10 ْجغ٢ُت اإلاىا٤َ الصخغا ْالبِئت  ت للترار  ىُت الجمُٗت الجؼاثٍغ ٓهؼة َْ ال

جبؿت مدلُت لخماًت البِئت  ظمُٗت ؤخباب جبؿتق11

١ ق12 ٓهؼة مدلُت ظمُٗت الكْغ ال

. 2015 لظىت جبظت لىالًت البيئت مدًسيت: اإلاـدز
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ْعق  -2 الًت البُئُت الجمُٗاث ص ٓعي وكغ في جبؿت ب :  البُئي ال

ا اإلاجا٫ في جيكِ مدلُت ظمُٗت هي البِئت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت  خالُا) جبؿت الًت جبؿت بلضًت البُئي،م٣َغ

ش اٖخماصَا جم ،(مؿخ٣غ م٣غ لِا لِـ ٓان12: بخاٍع حن ٖضص ،ًبل2012ٜ ظ ٓالي ٞحها اإلاىسَغ  بهار مً مىسٍغ ًٖٓ 60 خ
ٓع، ٓاَىحن ٧ل وكاَِا في حؿتهضٝ ْط٧ ت، الكغاثذ مسخل٠ مً اإلا ٖٓت ًض ٖلى ؤوكإث الٗمٍغ  بالبِئت اإلاِخمحن مً مجم
ٖٓت َظٍ الخسههاث، مسخل٠ مً َلبت ؤًًا ْمجهم اإلادُِ ْجغ٢ُت ٓم بضاًتها ٧اهذ التي اإلاجم ُٖٓت بدمالث ج٣   جُ

ُٖٓت خمالتها في اؾخمغث ْالتي جبؿت مضًىت لخى٠ُٓ  ٦خىُٓم ظمُٗت بوكاء في الخ٨ٟحر ظاء َىا مً ٧املت، ؾىت الخُ

. البُئي اإلاجا٫ في جيكِ

  : جبؿت ؤخباب ظمُٗت ؤَضاٝ

. اإلاجزلُت الىٟاًاث مً البِئت خماًت -  

ٓاًَ جدؿِـ -   عة اإلا . البِئت خماًت بًْغ

ٓاَىت مبضؤ جد٤ُ٣ -   . البُئُت اإلا

ٓا٢٘ ؤعى ٖلى ؤَضاِٞا لخد٤ُ٣ الجمُٗت حؿعى خُض    ٓٞغ ْالضٖم ؤلام٩اهاث يمً ال  ٢امذ ٢ْض لِا، ْاإلاخاح اإلاخ

٘ مً بالٗضًض ما٫ اإلاكاَع ُٖٓت مجا٫ في ْألٖا ٔق َُْئاث ْمىٓماث ظِاث م٘ بالخٗاْنق ْطل٪ البُئُت، الخ  ؤَم ْمً. ؤزغ

:  هظ٦غ البِئت خماًت ظمُٗت وكاَاث

ٍٓت جدؿِؿُت ؤوكُت ٖٓ ٫ٓق ْج ٓم بمىاؾبت البِئت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت ٢امذ:البِئت ٖلى اإلاداٞٓت خ  الُ

ت للؿِٓب الؿامُت ْاإلاداٞٓت البِئت صاع ْ الخ٣جي الغصم مغ٦ؼ:مً ٧ل م٘ ْباإلاكاع٦ت الٛاباث لخماًت الٗالمي  ْقَغ
ت ْ ْالٗمغان البِئت الًت اإلاضهُت ْالخماًت البِئت مضًٍغ ٫ٓق جدؿِس ي بيكاٍ جبؿت ل عة ٦ُُٟت خ  الٛاباث خماًت ْيْغ

ٔق ٖلى حصجحر خملت عا٣ِٞا ْالتي ٓالي ٚغؽ جم الخ٣جي،٦ما الغصم مغ٦ؼ مؿخٓ  ٖض٫ لخي الخاعجي اإلادُِ في شجغة 200 خ
ٓم بخُاء ْبمىاؾبت ؾ٨ً، 500 ٓلت الٗالمي الُ ُٖٓت بلى حهضٝ جدؿِس ي وكاٍ الجمُٗت هٓمذ للُٟ ٟا٫ ج عة ألَا  بًْغ

ٓان م٘ بالكغا٦ت طل٪ نخي ْ ه٠ُٓ إلادُِ ٦إؾاؽ اإلاجزلُت الىٟاًاث مً ٖلحها ْاإلاداٞٓت بهم اإلادُُت البِئت خماًت  صً

ٓعق جم ؤًً البِئت، ْصاع الكباب ماؾؿاث ض خً .  جبؿت الًت بلضًاث ٧ل مً َٟل 900 مً ؤٍػ

ٓم بخُاء في الجمُٗت قاع٦ذ ش اإلاهاصٝ للبِئت الٗالمي الُ ٓان 05 لخاٍع  بضاع مٗغى ب٢امت زال٫ مً ٖام ٧ل مً ظ
م في اإلاكاع٦ت ظاهب بلى البِئت ٟا٫ ج٨ٍغ ٓم، بهظا زام عؾم ؤخؿً مؿاب٣ت في اإلاكاع٦حن ألَا  الجمُٗت قضصث خُض الُ

ٓم الجمُٗت قاع٦ذ ٣ِٞ، اإلاىاؾباث اؾخٛال٫ ْٖضم بالبِئت ْاإلاؿخمغ  الضاثم ْالاَخمام اإلاُضاوي الٗمل ٖلى  ماي 31 ً

ٓم في 2014 ٓمُت اإلااؾؿت َٝغ مً ؤ٢ُم الظي الضعاس ي الُ ت الٗم ٓان جدذ للمُاٍ الجؼاثٍغ  الهالخت اإلاُاٍ ْيُٗت: ٖى
ت بلى البِئت،حهضٝ بضاع جبؿت الًت بلضًاث ٖتر للكغب ن ْا٢٘ مٗٞغ الًت اإلاُاٍ مسْؼ  ؤًً ٖلحها، بالخٟاّ الدكضًض م٘ بال
٫ٓق ٖلى الًٓء ٞحها حؿلِ مضازلت الجمُٗت ٢ضمذ  لخُاة ٦إؾاؽ اإلااثُت الثرْة خماًت ؾبُل في اجساطَا اإلام٨ىت الخل

ت . البكٍغ
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ُٖٓت الخمالث ٓمىا بلى الجمُٗت ٖمل مؿحرة زال٫: الخُ ُٖٓت بدمالث الجمُٗت ٢امذ َظا ً  ْ ألاخُاء لخى٠ُٓ جُ
ت اإلاىا٤َ ٓمُت الخضاث٤  ٦ْظا جبؿت مضًىت بها جخمحز التي ألازٍغ ٓم بمٗض٫ اإلا٣ابغ بلى باإلياٞت الٗم ٓعي ً ٕٓ ٧ل جُ  ؤؾب

ٓاَىحن مً ٖضص بمكاع٦ت الن ٍْخم الٟئاث، ٧ل مً الخبؿُحن اإلا  ٖتر ٞحها للمكاع٦ت ْالخدؿِـ الخمالث َظٍ ًٖ ؤلٖا

ٍٓت جبؿت بطاٖت ؤزحر الهُت اإلاله٣اث ٍَغ٤ ًٖ ْؤًًا الجِ . ؤلٖا

 بطاٖت جبثها التي البُئُت الخهو مً ٦بحر ٖضص في البِئت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت قاع٦ذ: ؤلاطاُٖت الخهو
ٍٓت جبؿت ٓاًَ، ْ البِئت خهت: بُجها مً الجِ  بلى باإلياٞت ،...الكباب م٘ خهت نباخُاث، خهت الِمت، هاؽ خهت اإلا

ٓاًَ الجمُٗت بٖالهاث ُٖٓت، الخمالث في اإلاكاع٦ت ؤظل مً للم ٢ٓكذ خُض الخُ ٓا٢٘ الخهو َظٍ في ه  البُئي ال

ٓص ج٣ُُم م٘ جبؿت إلاضًىت .  اإلادُِ هٓاٞت ْ جدؿحن ؾبُل في اإلادلُت الؿلُاث  ظِ

ْعاث ٍٓيُت الض اث ْ اإلاجالث ْ الخ٩ ْعاث ٖضة في البِئت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت قاع٦ذ ل٣ض:اليكٍغ ٍٓيُت ص  ج٩

ْعة اإلاجخم٘ جىُٓماث ٦إخض ؤصائها جدؿحن ٢هض بُت اإلاضوي،٦ض ت الخىمُت في الخضٍع ٓانل مِاعاث" البكٍغ  الخ
٦ْظا"ْالاجها٫ ٓم في ، ٍٓجي الُ ٫ٓق الخ٩ ٘ اهجاػ ْ بىاء ٦ُُٟت" خ ٍٓت اإلاكاَع ًٍٓ"ث ٦ظل٪ ْ"الكبابُت الجمٗ  َغ١ق في ٧

ت جىُٓم ،مً"الجمُٗاث صازل الدؿُحر ْ ال٣ُاصة ايت ْ الكباب مضًٍغ الًت الٍغ ت. جبؿت ل ٕٓ بٖالمُت ْوكٍغ  جدى
ٓايُِٗا ٫ٓق م ٓم البِئت خ ٓاَىت ْمِٟ ا البُئُت اإلا ، ٞترة مً جهضَع  بنضاع ؤي للجمُٗت ٞلِـ للمجلت باليؿبت ؤما ألزٔغ

ٓماث ؤي وكغ جدا٫ْق بهما ٫ٓق مٗل ٓم البِئت خ ٢ِٓٗا ٖلى ج٣ .  الاهترهذ قب٨ت ٖلى الخام م

ْلُت اإلالخ٣ُاث مً الٗضًض في البُئُت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت قاع٦ذ:اإلالخ٣ُاث في اإلاكاع٦ت :  مجها ْالَٓىُت الض

ٓوـ -ب٣ابـ البُئُت الؿِىما مِغظان  الجمٗٓيق الٗمل مجا٫ في  ججغبتها الجمُٗت لٗغى ٞغنت اإلاكاع٦ت ٧اهذ خُض ،-ج
بغجاط( اإلاؿاب٣ت زاعط) ٖغى جم البُئي،٦ما ٓعق ْع ٓان مه ش جبؿت بمضًىت الخلٓر"  بٗى  َظا القى ْ ،" مالم ْْا٢٘ ٍٖغ٤ جاٍع

ٓعق اؾخدؿان الٗمل  ْججضع جبؿت، بمضًىت اإلاجزلُت الىٟاًاث حؿُحر مك٩ل مٗالجت في إلاىهجُخّ الخد٨ُم لجىت ْ الجمِ
 ْ للملخ٣ُاث باليؿبت ٦ظا اإلاِغظان، َظا في للجؼاثغ ْخُض ٦ممشل للجمُٗت الشاهُت حٗض  اإلاكاع٦ت َظٍ ؤن ؤلاقاعة

ْعَا الَٓىُت اإلاِغظاث جي ٧اإلاِغظان مجها، الٗضًض في قاع٦ذ الجمُٗت بض  ؾبخمتر 1 ٚاًت بلى 2014 ؤْث 29 مً البُئي الَٓ
ٓان جدذ ،2014 الًت" ألازًغ الٍُغ٤" ٖى  ٦ما الشاهُت، الُبٗت في اإلاكاع٦ت لِا ؾب٤ ٢ْض الشالشت، َبٗخّ في ْػْ جحزيق ب

ٓنق في الجمُٗت قاع٦ذ جي الهال ٕٓ الغاب٘ الَٓ الًت للخُ .   اإلاضًت ب

٢ٓ٘ للجمُٗت     ٓماث لخباص٫ ًٞاء لِا ق٩ل  الىذ ٖلى م ٔق ظِاث م٘ ْالختراث اإلاٗل ىُت  ؤزغ ْلُت ْ َْ  ؤًًا هي ص
ن تهخم ٢ٓ٘ ٖلى ْطل٪ البِئت، بكْا ٓانل م ٓم بدُض الِٟؿب٥ٓ، الاظخماعي الخ  ٖلى ْوكاَاتها ؤٖمالِا مسخل٠ بيكغ ج٣

ٓانل اإلاجا٫ ٞخذ ْالظي الهٟدت، َظٍ ىُت ظمُٗاث م٘ للخ ٔق َْ ْلُت ْؤزغ  جبؿت ؤخباب ظمُٗت عثِـ نغح ٦ما. ص
ٔق بُئُت ظمُٗاث ْبحن بُجهم جيؿ٤ُ ؤي ٣ً٘ لم بإهّ البِئت لخماًت الًت، ؾ٩ان لهالر بُئي وكاٍ في جبؿت الًت مً ؤزغ  ال

. اإلاُضان في ٞٗلُا الىاقُت البُئُت الجمُٗاث ٢لت بلى خؿبّ طل٪ ْمغص

م ٓم التي البُئُت ألاوكُت مً بالٚغ ٓعي وكغ حؿتهضٝ ْالتي البِئت لخماًت جبؿت ؤخباب ظمُٗت بها ج٣  بحن البُئي ال
ٓاَىحن ٢ٓاث الٗضًض مً حٗاوي ؤجها بال اإلاِٗص ي، اإلادُِ ْجغ٢ُت البِئت خماًت ؾبُل في اإلا ُُٟت اإلاٗ  ؤوكُتها بَاع في الْٓ
ٓٞغ ٖضم ؤبغػَا لٗل البُئُت، ٓانل مً ٍْدغمِا مِامِا ؤصاء مً ًهٗب مما للجمُٗت م٣غ ج  ٞئاث مسخل٠ م٘ الخ
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ِٗا ْبهجاػ ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ مً للجمُٗت ٌؿمذ الظي اإلاالي الضٖم ُٚاب اإلاجخم٘، ٓص البُئُت، مكاَع  م٘ الٗغا٢ُل بٌٗ ْظ
ْلت م٘ مِامِا مً جهٗب التي ؤلاصاعاث بٌٗ غاٝ بٌٗ مدا . تهمِكىا الَا

:  زاجمت

ْلىا    ْعق ٖلى الًٓء بل٣اء  -لِا اإلاخاح اإلاجا٫ خؿب  -الٗلمُت الضعاؾت َظٍ في خا  وكغ في اإلاضوي للمجخم٘ الٟٗلي الض
ٓعي ْعق ْباألزو البُئي ال ٍٓت الخغ٦ت ٍَغ٤ ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ إلاكاع٦ت اإلاجا٫ ٟٞخذ البُئُت، الجمُٗاث ص  في الجمٗ
ْعق جشمحن زال٫ مً مجها، البُئُت زانت اإلاجخم٘ مك٨الث خل في ْاإلاؿاَمت اإلاؿخضامت الخىمُت ٖملُت جُٟٗل  الٟغص ص

ٓاًَ ٦ّٓ ْحٗضًل مِٗا ٍْخٟاٖل ٞحها ٌِٗل التي البِئت م٘ ٖال٢خّ في الىٓغ ْبٖاصة ٦م . ؾل

٫ٓق بها ٢مىا التي الضعاؾت بُيذ ل٣ض     ْعق خ ٓعي وكغ في البُئُت الجمُٗاث ص  اؾخسالم بلى جبؿت، بمضًىت البُئي ال

: ٧اآلحي هي الىخاثج مً ٖضص

ٓالي جبؿت، الًت في البُئُت الجمُٗاث مً ٢لُل ٖضص َىا٥ - ٓاظضَا م٘ ظمُٗت 12 خ  ماػا٫ اإلاُضان في ْٞٗالُتها ج

. يُٟٗا

لت ٚحر الجمُٗاث َظٍ الػالذ - ن في زتراء ال مخسههحن ٚحر ٖلحها ٞال٣اثمحن ظُض بك٩ل مَا . البِئت قْا

.  البُئُت للجمُٗاث اإلااصًت ؤلام٩اهاث ي٠ٗ -

ت ألاَضاٝ- ٓعي مجا٫ في الؾُما لىٟؿِا، الجمُٗت عؾمتها التي الىٍٓغ ذ ٢ض البُئي، ال الث ٖٞغ   ٖملُا لخجؿُضَا مدا

. اليكاَاث مً ظملت في ججؿض ْالظي

ٓاظضة البُئُت الجمُٗاث بحن الخيؿ٤ُ ُٚاب الضعاؾت َظٍ بُيذ - ٔق ٖلى اإلاخ ٓظض ٞال جبؿت الًت مؿخٓ  وكاٍ ؤي ً
ٓعي وكغ ٌؿتهضٝ بُجها مكتر٥ م البُئُت، الش٣اٞت ْجغؾُش البُئي ال ٓلٓظُا ٖهغ في وِٗل ؤهىا ٚع الم ج٨ى . ْالاجها٫ الٖا

ٓا٢٘ في جب٣ى البِئت خماًت ٢ًُت ؤن في ج٨مً ج٣ضًغها، خؿب َامت مؿإلت بلى ؤلاقاعة اإلاِم مً بهّ     لِؿذ ال
لُت ، البُئُت الجمُٗاث ؤْ الجمُٗت َظٍ مؿْا ٓص حٗبئت جخُلب ٩٦ل، اإلاجخم٘ ٢ًُت هي بل ألازٔغ  الٟاٖلحن ظمُ٘ ظِ

ا، الا٢خهاصًت ْاإلااؾؿاث الغؾمُت، ْالُِئاث اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث مً الاظخماُٖحن ٧ٓاث حُٛحر ٢هض ْٚحَر  ؾل

. البُئي ْؤلازال٫ الخلٓر مٓاَغ ظمُ٘ مً خماًتها في ْاإلاؿاَمت بالبِئت الاَخمام ججاٍ ألاٞغاص

: اإلاغاظ٘ ٢اثمت

: ال٨خب -

ٓم مهُلخاث معجم:"  بضْيق ػ٧ي ؤخمض -1 . 1986 لبىان، م٨خبت بحرْث، ،"الاظخماُٖت الٗل

ٓحي بًؼابُل -2 ن بُاظُ إلات:" ْآزْغ ٢ٓ٘، للِٟم، بُا٢ت 12 يبِ؟ َُئاث اإلاؿخضامت،ؤي ْالخىمُت الٗ  ،"للى٣اف للخ

ن، ٚاهم مدمض:  جغظمت جي اإلاغ٦ؼ ، َْغان ْآزْغ ٓظُت للبدٓر الَٓ ٓل . 1989 ْالش٣اُٞت، الاظخماُٖت ألاهترب
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ٓان ؤخمض الخمُض ٖبض خؿحن -3  الجامعي اإلا٨خب مهغ، ،"البِئت اظخمإ ٖلم في صعاؾت: ْاإلاجخم٘ البِئت:" عق
. 2006الخضًض،

غ١ق مىاهج:" البضْيق ٖلي ْمدمض الغخمً ْٖبض مدمض هللا ٖبض -4 ت صاع بحرْث، ،" الاظخماعي البدض َْ  اإلاٗٞغ
. 2000 الجامُٗت،

ُٗت الؿُاؾت: "ٖمغان مدمض ٞاعؽ -5 ْعق ٢ُْغ مهغ في البِئت لخماًت الدكَغ  ،"خماًتها في اإلاخدضة ألامم ْص
ت، . 2005الخضًض، الجامعي اإلا٨خب ؤلاؾ٨ىضٍع

ت،اإلاجلـ ٖالم ،ؾلؿلت"اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا:"ٖاٝع ٧امل مدمض الخىمُت،جغظمت ْ للبِئت الٗاإلاُت اللجىت -6  اإلاٗٞغ

جي ٓنق ْ للش٣اٞت الَٓ ٍٓذ آلاصاب، ْ الٟى ٓبغ142 ٖضص ، ال٩ . 1989 ،ؤ٦خ

ت صاع ، مهغ ،"اإلاٗانغة البُئُت اإلاك٨الث:"قٝغ مدمض ببغاَُم مدمض -7 . 2008 الجامُٗت، اإلاٗٞغ

ْق1400 ْجُب٣ُاث ْمخُلباث ْهٓم البِئت بصاعة:"الى٣اع خ٨مذ هللا ٖبض ْ الٗؼاْيق هجم  -8  ،ٖمان،صاع"بًؼ
. 1،2007اإلاؿحرة،ٍ

9- ّ ٍّٓ ْمِكا٫ صعمُشار َحٞر ٓعظُذ: ،جغظمت"ْالبِئت الؿ٩ان: " ب٩ُ ٍٓضاث ظ  لليكغ الخضاص،بحرْث،ٖ

. 2003الُباٖت،ْ

ْعق:البِئت ْخماًت اإلاضوي اإلاجخم٘: " ًخي ْهاي -10 ٓمُت ٚحر ْاإلاىٓماث الجمُٗاث ص  صاع َْغان، ،"ْالى٣اباث الخ٩

ٓػَ٘، لليكغ الٗغب . 2004 ْالخ

ْعٍاث - : الض

 ا٢خهاصًت ؤبدار ،"اإلاؿخضامت الخىمُت ل٣ُاؽ ٦ماقٍغً ْالبُالت الٗمل:"الُٗب الغخمً ٖبض ْ قٍغ٠ ب٣ت -11

ت، ٓم ٧لُت ًٖ جهضع مجلت ْبصاٍع . 2008 صٌؿمتر ،04الٗضص بؿ٨غة، زًُغ مدمض ظامٗت الا٢خهاصًت، الٗل

ْعق: " ٢كاع ب٨حر -12 الم في اإلاضوي اإلاجخم٘ ص ٓطظا  -ٚغصاًت بمضًىت البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي ؤلٖا   مجلت ،"- هم

ٓاخاث . 2013 ،1435 ٖكغ الخاؾ٘ الٗضص ٚغصاًت، الجامعي اإلاغ٦ؼ ًٖ بٛغصاًت الهاصعة ْالضعاؾاث، للبدٓر ال

ٓعط -13 ٓعة عمؼ ألازًغ ْالاهخساباث البِئت:"جخا ظ  الخالٞاث ١ٓٞق ؾُاؾت ْالبِئت الجضًضة، الٗاإلاُت الش

ٓعاث قغ٦ت ًٖ بلبىان الهاصعة ْالخىمُت، البِئت مجلت ،"الؿُاؾُت ْصة الخ٣ىُت اإلايك  الكغ١ق مغ٦ؼ م٘ بالخٗاْنق اإلادض
ٓلٓظُا ْؾِألا ٍٓلُت ،27 الٗضص ، اإلاالثمت للخ٨ى . 2000 ظ

٫ٓق -14 ٓانٟاث ْالٗمل بالبِئت الاَخمام ؤزغ:"ٞغخاث ٚ  ،"اإلااؾؿاث جىاٞؿت ٖلى( ISO 14000) للبِئت الٗاإلاُت باإلا

. 2007 صٌؿمتر ،02الٗضص الجؼاثغ ؤلا٢خهاص، ظضًض مجلت
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ٓبت ببغاَُم مسخاع -15 ت ال٣اٖضة:"عج ُٖٓت لؤلوكُت الىٍٓغ ت الخُ ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت في الخحًر  صعاؾت الؿٗ
ت الجمُٗاث لخجغبت ْزاث٣ُت ن ًٖ بالٍغاى الهاصعة الخٗاْنق مجلت ،"الخحًر المُت الكْا  إلاجلـ الٗامت باألماهت ؤلٖا

ٓان ،36الٗضص الٗغبُت، الخلُج لض٫ْق الخٗاْنق . 1994 ظ

ٓس ى -16  ؤلاوؿاهُت، ْالضعاؾاث البدٓر مجلت ،"بُئُا اإلاالثمت الخىمُت صٖم في ؤؾاؽ ٦ٟاٖل اإلاضوي اإلاجخم٘:"لخغف م

. 2008 ُٟٞغيق الشاوي الٗضص ،1955 ؤْث 20 ظامٗت ًٖ بؿ٨ُ٨ضة الهاصعة

ٓامِـ اإلاٗاظم  - :  ْال٣

ٓم مهُلخاث معجم:"  بضْيق ػ٧ي ؤخمض -17 . 1986 لبىان، م٨خبت بحرْث، ،"الاظخماُٖت الٗل

:  اإلالخ٣ُاث -

 اإلالخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،"الجؼاثغ في البِئت خماًت ْؾُاؾت اإلاؿخضامت الخىمُت:"٢غقٓف ؤؾماء ْ مِغيق ق٣ُٟت -18

جي ٫ٓق الشاوي الَٓ ٓم ألاصب ٧لُت الاظخمإ، ٖلم ٢ؿم الجؼاثغ، في ْجُب٣ُاتها اإلاؿخضامت الخىمُت:خ  ؤلاوؿاهُت ْالٗل
. 2014 ماي 7-6 ؤًام ٖىابت، مسخاع باجي ظامٗت ْالاظخماُٖت،

:  ْاإلاظ٦غاث الغؾاثل  -

ٓعي التربُت:"٢اصع ؤمحن مدمض مدؿً-19 بت ْؤزغ البُئي ْال  في ماظؿخحر عؾالت ،"البُئي الخلٓر مً الخض في الًٍغ
ٓم ٓخت الٗغبُت ألا٧اصًمُت ظامٗت ْالا٢خهاص،   ؤلاصاعة ٧لُت البِئت، بصاعة ٢ؿم البُئُت، الٗل  حكٍغً الضاهمغ٥، في اإلاٟخ

. 2009 الشاوي

ٓا٢٘ - :  ألاهترهذ م

ٓ بٖالن -20 ٫ٓق ٍع ش)   www.arabic.ecopowermagasine.com ْالخىمُت، البِئت خ ٢ٓ٘ جهٟذ جاٍع  2015ـ02ـ02: اإلا

ٓاز٤ُ الجغاثض- :  الغؾمُت ْاإلا

ٓعٍت -21 ت الجمِ ضة" الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ ٓنق الغؾمُت، الجٍغ  ،53الٗضص ،"بالجمُٗاث اإلاخٗل٤ 90/31 ٢اه

 1990 صٌؿمتر 04 في اإلااعر  الجؼاثغ،

ٓعٍت -22 ت الجمِ ضة"الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ ٓنق: الغؾمُت الجٍغ  بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ٢اه
. 2003-07 -20 في اإلااعر الجؼاثغ، ،43 الٗضص ،"اإلاؿخضامت الخىمُت

  

http://www.arabic.ecopowermagasine.com/
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ق

 باإلؽـــــــــــــــــــــــــالم البىً الخـــــــــــــــــــــــــصام
حامؾت اإلاظيلت / وليت الخلىق والؾلىم الظياطيت ، مهيدي هجاة ألاطخاذة

 

ُت ْالٗملُاث الخضماث ج٣ضًم ٖلى ًترجب      خماص ٣ٖض زانت اإلاالُت، اإلاهٞغ  ال اإلاساَغ، مً الٗضًض(  )اإلاالي الٖا

ْعَم الؼبىاء بن بل بالبى٪، ؤيغاعا جدضر ؤن ًم٨ً التي جل٪ ٖلى ج٣خهغ ٓنق بض ٓا٫ ؤٚلب في ِٞم للًغع، مٗغي "  ألاخ
ٓنق ٓنق مؿتهل٩ خماص، مساَغ ًٖ ٨ٞغة ؤصوى لضحهم لِؿذ ،( ") ٖاصً  ل٨ُٟل باليؿبت ختى الًغعق َظا آزاع جمخض ٢ْض الٖا

ٓنق ْصاثجي . الؼب

خماصاث مىذ ٖملُت ٞةن ْبالخالي، ٖٓت جداٍ ؤن ًجب اإلاالُت الٖا ٓٞغ الًماهاث، مً بمجم ت بم٩اهُت ج  َٝغ ٧ل مٗٞغ
خماص، ٣ٖض ببغام ٢بل اإلاساَغ بخل٪ ًخًغعق ؤن قإهّ مً  ٧اٞت ًٖ بةٖالمِم البى٪ التزام زال٫ مً بال طل٪ ًخإحى ال الٖا

خماص بٗملُت اإلادُُت اإلاساَغ . الٖا

ٕٓ َظا إلاٗالجت : الخالي الخ٣ؿُم ؾىدب٘ اإلآي

الم الالتزام حٍٗغ٠:ألا٫ْق اإلابدض  باإٖل

  ؤلاًٞاء ؤْ باإلزباع الالتزام: ألا٫ْق اإلاُلب

  بالىهُدت الالتزام: الشاوي اإلاُلب

 بالخدظًغ الالتزام: الشالض اإلاُلب

ٓوي ألاؾاؽ: الشاوي اإلابدض الم البى٪ اللتزام ال٣اه  باإٖل

ٓوي ألاؾاؽ: ألا٫ْق اإلاُلب الم البى٪  اللتزام ال٣اه ٓاهحن في باإٖل  الٗامت ال٣

ٓوي ألاؾاؽ: الشاوي اإلاُلب الم البى٪ اللتزام ال٣اه ٓنق في باإٖل  لّ اإلاُب٣ت ْألاهٓمت ْال٣غى الى٣ض ٢اه

الم البى٪ التزام هُا١: الشالض اإلابدض  باإٖل

ٓنق: ألا٫ْق اإلاُلب ٓنق بةٖالم البى٪  التزام مًم  الؼب

ْص: الشاوي اإلاُلب الم البى٪ التزام خض  باإٖل

                                                           
عقد َتعهد البنك بهقتضاه أى َضع تحت تصرؾ الزبوى : )َعرؾ عقد اٖعتهاد الهالٍ  أو كها َطلق علَه باٖعتهاد البسَط بأنه(   1)

علٍ جهال ( ئتهاى، وذلك فٍ حدود هبلػ نقدٌ هعَى، و لهدة هحددة أو ؼَر هحددة بطرَق هباشر أو ؼَر هباشر أداة هى أدوات اٖ
الدَى عوض، عهلَات البنوك هى الوجهة القانونَة، دراسة للقضاء الهصرٌ والهقارى وتشرَعات البٗد العربَة، طبعة هكبرة، دار 

 .495، ص 1993النهضة العربَة، هصر، 
البنكَة اٖلكترونَة عبر أنترنت، الطبعة اْولً، دار الثقافة للنشر و التوزَع، اْردى،  هحهود هحهد أبو فروة، الخدهات( 2)

 .32، ص 2009
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الم الالتزام حٍٗغ٠ :ألا٫ْق اإلابدض  باإٖل

ٓعص لم  ٟا الجؼاثغيق اإلاكٕغ ً الم، لاللتزام حٍٗغ ٓاهحن، مً الٗضًض في ٖلُّ بالىو ْا٦خٟى باإٖل ٓنق ال٣  الى٣ض ٣٦اه

ٓنق لّ، اإلاُب٣ت ْألاهٓمت ْال٣غى ٓنق ،( )الٛل ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ بدماًت اإلاخٗل٤ 03-09 ع٢م ْال٣اه  اإلادضص 02-04 ع٢م ْال٣اه
ٓاٖض ت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت لل٣ ٓنق ٞٗل ْخؿً ،( )ْاإلاخمم اإلاٗض٫ الخجاٍع  ال٣ّٟ ازخهام مً الخٍٗغ٠ ؤن ٧

٘، ازخهام مً ال ْال٣ًاء ٓنق ٣ِٞاء اظتهض لظل٪ الدكَغ الم لاللتزام حٍٗغ٠ ْي٘ في ال٣اه . باإٖل

ٟاث ؤبغػق ْمً   ْعصَا التي الخٍٗغ الم الالتزام ؤن مٟاصٍ الظي الخٍٗغ٠ مجها الالتزام، لِظا اإلاهغفي ال٣ّٟ ؤ :) َٓ( )باإٖل
ٓماث بى٣ل التزام ٓن، بلى البى٪ ًمخل٨ِا التي اإلاٗل ٓظب َْٓ الؼب ٓعي، م  جضزل صْنق جخم َظٍ الى٣ل ٖملُت ؤن بمٗجى مٓي

غ في ًخمشل ِٞٓ البى٪، مً ٓمت جمٍغ ٓعتها الخامت اإلاٗل (.  () البى٪ مً اًجابي ٞٗل ؤي صْنق البؿُُت به

الم الالتزام ٌٗٝغ ٦ظل٪ ٓنق خ٤:) بإهّ باإٖل إل في الؼب ٓماث ٧ْل الخٟانُل ٧اٞت ٖلى الَا ت اإلاٗل ٍع  الخانت الًْغ
خماص، ٓظب بااٖل ٍضٍ البى٪ ٖلى ٍْخ ا ًغاٍ ما بهما ًُلبّ، ما ب٩ل ٣ِٞ لِـ جْؼ ٍع ا يْغ ٍَٓغ خماص لٟخذ ْظ (.  ()الٖا

ٟاث، لِظٍ ْاإلاالخٔ ٔق الخٍٗغ الم البى٪ التزام ٢هغث ؤجها ًغ ٓنق شخو ٖلى باإٖل ٔق ؤَغاٞا ْؤَملذ ٣ِٞ، الؼب  ؤزغ

ٓظب الم البى٪ التزام ًمخض ؤن حؿخ َٓا، باإٖل غاٝ َظٍ ْجخمشل هد ٓنق صاثجي ْ ٦ُٟل مً ٧ل في ألَا . الؼب

ٕٓ ًخٗحن لظل٪ ٟاث بلى الغظ ْعصَا التي الخٍٗغ الم، لاللتزام ْالاؾتهال٧ي اإلاضوي ال٣ّٟ مً ٧ل ؤ  الخٍٗغ٠ مشال مجها باإٖل

الم الالتزام ؤن ماصاٍ الظي ٓوي التزام:) َٓ باإٖل ٓظبّ ًلتزم ٢اه ٓماث ًمل٪ مً بم ت مٗل ٍَٓغ  بخ٣ضًمِا ال٣ٗض ًسو ُٞما ظ

(.  () الخانت بٓؾاثلّ بها الٗلم ًم٨ىّ ال الظي آلازغ، للُٝغ

ٓن، ًٟغيّ التزام:) بإهّ ٌٗٝغ ٦ما    عة اإلادتٝر ؤْ اإلانهي ٖلى ْزانت ال٣اه ٍٓغ ْ اإلاخٗا٢ض، جبهحر بًْغ  بعاصجّ جى

ٓماث ب٩اٞت (.  () ٖلُّ اإلاخٟاْى بال٣ٗض اإلاخٗل٣ت ْالبُاهاث اإلاٗل

                                                           
، الصادرة 15، َتعلق بحهاَة الهستهلك وقهع الؽش، الجرَدة الرسهَة العدد 2009فَفرٌ  25الهؤرخ فٍ  03-09القانوى رقم ( 1)

 .2009هارس 08بتارَخ 
، 41، َحدد القواعد الهطبقة علً الههارسات التجارَة، الجرَدة الرسهَة العدد 2004َونَو  23لهؤرخ فٍ ا 02-04القانوى رقم ( 2)

، 46، الجرَدة الرسهَة العدد 2010ؼشت  15الهؤرخ فٍ 06 -10، الهعدل والهتهم بالقانوى رقم 2004جواى  27الصادرة بتارَخ 
 .2010أوت  18الصادرة بتارَخ 

، علٍ بولحَة بى بوخهَس، القواعد العاهة لحهاَة (.تحصَل حقَقة الشٍء وهعرفته والتَقى هنه:) بأنهَعرؾ أعٗم لؽة ( 3)

، ص 2000الهستهلك والهسؤولَة الهترتبة عنها فٍ التشرَع الجزائرٌ، بدوى طبعة، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزَع، الجزائر، 
 .51 -50ص 
 .169فَة فٍ اٖعتهاد الهالٍ، الطبعة اْولً، هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، لبناى، ص لبنً عهر هسقاوٌ، الهسؤولَة الهصر( 4)
نعَم هؽبؽب، هبدأ عدم هسؤولَة الهصرؾ هوزع اٖعتهادات واستثناءاته، دراسة فٍ القانوى الهقارى، الطبعة اْولً، هنشورات ( 5)

 .144،ص 2009الحلبٍ الحقوقَة، لبناى، 
الهقصود سعد، الحهاَة القانونَة للهستهلكَى بَى القانوى الهدنٍ والفقه أسٗهٍ، دراسة هقارنة،بدوى طبعة، إسٗم هاشم عبد ( 6)

 .263، ص 2014دار الجاهعة الجدَدة، هصر، 
 بلحاج العربٍ، هشكٗت الهرحلة السابقة علً التعاقد فٍ ضوء القانوى الهدنٍ الجزائرٌ، دراسة هقارنة، بدوى طبعة، دَواى( 7)

 .89، ص 2011الهطبوعات الجاهعَة، الجزائر،
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الم الالتزام ٌٗٝغ ٦ما ٓعة الخٗا٢ض َالب بٖالم ؤْ جىبُّ:) بإهّ باإٖل  ؤْ ما، ْا٢ٗت ٖلى الًٓء بل٣اء قإجها مً به
ٓنق ختى ب٢امخّ،  اإلاؼم٘ الخٗا٢ض ٖىانغ مً ٖىهغ ، مً بِىت ٖلى الُالب ٩ً  في مىاؾبا ًغاٍ الظي ال٣غاع ًخسظ بدُض ؤمٍغ

(.  () ال٣ٗض ببغام مً َْضّٞ خاظخّ يٓء

ٟاث َظٍ ٖلى ْاإلاالخٔ الم الالتزام ج٣هغ ؤجها ؤًًا، الخٍٗغ  لِكمل ًدؿ٘ اإلاخٗا٢ض ْلٟٔ اإلاخٗا٢ض، شخو ٖلى باإٖل
ٓنق خماص،٦ما ٣ٖض بالبى٪ ًغبُّ الظي الؼب  تهمل ؤجها خحن في ٦ٟالت، ٣ٖض بالبى٪ ًغبُّ الظي ال٨ُٟل لِكمل ًدؿ٘ الٖا
ٓنق صاثجي خماص، ماهذ البى٪ م٘ ٖال٢ت ؤي جغبُِم ال الظًً الؼب  هاخُت ْمً هاخُت، مً َظا بةٖالمِم ملؼم البى٪ ؤن م٘ الٖا

ٔق ٕٓ ؤزغ ٓنق ؤخ٩ام بلى بالغظ  هُا١ مً ًٓؾ٘ ؤهّ ًالخٔ مىّ، 17 اإلااصة هو ْبالًبِ الٛل، ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اه

الم الالتزام ٓنق بسالٝ اإلاخٗا٢ض، ٚحر ْ اإلاخٗا٢ض بلى باإٖل (.  )اإلاضوي ال٣اه

الم الالتزام:) الخالي الخٍٗغ٠ ؤ٢ترح لظل٪ ٓوي، التزام باإٖل ٓظبّ ًلتزم ٢اه ٓماث ًمل٪ مً بم ت مٗل ٍَٓغ عة ظ  جبهحر يْغ
ٍٓغ ٓاء شخو طل٪،٧ل ألامغ ا٢خط ى بن ْالخدظًغ ْجى ٫ٓق ًىٓيق ؤْ بّ جغبُّ ٧اهذ ؾ  ٧ْل حٗا٢ضًت، ٖال٢ت في مّٗ الضز

اجّ، ظغاء مً للخُغ مهالخّ ْجخٗغى ًخًغعق ؤن مم٨ً ألازحر بهظا ٖال٢ت لّ  آزغ شخو ٓماث ب٩اٞت جهٞغ  اإلاٗل
ٓنق ختى ما، ٖىهغ ؤْ ْا٢ٗت ٖلى الًٓء بل٣اء قإجها مً الخانت، بٓؾاثلّ بها الٗلم ًم٨ىّ ال التي ْالبُاهاث  بِىت ٖلى ٩ً

(.   ؤمٍغ مً

الم البى٪ التزام ؤن ًخطر الخٍٗغ٠ َظا يٓء ٖلى ٓعق زالر ًإزظ باإٖل (:  )ن

 . ؤلاًٞاء ؤْ باإلزباع الالتزام -

 . بالىهُدت الالتزام -

 . بالخدظًغ الالتزام         -

الم البى٪ ٞالتزام لُت ٞةن ْبالخالي مخضازلت، التزاماث زالر مً مغ٦ب التزام َٓ باإٖل  جىُٟظٍ ٖضم ًٖ البى٪ مؿْا
الم، لاللتزام ٓماث، بخ٣ضًم بااللتزام ؤلازال٫ ًٖ بما جيخج ؤن ًم٨ً باإٖل ٓظب ؤلازال٫ ًٖ ؤْ اإلاٗل  ؤْ الىهُدت، بؾضاء بم

ٓاظب ؤلازال٫ ًٖ . مٗا الشالزت بااللتزاماث ؤلازال٫ ًٖ ؤْ الخدظًغ، ب

( الخبهحر ؤْ ؤلاًٞاء) باإلزباع الالتزام:  ألا٫ْق اإلاُلب

ٓماث بخ٣ضًم الالتزام" ؤْ"  ْالخبهحر باإلًٞاء"  ٖىّ ٌٗتر ٦ما ؤْ باألزباع الالتزام ٌٗٝغ  باإلصالء الالتزام:) بإهّ" اإلاٗل
ًٍٓ اإلاٗانغ ٓماث ب٩اٞت ببغامّ، ٖلى ْالؿاب٤ ال٣ٗض لخ٩ ت ْالبُاهاث اإلاٗل ٍَٓغ  ْالتي الخٗا٢ض، بمدل اإلاخٗل٣ت ْاإلاازغة الج

                                                           
 .261إسٗم هاشم عبد الهقصود سعد، الهرجع السابق، ص ( 1)
، الهتضهى القانوى الهدنٍ الجزائرٌ، الجرَدة الرسهَة العدد 1975سبتهبر 26الهؤرخ فٍ 58-75هى اْهر رقم  352الهادة ( 2)

 .، الهعدل و الهتهم30/10/1975، الصادرة بتارَخ 78
اٖلتزام بتقدَم الهعلوهات واٖلتزام بتقدَم : علً خٗؾ هع كثَر هى الفقه الذَى َعتبروى أى اٖلتزام بأعٗم َأخذ صورتَى( 3)

النصَحة والهشورة، وَتناسوى اٖلتزام بالتحذَر، ناهَك عى خلطهم بَى  هاتَى الصورتَى، إذ عادة ها َستعهلوى هصطلح أعٗم 
م بأفضاء، فإى كاى ٖ هانع هى ذلك باعتباره صورة هى صوره، وأى الجزء َجوز إطٗق علَه تسهَة الكل، فإى للدٖلة علً اٖلتزا

اْهر ؼَر هقبول علً أطٗق فٍ الحالة التٍ َقترى فَها هصطلح اٖلتزام بأعٗم باٖلتزام بالنصَحة، والهقصود به أخبار، إذ 
 .هى شأى ذلك أى َثَر الخلط واٖلتباس
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ٓلّ ٍْخٗظع الضاثً، ًجِلِا ًٍٓ بهضٝ ْطل٪ اإلاضًً، ٍَغ٤ ٚحر ٖلى ٖلحها خه  الخٗا٢ض ٖلى ب٢بالّ خا٫ لضًّ ؾلُم عيا ج٩
( )   .)

 بالىهُدت الالتزام: الشاوي اإلاُلب

ٓظب ًخمشل ٓم اًجابي بٗمل:) الىصر م ٓظُّ ٣ًط ي البى٪ بّ ٣ً ٓن، بخ  زُاعاث ٖضة بحن الازخُاع ٖلى ْخشّ الؼب
خت، َٓغ مُْغ ٓماث بمالثمت البى٪ ٢ُام َٓ الالتزام َظا ٞج ٓزاٍ الظي الِضٝ م٘ ًمخل٨ِا التي الخام اإلاٗل ٓنق ًخ  مً الؼب

ٍٓل، ٣ت اإلادخملت اإلاساَغ مً ْجدظًٍغ الخم ٓٞغ بٍُغ ٓنق ج ٝ ؤًٞل للؼب ٍ الخ٣ىُت الْٓغ ُٖٓت ْالكْغ (.  () للخٗا٢ض اإلآي

ٓن، ججاٍ اإلاهٝغ ٢بل مً اًجابُا ٖامال ٌك٩ل ْؤلاعقاص بالىصر ٞااللتزام بطا  الكغ٦ت اججاٍ الخدغ٥ لّ ُٞد٤ الؼب
ٓنق ٧ان بطا ٓص لّ جغاءٔ ْبطا ًدهل، بما عؤًّ ًٖ ٌٗغب ْ مٗىٓي، شخو الؼب  في جهب ال ٢ض ْؤٖما٫ مسالٟاث،  ْظ

ا في عؤًّ ٌُٗي ؤن مهلختها، (.  )جٟاصحها ٖلى الٗمل ْ حُٛحَر

ٓظب:) ؤهّ بالىصر بااللتزام ًغاص ٦ما  ٓنق الىصر بُٖاء البى٪ ٖلى ًخ  لّ، اإلا٣ضمت الدؿلُٟاث اؾدشماٍع ٦ُُٟت في للؼب

ت ؤٖما٫ في ٖغيُا الخضزل لّ ُٞد٤ (.  () الِضٝ لِظا جلبُت بصاٍع

ٓظِت الاهخ٣اصاث ْهٟـ ّٟ ٖىض اإلاهغفي لل٣ّٟ اإلا الم الالتزام حٍٗغ ٓظّ باإٖل ٟاث ِٞظٍ الخٗاٍع٠، َظٍ بلى ج  الخٍٗغ

ٓعة، الىهُدت ج٣ضًم ؤن جدىاس ى ٓن، شخو ٖلى ٣ِٞ ٢هغا لِـ ْاإلاك . ْصاثيُّ ٦ُٟلّ بلى جمخض  ْبهما الؼب

ٓصة  ٟاث بلى ْبالٗ ْعصَا التي الخٍٗغ :) ؤن ماصاٍ الظي الخٍٗغ٠ مجها بالىهُدت، لاللتزام ْالاؾتهال٧ي اإلاضوي ال٣ّٟ ؤ
ٓزاة للمىاٞ٘ ج٣ُُم ٖلى ٌكخمل الىهُدت بخ٣ضًم الالتزام  ًبحن( البى٪) ال٣ٗض ؤَغاٝ ؤخض ؤن بمٗجى ال٣ٗض، مً اإلاخ

(.  ()بةبغامّ ظضًت مهلخت جمشل ٧اهذ بطا ُْٞما ال٣ٗض، هخاثج آلازغ للُٝغ

ٓعة الالتزام حٍٗغ٠ بلى آلازغ البٌٗ طَب ٢ْض  اإلاؼاًا بةِْاع اإلانهي، ٖاج٤ ٖلى ٢اثم التزام:) بإهّ الىهُدت ؤْ باإلاك
 ًٖ الىاقئت ألانلُت بااللتزاماث مغجبِ التزام ِٞٓ ْبصعا٥، بِىت ًٖ مٗحن ٢غاع اجساط مً ًم٨ىّ مما للمخٗا٢ض، ْالُٗٓب

ٓاظِت في ال٣ٗض ٓص جىُٟظ في الىُت خؿً مبضؤ مً اهُال٢ا اإلاخٗا٢ض، َظا م (.  ()ال٣ٗ

ٍّٓ ًجب ما ل٨ً اع َظا في بلُّ الخى ٓماث، بخ٣ضًم الالتزام ٣ًترنق ما ٖاصة ؤهّ ؤلَا  بااللتزام باإلزباع الالتزام ؤي اإلاٗل
 ٍْهٗب بُجهما ُٞما مخضازلحن الالتزامحن ؤن خخما ٌٗجي ْالترابِ الا٢تران َظا ِٞل ال٣ّٟ، مالٟاث في الىهُدت بخ٣ضًم
 ؟ بّ زانت ْهُا١ آزاع مجهما ل٩ل مؿخ٣الن التزامان ؤجها ؤم ؟ بُجهما الٟهل

                                                           
 .261إسٗم هاشم عبد الهقصود، الهرجع السابق، ص ( 1)
 .169لبنً عهر هسقاوٌ، الهرجع السابق، ص ( 2)
 .129نعَم هؽبؽب، الهرجع السابق، ص ( 3)
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 4)
ى طبعة، الدار العلهَة الدولَة ودار عاهر قاسم أحهد القَسٍ، الحهاَة القانونَة للهستهلك، دراسة فٍ القانوى الهدنٍ والهقارى، بدو( 5)

 .129، ص 2002الثقافة للنشر والتوزَع، اْردى، 
 .89بلحاج العربٍ، الهرجع السابق، ص ( 6)
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، ْبٗباعة ٓماث، بخ٣ضًم باإلزباع البى٪ التزم بطا ؤزٔغ  التزم ْبطا ؟ الىهُدت بةؾضاء بالخبُٗت ملؼم َٓ ِٞل اإلاٗل
ٓماث بخ٣ضًم ؤًًا ملؼم َٓ ِٞل الىهُدت، بةؾضاء ٓماث بخ٣ضًم التزم بطا ؤي ؟ ال٨ٗـ ؤم اإلاٗل  بخ٣ضًم ملؼم ٞلِـ اإلاٗل
ٓماث بخ٣ضًم ملؼم لِـ ِٞٓ الىصر بةؾضاء التزم ْبطا ْؤلاعقاص، الىصر  ؟ اإلاٗل

ٓماث بخ٣ضًم الالتزام بحن ْاضخا ٞغ٢ا َىا٥ ٧ان بطا ت، الىاخُت مً الىصر ْبؾضاء اإلاٗل  َظا مجؿضا ٍْبضْ الىٍٓغ
ٓماث بخ٣ضًم ًخمشل ؤلازباع ؤي باإلًٞاء ٞااللتزام الالتزام، مدل هاخُت مً الٟغ١ق  بخ٣ضًم الالتزام ٞةن بها، للضاثً اإلاٗل

ٓزاة للمىاٞ٘ ج٣ُُم ٖلى ٌكخمل الىهُدت  هخاثج آلازغ للُٝغ ًبحن ال٣ٗض ؤَغاٝ ؤخض ؤن آزغ بمٗجى ال٣ٗض، مً اإلاخ

(.  )بةبغامّ ظضًت مهلخت جمشل ٧اهذ بطا ُْٞما ال٣ٗض،

ٓعي،ؤ مداًض بزباع ج٣ضًم بلى حهضٝ:) باإلزباع ٞااللتزام    بلى حهضٝ الظي الالتزام ِٞٓ بالىهُدت الالتزام ما ْمٓي
، م٘ اإلاخٗا٢ض ْخاظاث ًدىاؾب مالثم، بٖالم بُٖاء  بلى ًاصي اإلاالثمت، ْم٣خًُاث ًخماش ى ج٣ضًغا ًٟترى َْٓ اإلادتٝر

ٓظُّ (.  () اإلاىاؾب ال٣غاع اجساط في اإلاخٗا٢ض ج

٫ٓق الهضص َظا ْفي ٢ٓاج٘ ببُان ٨ًخٟي ال الضاثً، ؤن َاإلاا ؤعخب ٌٗض بالىهُدت الالتزام:) بإن(  )ال٣ِٟاء ؤخض ٣ً  ال
ِ٣ٞ  .)

ٓبت ال٣ِٟاء مٗٓم ٣ًغ الٗملُت الىاخُت مً ؤهّ بال ُٖٓخّ هٓغا ًٟترى الظي)  ؤلاًٞاء بحن الخمُحز بهٗ  ٖضم إلآي

٠٢ٓ ؤي اجساط ٓظُّ بلى تهضٝ التي)  ْالىهُدت ،( الخدغ٥ ٖضم ؤْ بالخدغ٥ ًخٗل٤ ُٞما م ٓنق لضٔ ما ٢غاع ج  ألن ،( الؼب
الم ًُلب ألازحر َظا خماص، مىذ بهضٝ ؤلٖا (.  )الخهٓم بهظا ما ٢غاع الجساط ؤي الٖا

ٓنق ٞإخُاها الم ٩ً ٓماث"...  ،..."بدظع هىصر"...  ٧اآلجُت بٗباعاث مهاٚا ؤلٖا  ز٣ت"...  ،..."يماهت بضْنق ناصعة مٗل
ٓمت مً ؤ٦ثر ق٪ ؤصوى بضْنق ٌك٩ل ما ،..."للٛاًت (.  )بؿُُت مٗل

ٓنق ٓلت، ؤ٦ثر الٓيُٗت ْج٩ غاٝ ًخ٤ٟ ٖىضما ؾِ ٓنق ؤن ألَا ٓهّ، الىهُدت بخ٣ضًم ملؼما اإلاهٝغ ٩ً  آهظا٥ ُٞلتزم لؼب

٣ت بخدضًض ٓاَا مً ؤًٞل لّ جبضْ التي الٍُغ (.  )ؾ

ٓماث، ه٣ل مجغص مً ؤز٣ل ٖبئا البى٪ ٖاج٤ ٖلى ًل٣ي الىهُدت بؾضاء ؤن ؤلاقاعة ْججضع  ج٣ضًم ٧ان ٞةطا اإلاٗل

عة ٌٗجي الىهُدت ٓهّ، ٌٗلم ؤن البى٪ ٖلى ؤن بالًْغ ٓصا ٖلُّ ًٟغى ؤهّ بال ػب (  )ؤ٦تر مجِ

 بالخدظًغ الالتزام: الشالض اإلاُلب

                                                           
 .129عاهر قاسم أحهد القَسٍ، الهرجع السابق، ص ( 1)
ادة  الهاجستَر فٍ  الحقوق، فرع فاطهة الزهراء كودرٌ، الحهاَة القانونَة  للكفَل فٍ عقود اٖئتهاى، هذكرة هقدهة لنَل شه( 2)

 .81، ص 2013-2012عقود والهسؤولَة، كلَة  الحقوق بى عكنوى، جاهعة الجزائر، السنة الجاهعَة 
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 3)
لهؤتهر ، الجدَد فٍ أعهال الهصارؾ هى الوجهتَى القانونَة واٖقتصادَة، أعهال ا«اٖستعٗم الهصرفٍ»عبده جهَل ؼصوب، ( 4)

 .443، ص 2007السنوٌ لكلَة الحقوق بجاهعة بَروت العربَة، الجزء اْول، الطبعة اْولً، هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، لبناى،

 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 5)
 .444-443عبده جهَل ؼصوب، الهرجع السابق، ص ص (6)
 .170لبنً عهر هسقاوٌ، الهرجع السابق، ص ( 7)
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٠٢ٓ اجساط بكإجها البى٪ ٖلى ًيبػي خاالث َىا٥ ٓة، خاػم م ٓظُّ ْب٣ؿ ٌ ختى ؤْ بهظاع ؤْ جدظًغ بخ  ٞخذ ٞع
خماص،  الالتزام َٓ ْؤ٢ص ى ؤقض التزام بلى ْؤلاعقاص بالىصر الالتزام ًى٣لب ؤن ًجب(  )ال٣ّٟ خؿب الخاالث َظٍ ٟٞي الٖا
ٓص ٖىض ْطل٪ ؤلاهظاع، ؤْ بالخدظًغ ٓػق ال ٢ْْاج٘ مٛالُاث ْظ ٓظب بط ٖجها، الؿ٩ٓث ًج ٓهّ جدظًغ البى٪ ٖلى ًخ  ػب

ٓا٫ بًٟاء بم٩اهُت بٗضم اإلاالُت ؤٖمالّ بٌٗ ؤِْغث بطا ْؾُلت، بإًت ْبهظاٍع ٓنق ؤٖما٫ ٧اهذ لٓ اإلاؿخضاهت،٦ما ألام  الؼب

بت ٓاحي مجها جِٓغ ؤْ زُغة ؤْ مٍغ . اليكاٍ َظا ب٦ما٫ بٗضم جدظًٍغ اإلاهٝغ ٞٗلى ؾلبُت، ه

ٓظب آزغ بمٗجى  ٓهّ، ًدظع ؤن البى٪ ٖلى ًخ ٓاث٤ ٖلى اهدباَّ بزاعة ؤْ ػب  بما ألازظ ٖضم ًٖ جىجغ ؤن ًم٨ً التي الٗ
ٓص خالت في ٦ْظل٪ بّ، ًدظٍع خماص بُالب ٣ِٞ لِـ الًغع، بلخا١ قإجها مً مساَغ ْظ  ْبالضاثىحن، بالبى٪ بل الٖا

ٓنق ٦ٟالء ْختى . الؼب

غ ٓنق في طل٪ ْجتًر ٓخُض الضاثً ٌك٩ل ال البى٪ ؤن ٧ ٓنق ال خماص، َالب للؼب ٓنق ٣ٞض الٖا  ْاهُال٢ا صاثىحن، ألازحر لِظا ٩ً

٠٢ٓ مً ٓنق ٢ْغاع م ٫ٓق) الؼب خماص خ ٓظب الضاثىحن، ؾاثغ ًخإزغ( الٖا  الٗلم م٘ مهالخِم، ًٖ الضٞإ بطا البى٪ ٖلى ُٞخ
ٓا٢٘ في ؤهّ ٓنق ججاٍ  بُجهم ُٞما الضاثىحن مهالر جدىا٢ٌ ٢ض ال ٠٢ٓ، َظا اجساط مً الاًجابي ل٨ً هٟؿّ، اإلاضًً الؼب  اإلا

ٓنق ٢ْ٘ بطا بٗض ُٞما ًِٓغ ٓهّ خ٤، بإي اإلاهٝغ مُالبت آلازٍغً للضاثىحن ًد٤ ٞال بٞالؽ، خالت في الؼب ٓنق صٞ٘ ٢ض ٧  الؼب
ٓظب مما الضاثىحن، ظمُ٘ خ١ٓ٣ق لخٟٔ ؤلاظغاءاث بٌٗ لل٣ُام  م٘ ٍْخساَب ٍْخٗامل ًخٗاَى ؤن بطا البى٪ ٖلى ً

ٓنق ٢ض ألهّ ػباثىّ، (.  )بالتزاماجّ ٢ُامّ لٗضم مالخ٣خّ ٖلى الؼباثً َاالء بٌٗ ب٢ضام اخخما٫ َىا٥ ٩ً

ْة ؤن ال٣ّٟ ٠ًٍُْ ٓػق ال ال٣ؿا ٠٢ٓ ؤن ًج خماص َالب جدظًغ ؤْ بهظاع، بعؾا٫ ٖىض جخ  بل اإلادخملت، اإلاساَغ مً الٖا

ٌ اإلاهٝغ ٖلى خماص ٞخذ ٞع ٓظب مسُئا ٖض ْبال بؿاَت، ب٩ل لّ الٖا  الى٣ٌ مد٨مت ؤ٦ضجّ ما َْظا ،( )مؿاءلخّ حؿخ
ا في الٟغوؿُت ش الهاصع ٢غاَع ٓان 27 بخاٍع ٓا٣ٞت لٗضم البى٪ جالخ٤ لم ٖىضما ،1995 ظ ٓهّ، بلى ال٣غى بُٖاء ٖلى اإلا  ػب

٫ٓق جدظًٍغ ؤْ بهظاٍع لٗضم بهما ٓلت ٚحر اله٣ٟت خ (.  )الاؾخضاهت ب٣غاع الخانت اإلا٣ب

٫ٓق بلى(  )البٌٗ طَب ٢ْض  الاهدباٍ بزاعة جٟترى ؾلبُت، ههُدت ًٖ ٖباعة بال َٓ ما بالخدظًغ البى٪ التزام ؤن ال٣

ٓا٢ب، ٖلى . بها اإلآص ى بالىهاثذ ألازظ ٖضم ًٖ جىجغ ؤن ًم٨ً التي الٗ

ٓعة ال بالىهُدت، التزاما ٌٗض ال بالخدظًغ البى٪ التزام ؤن ْالخ٣ُ٣ت ٓعٍ، مً ن ٓهُت الىخاثج ألن ن  ًٖ اإلاترجبت ال٣اه
ٓاظب مسالٟت الخدظًغ ْاظب ٓص ٧ان ٞةطا ْؤلاعقاص، الىصر ل ٓنق ٌٗ  البى٪، ْبعقاصاث بىهاثذ ألازظ بحن الازخُاع للؼب
ٓظب ًسو ُٞما ًسخل٠ ٞاألمغ ت جتر٥ ال بدُض الخدظًغ، م ٓنق الخٍغ  الٗمل ٖلُّ بهما ٖضمّ، ؤْ باالههُإ لالزخُاع للؼب

 للمهٝغ ًد٤ ْباإلا٣ابل مىّ، ًُلب بما الالتزام ٖضم مً جخإحى ٢ض مساَغ َىا٥ الخا٫ َظٍ مشل في ألهّ مىّ، ًُلب بما
ٓهّ ججاْب ٖضم خا٫ في خماص ٠٢ْ طل٪ في بما مىاؾبت، ًغاَا التي الاخخُاَاث ٧ل اجساط ػب ٌ ؤْ ج٣لُهّ ؤْ الٖا  ؤي ٞع

اصة ٓنق ؤ٢ضم ٞةطا(. )ٖلُّ ٍػ ت، ٖلى الؼب لُت مً البى٪ ٌٟٗي ال جدظًٍغ ْؤن َلبّ، جلبُت ٖضم ُٞجب اإلاجاٞػ  التي اإلاؿْا

                                                           
 .138-137، الهرجع السابق، ص ص نعَم هؽبؽب( 1)
 .138-137نعَم هؽبؽب، الهرجع السابق، ص ص ( 2)
 .138الهرجع نفسه، ص ( 3)
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 4)
 .81فاطهة الزهراء كودرٌ، الهرجع السابق، ص ( 5)
 .137نعَم هؽبؽب، الهرجع السابق، ص ( 6)
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ٓػق ال ؤهّ ٚحر ٖلُّ، ج٣٘ ْة جٟؿحر ًج ْػق ْمماعؾتها ال٣ؿا ٓنق ٖلى الًِٛ ٌك٩ل ال الؿلُت، خض بخجا خماص َالب الؼب  الٖا
(.  )بإ٦ملّ اإلاجخم٘ مهلخت ْ مهلخخّ ًٖ الضٞإ اإلاغاص ٧ان بطا حٗؿُٟا، ٖمال

ٓوي ألاؾاؽ: الشاوي اإلابدض الم البى٪ اللتزام ال٣اه  باإٖل

الم الالتزام ؤن في ق٪ ال ٓهُت آلالُاث ؤبغػق ؤخض ٌٗض باإٖل ٓص مجا٫ في الخضًشت ال٣اه  ٖامت، بهٟت الاؾتهال٥ ٣ٖ
ٓص زانت ْبهٟت ُت ْالٗملُاث الخضماث ٣ٖ خماص، ٣ٖض عؤؾِا ٖلى اإلاهٞغ ٗاث مٗٓم بّ ٖىذ الٖا ْلُت الدكَغ  مجها الض

ٓهُت بىهٓم ٦ْغؾخّ الجؼاثغ، دت، ٢اه ٖٓت، ٖضًضة، نٍغ . بها ؤلاإلاام الباخض ٖلى ًهٗب ؤهّ لضعظت ْمخى

ٓصٍ ٌؿدىض الؿاب٤ في ٧ان ما بٗض  ٣ًخط ي ال٣ٗض، ببغام ٖىض اإلاخٗا٢ض لضٔ الىُت خؿً مبضؤ ْبلى ؤزالقي، ؤؾاؽ بلى ْظ

ٍضٍ آلازغ، الُٝغ جبهحر مىّ ٓماث ْجْؼ ٝ ،(ال٣ٗض مدل) ٖلُّ اإلاخٗا٢ض زهاثو ًٖ باإلاٗل ْغ  ٧لِا ِٞظٍ الخٗا٢ض، ْْ
ٓهُت، الالتزاماث يمً جضزل ال ؤزال٢ُت التزاماث ٓبت بلى ؤصٔ ما ال٣اه ٫ٓق نٗ ٓص ال٣ ٓظ ٓوي ؤؾاؽ ب الم لاللتزام ٢اه  في باإٖل

ٓاٖض ْل ح اإلاكبٗت الخ٣لُضًت الٗامت ال٣ ٓعاث هدُجت ؤلاعاصة، ؾلُان مبضؤ بْغ ىذ التي ْالخ٣ىُت، الا٢خهاصًت للخُ  بَغ
ْاة ؤن ْاة بال ألامغ خ٣ُ٣ت في هي ما للمخٗا٢ضًً، ؤلاعاصة ؾلُان مبضؤ ًًمجها التي اإلاؿا  ًٖ البٗض ٧ل بُٗضة ق٩لُت مؿا

حن مِىُحن بحن الٗال٢ت بَاع في ْزهٓنا ؤلاههاٝ، ٓوي ؤؾاؽ ًٖ البدض بلى ؤصٔ ما َْٓ ٖاصًحن، ْمؿتهل٨حن مدتٞر  ٢اه

الم لاللتزام ٓاظباث ًٖ بُٗضا باإٖل (.  )الىُت ْخؿً اإلالؼمت ٚحر ألازال٢ُت ال

الم لاللتزام ألازالقي ٞاألؾاؽ  اإلاكٕغ ٖلى ٞغى ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاْيإ حٛحر ألن مجضًا، ٌٗض لم باإٖل

ٓاٖض بَاع في ال٣ٗضًت الٗال٢ت لخىُٓم الخضزل الض٫ْ، مكغعي ْؾاثغ الجؼاثغيق ٓهُت ٢ . ملؼمت ٢اه

الم البى٪ التزام ٞةن ْمىّ خماص ٣ٖض في باإٖل ٓوي التزام" الٖا ٓوي مترعٍ ًجض ؤزالقي، ْلِـ"  ٢اه ْاة اوٗضام في ال٣اه  اإلاؿا
ٓهُت اإلاغا٦ؼ في  ال٣ضعة مً ٍْمل٪ البى٨ُت، بالٗملُاث ال٣ُام ًدتٝر مٗىٓيق ٦صخو ٞالبى٪ ؤَغاّٞ، بحن ال٣اه

ٓاظّ ٢ض التي باإلاساَغ للٗلم ٨ًٟي ما ْالخ٣ىُت الا٢خهاصًت خماص مً اؾخٟاصتهم ؤزىاء ػباثىّ ج ٦ْظل٪( )الٖا  ٦ٟالئهم ،
. ْصاثىحهم

الم الالتزام ؤن ٦ما عيق َام باإٖل ٓص لؿالمت ْيْغ ْاة ٖضم ْل في ال٣ٗ  لٓي٘ هٓغا الٗلم، في اإلاخٗا٢ضًً بحن اإلاؿا
 لٗضم هدُجت ألا٫ْق الُٝغ لخٗؿ٠ ألازحر َظا ٌٗغى ما آلازغ، الُٝغ بػاء اإلاخٗا٢ضًً ؤخض بّ ًدٓى الظي الخ١ٟٓق

ٓاػنق حن بحن ال٣ٗضي الخ (.  )اإلاخٗا٢ضًً الُٞغ

ٓوي ألاؾاؽ: ألا٫ْق اإلاُلب الم البى٪ اللتزام ال٣اه ٓاهحن في باإٖل  الٗامت ال٣

ٓاهحن ٣ًهض ٓنق الٗامت، بال٣ ٓنق اإلاضوي، ال٣اه  الخىُٓمُت الىهٓم ًٖ هاَُ٪ الٛل، ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اه

ٓاهحن، لِظٍ اإلاُب٣ت ٓعة الالتزام َظا ٦غؽ الظي ألاؾاس ي ْاإلاىُل٤ ألا٫ْق اإلاغظ٘ حٗض ْالتي ال٣ . ْهاُٞت ْاضخت به

 

                                                           
 .138الهرحع نفسه، ص ( 1)
 .33-32فروة، الهرجع السابق، ص ص هحهود هحهد أبو ( 2)
 .34هحهود هحهد أبو فروة، الهرجع السابق، ص ( 3)
 .264إسٗم هاشم عبد الهقصود سعد، الهرجع السابق، ص ( 4)
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الم البى٪ التزام -1 ٓنق في باإٖل : اإلاضوي ال٣اه

ٓنق ٌٗختر ٗت اإلاضوي ال٣اه ٓاهحن الٗامت الكَغ الم الالتزام ٖلى هو الخانت، لل٣ ٓعة باإٖل  اٖختر ٖىضما مباقغة ٚحر به

 مىّ 86/2 اإلااصة ٢هضجّ ما َْظا ال٣ٗض، ببُا٫ ٖلُّ للمضلـ ججحز جضلِؿا الخٗا٢ض في مازغة ْا٢ٗت ٦ْخمان الؿ٩ٓث

ٓلِا ٖٓلم ال٣ٗض لُترم ٧ان ما ٖلُّ اإلاضلـ ؤن ؤزبذ بطا مالبؿت، ؤْ ْا٢ٗت ًٖ ٖمضا الؿ٩ٓث جضلِؿا َْٗختر» :ب٣  بخل٪ ل
ٓا٢ٗت . « اإلاالبؿت َظٍ ؤْ ال

ت الٗلُا اإلاد٨مت ٖلُّ ؾاعث ما َْٓ ٓنق في اإلابضؤ:) ؤن مً الجؼاثٍغ  في الٗمضي الؿ٩ٓث اٖخباع َٓ الجؼاثغيق ال٣اه
ُا اإلاخٗامل ٧ان بطا اللِم جضلِؿا، الخٗا٢ض في مازغة ْا٢ٗت (.  ()ْالخضلِـ بالٛل الاصٖاء لّ ًم٨ً ال ٞةهّ مِىُا، ؤْ خٞغ

ْمالبؿت ْا٢ٗت، ٧ل خ٣ُ٣ت ًٖ آلازغ الُٝغ ًُل٘ ؤن ال٣ٗض ببغام مغخلت في اإلاخٟاْى ٖلى ًجب ؤهّ ٌؿخيخج بطا  ؤ
الم، بالتزامّ مسال ٧ان ْبال ْقٟاُٞت، نض١ ب٩ل ٢ٓذ في ْمغج٨با باإٖل  لئلبُا٫ ٢ابال الجهاجي ال٣ٗض ًجٗل جضلِؿا هٟؿّ ال

(.  )ٖلُّ اإلاضلـ الُٝغ إلاهلخت

الم الالتزام -2 ٓنق في باإٖل : الٛل ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اه

الم البى٪ التزام ٦ظل٪ ًجض ٓنق في مهضٍع باإٖل  إللؼامُت بإ٦ملّ ٞهال زهو الظي الٛل، ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اه

م اإلاؿتهل٨حن خماًت في الالتزام َظا ألَمُت هٓغا اإلاؿتهل٪، بٖالم  17 اإلااصجحن هو زال٫ مً الًُٟٗت، الخل٣ت باٖخباَع

ٓظب خُض ،18ْ ٓماث ب٩ل مىاؾبت، ْؾُلت بإي اإلاؿتهل٪ ٌٗلم ؤن مخضزل ٧ل ٖلى 17 اإلااصة ج ٓط اإلاخٗل٣ت اإلاٗل  الظي باإلاىخ
. لالؾتهال٥ ًًّٗ

ٓن، بلى ًىهٝغ اإلاؿتهل٪ لٟٔ بإن ُّٞ ظضا٫ ال ٧ان ْبطا  ٌٗختر بدُض ال٨ُٟل بلى ؤًًا اللٟٔ َظا ًىهٝغ ِٞل الؼب

ٓص إلزباث ،17 اإلااصة بإخ٩ام ًخمؿ٪ ؤن ًم٨ىّ ْبالخالي مؿتهل٪،  الضاثىحن بلى ًىهٝغ َْل ؟ بةٖالمّ البى٪ ٖلى التزام ْظ
 ؟ ؤًًا

ٓنق مً 3/1 اإلااصة هو خؿب ٓم في باإلاؿتهل٪ ٣ًهض ؤهّ ٖلى ههذ التي الٛل ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اه  ؤخ٩ام مِٟ

ٓنق َظا ٓظِت زضمت ؤْ ؾلٗت مجاها، ؤْ بم٣ابل ٣ًخجي مٗىٓيق ؤْ َبُعي شخو ٧ل» :ال٣اه  ؤظل مً الجهاجي لالؾخٗما٫ م
ٓان ؤْ آزغ شخو خاظت جلبُت ؤْ الصخهُت خاظاجّ جلبُت  ٦ُٟل بلى ًىهٝغ ال اإلاؿتهل٪ لٟٔ ٞةن ،«.بّ مخ٨ٟل خُ

ٓن، ْصاثجي ٓن، شخو بلى ٣ِٞ ًىهٝغ بل الؼب ٓص الخمؿ٪ ًم٨ً ال ْبالخالي الؼب ٓظ الم ْاظب ب َٓما باإٖل  ٢بل مً هد

لُت بّ ؤلازال٫ ٖلى ًترجب بدُض البى٪، . ألازحر َظا مؿْا

 

 

 

                                                           
، ؼَر هنشور، نقٗ 101365، هلؾ رقم 1993جواى  23قرار الحكهة العلَا الجزائرَة، الصادر عى الؽرفة الهدنَة، بتارَخ ( 1)

 .80عربٍ، الهرجع السابق، ص عى بلحاج ال
 .81-80بلحاج العربٍ، الهرجع السابق، ص ص( 2)
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ٓوي ألاؾاؽ: الشاوي اإلاُلب الم البى٪ اللتزام ال٣اه ٓنق في باإٖل : لّ اإلاُب٣ت ْألاهٓمت ْال٣غى الى٣ض ٢اه

الم الالتزام ألَمُت هٓغا ُت،لم اإلاِىت ؾحر خؿً في باإٖل  في ٖلُّ الىو ًٖ ًٞال الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٨ًخ٠ اإلاهٞغ
ٓنق ٓنق اإلاضوي، ال٣اه ٓاٖض بمشابت حٗختر ْالتي الٛل، ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢ْاه ٓنق ٖامت ٢  ًم٨ً ْال٣غى الى٣ض ل٣اه

ٕٓ ٓنق في زانت بىهٓم ٦غؾّ بل بلحها، الغظ ٓعة لّ اإلاُب٣ت ْألاهٓمت ْال٣غى الى٣ض ٢اه . مباقغة ْٚحر مباقغة به

الم الالتزام -1 ٓنق في باإٖل : ْال٣غى الى٣ض ٢اه

ٓهُت الىهٓم ؤَم بحن مً دت بهٟت ؤقاعث التي ال٣اه  119 اإلااصة هو ػباثىّ، بةٖالم البى٪ اللتزام ْْاضخت نٍغ

ٓمت ب٩ل ػباثىّ بتزٍْض البى٪ ٢ُام زاللِا مً الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤلؼم ٣ٞض ،1/2 م٨غعق  بػاء بٓيُٗتهم جخٗل٤ مُٟضة، مٗل
ٍ البى٪ ٓاَا في ظاء خُض بالبى٪، الخانت ْبالكْغ ٣ت ْحٗلم» :ؤهّ ٖلى ٞد ْعٍت بٍُغ  البى٪ بػاء بٓيُٗتها ػباثجها، ص

ٓمت ب٩ل بتزٍْضَم ْجلؼم ٍ جخٗل٤ مُٟضة مٗل . « بالبى٪ الخانت بالكْغ

ى حؿخٓفي ؤن ًجب» :ؤهّ ٖلى اإلااصة هٟـ مً الشالشت ال٣ٟغة ههذ ٦ما ى ْٖغ  ب٩ل ْحكحر الكٟاُٞت مُلب ال٣ْغ
ٓح ٍ ل٩ل ْي . « بها اإلاخٗل٣ت الكْغ

ٓاظب مىٟغصة بهٟت البى٥ٓ بةلؼام الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٨ًخ٠ ْلم الم، ب ُت اإلاِىت جىُٓم بَاع في ؤلؼمِم بل ؤلٖا  اإلاهٞغ

ُحن ظمُٗت" جضعى الجؼاثغ بى٪ ًاؾؿِا ظمُٗت في الاهسغاٍ حن مهٞغ ٓنق مً 96/1 اإلااصة خؿب" ظؼاثٍغ  الى٣ض ٢اه
ُحن ظمُٗت الجؼاثغ بى٪ ًاؾـ» :ؤهّ ٖلى ٞحها ظاء التي ْال٣غى، حن، مهٞغ ْماؾؿت بى٪ ٧ل ٖلى ًخٗحن ظؼاثٍغ  مالُت ؤ

. « ٞحها الاهسغاٍ الجؼاثغ في ٖاملت

ٍض الجمُٗت َظٍ ؤَضاٝ ْمً ٓعق جْؼ ٓماث الجمِ  ؤٖالٍ اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة في ظاء ٦ما ْجدؿِؿِم، باإلاٗل

ٓلِا ًائها، الجماُٖت اإلاهالر جمشُل في الجمُٗت َظٍ َضٝ ًخمشل» :ب٣ ٓمُت الؿلُاث لضٔ الؾُما أٖل ٍض الٗم  ْجْؼ

ٓعق ؤًٖائها ٓماث ْالجمِ . « ْجدؿِؿِم باإلاٗل

الم الالتزام -2 ٓنق اإلاُب٣ت ألاهٓمت في باإٖل : ْال٣غى الى٣ض ل٣اه

الم البى٪ التزام الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٨ًغؽ لم ٓظب باإٖل ٓاٖض بم ُٗت ٢ ٓاٖض بم٣خط ى ؤًًا ٦غؾّ ْبهما ٣ِٞ، حكَغ ٢ 

ٓاٖض ًدضص الظي 01-13 ع٢م ٧الىٓام جىُٓمُت، ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ

ُت ٓعق ػباثجها جبلٜ بإن البى٥ٓ ؤلؼمذ التي مىّ، الخامؿت اإلااصة هو بم٣خط ى( )اإلاهٞغ  الٓؾاثل ٧ل ٍَغ٤ ًٖ ْالجمِ
ٍ ُت الٗملُاث ٖلى جُب٣ِا التي البى٨ُت بالكْغ ٓم التي اإلاهٞغ ٍ ٖلى ػباثجها جُل٘ ؤن ٖلحها ُٞخٗحن بها، ج٣  اؾخٗما٫ قْغ
ٓخت، الخؿاباث ٓن، البى٪ بحن اإلاخباصلت الالتزاماث ٦ْظا بها، حؿمذ التي اإلاسخلٟت الخضماث ْؤؾٗاع اإلاٟخ  ؤن ٍْجب ْالؼب

ٍ َظٍ جدضًض ًخم . الٗغى لِظا اإلاغؾلت اإلاؿدىضاث ؤْفي الخؿاب، ٞخذ ٣ٖض في الكْغ

ٓعق ػباثجها جبلٜ ؤن اإلاالُت، ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ ٖلى ًخٗحن» :ؤهّ ٖلى ههذ بط ٍ الٓؾاثل، ٧ل ٍَغ٤ ًٖ ْالجمِ  بالكْغ
ُت الٗملُاث ٖلى جُب٣ِا التي البى٨ُت ٓم التي اإلاهٞغ . بها ج٣

                                                           
، َحدد القواعد العاهة الهتعلقة بالشروط البنكَة الهطبقة علً العهلَات 2013أفرَل  08الهؤرخ فٍ  01-13النظام رقم ( 1)

 .2013َونَو  02، الصادرة بتارَخ 29الهصرفَة، الجرَدة الرسهَة العدد 
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ٍ ٖلى ػباثجها جُل٘ ؤن اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ ٖلى ًخٗحن الهٟت ْبهظٍ  ٓخت الخؿاباث اؾخٗما٫ قْغ  اإلاٟخ
ٓنق البى٪ بحن اإلاخباصلت الالتزاماث ٦ْظا بها حؿمذ التي اإلاسخلٟت الخضماث ْؤؾٗاع . ْالؼب

ٍ َظٍ جدضًض ًخم ؤن ًجب . « الٛغى لِظا اإلاغؾلت اإلاؿدىضاث ؤْفي الخؿاب ٞخذ ٣ٖض في الكْغ

ٓاٖض ًدضص الظي 03-09 ع٢م اإلالػى ال٣ضًم ْالىٓام ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ
ُت ٔق هٟـ جًمىذ التي الؿابٗت، اإلااصة هو بم٣خط ى(  ) اإلاهٞغ  ألازحرة َظٍ ل٨ً ؤٖالٍ، الجضًض الىٓام مً اإلااصة ٞدٓ

ٍ الؼباثً بٖالم ؤن ٖلى ههذ الجضًض الىٓام مً الخامؿت اإلااصة ؤن الهُاٚت،٦ما خُض مً مجها ؤًٞل  بالكْغ
ٓنق البى٨ُت، ٕٓ ًبحن لم ْ ؾ٨ذ الظي ال٣ضًم، الىو بسالٝ الٓؾاثل ٧ل ٍَغ٤ ًٖ ٩ً  البى٪ ٌؿخسضمِا التي الٓؾاثل ه

ٓعق ْ الؼباثً بٖالم في ٍ الجمِ . البى٨ُت الٗملُاث بكْغ

الم الالتزام ؤن ٌؿخيخج ؾب٤ ما زال٫ مً ُت ٢اٖضة باإٖل ُٗت مهٞغ ٓاٖض يمً جضزل ْجىُٓمُت حكَغ  ؾحر خؿً ٢

ُت، اإلاِىت ٓنق مً 105 اإلااصة هو بم٣خط ى الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤوكإ الهضص َظا ْفي اإلاهٞغ  مغا٢بت َُئت ْال٣غى الى٣ض ٢اه

ُت،٧لِٟا اللجىت جضعى ُٗت لؤلخ٩ام اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ اخترام مضٔ بمغا٢بت اإلاهٞغ  ْمٗاًىت ،( )ْالخىُٓمُت الدكَغ
ٓم التي ْاإلاسالٟاث ؤلازالالث ْمٗا٢بت ٓاٖض اخترام ٖلى ْالؿِغ ،( )البى٥ٓ بها ج٣ ُت اإلاِىت ؾحر خؿً ٢ (.  )اإلاهٞغ

الم، بالتزامّ البى٪ بزال٫ خالت ٟٞي  ُت للجىت ًم٨ً باإٖل ٓباث ٖلُّ جٟغى ؤن اإلاهٞغ  بلى جهل جإصًبُت، ٣ٖ

خماص سخب ٢ّٟٓ ْ البى٪ مً الٖا ُت الٗملُاث بٌٗ مماعؾت مً اإلاى٘ ؤْ ،( )وكاَّ مماعؾت ًٖ ج ٓنق ٢ض) اإلاهٞغ ٩ً 
خماص ا ،(ؤخضَا ْ الٖا ٓإ مً ْٚحَر (.  )اليكاٍ مماعؾت مً الخض ؤه

الم البى٪ التزام هُا١: الشالض اإلابدض  باإٖل

الم البى٪ التزام هُا١ جدضًض ًشحر ٓهّ، هاخُت مً ٧ان بن ألاَمُت، ٚاًت في ْبق٩االث ٖضًضة، مؿاثل باإٖل  ؤْ مًم

ْصٍ هاخُت مً .  خض

ٓنق: ألا٫ْق اإلاُلب ٓنق بةٖالم البى٪  التزام مًم  الؼب

ٓنق بةٖالم البى٪ بلؼام مً الِضٝ بن خماص، ٣ٖض ببغام ْبٗض ٢بل الؼب ٍٓغ جبهحر َٓ الٖا ٓنق ْجى ٍ قإن في الؼب  قْغ

خماص ٖملُت ْؤْناٝ خماص، اؾخٗما٫ مً ًخم٨ً ْي٘ في ْظٗلّ ظِلّ، بػالت بمٗجى ،( )الٖا ٣ت مىّ ْالاؾخٟاصة الٖا  بٍُغ
ٓهت، ٓنق ؤن صْنق مإم (.  )مساَغ ألًت ٖغيّ ٩ً

                                                           
، َحدد القواعد العاهة الهتعلقة بشروط البنوك الهطبقة علً العهلَات الهصرفَة، 2009هاٌ  26الهؤرخ فٍ  03-09ام رقم النظ( 1)

 .، هلؽ2009ًسبتهبر 13، الصادرة بتارَخ 53الجرَدة الرسهَة العدد 
، 52الجرَدة الرسهَة العدد  ، الهتضهى قانوى النقد و القرض،2003/ 08/ 26، الهؤرخ فٍ 11-03هى اْهر  105/1الهادة ( 2)

 .، الهعدل والهتهم27/08/2003الصادرة بتارَخ 
 .هى اْهر نفسه 105/2الهادة ( 3)
 .هى اْهر نفسه 105/3الهادة ( 4)
 .هى اْهر نفسه  114/6الهادة ( 5)
 .هى اْهر نفسه 114/3الهادة ( 6)
 .263ص  السابق، الهرجع إسٗم هاشم عبد الهقصود، (7)
 .120ص  ر قاسم أحهد القَسٍ، الهرجع السابق،عام (8)
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ٕٓ ْ َبُٗت هي ما ل٨ً ٓماث ه ٓنق بخ٣ضًمِا البى٪ ًلتزم التي اإلاٗل خماص مىذ َلبّ ٖىض للؼب  ْمً هاخُت، مً َظا ؟ الٖا
ٔق هاخُت ٓماث جضزل َل ؤزغ ٞت اإلاٗل الم البى٪ التزام بَاع يمً( الٗامت) الجمُ٘ ٢بل مً اإلاْٗغ  ؟ باإٖل

1- ٕٓ ٓماث َبُٗت ْ ه : اإلاٗل

ٓنق مً 2/ 1م٨غعق 119 اإلااصة هو في الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤقاع ٕٓ بلى ْال٣غى الى٣ض ٢اه بُٗت ه ٓماث َْ  ًلتزم التي اإلاٗل
ٓهّ بتزٍْض البى٪ ٓهّ بةٖالم ًلؼم خُض بها، ػب ٣ت ػب ْعٍت بٍُغ ٓمت ب٩ل بتزٍْضٍ ًلؼم ٦ما البى٪، بػاء بٓيُٗخّ ص  مُٟضة مٗل

ٍ جخٗل٤ . بالبى٪ الخانت بالكْغ

ٓماث بطا          ٓنق بلى بخ٣ضًمِا البى٪ ًلتزم التي ٞاإلاٗل ٖٓان الؼب : ه

ٓماث ٓنق بٓيُٗت جخٗل٤ مٗل  .البى٪ بػاء الؼب

ٓماث ٍ جخٗل٤ مٗل  .بالبى٪ الخانت بالكْغ

ٓماث -ؤ ٓنق بٓيُٗت جخٗل٤ التي اإلاٗل  :البى٪ بػاء الؼب

م ٓنق مً 2/  1 م٨غعق 119 اإلااصة هو في ؤقاع الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن مً بالٚغ عة ْال٣غى، الى٣ض ٢اه  البى٪ ٌٗلم ؤن بًْغ
ٓهّ ْعٍت بهٟت ػب ٓن، بٓيُٗت ٣ًهض ماطا ًٟؿغ لم ؤهّ بال البى٪، بػاء بٓيُٗخّ ص  بى٪ مً هٓام ًهضع لم بهّ ختى الؼب

ٓماث ٨ٖـ ٖلى طل٪، ًدضص الجؼاثغ ٍ اإلاخٗل٣ت اإلاٗل ٓهّ بتزٍْض ًلتزم ْالتي بالبى٪، الخانت بالكْغ . ؤًًا بها ػب

ٓنق بٓيُٗت ٣ًهض اإلاكٕغ ؤن ؤٖخ٣ض عؤَي ْخؿب  ٓن، مً ؾضص ما بخبُان اإلاالُت ْيُٗخّ البى٪، بػاء الؼب  ْما صً
ٓن، مً لّ ب٣ي  لل٣ُام الالػمت الاخخُاَاث ٧ل ًخسظ ؤن الخالت، َظٍ في بٖالمّ مً ٞالِضٝ حؿضًضَا، آظا٫ ْ صً

. بالتزاماجّ ؤزل بطا البى٪، ًخسظٍ ؤن ًم٨ً ؾل٥ٓ بإي ًٟاظإ ال ختى البى٪، ججاٍ بالتزاماجّ

ٓماث -ب ٍ جخٗل٤ التي اإلاٗل : بالبى٪ الخانت بالكْغ

ٓماث قإن في ٓن، بةبالِٚا البى٪ ًلتزم  التي اإلاٗل ٓعق للؼب ٫ٓق ْللجمِ ٍ خ  اإلاكٕغ ؤخا٫ ٣ٞض بالبى٪، الخانت الكْغ
ٓاٖض لخدضًض الجؼاثغ بى٪ ًهضٍع هٓام بلى الجؼاثغيق ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ

ُت -09 ع٢م الىٓام بم٣خط ى ؤلٛاٍ ؤهّ ٚحر ،( )13-94 ع٢م الىٓام ألامغ بضاًت في ٞإنضع اإلاالُت، ْاإلااؾؿاث للبى٥ٓ اإلاهٞغ

 البى٪ بٖالم ْاظب ٖلى مىّ الخامؿت اإلااصة ؤ٦ضث خُض ،03-13 ع٢م الؿاعيق الىٓام بم٣خط ى آلازغ َٓ ؤلػي ْالظي ، 03
ٓعق ػباثىّ ٍ ْالجمِ ٓلِا البى٨ُت بالكْغ ٓعق ػباثجها جبلٜ ؤن اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ ٖلى ًخٗحن» :ب٣  ٧ل ٍَغ٤ ًٖ ْالجمِ

ٍ الٓؾاثل ُت الٗملُاث ٖلى جُب٣ِا التي البى٨ُت بالكْغ ٓم التي اإلاهٞغ . بها ج٣

ٓعق ػباثجها جبلٜ ؤن اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ ٖلى ًخٗحن الهٟت، ْبهظٍ ٍ الٓؾاثل ٧ل ٍَغ٤ ًٖ ْالجمِ  بالكْغ

ُت الٗملُاث ٖلى جُب٣ِا التي البى٨ُت ٓم التي اإلاهٞغ . بها ج٣

                                                           
، َحدد القواعد العاهة الهتعلقة بشروط البنوك الهطبقة علً العهلَات 1994جواى  02الهؤرخ فٍ  13-94النظام رقم ( 1)

 .، هلؽ1994ًنوفهبر  06، الصادرة بتارَخ 72الهصرفَة، الجرَدة الرسهَة العدد 
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ٍ ٖلى ػباثجها جُل٘ ؤن اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ ٖلى ًخٗحن الهٟت، ْبهظٍ ٓخت الخؿاباث اؾخٗما٫ قْغ  اإلاٟخ
. البى٥ٓ بحن اإلاخباصلت الالتزاماث ٦ظا ْ بها حؿمذ التي اإلاسخلٟت الخضماث ْؤؾٗاع

ٍ َظٍ جدضًض ًخم ؤن ًجب . « الٛغى لِظا اإلاغؾلت اإلاؿدىضاث في ؤْ الخؿاب ٞخذ ٣ٖض في الكْغ

ٍ ٣ًهض» :مىّ الغابٗت اإلااصة ْخؿب ٟاث اإلا٩اٞأث البى٨ُت، بالكْغ الث ْالخٍٗغ  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت ْالٗم
ُت ٓم التي اإلاهٞغ . « اإلاالُت اإلااؾؿاث ْ البى٥ٓ بها ج٣

ٓاص مً ٌؿخٟاص ٓعق ػباثىّ بٖالم البى٪ ٖلى ًجب ؤهّ ؤٖالٍ اإلا ٍ ْالجمِ  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ

ُت ٕٓ بَاع ْفي   -اإلاهٞغ ٍ الضعاؾت مٓي خماص ٖملُت ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ ا ٢ْض   -الٖا  في الجؼاثغيق اإلاكٕغ خهَغ
ٍ زالر ٟاث، اإلا٩اٞأث،)  ْهي قْغ الث الخٍٗغ َا ؤَمل خحن في ،( ْالٗم ٔق قْغ ت ؤؾاؾُت ؤزغ ٍَٓغ ٓظب ٧اهذ ْظ  ؤن حؿخ

الم البى٪ التزام ًىهٝغ ٓنق بٖالم في ٞاثضة ٞحها ٧اهذ ْبن ألازحرة َْظٍ بلحها، باإٖل ٔق حٗض ال ل٨جها ًدخاٍ، ختى بها الؼب  ؾٓ
ٓنق التزام جبُان ٓنق ًلتزم الظي البى٪ م٣ابل بخبُان البى٪، ججاٍ الؼب ٫ٓق ٖىض لّ بخ٣ضًمّ الؼب ُت ٖملُت في الضز  َظا مهٞغ

ٔق ظِت ْمً ظِت، مً ٍ َىا٥ ؤزغ  اإلااصة يمً ًضعظِا ؤن البى٥ٓ بى٪ باٖخباٍع الجؼاثغ، بى٪ ٖلى ألاظضع ٧ان قْغ

. الغابٗت

ٓاضر ٍ َظٍ جدضًض جغ٥ ؤهّ ْال ا خضٔ، ٖلى بى٪ ل٩ل الكْغ ٍ باٖخباَع  الجٟا١ ٦ْظل٪ ٖامت، ْلِؿذ زانت قْغ

غاٝ، ٓا٢٘ ألَا ٔق ْال ٓهّ 01-13 الىٓام في ًضعظِا ؤن ًجب بط طل٪، ٨ٖـ ؤجها ؤع ٓاٖض جدضًض بلى حهضٝ ،٧  الٗامت ال٣
ٍ اإلاخٗل٣ت ُت الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ ٍض البى٪ ؤَمل بطا ْبالخالي ٩٦ل، اإلاهٞغ ٓهّ جْؼ ٓماث ػب ٓلِا بمٗل  خ

ٓنق جشاع ال لُخّ،٧ ٓنق مؿْا ٍ، بهظٍ ًلؼمّ لم ال٣اه ٓاؾ٘ اإلاجا٫ لّ ْجغ٥ الكْغ  ًاصي ؤن قإهّ مً َْظا جدضًضَا، في ال

: بلى

ٓانٟاث جدضًض البى٥ٓ اخخ٩اع ُت الٗملُاث ْْؾاثل م  .اإلاهٞغ

ٍ جدضًض في البى٥ٓ ازخالٝ ٓانٟاث قْغ ٕٓ ْم  ال جغقى ال ٖملُاث بى٥ٓ ج٣ضم ٣ٞض مجهم، اإلا٣ضمت الٗملُاث ْه

َِا جهلر  .للخٗا٢ض قْغ

ٍ ٞغى في البى٥ٓ جماصي  .الخٗؿُٟت الكْغ

ٓاػنق في ٞاضر ازخالٝ  .ال٣ٗض ج

الم، الالتزام ؤن ٌؿخيخج ْمىّ ٓنق بم٣خط ى م٨غؽ ٧ان ْبن باإٖل  ْبالخالي ظضا، مدضص هُا٢ّ ل٨ً ْال٣غى، الى٣ض ٢اه
ٓن، لخماًت يماهت ٌٗختر ال ٓخا اإلاجا٫ جغ٦ذ التي بلحها، ؤلاقاعة ؾب٤ ْالتي اإلالٛاة الؿاب٣ت ألاهٓمت ٨ٖـ ٖلى الؼب  مٟخ

الم البى٪ التزام المخضاص ٍ بلى باإٖل ٔق بى٨ُت قْغ ٓلِا ؤزغ ٍ ٣ًهض» :ب٣ ٟاث اإلا٩اٞأث البى٪، بكْغ الث ْالخٍٗغ  ْالٗم

ا ُت الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت ْٚحَر (.  )«... اإلاهٞغ

 

                                                           
 .السالؾ الذكر ،09/03هى النظام رقم  4الهادة ( 1)
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ْص: الشاوي اإلاُلب الم البى٪ التزام خض  باإٖل

ْص جدضًض مؿإلت جشحر    الم الالتزام خض ٓباث، مً الٗضًض باإٖل  جخٗل٤ مخٛحرة بٗىانغ الالتزام َظا العجباٍ الهٗ
ٝ ٓن، ٧ل بْٓغ  ؤن خحن في هٟؿّ، الالتزام ٞٗالُت لجِت ٦بحرة ؤَمُت اإلاؿإلت َظٍ جغجضي ٦ما خضا، ٖلى ٖملُت ٧ْل ػب

ٓصٍ، مترع ٣ًٟضٍ هُا٢ّ مً الخ٤ًُِ ٓابِ صْنق هُا٢ّ مً الخٓؾ٘ ًاصي خحن في ْظ لُت جغجِب بلى ي  البى٪ مؿْا

ٓعة ٓاثُت به ْمً بمىاؾبت ٖك (.  )مىاؾبت صْنق ؤ

ت في ٨ًمً ألاؾاس ي ٞالؿاا٫        ؟ ًيخهي ْؤًً الالتزام َظا ًبضؤ ؤًً مٗٞغ

ت ج٣خط ي الؿاا٫ َظا ٖلى ؤلاظابت بن           الم البى٪ التزام هُا١ مٗٞغ  خُض ْمً الؼمجي، اإلاجا٫ خُض مً باإٖل

ت ٓامل مٗٞغ ٝ الٗ . ْالاحؿإ بالخ٤ًُِ ُّٞ اإلاازغة ْالْٓغ

: الؼمجي اإلاجا٫ خُض مً البى٪ التزام هُا١ 

٫ٓق بلى(  )ال٣ّٟ مً ظاهب طَب الم البى٪ التزام هُا١ ؤن ال٣ ٓنق باإٖل  ٣ِٞ، للخٗا٢ض الؿاب٣ت اإلاغخلت زال٫ ٣ِٞ ٩ً
الم الالتزام ألن الخٗا٢ضًت، ٢بل ما الالتزاماث يمً ال٣ٗض إلبغام الخمُِضًت اإلاٟاْياث ٢ْذ في م٩اهّ ؤن بمٗجى ؤي  باإٖل

ٓم ؤن ٣ٌٗل ٞال او٣ٗض، بطا ال٣ٗض بُالن ؤْ ٞسخ مً اإلاخٗا٢ضًً ٣ًي ٢ْاجي ٖمل َٓ ٓنق) اإلاخٗا٢ض اإلاؿتهل٪ ٣ً  ؤْ الؼب

٫ٓق( ال٨ُٟل ٓعق ؤٖلمّ زم ال٣ٗض، مدل الخضمت ٖلى بالخه . ال٣ٗض بجمام ٢بل إلاا ٖلمِا لٓ ٖجها بإم

ٓنق خُض مً ٦شحر، مى٤ُ ُّٞ الغؤي َظا ٧ان ْبطا الم الالتزام ٧  عيا ألن ال٣ٗض، وكٓء ٢بل الُبُعي مجالّ ًجض باإٖل
ٓنق اإلاخٗا٢ضًً  مً زالُت ؾلُمت خغة ْبعاصة صخُذ عيا ْل في الخٗا٢ض ٖلى ٣ًبل زم ْمً ال٣ٗض، ببغام ٖلى ؾاب٤ ٩ً

(.  )لِا اإلابُلت الُٗٓب

ٔق مّٗ، ؤج٤ٟ ْالظي الغاجر الغؤي ٞةن  الم البى٪ التزام ؤن ًغ ٓنق باإٖل ٓنق ال٣ٗض، ببغام ْبٗض ٢بل ٩ً ٓنق ٩ُٞ  ألا٫ْق مًم
ٓماث باإلصالء البى٪ التزام ٫ٓق ْالبُاهاث باإلاٗل  خغ بغيا ًخٗا٢ض ختى ال٣ٗض مدل ْزانت الخٗا٢ض، مُُٗاث ٧ل خ

ٓنق ؤما ْؾلُم، ٓماث بالبُاهاث ؤلاصالء بلى ُٞىهٝغ الشاوي مًم  اإلاؿتهل٪ ْلخجىِب ال٣ٗض، لخىُٟظ الالػمت ْاإلاٗل

 ٦الَما ؤن الٗلم م٘ ال٣ٗض، مدل الخضمت مً الاؾخٟاصة في الاؾخمغاع ًٖ ؤْ جىُٟظٍ، ٖلى الىاظمت ألايغاع( اإلاخٗا٢ض)
ان ٍٓغ بلى ًىهٞغ ٓظُّ ًخم الظي اإلاخٗا٢ض اإلاؿتهل٪ ْجبهحر جى الم ج ٓعق في بلُّ ؤلٖا ت، ال٣ٗض ؤم ٍَٓغ  ٖلُّ ًهٗب ْالتي الج

ٓجها، ْؤلاإلاام بها ؤلاخاَت (.  )اإلانهي البى٪ زال٫ مً بال بمًم

الم الخٗا٢ضي ٢بل الالتزام" حؿمُت ألا٫ْق ٖلى ال٣ّٟ ؤَل٤ لئلٖالم، ْالالخ٤ الؿاب٤ الالتزام بحن ْللخمُحز  ،"باإٖل

ٓا الم الخٗا٢ضي الالتزام" حؿمُت الشاوي ٖلى ْؤَل٣ (.  ") باإٖل

                                                           
 .196لبنً عهر هسقاوٌ، الهرجع السابق، ص( 1) 
 .265إسٗم هاشم عبد الهقصود، الهرجع السابق، ص ( 2) 
زوبَر أرزقٍ، حهاَة الهستهلك فٍ ظل الهنافسة الحرة، هذكرة لنَل شهادة الهاجستَر، فرع الهسؤولَة الههنَة، كلَة الحقوق و ( 3) 

 .118، ص 2001هولود هعهرٌ، تَزٌ وزو، السنة الجاهعَة العلوم السَاسَة، جاهعة 
سعَدة العائبٍ، الحهاَة الجزائَة لحق الهستهلك فٍ أعٗم، هذكرة هقدهة لنَل شهادة الهاجستَر فٍ الحقوق، فرع قانوى جنائٍ، ( 4) 

 .12ص ، 2012-2011كلَة الحقوق والعلوم السَاسَة، جاهعة قاصدٌ هرباح، ورقلة، السنة الجاهعَة 
 .265إسٗم هاشم عبد الهقصود سعد، الهرجع السابق، ص ( 5) 
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ٓعة الخمُحز بهظا  الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤزظ ٢ْض ٓنق مً 20 اإلااصة هو زال٫ مً مباقغة ٚحر به  اإلاخٗل٤ 09/03 ع٢م ال٣اه
ٓلّ الٛل ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ بدماًت ُٗت باألخ٩ام ؤلازال٫ صْنق» :ب٣ ت الدكَغ ٫ٓ، الؿاٍع ى حؿخجُب ؤن ًجب اإلاٟٗ  ْٖغ

ى باث لالؾتهال٥ ال٣ْغ ٖت للٚغ بُٗت اإلاؿب٤ الٗغى قٟاُٞت ًسو ُٞما للمؿتهل٪ اإلاكْغ ٓنق َْ  الالتزام ْمضة ْمًم

. « بظل٪ ٣ٖض ٍْدغعق حؿضًضٍ، ؤظا٫ ٦ْظل٪

ٓنق مً 1/3 م٨غعق 119 اإلااصة ج٣ابلِا ٓلِا ْال٣غى الى٣ض ٢اه ى حؿخٓفي ؤن ًجب» :ب٣ ى ْٖغ  الكٟاُٞت مُلب ال٣ْغ

ٓح ْحكحر ٍ ل٩ل بٓي . « بها اإلاخٗل٣ت الكْغ

ٓنق مً 08 ْاإلااصة ٓاٖض اإلاخٗل٤ 04/02 ع٢م ال٣اه ت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت بال٣ ٓلِا ْاإلاخمم اإلاٗض٫ الخجاٍع  ًلؼم» :ب٣
٣ت بإي اإلاؿتهل٪ بةزباع البُ٘ ٖملُت ازخخام ٢بل الباج٘ ٓط، َبُٗت ْخؿب ٧اهذ ٍَغ ٓماث اإلاىخ  ْالهاص٢ت الجزحهت باإلاٗل

ٓط َظا بممحزاث اإلاخٗل٣ت . «اإلاىخ

الم، الخٗا٢ضي بااللتزام البى٪ ظاهب مً بزال٫ ٢ْ٘ ْبطا لُت ؤن في ال٣ّٟ بحن زالٝ ٞال باإٖل ٓنق ججاٍ البى٪ مؿْا  الؼب
لُت هي ت ٣ٖضًت، مؿْا ٓنق ْصاثجي ال٨ُٟل ججاٍ ْج٣هحًر . الؼب

٫ٓق ٣ٞهي ظض٫ زاع ٣ٞض لئلٖالم، الخٗا٢ضي ٢بل بااللتزام البى٪ بزال٫ ٢ْ٘ بطا ؤما لُت َبُٗت خ  ٖىّ اإلاترجبت اإلاؿْا
ٓن، ال٨ُٟل ججاٍ لُت هي َل ْالؼب لُت ؤم ٣ٖضًت مؿْا ت مؿْا ٫ٓق ال٣ّٟ ازخالٝ بؿبب ْطل٪ ؟ ج٣هحًر  الُبُٗت خ

ٓهُت الم لاللتزام ال٣اه ٓوي، التزام َٓ َل الخٗا٢ضي، ٢بل باإٖل لُت ٞةن ْبالخالي ٢اه لُت ٖىّ اإلاترجبت اإلاؿْا ت مؿْا  ج٣هحًر
لُت ٞةن ْبالخالي جبعي، ٣ٖضي التزام ؤم لُت هي ٖىّ اإلاترجبت اإلاؿْا  ؟ ٣ٖضًت مؿْا

٫ٓق بلى ال٣ّٟ مً ظاهب طَب  الم الالتزام ؤن ال٣  ٞةن ْبالخالي ٣ٖضًت، َبُٗت مً التزام َٓ الخٗا٢ضي ٢بل باإٖل

لُت لُت هي ٖىّ اإلاترجبت اإلاؿْا ٫ٓق بلى   -خ٤ ٖلى َْٓ  -ال٣ّٟ مً ظاهب طَب ْباإلا٣ابل ٣ٖضًت، مؿْا  التزام ؤهّ ال٣
ٓوي، لُت ٞةن بالخالي ْ ٢اه لُت هي اإلاترجبت اإلاؿْا ت مؿْا (.  )ج٣هحًر

الم الالتزام ؤن بطا ٌؿخسلو ٓوي التزام َٓ الخٗا٢ضي، ٢بل باإٖل ٓن، في مهضٍع ًجض ٢اه  بّ ؤلازال٫ ٖلى ٍْترجب ال٣اه

لُت ت البى٪ مؿْا . الخ٣هحًر

الم البى٪ التزام هُا١  ٝ خُض مً باإٖل ٓامل الْٓغ : ُّٞ اإلاازغة ْالٗ

الم الالتزام بن ٓهّ، في مُل٣ا التزاما لِـ باإٖل ْالخ٤ًُِ الخٓؾُ٘، بلى جاصي بٗىانغ ًخإزغ التزام َٓ بل مًم  مً ؤ
ٓنق مباقغة جغجبِ الٗىانغ َْظٍ ألاخُان، بٌٗ في جالقُّ بلى ؤْ هُا٢ّ،  خُض ٞمً ْاختراُٞت، مِىِخّ ْبضعظت بالؼب

ٓنق ٧ان ٧لما اإلابضؤ الم، الالتزام هُا١ يا١ ٧لما اإلاِىُت، مً ؤ٦تر صعظت ٖلى الؼب ٓنق ٧ان بطا ٌؿ٣ِ ٢ْض باإٖل  طْيق مً الؼب
ٓماث ج٣ضًم مدل بالٗملُاث ألا٢ل ٖلى ؤْ ْاإلاالي، اإلاهغفي اإلاجا٫ في الخترة ْلجِت لّ، ْالىهاثذ اإلاٗل  اإلال٣اة الالتزاماث ؤ

ٓن، ٖاج٤ ٖلى ن في الخضزل مبضؤ ؤْ الؼب ٓن، قْا ٓهّ ًىصر ال ٞالبى٪ الؼب ٓة، ػب ت ًدترم ؤن ٖلُّ ًجب بل ٖى ٓنق خٍغ  الؼب

هّ، بصاعة في ن في الخضزل ٖضم إلابضؤ اختراما عياٍ، صْنق ؤٖمالّ في هٟؿّ ٣ًدم ال قْا ٓنق قْا . الؼب

 

                                                           
 .22سعَدة العائبٍ، الهرجع السابق، ص /: راجع عرض هذه اِراء بالتفصَل( 1) 
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ٓنق نٟت  -ؤ (: منهي ٚحر ؤْ منهي) الؼب

ٓنق نٟت ؤن ٖلى ٢ًْاجي ٣ٞهي بظمإ َىا٥ ا جازغ الؼب الم، البى٪ التزام مضٔ ٖلى ظظٍع  جبٗا ًسخل٠ الظي باإٖل
ٓنق لخترة جبٗا ؤي اإلاِىُت، للمٗاٝع ٓنق ججاٍ مضاٍ ٍْدؿ٘ ٨ًتر بدُض ْاإلاالي، اإلاهغفي باإلاجا٫ ْصعاًخّ الؼب  اإلاخٗا٢ض الؼب

ٕٓ ًٖ ْالٍٛغب اإلاجا٫، لِظا الجاَل ٓنق ججاٍ ؤخُاها ًخالش ى ٤ًٍُْ،بل ٍْهٛغ الخٗا٢ض، مٓي  اإلاخمًِ، اإلاخٗا٢ض الؼب

ٓنق بحن الخمُحز ٣ًخط ي َْظا ٓنق ْاإلاالي، اإلاهغفي باإلاجا٫ الخترة ٖضًم الؼب ٓنق بٞاصة ألن ،( )اإلادتٝر الخترة طْ ْالؼب  الؼب
الم الالتزام مً ٓنق باإٖل ْجت، بضعظت ج٩  .منهي ٚحر ؤْ منهي ٧ان بطا ما بدؿب مخٟا

ٓنق : منهي ٚحر الؼب

ٓنق ٧ان بطا ؤهّ ٖلى ْال٣ًاء(   ال٣ّٟ ًجم٘ الم الالتزام هُا١ ٞةن منهي، ٚحر ٖاصي شخها الؼب  ًدؿ٘ ْالىصر باإٖل
ٓماث بُاهاث بإي ٖلمّ اٞتراى ًم٨ً ال اإلاؿتهل٪ َظا مشل ؤن بط مم٨ً، خض أل٢ص ى  ظِال ظِلّ َْٗض الخضمت، ًٖ ْمٗل

ٖا، ٓماث، ب٩اٞت ٖلما ًدُُّ ؤن البى٪ ٖلى ًخٗحن زم ْمً مكْغ ٓاء جلؼمّ التي ْالىهاثذ اإلاٗل  باؾخسضام ًخٗل٤ ُٞما ؾ

خماص، ٢ٓاًت ؤم الٖا . ؤزُاٍع مً بال

الم ٞااللتزام ٓم باإٖل ٕ الجِل ٨ٞغة ٖلى ٣ً الم الالتزام ًٟترى بط للمؿتهل٪، اإلاكْغ  ببُاهاث اإلاؿتهل٪ ظِل باإٖل
ت ٍَٓغ ٓم التي الخضمت في َامت ظ ٓنق ْؤن بُلبها، ٣ً ٖا البُاهاث لِظٍ ظِلّ ٩ً ٓنق بها، ٖلمّ اؾخدالت هدُجت مكْغ ٩ُٞ 
الم مً الِضٝ ، َٓ ؤلٖا  مجها ْالاؾخٟاصة اؾخٗمالِا مً مّٗ ًخم٨ً ْي٘ في ْظٗلّ بالخضمت، ظِلّ بػالت بمٗجى جبهحٍر
ٓنق ؤن صْنق بإمان، (.  )مساَغ ألًت ٖغيت ٩ً

ٓنق الؿاب٤، الخ٨م ٍْإزظ ت لّ ٌؿمذ ال جسهها ًباقغ الظي الؼب  بٌٗ لضًّ ٧ان بطا ِٞٓ الخضمت، زهاثو بمٗٞغ
ٓماث، ٓماث ؤجها بال اإلاٗل ٓماث، َظٍ ب٦ما٫ ؤن في ظضا٫ ال ْالخدضًض، الض٢ت بلى ْجٟخ٣غ ها٢هت مٗل  ْبًًاح اإلاٗل

ٓماث ب٩اٞت اإلانهي لِظا باإلًٞاء لظل٪ جبٗا ًلتزم الظي البى٪، ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ مجها الٛامٌ ٓٞغة اإلاٗل  ْج٣ضًم لضًّ، اإلاخ

(.   )طل٪ ألامغ ا٢خط ى بطا ْجدظًٍغ لّ، ْؤلاعقاص الىصر

ٓنق خالت ٟٞي ْٖلُّ ٓماث ٧ل لّ ٣ًضم ؤن البى٪ ٖلى ًجب ْاإلاالي، اإلاهغفي باإلاجا٫ الخترة ٖضًم الؼب  ْالىهاثذ اإلاٗل

ت، ٍع ٓنق ٧ان بطا ما حهم ال الًْغ ٫ٓق ًم٨ىّ الؼب . بالتزامّ ال٣ُام مً البى٪ ٌٟٗي ال ِٞظا آزغ، مهضع مً ٖلحها الخه

ط ٧ان بطا:) بإهّ ال٣ًاًا ؤخض في الٟغوس ي ال٣ًاء ٢ط ى ٣ٞض ٞمشال، ٓنق ْػ ا، زبحرا الؼب  البى٪ ٌٟٗي ال طل٪ ٞةن مدتٞر
ٓماث، ج٣ضًم ٖلُّ ًجب الظي ٓن، بلى مباقغة ْالىهاثذ اإلاٗل ٓنق ٞهٟت الؼب ٓاء الؼب  ًخم ؤن ًجب ال، ؤْ ٖلم ٖلى ٧ان ؾ

ا  (. ()خضا ٖلى شخو ل٩ل باليؿبت ج٣ضًَغ

                                                           
 .125-124نورة سعدانٍ، الهرجع السابق، ص ص ( 1) 

(56) CRISTIAN GAVALDA et JEAN STOUFFLET, droit bancaire) Institution – Comptes –Opérations – 
Services,8e  édition, Litec ,paris, 2010, p p 380-381. 

 .120عاهر قاسم أحهد القَسٍ، الهرجع السابق، ص ( 3) 
 .121عاهر قاسم أحهد القَسٍ، الهرجع السابق ، ص ( 4) 

)5 ( cour de cassation, chambre  civil, 24 septembre, Note CRISTIAN GAVALDA et JEAN STOUFFLET, 
op.cit, p 381.  
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٫ٓق جم بطا:)بإهّ ٢ط ى  مكابهت ٢ًُت ْفي ظحن، اٖخماص مىذ ٢ب ُٖٓت ٞةن لْؼ ٓنق ه ٓنق ؤن ًجب اإلادظع، الؼب  م٣ضعة ج٩
(.  ( )خضا ٖلى ْاخض ل٩ل

ش الهاصع خ٨مِا في باَعـ اؾخئىاٝ مد٨مت ؤًًا ؤ٦ضجّ ما َْظا  الٓؾُِ خ٤ في ؤزبدذ خُض ،1993 ماي 25 بخاٍع
ٓعنت ْْؾُِ الشاهٓي، ٓماث ْج٣ضًم بالٗىاًت ْاظبهم في ج٣هحرا الب  بضٞ٘ مخًامىحن ٖلحهما ْخ٨مذ ْالىهاثذ، اإلاٗل

ٓنق مبلٜ ٌٍٓ ؾبُل ٖلى ٞغه٪ ملُ ٓماث ج٣ضًم بإن حجتهما ْعًٞذ الؿُضاث، إلخضٔ الخٗ  ٨ًً لم ْالىهاثذ اإلاٗل
ط ألن مُٟضا،  ال الدجت َظٍ ؤن ٢ْغعث آلاظلت، اله٣ٟاث ٖلى بالٗملُاث اإلاغجبُت باإلاساَغ ٖلم ٖلى ٧ان الؿُضة جل٪ ْػ

. لِا ؤزغ

ٓنق ْا٢ٗت ؤن ٢ْغعث بلحها، اإلا٣ضم الًُٗ ْعًٞذ الخ٨م، َظا الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ؤًضث ٢ْض ط ٧  ٖلى الْؼ

ٓعنت ْؾُِ حٟٗي ال باإلاساَغ، ٖلم ٓماث، ج٣ضًم ْاظب جىُٟظ مً الب ظت ْالىهاثذ اإلاٗل ٧ٓلت للْؼ (.  )اإلا

ٓنق : منهي الؼب

ٓنق ٧ان بطا ؤما  الم، البى٪ التزام هُا١ مً ًدض الخسهو َظا ٞةن مِىُا، مخسهها الؼب ٓنق ْ باإٖل  زم مً ٩ً

لُخّ، لخس٠ُٟ ؾببا : لؿببحن ْطل٪ مؿْا

ٓنق جسهو بن   - ٓماث في ه٣ها ٌٗٓى ؤن ًم٨ً الؼب ٓماث ٧اهذ ٞةطا البى٪، بها ًٟط ي التي اإلاٗل  اإلا٣ضمت اإلاٗل
ٓنق ٓم ٞال ٢لُلت، اإلاخسهو للؼب لُخّ، طل٪ م٘ ج٣  مً مؿتهل٨حن لخبهحر ٨ًٟي مجها ج٣ضًمّ جم الظي ال٣ضع ؤن َاإلاا مؿْا
ٓنق ال الٟغى، َظا في لِا ًخٗغى ٢ض التي اإلاساَغ ؤن بط الخسهو، هٟـ ٓماث، ه٣و بلى عاظٗت ج٩  زُئّ بلى بل اإلاٗل

(.   )مِٗا ْالخٗامل بها الاهخٟإ في َٓ

، خب لضًّ ًشحر ؤن ًجب البى٪ جسهو بن   - ٓاء البُاهاث، مً ًجِلّ ٖما الاؾخٟؿاع بلى ًضّٞٗ بدُض الاؾخُإل  ؾ
٢ٓاًت ؤم الخضمت، اؾخٗما٫ ب٨ُُٟت حٗل٣ذ ا، مً ال ٓماث، مً لضًّ بما ٨ًخٟي ؤهّ ُٟٞترى ًٟٗل لم ٞةن مساََغ  اإلاٗل

ٔق ؤن ًم٨ً ال (.  )مجها ٢ضمّ بما الا٦خٟاء في ج٣هحر  ؤي البى٪ بلى ٌٗؼ

ٓنق ٧ان بطا ْمىّ ا مِىُا الؼب ٓماث ٞةن زترة، طا مدتٞر ٓبت ْالىهاثذ اإلاٗل ٓنق اإلاُل  البى٪ التزام ْهُا١ ؤ٢ل، ؾخ٩
ٓنق ٓنق َظا ألن ؤي٤ُ، ؾ٩ُ ٓماث ٖلى ؾُدهل اختراّٞ ْبؿبب الؼب  التي ال٣غاعاث جإزحراث ٍِْٟم ْاإلاؿدىضاث، اإلاٗل

ض التي الٗملُاث ٖلى ًخسظَا ٓنق لً البى٪ َٝغ مً الخاعظُت ْاإلاؿاٖضة جىُٟظَا، ًٍغ ت ج٩ ٍع (.  )يْغ

                                                           
(1() cour de cassation, chambre mixte, 29 juin 2007, ibid, p 381. 
(2) cour de cassations française, Chambre commerciale,13 juin 1995, juris classeur périodique           
(semaine juridique), 1995, p 456. 

نقٗ عى      / .125الهرجع السابق، ص  نورة سعدانٍ،:  
 .122-121عاهر قاسم أحهد القَسٍ، الهرجع السابق، ص ص ( 3) 
 .122الهرجع نفسه، ص ( 4) 

 ( 5.)cour de cassations française, Chambre commerciale, 21 fevrier1995,  juris classeur périodique 
(semaine juridique), 1995, p 250. 

 126دانٍ، الهرجع السابق، ص نورة سع/: نقٗ عى  
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ش ناصع لِا خ٨م في الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ؤ٢غجّ ما َْظا ٓهُٓ 4 بخاٍع  ٢ْاجِٗا جخٗل٤ ٢ًُت بسهٓم ،1991 ً
 ٖلى سخبذ الغابٗت الكغ٦ت َظٍ مالِا، عؤؽ في خهت ًمل٨ً ٦ًْ عابٗت، قغ٦ت م٘ ؤٖما٫ ٖال٢ت لِا ٧اهذ قغ٧اث بشالر
ْلى، الشالر الكغ٧اث ألمغ ٦مبُاالث ػباثجها ؤخض  بلى ماؾت خاظت في ٧اهذ الغابٗت الكغ٦ت ألن زهمِا، البى٪ ْعٌٞ ألا

ٓا٫،  الكغ٧اث خؿاب في اإلابلٜ ٢ُْض زهمِا، الظي البى٪ لهالر ؤطهُت ؾىضاث زالر خغعث الشالر الكغ٧اث ٞةن ألام
٫ٓق مجهً ؤمغ ٖلى ْبىاء الشالر، ٍٓت الخ٣ا زًٗذ التي الغابٗت الكغ٦ت خؿاب بلى اإلابلٜ خ ٘ ال٣ًاثُت، للدؿ  البى٪ ٞٞغ
ٔق ًً الكغ٧اث َاجّ ؤن بال زهمِا، التي الشالر الؿىضاث ب٣ُمت ًُالبها الشالر الكغ٧اث ٖلى صٖٓ ٓٞاء، ٞع  ْجمؿ٨ً ال

م، ؤن صْنق ظؿُمت مساَغ لؼباثىّ باليؿبت جمشل ٖملُت هٟظ ٖىضما زُإ اعج٨ب البى٪ بإن  ٌٗٝغ ٧ان ؤهّ صام ما ًدظَع
ٔق ظِت ْمً اإلاساَغ، َظٍ ٌ الظي البى٪ ٞةن ؤزغ غ الشالر الكغ٧اث مً َلب ال٨مبُاالث، زهم ٞع  ؾىضاث زالر جدٍغ

ٓنق ؤطهُت، ٌ الظي الالتزام الكغ٧اث َظٍ بلى ه٣ل ٢ض بظل٪ ٩ٍْ .  ًخدملّ ؤن َٓ ٞع

ًذ الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ؤن ٚحر الم، ْاظب في البى٪ ٢بل مً ج٣هحر ؤي باؾدبٗاص ٢ًْذ  الدجج ٞع  ؤلٖا
ٓا٣ٞت جمذ الٗملُت ؤن بلى الخهٓم َظا في ْاؾدىضث  الكغ٧اث َظٍ ْؤن مجهً، بُلب ٨ًً لم بن الشالر، الكغ٧اث بم

 ْلضحهً الغابٗت، الكغ٦ت جل٪ ٖلى الغ٢ابت مجلـ في ممشالث ٦ً ًَْ الغابٗت، الكغ٦ت صٖم في مهلخت لًِ ٧اهذ

ت ألاؾباب ٠٢ٓ إلاٗٞغ (.  )طاجّ البى٪ مشل الكغ٦ت لخل٪ الخ٣ُ٣ي اإلا

ٓظض ال ؤهّ الخ٨م َظا مً ٌؿخٟاص ٓا٫ ٧ل في البى٪ ٖلى ً الم التزام ألاخ  خالت ٧ل بدض ًجب ْؤهّ ػباثىّ، ججاٍ باإٖل
ٓص إلزباث خضة ٖلى ٓنق ٧ان ٞةطا الالتزام، َظا مشل ْظ ا، مِىُا الؼب ٓماث الختراث مً ٢ضعا ًمل٪ ق٪ ال ِٞٓ مدتٞر  ْاإلاٗل

ت بٗملّ، الله٣ُت ٓن، ٣ًضم ؤن ًلؼم ال البى٪ ؤن ْبما بّ، جدُِ التي اإلاساَغ ْمٗٞغ ٓماث، مً ٖىّ ٌُٛب ما بال للؼب  مٗل
ٓماث الختراث َظٍ ٞةن ٓنق ًمخل٨ِا التي ْاإلاٗل الم الالتزام هُا١ مً ٖىضَا جسغط الؼب  ْجاصي البى٪، ٖاج٤ ٖلى اإلال٣ى باإٖل
ٓنق ؤن اإلا٣ام َظا في بالخىبُّ ْظضًغ مىّ، الخس٠ُٟ بلى ٓنق مضًىا البى٪ ٧ الم، بااللتزام للؼب ٓنق ٌٟٗي ال ِٞظا باإٖل  الؼب

(.  )باالؾخٗالم الالتزام َٓ ٖاج٣ّ ٖلى م٨غؾا ؤنبذ ٢ض بالتزام ال٣ُام مً اإلاخمًِ

ٓنق لخماًت الالتزام ًٓي٘ ٠ُ٦ بط جىا٢ًا، ًشحر ٢ض هٟؿّ الالتزام هُا١ في اإلامتهً نٟت جإزحر ٖلى ؤلاظمإ ؤن ٚحر  الؼب
 ؟ بالظاث الهٟت لِظٍ هدُجت ًس٠ٟ زم اإلامتهً،

ٔق لِـ الخىا٢ٌ َظا بن الخ٣ُ٣ت في   ا، جىا٢ًا ؾٓ  الٗامت للمباصت ْجُب٣ُا اإلابضؤ، خُض مً ؤهّ طل٪ ْاٍَغ

الم، بااللتزام اإلاخٗل٣ت ٓنق ٣ًضم ؤن ٖلُّ ًجب البى٪ ٞةن باإٖل ٓماث، للؼب  ،( )ألازحر َظا ًمخل٨ِا ال التي ْالختراث اإلاٗل
ٓهّ ٓماث الختراث مً ٢ضعا ًمل٪ ق٪ بال ِٞٓ ممتهىا ٩ٞ ت بٗملّ، الله٣ُت ْاإلاٗل ٓاء بّ، جدُِ  التي باإلاساَغ ْمٗٞغ  ؾ
ٓماث، َظٍ ؤ٧اهذ ٓاء ؤْ ًماعؾّ، الظي اليكاٍ َبُٗت ًٖ هاججت ْالختراث اإلاٗل  م٘ ؾاب٣ت ٖال٢اث خهُلت ؤ٧اهذ ؾ

(.  )ٖام بك٩ل اإلاهغفي ال٣ُإ م٘ ؤْ البى٪،

                                                           
  ( 1) cour de cassations française, Chambre commerciale, 04 juin1991, recueil Dalloz,1993, p55.  

 .127-126نورة سعدانٍ، الهرحع السابق، ص ص /: نقٗ عى  
 .127نورة سعدانٍ، الهرحع السابق، ص (  2) 
 .202 لبنً عهر هسقاوٌ، الهرجع السابق، ص( 3) 
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 4) 
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ٓنق ٣ًضم ؤن ًلؼم ال البى٪ ؤن ْبما ٓماث، مً ٖىّ ٌُٛب ما بال للؼب ٓماث الختراث َظٍ ٞةن مٗل  ًمخل٨ِا التي ْاإلاٗل
ٓن، الم الالتزام هُا١ مً ٖىضَا جسغط الؼب (.  )مىّ الخس٠ُٟ بلى ْجاصي البى٪، ٖاج٤ ٖلى اإلال٣ى باإٖل

ٓنق بهٟت اإلاغجبُت الالتزاماث  -ب : الؼب

ٓنق مضًىا البى٪ ٧ان بطا ٓاظب للؼب الم، ب ٓنق ٌٟٗي ال َظا ٞةن ؤلٖا  ٖلى م٨غؾا ؤنبذ ٢ض بالتزام ال٣ُام مً اإلانهي الؼب
ٓها ٖاج٣ّ الم الالتزام ب٢غاع ؤن طل٪ باالؾخٗالم، الالتزام َْٓ ٢اه  ًٖ الخس٠ُٟ بهضٝ ٨ًً لم البى٪ ٖاج٤ ٖلى باإٖل
ٓنق ٓنق ج٣ضًم بهضٝ بل مهالخّ، ًٖ ْالخدغيق بإٖمالّ الاَخمام ٖبء الؼب  بإًٞل ؤٖمالّ لخد٤ُ٣ لّ ْاإلاؿاٖضة الٗ

ٓزاة،  الىخاثج لّ جد٤٣ التي الُغ١ق ْؤهج٘ الؿبل، جي الا٢خهاص ٖلى جى٨ٗـ الخا٫ بُبُٗت ْالتي اإلاخ (  .)الَٓ

ٓنق ٓماث ؤًت اهخٓاع ٢بل باالؾخٗالم اإلاباصعة ؤزظ ٖلُّ ٣ً٘ اإلامتهً ٞالؼب  اإلامتهً َْٓ ٖلُّ ًجب بط البى٪، ٢بل مً مٗل
ن الٗالم ٓماث ْظم٘ ْالاؾخٟؿاع، ْالاؾخٗالم، الؿاا٫، ٖملّ بكْا  ٖلى بم٩اهُاجّ، هُا١ يمً بيكاَّ اإلاخٗل٣ت اإلاٗل

ٓماث ج٣ضًم ٖبء ًب٣ى ؤن ٓنق ًم٨ً ال التي ؤي ؤلام٩اهُاث، َظٍ هُا١ ًٖ جسغط التي ْالىهاثذ اإلاٗل  ٖجها ٌؿخٗلم ؤن للؼب

(.   )البى٪ ٖاج٤ ٖلى الٓؾاثل مً لّ باإلاخاح

ٓنق بُٖاء مً مٟٗى ٞالبى٪            ٓماث، الؼب  امخال٦ِا بّ ًٟترى التي جل٪ ؤْ ألازحر، َظا ًمل٨ِا التي الختراث ؤْ اإلاٗل

٢ّٓٗ هٓغا (.  )اإلانهي إلا

٫ٓق ًم٨ً ْبالخالي، الم الالتزام ؤن ال٣ ٓا٢٘ باإٖل ٓا٢٘ باالؾخٗالم الالتزام ًيخهي خُض ًبضؤ" البى٪ ٖاج٤ ٖلى ال  ٖلى ال
ٓنق ٖاج٤ (.  " ) الؼب

ٓن، ٖاج٤ ٖلى اإلال٣ى الاؾخٗالم ْاظب ؤن بلى ؤلاقاعة مً بض ال الم، ْاظب مً اإلابضؤ خُض مً البى٪ ٌٟٗي ال الؼب  ؤلٖا
ٓنق هاصعة،٧امخال٥ خاالث في بال ٓماث ل٩اٞت الؼب ٫ٓق الالػمت اإلاٗل ٍٓل، ٖملُت خ  َْظا آلازغ، ؤخضَما ٨ًمل ٞااللتزامان الخم

ٓماث بٌٗ باالؾخٗالم الالتزام ْاؾدبٗاص  بزغاط بلى ًاصي الخ٩امل الم الالتزام هُا١ مً اإلاٗل  ٖاج٤ ٖلى اإلال٣ى باإٖل

(.  )لّ جسُٟٟا ٌك٩ل مما البى٪،

الم الالتزام ؤن ًدبحن ج٣ضم مما ٝ ًغجبِ وؿبي، التزام َٓ باإٖل ا ٍْخإزغ خضة، ٖلى ٖملُت ٧ل بْٓغ ٝ ظظٍع  بْٓغ

ٓنق ٓن، نٟت بلى بالىٓغ ًخٛحران ْمضاٍ الالتزام َظا ٞإَمُت الاثخمان، َالب الؼب . الهٟت بهظٍ اإلاغجبُت ْالالتزاماث الؼب

ٝ ج٣ضًغ بلى اللجٓء ًجب ْبالخالي ٓاظبّ البى٪ ٢ُام مضٔ الؾخيخاط خضة، ٖلى خالت ب٩ل اإلاخٗل٣ت الْٓغ  َظا، ب

الم، لاللتزام باليؿبت مم٨ً ٚحر ٞالخٗمُم ٓعي بك٩ل مؿب٣ا مضاٍ جدضًض ًم٨ً ال باإٖل (.  )ْمُل٤ مٓي

 

                                                           
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها( 1) 

)2( François  GURA, les contrats de base de la pratique bancaire, édition Litec ,2001, p 34.  
 .203لبنً عهر هسقاوٌ، الهرجع السابق، ص  (3) 
 .128نورة سعدانٍ، الهرجع السابق، ص ( 4) 

FRANçOIS  GURA, op.cit, p 34 (5 ) 
 .204ص  الهرجع السابق، لبنً عهر هسقاوٌ، (6) 
 .الهرجع نفسه، الصفحة نفسها(7) 
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الم الالتزام -ط ن في الخضزل ٖضم ْمبضؤ باإٖل ٓنق قْا : الؼب

ن في الخضزل ٖضم مبضؤ بن ٓنق قْا ْصا ًً٘ َْٓ ْاظتهاصا، ٣ِٞا م٨غؽ ؤؾاس ي مبضؤ َٓ الؼب  البى٪ لٗال٢ت خض

ٓهّ، ن في الخضزل ألا٫ْق ٖلى ٍْمى٘ بؼب . الشاوي قْا

م ل٨ً ٓص مً بالٚغ ٓػق َل اإلابضؤ، َظا ْظ ٔق ج٣ضًغ لِكمل بالىهُدت البى٪ التزام جٓؾُ٘ ًج ٕ، ظضْ  الظي اإلاكْغ
ٓنق ٌؿعى ٍٓلّ بلى الؼب  ؟ بلُّ الىهُدت ج٣ضًم ْ جم

ٔق ج٣ضًغ بصزا٫ بن ٕ ظضْ الم، الالتزام بَاع يمً  اإلاكْغ  ْبلى جسههّ، هُا١ زاعط البى٪ ج٩ل٠ُ بلى ًاصي باإٖل
ٓظُّ ٖبء الخحرة ًمل٪ ال مً جدمُل  الخضزل، ٖضم مبضؤ زغ١ق بلى ًاصي طل٪،٦ما لّ ًٟترى ؤْ ًمخل٨ِا مً ْهصر ج

ْصا ٌك٩ل الظي (.  )ٖام بك٩ل ْالخظع بالخُُت لاللتزام ؤؾاؾُت خض

ٓػق ال ٧ان بطا ل٨ً ٔق ج٣ضًغ لِكمل بالىهُدت البى٪ التزام جٓؾُ٘ ًج ٕ ظضْ ٓنق مكْغ ٍٓل، َلب مدل الؼب  الخم
ٓػق ِٞل الخضزل، ٖضم إلابضؤ زغ٢ا ٌك٩ل طل٪ باٖخباع ٓنق البى٪ ًجتر ؤن باإلا٣ابل ًج  ًغاَا مُٗىت بظغاءاث اجساط ٖلى الؼب

ت ٍع ٕ اؾخمغاع لًمان يْغ خماص، مبلٜ ؾضاص يمان زم ْمً ظُض، بك٩ل اإلاكْغ  اإلاالي؟ صٖمّ ٖل٤ ْبال الٖا

ٓنق خ٤ مً ؤن الق٪ ت ؤٖمالّ ٍْدُِ اإلاالُت، مهالخّ ٖلى ًداٞٔ ؤن الؼب ٓا٫ البى٪، ًٖ ختى بالؿٍغ ٓص ٞاألم  ْالى٣
ٓع، ٦ىُا١ جبضْ ٓن، الخانت الخُاة مً ظؼءا ما خض بلى حٗختر مدٓ ن في ًخضزل ؤال ٦إنل ٖلُّ ًجب ْالبى٪ للؼب  قْا

ٓهّ، ٓظض لم ما الخُاص، مبضؤ ًلتزم ْؤن ػب ٓبهضص البى٪ ٣ًضع الىهُدت،٦إن ْج٣ضًم بالخضزل البى٪ ًلؼم ؾبب ً َْ 
ٓنق ٖلى ًجب ؤهّ الغ٢ابت، بالتزام ٢ُامّ ت ًغاَا مُٗىت بظغاءاث اجساط الؼب ٍع ٕ اؾخمغاع لًمان يْغ  ظُض، بك٩ل اإلاكْغ
خماص، مبلٜ ؾضاص يمان زم ْمً ٓػق ال ؤهّ بال اجساطَا، ٖلى اإلاالي صٖمّ ٌٗل٤ ؤن البى٪ خ٤ مً الخالت َظٍ ْفي الٖا  ًج

ٓنق ب٦غاٍ للبى٪ اث بُالن ؤؾباب مً ؾبب ٞاإل٦غاٍ ؤلاظغاءاث، َظٍ مشل ٖلى الؼب ٓهُت، الخهٞغ  ب٦غاَا ٌٗض ال ال٣اه

(.  )مُٗىت بةظغاءاث ال٣ُام ٖلى البى٪ ْبلخاح بنغاع

ٓباث حٗغيذ الكغ٧اث بخضٔ ؤن خضر ٣ٞض ٓصَا تهضص زُحرة مالُت لهٗ  به٣اطَا، ًم٨ً ال ؤهّ صعظت بلى طاجّ، ْظ

ٓجحن ٖلى ؤلاه٣اط َظا ْجم الجيؿُاث، مخٗضصة قغ٦ت َٓ ظضًض قٍغ٪ زال٫ مً بال  باؾدبٗاص اإلاا٫ عؤؽ جسٌُٟ: زُ
اصة زم ٞغه٪، 35 بلى 50 مً للؿِم الاؾمُت ال٣ُمت ْجسٌُٟ الخؿاثغ،  ْنٓث الجضًضة، الاؾمُت بال٣ُمت اإلاا٫ عؤؽ ٍػ

اصة، َظٍ لهالر اإلاؿاَمحن ؤٚلب ٓنق ٞكٗغ اإلاا٫، عؤؽ ؤٚلبُت الجيؿُاث مخٗضصة للكغ٦ت ظٗلذ التي الٍؼ  اإلاؿاَم
ٓا زم ْمً الجيؿُاث، مخٗضصة الكغ٦ت ع٢ابت جدذ ؤنبدذ قغ٦تهم بإن ال٣ضامى اصة ٢غاع َاظم  ؤن بذجت اإلاا٫، عؤؽ ٍػ

غ غ ؤلاصاعة، مجلـ ج٣ٍغ ٓماث جًمً الخؿاباث مغا٢ب ْج٣ٍغ  ؾٗغ جدضًض ْٖىانغ ؤلانضاع، ؾٗغ بكإن ٧اُٞت ٚحر مٗل

. الؿِم

ٌ ال٣ًاء ؤن ٚحر ٓنق ٞإزظ اإلاؿاَمحن، َلب ٞع ٓا آزغ اججاَا اإلاؿاَم الب اصة ٢غاع ببُالن َْ  ٖلى اإلاا٫ عؤؽ ٍػ
ٓا ؤجهم ؤؾاؽ ٓج ٍٓتهم ؤن ؤلا٦غاٍ، جدذ ن  اؾخئىاٝ مد٨مت صٖمِا، بسخب َضصث التي البى٥ٓ يِٛ جدذ جم جه
٠٢ٓ ًٟغيّ ٧ان بةلخاح جهٝغ البى٪ ؤن الخٓذ باَعـ  تهضًض ؤي ًٖ بُٗض ٦بحر بهتر ؤًًا ْل٨ً للكغ٦ت، الخغط اإلا

                                                           
 .200الهرجع نفسه، ص ( 1) 
 .122نورة سعدانٍ، الهرجع السابق، ص ( 2) 
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ْبظباع ٢ٓ٘، ٚحر ؤ ٓالِا بنالح بهضٝ اثخماهاث للكغ٦ت البى٥ٓ مىدذ 1979 ٖام امخضاص ٞٗلى مخ  بؿبب ٣ِْٞ اإلاالُت، ؤخ
٠٢ٓ ٓنق ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء ايُغ ٦بحرة، لضعظت اإلاخٗثر الكغ٦ت م ٍٓذ ٖلى ْاإلاؿاَم  ٢غاع ٖلى ٦بحرة بإٚلبُت الخه

اصة  بال مالُت بإػمت جمغ لكغ٦ت اإلاالي صٖمِا اؾخمغاع ٖضم ٢غعث التي البى٥ٓ ؤن بلى اإلاد٨مت ْزلهذ اإلاا٫، عؤؽ ٍػ
ٍ ذ مدضصة، بكْغ  للمؿاَمحن الٗامت الجمُٗت ٢ْغاع ظاهبها، مً ب٦غاَا ًمشل ال ؤلانالح، زُت لخبجي بةلخاح ْجهٞغ

اصة ٓنق ال اإلاا٫ عؤؽ بٍؼ . باَال ٩ً

٘ بنالح زُت ْْي٘ ههاثذ، ق٩ل في الٟجي صٖمّ بخ٣ضًم الخضزل البى٪ ٖلى ًجب ٧ان بطا ل٨ً  التي اإلاخٗثرة للمكاَع
ٓنق ٌؿخُ٘ لم ٓخضٍ الؼب ٓػق ٧ان ْبن الخضزل َظا ٞةن ؾلُم، مؿاع في ًًِٗا ؤن ل ٕٓ البى٪ ًماعؾّ ؤن ًج  ؤلالخاح، مً بى
٘، َظٍ بصاعة في الخضزل خض بلى ًهل ؤال ًجب ؤهّ بال  ٞٗلُا مضًغا بٓنّٟ ٌؿإ٫ ال ختى طاجّ البى٪ إلاهلخت ْطل٪ اإلاكاَع

ٕ (.  )للمكْغ

٫ٓق ًم٨ً ج٣ضم، ما ل٩ل جلخُها     الم الالتزام ؤن ال٣ ٝ مً ٌٗلم ؤن البى٪ ٖلى ًجب خُض ًبضؤ باإٖل  اإلادُُت الْٓغ
خماص، بٗملُت ٓماث ؤن الٖا ت هي الىهاثذ ؤْ اإلاٗل ٍع ٓن، يْغ ٓاء للؼب ٢ُٓ٘ ٖىض ؾ  ٖىض ًيخهي َْٓ جىُٟظٍ، ؤزىاء ؤْ ال٣ٗض ج

ْص ٓظُّ ؤْ جضزل، ؤي بلى ًخٗضاَا ؤن صْنق هٟؿِا، الٗملُت خض ما٫ ج ٓنق أٖل  بإن مُالبا لِـ ٞالبى٪"٧ان، ق٩ل بإي الؼب
٫ٓق ٓهّ ؤٖما٫ ٖلى ْص ي بلى ًخد (  ".)ػب

الم الالتزام ؤن بال ٓهّ، في مُل٣ا التزاما لِـ باإٖل ٝ ًخإزغ َٓ بل مًم ْختى مىّ، الخس٠ُٟ بلى جاصي ٢ض بْٓغ  بلى ؤ

. ألاخُان بٌٗ في جالقُّ

 اإلاغاظ٘ ٢اثمت

ال : الٗغبُت باللٛت اإلاغاظ٘ -ؤ

: ال٨خب -ؤ

ٓص ٖبض َاقم بؾالم ٓهُت الخماًت ؾٗض، اإلا٣ه ٓنق بحن للمؿتهل٨حن ال٣اه  صعاؾت ؤلاؾالمي، ْال٣ّٟ اإلاضوي ال٣اه

. 2014 مهغ، الجضًضة، الجامٗت صاع َبٗت، م٣اعهت،بضْنق

ٓنق يٓء في الخٗا٢ض ٖلى الؿاب٣ت اإلاغخلت مك٨الث الٗغبي، بلخاط  َبٗت، بضْنق م٣اعهت، صعاؾت الجؼاثغي، اإلاضوي ال٣اه

ٓان ٖٓاث صً . 2011الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُب

لُت مؿ٣اْي، ٖمغ لبجى ُت اإلاؿْا خماص في اإلاهٞغ ْلى، الُبٗت اإلاالي، الٖا ٓعاث ألا ٢ُٓت، الخلبي ميك . لبىان الخ٣

ٓص ة، ؤبٓ مدمض مدم ْلى، الُبٗت ؤلاهترهذ، ٖتر الال٨ترْهُت البى٨ُت الخضماث ْٞغ ٓػَ٘، ْ لليكغ الش٣اٞت صاع ألا  الخ

. 2009 ألاعصن،

                                                           
 .123-122نورة سعدانٍ، الهرجع السابق ، ص ص /: نقٗ عى( 1) 

)2( FRANçOIS  GURA,op.cit, p 33. 
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لُت ٖضم مبضؤ مٛبٛب، وُٗم ٓػٕ اإلاهٝغ مؿْا خماصاث م ٓنق في صعاؾت ْاؾخصىاءاجّ، الٖا ْلى، الُبٗت اإلا٣اعن، ال٣اه  ألا
ٓعاث ٢ُٓت، الخلبي ميك . 2009 لبىان، الخ٣

ٓهُت الخماًت ال٣ِس ي، ؤخمض ٢اؾم ٖامغ ٓنق في صعاؾت للمؿتهل٪، ال٣اه  الضاع َبٗت، بضْنق ْاإلا٣اعن، اإلاضوي ال٣اه

ْلُت الٗلمُت ٓػَ٘، لليكغ الش٣اٞت ْصاع الض . 2002ألاعصن، ْالخ

ٓلخُت ٖلي ٓزمِـ، بً ب ٓاٖض ب لُت اإلاؿتهل٪ لخماًت الٗامت ال٣ ٘ في ٖجها اإلاترجبت ْاإلاؿْا  بضْنق الجؼاثغي، الدكَغ
ٓػَ٘، ْاليكغ للُباٖت الِضٔ صاع َبٗت، . 2000 الجؼاثغ، ْالخ

ٓظِت مً البى٥ٓ ٖملُاث ٖٓى، الضًً ظما٫ ٖلي ٓهُت، ال ٗاث ْاإلا٣اعنق اإلاهغيق لل٣ًاء صعاؾت ال٣اه  البالص ْحكَغ

. 1993 مهغ، الٗغبُت، الجهًت صاع م٨ترة، َبٗت الٗغبُت،

 :الجامُٗت ْاإلاظ٦غاث الغؾاثل -ب

بحر لُت ٕٞغ اإلااظؿخحر، قِاصة لىُل مظ٦غة الخغة، اإلاىاٞؿت ْل في اإلاؿتهل٪ خماًت ؤعػقي، ْػ  ٧لُت اإلاِىُت، اإلاؿْا

ٓم ْ الخ١ٓ٣ق ٓص ظامٗت الؿُاؾُت، الٗل ٓل . 2001 الجامُٗت الؿىت ْػْ، جحزيق مٗمغي، م

غاء ٞاَمت ٓصعي، الَؼ ٓهُت الخماًت ٧ ٓص في لل٨ُٟل  ال٣اه   في اإلااظؿخحر  قِاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة الاثخمان، ٣ٖ

ٓص ٕٞغ الخ١ٓ٣، لُت، ٣ٖ  .2013-2012 الجامُٗت الؿىت الجؼاثغ، ظامٗت ْن،٨ًٖ بً الخ١ٓ٣ق  ٧لُت ْاإلاؿْا

الم، في اإلاؿتهل٪ لخ٤ الجؼاثُت الخماًت الٗاثبي، ؾُٗضة  ٕٞغ الخ١ٓ٣، في اإلااظؿخحر قِاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة ؤلٖا

ٓنق ٓم الخ١ٓ٣ق ٧لُت ظىاجي، ٢اه  .2012-2011 الجامُٗت الؿىت ْع٢لت، مغباح، ٢انضي ظامٗت الؿُاؾُت، ْالٗل

 :اإلا٣االث -ط

ٓظِخحن مً اإلاهاٝع ؤٖما٫ في الجضًض ،«اإلاهغفي الاؾخٗالم» ٚهٓب، ظمُل ٖبضٍ ٓهُت ال  ؤٖما٫ ْالا٢خهاصًت، ال٣اه
ْلى، الُبٗت ألا٫ْ، الجؼء الٗغبُت، بحرْث بجامٗت الخ١ٓ٣ق ل٩لُت الؿىٓيق اإلااجمغ ٓعاث ألا ٢ُٓت، الخلبي ميك  الخ٣

 .2007لبىان،

ُٗت الىهٓم -ْ : الخىُٓمُت ْ الدكَغ

ُٗت الىهٓم  :الدكَغ

ٓنق اإلاخًمً ،1975ؾبخمتر 26في اإلااعر 58-75 ع٢م ألامغ ضة الجؼاثغي، اإلاضوي ال٣اه  الهاصعة ،78 الٗضص الغؾمُت الجٍغ
ش  .اإلاخمم ْ اإلاٗض٫ ،30/10/1975 بخاٍع

ٓنق اإلاخًمً ،2003/ 08/ 26 في اإلااعر ،11-03 ألامغ ضة ال٣غى، ْ الى٣ض ٢اه ش الهاصعة ،52 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  بخاٍع
 .ْاإلاخمم اإلاٗض٫ ،27/08/2003
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ٓنق ٓهُٓ 23 في اإلااعر 02-04 ع٢م ال٣اه ٓاٖض ًدضص ،2004 ً ت، اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ ضة الخجاٍع  الغؾمُت الجٍغ
ش الهاصعة ،41 الٗضص ٓان 27 بخاٍع ٓنق ْاإلاخمم اإلاٗض٫ ،2004 ظ ضة ،2010 ٚكذ 15في اإلااعر 06 -10 ع٢م بال٣اه  الجٍغ

ش الهاصعة ،46 الٗضص الغؾمُت . 2010 ؤْث 18 بخاٍع

ٓنق ضة الٛل، ٢ْم٘ اإلاؿتهل٪ بدماًت ًخٗل٤ ،2009 ُٟٞغيق 25 في اإلااعر 03-09 ع٢م ال٣اه  ،15 الٗضص الغؾمُت الجٍغ

ش الهاصعة  .2009ماعؽ 08 بخاٍع

: الخىُٓمُت الىهٓم

ٓان 02 في اإلااعر 13-94 ع٢م الىٓام ٓاٖض ًدضص ،1994 ظ ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٥ٓ بكْغ

ُت، ضة اإلاهٞغ ش الهاصعة ،72 الٗضص الغؾمُت الجٍغ ٓٞمتر 06 بخاٍع  .ملػى ،1994 ه

ٓاٖض ًدضص ،2009 ماي 26في اإلااعر  03-09 ع٢م الىٓام ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٥ٓ بكْغ

ُت، ضة اإلاهٞغ ش الهاصعة ،53 الٗضص الغؾمُت الجٍغ . ملػى ،2009ؾبخمتر 13 بخاٍع

ل 08في اإلااعر  01-13 ع٢م الىٓام ٓاٖض ًدضص ،2013 ؤٍٞغ ٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣  الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت بالكْغ

ُت، ضة اإلاهٞغ ش الهاصعة ،29 الٗضص الغؾمُت الجٍغ ٓهُٓ 02 بخاٍع ً 2013 .

 الٟغوؿُت باللٛت اإلاغاظ٘: زاهُا

1- CRISTIAN GAVALDA et JEAN STOUFFLET, droit bancaire) Institution – Comptes –

Opérations – Ser vices (,8e  édition, Litec ,paris, 2010. 

 François  GURA, les contrats de base de la pratique bancaire, édition Litec ,2001. 
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ق

الخسب في الىغام ألاطاس ي للمحىمت حؾدًالث السهً اإلاادي لجسائم 

 2010مً خالٌ اإلاؤجمس الاطخؾساض ي بىمباال في حىان  الجىائيت الدوليت

الىادي  -حامؾت الؼهيد حمت لخضس، وليت الخلىق والؾلىم الظياطيت زئيع اإلاجلع الؾلمي، ػبل بدز الدًً . د

ق

:  ملخف

ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مؿذ التي الخٗضًالث الى الخٗغى الضعاؾت جدا٫ْق  اع٧ان ْز٣ُت ٦ْظا الض

ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 123 للماصة ٣ْٞا الجغاثم  لؤلمم الٗام ألامحن ٣ٌٗض ان ٖلى جىو التي الض
ٓاث، بؿب٘ هٟاطٍ بضء بٗض ألاؾاس ي للىٓام حٗضًالث ؤي في للىٓغ اؾخٗغاض ي ماجمغ اإلاخدضة  زال٫ مً جم ما َْٓ ؾى

ٓان في ب٨مباال الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ ٓعق بسهٓم 2010 ظ مت اإلااصي الغ٦ً ن ٓاعصة الخغب لجٍغ  ،RC/Res.5ال٣غاع في ْال

 ْز٣ُت مً 8 اإلااصة حٗضًل ٦ْظا ،8 اإلااصة مً َـ 2 ال٣ٟغة بةياٞت الاؾاس ي الىٓام مً 8 للماصة حٗضًال ٖىّ جمسٌ ْالظي
ٓم باؾخسضام اإلاخٗل٣ت 13 ٌ 2 ال٣ٟغة بةياٞت الجغاثم اع٧ان  اإلاخٗل٣ت 14 ٌ 2 ْال٣ٟغة اإلاؿممت، ألاؾلخت ؤْ الؿم

ٓاثل ؤْ الٛاػاث باؾخسضام ٓاص ؤْ الؿ ٓعة، ألاظِؼة ؤْ اإلا ٓعق الغنام باؾخسضام اإلاخٗل٣ت 15 ٌ 2 ال٣ٟغة ٦ْظا اإلادٓ . اإلادٓ

 

Résumé:  

L'étudier essaie  d'exposer les amendements qui ont touché le Statut de la Cour pénale 

internationale, ainsi que le document des éléments de crimes d'après  l'article 123 du Statut de 

la Cour pénale internationale, qui prévoit que le Secrétaire général de l'organisation des 

Nations Unies tient une conférence pour l'examen de tout amendement pouvant toucher le 

Statut après son entrée en vigueur depuis sept ans, et c'est ce qui a été fait à la suite de la 

Conférence de Kampala en Juin 2010, concernant les images d'élément matériel du crime de 

guerre qui sont introduites dans la résolution 5. RC/Res, et qui a abouti à un amendement de 

l'article 8 du Statut en ajoutant le paragraphe 2 e de l'article 8, ainsi que l'amendement le 

document des éléments de crimes en ajoutant le paragraphe 2 e 13 concernant à l'utilisation 

des poisons ou des armes empoisonnées, et le paragraphe 2 e 14 concernant à l'utilisation des 

gaz, des liquides des matières, ou des matériaux interdits, ainsi que le paragraphe 2 e 15 

concernant l'utilisation de balles prohibées. 

 

ْلُت الجغاثم :اإلافخاحيت اليلماث  –ب٨مباال الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ -اإلااصي الغ٦ً  –الجغاثم ؤع٧ان  –خغب ظغاثم  -الض
ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت -ألاؾاس ي الىٓام ٓعمترط الثدت -ظى٠ُ اجٟا٢ُاث  -الض .  ه
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: ملدمت

ٓعي الازخهام يمً جضزل الخغب ظغاثم ان ٖلى ألاؾاس ي الىٓام مً ط ٣ٞغة 5 اإلااصة ههذ  للمد٨مت اإلآي

ْلُت، الجىاثُت ْعصث الض ٓعق ألاؾاس ي بالىٓام اإلالخ٣ت الجغاثم اع٧ان ْز٣ُت مً ْاإلااصة ألاؾاس ي الىٓام مً 8 اإلااصة ْا  ن

 لؤلمم الٗام ألامحن ٣ٌٗض ان ٖلى ألاؾاس ي الىٓام مً 123 اإلااصة مً 1 ال٣ٟغة ههذ ٦ما الخغب، لجغاثم اإلااصي الغ٦ً
ٓاث بؿب٘ الاؾاس ي الىٓام هٟاص بضء بٗض ألاؾاس ي، للىٓام حٗضًالث ؤي في للىٓغ اؾخٗغاض ي ماجمغ اإلاخدضة .   ؾى

ٓان قِغ ْفي اهّ خُض  ُّٞ جم ْالظي ألاؾاس ي، الىٓام مً 123اإلااصة لىو جُب٣ُا ٦مباال ماجمغ ٣ٖض جم 2010 ظ
ٓاعصة الخٗضًالث اٖخماص الخغب ظغاثم اع٧ان ٖلى حٗضًالث اخضار ٤ في ال  جضزل ْالتي RC/Res.5لل٣غاع ْالشاوي ألا٫ْق اإلاٞغ

 َغح زال٫ مً اؾخٗغايّ الضعاؾت جدا٫ْق ما َْٓ ألاؾاس ي، الىٓام مً 121 اإلااصة مً 5 لل٣ٟغة ٣ْٞا الىٟاط خحز

ٓان في ب٨مباال الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ ؤخضثها التي الخٗضًالث ماهي: الخالُت الاق٩الُت ٓعق ٖلى 2010 ظ  لجغاثم اإلااصي الغ٦ً ن
ٓاعصة الخغب ٓنق الاق٩الُت َظٍ ٖلى ْالاظابت ؟ الجغاثم اع٧ان ْز٣ُت ْفي الاؾاس ي الىٓام في ال  الخالُت الخُت زال٫ مً ج٩

اع: ألا٫ْق اإلاُلب مت اإلاٟاَُمي الَا  الخغب لجٍغ

مت اإلااصي الغ٦ً: الشاوي اإلاُلب  ٦مباال ماجمغ ْحٗضًالث ألاؾاس ي الىٓام في الخغب لجٍغ

 ألا٫ْق اإلاُلب

اع مت اإلاٟاَُمي الَا  الخغب لجٍغ

مت حٗض ِا التي الجغاثم ؤ٢ضم الخغب ظٍغ مت مهُلر بن بل البكغيق اإلاجخم٘ ٖٞغ ْلُت الجٍغ  ٢امٓؽ ًضزل لم الض
ْلُت اإلاهُلخاث  الجىاثُت اإلادا٦م بلى ًلجإ ْلم الٗاإلاُخحن، الخغبحن ؤزىاء اعج٨بذ التي الخغب ظغاثم بمىاؾبت بال الض

ْلُت .   بضاًت الخغب ظغاثم لىٓغ بال الض

ْلُت الجغاثم ؤ٢ضم حٗض اجها ٦ما ْلي اإلاجخم٘ خا٫ْق التي الض  ؤن مى٤ُ ؾاص ٣ٞض وؿبُا مب٨غ ٢ْذ مىظ جدضًضَا الض
 صْنق اإلاخداعبت الجُٓف ٖلى ؤلام٩ان ب٣ضع هخاثجِا خهغ ْ ٍْالتها لخس٠ُٟ حؿعى ؤن الخ٨مت ْمً مىّ بض ال قغ الخغب

ما٫ جخجىب بدُض الكٗٓب، ت الٗملُاث ؾحر ؤزىاء جغج٨ب التي الِمجُت ألٖا خُا٫ لِا هدُجت ؤْ الٗؿ٨ٍغ  ْالجهب ٧ااٚل

اء ْاخخجاػ اثً ْحٗظًب ألابٍغ ٓا٫ الَغ ا ْألام ما٫ مً ْٚحَر ا التي جماما اإلاترعة ٚحر ألٖا .  اإلاخدًغة الكٗٓب حؿدى٨َغ

ْلي الٗٝغ جيبّ ٢ْض ْازغ في الض ن ؤ ٓعَا بٌٗ في الخغب ظغاثم بلى الٓؾُى ال٣ْغ  ْؤٖما٫ ال٨يس ي ال٣ّٟ زال٫ مً ن
ٓا الظًً اإلا٨ٍٟغً بٌٗ عة ؤَمِا ٖامت، مباصت يمً اإلاخداعبحن ؾُاؾت جىُٓم بلى صٖ اء خُاة ٖلى اإلاداٞٓت يْغ  ألابٍغ

ٓالِم ٔق مٗاملت ْْظٓب ْؤم ما٫ ًٖ ْالابخٗاص خؿىت مٗاملت ألاؾغ ٟا٫ خُاة جمـ التي ألٖا  ْعظا٫ ْالعجؼة ْاليؿاء ألَا

.  الضًً

                                                           
: الهواهش

 ( .      122-121)، ص 2006، 2/إبراهَم هحهد العنانٍ، الهحكهة الجنائَة الدولَة، الهجلس اْعلً للثقافة، هصر، ط -1
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ٓص َظٍ ج٨شٟذ الخضًض الٗهغ ْفي ٓاز٤ُ مٗاَضاث ْؤزمغث الجِ ْلُت ْم ب ٖاصاث جىُٓم ٖلى ٖملذ ص  الخْغ
ٓاهُجها ٓصا ٞغيذ خُض ٢ْ ٓإ ْْاظباتها الجُٓف ؾل٥ٓ ٖلى مُٗىت ٢ُ ٓػق ال التي ألاؾلخت ْؤه .       الخغب في اؾخٗمالِا ًج

ب جٟاصي ٢ْهض ْلُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض 19 ال٣غنق بضاًت م٘ ؤبغمذ ٣ٞض الخْغ  الخغب مسلٟاث بزغ لِا ؤيُٟذ الض
ٍْت الشاهُت الٗاإلاُت ٓة اإلاإؾا ْلُت اللجىت مً ْبضٖ ٓاهحن ٦ٟاًت ٖضم إلاك٩لت بصعا٦ِا بٗض ألاخمغ للهلُب الض  الخغب ٢

ٓظب مما ال٣اثمت، ٓعَا ْاؾخ٨ما٫ ٞحها الىٓغ بٖاصة مّٗ ًخ .  ٢ه

ش ظى٠ُ ماجمغ ٣ٖض خُض ٫ٓق ْاؾخ٨ملذ ألاعب٘، ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٣ٖض ًٖ ؤؾخ٣غ ْالظي 15/08/1949 بخاٍع ٧ٓ  بترْج

ما٫ بٌٗ بجُان مً اإلاخداعبحن الاجٟا٢ُاث َظٍ مىٗذ خُض 1977 ظى٠ُ ٓاء ألٖا  الاخخال٫ جدذ ؤْ ال٣خا٫ ؤزىاء ؾ
ٓإ بٌٗ ْاؾخسضام :  ْهي خغب ظغاثم بها ال٣ُام ْاٖختر ألاؾلخت مً ألاه

:  ال٣خا٫ ؤؾالُب -1

ٓلِا ْ ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث خٓغث ٧ٓ ج ٓاء للجغحى ٧اإلؾاءة مُٗىت ؤٞٗا٫ بجُان ًٖ اإلاخداعبحن بْغ حن ؾ  ؤْ الٗؿ٨ٍغ
ما٫ ال٣اثمحن ٦ْظا اإلاضهُحن ٔق بلى ؤلاؾاءة ْ الُبُت اإلاغ٦باث ْ اإلاؿدكُٟاث بلى بياٞت ْؤلاوؿاهُت الُبُت باأٖل  الخغب ؤؾغ
ٓماث مدال اإلاضهُحن الؿ٩ان ْاجساط ت للهج ٓاثُت الًغباث ؤْ الٗؿ٨ٍغ ٔق للمضن الٗك  اإلاضهُحن يض الٗى٠ ْمماعؾت ْال٣غ

.  الضًيُت مٗخ٣ضاتهم ؤْ متهم ب٩ل اإلااؾت اإلاٗاملت ْؾٓء

ٕ ٚحر الاؾخسضام -2 :  لؤلؾلخت اإلاكْغ

ْص ال للمخداعبحن مُل٤ خ٤ لِـ الؿالح اؾخسضام ؤن طل٪ اصة الؿالح ٞاؾخسضام لّ خض  الٛغى ًد٤٣ ٖما ٍػ
ٓة بيٗاٝ في اإلاخمشل ٓاهحن للمباصت مىاُٞا ؤمغا ٌٗض الٗضْ ٢ ٫ٓق ٣ُِٞا زالٞا ْهجض ؤلاوؿاهُت، ْال٣ ٓاػ مضٔ خ  ظ

ٓم ٖلى الغص في ألاؾلخت َظٍ اؾخسضام .  اإلاؿلر الهج

ٓاػ بلى البٌٗ ٞظَب ْلت عجؼ خالت في اؾخسضامِا ظ عة بلى الغاظ٘ الغؤي ًظَب بِىما هٟؿِا ًٖ الضٞإ في الض  يْغ

ٓم ْ الضٞإ بحن الخىاؾب ا باٖخباٍع الهج  ألامم مُشا١ مً 61 للماصة ٣ْٞا الكغعي الضٞإ خالت ل٣ُام ؤؾاؾُا قَغ
.   اإلاخدضة

لُاث لجىت ٖلى ٖغى ْ ْلى الٗاإلاُت الخغب ٣ٖب اإلاؿْا غ 1919 ؾىت ألا  ٢ْض خغب، ظغاثم حٗختر ٞٗال 32 ًخًمً ج٣ٍغ

 ،1949 ْ 1929 ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جلتها زم 1907ْ 1899 ؾىت الَاي اجٟا٢ُاث ؤَمِا ٖضًضة اجٟا٢ُاث الكإن َظا في ؾب٣تها
ٓعمترط الثدت الخغب لجىت ؤٖما٫ ٦ْظل٪ ٓعمترط ْمدا٦ماث ه ا ه ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام بلى ْٚحَر  الض

.  مىّ 8 اإلااصة زال٫ مً خغب ظغاثم حٗض ألاٞٗا٫ ًٖ ؤمشلت بلى ؤقاع الظي

ٓاهحن ألن اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى بل الخهغ ؾبُل ٖلى جغص لم ْالتي  الٗٝغ ألانل بدؿب ًدضصَا الخغب ْٖاصاث ٢
ْلي، ٓعق في َْٓ الض ٓنق بلُّ ًلجإ ْما ًخالءم بما مؿخمغ جُ ٓعة ظضًضة خغبُت ْؾاثل مً اإلاخداعب  ٨ًك٠ ما ٦ْظل٪ ْمخُ

                                                           
) ، ص 1992عبد هللا سلَهاى سلَهاى، الهقدهات اْساسَة فٍ القانوى الدولٍ الجنائٍ، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزائر،  -1

259- 260        . )   
سالم هحهد سلَهاى اْوجلٍ، أحكام الهسؤولَة الجنائَة عى الجرائم الدولَة فٍ التشرَعات الوطنَة، دراسة هقارنة، الدار  -2

 ( .48 -47)، ص 2000، 1/الجهاهَرَة، لَبَا، ط
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 ؾبُل ٖلى صاثما ًغص الخغب ظغاثم ألٞٗا٫ الخٗغى ٞةن الؿبب ْلِظا ْألاؾلخت الدؿلر مجا٫ في الٗلمي الخ٣ضم ٖىّ
ٓعة ؤٞٗا٫ بلى ج٣ؿُمِا في ًجتهض ال٣ّٟ ٞةن ألاٞٗا٫ َظٍ لخٗضص ْهٓغا اإلاشا٫ ؼ٫ق ؤلاوؿان ٖلى ج٣٘ مدٓ  ْؤٞٗا٫ ألٖا

ٓعة ٓعة ٢خا٫ ْؾاثل اؾخٗماع بلى ج٣ؿم ؤجها ٦ما الخغبي ٚحر اإلاا٫ ٖلى ج٣٘ مدٓ خضاء مدٓ ؼ٫ق ؤلاوؿان ٖلى ْالٖا  ألٖا

.   الخغبي ٚحر ْاإلاا٫

ْا ٓاث بحن نغإ ؤجها ٖلى الخغب جٟؿحر ؤن ٍْبض ت اإلاخداعبت الض٫ْق مً ل٩ل اإلاؿلخت ال٣  بلى مجها ٧ل ًغمي ْاإلاخىاٖػ
ّ٢ٓ ٓاظِت في ْمهالخت خ٣ ٕٓ بلى ؤصٔ ما َْٓ آلازغ، الُٝغ م ٖا ٌٗض ٖمل ٧ل حٗختر التي الخ٣لُضًت ألا٩ٞاع قُ  في مكْغ

ْلت جد٤٣ بّ بطا الخغب . ْمهالخِا ؤَضاِٞا الض

ِغث جالقذ ألا٩ٞاع َظٍ ؤن بال ٓاٖض ْْ ب جد٨م ٢ ْلي اإلاجخم٘ ؤَخم الخْغ ٓظٓب الض  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى مجها بجباِٖا ب

ٓاهحن باخترام الخانت الاجٟا٢ُت ت الخغب ْؤٖغاٝ ٢ ْلت ْْاظباث بد١ٓ٣ق الخانت ْالاجٟا٢ُت م1907 بالَاي التًر  الض

ت الخغب في اإلاداًضة ٓصة التًر ْلذ خُض ،1949 ؤْث 12 في ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث زم م 1907 الَاي في اإلا٣ٗ ْلى جىا  ألا
ٓاث ظغحى ٓاث ظغحى ْالشاهُت ْمغياَا اإلاُضان في اإلاؿلخت ال٣ ٔق ْالشالشت ْٚغ٢اَا ْمغياَا البدغ في اإلاؿلخت ال٣  ؤؾغ

.  اإلاضهُحن ْالغابٗت الخغب

ا  ٖلحها ٌٗا٢ب ظغاثم حٗختر ْالتي الخغب ًٖ الىاقئت ْالخُحرة الجؿُمت الاهتها٧اث مً جدض التي الاجٟا٢ُاث مً ْٚحَر

ْلي اإلاجخم٘ ، الض ْلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ٧اهذ ٢ْض بإؾٍغ ٓعق الض  بلخا١ جم 1977 ْؾىت ؤهّ بال الاجٟا٢ُاث جل٪ مد
ٓلحن ٧ٓ ج ٓاٖض ألا٫ْق ؤْضر خُض ظى٠ُ، اجٟا٢ُاث بلى بياُٞحن بْغ ٓاظب ال٣ ْلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في جُب٣ُِا ال  الض

ٓاٖض الشاوي ْخضص ْلت في الضازلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في اإلاُب٣ت ال٣ ٤ُٞٓ مدا ٓاٖض بحن للخ  ال٣خا٫ بإؾالُب اإلاخٗل٣ت ال٣

ٓنق ؤي)ْْؾاثلّ ٓاٖض ظِت مً( 1907 الَاي ٢اه  ؤي) اإلاؿلخت الجزاٖاث في مٗاهاة الٟئاث ألقض الخماًت جامً التي ْال٣

ٓنق .   (1949 ظى٠ُ ٢اه

ٓاهحن يض جغج٨ب التي الجغاثم جل٪ ؤجها ٖلى الخغب ظغاثم ْحٗٝغ ٓاء الخغب ْؤٖغاٝ ْٖاصاث ٢  ًٖ نضعث ؾ

م، ًٖ ؤْ اإلاخداعبحن تها ٢ْض ٚحَر ٓعمترط الثدت مً ب/6 اإلااصة ٖٞغ ما٫: )ؤجها ٖلى ه ٓاهحن اهتها٧ا حك٩ل التي ألٖا  ْؤٖغاٝ ل٣

( . الخغب

ٓعمترط مدا٦ماث ؤزىاء الاتهام ممشلي آعاء ْاج٣ٟذ ِٟا ٖلى ه ٓنق اعج٨بها التي ألاٞٗا٫: )حٍٗغ ٓاهحن باإلاسالٟت اإلاتهم  ل٣
ْلت ْالاجٟا٢ُاث ْؤٖغاِٞا الخغب ٓاهحن الض ٓنق الٗامت ْاإلاباصت الضازلُت الجىاثُت ْال٣  ٧ل في بها اإلاٗتٝر الجىاجي لل٣اه

( .  الض٫ْق

ٓعمترط الثدت مً ب/6 اإلااصة ههذ ٢ْض ٓعمترط مباصت مً الؿاصؽ ْاإلابضؤ ه : ) هي الخغب ظغاثم ؤن ٖلى 1946 ؾىت ه
ٓاهحن باإلاسالٟت جغج٨ب التي الجغاثم  ْؤلابٗاص اإلاٗاملت ْؾٓء ال٣خل ؤٖما٫ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ْحكمل ْٖاصاتها الخغب ل٣
ٓا٢ٗت آزغ ٚغى ألي ؤْ الٗمل ٖلى لئل٦غاٍ  ْؾٓء ال٣خل ؤٖما٫ ؤًًا ْحكمل اإلادخلت ألا٢الُم في اإلاضهُت الكٗٓب ٖلى ال

                                                           
ة، هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، علٍ عبد القادر القهوجٍ، القانوى الدولٍ الجنائٍ، أهم الجرائم الدولَة، الهحاكم الدولَة الجنائٍ -1

 ( .85 -84)، ص 2001، 1/لبناى، ط
 ( .     121)، ص 2006، 1/هحهد حنفٍ هحهود، جرائم الحرب أهام القضاء الجنائٍ الدولٍ، دار النهضة العربَة، هصر، ط -2
 ( .      153)، ص 2006، 1/َة، لبناى، طقَدا نجَب حهد، الهحكهة الجنائَة الدولَة، نحو العدالة الدولَة، هنشورات الحلبٍ الحقوق -3
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ٓا٢ٗت اإلاٗاملت ٔق ٖلى ال اثً ٢خل ٦ْظل٪ البدغ، في ألاشخام ٖلى ؤْ الخغب ؤؾغ ٓا٫ ْجهب الَغ  الخانت ؤْ الٗامت ألام
ٔق ؤْ للمضن الخٗؿٟي ْالخسٍغب ت اإلا٣خًُاث جترعٍ ال الظي ْالخضمحر ال٣غ .   ) الٗؿ٨ٍغ

ٓاهحن بالجؿامت جٓن٠ ال ؤْ جٓن٠ ٢ض ْالتي ْالاهتها٧اث اإلاسالٟاث (: ؤجها حٗٝغ ٦ما  ًغج٨بها ْالتي الخغب ْؤٖغاٝ ل٣

ٓنق ٓاث الىٓامُت الجُٓف ْؤٞغاص اإلا٣اجل ٓظّ اإلاداعبت ْال٣ .    ) اإلاؿلخت الجزاٖاث ببان اإلاضهُحن ظاهب مً ختى ؤْ ٖام ب

ٓعمترط لالثدت ألازحر الخٍٗغ٠ يمجها مً ْالتي الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ اهخ٣ضث ٢ْض  حٗاٍع٠ ظاهب بلى اؾخٗغايّ بٗض ه
ٔق مت حٍٗغ٠ ؤن ؤؾاؽ ٖلى ؤزغ ٓاهحن مسالٟت ؤجها ٖلى الخغب ظٍغ  ًدضص ال ًْٟٞاى ٖام حٍٗغ٠ الخغب ْؤٖغاٝ ل٣

مت ٌٗض الظي الٗمل َبُٗت ٓهت الٗىانغ ًٖ ٠٣ً لم ؤهّ ًٖ ًٞال ٚحٍر مً خغب ظٍغ ا ْالتي لِا اإلا٩  الجغاثم ًٖ جمحَز

ْلُت ٔق الض .  ألازغ

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت هٓام مً 2 اإلااصة ْؤقاعث ٓٚؿالُٞا الض  ألاشخام بمالخ٣ت اإلاد٨مت ازخهام بلى الؿاب٣ت لُ
ٓا الظًً ٓا اعج٨ب ْامغ ْؤُٖ  ازخهام الىٓام َظا مً 3 اإلااصة جًمىذ ٦ما ظى٠ُ، الجٟا٢ُاث ظؿُمت اهتها٧اث باعج٩اب ؤ

ٓا الظًً ألاشخام بمالخ٣ت اإلاد٨مت ٓاهحن اهتها٧اث اعج٨ب  بلى اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلااصة ؤقاعث زم الخغب، ْؤٖغاٝ ل٣

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 8/2 اإلااصة خضصث ٢ْض الاهتها٧اث، َظٍ بَاع في الضازلت ألاٞٗا٫  ظغاثم الض
:  في الخغب

 ؤْ ألاشخام يض ًغج٨ب الخالُت ألاٞٗا٫ مً ؤي 1949 ؤْث 12 في اإلااعزت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الجؿُمت الاهتها٧اث-1
اع َظا جدذ خغب ظغاثم حك٩ل التي ألاٞٗا٫ الىو ٖضص زم الهلت، طاث ظى٠ُ اجٟا٢ُت جدمحهم الظًً اإلامخل٩اث ... ؤلَا

ٔق الخُحرة الاهتها٧اث-2 ٓاهحن ألازغ غاٝ لل٣ ت ْألٖا اث ٖلى الؿاٍع ْلُت اإلاىاٖػ ٓنق الشابذ الىُا١ في اإلاؿلخت الض  لل٣اه

ْلي  ...الض

اث خالت في ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مً اإلاكتر٦ت 3 للماصة الجؿُمت الاهتها٧اث-3  الُاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت الجٖز
ْلي، ما٫ في ٞٗلُا اقترا٧ا مكتر٦حن ٚحر ؤشخام يض اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ مً ؤي ْهي الض  ؤٞغاص طل٪ في بما الخغبُت، ألٖا
ٓاث ٓا الظًً اإلاؿلخت ال٣ ْلئ٪ ؤْ ؾالخِم ؤل٣ ٓا الظًً ؤ  الاخخجاػ ؤْ ؤلانابت ؤْ اإلاغى بؿبب ال٣خا٫ ًٖ ٖاظٍؼً ؤنبد

.  آزغ ؾبب ألي

ٔق الخُحرة الاهتها٧اث-4 ٓاهحن ألازغ غاٝ لل٣ ت ْألٖا اث ٖلى الؿاٍع ْلي الُاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ  الىُا١ في الض

ٓنق الشابذ ْلي لل٣اه .... الض

                                                           
أبو الخَر أحهد عطَة، الهحكهة الجنائَة الدولَة الدائهة، دراسة للنظام اْساسٍ للهحكهة وللجرائم التٍ تختص بالنظر فَها، دار  -1

 ( .     215-214)، ص 1999النهضة العربَة، هصر، 
اب الهحكهة الجنائَة الدولَة، الهواءهات الدستورَة والتشرَعَة، هشروع صٗح الدَى عاهر، تطور هفهوم جرائم الحرب، فٍ كت -2

 ( .     108)، ص 2006، 4/قانوى نهوذجٍ، إعداد شرَؾ عتلم، اللجنة الدولَة للصلَب اْحهر، هصر، ط
الشرَعة والقانوى، ، هجلة »أحكام جرائم الحرب وفق التشرَعات أسٗهَة والقانوى الدولٍ «عبد الهجَد هحهود الصٗحَى،  -3

، ص 2006، أكتوبر 28، العدد 20تصدر عى هجلس النشر العلهٍ بكلَة الشرَعة والقانوى بجاهعة أهارات العربَة الهتحدة، السنة 
(228     . ) 
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ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت جسخو زم ْمً ْلُت الجغاثم بىٓغ الض ٓاهحن الجؿُمت الاهتها٧اث ًٖ الىاظمت الض ٓاٖض لل٣  ْال٣
ٓاء الخغبُت الٗملُاث لؿحر اإلاىٓمت ٓبت ٧اهذ ؾ ُت، ؤْ م٨خ ٓاء ٖٞغ ْلُت نٟت طْ اإلاؿلر الجزإ ٧ان ْؾ  مؿلر هؼإ ؤم ص

ْلي، َاب٘ طي ٚحر ٓنق زم ْمً ص ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 8 اإلااصة هو ٩ً  ْاؾٗا جدضًضا ْي٘ ٢ض الض
 الُاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث زال٫ جغج٨ب التي الجغاثم ؤْ الجؿُمت الاهتها٧اث بةياٞت ْطل٪ الخغب، لجغاثم

ْلي .   الض

 الشاوي اإلاُلب

مت اإلااصي الغ٦ً  ٦مباال ماجمغ ْحٗضًالث ألاؾاس ي الىٓام في الخغب لجٍغ

ال ْؾيخٗغى  ٓعق الى ا مت اإلااصي الغ٦ً ن ٓاعصة الجغب لجٍغ ْلُت الجىاثُت للمد٨مت الاؾاس ي الىٓام في ال  الض
ٓاعصة الخٗضًالث ٢بل الاؾاس ي بالىٓام اإلالخ٣ت الجغاثم اع٧ان ْز٣ُت في ٦ْظا  الخٗضًالث الى هخٗغى زم ٦مباال بماجمغ ال

.  ٦مباال ماجمغ اخضثها التي

 الا٫ْق الٟٕغ

مت اإلااصي الغ٦ً   ٦مباال ماجمغ حٗضًالث ٢بل الاؾاس ي الىٓام في الخغب لجٍغ

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 8/1 اإلااصة ههذ ٓنق: )ٖلى الض  بجغاثم ًخٗل٤ ُٞما ازخهام للمد٨مت ٩ً
 َْٓ ،(الجغاثم لِظٍ الىُا١ ْاؾٗت اعج٩اب ٖملُت بَاع في ؤْ ٖامت ؾُاؾت ؤْ زُت بَاع في جغج٨ب ٖىضما الؾُما الخغب

مت ٌك٩ل ٞٗل ؤي بىٓغ جسخو ٧اهذ ْبن اإلاد٨مت ؤن ًُٟض ما  ٍْخدخم ًخإ٦ض الازخهام َظا ٞةن ٖامت بهٟت خغب ظٍغ
مت اعج٨بذ ما بطا زانت بهٟت  لجغاثم الىُا١ ْاؾٗت اعج٩اب ٖملُت بَاع في ؤْ ٖامت ؾُاؾت ؤْ زُت بَاع في الجٍغ

 .   الخغب

مت اإلااصي الغ٦ً ٍْخمشل ٓاٖض زغ٢ا ؤْ اهتها٧ا ٌك٩ل الظي الؿل٥ٓ ؤْ الٟٗل في الخغب لجٍغ  لؿل٥ٓ اإلاىٓمت لل٣
غاٝ ٓاء الخغبُت، الٗملُاث ؤزىاء اإلاخداعبت ألَا ٓاٖض َظٍ ٧اهذ ؾ ُت ال٣ ٓاٞغ ٍْخُلب اجٟا٢ُت، ؤم ٖٞغ  ؤن الغ٦ً َظا ج

ٓاٖض ٖجها حٗا٢ب هدُجت بلى الؿل٥ٓ َظا ًاصي ٓنق ٢ ْلي ال٣اه عة م٘ الهلت طاث الض ٓص يْغ  بحن الؿببُت ٖال٢ت ْظ

ٓاء اإلااصي الؿل٥ٓ .  الؿل٥ٓ َظا ًٖ اإلاترجبت ْالىدُجت ؾلبُا ؤم بًجابُا ٧ان ؾ

ٓعق ٖٓت مخٗضصة الخغب لجغاثم اإلااصي الؿل٥ٓ ْن  ٞاإلااصة زم ْمً لِا، اإلايص ئ الٟٗل ؤْ الؿل٥ٓ حٗضص خؿب ْمخى

ٓعمترط مد٨مت هٓام مً ب/6 ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 3 اإلااصة هو ٦ْظا ه ٓٚؿالُٞا الض  الؿاب٣ت لُ
ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 8 اإلااصة ٦ْظا ٓعق بلى ؤلاقاعة جًمىا ٢ض الض  حك٩ل التي ألاٞٗا٫ ؤْ الؿل٥ٓ ن

 خؿب ًتزاًض ؤن ًم٨ً الجغاثم َظٍ ٖضص ؤن طل٪ ٖلى ٍْترجب الخهغ، ؾبُل ٖلى ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى خغب ظغاثم

ٓعق ٓم ٖلى ًُغؤ الظي الخُ ٓاهحن مِٟ ٕٓ ْؤٖغاِٞا، الخغب ٢  للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 8/2 اإلااصة هو بلى ْبالغظ
ْلُت الجىاثُت ٓعق جدضًضا جًمىذ ٣ٞض الض ٓا٢ٗت الجغاثم له ٓاث٠ 4 في خضصتها ْالتي اإلاد٨مت ازخهام في ال :  هي َ

                                                           
، ص 2002، 1/عادل عبد هللا الهسدٌ، الهحكهة الجنائَة الدولَة، اٖختصاص وقواعد أحالة، دار النهضة العربَة، هصر، ط -1

(102-104     . ) 
 ( .     122)إبراهَم هحهد العنانٍ، الهرجع السابق، ص   -2
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ال :  1949 ؤْث 12 في اإلااعزت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الجؿُمت الاهتها٧اث-ؤ

 لؤلخ٩ام ظؿُما اهتها٧ا حك٩ل التي الخغب ظغاثم مً للٗضًض ْاضخا جدضًضا ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جًمىذ ٢ْض

ٓاعص ٓاص جًمىخّ ما َْٓ ٞحها، ال ْلى الاجٟا٢ُت مً 53 ْ 50 اإلا  مً 13 ْاإلااصة الشاهُت الاجٟا٢ُت مً 51 ْاإلااصة 44 ْاإلااصة ألا

ٓاء ألاٞٗا٫ َظٍ ٖلى الىو جًمىذ ٢ْض الغابٗت، الاجٟا٢ُت مً 147 ْاإلااصة الشالشت الاجٟا٢ُت ٗذ ؾ  ؤْ ألاشخام يض ٞع
:  ٧الخالي الجغاثم لِظٍ ْهخٗغى ألاؾاس ي الىٓام مً ؤ.8/2 اإلااصة في الهلت طاث ظى٠ُ اجٟا٢ُت جدمحهم الظًً اإلامخل٩اث

.   الٗمض ال٣خل -

.   الالبوؿاهُت اإلاٗاملت ؤْ الخٗظًب -

ٓظُت الخجاعب بظغاء - ٓل .   البُ

.  بالصخت ؤْ بالجؿم زُحر ؤطٔ بلخا١ ؤْ قضًضة مٗاهاة بخضار حٗمض -

ٓنق ؤن صْنق ٖلحها ْالاؾدُالء باإلامخل٩اث الىُا١ ْاؾ٘ جضمحر بلخا١ - عة َىا٥ ج٩ ت يْغ  ْباإلاسالٟت طل٪ جترع ٖؿ٨ٍغ

ٓنق ٣ت لل٣اه .   ٖابشت ْبٍُغ

ام - ٫ٓق آزغ شخو ؤي ؤْ الخغب ؤؾحر بٚع ٓاث نٟٝٓ في الخضمت ٖلى بالخماًت مكم ْلُت ٢ . مٗاصًت ص

٫ٓق آزغ شخو ؤي ؤْ خغب ؤؾحر ؤي خغمان حٗمض - .  هٓامُت ٖاصلت مدا٦مت ًدا٦م ؤن في خ٣ّ مً بالخماًت مكم

ٖحن ٚحر الى٣ل ؤْ ؤلابٗاص - ٕ ٚحر الخبـ ؤْ اإلاكْغ .  اإلاكْغ

اثً ؤزظ - .   الَغ

ٓم - .  اإلاضهُحن ٖلى الهج

ٓم - ُان ٖلى الهج .  اإلاضهُت ألٖا

ٟحن مِاظمت - ُان ؤْ اإلآْ .   ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث اإلاسههت ألٖا

اح في الٗغيُت الخؿاثغ ج٨بُض - ٓعة ألايغاع ْبلخا١ ألاْع ت به .  مَٟغ

ٓم - .  ٖؼالء ؤما٦ً ٖلى الهج

.  ال٣خا٫ ًٖ ٖاظؼ شخو بنابت ؤْ ٢خل -

الم اؾخٗما٫ بؾاءة - .  الكاعاث ْ ألٖا

ْلت ٢ُام -  ؤْ ببٗاص ؤْ جدخلِا التي ألاعى بلى اإلاضهُحن ؾ٩اجها مً ؤظؼاء ًى٣ل مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ هدٓ ٖلى الاخخال٫ ص
.   زاعظِا ؤْ ألاعى َظٍ صازل مجهم ؤظؼاء ؤْ اإلادخلت ألاعى ؾ٩ان ٧ل ه٣ل

ٓم - .   مدمُت ؤُٖان ٖلى الهج
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- ٍّٓ .   الٗلمُت ؤْ الُبُت الخجاعب ْبظغاء البضوي الدك

.   ٚضعا ؤلانابت ؤْ ال٣خل -

.   الجمُ٘ ٖلى ألامان بؾ٣اٍ -

.   ٖلحها الاؾدُالء ؤْ الٗضْ ممخل٩اث جضمحر -

.  خغبُت ٖملُاث في الاقترا٥ ٖلى ؤلاظباع -

ٓم اؾخسضام - .  اإلاؿممت ألاؾلخت ؤْ الؿم

ٓاثل ؤْ الٛاػاث اؾخسضام - ٓاص ؤْ الؿ ٓعة ألاظِؼة ؤْ اإلا .  اإلادٓ

ٓعق الغنام اؾخسضام - .   اإلادٓ

ٓاص ؤْ ٢ظاث٠ ؤْ ؤؾلخت اؾخسضام - م ال آالما ؤْ ػاثضة ؤيغاع بُبُٗتها حؿبب خغبُت ؤؾالُب ؤْ م ٓنق ؤْ لِا لْؼ  ج٩

ٓاثُت ٓنق باإلاسالٟت بُبُٗتها ٖك ْلي لل٣اه اث الض .   اإلاؿلخت للمىاٖػ

خضاء - .   الصخهُت ال٨غامت ٖلى الٖا

.   الجيؿُت ألاٞٗا٫ -

ٕ اإلادمُحن ألاشخام اؾخسضام - :   ٦ضْع

ٓم - ٓنق ؤشخام ؤْ ؤُٖان ٖلى الهج .  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلابيُت اإلامحزة الكٗاعاث ٌؿخسضم

- َ٘ٓ .  الخغب ؤؾالُب مً ٦إؾلٓب الخج

ٟا٫ اؾخسضام - ٓاث بلى يمِم ؤْ ججىُضَم ؤْ ألَا .   اإلاؿلخت ال٣

ٔق الخُحرة الاهتها٧اث -زاهُا ٓاهحن ألازغ غاٝ لل٣ ت ْألٖا اث ٖلى الؿاٍع ْلُت اإلاىاٖػ ٓنق الشابذ الىُا١ في اإلاؿلخت الض  لل٣اه

ْلي :  الض

ْلُت هؼاٖاث بلى اإلاؿلخت الجزاٖاث ج٣ؿُم مً اهُال٢ا ْلُت ْٚحر ص ْلى ؤن خُض ص ْلت مً ؤ٦ثر بلى جمخض مجها ألا  ْاخضة ص

ٓنق ٣ّٞ في بلحها َْكاع ْلي ال٣اه ْلي اإلاؿلر بالجزإ الض ْاهُت الٗملُاث: )ؤهّ ٖلى ٌٗٝغ ْالظي الض ْعق التي الٗض ْلخحن بحن جض  ص

ْلُت، الجماٖت ؤشخام مً ٓص ٞةن زم ْمً الض ْلت مً ؤ٦ثر ْظ ْلي الُاب٘ ٖلُّ ًًٟي الظي َٓ الجزإ بَاع في ص (  الض

ْلُت ْالجزاٖاث ْلى الغ٦حزة هي الض ا الخغب لجغاثم ألا  الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ط٦غا الجغاثم ؤ٦ثر باٖخباَع

ْلُت مت، 26 بـ 8/2 اإلااصة خضصتها خُض الض :  في الجغاثم لخل٪ اإلاك٩لت ألاٞٗا٫ جل٪ ٧ل بلى ْهخٗغى ظٍغ

ٓم - .  اإلاضهُحن ٖلى الهج

                                                           
 ( .      127)الهرجع نفسه، ص  -1
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ٓم - ُان ٖلى الهج .  اإلاضهُت ألٖا

ٟحن مِاظمت - ُان ؤْ اإلآْ .   ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث اإلاسههت ألٖا

اح في الٗغيُت الخؿاثغ ج٨بُض - ٓعة ألايغاع ْبلخا١ ألاْع ت به .   مَٟغ

ٓم - .  ٖؼالء ؤما٦ً ٖلى الهج

الم اؾخٗما٫ بؾاءة  - .  الكاعاث ْ ألٖا

ْلت ٢ُام -  ؤْ ببٗاص ؤْ جدخلِا التي ألاعى بلى اإلاضهُحن ؾ٩اجها مً ؤظؼاء ًى٣ل مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ هدٓ ٖلى الاخخال٫ ص

.  زاعظِا ؤْ ألاعى َظٍ صازل مجهم ؤظؼاء ؤْ اإلادخلت ألاعى ؾ٩ان ٧ل ه٣ل

ٓم - .  مدمُت ؤُٖان ٖلى الهج

- ٍّٓ .  الٗلمُت ؤْ الُبُت الخجاعب ْبظغاء البضوي الدك

.  ٚضعا ؤلانابت ؤْ ال٣خل -

.  الجمُ٘ ٖلى ألامان بؾ٣اٍ -

.  ٖلحها الاؾدُالء ؤْ الٗضْ ممخل٩اث جضمحر -

اًا خغمان - ٔق ؤْ الخ١ٓ٣ق مً اإلاٗاصي الُٝغ ٖع .   الضٖاْ

.   خغبُت ٖملُاث في الاقترا٥ ٖلى ؤلاظباع -

.  الجهب -

ٓم اؾخسضام - .  اإلاؿممت ألاؾلخت ؤْ الؿم

ٓاثل ؤْ الٛاػاث اؾخسضام - ٓاص ؤْ الؿ ٓعة ألاظِؼة ؤْ اإلا .  اإلادٓ

ٓعق الغنام اؾخسضام - .   اإلادٓ

ٓاص ؤْ ٢ظاث٠ ؤْ ؤؾلخت اؾخسضام - م ال آالما ؤْ ػاثضة ؤيغاع بُبُٗتها حؿبب خغبُت ؤؾالُب ؤْ م ٓنق ؤْ لِا لْؼ  ج٩

ٓاثُت ٓنق باإلاسالٟت بُبُٗتها ٖك ْلي لل٣اه اث الض .   اإلاؿلخت للمىاٖػ

خضاء - .  الصخهُت ال٨غامت ٖلى الٖا

.   الجيؿُت ألاٞٗا٫ -

ٕ اإلادمُحن ألاشخام اؾخسضام - .  ٦ضْع

ٓم - ٓنق ؤشخام ؤْ ؤُٖان ٖلى الهج .  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلابيُت اإلامحزة الكٗاعاث ٌؿخسضم

                                                           
 ( .      127)الهرجع نفسه، ص   -1
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- َ٘ٓ .  الخغب ؤؾالُب مً ٦إؾلٓب الخج

ٟا٫ اؾخسضام - ٓاث بلى يمِم ؤْ ججىُضَم ؤْ ألَا .   اإلاؿلخت ال٣

ٓا٢ٗت الاهتها٧اث -زالشا ْلي الُاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ال ٓنق الشابذ الىُا١ في الض ْلي لل٣اه :  الض

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً ط. 8/2 اإلااصة ههذ  ج٣٘ خغب ظغاثم بمشابت اٖخترث مُٗىت ظغاثم ٖلى الض

ْلي، الُاب٘ طي ٚحر اإلاؿلر الجزإ وكٓب ٖىض ا ظمُٗا لِا ْؤقتٍر مدضصة ظغاثم 4 ٖلى ْهو الض  زم ْاخضا، مٟتريا قَغ
ُت ال٣ٟغة ههذ ٔق ظغاثم ٖضة ٖلى َـ الٟٖغ ْلي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ببان ج٣٘ ؤزغ مت 12 في ْٖضصتها الض ْعصث زم ظٍغ  ال٣ٟغة ؤ

ُت ْعصث ٢ْض الخاالث، بٌٗ ٖلى الجغاثم َظٍ جُب٤ُ مً اؾخصىاء 8 اإلااصة طاث مً َـ الٟٖغ  ٚحر اإلاؿلر للجزإ حٍٗغ٠ ؤ

ْلي اث: )الض ْلت ب٢لُم في ج٣٘ التي اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ٓظض ٖىضما ص ٓمُت الؿلُاث بحن ألاظل مخُا٫ْق مؿلر نغإ ً  الخ٩
.   )الجماٖاث َظٍ بحن ُٞما ؤْ مىٓمت مؿلخت ْظماٖاث

ٓجغاث الايُغاباث خاالث ألاؾاس ي الىٓام مً ص. 8/2 اإلااصة اؾدبٗضث ٢ْض  ؤْ الكٛب ؤٖما٫ مشل الضازلُت ْالخ
ا اإلاخ٣ُٗت ؤْ اإلاىٟغصة الٗى٠ ؤٖما٫ ما٫ مً ْٚحَر  طاث ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث َاثٟت مً اإلامازلت الُبُٗت طاث ألٖا

ْلي الُاب٘ ْلي الُاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ببان ج٣٘ التي الخغب ظغاثم بلى ْهخٗغى ، الض : ْهي الض

:  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت 3 للماصة الجؿُمت الاهتها٧اث -

ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً ط,  2/ 8 اإلااصة ٖضصتها ألاٞٗا٫ َْظٍ  ظغاثم حك٩ل التي ألاٞٗا٫ ْهي الض
اث بَاع في اعج٩ابها خا٫ خغب ْلُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ  مكتر٦حن ٚحر ؤشخام يض اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ في ْاإلاخمشلت الض

ما٫ في ٞٗلُا اقترا٧ا ٓاث ؤٞغاص طل٪ في بما الخغبُت ألٖا ٓا الظًً اإلاؿلخت ال٣ ْلئ٪ ؾالخِم ؤل٣ ٓا الظًً ْؤ  ٖاظٍؼً ؤنبد

 اجٟا٢ُاث في اإلاكتر٦ت 3/1 اإلااصة في اإلاخًمىت ألاٞٗا٫ ْهي آزغ، ؾبب ألي الاخخجاػ ؤْ ؤلانابت ؤْ اإلاغى بؿبب ال٣خا٫ ًٖ

:  هي ألاٞٗا٫ َْظٍ ، ألاعبٗت ظى٠ُ

ُت ال٣ٟغة مً ألا٫ْق البىض ٤ْٞ ألاٞٗا٫ َْظٍ: ْألاشخام الخُاة يض الٗى٠ اؾخٗما٫.   مً 2 ال٣ٟغة مً ط الٟٖغ

ٓاّٖ بجمُ٘ ال٣خل ْبسانت ْألاشخام الخُاة يض الٗى٠ اؾخٗما٫:)ٖلى ههذ التي ألاؾاس ي الىٓام مً 8 اإلااصة  ، ؤه
ٍّٓ ت اللجىت خضصث ٢ْض( ْالخٗظًب ال٣اؾُت ْاإلاٗاملت ْالدك مت َظٍ الجغاثم َظٍ ألع٧ان ج٣ؿُمِا في الخدًحًر  بلى الجٍغ

ٍّٓ الٗمض، ال٣خل: هي ظغاثم ؤعب٘ .   الخٗظًب ال٣اؾُت، اإلاٗاملت البضوي، الدك

خضاء.  .  بال٨غامت الخاَت ْ اإلاُِىت اإلاٗاملت ْبسانت الصخهُت ال٨غامت ٖلى الٖا

اثً ؤزظ.  .  الَغ

                                                           
 ( .      267-252)هحهد حنفٍ هحهود، الهرجع السابق، ص  -1
 ( .        270-269)الهرجع نفسه، ص  -2
 ( .                  387)، ص 2008، 1/لندة هعهر َشوٌ، الهحكهة الجنائَة الدولَة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزَع، اْردى، ط -3
 ( .             152-151)عادل عبد هللا الهسدٌ، الهرجع السابق، ص  -4
 ( .        272)هحهود، الهرجع السابق، ص هحهد حنفٍ : هذه العبارة ٖ تنصرؾ للخطأ ؼَر العهدٌ، أنظر -5
 ( .        273-272)الهرجع نفسه، ص  -6
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ضام خ٨م جىُٟظ ؤْ خ٨م بنضاع.  .  بظغاثُت يماهاث بضْنق ؤلٖا

ٓاهحن الخُحرة الاهتها٧اث -عابٗا غاٝ لل٣ ت ْألٖا ْلُت ٚحر الخغب ٖلى الؿاٍع ٓنق الشابذ الىُا١ في الض ْلي لل٣اه :  الض

ٓاهحن الخُحرة الاهتها٧اث جل٪ ْهي ألاؾاس ي الىٓام مً َـ.8/2 اإلااصة ٖجها ههذ ٢ْض غاٝ لل٣ ت ْألٖا  ٖلى الؿاٍع
اث ْلُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ مت 12 بـ ٖضصتها ٢ْض الض  الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام في ج٣٘ خغب ظغاثم حك٩ل ْالتي ، ظٍغ

ْلُت ٓاٞغ خا٫ الض : ْهي الخانت ؤع٧اجها ج

ٓم - .   اإلاضهُحن ٖلى الهج

ٓم - ٓنق ؤشخام ؤْ حؿخٗمل ؤُٖان ٖلى الهج .  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلامحزة الكٗاعاث ٌؿخٗمل

ٓم - ٟحن ٖلى الهج .   الؿالم خٟٔ ؤْ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة مِام مً مِمت في مؿخسضمت ؤُٖان ؤْ مؿخسضمحن مْٓ

ٓم - ُان ٖلى الهج .   اإلادمُت ألٖا

.   الجهب -

.   الجيؿُت ألاٞٗا٫ -

ٟا٫ اؾخسضام - ٓاث بلى يمِم ؤْ ججىُضَم ؤْ ألَا .  اإلاؿلخت ال٣

.  ٚضعا ؤلانابت ؤْ ال٣خل -

.   الجمُ٘ ٖلى ألامً بؾ٣اٍ -

- ٍّٓ .   ْالٗلمُت الُبُت الخجاعب ْبظغاء البضوي الدك

.  ٖلحها الاؾدُالء ؤْ الٗضْ ممخل٩اث جضمحر -

 ًدُذ الظي الخ٨م زال٫ مً 124 اإلااصة في ْعص ما الخغب ظغاثم بسهٓم ألاؾاس ي الىٓام ٖلى ًازظ ما ؤن بال 
ْلت ا جهبذ التي للض ٓلِا ٖضم بٖالن ألاؾاس ي الىٓام في َٞغ  مً اإلاغج٨بت الخغب ظغاثم بسهٓم اإلاد٨مت ازخهام ٢ب

ٓاَىحها ٢بل ٓاث 7 إلاضة ب٢لُمِا ٖلى اإلاغج٨بت ؤْ م ش مً جبضؤ ؾى ٫ٓق جاٍع  لخل٪ باليؿبت الىٟاط خحز ألاؾاس ي الىٓام صز

ْلت،  بلى ألاؾاس ي، الىٓام ٖلى جدٟٓاث ؤي ببضاء جدٓغ التي ألاؾاس ي الىٓام مً 120 اإلااصة خ٨م م٘ ًدىا٢ٌ ما َْٓ الض

ٓنق ظاهب ٫ٓق ٚحر 124 اإلااصة خ٨م ٧ . ْٖملُا مى٣ُُا م٣ب

م بحن عبُّ ألاؾاس ي الىٓام ٖلى ًازظ ؤهّ ٦ما مِا الكامل الضماع ؤؾلخت ٧اٞت ججٍغ ْلُت اجٟا٢ُت ٢بل مً ْججٍغ  ص
غاٝ، مخٗضصة مّ ًم٨ً ٧ْان ألَا ذ بىو ججٍغ ٓعق يمً نٍغ ٓاٞغ بٗضم للخظٕع اإلاجا٫ ًدُذ ما َْٓ الخغب ظغاثم ن  ج

ْلُت الاجٟا٢ُت غاٝ اإلاخٗضصة الض .   ججغمِا التي ألَا

                                                           
 ( .             276-275)الهرجع نفسه، ص  -1
بدر الدَى هحهد شبل، الحهاَة الدولَة الجنائَة لحقوق أنساى وحرَاته اْساسَة، دراسة فٍ الهصادر واِلَات النظرَة   -2

 (  .760-759) ، ص 2011ار الثقافة للنشر والتوزَع، اْردى، والههارسة العهلَة، د
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ٓاعصة الخٗضًالث: الشاوي الٟٕغ مت اإلااصي الغ٦ً ٖلى ال  ٦مباال ماجمغ في الخغب لجٍغ

ٓا٤ٞ اإلاٗخمض RC/Res.5 ال٣غاع جًمً  ش ٖكغ الشاهُت الٗامت الجلؿت في آلاعاء بخ ٓان 10 بخاٍع  بخٗضًل 2010 ظ

 الىٓام مً 123 اإلااصة مً 1 ال٣ٟغة بلى ٌكحر بط الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ ان الى ال٣غاع ؤقاع ْ ألاؾاس ي، الىٓام مً 8 اإلااصة
 ألاؾاس ي، للىٓام حٗضًالث ؤي في للىٓغ اؾخٗغاض ي ماجمغ اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن ٣ٌٗض ان ٖلى جىو التي ألاؾاس ي،

ٓاث، بؿب٘ هٟاصٍ بضء بٗض   ؾى

ٓاص حٗضًل ؤي هٟاط ًبضؤ ؤن ٖلى جىو التي  ألاؾاس ي الىٓام مً 121 اإلااصة مً 5 ال٣ٟغة بلى ٌكحر ْبط  8 ْ 7 ْ 6 ْ 5 للم
غاٝ الض٫ْق بلى باليؿبت ألاؾاس ي الىٓام مً  ؤْ الخهض٤ً ْز٣ُت بًضاِٖا مً ْاخضة ؾىت بٗض الخٗضًل، ٢بلذ التي ألَا

،٫ٓ ْلت ؤي بلى ْباليؿبت ال٣ب  ٌكملِا التي الجغاثم بػاء ازخهانِا اإلاد٨مت جماعؽ ال ؤن الخٗضًل، ج٣بل لم َٝغ ص
اًا اعج٨بها بطا الخٗضًل ْلت جل٪ ٖع  ٞةن الخٗضًل، َظا بلى باليؿبت ؤهّ ِٞمّ ًا٦ض ْبط ؤعيِا، ٖلى اعج٨بذ ؤْ الُٝغ الض

ْلت ؤي بلى باليؿبت اإلاىُب٤ طاجّ اإلابضؤ ا لِؿذ التي الض٫ْق بسهٓم ٦ظل٪ ًىُب٤ الخٗضًل، ج٣بل لم َٝغ ص
ً
 في ؤَغاٞ

 . ألاؾاس ي الىٓام

ٓنق ُِٞىا اجٟا٢ُت مً 40 اإلااصة مً 5 ال٣ٟغة يٓء في ؤهّ ًا٦ض ْبط  طل٪ بٗض جهبذ التي للض٫ْق ؾِؿمذ اإلاٗاَضاث، ل٣اه
ال ا ص

ً
ٓاعص الخٗضًل ؾخ٣بل ٧اهذ بطا ما ج٣غعق ؤن ألاؾاس ي الىٓام في ؤَغاٞ  الىٓام ٖلى الخهض٤ً ٢ْذ ال٣غاع َظا في ال

ٓلّ ؤْ ألاؾاس ي ٓا٣ٞتها ؤْ ٢ب  . بلُّ اهًمامِا ؤْ ٖلُّ م

 في اإلاد٨مت حؿاٖض ألاع٧ان جل٪ ؤن ٖلى جىو التي الجغاثم، ؤع٧ان بكإن  ألاؾاس ي الىٓام مً 9 اإلااصة بلى ٌكحر ْبط

.   ازخهانِا في جضزل التي الجغاثم ؤخ٩ام ْجُب٤ُ جٟؿحر

خباع في ًإزظ ْبط ٓاظب الٖا ٓم اؾخسضام ظغاثم ؤن ال  ؤْ الخاه٣ت الٛاػاث اؾخٗما٫ ؤْ اإلاؿممت، ألاؾلخت ؤْ الؿم
ا ؤْ الؿامت ٓاثل مً خ٨مِا في ما ٧ْل الٛاػاث مً ٚحَر ٓاص ؤْ الؿ  ؤْ جخمضص التي الغناناث ْاؾخسضام ألاظِؼة؛ ؤْ اإلا
ٓلت جدؿُذ لٟت طاث الغناناث مشل ؤلاوؿان، ظؿم في بؿِ  ؤْ الغنانت، ظؿم ٧امل حُٛي ال التي الهلبت ألٚا

ٓظب اإلاد٨مت ازخهاناث يمً ٧لِا جضزل الٛالٝ، اإلادؼػة الغناناث شل ، 8 اإلااصة مً ب 2 ال٣ٟغة بم ا ْجمّن
ً
 اهتها٧

ٓاهحن ظؿُما غاٝ لل٣ ت ْألٖا ْلُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ٖلى الؿاٍع  . الض

غ ْبط ِإ
ّن
غاٝ الض٫ْق ظمُٗت اٖخمضتها التي الجغاثم ؤع٧ان هُا١ في جضزل التي الهلت طاث الجغاثم بإع٧ان ًظ٦  9 في ألَا

 . 2000 ؾبخمتر

                                                           
-604) ، ص 2009زَاد عَتانٍ، الهحكهة الجنائَة الدولَة وتطور القانوى الدولٍ الجنائٍ، هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، لبناى،   -1

605. ) 
سة هقارنة بَى الشرَعة اٖسٗهَة والقانوى الدولٍ َوسؾ ابَكر هحهد، هحاكهة هجرهٍ الحرب اهام الهحاكم الجنائَة الدولَة، درا  -2

 (   .664) ، ص 2011الهعاصر، دار الكتب القانونَة و دار شتات للنشر و البرهجَات، هصر، 
بدر الدَى هحهد شبل، القانوى الدولٍ الجنائٍ الهوضوعٍ، دراسة فٍ بنَة القاعدة الدولَة الجنائَة، الجرَهة الدولَة والجزاء   -3

 ( .313) ، ص 2011الدولٍ الجنائٍ، دار للثقافة للنشر والتوزَع، اٖردى، 
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ٔق ْبط ٓعة الهلت طاث الجغاثم ؤع٧ان ؤن ًغ ا حؿاٖض ؤن ًم٨ً ؤٖالٍ اإلاظ٧ ًً ا في ؤً  الجزاٖاث في ْجُب٣ُِا جٟؿحَر
ْلي، ٚحر الُاب٘ طاث اإلاؿلخت ٓعق يمً جدضص ؤجها خُض الض ، ؤم لر هؼإ ؾُا١ في خضر الؿل٥ٓ ؤن ؤزٔغ ق ؤْ مؿّن

ً
 مهاخبا

ٓنق بهٟاط خاالث اؾدبٗاص ًا٦ض مما لّ،  . اإلاد٨مت ازخهام مً ال٣اه

ٔق ْبط  14 ٌ 2 ال٣ٟغة ْفي اإلاؿممت ؤْ الؿامت ألاؾلخت اؾخٗما٫ 8 اإلااصة مً 13ٌ 2 ال٣ٟغة في بلحها اإلاكاع الجغاثم ؤن ًغ

ٔق الٛاػاث ؤْ الؿامت ؤْ الخاه٣ت الٛاػاث 8 اإلااصة مً ٓاثل مً خ٨مِا في ما ٧ْل ألازغ ٓاص الؿ  اهتها٧اث هي ْألاظِؼة ْاإلا
ٓاهحن زُحرة غاٝ لل٣ ْلي، ٚحر الُاب٘ طي اإلاؿلر الهغإ في اإلاىُب٣ت ْألٖا ٓنق في ًغص ما ٤ْٞ الض ْلي الٗغفي ال٣اه  . الض

ٔق ْبط مت ؤن ًغ ٓلت جدؿُذ ؤْ جخمضص التي الغناناث اؾخسضام 8 اإلااصة مً 15ٌ 2 ال٣ٟغة في بلحها اإلاكاع الجٍغ  في بؿِ
ا هي ؤلاوؿان ظؿم ًً ٓاهحن ظؿُم اهتها٥ ؤً غاٝ لل٣ ْلي، ٚحر الُاب٘ طي اإلاؿلر الهغإ في اإلاىُب٣ت ْألٖا  ؤن ًِٟم ْبط الض

مت  بهظٍ اإلاؿتهضٝ الصخو ْظغاح مٗاهاة ٞاثضة صْنق جٟا٢م التي الغناناث الجاوي اؾخٗمل بطا بال جغج٨ب ال الجٍغ

ٓنق في ْاعص َٓ ما ٤ْٞ الغناناث، ْلي الٗغفي ال٣اه  :الض

ما هٓام مً 8  اإلااصة مً ٌ 2 ال٣ٟغة حٗضًل اٖخماص ٣ًغعق -1 ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي ْع ٓاعص الىدٓ ٖلى الض  ال
٤ في ٫ٓق ؤْ للخهض٤ً الخٗضًل َظا ًسً٘ ْؤن ، ال٣غاع لِظا ألا٫ْق اإلاٞغ  121 اإلااصة مً 5 لل٣ٟغة ٣ًْٞا هٟاطٍ ًبضؤ ْؤن ال٣ب

 ؛ ألاؾاس ي الىٓام مً

ٓاظب الهلت طاث ألاع٧ان اٖخماص ٢غعق -2 ٤ في ْاعصة هي ٦ما الجغاثم ؤع٧ان بلى بياٞتها ال  . ال٣غاع لِظا الشاوي اإلاٞغ

٤ جًمً ٢ْض  ٔق ْز٣ُت في ٦ظل٪ ْعص ْالظي ألا٫ْق اإلاٞغ ٓان ازغ  بلى ًًاٝ بإن  RC/Res. 5 لل٣غاع الا٫ْق اإلالخ٤ بٗى

 :ًلي ما  8 اإلااصة مً َـ 2 ال٣ٟغة

ٓم اؾخسضام- 13  اإلاؿممت؛ ألاؾلخت ؤْ الؿم

ا ؤْ الؿامت ؤْ الخاه٣ت الٛاػاث اؾخسضام -14 ٓاثل مً خ٨مِا في ما ْظمُ٘ الٛاػاث مً ٚحَر ٓاص ؤْ الؿ  ألاظِؼة؛ ؤْ اإلا

ٓلت جدؿُذ ؤْ جخمضص التي الغناناث اؾخسضام -15 لٟت طاث الغناناث مشل البكغي، الجؿم في بؿِ  الهلبت ألٚا

 .الٛالٝ اإلادؼػة الغناناث ؤْ الغنانت ظؿم ٧امل حُٛي ال التي

٤ ؤما ٔق ْز٣ُت في ٦ظل٪ ْعص ْالظي الشاوي اإلاٞغ ٓان ازغ  ًًاٝ ؤن جًمً ٣ٞض  RC/Res.5 لل٣غاع الشاوي اإلالخ٤ بٗى
مت ان ْهي 13 ٌ 2 ٣ٞغة 8 للماصة ٓم باؾخسضام جغج٨ب التي الخغب ظٍغ  :٧الخالي اع٧اجها اإلاؿممت ألاؾلخت ؤْ الؿم

                                                           
ة والهحاكهات السابقة والجرائم التٍ تختص الهحكهة خالد هصطفً فههٍ، الهحكهة الجنائَة الدولَة النظام اٖساسٍ للهحكم - 1

 (   .413)، ص 2011بنظرها، دار الفكر الجاهعٍ، هصر، 
/ أَار 31الوثائق الرسهَة للحكهة الجنائَة الدولَة، الهؤتهر اٖستعراضٍ لنظام روها اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة، كهباٖ،   -2

 (  .19)، ص 2010الدولَة،  الجنائَة الدولَة للهحكهة الجنائَة الهحكهة ورات، هنش2010َونَو / حزَراى 11 -هاَو
، ص 2010َحٍ عبد هللا طعهَاى، جرائم الحرب فٍ نظام الهحكهة الجنائَة الدولَة، هكتبة خالد بى الولَد و دار الكتب الَهنَة،   -3

(465. ) 
 (  .21-17)ابق، ص الوثائق الرسهَة للحكهة الجنائَة الدولَة، الهرجع الس  -4
بدر الدَى هحهد شبل، القانوى الدولٍ الجنائٍ الهوضوعٍ، دراسة فٍ بنَة القاعدة الدولَة الجنائَة، الجرَهة الدولَة والجزاء   -5

 ( .313-312) الدولٍ الجنائٍ، الهرجع السابق، ص 
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مت مغج٨ب ٌؿخسضم ؤن - 1  .اإلااصة َظٍ هٟض بلى اؾخسضامّ ًاصي ؾالًخا ٌؿخسضم ؤْ ماصة الجٍغ

ٓنق ؤن -2 ٕٓ مً اإلااصة ج٩ ٓا٫ في بالصخت ظؿًُما يغًعا ًلخ٤ ؤْ اإلآث ٌؿبب الظي الى  ظغاء مً الٗاصًت ألاخ

 .اإلاؿممت زهاثهِا

ْلي ٚحر َاب٘ طي مؿلر هؼإ ؾُا١ في الؿل٥ٓ ًهضع ؤن -3 ٓنق ص  .بّ م٣ترًها ٩ٍْ

ٓنق ؤن -4 ٝ ٖلم ٖلى الجاوي ٩ً ٓا٢ُٗت بالْٓغ ٓص جشبذ التي ال لر هؼإ ْظ  .مؿّن

مت ان ْهي 14 ٌ 2 ٣ٞغة 8 للماصة ًًاٝ ؤن مت الخغب ظٍغ ٓاثل ؤْ الٛاػاث باؾخسضام جغج٨ب التي الخغب ظٍغ  ؤْ الؿ

ٓاص ٓعة ألاظِؼة ؤْ اإلا : ٧الخالي اع٧اجها اإلادٓ

مت مغج٨ب ٌؿخسضم ؤن -1  .ممازال آزغ ظِاًػا ؤْ ممازلت ماصة ؤْ ٚاًػا الجٍغ

ٓنق ؤن -2 ٕٓ مً الجِاػ ؤْ اإلااصة ؤْ الٛاػ ٩ً ٓا٫ في بالصخت ظؿًُما يغًعا ًلخ٤ ؤْ اإلآث ٌؿبب الظي الى  الٗاصًت، ألاخ

 . اإلاؿممت ؤْ الخاه٣ت زهاثهّ ظغاء مً

ْلي ٚحر َاب٘ طي مؿلر هؼإ ؾُا١ في الؿل٥ٓ ًهضع ؤن -3 ٓنق ص  .بّ م٣ترًها ٩ٍْ

ٓنق ؤن -4 ٝ ٖلم ٖلى الجاوي ٩ً ٓا٢ُٗت بالْٓغ ٓص جشبذ التي ال  .مؿلر هؼإ ْظ

٤ َظا جًمً ٦ما ْلى نٟدخّ في اإلاٞغ  بإي ًدض، ؤهّ ٖلى ًٟؿغ ما الغ٦ً َظا في لِـ مٟاصَا الِامل في اقاعة الا
٣ت، ٓاٖض مً ٍَغ ٓنق ٢ ْلي ال٣اه  ْاؾخسضام ْجسٍؼً ْبهخاط باؾخدضار ًخٗل٤ ُٞما بها ًمـ ؤْ الىاقئت ؤْ ال٣اثمت الض
مت ان ْهي 15 ٌ 2 ٣ٞغة 8 للماصة ًًاٝ ؤن ال٨ُمُاثُت، ألاؾلخت ٓعق الغنام باؾخسضام جغج٨ب التي الخغب ظٍغ  اإلادٓ

: ٧الخالي اع٧اجها

مت مغج٨ب ٌؿخسضم ؤن -1  .مًُٗىا عناًنا الجٍغ

ٓنق ؤن -2 ٕٓ مً الغنام ٩ً ٓنق اؾخسضامّ ًىته٪ الظي الى ْلي ال٣اه اث الض  ًدؿُذ ؤْ ًخمضص ألهّ اإلاؿلخت للمىاٖػ

ٓلت  .ؤلاوؿان ظؿم في بؿِ

ٓنق ؤن -3 مت مغج٨ب ٩ً ٔق صْنق ًٟا٢م اؾخسضامِا ججٗل الغناناث َظٍ َبُٗت بإن ٖلم ٖلى الجٍغ  ؤْ اإلاٗاهاة ظضْ

 .ٖىّ الىاظمت الجغاح

ْلي ٚحر َاب٘ طي مؿلر هؼإ ؾُا١ في الؿل٥ٓ ًهضع ؤن -4 ٓنق ص  .بّ م٣ترًها ٩ٍْ

ٓنق ؤن -5 مت مغج٨ب ٩ً ٝ ٖلم ٖلى الجٍغ ٓا٢ُٗت بالْٓغ ٓص جشبذ التي ال لر هؼإ ْظ .   مؿّن

 

                                                                                                                                                                                     
 (  .21-20)الوثائق الرسهَة للحكهة الجنائَة الدولَة، الهرجع السابق، ص  -1
 (  .21-20)الهرجع نفسه، ص  -2
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:  الخاجمت

ْلخىا بٗض مت اإلااصي الغ٦ً الؾخٗغاى مدا ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في الخغب لجٍغ  زال٫ مً الض

ٓان في ب٨مباال الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام حٗضًل ٖٝغ ْالظي 2010 ظ  ؤع٧ان ٦ْظا الض
مت اإلااصي الغ٦ً حٗضًل زال٫ مً الجغاثم ْان لجٍغ ٓعق ْاياٞت الٗض ٔق ن ٓعق الى جًاٝ الغ٦ً لِظا ازغ ٓصة اله ٓظ  في اإلا
ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ًم٨ً ما َْٓ الاؾاس ي بالىٓام اإلالخ٣ت الجغاثم اع٧ان ْْز٣ُت الاؾاس ي الىٓام  في الىٓغ مً الض

ٓعق ا حؿخُُ٘ ال ٧اهذ ان بٗض الجغاثم جل٪ ن ٓص مبضؤ مىُل٤ مً هَٓغ م ظم  5 اإلااصة في الاؾاس ي الىٓام جبىاٍ الظي الخجٍغ

.  مىّ

ٓعق َْٓ ُت مبضؤ ًسو مِم جُ ْلُت الكٖغ م ق٤ جسو ألاع٧ان مؿالت ؤن باٖخباع الجىاثُت، الض  ق٤ َْٓ الخجٍغ
َٓغيق ْلُت ال٣اٖضة ق٣ي مً ظ ُٖٓت الجىاثُت الض ٓعق ًم٨ً ال اإلآي ٓبت اإلاخٗل٤ الشاوي الك٤ جه ْهّ، بال٣ٗ ٓعق َْٓ ص  جُ

ش ب٨مباال الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ زال٫ مً خهل مِم ٓان 10 بخاٍع  ْز٣ُت ٦ْظا ألاؾاس ي الىٓام حٗضًل ٖٝغ الظي 2010 ظ
مت اإلااصي الغ٦ً بسهٓم الجغاثم ؤع٧ان ٓعق ْهي الخغب، لجٍغ ْلُت للٗضالت ًدؿب ٦بحر جُ  زال٫ مً الجىاثُت الض

ٓاهب ظمُ٘ ا٦خما٫ م ظ ٓعق ججٍغ مت ن .  ٖلحها ْاإلاٗا٢بت الخغب ظٍغ

ٓعق ؤن بال ان بال  الخ٨م زال٫ مً 124 اإلااصة في ْعص ما الخغب ظغاثم بسهٓم ألاؾاس ي الىٓام ًمـ الػا٫ الظي ال٣ه
ْلت ًدُذ الظي ا جهبذ التي للض ٓلِا ٖضم بٖالن ألاؾاس ي الىٓام في َٞغ  الخغب ظغاثم بسهٓم اإلاد٨مت ازخهام ٢ب

ٓاَىحها ٢بل مً اإلاغج٨بت ٓاث 7 إلاضة ب٢لُمِا ٖلى اإلاغج٨بت ؤْ م ش مً جبضؤ ؾى ٫ٓق جاٍع  الىٟاط خحز ألاؾاس ي الىٓام صز
ْلت، لخل٪ باليؿبت  الىٓام ٖلى جدٟٓاث ؤي ببضاء جدٓغ التي ألاؾاس ي الىٓام مً 120 اإلااصة خ٨م م٘ ًدىا٢ٌ ما َْٓ الض

ٓنق ظاهب بلى ألاؾاس ي، ٫ٓق ٚحر 124 اإلااصة خ٨م ٧ . ْٖملُا مى٣ُُا م٣ب

م بحن عبُّ ألاؾاس ي الىٓام ٖلى ًازظ ؤهّ ٦ما مِا الكامل الضماع ؤؾلخت ٧اٞت ججٍغ ْلُت اجٟا٢ُت ٢بل مً ْججٍغ  ص
غاٝ، مخٗضصة مّ ًم٨ً ٧ْان ألَا ذ بىو ججٍغ ٓعق يمً نٍغ ٓاٞغ بٗضم للخظٕع اإلاجا٫ ًدُذ ما َْٓ الخغب ظغاثم ن  ج

ْلُت الاجٟا٢ُت غاٝ اإلاخٗضصة الض  . ججغمِا التي ألَا
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ق

بين الفله ؤلاطالمي وألاهغمت الىضؾيت الؾسبيت   ضماهاث حماًت ألاطفاٌ الؾماٌ
محاضس مىخدب بيليت الخلىق حامؾت حلىان ، طازق ؽفيفي ؿادق أحمد. د

 

 

:  اإلالخف

ٟا٫ خماًت يماهاث الضعاؾت َظٍ جدىا٫ْق  مً الٓيُٗت ْألاهٓمت ؤلاؾالمي ال٣ّٟ بحن م٣اعهت صعاؾت في الٗما٫ ألَا
ٓنق ٖلى الخُب٤ُ زال٫ ٓنق م٣اعهت الٗماوي ال٣اه ْلُت الاجٟا٢ُاث ْبٌٗ الٗغبُت ألاهٓمت مً ْٖضص اإلاهغيق بال٣اه  طاث الض

ٟا٫ بٗمل الخٍٗغ٠: ألا٫ْق في اؾخٗغيىا مبدشحن، بَاع في ْطل٪ الهلت، ٠٢ٓ ْآزاٍع ْؤؾبابّ ألَا . مىّ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ ْم

ٓاهحن بَاع في الٗامل، الُٟل خماًت ْْؾاثل آلُاث ؤَم بلى ؤقغها ٣ٞض الشاوي، اإلابدض في ؤما . اإلا٣اعهت ال٣

 : اإلاٟخاخُت ال٩لماث

ٟا٫ ٖمل  -ؤلاؾالمي ال٣ّٟ -الٗامل -الُٟل ٓهُت الًماهاث -الُٟل خ١ٓ٣ق -ألَا  ال٣اه

 

Abstrac 

This study deals with guarantees to protect child workers between Islamic jurisprudence 

and contemporary legal systems applied on Omani law compared to the law of Egypt and a 

number of Arab regimes and some of the relevant international conventions, and in the 

context of two sections, we reviewed in the first: the definition of child labor, its causes and 

effects, and the position of Islamic jurisprudence of it. In the second section, he pointed to the 

most important mechanisms and means to protect the baby boomer, in the framework of the 

laws of comparison. 

 

 م٣ضمت

ٟا٫ ٖمل ْاَغة ٖلى ال٣ًاء اإلاؿخدُل مً ٨ًً لم بن الهٗب مً ٧ان بطا  هٓغا اإلاجخمٗاث، مً ال٨شحر في ألَا
ٝ ٓص اإلاجخمٗاث، َظٍ بها جمغ التي ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت للْٓغ ٓهُت الشٛغاث ْْظ  خ١ٓ٣ق باهتها٥ حؿمذ التي ال٣اه

ٓنق ؤًًا اَخم ٣ٞض ْاؾخٛاللّ؛ الُٟل ٓا الٗامل، الُٟل بٓاَغة اإلا٣اعهت ألاهٓمت في ْهٓغائهم الٗغب اإلاكٖغ  بلى ْؾٗ
ٓاٖض خماًخّ ٓاهحن قتى ب٣  ال٣ٗض في بال الٗغبُت الض٫ْق بٌٗ في ًِٓغ لم الٗامل بالُٟل الاَخمام ٧ان ْبن زانت؛ ٢ْ

ْلي اإلاجخم٘ اَخمام مٓاَغ حٗضصث ٢ْض(  .)اإلااض ي ال٣غنق مً ألازحر ٓعق ٧اٞت ْمىاًَت الٗامل، الُٟل بٓاَغة الض  ن
ٝ في الُٟل اؾخٛال٫ ْلُت الٗمل مىٓمت اجٟا٢ُت ببغام اإلآاَغ َظٍ ؤبغػق ْمً ال٣اؾُت، الٗمل ْْغ  لؿىت 5 ع٢م الض

                                                           
، ص 104، س 506، ع 2012خالدَة هكٍ، الحهاَة القانونَة للعاهل القاصر فٍ الجزائر، هحلة هصر الهعاصرة ، ابرَل / د( 1)

299 .
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 ألاصوى الخض جدضًض بكإن م،1920 لؿىت 7 ع٢م اجٟا٢ُتها ٦ْظل٪ بالٗمل؛ الالخدا١ لؿً ألاصوى الخض بكإن م،1919
٫ٓق  الاجٟا٢ُاث مً الخ.. لالؾخسضام ألاصوى الخض بكإن م،1973 لؿىت( 138) ع٢م الاجٟا٢ُت طل٪ جلي زم بالبدغ، للٗمل لل٣ب

ٟا٫ ٖمل ؤق٩ا٫ ؤؾٓء خٓغ بكإن م1999 لٗام( 182) ع٢م ٧االجٟا٢ُت الهلت طاث ٓوي الىٓام صزلذ ْالتي ألَا  ال٣اه
ٓظب ٖمان لؿلُىت ٓم بم ض إلل٣اء. م24/4/2001في( 38/2001) ع٢م الؿلُاوي اإلاغؾ  الٓاَغة، َظٍ ٖلى الًٓء مً اإلاٍؼ

: الخالي الىدٓ ٖلى الضعاؾت َظٍ ه٣ؿم

ٟا٫ بٗمل الخٍٗغ٠: ألا٫ْق اإلابدض .  ْآزاٍع ْؤؾبابّ ألَا

. الٗامل الُٟل خماًت ْْؾاثل آلُاث: الشاوي اإلابدض

: ألا٫ْق اإلابدض

ٟا٫ بٗمل الخٍٗغ٠  ْآزاٍع ْؤؾبابّ ألَا

ٟا٫، ٖمل ماَُت الٟٕغ َظا في وؿخٗغى  ٖمالت ْؤؾباب الٗمل، في الُٟل خ٤ ْؤبٗاص الٗامل، الُٟل ْانُالح ألَا

ٟا٫، ٟا٫، ٖمل ٖلى اإلاترجبت ْآلازاع ألَا ٠٢ٓ ْؤزحرا ألَا ٟا٫ ٖمل مً ؤلاؾالمي ال٣ّٟ م .  ألَا

ال : الٗامل الُٟل انُالح ماَُت: ؤ

ٓم :  الٗامل مِٟ

ٓنق مــً( ؤ/ 1) اإلاــاصة ٞــي الٗامــل اإلاهــغيق اإلاكــٕغ ٖٝغ ٓخـض الٗمــل ٢ـاهـ  ؤظـغ ل٣ـاء ٌٗمـل َبُٗـي شخـو ٧ل : بـإهّ اإلا

( 1/6) اإلااصة في -الٗماوي اإلاكٕغ مً ٦ال الخٍٗغ٠ َظا في مّٗ اج٤ٟ ٢ْض(  .)بقغاٞـّ ؤْ بصاعجـّ جدـذ ْ ٖمـل نـاخب لـضٔ
ٓنق جي ْاإلاكٕغ ( - )م2003/ 35 ع٢م الجضًض الٗماوي الٗمل ٢اه ٓنق مــً( 1/3) اإلااصة في البدٍغ  ألاَلي ال٣ُإ في الٗمــل ٢ـاهـ

ٓنق للماصة ْاإلا٣ابلت 2012 لؿىت( 36) ع٢م الجضًض جي ألاَلي ال٣ُإ في الٗمل ٢اه  ْبن. م1976 لؿىت 23 ع٢م ال٣ضًم البدٍغ
". َبُٗـي شخـو ٧ل"  ٖباعة مً بضال"  ؤهثى ؤْ ط٦غ ٧ل"  ٖباعة اؾخسضمذ ٢ض ألازحرة اإلااصة ٧اهذ

ـّ ٦ـما ْهــت مــً( 6) اإلاـاصة ٞــي اإلاٛغبـي اإلاكٕغ ٖٞغ  اإلاِىـي وكـاَـّ ببـظ٫ الخـؼم شخـو ٦ــل ؤظُــغا ٌٗـــض : بـإهـّ الكٛـــل مض

ٖٓـّ، ٦ـان ؤًــا ؤظــغ ل٣ـاء مكٛلُــً ٖـضة ؤْ ْاخــض مكٛـل جبُٗــت جدـذ ـ٤ ه ٍغ ـّ(.  )ؤصاثـّ َْ  اإلاـاصة في الجؼاثغيق اإلاكٕغ ْٖٞغ

ٓنق مـــً( 2) ٓم ج٣ضًم زال٫ مً الجؼاثـغيق الٗمـل ٢اهـ  ٌٗختر : ؤهـّ ٖلـى ٞىهــذ بإظــغ ٖمــل ؤصاء ؤؾـاؽ ٖلـى الٗامــل مِٟـ

                                                           
بَة العدد م، الهتضهى قانوى العهل الهوحد، الجرَدة الرسهَة لجههورَة هصر العر2003لسنة ( 12)الهادة اْولً هى قانوى رقم ( 1)

. م2003أبرَل سنة  7هكرر الهؤرخة فٍ ( 14)
وهو أكثر الحاٖت انطباقا علٍ الطفل العاهل هحل " العاهل الهؤقت " وقد عرفت الهادة الهشار إلَها هى القانوى العهانٍ ( 2)

عات وأَام العهل الهقررة العاهل الذٌ تقل ساعات أو أَام عهله العـادَة عى سا": " العاهل بعض الوقت " الدراسة، إذ عرفت 
(.  1م)م 2003لسنة ( 35)والجدَر بالذكر أى هذه الهادة نقلت هى القانوى العهل العهانٍ القدَم رقم (. 10/ 1م")قانونا

 13الصادرة بتارَخ  5167الهتعلق بهدونة الشؽل، الجرَدة الرسهَة للههلكة الهؽربَة رقم ( 99/65)هى القانوى رقم ( 6)الهادة  3))

.  م2003دَسهبر (  8)هـ الهوافق لـ 1424ال شو
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ٓم ٞـي ؤظــغاء ٖماال ٓن، َــظا مِٟــ ٍْـا ٖمــال ًـاصْنق الـظًـً ألاقـسام ٦ـل ال٣اهـ ا، ؤْ ًض  الخىُٓـم، بَاع ٞـي مـغجب م٣ـابـل ٨ٞـٍغ

ٓمـي مٗىـٓي، ؤْ َبُٗـي آزـغ، شخـو ْلخؿـاب (  .)اإلاؿخسـضم ًـضٖـى زـام، ؤْ ٖمـ

ٓم :  الٗامل الُٟل مِٟ

ٟا٫ ٖلى للضاللت اإلاؿخسضمت ْاإلاهُلخاث اإلاؿمُاث حٗضصث ن الظًً ألَا  ٞإخُاها الٗمل؛ بِئاث بلى للجز٫ْ ًًُْغ

ٟا٫"  ٖلحهم ًُل٤ ٔق ؤخُاها ْفي ،" الٗما٫ ألَا ٔق خاالث ْفي ،"ألاخضار الٗما٫"  ؤزغ  الٗما٫" مهُلر ٖلحهم ًُل٤ ؤزغ

".   الٗما٫ الكبان"  ٖلحهم ًُل٤ ٦ما ،"ال٣هغ

 لٟٔ"  اؾخٗمل ٢ض ؤهّ هجض بط مجخمٗت؛ الؿاب٣ت اإلاؿمُاث اؾخٗمل ٢ض الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن بالظ٦غ ْالجضًغ

ٍ اإلاخٗل٤ 75/31 ع٢م ألامغ في الٗما٫ ْالكبان ال٣هغ، الٗما٫  الخام، ال٣ُإ في الٗمل لٗال٢اث الٗامت بالكْغ
ٓنق في ال٣هغ ْالٗما٫ الٗما٫، نٛاع لٟٔ ْاؾخٗمل ٓنق اإلاخًمً 78/12 ع٢م ال٣اه  ٦ما للٗامل، الٗام ألاؾاس ي ال٣اه

ٓنق في ؤًًا ال٣هغ ْالٗما٫ الٗما٫، نٛاع لٟٔ اؾخٗمل ٘ في ؤما الٟغصًت، الٗمل بٗال٢اث اإلاخٗل٤ 82/6 ع٢م ال٣اه  حكَغ

ٓنق في اإلاخمشل الخالي الٗمل  الٗماوي اإلاكٕغ ؤما". ال٣هغ الٗما٫ لٟٔ ٞاؾخٗمل الٗمل بٗال٢اث اإلاخٗل٤ 90/11 ع٢م ال٣اه
ٓنق مً( 1) اإلااصة مً ألازحرة ال٣ٟغة في" الخـضر الٗامل"  انُالح اؾخسضم ٣ٞض ّ ْالظي( م2003/  35) ع٢م الٗمل ٢اه  ٖٞغ

ق ؛"ٖكغة الشامىت ًبلٜ ْلم ٖكغة الخامؿت بلٜ َبُعي شخو ٧ل: "بإهّ

ٓلِم الؿماح ؤْ الجيؿحن مً ألاخضار حكُٛل خٓغ ٣ٞض لظل٪ ٓٙ ٢بل الٗمل ؤما٦ً في بضز  ، ٖكغة الخامؿت ؾً بل

ٔق ْػٍغ مً ب٣غاع ْؤظاػ بل ٘ الٗاملت ال٣ٓ ما٫ الهىاٖاث بٌٗ في الؿً َظٍ ٞع ذ ٢ْض. طل٪ ج٣خط ي التي ْألٖا  ٖٞغ

ٖٓت ٟا٫ ٖمل ٨ٍُْبُضًا مٓؾ  ْصخخّ ؾالمخّ حهضص ْالظي الُٟل، ٖلى ز٣ُلت ؤٖباءًق ًً٘ الظي الٗمل َٓ:" بماًلي ألَا
٢ّٓ، ًٖ الضٞإ ًٖ ٢ضعجّ ْٖضم الُٟل ي٠ٗ مً ٌؿخُٟض الظي الٗمل ْعٞاَُخّ،  ٖمل ٌؿخٛل الظي الٗمل خ٣

ٟا٫ ٓص ٌؿخسضم الظي الٗمل ال٨باع، ٖمل ًٖ بضًلت عزُهت ٦ٗمالت ألَا ٟا٫ ْظ  الظي الٗمل جىمُتهم، في ٌؿاَم ال ألَا

بّ الُٟل حٗلُم ٤ٌُٗ  في باٖخباٍع الُٟل ٖمل بلى ٍْىٓغ ٢انغ الخٍٗغ٠ َظا ٧ان ْبن ."ْمؿخ٣بلّ خُاجّ َْٛحر ْجضٍع

ا؛ ٖمال الخاالث ظمُ٘ ٔق ٞةهىا لظل٪ ٢ؿٍغ ٓص ٧ل: َٓ (– )ؤلاؾالمي ال٣ّٟ بٌٗ عؤي يٓء في  –الُٟل ٖمل ؤن هغ   –مجِ
 عٚبت بكبإ ؤْ ،مىٟٗت جد٤ُ٣ ؾبُل في ْبقغاّٞ، الٛحر َظا ع٢ابت ْجدذ الٛحر إلاهلخت الُٟل، ًبظلّ-٣ٖلي ؤْ ظؿضي

 ".  للُٟل داجت ؿص ؤْ

ٟا٫ ٖمالت ؤؾباب: زاهُا : ألَا

ٟا٫ ٖمالت ْاَغة جغجبِ ٓعتها ألَا ؛ اإلاجخم٘ عقي بضعظت ْزُ  اإلاجخمٗاث جاع١ الٓاَغة َظٍ هجض ٞةهىا لظل٪ ْجدًٍغ
ٓاظِّ إلاا الٗغبُت؛ الكٗٓب ٚالبُت ْمجها زانت، بهٟت الىامُت ٝ يٍٛٓ مً ال٣ٟحرة ألاؾغ ج ْغ  نٗبت ا٢خهاصًت ْْ

ٓظُّ بلى بها جاصي ٟا٫ ج ض مما الٗمل ؾ١ٓق بلى ألَا ُٟت اإلاىا٤َ مً ْالهجغة الخٗلُم، مً الدؿغب ْاَغة مً ًٍؼ  بلى الٍغ

                                                           
م، الهتعلق بعٗقات العهل، الجرَدة 1990أبرَل  21هـ الهوافق 1410رهضاى عام  26الهؤرخ فٍ ( 90/11)القانوى رقم  1))

.  م1990سنة ( 17)الرسهَة رقم 
العول وضىابطه : الؽفور حوُد عفاؾ عبد/د؛ 39، ص 1994هشكلة الفقر وكَؾ عالجها أسٗم، : َوسؾ القرضاوٌ/ د( 2)

 . 75، ص 2، ع7، هجلة جاهعة الشارقة للعلوم الشرعَة والقانونَة، الهجلد القرآى الكرَن فٍ اْخٗقُة 
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ٓا٫ لججي الخًغ م؛ ٖلى ْؤلاهٟا١ ألام ٓعي ُٚاب ظاهب بلى َظا ؤؾَغ  بياٞت َظا(  .)اإلاجخمٗاث َظٍ في الخٗلُم بإَمُت ال
ما٫ في ْزانت  –الٗمل ؤعباب تهاٞذ بلى ما٫ ْالكا٢ت الضهُا ألٖا ٟا٫ الاؾخٗاهت ٖلى -اإلآؾمُت ْألٖا  ما لًألت باأَل

ٓنق ٓلت ؤظغ مً ٖلُّ ًدهل ٓظحهِم ْؾِ ٓعاث ؤصث ٦ما(  .)ج  في اإلاخالخ٣ت الا٢خهاصًت ْالخُٛحراث الخضًشت الخُ
اصة بلى اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث باء ٍػ ت ْالًٍٛٓ الٗاثلُت ألٖا اصة في ؾاَم مما ألاؾٍغ  ألاؾغي، ْالخ٨ٟ٪ الٗاثلي الٗى٠ ٍػ

ٟا٫ مً ال٨شحر ًضٞ٘ الظي ألامغ ب ألَا م مً للِْغ  ؤؾغتهم ؤٞغاص بٌٗ ًٖ لئلهٟا١ ؤْ للخِٗل ٖمل ًٖ ْالبدض ؤؾَغ

(     .)باالزخُاع ؤْ ظترا

:  الٗمل في الُٟل خ٤: زالشا

ٓصٍ ٌؿخمض التي ألاؾاؾُت، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ؤخض َٓ الٗمل في الخ٤ ُخّ ْظ ٓاز٤ُ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ مً ْقٖغ  ْاإلا

ْلُت ٔق ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ب٣ُت ًٖ الخ٤ َظا ٍْخمحز. ْآزغ بوؿان بحن بهضصٍ ٞغ١ق ال ،( )الَٓىُت ْالضؾاجحر ،( )الض  ألازغ
ٓاهب بٌٗ خماًت ًخًمً باٖخباٍع ا١ الؿلبُت الج  ال الخ٤ ِٞظا ْؤلاظِاص؛ ْال٣ٗلي الجؿضي الجِض ًٖ الىاظم ٧اإلَع
٢ّٓ، مً بد٤ الخمخ٘ في ؤلاوؿان خاظت جلبُت بلى ٣ِٞ حهضٝ  طاجّ في ؤلاوؿان لخماًت ؤؾاؾُت يماهت ٌٗض ؤهّ بل خ٣

اَُخّ ًٍْمً . ْاؾخمغاٍع ٞع

ٖٓت الخمخ٘ في خ٣ّ الٗمل في الُٟل بد٤ ٍْغجبِ ٓلت ْالًماهاث الخ١ٓ٣ق بمجم  البالٛحن، الٗما٫ مً لٛحٍر اإلا٨ٟ
٢ٓا بٓنِٟا لِم ج٨ٟل ْالتي  الىو ٖلى اإلاسخلٟت الض٫ْق صؾاجحر خغنذ ٣ٞض لظل٪ للٗامل، آلاصمُت بالهٟت جغجبِ خ٣

ٓعق مً( 63) اإلااصة طل٪ ْمً الًماهاث َظٍ ٖلى ؤًًا ْلت ٫خ٨ٟ: " ماًلي ٖلى ههذ ْالتي م،2012 لؿىت اإلاهغيق الضؾخ  الض
اًت الاظخماعي، ْالخإمحن ْالخ٣اٖض ْؤلاظاػاث، الٗاص٫ عألجا في ٫ٖام ٧ل ١د  مساَغ يض ْالـدماًت الـصخُت، ْالٖغ

ٓاٞغ الٗمل، ٍ ْج ٓنق ٣ٞاْ الٗمل؛ ؤما٦ً في اإلاِىُت متالؿـال قْغ ٓػق الْ. لل٣اه  اإلاىهٓم الخاالث في بال الٗامل ٞهل ًج
ٓنق في ٖلُُا ٓنق ٍْىٓمّ خ٤، الؿلمي ْؤلايغاب. الـ٣اه ".   الـ٣اه

ت بالخُاة ألاؾاؾُت الخ١ٓ٣ق بلى الٗمل م٩ان ًٟخ٣غ ؤن ًجب ال اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى  ٞبِئت. الصخو ْؤمً ْالخٍغ
ق اإلاِم ْمً خُاتهم، ؤ٦ثر الٗما٫ ًمط ي خُض اإلاباقغة اإلااصًت البِئت بجها الٗالم؛ ب٣ُت ًٖ مىٗؼلت لِؿذ الٗمل

ً
 ظضا

ٓان"  طل٪ ًٖ ٖتر ٢ْض. البِئت َظٍ في ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام ٓماُٞا ز ْلُت الٗمل مىٓمت ٖام مضًغ"  ؾ  الض

                                                           
عهالة اْطفال فٍ هصر، الظاهرة والهعالجة، إشكالَة تطبَق اتفاقَة حقوق الطفل، فٍ الواقع الهصرٌ، : أحهد عبد هللا /د: راجع (1)

جاهعة  –هركز الطفل فٍ القانوى الدولٍ العام، رسالة دكتوراه، كلَة الحقوق: فاطهة شحاتة أحهد/ ؛ د139ص  ،1999أهدَست، 
، القضاء علٍ أسوأ أشكال عهل م1998تقرَر البنك الدولٍ الصادر فٍ : وها َلَها ؛ وراجع أَضا 277م، ص 2003أسكندرَة، 

؛ 25، ص م2002، هكتب العهل الدولٍ واٖتحاد البرلهانٍ الدولٍ، 182ة رقم اْطفال؛ دلَل عهلٍ ٖتفاقَة هنظهة العهل الدولٍ
. 136، ص 2002هارس  –، َناَر 30أضواء علٍ ظاهرة عهالة اْطفال، هجلة عالم الفكر، الهجلد 

ع لٗستؽناء عى وهذا الفرض لَس فقط َساعد فٍ زَادة اتساع ظاهرة عهالة، بل أنه َساعد فٍ زَادة عدد العاطلَى، فٍ الهجتم (2)

ظاهرة عهالة اْطفال فٍ الدول العربَة ، الهجلد اْول، : ناهد رهزٌ / العهالة الهدربة والهاهرة باْطفال فٍ العهل،للهزَد راجع د
؛ 278رسالتها السابقة، ص : فاطهة شحاتة أحهد زَداى/ ؛ د22، الهجلس العربٍ للطفولة والتنهَة ، ص 1998

. 281رسالتها السابقة، ص : زَداىفاطهة شحاتة أحهد / د 3

العهد الدولٍ الخاص بالحقوق اٖقتصادَة ( 9: 6) هى أعٗى العالهٍ لحقوق أنساى، والهواد هى ( 23)الهادة : راجع 4

إعٗى : ؛ وراجع1969هى أعٗى العالهٍ للتقدم اٖجتهاعٍ والتنهَة (  22، 20،  10، 6) واٖجتهاعَة والثقافَة، والهواد 
 هى إعٗى فَٗدلفَا ( 3: 1)؛ وكذلك الهواد (1995)كوبنهاجى بشأى التنهَة اٖجتهاعَة 

رؾ شب وجق وواحل والعـ: " والتٍ تنص علٍ 2012/ 12/ 25هى الدستور الهصرٌ الحالٍ، والصادر فٍ ( 63)الهادة : راجع 5

".   ؤ الفرص كافواة والعدالة وو ادئ الـوباس  اأعلً الدولة  كفله واطى، ولكل 
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ٓلّ ْلُت الٗمل مىٓمت حؿعى ما َٓ الالث٤ بالٗمل الخ٤: " ب٣ ٓا ل٩ي للٗما٫ جإمُىّ بلى الض ت عػ٢ِم ٨ًؿب  ٦ْغامت بدٍغ
٫ٓق هاٞلت ْمً(  ".)ْؤمان  الٟغص جمخ٘ مضٔ ًٖ للخدضر مُٗاع ؤنض١ ؤْ ججؿُض ؤبلٜ ٌٗض عؤًىا في الخ٤ َظا ؤن ال٣

ّ٢ٓ  ال لِم اؾتر٢ا١ ٞال مهاهت؛ الٗما٫ ٦غامت ج٨ً لم ما الٗمل في الخ٤ ًٖ الخضًض ًم٨ً ال خُض آلاصمُت، بد٣
ٓنق ٓنق ؤال ًجب ٦ما بالغ١، قبحهت مماعؾت ألي ًسًٗ  ؤًّ ٖلحهم جٟغى ْؤال الخانت، خُاتهم ٖلى ْناًت الٗمل ألعباب ٩ً

ٍ ت الٗمل ازخُاع بد٤ الُٟل ْزانت الٗامل ًخمخ٘ ْؤن. حٗؿُٟت قْغ ٓلّ قي ْالخٍغ . ٢ب

ٟا٫ ٖمل ٖلي اإلاترجبت آلازاع: عابٗا : ألَا

ٓاء  –ْاضخا ؤنبذ ل٣ض ٔق ٖلى ؾ ْلي ؤم اإلادلي اإلاؿخٓ ٟا٫ ٖمل ؤن -الض ْاٞض ؤؾباب ؤَم مً ألَا  ْؾٓء اؾخٛال٫ ْع
ٓلّ ٞغم مً ٣ًلل مما الُٟل مٗاملت  ظاهب بلى َظا بىماثّ؛ الهلت طاث الخ١ٓ٣ق مً ْٚحٍر الخٗلُم في خ٣ّ ٖلى خه

ض الُٟل حٍٗغٌ ٢ّٓ مً خغماهّ ٦ْظل٪( ْالىٟؿُت البضهُت)  صخخّ تهضص التي اإلاساَغ مً للمٍؼ  ألاؾاؾُت خ٣

ٝ مٗاٌكت بلى"  الُٟل اليُغاع هٓغا َْظا(  .)٦ةوؿان ٓعة بالٛت ْؤْيإ ْْغ ٘ بضءا ْؤلاؾاءة الخُ  الش٣ُلت ألاخما٫ بٞغ
٣ت، عا اإلاَغ ال الخ،.. ْيٓياء ْٚباع ْخغاعة ْٚاػاث ْؤبسغة ْبُئُت ٦ُمُاثُت إلاازغاث بالخٗغى مْغ  اإلاساَغ بلى ْن

ما٫ َظٍ ْؤن زانت(  ") ْاإلاا٦ُىاث آلاالث م٘ بالخٗامل اإلاخهلت  ؤًّ الُٟل ج٨ؿب ال خ٣ُ٣ُت ٢ُمت طاث لِؿذ ألٖا
  جظ٦غ، مِاعة

خضاء بلى الخاالث بٌٗ في ألامغ ًمخض ٢ْض ال٣اؾُت ْاإلاٗاملت لئلَاهت الُٟل ًخٗغى ما ٞٛالبا لظل٪  ٖلى الجيس ي الٖا
 ًٖ هاَُ٪(  .)الهلت طاث اإلاؼمىت ألامغاى ببٌٗ لئلنابت ْالخٗغى لّ الىٟؿُت آلاالم مً ال٨شحر ًسل٠ مما(  )الُٟل
ٔق آلازاع ٟا٫ ٖمالت ْاَغة اهدكاع هدُجت باإلاجخمٗاث جلخ٤ التي ألازغ  الخٗلُم مً ْالدؿغب ألامُت اهدكاع ؤَمِا ْمً ألَا

ٓاظِت ٟا٫ حكغص ْاَغة ْم ٓح ألَا ٓلت مجهم، البٌٗ ْظى ٕٓ ْؾِ ٟا٫ ٢ْ  الخُحرة الجغاثم لبٌٗ ضخاًا الٗاملحن ألَا

مت ٓعَا ب٩اٞت بالبكغ الاججاع ٦جٍغ ٓعق مً التي ن ٓنق ؤن اإلاخه .  مجها اإلاؿتهضٞت الطخُت ؤْ ضخاًا ؤخض الُٟل ٩ً

ٟا٫ ٖمل ًاصي ٢ض ْؤزحرا ٝ بٌٗ في ألَا ا٢ت ؤْ بالعجؼ الُٟل بنابت بلى آلاصمُت ٚحر ؤْ ال٣اؾُت الٗمل ْْغ  باإٖل
ٓاء ٓعة ؾ ٍٓ ٖلى الٗمل َبُٗت جإزحر بؿبب مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة به  الٗمل بناباث بةخضٔ إلنابتهم ْالبضوي ال٣ٗلي هم
 بإخض ؤْ اإلاؼمىت ألامغاى بإخض إلناباتهم ؤْ ألاز٣ا٫ م٘ الخٗامل ؤْ الخُغة آلاالث م٘ الخٗامل في زترتهم لٗضم هٓغا

َٓاث (    .)الٗمل ببِئت اإلاغجبُت الدك

                                                           
، هنظهة العهل الدولَة، (العهل اِهى)لبَئة عهل ٖئق، عهل آهى، برناهج حول الصحة والسٗهة فٍ العهل وا: خواى سوهافَا( 1)

. م2005
، الهركز القوهٍ لٕصدارات القانونَة ، 1الحهاَة الدولَة لحقوق العهال فٍ ضوء أحكام القانوى الدولٍ، ط: عبد العال الدَربٍ/ د( 2)

. 269م، ص 2013
GAUTAUM (Hazarik), ARJUN(S.Bedi), Scchooling costs and child work in rural Pakistan, the journal of 
development studies, Vol. 19, No5 , 2003, P.29, 64. 

م، ص 2003جاهعة أسكندرَة،  –هركز الطفل فٍ القانوى الدولٍ العام، رسالة دكتوراه، كلَة الحقوق: فاطهة شحاتة أحهد/ د( 3)

. 139م، ص 2002هارس  -، َناَر30لفكر، الهجلد أضواء علٍ ظاهرة عهل اْطفال، هجلة عالم ا: ؛ وراجع أَضا279
 4 FORASTIERI, Children at work , health and safety risks, Geveva, ILO, 1997, P. 85-92. 

النهو الجسدٌ، والتطور  :هٍ العاهلأربعة جوانب أساسَة َتأثر بها الطفل " وَكَبَدَا " لذلك فقد حددت الهوسوعة اٖلكترونَة ( 5)

 /http://ar.wikipedia.org: الهعرفٍ، والتطور العاطفٍ والتطور اٖجتهاعٍ واْخٗقٍ؛ للهزَد راجع

. 188هركز الطفل فٍ القانوى الدولٍ العام، رسالة الدكتوراه السابقة، ص : فاطهة شحاتة أحهد زَداى/ د( 6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
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٠٢ٓ: زامؿا ٟا٫ ٖمل مً ؤلاؾالمي ال٣ّٟ م :  ألَا

 ، ؤلاظاعة مً للهبي ْاَغة مهلخت َىا٥ ٧اهذ بطا ْلُّ؛ بةطن اإلامحز الهبي بظاعة ؤظاػ ٢ض ؤلاؾالمي ال٣ّٟ ٧ان بطا

عة بّ ج٣ط ي مباقغتها ؤن باٖخباع ما٫ حكُٛل خٓغ في الٓيُٗت ألاهٓمت ؾب٤ ٢ض ؤلاؾالمي ال٣ّٟ  ٞةن. الًْغ  ألٖا
ٟا٫ ٖلى جٟغى ٢ض ْالتي ْالخُغة الًاعة ما٫ َظٍ ٧اهذ بطا ْزانت لِم، اؾخٛالال ألَا  هجض ٞةهىا لظل٪ صخُت؛ ٚحر ألٖا

ٓنق ؤلاؾالمي ال٣ّٟ مً ٦ال ؤن ٓنق ؤن ٖلى اج٣ٟا ٢ض الٓيعي ْال٣اه ٝ ج٩ ٟا٫ بها ٌٗمل التي الْٓغ ٓاجُت ألَا  ٢ْضعجّ لٗملّ م
ٓجّ، ُا ْاظبا باٖخباٍع الٗامل الُٟل لخماًت الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط ًيبػي ؤهّ ٦ما ٢ْ ٓهُا، ْالتزاما قٖغ  ٖلى ًترجب ٢اه

(  .)الُٟل ٖمل ٣ٖض بُالن مسالٟخّ

: الشاوي اإلابدض

 الٗامل الُٟل خماًت ْْؾاثل آلُاث

ُٗت الًماهاث جخٗضص ٓاهحن ٖلحها خغنذ التي الدكَغ ٓاهحن الٗمل، ٢  الاجٟا٢ُاث ٦ْظا الُٟل، بدماًت اإلاٗىُت ْال٣
ْلُت (  )بّ؛ ْالاججاع اؾخٛاللّ ٖضم ْج٨ٟل الٗامل، للُٟل الًٟلى اإلاهلخت خماًت جًمً ْالتي الهلت، طاث الض

٫ٓق في خ٣ّ ْيمان حكُٛلّ، اإلام٨ً الُٟل لؿً ؤصوى خض ْي٘: في الًماهاث َظٍ ؤَم ْجخمشل ًٍٓاث ٖلي الخه  الخٗ
ٓمي الٗمل ؾاٖاث ْجدضًض الٗمل؛ بناباث مً بّ ًلخ٤ إلاا الجابغة ٓعي، الُ ٍٓىّ ٖمٍغ م٘ جدىاؾب التي ْألاؾب  ْج٩

ٓٞحر اللُلي، الٗمل خٓغ ظاهب بلى َظا الجؿضي، ْاث ْج  ْمىاًَت صخُا، الُٟل ْٞدو اإلاِىُت، ْالخماًت الؿالمت ؤص
ٟا٫ اؾخٛال٫ ٓباث ْجُٟٗل ؤزال٢ُا؛ الُٟل خماًت ٖلى ْالخغم ال٣ؿغي؛ الٗمل في ألَا يت ال٣ٗ  مسالٟت ٖلى اإلاْٟغ

اًت الؿ٨ً في الُٟل خ٤ ٦ْٟالت الٗامل؛ للُٟل الخماثُت الىهٓم غ١ق ْالخٛظًت الصخُت ْالٖغ : الالث٣ت اإلاالخٓت َْ
ٓماحي اإلاجا٫ في الخ٣ىُت الٓؾاثل مً الُٟل اؾخٟاصة إلم٩اهُت الالػمت ْالخضابحر ؤلاظغاءاث اجساط ْؤزحرا  مجاالث في اإلاٗل

:   الخالي الىدٓ ٖلى الًماهاث َظٍ ؤَم ْوؿخٗغى الٗمل؛

ال  (الٗمل ٣ٖض إلبغام الالػمت ألاَلُت: )الاؾخسضام ؤْ الدكُٛل لؿً ألاصوى الخض جدضًض: ؤ

ْلي الٗمل ماجمغ ٖجي  لؿً ؤصوى خض ْي٘ بلى ْعائها مً َضٝ التي ْالخٓنُاث، الاجٟا٢ُاث مً ؾلؿلت ب٣ٗض الض
 ْبضْنق ْالؼعاعي؛ الهىاعي ٧ال٣ُإ بها الُٟل اؾخسضام الكاج٘ ؤْ الخُغة ال٣ُاٖاث بٌٗ في للٗمل الُٟل اؾخسضام

ٙٓ ٓنق ال الؿً َظٍ بل ق الُٟل ٩ً
ً
ٕٓ بجاهب الُٟل، إلاهلخت لئلبُا٫ ٢ابال ال٣ٗض لُهحر الٗمل، ٣ٖض إلبغام ؤَال  عب زً

ٓباث الٗمل ت الجؼاثُت لل٣ٗ ٓا٫ بدؿب ْؤلاصاٍع (  .)ألاخ

                                                           
نطاق الحهاَة الجنائَة لٓطفال ، دراسة هقارنة بَى الفقه الجنائٍ أسٗهٍ والقانوى : أنَس حسَب السَد الهحٗوٌ/ د: راجع( 1)

.   403الجنائٍ، دار الكتب القانونَة، ص 
هى ( 63)ذلك الهادة  كها أننا نجد أى لهذه الضهانات والحقوق بعدا دستورَا حرصت علٍ كفالتها للجهَع دساتَر الدول وهى( 2)

دئ وباأساس علً الدولة  كفله العـهل حق وواجب وشرؾ لكل هواطى، : " والتٍ تضهنت 2012الدستور الهصرٌ الحالٍ لسنة 
ٌ، ج واعى اٖوُزات، والـتعاقد والتأٔجار العادل واْجل فٍ اعاول كق حل الدولة  كفو...... ؤ الفرص  كافواة والعدالة وو االـ

ل فصَجوز ٖ و. للقانوىفقا ى الـعهل، وواكالههنَة فٍ أوة صحَة، والحهاَة ضد هخاطر العهل، وتوافر  شروط السـٗالعاُة والر
".    ق، وَنظهه القانوى حوأضراب السلهٍ . فٍ القانوىعلُها فٍ الحاٖت الهنصـوص ٖ العاهل إ

ستخدام للطفل العاهل ؛ وبهعنً آخر وضع أحكاهاً خاصة ْهلَة للهزَد عى اِثار القانونَة لتحدَد حد أدنً لسى التشؽَل أو اٖ( 3)

هحهد عبد الظاهر حسَى، نظرَة الحق، بدوى ناشر، . د: انظر( الطفل العاهل استثناًء علً القواعد العاهة  الٗزهة ٔبرام عقد العهل
 .  وها بعدها 160م، ص 2008/ 2007ط 
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ا التي -الاجٟا٢ُاث َظٍ ٖلى  ْاإلاالخٔ ْلي الٗمل ؤ٢َغ ( 14) الهبي لدكُٛل ألاصوى الخض اٖخترث ٢ض البضاًت في ؤجها -الض
ٓػق ٧ان ْبن(  )ٖاما؛( 15) بلى الؿً َظٍ ٖضلذ زم ٖاما ْلت ل٩ل ًج ض ؤن ص  مً( 2/4) اإلااصة ؤن بال الؿً، َظٍ مً جٍؼ

ْلت ألي ؤظاػث ٢ض لالؾخسضام، ألاصوى الخض بكإن م1973 لؿىت( 138) ع٢م الاجٟا٢ُت  ْؤلام٩اهُاث ا٢خهاصَا، ًهل لم ص
ٓعق مً ٧اُٞت صعظت بلى ٞحها الخٗلُمُت ُت ْطل٪ ؾىت، )14) للؿً ؤصوى خضا جً٘ ؤن الخُ ْعق قٍغ  الٗمل ؤصخاب م٘ الدكا

٠٢ٓ ًٖ ؤما(  .)اإلاٗىُحن ْالٗما٫ اًت جدذ ؤبغمذ ْالتي -بالٗمل اإلاخٗل٣ت الٗغبُت الاجٟا٢ُاث م  -الٗغبُت الٗمل مىٓمت ٖع
ما٫ بحن ٞغ٢ذ ٢ض م،1966 لؿىت )1( ع٢م الاجٟا٢ُت مً( 57) اإلااصة ؤن ٞىجض ا الهىاُٖت ألٖا  ًدضص: " ٖلى ههذ بط ْٚحَر
٘ ْلت ٧ل حكَغ ما٫ ص ٓػق ال التي ألٖا ِٓٚم ٢بل الجيؿحن مً بها ألاخضار حكُٛل ًج  ال الٗمغ، مً ٖكغ الشاهُت ؾً بل

ٓػق ما٫ في ألاخضار حكُٛل ًج ".  مجهم اإلاخضعظحن ٖضا ُٞما ْطل٪، ٖكغة، الخامؿت ؾً ٢بل الهىاُٖت، ألٖا

ٓػق ال -1:" ًلي ما ٖلى ههذ ْالتي م،1977 لؿىت( 7) ع٢م الاجٟا٢ُت مً( 6) اإلااصة ؤما  الجيؿحن مً ألاخضار حكُٛل ًج
ما٫ في ِٓٚم ٢بل الهىاُٖت، ألٖا ٓػق ال -2. مجهم اإلاخضعظحن ٖضا ُٞما ْطل٪ ٖكغة، الخامؿت ؾً بل  مً ألاخضار حكُٛل ًج

ِٓٚم ٢بل الجيؿحن ٗاث جدضصَا ْالتي بالصخت، الًاعة ؤْ الخُغة الهىاٖاث في ٖكغة الشامىت ؾً بل  ْال٣غاعاث الدكَغ

ٓاثذ ْلت ب٩ل الخانت ْالل عي اإلاؿل٪ في الخس٠ُٟ لِظا ْهٓغا". الخ...ص ْلي، اإلاؿل٪ م٘ ْجىا٢ًّ الٗغبي، الدكَغ  ٣ٞض الض
ٓا٠٢ ازخلٟذ حن م ٓعي، اإلاكٕغ ؤن ٞىجض الاؾخسضام، لؿً ألاصوى صالر جدضًض بكإن الٗغب اإلاكٖغ  ْاإلاٛغبي، الؿ

ٓصاوي ْا ْالؿ ٓصي، اإلاكٕغ خضص بِىما ٖام، ٖكغ الشاهُت بؿً الخض َظا خضص  بشالزت الؿً َظٍ ْاللبىاوي ْألاعصوي، الؿٗ
ٍٓتي، اإلاكٕغ ؤما ٖام، ٖكغة جي، ال٩ ٓعٍخاوي ْالبدٍغ  ْاللُبي، الٗغاقي، اإلاكٕغ ْخضصَا ٖام؛ ٖكغة بإعبٗت خضصَا ٣ٞض ْاإلا

ٓوس ي اإلاكٕغ ؤما ٖام، ٖكغة بسمؿت ْالٗماوي، ْال٣ُغيق ْؤلاماعاحي، ٖٓحن بحن محز ٣ٞض الخ  ال٣ُإ: َما ال٣ُاٖاث مً ه
ما٫ الٟالحي  الهىاعي ال٣ُإ في بِىما ٖام، ٖكغ بشالزت ألاصوى الخض ُّٞ خضص الهىاعي ٚحر اليكاٍ في الخُٟٟت ْألٖا

٘ ٗا ٣ٞض ْالُمجي(  )الجؼاثغي، اإلاكٕغ ؤما ٖام؛ ٖكغ زمؿت بلى الؿً ٞع  الؿاصؾت ؾً بلى للدكُٛل ألاصوى الخض ٞع

                                                           
م بشأى الحد اْدنٍ لسى اٖلتحاق بالعهل فٍ اْعهال الصناعَة، واٖتفاقَة رقم 1919 لسنة( 5)فإذا كانت كل هى اٖتفاقَة رقم ( 1)

م بشأى السى اْدنً لعهل 1932لسنة ( 23)بشأى تحدَد الحد اْدنٍ للقبول للعهل بالبحر، وكذلك اٖتفاقَة رقم  1920لسنة ( 7)
اْطفال دوى الرابعة عشر عام، إٖ أى هذه اٖتفاقَات عدلت  اْحداث فٍ اْعهال ؼَر الصناعَة والتٍ قد اتفقت علٍ هنع تشؽَل

م، وعدلت الثانَة 1936لسنة ( 58)لَصبح الحد اْدنٍ للتشؽَل خهسة عشر عاها؛ حَث عدلت اٖتفاقَة اْولً باٖتفاقَة رقم 
ثم صدرت اٖتفاقَة رقم . م1959لسنة ( 112)، وعدلت اٖتفاقَة الثالثة بهوجب اٖتفاقَة رقم 1937لسنة ( 60)باٖتفاقَة رقم 

والتٍ وحدت بَى الحد  -م1976والتٍ بدء نفاذها فٍ عام  –الهعدلة لهذه اٖتفاقَة ( 146)م، والتوصَة رقم 1973لسنة ( 138)
. اْدنً لسى التشؽَل فٍ جهَع القطاعات

ع الدول اْعضاء علً العهل بهدؾ رفع الحد الهعدلة لٗتفاقَة السابقة قد حثت جهٍ( 146)وهى نافلة القول أى التوصَة رقم ( 3)
البند ثانَا هى التوصَة : راجع. اْدنً للعهل تدرَجَا إلً سى السادسة عشر، كها ألحت علً ضرورة توحَد سى بدء تشؽَل اْطفال

. 06/06/1973بتارَخ  58بشأى الحد اْدنً لسى اٖستخدام، الصادرة عى هكتب العهل الدولٍ فٍ دورته  146رقم 
الهتعلق بالشـروط العاهـة لعٗقات العهـل فـٍ القطـاع الخاص ( 75/31)هـى القـانـوى الجزائرٌ رقم ( 180)فقد حددت الهادة ( 3)

سى القبول فٍ العهل بستة عشر عاها وٖ َجوز اٖستثناء علٍ ذلك إٖ بهوجب إذى هـى وزَـر العهـل و الشـؤوى اٖجتهاعَـة وفقا 
الهتعلق بعٗقات العهل الفردَة، والقانوى ( 82/6)وأكد الهشرع الجزائرٌ علٍ ذلك فٍ القانوى . لقـانـوى السابقهـى ا( 182)للهادة 

ٖ َهكى فٍ أٌ حال هى اْحوال، أى  :هى القانوى الخَر علً أنه( 15)الهتعلق بعٗقات العهل، حَث نصت الهادة ( 90/11)رقم 
سنة إٖ فٍ الحاٖت التٍ تدخل فٍ إطار عقود التههَى التٍ تعد وفقا للتشرَع و ( 16)َقل العهر اْدنً للتوظَؾ عى ستة عشر 

التعلَم الصادر بالقانوى رقم  هى قانوى 18)الهادة  هع عدم أخٗل بنص الفقرة الثانَة هى(: " 64)أها الهادة . التنظَم الهعهول بهها
عشرة سنة هَٗدَة كاهلة ، كها َحظر تدرَبهم قبل بلوؼهم اثنتٍ عشرة  ، َحظر تشؽَل اْطفال قبل بلوؼهم أربع 1981لسنة  139

وَجوز بقرار هى الهحافظ الهختص، بعد هوافقة وزَر التعلَم، الترخَص بتشؽَل اْطفال هى سى اثنتٍ عشرة إلً أربع . سنة هَٗدَة
 . "بهواظبتهم علً الدراسة سنة فٍ أعهال هوسهَة ٖ تضر بصحتهم أو نهوهم وٖ تخل
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ٓنق مً( 98) اإلااصة في هو ٣ٞض اإلاهغيق اإلاكٕغ ؤما(.  )ٖكغ ٓنق ؤخ٩ام جُب٤ُ في -َٟال ٌٗختر: " ؤن ٖلى الٗمل ٢اه   –ال٣اه
ْػق ؤْ ؾىت ٖكغة الغابٗت بلٜ مً ٧ل ق...".  ٧املت ؾىت ٖكغة ؾب٘ ًبلٜ ْلم ألاؾاس ي الخٗلُم بجمام ؾً ججا ضٍل  مً إلاٍؼ

ما٫ ؤعباب ج٣ُض لًمان الاخخُاٍ حن مً ال٨شحر ٌكتٍر الٗمل لؿً ألاصوى بالخض ألٖا عة اإلاكٖغ ٓلِم يْغ  ٖلى خه

ت جغازُو ت ؤٖمالِم مدا٫ ؤْ الهىاُٖت ميكإتهم في ؤ٦ثر ؤْ لُٟل اؾخسضامِم إلم٩اهُت بصاٍع . الخجاٍع

ٔق يماهت اإلاهغيق اإلاكٕغ ؤياٝ ٦ما  الظي الٗمل ٣ٖض بجهاء لل٣اض ي ؤظاػ بط الٗامل، الُٟل خماًت قإجها مً ؤزغ
ٓنق الًغع، َظا َبُٗت ٧اهذ ؤًا بمؿخ٣بلّ، ؤْ الُٟل بمهلخت  ًًغ ال٣ٗض َظا ؤن عؤٔ بطا الُٟل، َظا ًترمّ  طل٪ ٩ٍْ

ٓلي -الكإن طْيق ٣ًضمّ َلب ٖلى بىاء  الٗامل الُٟل خ٤ ظاهب بلى َظا(  .)ال٣اض ي بلى -ٖلُّ الٓص ي ؤْ الهٛحر ٖلى ٧ال
ٓاٖض ٣ْٞا ال٣ٗض َظا بجهاء َلب في  َاإلاا اإلاىٟغصة، باإلعاصة ٖملّ ٣ٖض بجهاء ؾلُت حُُّٗ ْالتي الٗمل، ٣ٖض في الٗامت لل٣

(    .)الٟترة َظٍ زال٫ ٖملّ بإصاء ْالتزم مُٗىت بٟترة الٗمل ٣ٖض بجهاء في بىِخّ -٦خابت -الٗمل عب بةزُاع ج٣ُض

: الٗامل بالُٟل الُبُت ْالٗىاًت الٟدو: زاهُا

اًت ّٞ ٧اهذ ؤًا للُٟل باليؿبت ْؤؾاس ي، م٨دؿب خ٤ الصخُت الٖغ  بّ، اإلادُُت الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت ْْغ

ا ْججض ٓعق مً بضء مهضَع ْلت صؾخ ٓاهحن ْاهتهاء(  )الض اًت اإلاٗىُت ؤْ بّ الهلت طاث بال٣ ٝ في الُٟل بٖغ  الْٓغ
ا ؤهّ بال الٗامل؛ الُٟل خالت في ٦ما الاؾخصىاثُت، اًت جدَٓ ْلي اإلاكٕغ اججّ الٗامل الُٟل لٖغ ٢ُٓ٘ بلى الض  مً ٖضص ج

اًت مً ؤصوى خض ٦ٟالت جًمً التي الاجٟا٢ُاث ْلُت الاجٟا٢ُت: طل٪ ْمً الٗامل، للُٟل الصخُت الٖغ  اإلاترمت( 77) ع٢م الض

غ الُبي بالٟدو ْاإلاخٗل٣ت ْلُت ْالاجٟا٢ُت الهىاٖت، في للٗمل ْالكباب ألاخضار لُا٢ت لخ٣ٍغ  اإلاخٗل٣ت( 78)ع٢م الض
غ الُبي بالٟدو ٟا٫، لُا٢ت لخ٣ٍغ ( 1) ع٢م الٗغبُت ْالاجٟا٢ُت ،( )الهىاُٖت ٚحر اإلاًِ في لالؾخسضام ْألاخضار ألَا

ٍٓاث بكإن اإلاترمت  ٖلى الاجٟا٢ُاث َظٍ ْاج٣ٟذ ألاخضار، ٖمل بكإن اإلاترمت( 18) ع٢م الٗغبُت ْالاجٟا٢ُت الٗمل، مؿخ

٢ٓٗت الُبُت، الٟدٓم لجضًت مُٗىت مٗاًحر ْي٘ : الخالي الىدٓ ٖلى بظمالِا ًم٨ً ْالتي الهٛحر ٖلى اإلا

ٓاػ ٖضم - ٟا٫ ْالكباب ألاخضار اؾخسضام ظ  ْفي نىاُٖت، ميكإة في ؾىت ٖكغ الشامىت ًٖ ؾجهم ج٣ل الظًً ْألَا

ٓنق الظي للٗمل لُا٢تهم ص٤ُ٢ َبي ٞدو ًشبذ لم ما الهىاُٖت ٚحر اإلاًِ . ألصاثّ ؾِؿخسضم

ٓنق ؤن ًجب - ٓم مً ٩ً ال َبِبا الُبي، الٟدو بةظغاء ٣ً . َبُت قِاصة بظل٪ ٍْهضع اإلاسخهت، الؿلُت ج٣غعٍ مَا

ٟا٫ ْالكباب ألاخضار لُا٢ت جٓل - ٓهّ الظي للٗمل ْألَا ِٓٚم ختى الُبي لئلقغاٝ زايٗت ًماعؾ  الشامىت ؾً بل
ٕٓ خهغ ًجب ال خُض مى٣ُي ؤمغ َْظا. ٖكغة  ٖلى ٢هٍغ ؤْ اإلاغاث مً مدضص ٖضص في الُبي للٟدو الهبي زً

                                                           
الوسَط فٍ شرح قانوى العهل ،دراسة هقارنة هع التطبَقات القضائَة لهحكهتٍ التهََز والنقض، دار : سَد هحهود رهضاى/ د( 2)

، 221م، ص 2006الثقافة للنشر والتوزَع 
. هى هرسوم الوَٖة علٍ الهال( 62)الهادة : انظر( 2)

(3)AGNES ROSET, LYSIANE THOLY, Le code du travail, Paris 1961, P.106; JEAN REVERO, JEAN 
SAVATIER, Droit du travail, 13e ed., Themis PARIS 1993, P.513  

 ج ى الناة ن بة كافُة وص له الدولـ خصواطى، ول كق لـحالصحَة عاُة الر: " هى الدستور الهصرٌ الحالٍ( 62)تنص الهادة ( 4)

ى وجالـباوى  ذلك ُكودة ، وجلـٍ الـعادل عام اظنق فى الصحٍ و أوُالصحَة والـ عاُةت الروادخر فُوة ب زم الدولـ ل و. وًالقو
......  " ى ُدرقار الـؽُلـ
. 1950دَسهبر29بهونتلاير، وبدأ نفاذهها فٍ  1946سبتهبر19تم توقَع كلتا اٖتفاقَتَى فٍ ( 5)
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 جٟهلِا ال ٞتراث ٖلى الُبُت الٟدٓم لخ٨غاع باؾخمغاع، الُٟل ًسً٘ ؤن ًجب لظل٪ ٣ْْٞا للٗمل؛ الخدا٢ّ لخٓت
. ؾىت مً ؤ٦ثر مضة

ٓا٫ ٧ل ْفي ٍٓل ًخم ؤن ًجب ألاخ ٓاء الُبي الٟدو بٖاصة َلب في الخ٤ اإلاسخهت الؿلُت جس  الخاالث في ؾ
 للُٟل، الصخُت الخالت ٖلى بٟاٖلُت ؤلاقغاٝ لًمان ْطل٪ الؿىٓيق الٟدو مغا٢بت في ؾلُتها بكإن ؤْ الاؾخصىاثُت

ٍٓل ًجب ٦ما. ٖملّ ٖلحها ًىُٓيق التي اإلاساَغ مً ْخماًخّ  مساَغ ٖلى جىُٓيق التي اإلاًِ جدضًض اإلاسخهت الؿلُت جس
غ الخانت الُبُت الٟدٓم بٖاصة ؤْ بظغاء بها لاللخدا١ ٌكتٍر ْالتي قضًضة، صخُت  للٗمل ؤْ لالؾخسضام اللُا٢ت بخ٣ٍغ

ٓٙ ختى اًت مً الخ٤ مً للٛاًت ْجد٣ُ٣ا. ألا٢ل ٖلى الٗمغ مً ْالٗكٍغً الخاصًت ؾً بل ٝ للُٟل الصخُت الٖغ  ْالْٓغ
ٍّْ ؤْ الكاب ؤْ الُٟل ًخدمل ؤال ًجب الٗمل ؾ١ٓق بلى للجز٫ْ صٞٗخّ التي الا٢خهاصًت  الٟدٓم م٣ابل ج٩ال٠ُ ؤًت ط

ٞاث ؤًت ؾضاص ؤْ الُبُت . الٗمل لغب مهْغ

ٓا٫ ٧ل ْفي  باللُا٢ت الخانت الُبُت الكِاصاث الٗمل مٟدص ي جهٝغ جدذ ًٍْ٘ ًدٟٔ ؤن الٗمل عب ًلتزم ألاخ
ٓص ٖضم جبحن التي للٗمل ؤْ لالؾخسضام ٓاو٘ ْظ ٫ٓق َبُت م .  الٗمل ؤْ الاؾخسضام صْنق جد

ٓنق مً( 33) اإلااصة ؤلؼمذ ٢ْض ٓٞغ ؤن الٗمل عب( 2003/  35) الٗماوي الٗمل ٢اه  في الُبُت ؤلاؾٗاٝ ْؾاثل لخابُّٗ ً

ق ٌؿخسضم ٦إن الٗمل م٣غ
ً
ق ممغيا

ً
ال  َبِبا ٩ًل٠ ؤْ-ٖامل ماثت ٖلى ْاخض بلض ؤْ ْاخض م٩ان في ٖمالّ ٖضص ػاص متى  -مَا

ْاء لِم ٣ًضم ْؤن بمخابٗتهم . م٣ابل صْنق ٧لّ ْطل٪  -للٗالط الالػم الض

ٓهُت آلالُاث ٦ٟالت: زالشا ٫ٓق ال٣اه :  ؤٖما٫ مً ؤصاٍ إلاا الٗاص٫ ألاظغ ٖلي الٗامل الُٟل لخه

ٓنق مً( 69) اإلااصة ههذ   ؤخض ؤْ هٟؿّ الُٟل ٌؿلم ؤن الٗمل ناخب ٖلى: " ماًلي ٖلى اإلاهغيق الُٟل ٢اه

ٓنق ٌؿخد٣ّ، مما طل٪ ْٚحر م٩اٞإجّ ؤْ ؤظٍغ ْالضًّ  باخترام الٗمل عب ًلتزم ؤن ْألانل". لظمخّ مترثا الدؿلُم َظا ٩ٍْ

ْاة مبضؤ ٓعق في اإلاؿا ْصًت ٖلى ؤؾاؾا ًغج٨ؼ ْؤن(  )جمُحز، ؤي صْنق ال٣ُمت مؿاْيق ٖمل ل٩ل الٗما٫ بحن ألاظ  ْبهخاظُت اإلاغص
ٓا٫ ٧ل ْفي. الٗامل ٓنق ؤال ًجب ألاخ ٓعق ألاصوى الخض مً ؤ٢ل الُٟل ٖلُّ ًدهل ما ٩ً  بُالن ًاصي ال ٦ما(  .)لؤلظ

 الظي الٗمل ًٖ اإلاؿخد٤ ألاظغ في الُٟل خ٤ يُإ بلى الٗمل ْعب الٗامل الُٟل بحن -الٗمل ٣ٖض –الخٗا٢ضًت الٗال٢ت
ٓاٖض بٖماال ْطل٪ -ٞٗال بّ ٢ام ٓاٖض الٗامت لل٣ (  .)الُٟل ؤصاٍ الظي الٟٗلي الٗمل م٣ابل ألاظغ باٖخباع (- )الٗضالت ْل٣

ٓنق ؤُٖى ٢ْض ٓا٫ ظمُ٘ ٖلى امخُاػ خ٤ ألاظغ في -ٖمٍغ ؤْ ظيؿّ ٧ان ؤًا -الٗامل لخ٤ اإلاهغيق الٗمل ٢اه   –اإلاضًً ؤم
٫ٓق مً  -الٗمل عب ٞاث بٗض مباقغة ْحؿخٓفى ٣ْٖاع، مى٣  طل٪ ْم٘ الٗامت للخؼاهت اإلاؿخد٣ت ْاإلابالٜ ال٣ًاثُت اإلاهْغ

 ؤعباب بحن ُٞما الخًامً مبضؤ اإلاهغيق اإلاكٕغ ؤ٢غ ٦ما(  .)ؾاب٣ا بلحها اإلاكاع الخ١ٓ٣ق َظٍ مً ٚحٍر ٢بل ألاظغ ٌؿخٓفى

                                                           
هََز فً اْجور بسبب اختٗؾ الجنس أو اْصل أو َحظر الت: " هى قانوى العهل الهصرٌ والتٍ تنص علٍ( 35)الهادة : راجع( 1)

". اللؽة أو الدَى أو العقَدة 
 .هى قانوى العهل الهصرٌ( 37)راجع نص الهادة ( 2)
تعد باطلة وعدَهة اْثر كل عٗقة عهل ؼَر هطابقة ″ :علٍ( 90/11)هى القانوى الجزائرٌ رقم ( 135)وفٍ ذلك تنص الهادة ( 3)

" ل به، ؼبر أنه ٖ َهكى أى َؤدٌ عقد العهل إلً ضَاع اْجر الهستحق عى عهل الهؤديْحكام التشرَع الهعهو
 4  G.H CAMERLYNCK, Tendances du Droit du Travail Français Contompoain, DALOZ PARIS, 1996 P.19 

. هى قانوى العهل الهصرٌ( 7)نص الهادة : راجع( 5)
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ٓنق ٦ما(  )حٗضصَم؛ خا٫ في الٗمل ما٫ ًٖ الٗمل عب لّ جىاػ٫ق مً ٩ً  فى مّٗ مخًامىا -بًِٗا ؤْ ٧لِا  -بلُّ اإلاؿىضة ألٖا
ٓٞاء ٓنق ًٟغيِا التي الالتزاماث مً ْٚحٍر للٗامل ؤظغ مً مؿخد٤ َٓ بما ال  -الخ٤ َظا باؾخد٣ا١ ًسل ال ٦ما(  .)ال٣اه

(   .)بٞالؾِا ؤْ بٚال٢ِا ؤْ جهُٟتها ؤْ اإلايكإة خل -ألاظغ

٫ٓق الخغيق ْمً ْلت بالٗملت الٗامل للُٟل اإلاؿخد٤ ألاظغ ًاصٔ ؤن ًجب ؤهّ بال٣ ٓها اإلاخضا ٓنق ْؤن ٢اه  ؤخض في طل٪ ٩ً

(  .)للمك٣ت حٗغيّ ؤْ ؤظٍغ ال٢خًاء ه٣ٟاث ؤًت الُٟل ًخدمل ال ختى م٩اهّ، ْفى الٗمل ؤًام

ٌٍٓ في الخ٤: عابٗا : الٗمل بناباث ًٖ الخٗ

ٟا٫، لٗمالت اإلاخٗل٣ت اإلااقغاث ؤَم مً ٌٗختر الٗمل إلناباث الخٗغى بن"  ٟا٫ مً% 6,5 بن خُض ألَا  الٗاملحن ألَا
ٓا ْح الٗمل، ؤزىاء إلاِامِم ؤصائهم زال٫ ٖمل إلناباث حٗغي ٓعق بحن ؤلاناباث جل٪ ْجترا ح ٦ؿ  بلى بياٞت ْعيٓى؛ ْظْغ

ٟا٫ بنابت ٓبت ؤْ بدؿمم ألَا ٔق بناباث ؤْ هٍؼ٠ ؤْ الخىٟـ نٗ  آزغ ظاهب مً ؤما ظاهب مً َظا(  ".)مسخلٟت ؤزغ
ق ل٩لحهما ؤْ اإلاٗىٓيق ؤْ الجؿضي للٗى٠ الٗامل الُٟل حٗغى

ً
 ؤْ الٗمل في ػمالثّ مً ؤْ الٗمل، ناخب ٢بل مً مٗا

ٟا٫ اؾخسضام. مِٗم ًخٗامل الظًً الؼباثً ٓا٢٘، في زُحرة، مك٩لت هي الؿً نٛاع ألَا ٟا٫ ٞةن ال ق ألانٛغ ألَا
ً
 ؤ٦ثر ؾىا

اثُت، للمساَغ ٖغيت ا ْال٨ُمُاثُت، الٟحًز ٫ٓق آلاعاء ْازخالٝ ال٣ًاثُت ألاخ٩ام لخًاعب مىٗا ْٚحَر  في الٗامل ؤخ٣ُت خ
ًٍّٓ ٓاصر هدُجت بناباث مً ًهِبّ ٖما حٗ ا، اإلاِىت خ  ؾً ٖلى ْالٟلؿُُجي ْألاعصوي اإلاهغيق اإلاكٕغ خغم ْؤزُاَع

ٓاٖض لُت ٢ ٓنق يغع؛ مً بالٗامل ًلخ٤ ْما اإلاِىت ؤزُاع ًٖ الٗمل ناخب مؿْا ٫ٓق في الخ٤ الٗامل للُٟل ٩ُٞ  الخه

ٌٍٓ ٖلى (  .)بّ لد١ الطي الًعع ل٩ل ٧امل حٗ

ٓمي الٗمل ؾاٖاث جدضًض: زامؿا ٓعي الُ (  :)لؤلَٟا٫ باليؿبت ْألاؾب

ٓمي الٗمل ؾاٖاث لخدضًض ٓعي الُ ٓٞاء ٖلى ٢ْضعجّ للٗامل الصخُت الخالت ٖلى ؤزٍغ ْألاؾب  الٗاثلُت بالتزاماجّ ال
ا ظاهب بلى َظا ْالاظخماُٖت، ٓامل ؤخض اٖخباَع  إلاا الٗمل؛ ْجىُٓم الٗامل، ٢ضعاث مً الٗمل عب اؾخٟاصة خؿً ٖ

٢ْاث ج٣ابل الٗمل ؾاٖاث ٧اهذ  في ألازغ ُٖٓم مً لِا إلاا ٖجها ٚجى ال التي الٗامل، بها ًدٓى ؤن ًجب التي الغاخت ؤ
 مً ٧ل ٖلى اخترامّ ٣ً٘ التزام ؤًًا َٓ بل ٣ِٞ، خ٣ا لِـ الُٗلت ْ بالغاخت الخمخ٘ ٞةن الٗامل صخت ٖلى الخٟاّ
ٓػق ال ْبالخالي الٗمل؛ ْعب الٗامل ٌٍٓ ًج ٫ٓق ًجب ٧ان التي الُٗلت حٗ  ٦ْظل٪ آزغ، مالي م٣ابل بإي ؤْ بإظغ ٖلحها الخه

ٓم في ٌكخٛل الظي للٗامل ًد٤ ٓهُت الغاخت ً ًٍُٓت بغاخت الخمخ٘ ال٣اه ٓػق ال ٦ظل٪ لِا، ممازلت حٗ  -ٖجها الخىاػ٫ق ًج

                                                           
 .العهل الهصرٌهى قانوى ( 8/1)نص الهادة : راجع( 1)
. هى قانوى العهل الهصرٌ( 8/2)راجع نص الهادة ( 2)

 .هى قانوى العهل الهصرٌ( 9)راجع نص الهادة ( 3)
 .هى قانوى العهل الهصرٌ( 38)راجع نص الهادة ( 4)
 /http://ar.wikipedia.org  :     راجع الرابط التالٍ( 5)

ونار حلوٍ ؛ 285م، ص 1983التأهَنات اٖجتهاعَة، هطبعة هخَهر، بدوى دار نشر الهرجع فٍ أحكام : هحب الدَى سعد/ د( 6)

، رسالة درا ة وقارنةم، 2000ل نة ( 7)الفل طُنٍ  رقم ل  قانوى العول فٍ ظل  أحكام  عوُض إصابات العو: عبد اهللا عدوٌ
. 17: 16م، ص 2008فلسطَى، -كلَة الدراسات العلَا، جاهعة النجاح-هاجستَر

الوقت الذٌ َكوى فَه العاهل تحت : "ساعات العهـل بأنها( 2003/  35)هى هى قانوى العهل العهانٍ رقم ( 1)ت الهادة عرؾ( 7)

 ."تصرؾ صاحب العهل وٖ تدخل فَه فترات الراحة
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٢ْاث ؤْ الُٗلت ٓنق-بًِٗا ؤْ ٧لِا الغاخت ؤ ٓػق ال ٦ما طل٪، بٛحر ٣ًط ي قٍغ ؤْ اجٟا١ ٧ل باَال ٩ٍْ ا ًج  في بال بعظاَئ
. الاؾخصىاثُت الخاالث

ٍٓ ٖلي الكا١ الٗمل ْجإزحر الجؿضي ْبيُاهّ الُٟل لُبُٗت ْهٓغا  مً( 66) اإلااصة نُٛذ ٣ٞض ْالجؿضي، ال٣ٗلي هم
ٓنق ٓػق ال: " الخالي الىدٓ ٖلى م،1996 لؿىت( 12) ع٢م اإلاهغيق الُٟل ٢اه ٓم في ؾاٖاث ؾذ مً ؤ٦ثر الُٟل حكُٛل ًج  الُ
ِٖٓا في ج٣ل ال ْالغاخت الُٗام لخىا٫ْق ؤ٦ثر ؤْ ٞترة الٗمل ؾاٖاث جخسلل ؤن ٍْجب  َظٍ ْجدضص ْاخضة، ؾاٖت ًٖ مجم

ٟا٫ حكُٛل ٍْدٓغ. مخهلت ؾاٖاث ؤعب٘ مً ؤ٦ثر الُٟل ٌكخٛل ال بدُض الٟتراث ؤْ الٟترة  ؤْ بياُٞت ٖمل ؾاٖاث ألَا
ُٖٓت الغاخت ؤًام في حكُٛلِم ٓنق مً( 76/2) اإلااصة في خٓغ ٣ٞض الٗماوي اإلاكٕغ ؤما(.  ...")الغؾمُت الُٗالث ؤْ ألاؾب  ٢اه

 باقي في اإلاهغيق اإلاكٕغ م٘ اج٤ٟ ٢ض ٧ان ْبن مخهلت، ؾاٖاث ؾب٘ مً ؤ٦ثر الٗمل م٩ان في الخضر الٗامل ب٣اء الٗمل،

ٓاعصة ألاخ٩ام ٓنق مً( 66) باإلااصة ال ٓا٫ ٧ل ْفي. الُٟل ٢اه ٓػق ال -ٖماوي ٖمل( 77) للماصة ٣ْٞا  -ألاخ  الخضر حكُٛل ًج
ٓاُٖض بٗض الٗمل م٩ان في بب٣اٍئ ؤْ بياُٞت لؿاٖاث ٓػق ال ٦ما لّ، اإلا٣غعة اإلا  الُٗالث ؤْ الغاخت ؤًام في حكُٛلّ ًج
(  .)الغؾمُت

ْاث بجاخت: ؾاصؾا : اإلاِىُت ْالخماًت الؿالمت ؤص

 ًلتزم لظل٪ الٗمل، لهاخب الخابٗت الٗمل بِئت في بها اإلا٩ل٠ اإلاِام-ٖمٍغ ؤْ ظيؿّ ٧ان ؤًا -الٗامل ًماعؽ 
ٓٞحر الٗمل عب ًلتزم ٦ْظل٪ لِا، ًخٗغى ؤن اإلادخمل ألازُاع ٧اٞت مً الٗامل بدماًت ألازحر  ج٨ٟل التي الٓؾاثل ٧اٞت بخ

ٓاصر مً ؾالمخّ (    .)اإلاِىت ْؤمغاى الٗمل خ

ٖٓت: " بإجها اإلاِىُت الؿالمت ْحٗٝغ ٓٞحر جاصٔ التي ْالخضابحر ْؤلاظغاءاث ألاهٓمت مجم  للٗاملحن اإلاِىُت الخماًت لخ
ْلت ْاإلايكإة الٗما٫ ٖلى ْآلاالث اإلاٗضاث زُغ مً ْالخض ٕٓ مى٘ ْمدا ٓاصر ٢ْ ْثها، مً الخ٣لُل ؤْ الخ ٓٞحر خض  الجٓ ْج

(  ".)الٗمل ٖلى الٗما٫ ٌؿاٖض الظي الؿلُم المُىي

                                                           
ست  َحظر تشؽَل الطفل أكثر هى: " هى قانوى العهل الهصرٌ والتٍ تضهنت اِتٍ( 101)وتطابق هذه الهادة نص الهادة ( 1)

ساعات َوهَا، وَجب أى تخلل ساعات العهل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ٖ تقل فٍ هجهوعها عى ساعة واحدة، وتحدد هذه 
الفترة أو الفترات بحَث ٖ َشتؽل الطفل أكثر هى أربع ساعات هتصلة، وَحظر تشؽَل الطفل ساعات عهل إضافَة أو تشؽَله فٍ أَام 

". وفٍ جهَع اْحوال َحظر تشؽَل الطفل فَها بَى الساعة الثاهنة هساء والسابعة صباحا. لعطٗت الرسهَة الراحة اْسبوعَة وا
هى قانوى ( 68/2)وهها َحسب للهشرع العهانٍ فٍ تحدَد ساعات العهل الَوهٍ هراعاته لخصوصَة شهر رهضاى الكرَم فٍ الهادة 

ساعة فٍ اْسبوع وذلك بالنسبة إلً  36هضاى ست ساعات فٍ الَوم أو وَكوى الحد اْقصً لساعات العهل فٍ شهر ر" العهل 
 "العهال الهسلهَى

-أها بالنسبة لحق الطفل العاهل فٍ الحصول علٍ اْجازة السنوَة فبعد أى أقر الهشرع العهانٍ حق العاهل فٍ الحصول علَها( 2)

هى ذات القانوى حظر تجزئة هذه اْجازة ( 62)ْجازة فٍ الهادة هى قانوى العهل، وإجازته لتجزئة هذه ا( 61)فٍ الهادة  -بوجه عام
هى قانوى العهل ( 61/5)ودعها لحق العاهل الحدث فٍ الحصول علٍ حقه فٍ التعلَم تضهنت الهادة . بالنسبة للعهال اْحداث

َوها فٍ السنة ْداء اٖهتحاى  خهسة عشر -5: .... َستحق العاهل أجازة خاصة بأجر شاهل علً النحو اِتٍ : " العهانٍ ها َلٍ
". وذلك بالنسبة إلً العاهل العهانٍ الهنتسب للدراسة بإحدي الهدارس أو الهعاهد أو الكلَات أو الجاهعات

ل أدارة العاوة لل حلُالههنَة ، أحد هنشورات هة وثَقة السٗ: للهزَد عى أههَة وسائل السٗهة فٍ حهاَة العاهل راجع( 3)

. وها بعدها 6الَهى، ص  -ركز الوطنٍ للوعلووات الو، والدرا ات
 http://aleppo ‐eng.org/vb/showthread.ph: راجع( 4)

آونة ل وذلك ب وفُر بُئات عوأنساى، وة وصحة سٗالعلم الذٌ ُه م بالحفاظ علً : " وة والصحة الوهنُة بأنهاـٗكوا  عرؾ ال  
جراءات والقواعد والنظم فٍ ٔوجووعة وى ا: اض الوهنُة أو بعبارة أخري هٍصابات أو اْورٔخالُة وى و ببات الحوادث أو ا

هوقع : راجع" ) صابة والحفاظ علً الوو لكات وى خطر ال لؾ والضُاعٔن اى وى خطر أإطار  شرُعٍ  هدؾ إلً الحفاظ علً ا
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: لؤلَٟا٫ اللُلي الٗمل خٓغ: ؾابٗا

ت الخماًت حؿخلؼم ٍع ٟا٫ لخماًت الالػمت الخضابحر اجساط الٗامل للُٟل الًْغ  بصخت ًًغ الظي اللُلي الٗمل مً ألَا

ٓنق مً( 66) اإلااصة في لؤلَٟا٫، اللُلي الٗمل خٓغ ٖلى الىو ْعص ٣ٞض لظل٪ ْؤزال٢ّ؛ الُٟل  ْفي ،( )اإلاهغيق الُٟل ٢اه

ٓنق مً( 76/1) اإلااصة ٓنق مً( 28) اإلااصة ْفي ،( )الٗماوي الٗمل ٢اه ( 2) اإلااصة في ألامغ ٦ْظل٪ ؛( ()90/11) ع٢م الجؼاثغيق ال٣اه
ْلُت الاجٟا٢ُت مً ْلي الٗمل ماجمغ ٢ْغاع م؛1919 لؿىت( 6) ع٢م الض ٟا٫ خماًت بكإن الض  ٦ْظل٪ م؛1945 في الهاصع ألَا

ْلُت الاجٟا٢ُت مً( 2) اإلااصة  البدغ ٖما٫ خماًت بكإن م1976 لؿىت( 153) ع٢م ْالخٓنُت م؛1946 لؿىت( 79) ع٢م الض
م ْٖلى. الكباب ٍٓاث بكإن م1966 لٗام( 1) ع٢م الٗغبُت الاجٟا٢ُت مً( 49) اإلااصة ؤن مً الٚغ  مً( 15) ْاإلااصة الٗمل، مؿخ

جي للمكٕغ ؤظاػجا ؤجهما بال الخٓغ، َظا جًمىخا ٢ض ألاخضار، ٖمل بكإن( 18) ع٢م الٗغبُت الاجٟا٢ُت  ٌؿدشجي ؤن الَٓ

ما٫ بٌٗ ْصة لٟتراث ألٖا ٓص ما ًدضص ْؤن مدض ٝ ْي٘ م٘ ًخماش ى إلاا َب٣ا اللُل بٟترة اإلا٣ه ْغ (  .)بلض ٧ل ْْ

٫ٓق هاٞلت ْمً  ٓنق مً( L213-1-1)  اإلااصة في بىهّ اللُلي الٗمل ٖٝغ ٢ض الٟغوس ي اإلاكٕغ ؤن ال٣  الٗمل ٢اه
ٔق ؾاٖاث حؿ٘ ْمضة لُلُا، ٖمال ٌٗختر نباخا ْالؿاصؾت لُال الخاؾٗت الؿاٖت بحن ما ٖمل ٧ل ؤن ٖلى الٟغوس ي  ؤزغ

 ْبن. نباخا الخامؿت بلى اللُل مىخه٠ بحن مضة الخاالث ٧ل في ٍْضزل نباخا، ْالؿابٗت لُال الخاؾٗت بحن ما مخخابٗت
ٟا٫ حكُٛل اؾخصىاءًق ؤظاػ ٢ض اإلاكٕغ َظا ٧ان عة خاالث في لُال ألَا  ٚحر البالٛحن الٗما٫ ٧ان بطا-الاؾخعجا٫ ؤْ الًْغ

ٍٓٞغً ٢ٓاًت بلى تهضٝ التي اإلاا٢خت لؤلٖما٫ باليؿبت-خاال مخ ٓاصر مً ال ٓاصر هخاثج إلنالح ؤْ خالت خ ٓا٢ٗت الخ  ٖلى ال
ًٍِٓم ًخم ؤن . ؤؾابُ٘ زالزت ؤظل في مىاؾبت عاخت بٟترة حٗ

ق
ً
ٟا٫ اؾخٛال٫ مىاًَت: زامىا :   ال٣ؿغيق الٗمل في ألَا

ٟا٫ اؾخٛال٫ ٌٗض ٓعة ، ال٣ؿغيق الٗمل في ألَا ٓعق خُض مً ألا٢ضم الُٟل خ٤ في ؤلاظغامُت اله ٓة، ْألا٦ثر الِٓ  ٢ؿ

ىّ مً الُٟل ه٣ل ًخم ؤن بٗض زانت ٔق ؤما٦ً بلى ْجغخُلّ ألانلي مَٓ ْلت صازل ؤزغ  زاعظِا ؤْ( اإلاضن في ٧الٗمل) الض
ما٫ ؤْ اإلاجزلُت الخضمت في للٗمل ْهُت ألٖا ٓلحن الض٫ْق ؤبىاء ٖجها ًذجم التي الض ٓعة َظٍ بَاع في ٍْضزل. بلحها اإلاى٣  اله

ٟا٫ اؾخٛال٫ ٓع، بإ٢ل الهىاٖت في ٦ٗمالت ألَا م ألاظ ٓعة ٚع  بهم الؼط ًخم التي الهىاٖاث مً ال٨شحر في الٗمل ؤما٦ً زُ

ٓعف ْاإلاىاظم اإلاهاو٘ في ٧اؾخسضامِم ٞحها ٍْت ْال م. الُض ٓعة َظٍ حٗض ؾب٤ ما ْبٚغ ٓعق ؤٌؿغ مً اله  ًم٨ً التي اله
                                                                                                                                                                                     

ُهدؾ ل وجا: " بأنها، هنُةالهـة والصحة وـٗال عرفت كوا (  http://www.education.gov.bhدلَل السٗهة والصحة الههنَة  

ال قنُة أو الشخصُة الوؤدُة إلً هذه ل وعالجة العواول أو شروطه وى خٗل إلً حواُة العاولُى وى وخ لؾ الوخاطر الور بطة بالعو
الهركز : راجع". )الدائم بصحة بدنُة وعقلُة واج واعُة ونا بةل ُوفر  و ع العوال وشروطه بشكل الوخاطر و ح ُى بُئة العو
 .( .http://www.salama-libya-orgالوهنُة العالهٍ للصحة والسٗهة 

تشؽَل اْطفال فَها بَى الساعة الثاهنة هساء والسابعة  وفٍ جهَع اْحوال ٖ َجوز: " ... حَث نصت فقرتها اْخَرة علٍ  1))

.   وى العهل الهصرٌهى قاى( 101)وتطابق هذه الفقرة، الفقرة اْخَرة هى الهادة . "صباحا

ٖ َجوز تشؽَل اْحداث الذَى تقل سنهم عى ثهاى عشرة سنة فَها بَى الساعة السادسة هساء والسادسة : " والتٍ تنص علٍ( 2)

 .". صباحاً وٖ تشؽَلهم تشؽًَٗ فعلَاً هدة تزَد علً ست ساعات فٍ الَوم الواحد 
سنة كاهلة فٍ أٌ عهل ( 19) الجنسَى الذَى َقل عهرهم عى تسعة عشرٖ َجوز تشؽَل العهال هى كٗ: " والتٍ تنص علٍ( 3)

. ″لَلٍ
َجوز أى َتضهى تشرَع كل دولة، استثناءا بعض : " علً أنه 1966لعام ( 1)هى اٖتفاقَة العربَة رقم ( 49)حَث نصت الهادة ( 4)

) هى اٖتفاقَة العربَة رقم ( 15)أها الهادة ". ْعهالاْعهال هى اْحكام الخاصة بساعات العهل لٗعتبارات الهتعلقة بطبَعة هذه ا
َحدد : 2. َحظر تشؽَل الحدث لَٗ، وَجوز للتشرَع الوطنٍ أى َستثنٍ بعض اْعهال لفترات هحدودة: 1:" فقد نصت علً( 18

". التشرَع الوطنٍ لكل دولة الهقصود باللَل طبقا لها َتهاشً هع وضع و ظروؾ كل بلد
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٫ مداؾبت ٟا٫ اؾخٛال٫ ًٖ اإلاؿْا ٫ٓق ألَا ًٍٓاث ٖلى الٗمل مً اإلاؿخُٟض مً ؤْ مىّ ْالخه  ِٞظٍ اإلاىاؾبت؛ الخٗ
ٓعة ٓاؾُت ا٦دكاِٞا ًم٨ً لالججاع اله ٓمُت الغ٢ابت ؤخ٩ام ب ٓنق ؤن اإلادخمل الٗمل ؤما٦ً ٖلى البؿُُت الخ٩  مٓيٗا ج٩

ٟا٫ الؾخٛال٫ .  ٞحها ألَا

 ؾىت 18 الخضر لؿً ألاصوى الخض ٣ًل ؤن م1973 لؿىت( 138) ع٢م الاؾخسضام لؿً ألاصوى الخض اجٟا٢ُت خٓغث ٢ْض
٫ٓق ٕٓ ؤي في لل٣ب ٓإ مً ه  بؿبب ألاخضار ؤزال١ ؤْ ؾالمت ؤْ صخت للخُغ ٌٗغى ؤن ًدخمل التي الٗمل ؤْ الاؾخسضام ؤه
ٝ ؤْ َبُٗخّ     )الاجٟا٢ُت مً 3 للماصة ٣ْٞا. )ٞحها ًاصٔ التي الْٓغ

ْلُت لٗملا مىٓمت ؤن بالظ٦غ ْالجضًغ ْلُت ثجٟا٢ُاالا مً الٗضًض ببغام في هجخذ ٢ض الض  الُٟل بدماًت اإلاٗىُت الض

ا الؿال٠ الاجٟا٢ُاث بجاهب –طل٪ ْمً ال٣ؿغيق الٗمل مً  ؤؾٓء خٓغ نبكإ م1999 لؿىت 182 ع٢م الاجٟا٢ُت-ط٦َغ

ٟا٫، ٖمالت ؤق٩ا٫ ٓعٍت ْؤلاظغاءاث ألَا ٓعق ؤؾٓء مً ٌٗض-3م-الاجٟا٢ُت لِظٍ ٣ْْٞا(  )؛ٖلُُا ءلل٣ًا الٟ  ٖمل ن
ٟا٫ ٓاعصة ألَا :  ًلي ما ال

ٟا٫ ٦ـبُ٘ ١؛بالغ لكبُُتا اإلاماعؾاث ؤْ الغ١ق ؤق٩ا٫ ٧اٞت: ؤ ٓصًت بهم ْالاججاع ألَا  ْالٗمل ْال٣ىاهت الضًً ْٖب
 الـمؿلخت؛ الجزاٖاث ٞي الؾخسضامِم لؤلَٟا٫  ؤلاظباعيق ؤْ ال٣ؿغيق الخجىُض طل٪ ٞي بما ؤلاظباعي، ؤْ ال٣ؿغيق

غاى ٖغيّ ؤْ حكُٛلّ ؤْ َٟل اؾخسضام: ب   بباخُت؛ ْىٖغ ؤصاء ؤْ بباخُت ؤٖما٫ إلهخاط ؤْ الضٖاعة، أٚل

ْلت ٖغيّ ؤْ جكُٛلّ ؤْ َٟل اؾخسضام: ط  خضص الظي بالك٨ل اإلاسضعاث بهخاط ؾُما الْ ،ٖتْمكغ ُٚغ ؤوكُت إلاؼا
ْلُت اإلاٗاَضاث ٞي . بها ْالاججاع الهلت طاث الض

ما٫: ص ٝ بٟٗل ؤْ َبُٗتها بٟٗل صيجا ؤن ًغظـذ التي ألٖا ٟا٫ بصخت ؤلايغاع بلى ٞحها، جؼا٫ْق التي الْٓغ  ؤْ ألَا
٦ِٓم؛ ؤْ  بإزال٢ِم   بؿل

ق
ً
: للُٟل ألازال٢ُت الخماًت: جاؾٗا

٢ّٓ ٦ٟالت ًٖ ؤَمُت للُٟل ألازال٢ُت الخماًت ج٣ل ال  ٔق خ٣  ْالىٟؿُت؛ الجؿضًت ْخماًخّ-الظ٦غ ؾالٟت  –ألازغ

عة بلى ؤلاقاعة ٖلى الاؾخسضام، لؿً ألاصوى الخض بكإن م1973 لؿىت( 138) ع٢م الاجٟا٢ُت مً( 3) اإلااصة خغنذ لِظا  يْغ
ما٫ في حكُٛلّ ْخٓغ الُٟل خماًت ٝ ؤْ َبُٗتها بؿبب ًدخمل التي ألٖا . للخُغ الُٟل ؤزال١ حٗغى  ؤن ؤصائها ْْغ

 لؤلَٟا٫ ٌؿمذ ؤال ْظٓب ٖلى م،1959 لٗام الُٟل خ١ٓ٣ق بٖالن مً الخاؾ٘ اإلابضؤ جًمً ْؤن ؾب٤ الىهج َظا ْٖلى
ٍٓ ٌٗترى ؤْ بصخخّ ًًغ ٖمل ؤي في بالٗمل  مً الشالشت اإلااصة ألامغ َظا ٖلى خغنذ ٦ْظل٪ ألازالقي، ؤْ الخل٣ي هم

ْلُت الاجٟا٢ُت (          .)م1919 لؿىت( 182) ع٢م الض

 

 

                                                           
. م2000نىفوبر  19النفاذ فٍ حُز تفاقَة دخلت هذه اٖ( 1)

فاطهة شحاتة أحهد /؛ د104، ص 1993تنظَم العهل لٓحداث، دار النهضة العربَة، : هحهد أحهد إسهاعَل/ د: للهزَد راجع( 2)

. 295ص  1وها َلَها، هاهش  294هركز الطفل فٍ القانوى الدولٍ العام، رسالة الدكتوراه السابقة، ص : زَداى
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ْعٍ الال٨ترْوي الٗمل: ٖاقغا ٟا٫ ٖمالت مك٩لت في ْص :  ألَا

ْلذ ؤن ؾب٤ ٓماث قب٩اث اؾخٛال٫ في الُٟل خ٤"بــ حؿمُخّ ًم٨ً ما ؾاب٤ بدض في جىا  ،"ْالتربذ الٗمل في اإلاٗل
 خُاة ٖ ي باإلًجاب جى٨ٗـ اإلاؼاًا مً الٗضًض مً الال٨ترْوي بالٗمل ٌؿمى ما ؤْ بٗض ًٖ الٗمل آلُت ٖلُّ جىُٓيق إلاا هٓغا

ظّ ٖلى جترجب التي اإلاكا٧ل مً ال٨شحر ْج٣ُّ الُٟل  الجؿضًت ؾالمخّ تهضص ْالتي الخ٣لُضًت الٗمل بِئاث في للٗمل زْغ
 الٗمل ازخُاع ٖلى ٢ْضعجّ بٗض، ًٖ ٖملّ بجاهب صعاؾخّ مخابٗت للُٟل ًم٨ً ؤهّ ظاهب بلى َظا ْألازال٢ُت، ْالىٟؿُت

ّٞ؛ ٢ضعاجّ م٘ ًدىاؾب الظي ْغ ٓماث قب٩اث ٖتر ؤلال٨ترْوي الٗمل ًمشل ٦ما ْْ  جدمل ٖلى الُٟل لخضٍعب ٞغنت اإلاٗل
ٓلُت باء في ْاإلاكاع٦ت اإلاؿئ  ْؤن ؾب٤ ٦ما الخ٣لُضي الٗمل لؿلبُاث الخٗغى صْنق لؤلؾغة، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألٖا

. ؤقغها

ٓا٢٘، ؤعى في الٟغى َظا جُب٤ُ ؤن ال٣اعتق ٖلى ًسٟى ال ؤهّ بال ٓاٞغ ٌؿخلؼم ال ت ج  لىٓم الخ٣جي بالجاهب مٗٞغ
ٓماث ٓماث ببٌٗ ؤلاإلاام ظاهب بلى َظا اإلاٗل ما٫ ببٌٗ الخترة ؤْ الٟىُت اإلاٗل  َْٓ بٗض، ًٖ ْؤصائها للخىُٟظ ال٣ابلت ألٖا

ٓاٞغ ال ما ٓظّ الٗغبي ؤْ اإلاهغيق للُٟل ًخ (    .)للٛاًت ي٤ُ هُا١ ٖلى بال ٖام ب

ق
ً
( لّ ْاإلاضهُت الجىاثُت الخماًت: )الٗامل للُٟل الخماثُت الىهٓم مسالٟت ٖلي ال٣ٗاب: ْؤزحرا

٢ُٓ٘ الٗامل، الُٟل ْخماًت مداباة بلى جمُل ْالتي آلامغة الىهٓم مسالٟت ٖلى ًترجب   الصخو ٖلى ال٣ٗاب ج

٢ٓ٘ الجؼاء  –ًسخل٠ ْالظي لِا؛ اإلاسال٠ ٕٓ بدؿب-اإلاسال٠ ٖلى اإلا   مسالٟتها؛ جمذ التي ال٣اٖضة ه

ٓص ؤخض َٓ الٗمل ٣ٖض ؤن ألانل بن ْخُض ُّ بحن مخباصلت التزاماث جغجب التي اإلاٗاْيت، ٣ٖ  ْعب الٗامل-َٞغ

ٗت ال٣ٗض ؤن ل٣اٖضة ًسً٘ ْالظي(  )-الٗمل ٓػق ٞال اإلاخٗا٢ضًً، قَغ حن، باجٟا١ بال حٗضًلّ ال ه٣ًّ، ًج  ؤْ الُٞغ
ٓن، ٣ًغعَا ألؾباب  الىهٓم مً بالٗضًض الٗامل الهٛحر مهلخت لخماًت جضزل ٢ض اإلاكٕغ ؤن عؤًىا ؤن ؾب٤ ٢ْض ال٣اه

ٓػق ال ٞةهّ ْبالخالي آلامغة،  ل٩ل ظؼاء البُالن ٧ان ْبال-ْمهالخّ الٗامل للهٛحر خماًت ْطل٪ -ًسالِٟا ما ٖلى الاجٟا١ ًج

                                                           
ثر التقدم التكنولوجً : خالد السَد هحهد عبد الهجَد/ د: واَجابَاته وسلبَاته راجع( العهل عى بعد)زَد عى العهل اٖلكترونٍ للم( 1)

أحكام عقد العهل عى بعد، : م؛ وله أَضا2011جاهعة عَى شهس،  -علً تطور أحكام عقد العهل، رسالة دكتوراه، كلَة الحقوق
عٗ فاروق صٗح عزام، الهسئولَة القانونَة فً عقد العهل عى بعد، دراسة هقارنة بَى / م؛ د2014، هكتبة القانوى واٖقتصاد للنشر

التجارب الدولَة : م؛ هنَرة بنت هحهد العسَر2013ٌجاهعة حلواى،  -القانونَى الهصري والفرنسً، رسالة دكتوراه، كلَة الحقوق
رات الهؤسسة العاهة للتدرَب التقنٍ والههنٍ بالههلكة العربَة السعودَة فٍ تطبَق نظام العهل عى بعد والعهل الجزئٍ، أحد هنشو

، ورقة عهل هقدهة ضهى ندوة تنظَم البَئة التشرَعَة لنظام العهل الجزئٍ والعهل عى بعد للهرأة فٍ الههلكة 2010-هـ 1432
هـ؛ 1429عهل عى بعد،  استثهار الهستقبل، ال: هـ؛ عبَر بنت هحهد الدرَب1432ٍ -م  2010العربَة السعودَة جاهعة الهلك سعود 

اٖدارة العاهة اٖلكترونَة وأثرها علً النظام القانونً للهرفق العام وأعهال هوظفَه، هجلس النشر العلهٍ ، :داود عبدالرزاق الباز /د
الههلكة العربَة  استشراؾ إهكانَات تطبَق أسلوب العهل عى بعد فٍ: صالح بى سلَهاى الرشَد/ م؛ د2004جاهعة الكوَت، 

م؛   2005 -هـ1426، العلوم أدارَة ، الرَاض،  18السعودَة، هجلة جاهعة الهلك سعود، م 
Henri MAHE ,dictionnaire de gestion,économica édition,paris,1998. 

جز العهل الهكلؾ به بدقة، وفقاً وهى هذه اٖلتزاهات، َلتزم العاهل بأداء العهل فٍ الزهاى والهكاى الهحدد فٍ العقد، وأى َى( 2)

ْصول الههنة ووفق تعلَهات صاحب العهل، إذا لم َكى فٍ هذه التعلَهات ها َخالؾ العقد أو القانوى أو النظام العام واِداب، وأى 
تسلم إلَه أو  َعتنٍ عناَة الشخص الهعتاد كافَة باِٖت واْدوات وكذلك الهستندات وأَة أشَاء أخري تكوى ههلوكة لصاحب العهل

توضع تحت تصّرفه، وأى َقوم بجهَع اْعهال الٗزهة لسٗهتها؛ هذا إلٍ جانب عدد هى اٖلتزاهات اْخري؛ أها التزام رب العهل 
.  هى قانوى العهل الهصرٌ( 57، 56، 32)الرئَسٍ فَتهثل فٍ دفع هقابل ذلك العهل، وتوفَر أدوات أدائه؛ راجع الهواد 
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ٓاػ لٗضم ْلُّ، ؤْ الُٟل الكٍغ بهظا عض ي لٓ ختى مسال٠، قٍغ ٓها لّ اإلا٣غعة الخ١ٓ٣ق ًٖ الٗامل جىاػ٫ق ظ (  .)٢اه
ٓنق مً( 5) اإلااصة ههذ ٣ٞض لظل٪ ٓنق َظا ؤخ٩ام ًسال٠ اجٟا١ ؤْ قٍغ ٧ل باَال ٣ً٘: "  ؤن ٖلى اإلاهغيق الٗمل ٢اه  ال٣اه

 ؤْ مؼاًا بإًت الٗمل َْؿخمغ. ُّٞ اإلا٣غعة الٗامل خ١ٓ٣ق مً اهخ٣انا ًخًمً ٧ان بطا بّ، الٗمل ٖلى ؾاب٣ا ٧ان ْلٓ
ٍ ٓنق ؤًٞل قْغ ٓص فى ج٣غعق ؤْ م٣غعة ج٩ ا ؤْ ألاؾاؾُت ألاهٓمت ؤْ الجماُٖت ؤْ الٟغصًت الٗمل ٣ٖ ٓاثذ مً ٚحَر  ل

 الٗمل ٖض ًٖ الىاقئت الٗامل خ١ٓ٣ق مً ببغاء ؤْ اهخ٣انا جخًمً مهالخت ٧ل باَلت ْج٣٘. الٗٝغ بم٣خط ى ؤْ اإلايكإة،

اهّ مضة زال٫ ش مً ؤقِغ زالزت زال٫ ؤْ ؾٍغ ٓنق َظا ؤخ٩ام جسال٠ ٧اهذ متى اهتهاثّ جاٍع ".   ال٣اه

ٓػق ؤهّ بال ٓص في الك٪ ًٟؿغ ٦ما. الٗامل للُٟل ؤنلر طل٪ ٧ان بطا الؿاب٣ت ألاخ٩ام مسالٟت ٖلى الاجٟا١ ًج  ال٣ٗض بى

جي اإلاكٕغ ؤعس ى ٦ما. الهٛحر الٗامل إلاهلخت ٓاٖض ًسال٠ مً ٖلى الجىاثُت الجؼاءاث مً الٗضًض الَٓ  اإلاخٗل٣ت آلامغة ال٣

 اإلااصة هو: طل٪ ْمً الٗما٫؛ مً ٦ٛحٍر الٗامل الُٟل مجها ٌؿخُٟض التي جل٪ ؤْ مباقغة بهٟت الٗامل الُٟل بدماًت
ٓاص ؤخ٩ام مً ؤًا ًسال٠ الظي اإلايكإة ًٖ ًمشلّ مً ؤْ الٗمل ناخب ٌٗا٢ب: " آلاحي جًمىذ ْالتي( 248)  ،99,  98...  اإلا

ٓنق َظا مً ،102,  101 ت ْال٣غاعاث ال٣اه ٓػاٍع ْػق ال ْ ظىُّ زمؿماثت ًٖ ج٣ل ال بٛغامت لِا اإلاىٟظة ال . ظىُّ ؤل٠ ججا
مت قإجهم في ٢ْٗذ الظًً الٗما٫ بخٗضص الٛغامت ْجخٗضص ٓص خالت في الٛغامت ْجًا٠ٖ الجٍغ (.  ") الٗ

غاى لِظٍ ْجد٣ُ٣ا ت الغ٢ابت ْيمان ألٚا اًت ؤق٩ا٫ ٧اٞت مً الُٟل اؾخٟاصة ٖلى ؤلاصاٍع  اإلاكٕغ مً ٧ل ؤلؼم الٖغ

ٓنق مً 68 م) اإلاهغيق ٓم الظي الٗمل عب( ٖمل 78 م) ْالٗماوي( الُٟل ٢اه  في ٌٗل٤ ؤن ـ1: باآلحي ؤ٦ثر ؤْ َٟل بدكُٛل ٣ً
ٔق وسخت الٗمل مدل مً ْاَغ م٩ان ٟا٫؛ بدكُٛل الهلت طاث ألاخ٩ام ٖلى جدخٓ ال ًدغعق ؤن ـ2 ألَا  ٦كٟا بإ٫ْق ؤ

ُٖٓت؛ الغاخت ْٞتراث الٗمل ؾاٖاث بّ مٓضخا ت الجِت ًبلٜ ؤن ـ3 ألاؾب ٟا٫ بإؾماء اإلاسخهت ؤلاصاٍع  الجاعيق ألَا

ش ْؾجهم حكُٛلِم . مغا٢بتهم بهم اإلاىٍٓ ألاشخام ْؤؾماء حكُٛلِم، ْجاٍع

ٓص صْنق اإلاِىُت، ْالخجمٗاث الى٣اباث في الُٟل اقترا٥ ٦ٟالت الؿاب٣ت بالخ١ٓ٣ق الخمخ٘ ًضٖم ؤهّ ٦ما ٓص ْظ  ؤْ ٢ُ
ٓاظؼ ًاء بلُّ ًىدؿب الظي الٗمل ؤْ الخسهو مماعؾت في مُٗىت ػمىُت ٞترة مط ي ؤْ بالؿً جخٗل٤ خ  في اإلاكتر٦حن ألٖا

 بالكإن ًخٗل٤ ُٞما ؤْ مهالخّ ًسو ُٞما آعاثّ ًٖ الخٗبحر في الُٟل خ٤ ٦ٟالت ألا٢ل ٖلى ؤْ. الٗمالُت الى٣ابت َظٍ

ٔق ؤهّ ؤي -طل٪ ًٖ الخٗبحر في اإلاؿخسضمت الٓؾُلت ٧اهذ ؤًا الٗام،  بِئت في عؤًّ ًٖ الٗامل الُٟل ٌٗتر ؤن طل٪ في ٌؿخٓ
 الال٨ترْهُت الٓؾاثل ٖتر ؤم للخٗبحر الخ٣لُضًت الٓؾاثل ٖتر -الٗمل عب بلى ؤلاؾاءة ٢هض صْنق -مكا٧لّ ًٖ ؤْ الٗمل

ْػق لٓ ؤما. الاهترهذ ٦كب٨ت اإلاؿخدضزت ْص الٗامل الُٟل ججا ت َظٍ خض ٓابُِا -الخٍغ ٓهُت، ي ق) ٌؿب ٦إن ال٣اه
ً
( ٦خابت

ٓانل قب٩اث بخضٔ ٖلى الصخهُت نٟدخّ ٖلى الٗمل في عثِؿّ  ٖلى ًدٓغ ٧ان ْلٓ ختى مترع، صْنق الاظخماعي، الخ

إل الٛحر . للمؿاءلت ٌٗغيّ طل٪ ٞةن(  .)الٗمل في ػمالثّ باؾخصىاء الهٟدت َظٍ ٖلى ٦خب ما ٖلى ؤلَا

                                                           
تعد باطلة وعدَهة اْثر كل اْحكام الهنصوص :" علٍ( 90/11) هى قانوى العهل الجزائرٌ رقم  17لهادة وفٍ ذلك تنص ا( 1)

علَها فٍ اٖتفاقَات الجهاعَة أو عقد العهل التٍ هى شأنها أى تؤدٌ إلً التهََز بَى العهال كَؾ ها كاى نوعه فٍ هجال الشؽل و 
أو الوضعَة اٖجتهاعَة أو النسبَة والقرابة العائلَة والقناعات السَاسَة  اْجرة، أو ظروؾ العهل علً أساس السى والجنس،

.    ″واٖنتهاء إلً نقابة أو عدم اٖنتهاء إلَها
(.  90/11) هى القانوى الجزائرٌ رقم ( 141)الهادة : راجع أَضا( 2)

حرَة التعبَر ها لم َتضهى ها َصدر عنه إساءة أو فٍ  -بوجه عام -إذ تجدر أشارة إلً أى القضاء الفرنسٍ قد أقر حق العاهل( 3)

. تشهَر ْحد رؤسائه فٍ العهل، أو للهنشأة التٍ َنتهٍ إلَها، سواء كاى ذلك فٍ حدود زهٗئه فٍ العهل أو فٍ هواجهة الؽَر
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 الخاجمت

ْلىا ٟا٫ خماًت يماهاث الضعاؾت َظٍ في جىا  ٖلى بالخُب٤ُ الٓيُٗت ْألاهٓمت ؤلاؾالمي ال٣ّٟ بحن الٗما٫ ألَا
ٓنق ٓنق م٣اعهت الٗماوي ال٣اه ْلُت الاجٟا٢ُاث ْبٌٗ الٗغبُت ألاهٓمت مً ْٖضص اإلاهغيق بال٣اه  في ْطل٪ الهلت، طاث الض

ٟا٫ بٗمل الخٍٗغ٠: ألا٫ْق في اؾخٗغيىا مبدشحن، بَاع ٠٢ٓ ْآزاٍع ْؤؾبابّ ألَا  اإلابدض في ؤما. مىّ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ ْم

ٓاهحن بَاع في الٗامل، الُٟل خماًت ْْؾاثل آلُاث ؤَم بلى ؤقغها ٣ٞض الشاوي،  الىخاثج بلى جٓنلىا ٢ْض. اإلا٣اعهت ال٣
: آلاجُت ْالخٓنُاث

ال :  الىخاثج: ؤ

ٟا٫ ٖمل بٓاَغة الاَخمام ًِٓغ لم - م ٖلى اإلااض ي، ال٣غنق مً ألازحر ال٣ٗض في بال الٗغبُت الض٫ْق بٌٗ في ألَا  الٚغ
ْلي اإلاجخم٘ اَخمام مٓاَغ حٗضص مً ُا ْاظبا باٖخباٍع الٗامل الُٟل خماًت ْؤن. ٢ْضمِا الٓاَغة بهظٍ الض  ْالتزاما قٖغ

ٓهُا،  .الُٟل ٖمل ٣ٖض بُالن مسالٟخّ ٖلى ًترجب ٢اه

ٓص ٧ل: الُٟل ٖمل -  ؾبُل في ْبقغاّٞ، الٛحر َظا ع٢ابت ْجدذ الٛحر إلاهلخت الُٟل، ًبظلّ-٣ٖلي ؤْ ظؿضي  –مجِ

 ".  للُٟل داجت ؿص ؤْ عٚبت بكبإ ؤْ ،مىٟٗت جد٤ُ٣

ٓصٍ ٌؿخمض التي ألاؾاؾُت، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ؤخض َٓ الٗمل في الخ٤ - ُخّ ْظ ٓاز٤ُ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ مً ْقٖغ  ْاإلا
ْلُت، ٖٓت الخمخ٘ في خ٣ّ الٗمل في الُٟل بد٤ ٍْغجبِ الَٓىُت، ْالضؾاجحر الض ٓلت ْالًماهاث الخ١ٓ٣ق بمجم  لٛحٍر اإلا٨ٟ

.  الٗمل ببِئت اإلاغجبُت اإلاساَغ مً خماًخّ ج٨ٟل ْالتي. البالٛحن الٗما٫ مً

٫ٓق في الُٟل خ٤ ْيمان حكُٛلّ، اإلام٨ً الُٟل لؿً ؤصوى خض ْي٘: في الًماهاث َظٍ ؤَم جخمشل -  ٖلى الخه
ًٍٓاث ٓمي الٗمل ؾاٖاث ْجدضًض الٗمل؛ بناباث مً بّ ًلخ٤ إلاا الجابغة الخٗ ٓعي، الُ  ٖمٍغ م٘ جدىاؾب التي ْألاؾب

ٍٓىّ ٓٞحر اللُلي، الٗمل خٓغ ظاهب بلى َظا الجؿضي، ْج٩ ْاث ْج  صخُا، الُٟل ْٞدو اإلاِىُت، ْالخماًت الؿالمت ؤص
ٟا٫ اؾخٛال٫ ْمىاًَت ٓباث جُٟٗل ٖلى الخغم م٘ ؤزال٢ُا؛ الُٟل خماًت ٖلى ْالخغم ال٣ؿغي؛ الٗمل في ألَا  ال٣ٗ
يت اًت الؿ٨ً في الُٟل خ٤ ٦ْٟالت الٗامل؛ للُٟل الخماثُت الىهٓم مسالٟت ٖلى اإلاْٟغ  ْالخٛظًت الصخُت ْالٖغ

غ١ق  اإلاجا٫ في الخ٣ىُت الٓؾاثل مً الُٟل اؾخٟاصة إلم٩اهُت الالػمت ْالخضابحر ؤلاظغاءاث اجساط ْؤزحرا: الالث٣ت اإلاالخٓت َْ

ٓماحي . الٗمل مجاالث في اإلاٗل

 

 

                                                                                                                                                                                     
Cass. soc., 28 avr. 1988, no 87-41.804, Dr. soc. 1988, p. 428; Cass. soc., 28 avril 1994, n92-43917; 
Cass. soc. 30 octobre 2002, N° de pourvoi : 00-40868; cass. Soc. 15 mai 2008 n° 06-44877; Cass. soc.,, 
2 décembre 2009, 8-43331; cass. Soc., 18 novembre 2009, N° de pourvoi:08-41241; Cass. soc., 9 
novembre 2009, N° de pourvoi:08-42806; Cass. soc., 9 novembre 2009, N° 8-41927; Dominique 
Bournonville et Sylvia Preuss-Laussinotte, Liberté d’expression des salariés, La Revue des Droits de 
l’Homme, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Paris Ouest 
Nanterre-La Défense) , 9 et 10 décembre 2009. 
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:  الخٓنُاث: زاهُا

ٓص بظ٫ م٘ ؾىت، 15 ًٖ الٗامل الُٟل لؿً ألاصوى الخض ٣ًل ؤال ًجب -  مً الُٟل اؾخٟاصة إلم٩اهُت الالػمت الجِ

. اإلاجز٫ق في ْالٗمل الال٨ترْوي ٧الٗمل بٗض، ًٖ الٗمل آلُاث

تراٝ ًازغ ؤال ًجب - ٢ّٓ جمخّٗ ٖلى الٗمل في الُٟل بد٤ الٖا ٔق بد٣  ْفي الخٗلُم في ْخ٣ّ التربُت في ٦د٣ّ ألازغ

.    الُٟل لِا ًخٗغى ٢ض التي الاهتها٧اث ْا٦دكاٝ إلاغا٢بت الٗمل بِئاث ٖلى الغ٢ابت بخ٩ام ًجب ٦ما الخ؛... الصخت

ٟا٫ لالججاع ؾخاعا الٗمل في الُٟل خ٤ ب٢غاع ًخسظ ؤال ًجب - ٓعٍ ب٩اٞت باأَل . ْؤق٩الّ ن

اصة ًجب - ٓهُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت باإلاكا٧ل الاَخمام ٍػ ٓاظِِا التي ْال٣اه  البدشُت باإلاغا٦ؼ الٗغبي، الُٟل ً

ً ْألا٧اصًمُت ٫ٓق إلًجاص الٗغبي، بالَٓ . اإلاكا٧ل لِظٍ ْْا٢ُٗت ٞاٖلُت ؤ٦ثر خل

ٟا٫، ْجضٍعب لخإَُل زانت مغا٦ؼ بوكاء - م الظًً ألَا ِٞم ججتَر  لبِئاث الجز٫ْ ٖلى ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت ْْغ
ً ْظٗلِم البِئاث، َظٍ مساَغ مً لِم خماًت الخ٣لُضًت الٗمل ٓنق ما ؤصاء ٖلى ٢اصٍع  ًازغ ؤن صْنق ؤٖما٫، مً بّ ٩ًلٟ

.  ْالجؿضًت الىٟؿُت ؾالمتهم ٖلى طل٪

 

 اإلاغاظ٘

ٟا٫ ٖمالت: هللا ٖبض ؤخمض/ ص - ٓا٢٘ في الُٟل، خ١ٓ٣ق اجٟا٢ُت جُب٤ُ بق٩الُت ْاإلاٗالجت، الٓاَغة مهغ، في ألَا  ال
. م1999 ؤمضٌؿذ، اإلاهغي،

 ؤلاؾالمي الجىاجي ال٣ّٟ بحن م٣اعهت صعاؾت ، لؤلَٟا٫ الجىاثُت الخماًت هُا١: اإلادالْيق الؿُض خؿِب ؤهِـ/ ص -

ٓنق ٓهُت، ال٨خب صاع الجىاجي، ْال٣اه ش بضْنق ال٣اه .    جاٍع

ٓجى الخ٣ضم زغ: اإلاجُض ٖبض مدمض الؿُض زالض/ ص - ٓل ٓعق ٖلى الخ٨ى ٓعاٍ، عؾالت الٗمل، ٣ٖض ؤخ٩ام جُ  ٧لُت ص٦خ

. م2011 قمـ، ٖحن ظامٗت -الخ١ٓ٣ق

ٓهُت الخماًت: م٩ي زالضًت/ ص - ل ، اإلاٗانغة مهغ مدلت الجؼاثغ، في ال٣انغ للٗامل ال٣اه . 104 ؽ ،506 ٕ ،2012 ابٍغ

ٓان - ٓماُٞا ز ٫ٓق بغهامج آمً، ٖمل الث٤، ٖمل: ؾ  مىٓمت ،(آلامً الٗمل) ْالبِئت الٗمل في ْالؿالمت الصخت خ

ْلُت، الٗمل . م2005 الض

ْص/ص - ا الال٨ترْهُت الٗامت الاصاعة: الباػ ٖبضالغػا١ صا ٓوى الىٓام ٖلى ْؤزَغ ٤ ال٣اه  مُّْٟٓ، ْؤٖما٫ الٗام للمٞغ

ٍٓذ، ظامٗت ، الٗلمي اليكغ مجلـ . م2004 ال٩

ٓص ؾُض/ ص - ٓنق قغح في الٓؾُِ: عمًان مدم  الخمُحز إلاد٨متي ال٣ًاثُت الخُب٣ُاث م٘ م٣اعهت صعاؾت الٗمل، ٢اه

ٓػَ٘ لليكغ الش٣اٞت صاع ْالى٣ٌ، . م2006 ْالخ
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ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت في بٗض ًٖ الٗمل ؤؾلٓب جُب٤ُ بم٩اهُاث اؾدكغاٝ: الغقُض ؾلُمان بً نالر/ ص -  الؿٗ
ٓص، اإلال٪ ظامٗت مجلت ٓم ، 18 م ؾٗ ت الٗل اى، ، ؤلاصاٍع . م2005 -َـ1426 الٍغ

ْلُت الخماًت: الضًغبي الٗا٫ ٖبض/ص - ٓنق ؤخ٩ام يٓء في الٗما٫ لخ١ٓ٣ق الض ْلي، ال٣اه ٓمي اإلاغ٦ؼ ،1ٍ الض  ال٣
ٓهُت لئلنضاعاث . م2013 ، ال٣اه

ٓم الكاع٢ت ظامٗت مجلت ،ال٨غًم ال٣غآن في األزال٢ُت ْيٓابُّ الٗمل: دمُص الْٟٛع ٖبص ٖٟاٝ/ص - ُت للٗل  الكٖغ
ٓهُت، . 2ٕ ،7 اإلاجلض ْال٣اه

ٓنق في الُٟل مغ٦ؼ: ؤخمض شخاجت ٞاَمت/ ص - ْلي ال٣اه ٓعاٍ، عؾالت الٗام، الض ت، ظامٗت –الخ١ٓ٣ق ٧لُت ص٦خ  ؤلاؾ٨ىضٍع

 م2003

١ ٖال.ص - ٓلُت ٖؼام، نالح ٞاْع ٓهُت اإلاؿئ ٓهحن بحن م٣اعهت صعاؾت بٗض، ًٖ الٗمل ٣ٖض فى ال٣اه ٔق ال٣اه  اإلاهغ

ٓعاٍ، عؾالت ْالٟغوس ى، ٓان، ظامٗت -الخ١ٓ٣ق ٧لُت ص٦خ . م2013 خل

.  م1983 وكغ صاع بضْنق مسُمغ، مُبٗت الاظخماُٖت، الخإمُىاث ؤخ٩ام في اإلاغظ٘: ؾٗض الضًً مدب/ ص  -

. م1993 الٗغبُت، الجهًت صاع لؤلخضار، الٗمل جىُٓم: بؾماُٖل ؤخمض مدمض/ ص -

ت: خؿحن الٓاَغ ٖبض مدمض/ ص - . م2008/ 2007 ٍ هاقغ، بضْنق الخ٤، هٍٓغ

 م،2000 لؿىت 7 ع٢م الٟلؿٍُىي ٫الٗم ٢اىْن ٫ّ ٞي ٫الٗم بهاباث خُْٗى ؤد٨ام: ٖصْي اهللا ٖبص دلمي مىاع -

. م2008 ٞلؿُحن،-الىجاح ظامٗت الٗلُا، الضعاؾاث ٧لُت-ماظؿخحر عؾالت ،م٣اعىت صعاؿت

ْلُت الخجاعب: الٗؿحريق مدمض بيذ مىحرة - ٓعاث ؤخض الجؼجي، ْالٗمل بٗض ًٖ الٗمل هٓام جُب٤ُ في الض  ميك

ٓصًت الٗغبُت باإلامل٨ت ْاإلانهي الخ٣جي للخضٍعب الٗامت اإلااؾؿت ْة يمً م٣ضمت ٖمل ْع٢ت ،2010-َـ 1432 الؿٗ  جىُٓم هض

ُٗت البِئت ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت في للمغؤة بٗض ًٖ ْالٗمل الجؼجي الٗمل لىٓام الدكَغ ٓص اإلال٪ ظامٗت الؿٗ  -م 2010 ؾٗ
. َـ1432

ٟا٫ ٖمالت ْاَغة:  عمؼيق هاَض/ ص - ٓلت الٗغبي اإلاجلـ ، الٗغبُت الض٫ْق في ألَا . م1998 ْالخىمُت، للُٟ

 

:  ألاظىبُت اإلاغاظ٘

- AGNES ROSET, LYSIANE THOLY, Le code du travail, Paris 1961. 

- G.H CAMERLYNCK, Tendances du Droit du Travail Français Contompoain, DALOZ 

PARIS, 1996. 

- GAUTAUM (Hazarik), ARJUN(S.Bedi), Scchooling costs and child work in rural 

Pakistan, the journal of development studies, Vol. 19, No5 , 2003. 

- Dominique Bournonville et Sylvia Preuss-Laussinotte, Liberté  
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d‟expression des salariés, La Revue des Droits de l‟Homme, Centre de recherches et 

d‟études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Paris Ouest Nanterre-La Défense) , 9 et 10 

décembre 2009. 

- FORASTIERI, Children at work , health and safety risks, Geveva, ILO, 1997. 

- Henri MAHE ,dictionnaire de gestion,économica édition,paris,1998. 

- JEAN REVERO, JEAN SAVATIER, Droit du travail, 13e ed., Themis PARIS 1993. 

 

ٓا٢٘ :  الال٨ترْهُت اإلا

http://aleppo ‐eng.org/vb/showthread.ph 

http://ar.wikipedia.org/ 

http://www.education.gov.bh 

http://www.salama-libya-org  
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ق

ؽلىبت ؤلاؽدام في الدؼسيؿ الجصائسي 

ؽضى هيئت الخدزيع بيليت الخلىق والؾلىم الظياطيت  ، "أ"أطخاذ محاضس، الدهخىز فسيد ؽلىاغ

محمد خيضس بظىسة حامؾت 

 

: ملدمت

ٓماث جدٓغ ٓظب الخ٩ ٓنق بم ضام ٖملُاث ظمُ٘ ال٣اه ٓنق هُا١ زاعط ؤلٖا ضام ال٣اه ضام الخٗؿٟي ْؤلٖا  صْنق ْؤلٖا
ٓظب ظغاثم الٗملُاث َظٍ اٖخباع ْج٨ٟل مدا٦مت ٓاهُجها بم ٓباث ٖلحها ٌٗا٢ب الجىاثُت ٢ ٓعتها، جغاعي مىاؾبت ب٣ٗ  زُ

ٔق مغاخل ؤَم مً ْاإلادا٦مت ْالخد٤ُ٣ الاؾخضال٫ بظغاءاث ٧اهذ إلاا مت خؿب الجىاثُت الضٖٓ ت، الجٍغ  ٞةن اإلا٣تٞر
ض ٢ْض بل طل٪ ًٖ ؤَمُت ج٣ل ال الجؼاجي الخ٨م جىُٟظ مغخلت ْعق بلى الخٓنل َٓ ؤلاظغاءاث َظٍ مً ٞالِضٝ جٍؼ  نض
ٔق في الهاصع الخ٨م جىُٟظ ٞٗضم ًىٟظ، لم بطا ٢ُمت ؤي الخ٨م لِظا ْلِـ خ٨م  اجسظث التي ؤلاظغاءاث ٧ل ًجٗل الضٖٓ
ٓعق حٗضصث ْل٣ض مىّ، َاثل ال ٖبض ٞحها ٓباث ن ٓبت ٖلى َظٍ صعاؾدىا في التر٦حز ْؾىدا٫ْق ال٣ٗ ضام ٣ٖ  ٧اهذ التي ؤلٖا

ٍٓلت لٟترة ٖٓا َ ا ْخضَا الض٫ْق ًسو مٓي ن مً باٖخباَع ٓػق ال التي الضازلُت الكْا  ما بَاع في َْظا ٞحها الخضزل ًج
ن في الخضزل ٖضم بمبضؤ ٌؿمى ْلت الضازلُت الكْا ٗاث جىٓمِا مؿإلت ٞهي للض ٓظب للض٫ْق الضازلُت الدكَغ ِٗا بم  حكَغ

ٌ بظل٪ هي الجىاجي،ْ تها بكإن الخضزل جٞغ ٓبت م٘ الخٗامل في خٍغ ضام ٣ٖ ٓاء ؤلٖا ٓاث في ل٨ً ؤلالٛاء ؤْ باإلب٣اء ؾ  الؿى
اث ْبٟٗل ألازحرة ٕٓ ؤنبذ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مىٓماث جماعؾِا يَٛٓ ٓبت مٓي ضام ٣ٖ ٓايُ٘ مً ؤلٖا خت اإلا  بجضًت اإلاُْغ

ٔق ٖلى ْلي اإلاؿخٓ ٓاء الض ٔق ٖلى ؾ ْلُت اإلااجمغاث ؤْ الٗلمُت الل٣اءاث مؿخٓ  َْٓ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مىٓماث وكاَاث ؤْ الض
ْظض ما ٠٢ٓ بحن ْاؾٗا ظضال ؤ ٓبت لخُب٤ُ عاٌٞ م ضام ٣ٖ ٓة ب٩ل ٌؿعى ْآزغ ؤلٖا غ ألظل ٢  ما َْٓ بها ألازظ جتًر

ٓع٢ت َظٍ زال٫ مً ٖلُّ الًٓء حؿلُِ ؾىدا٫ْق ٠٢ٓ ٦ْظا الاججاَحن، مً ٦ال حجج مترػًٍ البدشُت ال  اإلاكٕغ م
ٕٓ؟ مً الجؼاثغيق  اإلآي

ال ٓبت حٍٗغ٠/  ؤ ضام ٣ٖ ٓعَا ؤلٖا : ْجُ

ٓبت جخمشل ضام ٣ٖ ا١ في ؤلٖا ح بَػ ٓم ْع  اإلاجخم٘، ًٖ جهاثُت بهٟت ْاؾدبٗاصٍ اؾدئهالّ ْبالخالي بها، ٖلُّ اإلاد٩
ٓبت ْحٗختر ضام ٣ٖ ٓباث ؤقض مً ؤلٖا ٓم حؿلب بدُض ظؿامت ال٣ٗ ٓبت ْجخمحز الخُاة، في خ٣ّ ٖلُّ اإلاد٩ ضام ٣ٖ  ؤلٖا
ْاَا ال٣ٟهي الاَخمام ٢ضع ْح٨ٗـ َبُٗتها جٓضر زهاثو بٗضة  طاث الجغاثم في ٣ِٞ بها ًد٨م ؤهّ خُض بجض

عة  ٖلى ًدغم ٞاإلاكٕغ زم ْمً ٧لِا ْلِـ الجىاًاث ؤزُغ بل ٧الجىاًاث الجؿامت ا يْغ  الجؿُمت الجغاثم ٖلى ٢هَغ
ٓبت ؤي لجتٍر ٨ًٟي ال الًغعق مً ٢ضع ٖلحها ًترجب التي ٔق ٣ٖ . ؤزغ

ٓبت ؤجها ٦ما ٓم ٖلى ًترجب بط بؾخإنالُت ٣ٖ  ٖلى ْطل٪ اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٖضاص مً ُّٞ جىٟظ مً اؾدبٗاص بها ٖلُّ اإلاد٩

. ُّٞ عظٗت ال جهاجي هدٓ
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ٓبت ؤي ٖلُّ جدخٓيق ؤن ًم٨ً الظي ؤلاًالم قضة بلى بالىٓغ الٗام الغصٕ صعظاث ؤ٢ص ى جد٤٣ ؤجها ٦ما  ٞهي ظىاثُت ٣ٖ
.  الب٣اء في خ٣ّ َْٓ لضًّ الخ١ٓ٣ق ؤٖؼ مً جدغمّ

ٓعق ًٖ ؤما ٓبت ألازظ جُ ضام ب٣ٗ ا ؤجها ٞىجض ؤلٖا ٓباث مً ٦ٛحَر مت، مغجبُت ال٣ٗ مت ٧اهذ ٞلما بالجٍغ  ٢ضًمت الجٍغ
مت بحن الخالػم ٧ان ؤلاوؿان ٢ضم ٓبت الجٍغ ٢ُٓ٘ في الخ٤ بط مى٣ُُا ؤمغا ْال٣ٗ ٔق ٖلى ال٣ٗاب ج  ٚحر مً ٌٗض الُٟغيق اإلاؿخٓ
عة ق٪ ٓعٍ، ازخلٟذ مِما الاظخماُٖت الخُاة الؾخ٣امت يْغ ٓبت مً الٛغى ٧ْان ن  ؤْ الاهخ٣ام َٓ ِٖضَا بضاًت في ال٣ٗ

ت ج٣ضمذ إلاا ، الٟغصي الاهخ٣ام نغة ًإزظ ٧ان ؤمٍغ ؤ٫ْق في الاهخ٣ام َظا الشإع ٓاث البكٍغ  ٨ٞغة هبدذ الؼمً م٘ زُ
خ٣اص ِغث بضاثُا ٖلُّ اإلاخٗاٝع باإلاجى الضًجي الٖا ٓتها ْمضٔ آلالِت ٨ٞغة ْْ  ؤؾاؽ حٛحر ْبهظا الىاؽ، ؤطَان في  الخاع٢ت ٢

ٓبت ضام ٣ٖ  الظي ْسخُِا ًٚبها تهضثت ٖلى ْالٗمل آلالِت بعياء ؤظل مً الاهخ٣ام بلى الصخص ي الاهخ٣ام ٨ٞغة مً ؤلٖا

مخّ باعج٩اب اإلاظهب ؤزاٍع . ظٍغ

ٓعق َظٍ في ٧اهذ ٢ْض ٓعق ؤي الٗه ٓبت جىُٟظ في جٟغ٢ت الٓؾُى الٗه ضام ٣ٖ ب٣ت ألاقغاٝ َب٣ت بحن ؤلٖا  الٗامت َْ
٣ت ٞخسخل٠ الىاؽ باقي في ؤما الٗى٤ يغب بٍُغ٤ ألاقغاٝ في جىٟظ ٩ٞاهذ ٕٓ بدؿب الٍُغ مت ه  للمجغم ٞالكى٤ الجٍغ
ٓم مً ٖلى بالؿم ْال٣خل ْالسخغ ال٨ٟغ مشل الضًيُت للجغاثم ْالخغ١ق ؤزُّ ٖلى ٌٗخضي الظي ٓص، بتًز٠ُ ٣ً  ؤما الى٣

مت خضاء ظٍغ ٓبت الؿغ٢ت ؤي باإل٦غاٍ الصخو ما٫ ٖلى الٖا لذ اإلاباقغ ال٣خل هي ٞال٣ٗ ٓبت َظٍ ْْ  ختى مىٓمت ٚحر ال٣ٗ
ٖٓت ْظاء ٖكغ الشامً ال٣غنق ظاء  ٌٗا٢ب التي الخاالث مً الخ٣لُل بلى آعاءَم ؤصث الظًً ْاإلا٨ٍٟغً الٟالؾٟت مً مجم

ضام ٖلحها . باإٖل

ٓبت ْحٗختر ضام ٣ٖ ٓباث ؤقض مً ؤلٖا  الجىاثُت الؿُاؾت في ْاؾٗا ظضال ْجشحر ْالخايغ اإلااض ي في للى٣ض حٗغيا ال٣ٗ
٫ٓق ُٖتها مضٔ خ ٓصٍ مىانغ بحن بكإجها آلاعاء ْازخلٟذ لِا ألازظ مالءمت ْمضٔ مكْغ ٓظ ٗاث في ل  ْبحن الجىاثُت الدكَغ

ٓص لِظا مٗاعى ٓظ عة مىاص ْؤزغ ال . جُب٣ُِا في ْالتًرض الخد٤٣ بًْغ

ٓبت/زاهُا ضام ٣ٖ ٌ بحن ؤلٖا ٫ٓق الٞغ  ْال٣ب

ٓبت الغاٌٞ الاججاٍ بلى البضاًت في هخُغ١ق ؾٝٓ ضام، ل٣ٗ ض الاججاٍ زم ؤلٖا ٓبت اإلاٍا ضام ل٣ٗ . ؤلٖا

ٓبت الغاٌٞ الاججاٍ/ 1 ضام ل٣ٗ : ؤلٖا

ضام مً الِضٝ بن ْػجّ َضٝ َْٓ ٞدؿب، الاهخ٣ام َٓ ؤلٖا ٓعق مغاخل ججا ٓبت َظٍ ٞإنبدذ ال٣ٗابي ال٨ٟغ جُ  ال٣ٗ
ٗاث في الخالي الجىاجي الجؼاء ؤَضاٝ م٘ جخٗاعى  بجهاء ْلِـ جإَُلّ بٖاصة ْ الجاوي بنالح في ْاإلاخمشل الخضًشت الدكَغ

    ٖملُت ٞاثضة لّ ٞلِـ ْبالخالي خُاجّ

ضام ٖلحها اإلاٗا٢ب الجغاثم بحن الخىاؾب اوٗضام ٓبت، َظٍ ْبحن باإٖل ْػق ؤجها طل٪ ال٣ٗ ٓبت مً الِضٝ ججا  في ال٣ٗ

. ؤلاصماط ْبٖاصة ؤلانالح في اإلاخمشل الخضًض الٗهغ

                                                           
  .35 ص ،2012 الجزائر، الخلدونَة، دار الهعاصرة، الجنائَة السَاسة فٍ وبدائلها العقوبة صؽَر، هحهد سعداوٌ -1
  .12 ص ،2010 الجزائر، الجاهعَة، الهطبوعات دَواى ،2 ط العقاب، علم فٍ الهوجز هكٍ، دردوس - 2
  .39 ص سابق، هرجع صؽَر، هحهد سعداوٌ  -3
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ٓاٞغ ٖضم ضام ٖلبها اإلاٗا٢ب الجغاثم في ؤلاظغاثُت الًماهاث ج  الخٗظًب بمدام، الاؾخٗاهت الؿغي، الخد٤ُ٣"  باإٖل
ٓاٞغ ٖضم خا٫ في الؿاب٤ . ال٣ًاجي الخُإ خالت في ٖجها الٗض٫ْق ؤم٩اهُت ٖضم ٦ظا ،ْ"باإلصاهت للخ٨م ال٩اُٞت ألاصلت ج

ضام خ٨م جىُٟظ ا٢تران  ال٣ٗابُت الؿُاؾت ْ جدىافى التي الاخخٟالُت اإلاغاؾُم مً الٗضًض ْم٘ الخمُِضي بالخٗظًب ؤلٖا

ٓبت ؤوؿىت بلى تهضٝ التي الخضًشت . ال٣ٗ

ٓبت بهضصَا َب٣ذ التي الجغاثم ؤن ٖلى جض٫ ؤلاخهاثُاث ضام ٣ٖ ض جغج٨ب، جؼا٫ ما ؤلٖا  في ْجى٣و ؤخُاها وؿبها جٍؼ

ٔق خاالث ٓباث ٖلحها جُب٤ التي الجغاثم باقي قإن طل٪ في قإجها ؤزغ ٔق ٣ٖ . ؤزغ

ض الاججاٍ/ 2 ٓبت اإلاٍا ضام ل٣ٗ : ؤلٖا

ٓبت ًٖ الاهخ٣ام نٟت جيخٟي - ٓبت ، ٖامت ال٣ٗ ضام زانت ٣ْٖ ْاة جد٤٣ ألجها ؤلٖا  الكغ بحن ْحٗاص٫ بال٣هام، اإلاؿا

. ًلخ٣ّ الظي ْؤلاًالم الجاوي مً ٢ْ٘ الظي

ُٟت جد٤٣ - ُٟت ٖلى جدخٓيق ألجها الغصٕ ْْ .  الخُحرة الجغاثم م٩اٞدت في ٞٗالُت الٓؾاثل ؤ٦ثر مً ٞهي الؼظغ ْْ

ٓبت َظٍ حٗختر - .  الٗمض زانت ال٣خل م٘ جدىاؾب في ال٣خل ظغم َبُٗت مً ال٣ٗ

ٓبت هي الا٢خهاصًت الىاخُت مً - ٓبت ٨ٖـ ٖلى م٩لٟت لِؿذ ٣ٖ ت الؿالبت ال٣ٗ . للخٍغ

ٓبت ال٣ٗابُت ال٣ُمت ٧اهذ ْمِما ضام ل٣ٗ ضًً حجج ًٖ الىٓغ ْبٌٛ ؤلٖا     ٖلحها لئلب٣اء ْاإلاٗاعيحن اإلاٍا

٠٢ٓ/ زالشا ٓبت مً الجؼاثغيق اإلاكٕغ م ضام ٣ٖ  ؤلٖا

٠٢ٓ في الخٓى ٢بل ٓبت مً الجؼاثغيق اإلاكٕغ م ضام، ٣ٖ ٓبت جُب٤ُ ٠٢ْ جُب٤ الجؼاثغ ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ؤلٖا ٣ٖ 

ضام مت باعج٩اب ًضان الظي ْالصخو ،1993 ؾبخمتر مىظ ؤلٖا ضام ٖلحها ٌٗا٢ب ظٍغ  اإلادا٦مت يماهاث بجمُ٘ ًخمخ٘ باإٖل
ٓعٍت لؤلخ٩ام ٣ْٞا الٗاصلت ُٗت الضؾخ ت، ْالدكَغ ٓهُت بمضٔ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى الًماهاث َظٍ ْجخٗل٤ الؿاٍع  الجغاثم ٢اه

ٓباث ٓنق عظُٗت ْٖضم التراءة ْاٞتراى ْال٣ٗ  في ْالخ٤ ٖاصلت مدا٦مت في خ٤ْا٫ حؿاَال ؤ٦ثر ٧ان بطا بال الجىاجي ال٣اه

 . الٟٗٓ َلب في ْالخ٤ ؤٖلى مد٨مت ؤمام الخ٨م اؾخئىاٝ

ٓبت الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٖلحها ٌٗا٢ب التي الجغاثم/ 1 ضام ب٣ٗ : ؤلٖا

ٓبت الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٣ًغعق ضام ٣ٖ مت ظؿامت، ألاقض الجغاثم ٖلى ٦جؼاء ؤلٖا  يض الؿالح خمل ؤي الخُاهت ٦جٍغ

ْلت زُاهت ٌك٩ل ٖمل ٧ْل الجؼاثغ ٓاص للض ٓنق مً 61ْ63 اإلا ٓباث ٢اه مت الجؼاثغي، ال٣ٗ  ٖلحها اإلاىهٓم الخجؿـ ْظٍغ

ٓنق هٟـ مً 64 باإلااصة . ال٣اه

ٓبت ٖلى اإلاكٕغ ٖا٢ب ٦ما ضام ب٣ٗ ْلت بإمً اإلاسلت الجىاًاث بٌٗ ٖلى ؤلٖا  ٖلى ال٣ًاء مشل الضازل ظِت مً الض
، ؤْ الخ٨م هٓام ْلت ؾلُت يض الؿالح خمل ٖلى الخدٍغٌ ؤْ حُٛحٍر ٓخضة اإلاؿاؽ ؤْ البٌٗ بًِٗم يض ؤْ الض  ب

                                                           
  .82 ص ،2007 اْردى، النفائس، دار الشرَعة، فٍ للحرَة السالبة العقوبات بدائل الحهَد، عبد حسنٍ  -1
 .91 ص ،2010 ،06 عدد الهفكر، هجلة ،"أعدام عقوبة أسٗهَة الشرَعة أقرت هل" جدٌ، القادر عبد  -2
  .29 ص ،2003 ،02 عدد دهشق، جاهعة هجلة ،"السهاوَة والشرائع الوضعَة القوانَى فٍ أعدام عقوبة" قدسٍ، بارعة  -3
  .2010 أوت أعدام، عقوبة تطبَق وقؾ حول الهتحدة لٓهم العام اْهَى تقرَر  -4



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

104 

ً، التراب خضاء خ٨م في ٌٗختر ٦ما الَٓ ْلت ؤْ ٞٗال جىُٟظٍ الٖا ٓنق مً 77 اإلااصة ٖلُّ ههذ ما َْٓ جىُٟظٍ مدا  ٢اه
ٓباث . ال٣ٗ

ٓبت ٖلى اإلاكٕغ ْهو ضام ٣ٖ ًٍٓ ظىاًت في ؤًًا ؤلٖا ٓة ج٩ ٓظب مؿلخت ٢ ضام ٌٗا٢ب ٦ْظا 80 إلااصة بم  مً ٧ل باإٖل
ٓلى ت ٢ُاصة ج ٓمت مً ؤمغ يض بها اخخٟٔ ؤْ خ٤ ْظّ بضْنق ٖؿ٨ٍغ ٓنق الظًً ال٣اصة ٧ل ٦ْظا الخ٩ ْامغ ًسالٟ ذ ألا  بدؿٍغ

ٓاث الجُٓف جٍٟغ٤ ؤْ ٓنق مً 81 باإلااصة ظاء ما َْٓ ْال٣ ٓباث ٢اه . الجؼاثغيق ال٣ٗ

ْلت، اإلاسلت ْالخسٍغب الخ٣خُل ظىاًاث ٦ْظا ٓٞت ْالجغاثم بالض ابُت بإٞٗا٫ اإلآن بُت ؤْ بَع  ظىاًاث ٦ْظا جسٍغ

ٓاص خاالث في اإلاؿاَمت ٓنق مً 89ْ90الخمغصباإلا ٓباث ٢اه .  ال٣ٗ

ٓنق التي الجىاًاث لبٌٗ باليؿبت الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٢غعق  ٦ما  ال٣خل ؤْ الٗمض ال٣خل مشل ألاٞغاص ؤخض ضخُتها ٩ً

ٝ اإلاصخٓب ٓاص" مكضصة بْٓغ ٓنق مً 274ْ 272/4 ،263 ،261 اإلا ٓباث ٢اه خضاء ،"الجؼاثغيق ال٣ٗ  ب٣هض بالٗى٠ ْالٖا
ٓٞاة بخضار ٟحن ؤخض ْ ؤ ال٣ًاة ؤخض ٖلى ال ٓاص ؤْ اإلآْ ٓة عظا٫ ؤْ ال٣ ٓمُت ال٣ ٓمُحن الًباٍ ؤْ الٗم  ؤزىاء الٗم

ٓٞاة ْخضزذ ؤٖمالِم مباقغتهم " ط ٕ ١ 401م اإلاخٟجغة ألالٛام باؾخٗما٫ ْاإلايكأث الُغ١ق تهضًم ،"ط ٕ 148/5١ اإلااصة" ال
ٍٓل ز٠ُ ٦ْظا . ط ٕ ١ م٨غعق 417 اإلااصة في ٖلُّ اإلاىهٓم الٟٗل َْٓ الُاثغاث ْجد

ٓاهحن بٌٗ ههذ ٦ما ٓبت ٖلى الخانت ال٣ ضام، ٣ٖ ٓنق مجها هظ٦غ ؤلٖا  500 ْ 481 اإلااصجان ههذ خُض البدغيق ال٣اه
ٓبت ٖلى مىّ ضام ٣ٖ ٓح بلى ٌِٗض مً خ٤ في ؤلٖا  ٖمضا ًل٣ي الظي الؿُٟىت عبان خ٤ ْفي ؾُٟىت، بجالٝ ؤْ َال٥ ؤْ ظى

ت ؤلا٢لُمُت اإلاُاٍ في مكٗت هٟاًاث . الجؼاثٍغ

ٓبت الهاصع الخ٨م جىُٟظ بظغاءاث/ 2 ضام ب٣ٗ : ؤلٖا

ٓعة هٓغا ٓبت َظٍ لخُ  ما ْمجها جىُٟظَا ٖلى ؾاب٤ َٓ ما مجها زانت بظغاءاث بلى الجؼاثغيق إلاكٕغ ؤزًِٗا ٢ض ال٣ٗ

ٓظب ْطل٪ بدىُٟظَا مخٗل٤ َٓ ٓنق ؤخ٩ام بم ٓنق بدىُٓم اإلاخٗل٤ 05/04 ال٣اه  للمدبٓؾحن الاظخماعي ؤلاصماط ْبٖاصة السج
ٓم ضام، خ٨م بدىُٟظ اإلاخٗل٤ 72/38 ْاإلاغؾ ٓبت ؤن وؿخسلو الىهحن َاطًً صعاؾت ْمً ؤلٖا ضام ٣ٖ  جىٟظ الجؼاثغ في ؤلٖا

: ًلي ٦ما

ٓم ًى٣ل ضام ٖلحهم اإلاد٩  خاٞٔ الٗض٫ ْػٍغ مً ب٣غاع اإلادضصة ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث بخضٔ بلى للماصة َب٣ا باإٖل
ٓصٕ ألازخام ٓنق ؤمىُا مضٖم ظىاح في بها ٍْ  ٢ًاء بٗض ؤهّ ٚحر ْجهاعا، لُال ؤلاهٟغاص الخبـ ؤي الٗؼلت لىٓام بلى ُّٞ ٍْسًٗ

ٓم ضام ٖلُّ اإلاد٩ ٓاث 05 مضة باإٖل  م٘ جهاعا الجماعي الخبـ هٓام ٖلُّ ًُب٤ ؤن ًم٨ً ؤلاهٟغاصي الخبـ هٓام في ؾى

ض ال زالزت ًٖ ٖضصَم ٣ًل ال الٟئت هٟـ مً مدبٓؾحن   .زمؿت ٖلى ًٍؼ

ٓم ٍْلؼم ٓبت ٖلُّ اإلاد٩ ضام ب٣ٗ ٓعٍت عثِـ مً الٟٗٓ ًلخمـ ؤن ؤلٖا ٓبت جىُٟظ ًم٨ً ال بط الجمِ ضام ٣ٖ  بٗض بال ؤلٖا

ٌ ٓنق مً 155 للماصة َب٣ا الٟٗٓ َلب ٞع ٓم جبلُٜ ٍْخم ،05/04 ال٣اه ٌ ٖلُّ اإلاد٩  الىُابت مً ٖىّ بالٟٗٓ َلبّ ٞع

ٓنق هٟـ مً 156 للماصة َب٣ا الخىُٟظ ؤزىاء الخبلُٜ ٍْخم  الٗامت  .ال٣اه

                                                           
 فبراَر 6 فٍ الهؤرخ للهحبوسَى اٖجتهاعٍ أدهاج إعادة و السجوى بتنظَم الهتعلق 05/04 القانوى هى 153و 152 الهواد  - 1

2005. 
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ضام خ٨م جىُٟظ ٖملُت جخم ٓعق ْنق ؤلٖا ٓعق خً  ؤنضعث التي ال٣ًاثُت الجِت عثِـ الٗملُت َظٍ ًدًغ ؤهّ ٚحر الجمِ
ٓبّ، مً ؤْ الٗامت الىُابت ْممشل الخ٨م ٠ ٦ظل٪ ٍْدًغ ًى ٓم مدامي الضازلُت، ْػاعة ًٖ مْٓ  ًىضبّ مً ؤْ ٖلُّ اإلاد٩
ٓم ل٩ل ًد٤ بط صًً ْعظل الًبِ ٧اجب السجً، مضًغ اإلادامحن، ه٣ُب ضام ٖلُّ مد٩ ٓعق َلب باإٖل  جاب٘ صًً عظل خً

ٓم مً ألازحرة ال٣ٟغة مً 02 للماصة َب٣ا لضًاهخّ ضام خ٨م بدىُٟظ اإلاخٗل٤  72/38 اإلاغؾ . ؤلٖا

ضام ٧ْان ٓظب اإلااصة َظٍ ؤلُٛذ ٢ْض 72/02 ألامغ مً 198 للماصة َب٣ا بالغنام عمُا ًىٟظ ؤلٖا  مً 172 اإلااصة بم
ٓنق  .الخىُٓم بلى مىّ 157 اإلااصة ؤخالذ 05/04 ال٣اه

ٓم ؤشخام ٖضة َىا٥ ٧ان ْبطا ضام ٖلحهم مد٩ ضام ُٞىٟظ الخ٨م، هٟـ في باإٖل ٓاخض في ؤلٖا  خؿب آلازغ جلٓ ال
ْص جغجِب ٓم ؤشخام ٖضة ٧ان ْبطا الخ٨م، في ؤؾمائهم ْع ضام ٖلحهم مد٩ ٓظب باإٖل  الخىُٟظ ُٞخم مسخلٟت ؤخ٩ام بم

ش في َْظا الخ٨م ؤ٢ضمُّ خؿب . الخاٍع

ضام جىُٟظ بٗض ٢ٓ٘ بظل٪ مدًغا الًبِ ٧اجب ًدغعق ؤلٖا ٤ ال٩اجب م٘ الخايغان ال٣ايُان ٖلُّ ً  اإلادًغ َظا ٍْٞغ
ضام ال٣اض ي الخ٨م بإنل  الخإقحر َظا ًدخٓيق ؤن ٍْجب طل٪ مً ؤًام 08 مضة في ْطل٪ الخىُٟظ بلى ؤؾٟلّ في ٍْاقغ باإٖل

. ْؾاٖخّ الخىُٟظ م٩ان ٖلى

ضام خ٨م ؤن بلى ْوكحر  ؤْ زُحرا مغيا اإلاٍغٌ ال قِغا، 24 صْنق لُٟل اإلاغيٗت ؤْ الخامل اإلاغؤة ٖلى ًىٟظ ال ؤلٖا
ٓن،٦ما اإلاهاب ضام ًىٟظ ال بجى ٓم في ؤلٖا ُاص ؤْ الجمٗت ً  ههذ ما َْٓ عمًان قِغ زال٫ ؤْ ْالضًيُت الَٓىُت ألٖا

ٓنق مً 155 اإلااصة ٖلُّ .  05/04 ال٣اه

ت اإلادا٦م ؤخ٩ام جىُٟظ ًْٖ ٓبت ال٣ايُت الٗؿ٨ٍغ ضام ب٣ٗ ٓنق ؤلٖا  ٢بل مً اإلاٗحن اإلا٩ان في بالغنام عمُا ٩ُٞ

ت الؿلُت جي الضٞإ ْػٍغ ٌكٗغ ؤن بٗض الٗؿ٨ٍغ غ الَٓ ضام جهاجي خ٨م ٧ل ًٖ الٗض٫ ٍْْػ . ٖجها ناصع باإٖل

ٓػق  الًبِ ٧ْاجب الخد٤ُ٣ ٢ْاض ي الٗامت الىُابت ْممشل ؤًٖائها ؤخض ؤْ اإلاد٨مت عثِـ الخىُٟظ ًدًغ ؤن ٍْج
ت للمد٨مت ٓنق الخىُٟظ إلا٩ان الٗؿ٨ٍغ ٓم ًٖ ْاإلاضاٞٗ بِب الضًً عظا٫ ْؤخض ٖلُّ، اإلاد٩ ت الؿلُت مً مٗحن َْ  الٗؿ٨ٍغ

ٓنق ٓنق ْالٗؿ٨ٍغ ْٓن ألامً إلاهلخت الخابٗ ت، الؿلُت ٢بل مً الٛغى لِظا ْاإلاضٖ ٓبت جىُٟظ ٍْدٓغ الٗؿ٨ٍغ ضام ٣ٖ  ؤلٖا

ُاص ؤًام ٓنق مً 222ْ 221 للماصجان َب٣ا الخغب ػمً في بال الجمٗت ؤًام ؤْ الضًيُت ؤْ الَٓىُت ألٖا . الٗؿ٨غيق ال٣ًاء ٢اه

ٓبت/ 3 ضام ٣ٖ ٟاء ؤؾباب ْ ؤلٖا :  الدكضًض ؤْ الخس٠ُٟ ؤْ ؤلٖا

: ٧األحي ْألاؾباب الخاالث َظٍ هضعؽ ؾٝٓ

ٓنق مً 52/1 للماصة َب٣ا ٓباث ٢اه ظاع"  ال٣ٗ ٓنق في مدضصة خاالث هي ألٖا  ٢ُام م٘ ٖلحها ًترجب الخهغ ؾبُل ٖلى ال٣اه
مت لُت الجٍغ ٓبت جس٠ُٟ ْبما مُٟٗت ؤٖظاع ٧اهذ بطا ال٣ٗاب ٖضم بما ْاإلاؿْا  بُيذ ٦ما ، مسٟٟت ؤٖظاع ٧اهذ بطا ال٣ٗ

ٍ مىّ الخام ال٣ؿم في اإلاخٟغ٢ت الىهٓم ٟاء قْغ ظاع مً ٖظع ل٩ل ؤلٖا ظاع ْجخمشل ألٖا ٓنق ٖلحها هو التي ألٖا  ٢اه

ٓباث ٓباث مً اإلاٟٗي الٗظع في مىّ الخام ال٣ؿم في ال٣ٗ ْلت بإمً اإلااؾت الجغاثم ٣ٖ  92/1 اإلااصة في ٖلُّ اإلاىهٓم الض
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ٕٓ بهظا اإلاكٕغ ْحهضٝ ٓبت ًٖ ال٣ًاجي الٟٗٓ مً الى مت ًٖ ال٨ك٠ بلى ال٣ٗ  للمهلخت خماًت مغج٨بحها ْيبِ الجٍغ
. الٗامت

ٟاء ؤن بلى ؤلاقاعة ْججض ٓبت مً ؤلٖا ٓباث ٌكمل ال٣ٗ ٓباث ألانلُت ال٣ٗ  مهاٍع٠ صٞ٘ بلى ًمخض ال لِا البضًلت ْال٣ٗ
ٔق ٓػق طل٪ ٖلى ًْٞال ، ْاإلاًغة الخُغة ألاقُاء مهاصعة بلى الا٢خًاء ٖىض ؤًًا ًمخض ال ؤهّ ٦ما الضٖٓ  في ٢ُضٍ ًج

ٓاب٤ صخُٟت ٓبت مً اإلاتهم بٖٟاء ؤن ٦ما ال٣ًاثُت الؿ ٔق في الٟهل مً الخ٨م ظِاث ًمى٘ ال ال٣ٗ .  اإلاضهُت الضٖٓ

ٝ ؤن ٦ما ت الؿلُت ٢بُل مً اإلاسٟٟت الْٓغ ٓػق لل٣اض ي الخ٣ضًٍغ  ٖلُّ، م٣ٗب ال ا٢خىاّٖ ٖىض بها ألازظ لّ ًج
ٝ ٞلِؿذ ٫ٓق بها ألازظ ال٣اض ي ٖلى ْْاظبا خ٣ا اإلاسٟٟت الْٓغ ٝ ٣ٞب ا اإلاسٟٟت الْٓغ ٝ مً ْج٣ضًَغ  التي الْٓغ
ٝ مً ال٣اض ي ٖلحها ٌؿخض٫ ُٖٓت الْٓغ مت باعج٩اب ؤخاَذ التي اإلآي  اإلا٣غعق ألاصوى الخض بلى الجز٫ْ ججٗل ْالتي الجٍغ

مت مت مً ظؿامت ألقض للجٍغ ٝ ال٣اض ي ٌؿخمض ٢ْض ٩٦ل، الجٍغ  بالٟاٖل جخٗل٤ شخهُت اٖخباعاث مً اإلاسٟٟت الْٓغ

ٓعجّ يألت ٖلى ْجض٫ .   ؤلاظغامُت زُ

ٓبت ٖال٢ت -ؤ ضام ٣ٖ : الٟٗٓ بداالث ؤلٖا

ٖٓان الٟٗٓ مت ًٖ ٖٟٓ ه ٓبت، ًٖ ْٖٟٓ الجٍغ ٓبت ٖلى جإزحٍر مضٔ بُان م٘ لّ هخٗغى ما َْٓ ال٣ٗ ضام ٣ٖ . ؤلٖا

ٓبت ًٖ الٟٗٓ ؤزغ ْبهضص: الكامل الٟٗٓ  -1 -ؤ ضام، ٣ٖ ٝ ٞمً ؤلٖا ٓبت ٧ل ٌؿ٣ِ الٗام الٟٗٓ َبُٗت ؤن اإلاْٗغ ٣ٖ 

مت ٌؿ٣ِ ماصام ؤهّ طل٪ في ْالؿبب ج٨مُلُت ؤْ جبُٗت ؤْ ؤنلُت ٓبت ٧ل ٌؿ٣ِ ٞةهّ الجٍغ يت ٣ٖ  ْلِـ ، بؿببها مْٟغ
عيق مً ٓبت الٗام الٟٗٓ ٌؿ٣ِ ؤن الًْغ ٓبت مً ظؼء بؾ٣اٍ ٖلى ُّٞ ًىو ٣ٞض ٧لِا، ال٣ٗ ٓبت ببضالِا ؤْ ال٣ٗ  ب٣ٗ

مت الٗام الٟٗٓ ًمدٓ ال لخالخحن َاجحن ٟٞي مجها ؤز٠ ٓباث ٌٗض٫ بل ٌؿ٣ُِا ال الجٍغ يت ال٣ٗ  ٌؿمى ما ٖلحها اإلاْٟغ

ٓبت ُٞبض٫ الجؿُمت الجغاثم في ٚالبا ًهضع الظي الجؼجي الٗام بالٟٗٓ ضام ٣ٖ ٓبت ؤلٖا ا ب٣ٗ . ًدضصَا إلاضة ٧السجً ٚحَر

ٓبت ًٖ الخام الٟٗٓ  -2 -ؤ ٓبت في الخام الٟٗٓ ؤزغ:  ال٣ٗ ضام ٣ٖ ٓا٫ ٧ل في ٞال٣اٖضة ؤلٖا  ال الٟٗٓ ؤزغ ؤن ألاخ
ٓباث بلى بال ًىهٝغ ٓباث صْنق ألانلُت ال٣ٗ ٔق الجؼاثُت آلازاع بلى ال الخ٨مُلُت ؤْ الخبُٗت ال٣ٗ  ألامً، جضابحر بلى ال ألازغ

ٓباث مً جىُٟظٍ ؾب٤ ما ٖلى ًىهب ال ٦ما . الٟٗٓ ؤمغ في طل٪ زالٝ ٖلى ًىو لم ما ال٣ٗ

ٓبت لجؿامت ْهٓغا ضام ٣ٖ َٓغيق بظغاء ٖلى اإلاكٕغ هو ٢ض ؤلٖا ٓعٍت، عثِـ مً الٟٗٓ بالخماؽ ٣ًط ي ظ  ال بط الجمِ

ٓبت الخ٨م جىُٟظ ًم٨ً ضام ب٣ٗ ٌ بٗض بال ؤلٖا ٓنق مً 155 للماصة َب٣ا الٟٗٓ َلب ٞع ٓم جبلُٜ ٍْخم ،05/04 ال٣اه  اإلاد٩
ٌ ٖلُّ . الخىُٟظ ؤزىاء الخبلُٜ ٍْخم ًمشلّ مً ؤْ الٗام الىاثب َٝغ مً ٖىّ بالٟٗٓ َلبّ ٞع

ٓبت ٖال٢ت  -3 -ؤ ضام ٣ٖ   بالخ٣اصم ؤلٖا

ٓنق ًدضصَا الؼمً مً مضة مط ي بن ٓاظب الخ٨م ٖلى ال٣اه ٓم ؤن صْنق الخىُٟظ ال  بدىُٟظٍ اإلاسخهت الؿلُاث ج٣
ٓبت بدىُٟظ الالتزام مً جهاثُا الجاوي ٌٟٗي ٓاعصة ال٣ٗ ٓبت، بخ٣اصم ٌؿمى ْما الخ٨م في ال  ج٣ضم ٖلى اإلاكٕغ هو ٢ْض ال٣ٗ

                                                           
  .399 ص ،2002 الجزائر، الجاهعَة، الهطبوعات دَواى العام، القسم الجزائرٌ، العقوبات قانوى شرح سلَهاى، هللا عبد  -1
 ،7 العدد الهفكر، هجلة ،"الجزائرٌ القانوى فٍ رَةالجههو لرئَس التشرَعٍ واٖختصاص الشاهل العفو" َونس، بى فرَدة  -2
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ٓبت ٓنق في ال٣ٗ ٓاص في الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٢اه ٓنق 617ْ 612 اإلا ٓباث الخ٣اصم مضة بخدضًض ا٦خٟى الجؼاثغيق ٞال٣اه  لل٣ٗ
ٓما الجىاثُت ٓبت ًسو ؤن صْنق مً ٖم ضام، ٣ٖ ن هي اإلاضة َْظٍ ؤلٖا . ط ب ١ 613/1/2 ٖلحها جىو خُض ؾىت ٖكْغ

ٓبت ٖال٢ت -ب ضام ٣ٖ  الدكضًض ْؤؾباب الخس٠ُٟ بإؾباب ؤلٖا

ٓاؾ٘ بمٗىاَا ْالدكضًض الخس٠ُٟ ؤؾباب بن ٍٓت ٖىانغ ًٖ ٖباعة هي ال ٍٓت ؤْ زاه ًٍٓ في جضزل ال زاه ٓوي الخ٩  ال٣اه

مت ٓبت م٣ضاع ٖلى ٣ِٞ جازغ ْبهما للجٍغ . لِا اإلا٣غعة ال٣ٗ

ٓبت ٖال٢ت  -1  –ب ضام ٣ٖ : الخس٠ُٟ بإؾباب ؤلٖا

ٓبت جس٠ُٟ ؤؾباب ٖٓت هي ال٣ٗ ٓاٞغ بن التي ألاؾباب مجم  مٓظبا عؤٔ بن لّ ظاػ ؤْ خخما ال٣اض ي ٖلى ْظب ؤخضَا ج
مت مغج٨ب ٖلى ًد٨م ؤن لظل٪ ٓبت الجٍغ ٓبت مً ؤز٠ ب٣ٗ مت اإلا٣غعة ال٣ٗ  اإلااصة في اإلاكٕغ ٖلُّ هو ما َْٓ ؤنال، للجٍغ

ٓنق مً 52 ٓباث ٢اه . ال٣ٗ

ظاع*  ٓهُت ألٖا  اإلاسٟٟت ال٣اه

ٓاص ٖلُّ ْههذ 52 اإلااصة بلُّ ؤقاعث الظي  :الاؾخٟؼاػ - ٓنق مً 277/279/283 اإلا ٓباث، ٢اه  الاؾخٟؼاػ ؤزغ ًٖ ؤما ال٣ٗ
ٓبت في ضام ٣ٖ ٓاٍٞغ قإن مً ٞةن ؤلٖا ٓبت َظٍ ًجز٫ق ؤن ج ٓاث زمؿت بلى ؾىت مً الخبـ بلى ال٣ٗ  ٖلُّ ههذ ما َْٓ  ؾى

. ٕ ١ 283/1 اإلااصة

ٓنق مً 49 اإلااصة: الؿً نٛغ - ٓباث ٢اه ٓص الؿً ْنٛغ ال٣ٗ ْػق الظي ال٣انغ بّ اإلا٣ه  ؾىت 18 ؾً ٨ًمل لم ْ 13ججا
. ٕ ١ مً 50/1 اإلااصة ٖلُّ ههذ ٢ْض

ٔق مسٟٟت ؤٖظاع - ظاع جل٪ ْهي: ؤزغ ٓاص ٖلحها اإلاىهٓم ألٖا ٓنق مً 294 ْ 92 باإلا ٓباث ٢اه  ظاء خُض الجؼاثغي، ال٣ٗ
ٓبت مً ٌٟٗى ؤهّ 92 اإلااصة في ت الؿلُاث ًبلٜ مً ٧ل اإلا٣غعة ال٣ٗ  ظاء ٦ما ،.... ظىدت ؤْ ظىاًت ًٖ ال٣ًاثُت ؤْ ؤلاصاٍع

ظاع مً الجاوي ٌؿخُٟض 294 باإلااصة ٓم خؿب اإلاسٟٟت ألٖا ٓنق َظا مً 52 اإلااصة مِٟ ٓعا ْي٘ بطا ال٣اه  ؤْ للخبـ خضا ٞ
. الخ٠ُ ؤْ الدجؼ

- ٝ ٝ بٖما٫ ؤزغ ٍْخمشل: اإلاسٟٟت ال٣ًاثُت الْٓغ ضام ٖلحها مٗا٢ب ظىاًت في اإلاسٟٟت ال٣ًاثُت الْٓغ  ؤهّ باإٖل

ٓػق ٝ مىذ ٖىض الخ٨م لجِت ًج ٓبت الجز٫ْ للمتهم اإلاسٟٟت الْٓغ ٓاث 10 بلى بال٣ٗ ٓنق ؤن قٍغ سجىا ؾى ٓم ٩ً  ٖلُّ اإلاد٩
ٓص خالت في ؤْ ٢ًاثُا مؿب١ٓق ٚحر ب٣ذ الٗ ٓباث ٖلُّ َْ ٓص خاالث بٟٗل اإلاكضصة ال٣ٗ  مً م٨غعق 53ْ 53 اإلااصجان"  الٗ

ٓنق ٓباث ٢اه ". ال٣ٗ

ٓبت ٖال٢ت  -2  –ب ضام ٣ٖ    الدكضًض بإؾباب ؤلٖا

ٝ َىا٥ ُٖٓت ْْغ ٓبت حكضًض ؤخُاها حؿخضعي ٢ض شخهُت ؤْ مٓي ٓم ال٣ٗ ٓبت ٞدكضًض الجاوي، ٖلى بها اإلاد٩  ال٣ٗ
ٓوي مٗىاٍ في ْػق ال٣اه ٓبت ألا٢ص ى الخض ججا ٓها، ٖلحها اإلاىهٓم لل٣ٗ ٓنق ٞال ْلِظا ٢اه  زام، بىو بال الدكضًض ٩ً

ٝ ٖٓان الجؼاثغيق اإلاكٕغ خؿب اإلاكضصة ْالْٓغ : ه

                                                           
  .28 ص ،2006 الجزائر، هوهة، دار ،3 ط اْول، الجزء الخاص، الجزائٍ القانوى فٍ الوجَز بوسقَعة، أحسى  -1
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ٕٓ ٝ: ألا٫ْق الى  الخانت اإلاكضصة الْٓغ

ٓبت حكضص ال التي ْهي مت بهضص بال ال٣ٗ ٝ َظٍ ْجى٣ؿم مُٗىت، َاثٟت مً ظغاثم ؤْ مُٗىت ظٍغ ْعَا الْٓغ  بلى بض

ٖٓحن : ه

ٝ ُٖٓت الخانت اإلاكضصة الْٓغ ٓا٢ُٗت ؤْ اإلااصًت"اإلآي  ال

ٝ ْهي مت اإلااصي بالغ٦ً جخٗل٤ ْْغ ، مً ؤ٦ثر ؤْ ٖىهغ في للجٍغ ٝ َْظٍ ٖىانٍغ  اعج٩اب بؼمان جخٗل٤ ٢ض الْٓغ

مت ٓعة ؤْ الجٍغ . الىدُجت بجؿامت ؤْ اعج٩ابها في اإلاؿخٗملت الٓؾُلت بسُ

ٝ َظٍ ػمً ٓنق ْاإلا٩ان الٗى٠، اؾخٗما٫ اللُل، الؿالح، خمل الْٓغ مت في اإلاؿ٩ . الؿغ٢ت ظٍغ

-  ٝ  الصخهُت الخانت اإلاكضصة الْٓغ

ٝ ْهي ٓعجّ الجاوي ب٣هض جخٗل٤ ْْغ ٓنق في ْعص ٢ْض ْزُ ٓباث ٢اه ٝ مً ٖضص ٖلى الىو الجؼاثغيق ال٣ٗ  الْٓغ

ا قإن مً التي الصخهُت الخانت ٓاَٞغ ٓبت حكضًض ج ضام بلى ال٣ٗ : ْهي ؤلٖا

ٓنق اإلاؿلر، الٗهُان ْالترنض، ؤلانغاع ؾب٤ ٫ٓق ٧ ٫ٓق مً اإلا٣خ  الٟٕغ ؤْ ألانل نٟت الٗضْ، بٖاهت ٢هض ال٣اجل، ؤن

". ٕ ١ 272 اإلااصة"  الٗمضي الٗى٠ ظغاثم في للطخُت باليؿبت

ٕٓ ٓص" الٗام اإلاكضص الٓٝغ: الشاوي الى " الٗ

مت شخو اعج٩اب َْٓ مت في باجا خ٨ما ٖلُّ الخ٨م بٗض لجٍغ ، ظٍغ ٓاػ ٖلُّ ٍْترجب ؤزٔغ ٓبت حكضًض ظ  ما بلى ال٣ٗ
ض مت اإلا٣غعق ألا٢ص ى الخض ًٖ ًٍؼ ٓصجّ ؤن َْٓ الجاوي شخو في ج٨مً الدكضًض ْٖلت للجٍغ ىت ؤلاظغام بلى ٖ  ؤن ٖلى ٢ٍغ

ٓبت ْلى ال٣ٗ ٓاص في الجؼاثغيق اإلاكٕغ هو ٢ْض.إلنالخّ ٧اُٞت ج٨ً لم ألا . ٕ ١ 59ْ 57 ،10م٨غعق54 بلى 54 اإلا

ٝ بٖما٫ ؤزغ ًْٖ ٓص ْْغ ٓبت في الٗ ضام، ٣ٖ  شخو ٖلى جهاثُا الخ٨م ؾب٤ بطا ؤهّ" م٨غعق 54 اإلااصة ههذ ٣ٞض  ؤلٖا

ٓها ٖلحها مٗا٢ب ظىدت ؤْ ظىاًت ؤظل مً َبُعي ٓبت ٢اه ض ألا٢ص ى خضَا ب٣ٗ ٓاث 05 ًٖ ًٍؼ  ظىاًت ْاعج٨ب خبؿا، ؾى
ٓبت ألا٢ص ى الخض ٞةن ٓبت ألا٢ص ى الخض ٧ان بطا اإلاابض السجً ًهبذ اإلا٣غعة الجىاثُت لل٣ٗ ٓها اإلا٣غعة لل٣ٗ  لِظٍ ٢اه

ٓنق سجىا، ؾىت 20 الجىاًت ٓبت ْج٩ ضام هي اإلا٣غعة ال٣ٗ ا١ بلى الجىاًت ؤصث بطا ؤلٖا ح بَػ . بوؿان ْع

ق

: زاجمت

ٓبت الٗمل ؤلٛذ بلض 141 ؤن َٓ الضعاؾت َظٍ زاجمت في بلُّ الخٓنل ًم٨ً ما ضام ب٣ٗ  بها الٗمل ؤلٛذ 97مجها ْ ؤلٖا

ٓبت جىُٟظ حٗل٤ ؤْ  جىٟظ ال الض٫ْق مً ٦ْشحر الٗام، الخ٤ لجغاثم باليؿب ؤلٛتها بلضان 08 الجغاثم، لجمُ٘ باليؿبت ٣ٖ 
ضام ُض ؤظل مً  لٗالمي الهُٗض ٖلى بّ ال٣ُام ًخٗحن مما ال٨شحر ػا٫ ال ْٖلُّ اإلاؿخ٣بل في جهاثُا بلٛائها اهخٓاع في ؤلٖا  جَٓ
ٓبت إللٛاء الخالُت ألاؾـ ضام ٣ٖ ٗاث اٖخماص ٖلى التر٦حز ٖتر ؤلٖا ىُت حكَغ ٓبت بلٛاء بلى جغمي َْ ضام، ٣ٖ  صٖم ٦ْظا ؤلٖا

ْلُت اإلاٗاًحر ٓبت اؾخسضام بخ٣ُُض ؤْ باإللٛاء اإلاخٗل٣ت الض ضام ٣ٖ . ؤلٖا
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٘ باليؿبت ؤما ضام ٖلُّ اإلاٗا٢ب الجغاثم ٖضص مً ٢لو ؤهّ ٞىالخٔ الجؼاثغيق للدكَغ  ل٨ً جهاثُا، بلٛائها ٖضم م٘ باإٖل
داث ألاخُان مً ٦شحر في ؤ٦ضجّ ما َْٓ بلٛائها هُت ًٖ ٌٗتر 1993ؾىت مىظ لخىُٟظٍ حُُٗلّ لحن جهٍغ حن مؿْا  مجهم ظؼاثٍغ

ت اللجىت عثِـ بت ل٨ً ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق ْخماًت لتر٢ُت الاؾدكاٍع ٢ٓاث جهضم الؿلُاث ٚع  ج٣بل ٖضم مىّ ْا٢ُٗت بمٗ
ٓبت بلٛاء ؤن وٗخ٣ض ًجٗلىا ما َْٓ الجؼاثغيق للمجخم٘ الضًيُت اإلاغظُٗت ؤْ للخلُٟت هٓغا ال٨لي ؤلالٛاء ل٨ٟغة اإلاجخم٘ ٣ٖ 

ضام ٫ٓق ٞةجها ٢ْذ مؿإلت ٧ان بن الجؼاثغ في ؤلٖا .   ؾخُ

 

ق 
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ق

ألامً البُئي 

ٓم ٓعة في الٗل  ٢انضي ٞاًؼة باخشت ص٦خ

 

: ملدمـت

ٓاظّ ٓم الٗالم ً ًاث الُ ص مخٗاْمت، جدضّن بت الجزاٖاث جٟط ي ٢ْض البُئُت، الًٍٛٓ هدُجت ؤلاوؿان ؤمً تهضّن
ّن
 ٖلى اإلاترج

ٓاعص ٖلى اإلاىاٞؿت ٘ بلى اإلاخىا٢هت الُبُُٗت اإلا غ وؿبت ٞع
ّن
ٓج  ٚحر ْ الٗغبُت ْالض٫ْق ْالؿ٩ان الجماٖاث بحن الٗال٢اث في الخ

.                                                    الٗغبُت

ٓعق الٗم٣ُت ألاؾباب ؤَمّنق ْمً ٓاػنق ٖضم َٓ ؤلاوؿاوي، ألامً ْ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق لخضَ ٓجي الخ ٓل ٓعق ْ ؤلا٩ً ٓاعص، جضَ  اإلا

ٓجي الاؾخ٣غاع ٞبضْنق ٓل خي ْألامً الٛظاجي، باألمً الىاؽ ًىٗم ؤن ًم٨ً ال ؤلا٩ً .                                                                                           الهّن

ٓعق بلى ًدخاط الب٣اء، ٖىانغ بلى ًدخاط مشلما ٞاإلوؿان       ق ل٩ي باألمً الكٗ  البِئت مك٩لت صامذ ْما.  خُاجّ حؿخمغّن

ق ٖاإلاُت، َبُٗت طاث ٔق ٖلى جخمّنق ؤن ًيبػي مٗالجتها بلى اإلاباصعاث ٞةنّن .                                                .  ؤًًا ٖالميّنق مؿخٓ

ق ْٖلُّ ر الؿاا٫ ٞةنّن
ّن
ٓع٢ت َظٍ زال٫ مً ٖىّ ؤلاظابت هدا٫ْق ْ هٟؿّ ًُغح الظي اإلال  البُئي؟ ألامً َٓ ما: البدشُت ال

ا ًم٨ً بُئُت مك٩لت ٧لّنق َل ْ جد٣ُ٣ّ؟ ًم٨ً ٠ُ٦ ْ .  لؤلمً؟ تهضًضا اٖخباَع

ٓعق ما َظا ٓلّ ؾِخمد  :آلاحي للخ٣ؿُم ٣ْٞا الخالي البدض خ

ال                                                    البُئي ألامً ماَُت: ؤ

.                                               البُئي ألامً حٍٗغ٠ -ؤ

.          جد٣ُ٣ّ آلُاث ْ ألامً ٖىانغ -ب

.                        البُئُت باإلاك٨الث ٖال٢تها ْ ألامىُت الؿُاؾاث: زاهُا

.                      البُئُت اإلاك٨الث خضْر ٦ُُٟت -ؤ

ْعق -ب ٓاظِت في البُئي لؤلمً ؤلاؾتراجُجي الض . البُئُت اإلاك٨الث م

 

                                                           
.                                                                           2009التقرَر الصادر عى البرناهج أنهائٍ لٓهم الهتحدة لسنة  -1

. 92عبد العظَم بى صؽَر، اْهى أنسانٍ و الحرب علً البَئة، هجلة الهفكر، العدد الخاهس، جاهعة هحهد خَضر، بسكرة، ص  -2

ر إبراهَم حاجم الهَتٍ، اِلَات القانونَة الدولَة لحهاَة البَئة فٍ إطار التنهَة الهستداهة، الطبعة اْولً، هنشورات الحلبٍ سهٍ -3

 .295، ص2014الحقوقَة، بَروت، لبناى، سنة
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ال .   البُئي ألامً ماَُت: ؤ

ل لم  ْلي اإلاجخم٘ ًخٓنّن ٤ٟ حٍٗغ٠ بلى الض ٓم ٖلُّ مخّن ٓا٤ٞ بلى ختىّنق ؤْ البُئي ألامً إلاِٟ ٫ٓق ج ٓهّ، خ  ؤخض ِٞٓ مًم

ْلِا بضؤ التي اإلاٟاَُم عاث ْلّنق في ألامىُت اإلاٟاَُم مغاظٗت بهضٝ اإلااض ي ال٣غنق جهاًت م٘ جضا ّٓن ْلُت الخُ  ٢ض ْ. اإلاٗانغة الض

ٓعق ؤزظ ٓم بالخبل .               الباعصة الخغب بٗض ظضًض ٦ْمهُلر مؿخ٣ل ٦ُان لّ ٦مِٟ

:  البُئي ألامً حٍٗغ٠ /-ؤ

ْلت ْفي ٓم لخٓيُذ مدا مذ البُئي، ألامً مِٟ  ًإحي ُٞما وٗغى ْالؿُاؾُت ألا٧اصًمُت الىٓغ ْظِاث مً الٗضًض ٢ضّن

: مجها لبٌٗ

:                                 البُئي لؤلمً ال٣ِٟاء حٍٗغ٠-1

ٟاث ؤخضر مً ا ألامً حٍٗغ ال ْؤ٦ثَر ٓػان باعيق حٍٗغ٠ جضا  ٌٗغّنٝ َٓ ْ ألامىُت، الضعاؾاث في اإلاسخهحن ؤبغػق ؤخض ، ب

ّ ألامً
ّن
عق ٖلى الٗمل:" بإه ". التهضًض مً الخدغّن

ٓم ٞلؤلمً الخٍٗغ٠ لِظا ْجٓيُدا ْط، مِٟ عق ْؾُلت ٣ِٞ ٌٗجي ال ِٞٓ مؼص  ْؾُلت ؤًًا ٌٗجي بل الخُغ، مً للخدغّن

امّ ْصا ظٗلّ ْ إلٚع .                          مدض

ّ ٦ما ٓاعص البِئت خماًت:"  ؤهّ ٖلى اإلاكٗل ؾلُمان/ ص ٌٗٞغ  الىاظم ْالى٣و ْالاه٣غاى الىًٓب مً الُبُُٗت ْاإلا
ٓزاث اإلاساَغ مً ق في جغج٨ب التي اإلاخٗمضة ْالجغاثم ْاإلال ٓاعص اإلاهاصع جىمُت خ٤ّن ٓاػنق ؤلازال٫ ْ الُبُُٗت ْاإلا ".  البُئي بالخ

ّ ٖلى البُئي ألامً ٌٗغّنٝ مً َْىا٥
ّن
ت: "ؤه ُّن مت، الغاصٖت اإلاغظٗ

ّن
ت ْاإلاغا٢بت  ْاإلاىٓ

ّن
ٓاهحن ألاهٓمت ل٩اٞ  ْالخٗلُماث ْال٣

ٓابِ، ٤ التي ْؤلاظغاءاث ْالً .                                                                             البُئيّنق الكإن جد٣ّن

ْلُت الُِئاث حٍٗغ٠/ 2 :                                           البُئي لؤلمً الض

غ خؿب ّ ٖلى البُئي ألامً ٌٗغّنٝ الظي ْ ؤلاوؿاهُت الخىمُت بغهامج ًٖ الهاصع الخ٣ٍغ
ّن
عق: " ؤه  مً ؤلاوؿان جدغّن

ة ْ اإلاىدكغة ْ الكضًضة التهضًضاث ا اإلامخضّن ُّن ٍخّ ْ خُاجّ لِا جخٗغّنى التي ْ الىُا١ ْْاؾٗت ػمى ".                               خغّن

ٓة َظٍ صعب ٖلى الؿحر ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج جاب٘ ْل٣ض ْلى الخُ غ م٘ ألا ت الخىمُت ج٣ٍغ  ؤنضٍع الظي البكٍغ

٫ٓق ٓعق خ ٓاظِِا التي البُئُت اإلاكا٧ل ؤن بلى ؤقاع بط( 28) الهٟدت في ؤلاوؿاوي الخُ ج هي ألا٢ُاع ج ٓعق مً مٍؼ ي الخضَ
ّن
 اإلادل

ض ْ.... الٗالميّنق ْ
ّن
ْليّنق ألامً ٖلى اإلاداٞٓت الهٗب مً ؤ٦  .                                                                            البُئيّنق ألامً جد٤ُ٣ صْنق الض

                                                           
 ٖقتصادَة و القانونَة،أهل َازجٍ، اْهى أنسانٍ و أبعاده فٍ القانوى الدولٍ العام، هجلة جاهعة دهشق للعلوم ا-خولة َوسؾ -1

. 525، ص 2012، العدد الثانٍ، سنة 28الهجلد 
 .237سهَر إبراهَم حاجم الهَتٍ، الهرجع السابق، ص  -2

، 30/08/2011: ، الصادر بتارَخ574سلَهاى الهشعل، ثقافة و تطبَقات اْهى البَئٍ العالهٍ، الهجلة اٖقتصادَة، العدد  - 3

 01ص
هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، بَروت، لبناى، دَثٍ، النظام القانونٍ الدولٍ لحهاَة البَئة، الطبعة اْولً، صٗح عبد الرحهى الح -4

     .33، ص 2010سنة 
. 2009، هنشورات برناهج اْهم الهتحدة للتنهَة، سنة "البَئة، حهاَة الؽد اِى:" تقرَر التنهَة أنسانَة الهعّنوى ب -5
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ٓم ر ؤن ًجب ألامً ٞمِٟ ٓاء ًخٛحّن ٓهّ خُض مً ؾ  ؤلا٢لُمُت الؿالمت ٖلى ًغج٨ؼ الظي ألامً مً باالهخ٣ا٫ مًم
ْلت الؿُاس ي ْالاؾخ٣ال٫ .                                                                     الٟغص ؤمً ٖلى ًغج٨ؼ الظي ألامً بلى للض

ق ٞال جد٣ُ٣ّ آلُت خُض مً ؤما ر ٍَغ٤ ًٖ ألامً يمان مً الاهخ٣ا٫ مً بضّن
ّن
 جد٤ُ٣ ٍَغ٤ ًٖ ألامً يمان بلى الدؿل

.                               اإلاؿخضامت الخىمُت

ق بلُّ هسلو ما ٓم ؤنّن ٓما ؤزظ البُئي ألامً مِٟ ٗا مِٟ ٓهُحن ألا٧اصًمُحن ٢ؿم اؾخسضم خُض مٓؾّن  ْالؿُاؾُحن ال٣اه
حن ْلت في اإلاهُلر َظا بالبِئت اإلاسخهّن ي مجهم مدا لٓ ًماعؾّ الظي الاخخ٩اع لخدضّن

ّن
ق الؿُاس ي ألامً مدل   .                  ْالٗؿ٨غيّن

إن ْبهظا
ّن

ٔق الك ق اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن ًغ ٍٓاث ؤنّن ْل ْلي الىٓام ؤ ٓعة حٗض لم الض ٓم ألامىُت ال٣ًاًا ٖلى م٣ه  باإلاِٟ

ٍٓاث َظٍ ْل٨ً الٗؿ٨غي، ْل ؿٗذ ألا
ّن
ٓم الكاٚل الكٛل ؤنبدذ التي البِئت ٢ًاًا لدكمل اح .                                 الُ

ٓنق ؤصع٥ الغئٍت، بهظٍ ق ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج ٖلى الٗامل ٓم ؤنّن ٓم ؤن ًجب البُئي ألامً مِٟ  ٢ضعة يمان ٖلى ٣ً
٘ ٖلى ألاٞغاص ت الخىمُت بشماع الخمخّن ٤ آمىت، بِئت ْل في البكٍغ ً هخاثجِا اؾخضامت جد٣ّن  بلخا١ صْنق البكغ خُاة ْجدؿّن
ٓاعص ؤي الُبُعي اإلاا٫ بغؤؽ الًغعق .    ال٣اصمت ألاظُا٫ لخُاة الالػمت الُبُُٗت اإلا

 :    جد٣ُ٣ّ آلُاث ْ ألامً ؤبٗاص /-ب

:   ألامً ؤبٗاص-1

ز ل٣ض  ٓػان محّن :  لؤلمً ؤؾاؾُت ؤبٗاص زمؿت ب

ق: الٗؿ٨غيق ألامً* ٍٓحن ٍْسوّن ٓم اإلاخٟاٖلحن اإلاؿخ ر للهج
ّن
ٓاًا الض٫ْق مضع٧اث ٦ْظل٪ الضٞاُٖت، ْال٣ضعاث اإلاؿل  لى

.                             بًِٗا

ٓماث ْهٓم للض٫ْ، الخىُٓمي الاؾخ٣غاع َْٗجي: الؿُاس ي ألامً* ٓظُاث الخ٩ ٓل ق التي ْؤلاًضً ُتها مجها حؿخمضّن .                                 قٖغ

ق: الا٢خهاصي ألامً* ٓاعص ٍْسوّن ٓا١ اإلاالُت، اإلا ت ْألاؾ ٍع ٍٓاث ٖلى صاثم بك٩ل للخٟاّ الًْغ  مً ْلتم٣ب مؿخ
اَُت ة الٞغ ّٓن ْلت ٢ْ .                   الض

ق: الاظخماعي ألامً*  ٍٓت ْالش٣اٞت، اللٛت، في زهٓنُتها ؤهماٍ بهخاط بٖاصة ٖلى اإلاجخمٗاث ٢ضعة ٍْسوّن  الَٓىُت ْالِ
ٍ بَاع في ْالخ٣الُض ْالٗاصاث ْالضًيُت، ٓلت قْغ عَا م٣ب ّٓن .                                            لخُ

٤: البُئي ألامً*
ّن
ق اإلادُِ ٖلى باإلاداٞٓت ٍْخٗل ق ؤْ اإلادليّنق الخُٓيّن ٓويّن ٠ ؤؾاس يّنق ٦ٗامل ال٩

ّن
٢ٓ  ألاوكُت ٧لّنق ٖلُّ جخ

 .                           ؤلاوؿاهُت

                                                           
التنهَة التٍ تدعو إلً الهحافظة علً هخزوى الهوارد الطبَعَة الهتاحة، و استحداث بدائل نظَفة ٖ  : الهستداهةَقصد بالتنهَة  - 1

. 02، ص 2007كهال رزَق، دور الدولة فٍ حهاَة البَئة، هجلة الباحث، العدد الخاهس، سنة : انظر. البَئة تدهر
. 03، ص2004، تشرَى اْول عام 72لة النبأ، العدد فاَق حسى جاسم الشجَرٌ، البَئة و اْهى الدولٍ، هج -2

. 527أهل َازجٍ، الهرجع السابق، ص -خولة َوسؾ - 3

. 239سهَر إبراهَم حاجم الهَتٍ، الهرجع السابق، ص - 4
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ا   ٫ٓق ًم٨ً ؾب٤ ممّن ؿإ ال٣
ّن
ٓم باح  التي ألابٗاص َظٍ يبِ بم٩اهُت مضٔ ًٖ الدؿائ٫ق بلى جضٞ٘ صعظت بلى ألامً مِٟ

ٓاحي جُا٫ ؤن ًم٨ً ِا، ؤلاوؿان خُاة ه
ّن
ّ ْنّٟ جمّنق لِظا ْ ٧ل

ّن
ص بإه .                                   ألابٗاص مخٗضّن

:    ألامً جد٤ُ٣ آلُاث -2

٤ :                         ْالخم٨حن الخماًت َما آلُخحن ٖتر ألامً ًخد٣ّن

ٓاظِت مؿب٤ بك٩ل َْٗمل ٢ْاجي َاب٘ طْ ألامً: الخماًت*  الٗاإلاُت اإلاالُت ٧األػماث باألٞغاص، جدُِ التي التهضًضاث إلا
ما٫ الٗىُٟت ْالهغاٖاث ابُت ْألٖا ٍٓاث ْاهدضاع ْألامغاى ؤلاَع ب ما َْٓ ألاؾاؾُت، الخضماث مؿخ

ّن
 مٗاًحر ْي٘ ًخُل

ؿاث بوكاء ْليّنق الهُٗضًً ٖلى ماؾّن جيّنق الض ْظّ للخهضي ْالَٓ ٣ت ألامً اوٗضام أل .  ٢ْْاثُت قاملت بٍُغ

ٓاء ْالخسُُِ الخهٝغ ٖلى ال٣ضعة ألاٞغاص ا٦دؿاب ؤي: الخم٨حن* ت لهالر ؤْ لهالخِم ؾ ُّن  اإلاجخم٘، ؤٞغاص ب٣
ٓنق ْظٗلِم ٢ِٓم باخترام اإلاُالبت ٢ضعة ًمخل٩ ٍاتهم خ٣ ٫ٓق ْبًجاص اإلاك٨الث مً لل٨شحر ْالخهضي ْخغّن  الظي ألامغ لِا، الخل

ب
ّن
ؼ قإهّ مً ما ب٩لّنق الجهٓى ًخُل .          ال٣ضعاث َظٍ حٍٗؼ

:  البُئُت باإلاك٨الث ٖال٢تها ْ ألامىُت الؿُاؾاث: زاهُا

ق صث ٢ض التي البُئُت الخُٛحراث بنّن ش مغاخل زال٫ الض٫ْق اؾخ٣غاع َضّن غاث الخاٍع
ّن
ٓج ٟتها التي ْالخ

ّن
 اإلاهاصع، في الخٛحراث زل

ٓاعص، ْهضعة ت، ْالهجغة اإلا جذ ؤلاظباٍع  الاعجباٍ ْباث اؾتراجُجُا، بٗضا البِئت ٢ًاًا ؤزظث ْبهظا ، الض٫ْق بحن الهغإ ؤجّن

ْلي ْألامً البِئت، مكا٧ل بحن ق جؼاًض في الض ر ؤنبذ البِئت بمك٨الث الٗالمي الاَخمام ٞةن ْلِظا.    مؿخمغّن  في ٖىّ ٌٗتّن
باث بدض ْا٢٘ ٍْدىا٫ْق البِئت، ؤمً بمهُلر ؤلاؾتراجُجُت الضعاؾاث ٖٝغ ٓاعص قغا٦ت ٖلى اإلاىاٞؿت مؿبّن  الُبُُٗت اإلا

ٔق ظِت ْمً ظِت، مً البُئُت اَُت في البُئُت اإلاك٨الث ْ اإلاساَغ َظٍ جإزحر صعاؾت ؤزغ  الا٢خهاصًت ْالخىمُت اإلاجخم٘ ٞع

                                                                        ٖامت بهٟت للض٫ْق

:                            البُئُت اإلاك٨الث خضْر ٦ُُٟت /-ؤ

ق ً الُبُعي البُئي الىٓام ٖىانغ بنّن ز ْمترابُت، مدكاب٨ت ٖملُاث جخًمّن ي ْالتي اإلاؿاعاث، مً بالٗضًض جخمحّن  بلى جاصّن

الث حُٛحر ة خالت ٖلى بها ْجهل اإلادلُت، الجماٖاث مٗضّن ٓاػنق مً مؿخ٣غّن .            ٩٦لّنق الىٓام بَاع في الخ

ق     ًّن ِا بل زابخت، البُئُت الىٓم ًتر٥ لم ؤلاوؿان ل٨
ّن
٣ت اؾخٛل ا ٣ٖالهُت، ٚحر بٍُغ ٔ ممّن ٓعق بلى ؤصّن  بالبِئت مس٠ُ جضَ

ٓمي بك٩ل مؿخمغا ًؼا٫ ال الُبُُٗت، ٓانل ً ٓم ٧لّنق في مخ ام مً ظضًض ً ًّن .  الؿىت ؤ

                                                           
. 532أهل َازجٍ، الهرجع السابق، ص -خولة َوسؾ - 1

. 2003، نَوَورك، سنة "حهاَة الناس و تهكَنهم: أهى أنساى اِى:" تقرَر لجنة اْهى أنسانٍ الهعنوى ب - 2

. 295سهَر إبراهَم حاجم الهَتٍ، الهرجع السابق، ص  - 3

. 32صٗح عبد الرحهى عبد الحدَثٍ، الهرجع السابق، ص - 4

. 02سلَهاى الهشعل، الهرجع السابق، ص -5

. 54، ص2010ة، القبة، الجزائر، سنة هحهد حهو، اٖقتصاد البَئٍ، الطبعة اْولً، دار الخلدونٍ -هنور أوسرَر -6
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ٓم ٞٗاإلاىا م الُ ٠ ٖلمُا ًخ٣ضّن
ّن
٠ُ بوؿاهُا، ٍْخسل ٍّٓ ٖلى ؾاٖض الخ٣جي ٞالخْٓ  ألا٦ثر بل الخ٣ُ٣ُت، البُئُت الغئٍت حك

ْلذ طل٪ مً ٓعازُت الِىضؾت ج٣ىُت خا  ؤخؿً في حٗالى ْ ؾبداهّ هللا زل٣ّ الظي البكغيق اإلاسل١ٓق مً جدغّنٝ ؤن ال
ٓعة، عْنق  ن ّٓن ٓمُت للخغب ْاإلاُ ٓظُت الجغز ٓل ٓا البُ   بِئتها مً الىامُت، الض٫ْق بٌٗ مً ظٗل

زا خايىا ت اإلاسغظاث لخل٪ ٞٗلُت ججاعب مُضان ْ ممحّن  اإلاخدضة ألامم بغهامج ؤقاع الهضص َظا ْفي.  اإلاستًر

ٓم في ،2008 ماي 22 في آؾُا لٛغب ؤلا٢لُمي اإلا٨خب/للبِئت ٕٓ الٗالمي الُ ٓجي، للخى ٓل  الجزاٖاث مً باإلااثت 90 وؿبت ؤن البُ
عا ألا٦ثر البُئي الىٓام طاث ال٣ٟحرة الض٫ْق مً باإلااثت 30 جُا٫ الخالُت ٓعا، جًغّن ٓاص جهٍغ٠ بؿبب ْجضَ  الخُحرة اإلا

ق َْظا الض٫ْ، بٌٗ بلى ْه٣لِا ْالؿامت ٕ ٚحر ٖمال ٌٗضّن ل مكْغ
ّن
ا مهضعا َْك٩ ُّن .    ؤلا٢لُمُت للجزاٖاث عثِؿ

ق لُت الٗبصُت َظٍ بنّن ٓاَغ ؤهخجذ البِئت، م٘ ؤلاوؿان بها ًخٗامل التي ْالالمؿْا :                                                       ؤبغػَا ْمً ال٣ل٤ ٖلى جبٗض ْ

غ /-1 ٝ، َٓ ٦ما الخصخغ بن: الخصخّن  الجاٞت ْاإلاىا٤َ ال٣اخلت ْقبّ ال٣اخلت، اإلاىا٤َ في ألاعاض ي جغصي َٓ مْٗغ

ٓامل هدُجت ر بُجها مً ٖضة ٖ ت ْألاوكُت اإلاىار حٛحّن ق لظل٪. البكٍغ حن ٞةنّن ٓنق اإلاسخهّن ٞ غ ٌٗغّن ت الخصخّن
ّن
ّ بض٢

ّن
 ػخ٠:)بإه

ٍْت البِئت ت اإلاىا٤َ في الخًغاء ألاعاض ي ٖلى الصخغا
ّن
ت قبّ اْ الجاٞ

ّن
ل الجاٞ

ّن
 لؿُذ الىباحي الُٛاء ٣ٞضان في ٍْخمش

ٓامل بٟٗل ألاعى ت مىازُت ٖ دُت ٧الخٍٗغ ق ؤي(. ؤلاوؿان بٟٗل ؤْ الٍغ غ ؤنّن ق ًدضر الخصخّن
ً
ق حُٛحرا

ً
 البِئت زهاثو في ؾلبُا

ق ًسل٤ بدُض
ً
ٞا ٍْت، البِئت بلى ؤ٢غب ججٗلِا ْْغ ة جمخاػ ْالتي الصخغا ِا مٓاَغ بٗضّن : ؤَمّن

ق الُٛاء اهدؿاع *- . الىباحيّن

. الشابخت الغملُت ال٨شبان وكاٍ *-

. التربت اهجغاٝ *-

ر *-
ّن
ٓبتها ْه٣و التربت جمل . زه

اصة *- ٓاء في الٗال٤ الٛباع ٦مُت ٍػ . الِ

غ ْمٓاَغ ض َظٍ الخصخّن
ّن
ٓل ت ألاؾباب مً ظملت هدُجت جخ ُّن ت الُبُٗ اصة: ؤبغػَا ْمً ْالبكغٍّن ق ٍػ ّٓن  اإلاىا٤َ في الؿ٩ان هم

ت
ّن
ٓص ْالتي الجاٞ اصة بلى ج٣ ٓاعص اؾخجزاٝ ٍػ غاى الٛاباث ؤشجاع ٢ُ٘ في ؤلاٞغاٍ ؤْ البُئُت اإلا ٘ ْالخجاعة الُا٢ت أٚل  ْالخٓؾّن

غاى الٗمغاوي ا الاؾدُُان، أٚل ٓامل ؤمّن ٔق ٖلى الخغاعة صعظاث اعجٟإ ٞهي الُبُُٗت الٗ ر الٗالم، مؿخٓ ٓػَ٘ ْحٛحّن  ألامُاع ج

ص مما ت اإلاىا٤َ حهضّن
ّن
غ الجاٞ ت ٖملُاث بٟٗل بالخصخّن . الغما٫ ْػخ٠ الخٍٗغ

ق غ ْاَغة ٨ًؿب الظي بنّن ا اَخماما الخصخّن ها َٓ زانّن ر ٖالميّنق هُا١ ٖلى ججغيق ؤجّن  ألاعاض ي ظملت مً%( 70) لخٛحّن

ٓنق( 3.6) ْجبلٜ الُابؿت  ٖام ٧لّنق ٟٞي الجىٓب ٖالم في ؤَمُت الٓاَغة َظٍ ْج٨ؿب ألاعى ؾُذ مؿاخت عب٘ ؤي ٨َخاع بلُ
ق
ّن

ٓنق ٠٨ً ْص ؤي ج٣ضًم ًٖ ٨َخاع ملُ غ اهدكاع بؿبب ا٢خهاصي، مغص ص ؤنبذ الظي الخصخّن  ٢غابت ًسؿغ بإن الٗالم حهضّن

                                                           
. 10/02/2011: ، الصادرة بتارَخ15571سعود عابد، أستراتَجَة البَئَة و اْهى البَئٍ، جرَدة الرَاض، العدد  - 1

 ؛ الَاس أبو جودة، تداعَات التحدَات البَئة علً اْهى العالهٍ، هجلة09  –04فاَق حسى جاسم الشجَرٌ،الهرجع السابق، ص - 2

. 95؛ عبد العظَم بى صؽَر، الهرجع السابق، ص 03-01، ص 01/01/2013: الدفاع الوطنٍ اللبنانَة، الصادرة بتارَخ
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ٓاثُت اإلاُغ ٚاباث ْزمـ للؼعاٖت الهالخت ألاعاض ي مً الؿُدُت التربت زمـ ٕٓ آالٝ ٖكغة ْهدٓ الاؾخ  مً ه
ٓاهُت الشابخت ألاظىاؽ . ْالخُ

ب اهدكاع/-2 ٓاعص ٖلى الخْغ ق: اإلا ق الخُغ بنّن ٓاظّ ْالظي ٞخ٩ا ألاقضّن غ البِئت ً
ّن
ٓاهب في ٍْاز ىت ظ ُّن  الؿالم ٢ًاًا مً مٗ

ْلُحن ْألامً ٍْٓت خغب وكٓب اخخما٫ َٓ مباقغا جإزحرا الض ، هؼإ ؤْ ه ق ٖلى ْهدُجت ؾبب َٓ البُئي ٞاإلظِاص ٖؿ٨غيّن  خضّن

ٓاء غ ؾ
ّن
ٓج ق ْالجزإ الؿُاس يّنق للخ ذ ما ْٚالبا. الٗؿ٨غيّن ْمت ؤْ لٟغى ألامم جهاٖع ٓاصّنق ٖلى الؿُُغة م٣ا ْلُت، اإلا  ألا
ٓاى ْألاعى، الُا٢ت، ْبمضاصاث ا ألاجهاع، ْؤخ ٓاصّنق مً ْٚحَر ب َظٍ جخٟا٢م ؤن اإلاغجر ْمً. ألاؾاؾُت البُئُت اإلا  الخْغ

ق اػصًاص م٘ ٓاعص شرّن ب ٖلحها الخىاٞـ ْاقخضاص اإلا با ٞالخْغ  الخُاة صٖم هٓم جضمحر: ْاخضة ؤؾاؾُت بؾتراجُجُت لِا ج٣ٍغ
مت ٖٓحن ًٟغػق الظي ألامغ ْالكٗٓب، الجُٓف لٍِؼ ق بنالخِما ٌٗختر الخضمحر مً ه ٓبت ؤقضّن  بالبِئت ًلخ٤ الظي الًغعق: نٗ

عًٍ للؿ٩ان الاظخماعي باليؿُج ًلخ٤ الظي ْالًغعق الُبُُٗت، . اإلاخًغّن

ٓح الخغب هخاثج ْجِٓغ ٫ق في بٓي ّْن الًاث ٢اصتها الُا٢ت ٖلى للؿُُغة خغب ؤ دضة ال  الشاهُت الخلُج خغب في اإلاخّن
ٔ ٣ٞض. الىِٟ مىاب٘ ٖلى للؿُُغة ٍٓذ في الىِٟ آباع بخغا١ ؤصّن ٓصاء سخابت زل٤ بلى ال٩ ي ؾ

ّن
 َظا الٗغا١ ؾماء حُٛ

ٟتها التي آلازاع بلى باإلياٞت
ّن
ٓم، اإلاُلُت ال٣ظاث٠ زل ٓعاهُ ٤ ُٞما َظا بالُ

ّن
ا. بالبِئت ًخٗل  نُٗض ٖلى الخغب َظٍ آزاع ؤمّن

ْليّنق ألامً ْلي ؤمً هٓام زل٣ذ ٣ٞض الض ق بالؿالم ًغجبِ ظضًض ص ٩يّن ْليّنق لؤلمً ٦مغج٨ؼ ألامٍغ  ال٣ُبُت هٓام ْلّنق في الض

. ألاخاصًت

هلت اإلآاَغ ؤَمّنق ؤخض هي الخغاعيق الاخخباؽ ْاَغة: الخغاعيق الاخخباؽ /-3  جداٞٔ التي ٞالٛاػاث البِئت، بةٞؿاص اإلاخّن

ق خغاعة ٖلى ّٓن ق ْجب٣ُّ الج
ً
ا اػصاص لالؾدُُان نالخا  البُٓث بٓاَغة ٖلُّ ًُل٤ ما َْظا. ؤلاوؿان وكاَاث بٟٗل جغ٦حَز

ت جدملِا التي الخغاعة جدخجؼ بط الؼظاظُت ّٗن ٦ْؿُض ْ ٧اإلاُشان الخغاعيق الاخخباؽ ٚاػاث بٟٗل الكمـ ؤق ٓنق ؤ  م٘ ال٨غب
ط اؾخدالت ٫ بلى الخغاعة صعظاث في اعجٟإ ًدضر الظي ألامغ ألاعى ؾُذ ٨ٌٗؿّ الظي ؤلاقٗإ زْغ لِا ١ًٟٓق مٗضّن  مٗضّن

ٓوي الضٝء) الخغاعيق الاخخباؽ بٟٗل ْطل٪ الجٓي، اإلادُِ في ٢ٓ٘ ٞمً( ال٩  زال٫ ألاعى خغاعة صعظاث جغجٟ٘ ؤن اإلاخ

ٍٓت صعظاث( 6-1) بحن ما اإلا٣بلت ؾىت اإلااثت . ؾىت آالٝ ٖكغة مىظ لّ ؾاب٤ ال اعجٟإ َْٓ( 2090 -1990) مً مئ

ٓاعص اؾخجزاٝ /-4 ق اإلا ٓاعص اؾخجزاٝ بن:  الال٣ٖالويّن ٍٓحن ٖلى ًغج٨ؼ الٗالميّنق الهُٗض ٖلى اإلا  هدُجت الاؾخجزاٝ: َما مؿخ

. ال٣ٟغ هدُجت ْالاؾخجزاٝ الٛجى

ٔق ٫ق اإلاؿخٓ ؿإ َبُُٗت هدُجت َٓ ألاّْن
ّن
ٔق ٖلى الخهيُ٘ هُا١ الح  في الخهيُ٘ عجلت حٗخمض خُض الكما٫ ص٫ْق مؿخٓ

ٓاعص ٖلى الض٫ْق َظٍ ْلُت اإلا ا التي الىامُت للض٫ْق ألا َع
ق خُض.لِا جهضّن  بلى صِٞٗا الكما٫ ص٫ْق بحن الخىاٞـ ْجحرة جؼاًض بنّن

ٓاط ٓاعص مً ٢ضع ؤ٦تر ٖلى الاؾخد ْلُت اإلا ٢ِا لًمان الُا٢ت ْٖىانغ ألا ّٓن  الِضٝ َظا جد٤ُ٣ بلى ؾٗذ ٢ْض. اإلاؿخ٣بلي جٟ
و الجىٓب ص٫ْق في اإلاباقغة ألاظىبُت الاؾدشماعاث ٖتر

ّن
ٓص مً للخسل ت الكما٫، ص٫ْق جٟغيِا التي البُئُت الخماًت ٢ُ  زانّن

ٓزت اإلاخ٣اصمت الهىاٖاث بى٣ل ؼ م٣ابل للبِئت اإلال
ّن
. الكما٫ ص٫ْق في اإلاخ٣ضمت الخ٣ىُت الهىاٖاث جغ٦

ٔق ٓاعص اؾخجزاٝ َٓ الشاوي اإلاؿخٓ غ ال٣ٟغ هدُجت اإلا ي الاؾدشماعاث ٞخدٍغ ٓة جٓؾُ٘ بلى ًاصّن ٫ٓق بحن الٟج  صازل في الضز
ْلت ي َْظا ال٣ٟحرة، الض ٓعق بلى ًاصّن ٓصَم زال٫ بالبِئت ؤلايغاع بلى ال٣ٟغاء ايُغاع هاخُخحن، مً البِئت جضَ  اإلاؿخمُخت ظِ
ى ؤْ الغػ١ ل٨ؿب ص ختّن ق خحن في الخُاة، ٢ُض ٖلى الب٣اء إلاجغّن ٫ٓق ؤصخاب ؤنّن ٓنق الٗالُت الضز جِ  الاؾتهال٥ مً ألهماٍ ًخّن
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ق. البِئت ٖلى ْجإزحرا خؿاؾُت ألا٢لّنق ض ؤلاخؿاؽ َظا بنّن
ّن
ٓل ها في الجىٓب ص٫ْق لضٔ اإلاخ  الهىاعيّنق الكما٫ ضخُت ٧اهذ ؤجّن

ى الظي ٫ق َضّٞ بغاٚماجُا مىهجا جبجّن ق مهالخّ جد٤ُ٣ ألاّْن ٌّن ّ َظا ًٟغػَا التي آلازاع ًٖ الىٓغ بٛ ٓظّن  ص٫ْق ْي٘ ٖلى الخ

ا. ْالجىٓب الكما٫ بحن اإلاهالر ج٣اَ٘ بؿبب اؾخ٣غاع ٖضم ًسل٤ ؤن قإهّ مً الظي ألامغ. البِئت ٖلى ْؤزٍغ الجىٓب  ممّن
ْلُحن ْألامً الؿلم ٖلى ؾلبي بإزغ ًى٨ٗـ ت الض ق زانّن اٍ جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗخمض ؤيخى الض٫ْق ؤمً ْؤنّن  ٖتر الا٢خهاصي الٞغ
ٓاعص يمان ق ٦ما الِضٝ، َظا لخد٤ُ٣ الالػمت اإلا ٓعق ؤنّن ٓاهب ٌٗغّنى البُئيّنق الخضَ  مً للخُغ الض٫ْق ألمً ألاؾاؾُت الج
ٌٍٓ زال٫ ٠ التي الُبُُٗت الضٖم ؤهٓمت ج٣

ّن
٢ٓ ت، ألاوكُت ظمُ٘ ٖلحها جخ ق ْبالخالي البكغٍّن  البُئي الاؾخ٣غاع ٖضم ٞةنّن

ٓمت مً ظؼء هي التي للخُغ الض٫ْق ؤمً ٌٗغّنى ْلي ألامً مىٓ ْلي ألامً حٍٗغٌ ؤي الض . للخُغ الض

ها الىٟاًاث حٗغّنٝ:  الؿامت الىٟاًاث /-5 ٓاصّنق بإجّن و ًخمّنق ؤقُاء ؤْ م
ّن
و ًؼم٘ ؤْ مجها الخسل

ّن
٫ٓق هاٞلت ْمً مجها، الخسل  ال٣

ق ٓلُض جمّنق ٣ِٞ 1984 ٖام ٟٞي الٗالم، في الؿامت الىٟاًاث مً%( 90) جيخج الكما٫ ص٫ْق ؤنّن ٓنق( 375 -132) ج ق ملُ ًّن  مً َ
ٓالي ٧ان الٗالميّنق الهُٗض ٖلى الىٟاًاث ق مالًحن( 5) خ ًّن . الىامُت ْالض٫ْق بالخهيُ٘ الِٗض خضًشت اإلاىا٤َ في مجها َ

ٓنق ٓعتها ْجِٓغ ؾاثلت، ؤْ نلبت ؤق٩اال جإزظ ؤْ ْٚاػاث ؤبسغة ق٩ل ٖلى الىٟاًاث َظٍ ْج٩  بالبِئت جلخ٣ّ ُٞما زُ
ٍٓلِا مٗالجتها ٖضم بؿبب ؾلبُت آزاع مً ة ٚحر ؤق٩ا٫ بلى ْجد ق بُئُا، مًغّن  الىٟاًاث لترا٦ماث الؿلبُت آلازاع ؤبغػق بنّن

ى الًاعة
ّن
ْػْن، ز٣ب في ًخجل ر ألا ّٓن . ْاإلادُُاث ْالبداع ألاجهاع مُاٍ ْجل

ر /-6 ّٓن ر ؤما: ألاجهاع ْ البداع ْ اإلادُُاث في اإلاُاٍ جل ّٓن ل التي ْاإلادُُاث ألاجهاع مُاٍ جل
ّن
ٓالي حك٩  ؾُذ مً%( 71) خ

 التي الهىاُٖت اإلاضن جٟغػَا التي الىٟاًاث بؿبب ؤلاوؿان، بٟٗل ألاعى ب٣إ مٗٓم في حؿخٟدل بضؤث ألاعيُت، ال٨غة

ا في الخُاة ٖلى ٢ًذ ٓاعر بلى باإلياٞت ْبدحراتها، ؤجهاَع . الىُُٟت الىا٢الث ٧

ق ر بنّن ّٓن غ اإلاُاٍ جل
ّن
 مً%( 30) ًٟخ٣غ بط الجىٓب ٖالم في ًتر٦ؼ ؤزغ ؤ٦تر ل٨ً الٗالم، ؤعظاء مسخل٠ في الؿ٩ان في ًاز

ان
ّن
٫ٓق بلى الجىٓب ؾ٩ ٓهت مُاٍ ٖلى الخه ق خحن في الهخيّنق الهٝغ بلى%( 60) ًٟخ٣غ ٦ما  مإم  في جىسٌٟ اليؿب َظٍ ؤنّن
ر في ألا٦تر ألازغ ناخبت ٧اهذ التي الكما٫ ص٫ْق ّٓن ٓعة في اإلاُاٍ جل . اإلاٗم

الث اعجٟإ /-7  التربت ٍْشبّنذ ًدمي ِٞٓ البُئُت الىاخُت مً ٦بحرة ؤَمُت الٛابي الُٛاء ٨ًدؿب: الٛاباث ججٍغ٠ مٗضّن
ي ْاإلاىار

ّن
ٓظُت ًٖ ًٞال اإلادل ل ْعة ٦ْٟاءة التربت َُضْع ًاث ص

ّن
ا ْالىباث، التربت بحن اإلاٛظ ق الٛاباث ؤمّن ق ٞخٗضّن

ً
ٓثال  للبكغ م

ٓإ مً ْللٗضًض ٓاهاث، الىباجاث ؤه ٓٞحر ٖلى الا٢خهاصًت الٛاباث ؤَمُت ج٣خهغ ال ْالخُ ها بل ألازكاب، ج غ بجّن
ّن
ٞٓ  ج

ا الُبُت الىباجاث ْعا الٛاباث جلٗب ٦ما. للبكغ الٟاثضة طاث الىباجاث مً ْٚحَر ا ص خاث مِمّن
ّن

ٓنق ٦مغش ق لل٩اعب  آزاع مً للخضّن

٦ْؿُض زاوي ٓنق ؤ ، الٛالٝ في ال٩اعب ٓاء ٖلى اإلاؿاٖضة ْبالخالي الجٓيّن ق ٚحر. الٗالم خغاعة صعظاث اعجٟإ اخخ ٓعص َظا ؤنّن  اإلا
ل الظي الِامّنق الُبُعيّنق

ّن
ق ٌك٩

ً
ق ظؼءا

ً
ْعة في ؤؾاؾُا ٦ْسجحن بهخاط في الُبُُٗت الخُاة ص  ؤلاػالت زُغ بلى ًخٗغّنى ؤزظ ألا

 الؿ٩ان مً شخو( 1000) ل٩ل ٧2لم( 1109) مً الٗالم في الٛاباث ؤعاض ي مؿاخت اهسًٟذ 1970 ٖام ٞمىظ. ْالخجٍغ٠
. 1998 ٖام شخو( 1000) ل٩ل ٦2م( 7.3) بلى

عق هدُجت الٛاباث مؿاخت في الاهدؿاع َظا ظاء ٢ْض ّٓن ق الخُ ِ، ٚحر ْالؼعاعيّنق الٗمغاويّن
ّن
 ٢ُ٘ بلى باإلياٞت َظا اإلاسُ

غاى ألازكاب ٓع١، ْنىاٖت الخكب ٦هىاٖت نىاُٖت أٚل ا ال بها التي الخغاث٤ جإزحر ِٞٓ آلازغ الٗامل ؤمّن  الجٟاٝ ٌؿبّن

ٓنق ٖلى الخغاث٤ ٢ًذ ٣ٞض ؤلاوؿان، ْبَما٫ ْهِؿُا ٚاباث في مشال ٨َخاع ملُ .                                 1972 ٖام بهض
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ق َٓ بلُّ زلو ما    ْلُت، ألامىُت الؿُاؾاث ٖلى ال٨بحر ألازغ لِا اإلاكا٧ل َظٍ ٧لّنق  ؤنّن اصة الض ٓعق ٍٞؼ  ْ البِئت جضَ
ٓاعصَا ض الُبُُٗت م ت خل٣ت حكمل التي الهغاٖاث وكٓب اخخما٫ ًٍؼ ٓعق مً مٟٚغ ٓجيّنق الخضَ ٓل ق ْ ؤلا٩ً .                                                ؤلاوؿاويّن

غ ْخؿب          2008 لؿىت اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي الترهامج ًٖ الهاصع الخ٣ٍغ

ٓنق ق ،"البِئت ْ ألامً، الؿالم،: " ب اإلاٗى ٓاعص اؾخٛال٫ ٖلى الًِٛ ؤنّن ض ؤن ًم٨ً الُبُُٗت اإلا ة مً ًٍؼ غإ خضّن  ْ الهّن
جّ، ض ْ مضّن .                            ٖملُخّ ٣ٌّٗن

ٔق الؿُا١، َظا ْفي     ق هغ ع حؿخٟدل البُئُت اإلاًٗلت ؤنّن ت للمٗالجت، ٖاظال الخدغّن٥ بلى ْجدخاط الؼمً، بمْغ ق زانّن  ْؤنّن
ٔق جِٓغ لم آلان ختىّنق الٗغبُت البلضان ت التراٖت مؿخٓ  جإ٦ُضٍ جمّنق ما َظا البُئي، ألامً بدماًت ْال٨ُٟلت اإلاىاؾبت ؤلاصاٍع

ب م٣ُاؽ َْٓ ،"البُئُت الاؾخضامت صلُل" خؿب
ّن
ى٠ مغ٦ ٓا إلصاعة زُِ مً جًّٗ إلاا ٣ْٞا البلضان مغاجب ُّٞ جهّن  عصاإلا

ٓاهب ْالُبُُٗت،  البُئُت ٍٓت ْ الؿ٩اهُت، ْالج .                                                                           اإلاخٗضصة الخىم

ْعق /-ب ٓاظِت في البُئي لؤلمً ؤلاؾتراجُجي الض : البُئُت اإلاك٨الث م

ص ل٣ض    ٕ خضّن  ْالٗلماء، اإلاخدضة، ألامم مىٓمت بمكاع٦ت الٗالم، لض٫ْق اإلاؿخ٣بلُت الغئٍت الجضًضة ألالُٟت مكْغ
ما٫، ْعظا٫ ُحن، ألٖا

ّن
ْلُت باإلاىٓماث الؿُاؾاث ْْايعي ْاإلاسُ ٓماث، الض  ٚحر ْاإلاىٓماث ْالكغ٧اث، ْالخ٩

ٓمُت، ٓٞحر ْطل٪. الجامٗاث ٦ْظل٪ الخ٩ اع مُُٗاث لخ  ْمجها البكغي، الٓي٘ جدؿحن ل٨ُُٟت ْالبدثي، ال٨ٟغي، ؤلَا
ْلُت البُئُت ال٣ًاًا لخ٣ُُم حؿعى التي البُئي ألامً صعاؾاث ٓز٤ُ ألاخضار جدلُل ْ ألاؾباب، جدضًض ؤظل مً الض  ْج

ي ٢ض التي الىخاثج عة بلى اإلاؿخ٣بل في جاصّن ْلُت البُئُت ْالؿُاؾاث ْالاجٟا٢ُاث اإلاٗاَضاث ٖلى حٗضًالث بصزا٫ يْغ .                                             . الض

ٓعث ٨َْظا جاَاث جبل
ّن
ٕ لجىت هٓغ ْظِت مً البُئي ألامً إلاهُلر الاج  الٓي٘ لخدؿحن الجضًضة ألالُٟت مكْغ

ا في البكغيق َغ ٓان جدذ 1997 ٖام الهاصع الؿىٓيق ج٣ٍغ ْلت:"ٖى :                   الخالي الىدٓ ٖلى ْطل٪" اإلاؿخ٣بل ص

ٓلٓظُا بةم٩اهاث الؿب٤ محزة في ٨ًمً البُئي ألامً /-1 ٓعة، الخ٨ى ٫ٓق اإلاخُ ص التي البُئُت باإلاساَغ للٓن  الؿالمت تهضّن
ُُٟت ْصَا بلى الخُٓيق للمدُِ الْٓ  باإلاجخمٗاث اإلاِٗكت الؿالمت ٖلى الًاعة او٩ٗاؾاتها مً الخ٣لُل بالخالي ْ الضهُا، خض

ت .                                                         البكٍغ

ام البُئي ألامً ٌٗختر /-2 ٓلٓظُت، الىٓم م٘ الاظخماُٖت، الىٓم بحن الخٟاٖل في آلامان نمّن  ج٨ٟل مؿخضامت بُغ١ق ؤلا٩ً
٫ٓق ٣ت البُئُت الؿل٘ ٖلى ألاٞغاص خه ٓلت بٍُغ بٗت آلالُاث ْلّنق في الخٍٟغِ ْ ؤلاٞغاٍ يبِ ؤي ْٖاصلت، م٣ٗ  إلاٗالجت اإلاخّن
.                               البُئُت ْالجزاٖاث ألاػماث

ٓػاعة الٗام الترهامج طل٪ ؤمشلت ْمً ٨ُت الضٞإ ل ب٘ ألامٍغ ؿم ْالظي ،1996 مىظ ْاإلاخّن
ّن
 ٢ْضعجّ اإلااؾس ي، بالُاب٘ ًد

ُٖٓت ْالبِئت، الضٞإ، بصاعة صٖم في الٟاث٣ت ْعق ْجُٟٗل اإلاِىُت، ْالؿالمت الصخُت، ْالخ ق الض  ألاوكُت ألمً اإلاؿخمغّن

ر ْمى٘ البِئت، ٖلى ْالخٟاّ البُئُت، ّٓن ْلُت ألاوكُت مغا٢بت بلى باإلياٞت البُئي، ألامً ج٣ىُاث ْوكغ اإلاىب٘، مً الخل .                                               الض

                                                           
. 264سهَر إبراهَم حاجم الهَتٍ، الهرجع السابق، ص  - 1
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ا ت ؤمّن ٓلض ص٫ْق مؿدكاٍع ٓمى ت، ال٩
ّن
ٓها اٖخمضث ٣ٞض اإلاؿخ٣ل ُٗا ٢اه  خماًت بمشابت ،1996 ٖام في البُئي لؤلمً حكَغ

ٍٓت اإلاهالر ٓاء التهضًضاث، مً ْالُبُٗت ْاإلاجخم٘ للٟغص، الخُ ٓعق هدُجت ؤْ الُبُٗت، نى٘ مً ٧اهذ ؾ  ؤلاوؿاوي، الخً

.                                                 طل٪ ٖلى البُئُت ْآلازاع

لس ي قما٫ خل٠ ؤَل٤ ٦ما     ٓا٢٘ بٖاصة طل٪ في بما البُئي، ألامً مكا٧ل لخلّنق ٖلمُا بغهامجا ،1997 ٖام في ألَا  اإلا
ت زت الٗؿ٨ٍغ ّٓن ْلى، لؿحرتها اإلال ي ألا ٓاعر ؤلا٢لُمُت البُئُت للمكا٧ل ْالخهضّن ت، الُبُُٗت، ْال٩  باؾخٗما٫ ْالبكٍغ

.                                                                   الىُٟٓت الخ٣ىُاث

ٓم ٢ْاثُت ؾُاؾت للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج ْاٖخمض ٓجي، للىٓام الؿلُمت ؤلاصاعة ْ الخماًت جإمحن ٖلى ج٣ ٓل  م٘ ؤلا٩ً

ا ؤلاوؿاهُت ألاوكُت ج٣ُُم بٖاصة ٔق مشال 2002 ٖام ٟٞي ألاعيُت، ال٨غة في ْجإزحَر  في البُئي للٓي٘ ج٣ُُما الترهامج َظا ؤظغ
ظ زمّنق ْمً ؤٞٛاوؿخان، ّٟن ٖا ه ٫ٓق مكْغ ٍٓت جًمً ألامً، ْ البِئت خ ؿاث بم٩اهاث ج٣ ْلت ماؾّن ٍضَا ْ ٢ضعتها ْ الض  جْؼ

ٓاظِت الالػمت الخ٣ىُت بالٓؾاثل ٓعق ًٖ الىاظمت اإلاساَغ إلا ٓظُت ألاهٓمت جضَ ٓل ي التي ؤلا٩ً  الاؾخ٣غاع تهضًض بلى جاصّن

.                                      الؿُاس ي

                                    :                                  زاجمـت

ٓم ؤزغط ل٣ض ٓم البُئي ألامً مِٟ  الجزاٖاث ُٚاب بالخؿبان ًإزظ ْالظي  الخ٣لُضي بَاٍع مً ؤلاوؿاوي ألامً مِٟ
خت

ّن
ْلُت، اإلاؿل  طل٪ ظاهب بلى حهخمّنق ظضًض بَاع في لًُّٗ للض٫ْق الؿُاس ي ْالاؾخ٣ال٫ ؤلا٢لُمُت، الؿالمت ْيمان الض

.                            لّ مخٗضصة مٗاوي ٞإُٖى مساَغ مً بوؿاهِخّ لّ جخٗغّنى ٢ض ْما ٦ةوؿان، بالٟغص
اح زؿاعة ًبحّنن اإلاشا٫  ؾبُل ٖلى ِٞٓ ت ألاْع اظمت البكٍغ خت، الجزاٖاث ٖى٠ ًٖ الىّن

ّن
 اإلاساَغ ًٖ الىاظمت ْجل٪ اإلاؿل

ّ بل البُئُت،
ّن
ق بلى ًظَب به ٓخُض الٟاع١ق ؤنّن ق َٓ ال  جمخض ٣ٞض لالهدكاع ا٦تر ٢ابلُت لضحها الشاهُت بالٟئت اإلاترجبت اإلاساَغ ؤنّن

ٓمت إلزغاء الخٓنُاث مً ظملت ه٣ترح ْلِظا البكغ، مً ؤْؾ٘ ٞئت خُاة تهضًضَا في لدكمل ٓهُت اإلاىٓ :   الكإن َظا في ال٣اه
لُت ْجإ٦ُض ْناعم، ْاضر بك٩ل البُئُت الاؾخضامت ؤَضاٝ جدضًض*   في ال٣اصمت ألاظُا٫ ٖلى الخالي الجُل مؿْا

٘ يمان ٓاعص الخمخّن .      الُبُُٗت باإلا
ت ْي٘* 

ّن
ُت بُئُت بؾتراجُجُت زُ . ْالجهاًاث ْالٓؾاثل الُغ١ق ْاضخت اإلاضٔ، بُٗضة ؤْ مخٓؾّن

ت لِظٍ اإلاىٟظ جدضًض* 
ّن
لُت هي ْالتي البُئُت، ؤلاؾتراجُجُت الخُ .                                                               ؤَُاِٞا ب٩ل الكٗٓب ٧لّنق مؿْا

ت الالتزام* 
ّن
ٗاث، ب٩اٞ ٓاهحن، الدكَغ ْلُت الؿُاؾاث ْصٖم البُئي، لؤلمً اإلاىٓمت ْاإلاٗاًحر ْال٣  البُئُت، لؤلوكُت الض

غاٝ، ْمخٗضصة الشىاثُت باالجٟا٢ُاث ٓماث ْجباص٫ ألَا .                                         البُئُت اإلاساَغ ججىّنب ؤظل مً اإلاٗل

٫ٓق*  ٍٓغ، البدض، البُئي، ألامً ج٣ىُاث قم . ْالخ٣ُُم ْالازخباعاث، ْالخُ
ّ اإلاؿخ٣بلُت التهُئت في البُئي ْالخهمُم الخسُُِ ْجُب٣ُاث ٖلم مً الاؾخٟاصة* ٓظّن  اٖخماص زال٫ مً البُئي ألامً لخ

ٓصة الٗال٢ت طاث الٗلمُت ْاإلا٣اًِـ اإلاٗاًحر ُٖٓت بالج .                                      ؤمىُت بُئُت مدمُاث ْجضقحن بىاء، في ْالى

 

  

                                                           
. 03الَاس أبو جودة، الهرجع السابق، ص  - 1
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  اإلاياه جلىر ؽً الىاحمت اإلادهيت اإلاظؤوليت مؼيلت
 -باجىت - لخضس الخاج حامؾت، الظياطيت والؾلىم الخلىق  وليت، فاضلي ؽليلت الدهخىزة

                                                                        

: البحث ملخف

٫ٓق فى اإلاُاٍ ؤَمُت جبضْ     ا ﴿ حٗالى هللا ٢ ىَو
ْن
ل َٗو ظَو ق َْو ًَو اءِإق مِإ

َو
لَّق اإلا

 
ءٍلق ٧ يْن

َو
يٍلّنق ش 

ٓعة ﴾... حَو ٓنق ٞاإلااء 30 آلاًت ألاهبُاء ؾ  زالًا مىّ جخ٩
ٓص الجؿم ٓظ ٓص اإلاسخلٟت الجؿم ؤوسجت بلى الٛظاء ًهل اإلاُاٍ ْب ٓظ  ًجز٫ق الظٔ ْاإلااء الب٣اًا مً الجؿم ًخسلو اإلااء ْب

ٓجها اإلاُاٍ خماًت مً البض ْلِظا. الخُاة ٞحها ْجضب ألاعى ْجسًغ الؼعٕ ًىمٓ خُض الخُاة مهضع َٓ الؿماء مً  مً ْن
 . الخلٓر

 اإلاُاٍ ْزانت الُبُُٗت باإلاهاصع جًغ التي اإلاُاٍ جلٓر مك٩لت بلُّ ْنلذ الظي اإلاإػ١ق ٨ٌٗـ الخُغ ِٞظا
ق اإلاُاٍ ؤ٦ثر حٗختر التي الؿُدُت

ً
ٓاظِت ألجها للخلٓر حٗغيا ق الخلٓر، مهاصع ل٩ل مباقغ بك٩ل م

ً
ق حٗختر ْؤًًا

ً
 مهضعا

ٔق الهخ٣ا٫ ق اإلاهاصع ْؤ٦ثر. الهىاعي ؤْ الؼعاعي ؤْ اإلاجزلي الاؾخسضام في مباقغة مِٗا ًخٗامل ألهّ لئلوؿان الٗضْ
ً
 ٖلحها جإزحرا

باث مً جدملّ ما ْب٩ل ْالؼعاعي، ْالهىاعي ْالُبي اإلاجزلي الهخي الهٝغ مهضع ح، ْالؿاا٫. ْظغازُم م٨ُْغ  مً اإلاُْغ
٫ لُت مك٨الث ؤَم مً ألامغ َظا ٌٗختر بدُض اإلاؿخٗملت؟ اإلاُاٍ ًٖ الىاظمت ألايغاع َظٍ ًٖ اإلاؿْا  ْفي اإلاضهُت، اإلاؿْا

ٓوي ٣ْٞا ؤلاظابت هدا٫ْق بسشىا الًت البلضًت ل٣اه . البِئت بدماًت اإلاخٗل٣حن الجضًضًً ْال

:  ملدمت

عيق مً ؤيخى ل٣ض        ٕٓ ببالء مط ى ٢ْذ ؤي مً ْؤ٦ثر خالُا، الًْغ ٓاء ؤلاَخمام ؤ٦تر البِئت خماًت مٓي  مً ؾ
ُٗت الىٓغة زال٫ ىُت ٢ُمت البِئت ٖلى اإلاداٞٓت جهبذ ؤن مً مىام ال ألهّ الَٓىُت، ؤْ الٗاإلاُت الدكَغ  ْبوؿاهُت َْ

 .بها الالتزام ٖلى الجمُ٘ ًدغم

ٕٓ ٨ًً لم ْٖلُّ    ٓظُحن ٖلى بّ الاَخمام م٣خهغ ؤمغا البِئت مٓي ٓل  ال٣غاعاث ْناوعي الازخهام ْطْيق ؤلا٩ً
غ جل٪ ٧ل حٗضٔ ؤهّ بل ْالؿُاؾُت، الا٢خهاصًت ٓا٢ِٗم ًٖ الىٓغ بٌٛ الجمُ٘ اَخمام مؿإلت لُهبذ ألَا  م
ُُٟت الاظخماُٖت  ٖلى مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ ؤزغ مً لِا إلاا الك٩ل بهظا بالبِئت ؤلاَخمام ًدؿ٘ ؤن في ٚغابت ال ْالْٓ

ٓاحي مسخل٠ الؾُما خُاة ه ٓعص  بإؾمى ألامغ حٗل٤ بطا البكغ، ٫ٓق في ؤَمُتها جبضْ بدُض اإلاُاٍ َْٓ ؤال َبُعي م  هللا ٢

ا حٗالى﴿ ىَو
ْن
ل َٗو ظَو ق َْو ًَو اءِإق مِإ

َو
لَّق اإلا

 
ءٍلق ٧ يْن

َو
يٍلّنق ش 

ٓعة..حَو . 30 آلاًت ألاهبُاء ﴾ؾ

ة اإلااء ٌٗختر     ٓعق ظمُ٘ في ؤلاوؿان مجها لِؿخُٟض ْظضث ٚالُت زْغ ٍٓت ألام ق ًدخاظِا التي الخىم
ً
 مِمت حٗختر ْؤًًا

ٓجها اإلاُاٍ خماًت مً البض ْلِظا ْالاؾخ٣غاع، ْالِٗل للب٣اء الخُت ال٩اثىاث لجمُ٘  ٨ٌٗـ الخُغ ِٞظا ، الخلٓر مً ْن
  الُبُُٗت باإلاهاصع جًغ التي اإلاُاٍ جلٓر مك٩لت بلُّ ْنلذ الظي اإلاإػ١ق
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ٓنق ؤن ًجب ْؤَمُخّ اإلااء ًٖ هخ٩لم ٖىضما ؤهّ ال٣غاع ناو٘ ًٖ ٌُٛب ال ؤن ًجب ؤهّ بال         ق طل٪ ٩ً
ً
 بالهٝغ مغجبُا

 ال٣مت بظخماٖاث مً الٗضًض زال٫ مً اإلاخدضة ألامم بَخمام الهخى ْالهٝغ اإلاُاٍ مك٩لت هالذ ل٣ض. الهخى
ْعٍت ْؤلاظخماٖاث  الخٟاّ ألا٫ْق اإلا٣ام فى ٌٗجى الهخى الهٝغ مك٩لت بدل ْؤلاَخمام اإلااء هٓاٞت ؤن ٌٗلم ٞالجمُ٘ الض

ٓاَىحن صخت ٖلى ُٓٞاث وؿبت ج٣لُل ٦ْظا اإلا خال٫ ال  ججمٗاث ق٩ل في البكغ اؾخ٣غاع بن خُض الخُغة، ْالامغاى ْؤلٖا
ٓعق بلى ؤصٔ ؾ٩اهُت، ٓم ٌٗٝغ ما ِْ ت، ْالخجمٗاث باإلاضن الُ  خُاجّ اؾخمغاع ؤظل ْمً ؤلاوؿان ؤن هجض خُض الخًٍغ

ٓص مً لّ البض الخجمٗاث َظٍ صازل ٤ م٣ضمتها في  اإلاغا٤ٞ مً ظملت ْظ ٤ َظا ، الىٓاٞت مٞغ  زال٫ مً بال ًخإحي ال اإلاٞغ
ٓص ٓاث مً قب٨ت ْظ  جإزحراتها ٧ل ْمً مجها، ْالخسلو اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ نٝغ ًخم زاللِا مً التي الهخي الهٝغ ٢ى

ٓنق الظًً ْاإلادُِ البكغ ٖلى الؿلبُت . ُّٞ ٌِٗك

خىاء الكب٨ت َظٍ حؿُحر ؤن ْألا٦ُض لُت بها ْالٖا ْػق مؿْا  ألامغ الخجمٗاث، َظٍ صازل الُبُُٗحن ألاٞغاص ٢ضعة جخجا
  زُإ بي خالت في مؿاءلخّ ًم٨ً  الظي ال٨ُان َظا ، الٗاصًحن ألاٞغاص حجم حجمّ ١ًٟٓق ل٨ُان بؾىاصَا ًخُلب الظي

ٌٍٓ،باٖخباع ْاظبت ؤيغاع ٖىّ جترجب ؤن ًم٨ً لُت مكا٧ل مً مك٩لت اإلاؿإلت َظٍ الخٗ . اإلاضهُت اإلاؿْا

ٓعق ، اإلاىُل٤ َظا ْمً ٫ٓق اإلاك٩لت جخمد لت الجِت خ  ْمضٔ  الٗمغاوي، اإلادُِ صازل اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ حؿُحر ًٖ اإلاؿْا
لُتها ٌٍٓ ًٖ مؿْا ٕٓ َظا ًٖ ألايغاع حٗ ٫ مً ، الؿاا٫ ًُغح ْٖلُّ ؟ اإلاُاٍ مً الى  الىاظمت ألايغاع َظٍ ًٖ اإلاؿْا

 اإلاؿخٗملت؟ اإلاُاٍ ًٖ

ٓوي ٣ْٞا البدشُت ْع٢خىا في ٖىّ ؤلاظابت ؾىدا٫ْق الظي ألامغ َْٓ الًت البلضًت لل٣اه  بدماًت اإلاخٗل٣حن الجضًضًً ْال

لُت بلى ؾيخُغ١ق ْٖلُّ.  البِئت : الخالُت الى٣اٍ زال٫ مً اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ًٖ الىاظمت ألايغاع ًٖ للبلضًت اإلاضهُت اإلاؿْا

لت الجِت   اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ حؿُحر ًٖ اإلاؿْا

ٓوي ألاؾاؽ  ا البلضًت إلاؿاءلت ال٣اه .  مٗىٓيق شخو باٖخباَع

لُت ٢ُام  .اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ًٖ الىاظمت ألايغاع ًٖ للبلضًت اإلاضهُت اإلاؿْا

لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة  .  الصخص ي ٞٗلِا ًٖ البلضًت مؿْا

لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة – .  الٛحر ٞٗل ًٖ البلضًت مؿْا

لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة . ألاقُاء خغاؾت ًٖ البلضًت مؿْا

ٌ  اإلابحث  إلاظاءلتها اللاهىوي وألاطاض  اإلاظخؾملت اإلاياه حظيير ؽً اإلاظؤولت الجهت : ألاو

لُت ؤع٧ان ًٖ الخضًض ٢بل ت)  اإلاضهُت اإلاؿْا ال الخضًض مً بض ال اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ؤيغاع ًٖ( الخ٣هحًر  ًٖ ؤ
٫ الصخو ٟا اإلاُاٍ َظٍ حؿُحر ًٖ اإلاؿْا ٓوي ألاؾاؽ ٖلى وٗغط طل٪ بٗض زم ْمٗالجت جهٍغ  ًم٨ً زاللّ مً الظي ال٣اه

. اإلاؿاءلت َظٍ هاؾـ ؤن
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ٌ  اإلاطلب "   اإلاظخؾملت اإلاياه ؽً اإلاظؤولت الجهت"  اإلاظؤوٌ جحدًد: ألاو

٧ْل ل٣ض ٓنق زال٫ مً اإلاكٕغ ؤ ٓعة للبلضًت ْمٗالجتها اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ نٝغ مِمت الجضًض البلضًت ٢اه   عثِؿُت به
 ْالُغ٢اث الصخت ْخٟٔ بالىٓاٞت اإلاخٗل٤ الغاب٘ الٟهل ْيمً البلضًت، بهالخُاث ْاإلاخٗل٤ الشاوي الباب في ظاء خُض

ْلت الخ٣ىُت اإلاهالر بمؿاَمت البلضًت حؿِغ:" ماًلي 123 اإلااصة هو ْيمً البلضًت، ٘ اخترام ٖلى للض  ْالخىُٓم الدكَغ
٫ٓق ٓمُت ْالىٓاٞت الصخت بدٟٔ اإلاخٗل٣حن بهما اإلاٗم  اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ نٝغ: ............. مجاالث في ؾُما ال الٗم

...."  ْمٗالجتها

ٓنق مً 100 اإلااصة ههذ طل٪ ٢ْبل : ماًلي ٖلى 12-05 اإلاُاٍ ٢اه

ب باإلااء التزْص ٌك٩ل"  ٓمُت زضماث ْالخُِحر ْالهىاعي الكْغ "  ٖم

ٓنق هٟـ مً 101 اإلااصة ْههذ ٓمُت الخضماث ؤن ٖلى ال٣اه ْلت ازخهام مً للمُاٍ الٗم (.   ")ْالبلضًاث الض

اع َظا في البلضًت مِمت ٞةن ْٖلُّ  الؿ٨ىاث مً آلاجُت اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ظم٘ ٖملُت ٖلى ؤلاقغاٝ في جخمشل ؤلَا

ٓظحهِا ٓنق مً 124 اإلااصة لىو ٣ْٞا الجم٘ ميكاث هدٓ ْج .  اإلاُاٍ ٢اه

ٓنق ت اإلاىا٤َ في ْا٢ٗت  ماؾؿت ؤْ مؿ٨ً ٧ل عبِ زال٫ مً طل٪ ٩ٍْ ٓمُت بالكب٨ت الخًٍغ  إلاا ٣ْٞا للخُِحر الٗم

ٓنق مً 118 اإلااصة ٖلُّ جىو (.  ) اإلاُاٍ ٢اه

ٓمُت، الخضمت بإصاء ٌٗٝغ ما بَاع في جخم ؤلاظغاءاث َظٍ ٧ْل  جخم ْل٨ً مباقغة البلضًت بها جخ٨ٟل ال ألازحرة َظٍ الٗم

ٍ ٣ْٞا بلحها حؿىض َُئاث ؤْ ج٣ىُت ماؾؿاث زال٫ مً ٓان بوكاء ٣ٞبل. مُٗىت لكْغ جي الضً  2001 ؾىت للخُِحر الَٓ

ٓمُت َُئاث ؤعب٘ َىا٥ ٧اهذ : ْهي بالخُِحر مسخهت ٖم

٧ٓالت  ْالخُِحر الهىاُٖت ْاإلاُاٍ الكغب إلاُاٍ الَٓىُت ال

ٓمُت اإلااؾؿت  الخُِحر لدؿُحر الجِٓيق الازخهام طاث الَٓىُت الٗم

ٓػَ٘ ماؾؿاث الًت في ْالخُِحر ْالهىاُٖت اإلاجزلُت اإلاُاٍ ج  ال

٧ٓالت  الخُِحر ؤهٓمت لدؿُحر البلضًت ال

ٓان بوكاء جم ْخُىما ٫ٓق ٢ام  الضً  مً 29 اإلااصة ٖلُّ جىو إلاا ٣ْٞا ْالُِئاث اإلااؾؿاث َظٍ ظمُ٘ مدل بالخل

ٓم ( .  )102-01 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ

                                                           
والهتعلق  2005ؼشت سنة  04الهوافق  1426جهادي الثانَة  عام  28فٍ  12-05هى القانوى رقم  101و 100راجع الهادتَى   -1

 .بالهَاه
 .هى نفس القانوى 24 -18راجع الهادتَى   -2
نشاء الدَواى  ، َتضهى إ 2001أبرَل سنة  21الهوافق  1422هحرم عام  27الهؤرخ فٍ  102-01راجع الهرسوم التنفَذٌ رقم   -3
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ٓان ْؤنبذ ٫ الضً ٓمُت الخضمت َظٍ يمان ًٖ مؿْا ٓم مً 08 اإلااصة جىو خُض ، الٗم  102-01 الخىُٟظي اإلاغؾ
ٓان بوكاء اإلاخًمً ٓان ًًمً:" ًلي ما ٖلى الخُِحر صً ٓمُت الخضمت امخُاػ حؿُحر الضً ٓح للخُِحر الٗم  لؤلشخام اإلامى
ٍٓحن ٓمُحن اإلاٗى ٓام ؤْ الٗم ْلت لخؿاب الخ ٌٍٓ اجٟا٢ُت ٤ْٞ اإلادلُت ْالجماٖاث الض ٓمُت، الخضمت جٟ  ٖلى ْجترم الٗم

ٍ صٞتر ؤؾاؽ ٫ٓق للخىُٓم َب٣ا ؤصهاٍ 12 اإلااصة في ٖلُّ اإلاىهٓم الٗامت الكْغ ". بّ اإلاٗم

ٍ ْصٞتر ٓا٣ٞت جخم 12 اإلااصة في ٖلُّ اإلاىهٓم الكْغ ٓػٍغ بحن مكتر٥ ٢غاع ٍَغ٤ ًٖ ٖلُّ اإلا ٓاعص اإلا٩ل٠ ال  باإلا

ٓػٍغ اإلااثُت ٓػٍغ باإلاالُت اإلا٩ل٠ ْال .  اإلادلُت بالجماٖاث اإلا٩ل٠ ْال

ٓان البلضًت بحن الاجٟا٢ُت ٣ٖض بٗض ْبالخالي ٓان البلضًت مابحن حٗا٢ضًت ٖال٢ت جيكإ الخُِحر ْصً  ًدل بم٣خًاَا ، ْالضً

ٓان  ًخمخ٘) مٗىٓيق شخو ٌٗض بظل٪ َْٓ ، ْمٗالجتها اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ نٝغ ٖلى الؿِغ في البلضًت مدل الضً

ٍٓت بالصخهُت ٓنق بدؿب اإلاٗى ٓها ٍْإزظ ، البلضًت لضٔ مؿخسضم( ال٣اه  البلضًت جخدمل الظي الخاب٘ ْيُٗت ٢اه

لُت ٓنق مً 136:  اإلااصجحن لىو ٣ْٞا ٖىّ اإلاؿْا ٓنق اإلاٗضلت اإلاضوي ال٣اه ٓهُٓ 20 في اإلااعر 10-05 بال٣اه  ْاإلااصة ،( ) 2005ً
ٓنق مً 144 بخحن ماصجحن َْما ، الظ٦غ ؾالٟت 10-11 ال٣اه ٕٓ ٨ٞغة ْمخًمىخحن الهُاٚت، هاخُت مً ٢ٍغ  الٟاٖل ٖلى الغظ

. ألانلي

.  مؾىىي  شخف باؽخبازها البلدًت إلاظاءلت اللاهىوي ألاطاض: الثاوي اإلاطلب

ٓوي ال٣ّٟ في الغاجر الاججاٍ بن ٓم ال٣اه  زال٫ مً ؤٞٗالّ، ًٖ اإلاٗىٓيق الصخو بمؿاءلت ال٣اثل الاججاٍ َٓ ، الُ
٫ٓق  َظا ٖلحهم ٌٗخمض الظًً ألاشخام بعاصة ؤن اٖخباع ٖلى اإلاٗىٓي، الصخو بلى شخص ي ٖمل وؿب بةم٩اهُت ال٣

ٓم الظي الٗمل ألن الصخهُت، بعاصجّ جماما جمازل ، بيكاَاجّ ال٣ُام في ، اإلاٗىٓيق الصخو  الصخو ممشل بّ ٣ً
 َظا ًٖ هخج ٞةطا ، بّ ٢ام الظي َٓ ٦ْإهّ ؤي طاجّ اإلاٗىٓيق الصخو ٦ٗمل ٌٗختر ألازحر َظا ْلخؿاب باؾم اإلاٗىٓيق

. الًاع الٟٗل اعج٨ب مً َٓ بٓنّٟ بالظاث اإلاٗىٓيق الصخو ًالخ٤ ؤن ؤلاوؿان لِظا ٞةن ما بةوؿان لخ٤ يغعق الٗمل

ٖٓت ِْغث الهضص َظا ْفي اث مً مجم : ماًلي مجها هظ٦غ الىٍٓغ

ت ٧ٓالت هٍٓغ ت َظٍ ْحٗختر:  ال  للصخو ٦ُْْال هاثبا، ٌٗض الًاع الٟٗل ًباقغ الظي الُبُعي الصخو ؤن الىٍٓغ

. الًاع الٟٗل آزاع بلُّ جىهٝغ ألازحر َْظا اإلاٗىٓي،

ت ت َظٍ ْمٟاص:  الًٗٓ هٍٓغ  ٖباعة ٞالصخو  ؤًٖاثّ ٍَغ٤ ًٖ الًاع الٟٗل ًغج٨ب اإلاٗىٓيق الصخو ؤن الىٍٓغ
 (.    ()الجؿض في الًٗٓ ٨ٞغة.) اإلاٗىٓيق الصخو َٓ ؤْؾ٘ ٦ُان يمً ًٖٓ ًٖ

ٔق ٖلى ؤما عي اإلاؿخٓ ٍٓت ألاشخام مؿاءلت في ٞهل ْ الىدٓ َظا ٖلى ؾاع الجؼاثغيق ٞاإلاكٕغ الدكَغ  ؾُما ال اإلاٗى
 هُا٢ِا يمً ًضزل ْالتي ، الصخو ب٩لمت الُبُعي ؤلاوؿان حٗجي التي اإلاغء ٧لمت بخُٛحر ٢ام خُىما ، اإلاضهُت اإلاؿاءلت

ٍٓت ألاشخام ٓاء، خض ٖلى ْالُبُُٗت اإلاٗى ْعق بمىاؾبت طل٪ ٧ْان ؾ ٓنق نض ٓان 20 في الهاصع 10-05 ع٢م ال٣اه  2005 ظ
ٓنق ْاإلاخمم اإلاٗض٫ ْعق الُغح َظا ْجضٖم. اإلاضوي لل٣اه ٓنق بهض ٓا٤ٞ 1432 ٖام عظب 20 في اإلااعر 10-11 ع٢م ال٣اه  22 لـ اإلا

                                                           
 . 2005َونَو  20الهؤرخ فٍ  10-05هى القانوى الهدنٍ الهعدلة بالقانوى  136الهادة   -1
الهسؤولَة الجنائَة للشخص اٖعتبارٌ، هجلة أضواء علً القانوى  ، الصادرة عى هركز العدالة للتحكَم،   –أساهة إبراهَم . د  -2

 .36، ص،  2008العدد اْول سنة 
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ٓهُٓ ٓنق الشاوي الباب يمً ظاء خُض بالبلضًت، ْاإلاخٗل٤ 2011 ؾىت ً لُت ْاإلاٗى  اإلااصة هو ْيمً ماًلي البلضًت بمؿْا
: مىّ 144

لت البلضًت"  َٓا البلضًت مىخسبٓ ْ البلضي الكٗبي اإلاجلـ عثِـ ًغج٨بها التي ألازُاء ًٖ مضهُا مؿْا  ؤزىاء ْمؿخسضم
 . ( ")بمىاؾبتها ؤْ مِامِم مماعؾت

. اإلاظخؾملت اإلاياه ؽً الىاحمت  ألاضساز ؽً للبلدًت اإلادهيت اإلاظؤوليت كيام : الثاوي اإلابحث

لُت ل٣ُام ت في ٖلُّ مخٗاٝع َٓ إلاا ٣ْْٞا ٖامت، بهٟت اإلاضهُت اإلاؿْا ٓٞغ  البض الخ٣لُضًت، الىٍٓغ  ْهي ؤع٧ان زالزت ج

لُت في طاجّ ألامغ َْٓ. الؿببُت ْالٗال٢ت ْالًغعق الخُإ .  اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ًٖ الىاجج الخلٓر ؤيغاع ًٖ اإلاؿْا

ٌ  اإلاطلب . الخطأ: ألاو

ٓظّ الخُإ ٌٗٝغ  ٣ْٞا الخُإ ٨ٞغة  ٞةن ْبالخالي الاهدغاٝ، لِظا بصعا٦ّ م٘ الصخو ؾل٥ٓ في اهدغاٝ بإهّ ٖام ب
 ؤلاصعا٥ في ًخجؿض مٗىٓيق ِٞٓ آلازغ ؤما الخٗضي ؤْ الاهدغاٝ في ًخمشل ماصي ؤخضَما ازىحن  ع٦ىحن ٖلى جبجى  الُغح لِظا

ٓنق ههٓم زال٫ مً الجؼاثغيق اإلاكٕغ ظؿضٍ ألامغ َْظا ، (.  ) اإلاضوي ال٣اه

ّ مىدٝغ ؾل٥ٓ بإهّ البُئي الخُإ حٍٗغ٠ ًم٨ً ْباإلؾ٣اٍ  مغج٨ب ْبصعا٥ ٞٗل، ًٖ امخىإ ؤْ بٟٗل اإلالٓر، ٣ًتٞر

(.  )بّ ٢ام الظي لالهدغاٝ بالبِئت الًاع الٟٗل

ٓاء ، بالبِئت ؤلايغاع مجا٫ في للصخو اإلاىدٝغ ْالؿل٥ٓ  بةل٣اء  ،ؤْ الهخي الهٝغ مجاعيق ب٨ؿغ بًجابُا ٧ان ؾ
ٓاص ٓزت م  ْٖضم الخهُٟت، ْؾاثل ْي٘  ًٖ باالمخىإ ؾلبُا ؤْ لِا، اإلاسههت ألاما٦ً ٚحر في ختى ؤْ اإلاُاٍ، مجاعيق في مل

ٓاث بنالح ٓزت اإلاُاٍ مً ًجٗل مما  اإلا٨ؿغة الهٝغ ٢ى ٓإع ٖغى في حؿُل اإلال  ٖجها جىجم اإلاُاٍ، مً بغ٧ا مدضزت الك

اثذ اهدكاع في جخمشل للؿ٩ان مًا٣ًت (.  ) مشال ال٨غحهت الْغ

٫ٓق وؿخُُ٘ الظ٦غ ؾالٟت 144 اإلااصة هو زال٫ مً  ًم٨ً ٦ما الصخص ي، ٞٗلِا ًٖ البلضًت مؿاءلت ًم٨ً ؤهّ ال٣
لُت زال٫ مً الٛحر ؤٞٗا٫ ًٖ مؿاءلتها ٕٓ مؿْا لُت ؤؾاؽ ٖلى ؤًًا مؿاءلتها ًم٨ً ٦ما  جابّٗ، ؤٖما٫ ًٖ اإلاخب  اإلاؿْا

ٗاث يمً ْهجض ألاقُاء، خغاؾت ًٖ ٓح، ب٩ل الى٣ُت َظٍ بلى ٌكحر مً اإلا٣اعهت الدكَغ  مً 11 اإلااصة جىو ٞمشال ْي
ٓنق ٍٓتي البِئت ٢اه : ماًلي ٖلى ال٩

ٓاء ، خغاؾخّ في التي ألاقُاء بٟٗل ؤْ لّ الخاب٘ الٛحر بٟٗل ؤْ بىٟؿّ لؤلخُاء ؤْ للبِئت يغعا ؾبب مً ٧ل"   ًٖ ؾ
ٓاهحن مغاٖاة ٖضم ؤْ اختراػ ٢لت ؤْ بَما٫ ؤْ ٢هض ٫ ْألاهٓمت، ال٣ ٌٍٓ ًٖ الُِئت  ججاٍ مؿْا  بلى ، مباقغة لِا الخٗ

ىت خؿاب ْلت الٗامت الخٍؼ . " الُِئت ج٣ضٍع الظي الًغعق ًٖ للض

                                                           
والهتعلق  2011َونَو سنة  22الهوافق لـ  1432رجب عام  20الهؤرخ فٍ  10-11هى القانوى رقم  144راجع الهادة    -1

 بالبلدَة
 (. 46راجع اْستاذ علٍ فَٗلٍ ، العهل الهستحق للتعوَض ، الهؤسسة الوطنَة للفنوى الهطبعَة  ، ص)  -2
الناشئة عى تلوث البَئة، رسالة هاجستَر فٍ القانوى الخاص ، هقدهة بكلَة  ولَد عاَد عوض الرشَدٌ، الهسؤولَة الهدنَة)  -3

الحقوق  
 ( .39، ص  2012جاهعة الشرق اْوسط ، سنة       

 (. 40الرجع السابق، ص  –ولَد عاَد عوض الرشَدٌ )  -4
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٣ت الخُإ َبُٗت جخٛحر ٖلُّ ْ ٍغ .  خالت ٧ل خؿب بزباجّ َْ

 

ال لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة -ؤ . الصخص ي ٞٗلِا ًٖ البلضًت مؿْا

ٓاظب الخُإ ؤؾاؽ ٖلى جخم اإلاؿاءلت َظٍ ٞةن الصخص ي ٞٗلِا ًٖ البلضًت مؿاءلت جم بطا ما خالت ْفي . ؤلازباث ال
 مِامّ ؤصاء في للخ٣هحر هدُجت البلضًت عثِـ اعج٨بّ الظي الخُإ ؤؾاؽ ٖلى البلضًت م٣اياة اإلام٨ً مً ؤهّ طل٪ ْجٟؿحر

٧ْلِا التي البِئت ْخماًت اإلادُِ هٓاٞت  حٗلُماث اخترام ٖلى ؾٍِغ ٖضم ْ ٓنق لّ ؤ  هو زال٫ مً الجضًض البلضًت ٢اه

. مجها ظؼء اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ نٝغ ٌٗض ْالتي مىّ  94 اإلااصة

ٓنق مً 124 اإلااصة لىو ٣ْٞا مؿاءلتها ْجخم الصخص ي الخُإ ؤؾاؽ ٖلى البلضًت ه٣اض ي الخالت َظٍ ْفي  ، اإلاضوي ال٣اه

ٓنق ع ٖلى ٩ٍْ ٔق عاٞ٘ اإلاًْغ . الخُإ َظا بزباث ٖبء الضٖٓ

٫ٓق بم٩اهُت ٖضم في ج٨مً طل٪ ْٖلت ا لِا جابٗا ًمشل البلضًت عثِـ بإن ال٣  ؤن طل٪ ْجٟؿحر مٗىٓيق شخو باٖخباَع
ٓظُّ في ؾلُت ناخب َْٓ ، الٛحر ؤمام اإلاٗىٓيق الصخو لِظا ْممشل مؿحر ًٖ ٖباعة البلضًت عثِـ  بنضاع ْ الخ

(.   )اإلاٗىٓيق الصخو َظا ًٖ هُابت ال٣غاعاث

ٓم ما ْبالخالي ا البلضًت ٖىّ حؿإ٫ البلضًت عثِـ بّ ٣ً لُت مٗىٓيق شخو باٖخباَع  طل٪ في ْالؿبب شخهُت، مؿْا
ٓنق  ًغظ٘  الصخهُت، بعاصجّ جماما جمازل وكاَاجّ مباقغة في اإلاٗىٓيق الصخو ٖلحهم ٌٗخمض الظًً ألاشخام بعاصة ل٩

ٓم الظي الٗمل ألن  ؤي طاجّ، اإلاٗىٓيق الصخو ٦ٗمل ٌٗختر ألازحر َظا ْلخؿاب باؾم اإلاٗىٓيق الصخو ممشل بّ ٣ً
 اإلاٗىٓيق الصخو ًالخ٤ ؤن ؤلاوؿان لِظا ٞةن ، ما بةوؿان لخ٤ يغعق الٗمل َظا ًٖ هخج ٞةطا ، بّ ٢ام الظي َٓ ٦ْإهّ

ت م٘ جماقُا َْظا.الًاع الٟٗل اعج٨ب مً َٓ بٓنّٟ ، بالظاث ٧ٓالت هٍٓغ  الظي الُبُعي الصخو ؤن حٗختر ْالتي ، ال
ٓنق اإلاسال٠ الٟٗل ًباقغ  ألازحر َظا ، اإلاٗىٓيق الصخو ًٖ ٦ُْْال هاثبا ٌٗض  الًاع الٟٗل خضْر بلى ًاصي ْالظي لل٣اه

. الًاع الٟٗل آزاع بلُّ جىهٝغ

ٓنق ؤًٖاءٍ ًٖ ٣ًا٫ البلضي الكٗبي اإلاجلـ عثِـ ٖلى ٣ًا٫ ؤن ًم٨ً ْما ٓنق ألجهم اإلاىخسب  للضًم٣غاَُت ؤصاة ًمشل

ن حؿُحر في اإلاكاع٦ت زال٫ مً ٓمُت الكْا ٓنق مً 103 اإلااصة هو خؿب الٗم . الجضًض البلضًت ٢اه

لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة  –زاهُا .  الٛحر ٞٗل ًٖ البلضًت مؿْا

ٓوي الٓي٘ ؤن ٓوي الٓي٘ ًٖ ًسخل٠ اإلاىخسب ًخسظٍ الظي ال٣اه  ممشال ٌٗض ٞاأل٫ْق  اإلاؿخسضم ًخسظٍ الظي ال٣اه

. الخبُٗت الٗال٢ت َبُٗت ًٖ الىٓغ بٌٛ اإلاٗىٓيق للصخو جابٗا ُٞٗض الشاوي ؤما اإلاٗىٓيق للصخو

ٓان بها ًخ٨ٟل اإلاؿخٗملت باإلاُاٍ الخانت الهٝغ قب٩اث ْحؿُحر ؤلاقغاٝ مِمت ؤن ْخُض جي الضً  للخُِحر الَٓ

ٓنق مً 12ْ 08 اإلااصجحن هو خؿب ٓان ؤوكاء اإلاخًمً 102-01 ال٣اه جي الضً ٓان َظا ؤن ْخُض للخُِحر الَٓ  ًاصي الضً

                                                           
الجزء  " والهسؤولَة، اْحكام العاهة  الوافٍ فٍ شرح القانوى الهدنٍ ، فٍ اٖلتزاهات فٍ الفعل الضار –د سلَهاى هرقص )   -1

ص .1988هصر، الهنشورات الحقوقَة، صادر بَروت لبناى ، الطبعة الخاهسة ، سنة : الثالث ، دار الكتب القانونَة شتات      
419). 
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ٓهُت الىاخُت مً ٞةهّ ، البلضًت لهالر الخضمت َظٍ ٓم جابٗا ٌٗض ال٣اه ٓنق مً 136 اإلااصة بمِٟ  ُّٞ ْجد٤٣ اإلاضوي، ال٣اه
ٍ لُت ٢ُام قْغ ٕٓ مؿْا : في ْاإلاخمشلت جابّٗ ؤٖما٫ ًٖ اإلاخب

 

ٕٓ -ؤ ٕٓ زً . الٗمل جىُٟظ في للخاب٘ اإلاخب

ٓان ؤن اإلاا٦ض ٞمً جي الضً ْامغ حٗلُماث ًىٟظ للخُِحر الَٓ ٍ صٞتر جًمجها التي البلضًت  ْؤ  في ٖلُّ اإلاىهٓم الكْغ

ٓم مً 12 اإلااصة ٓاٖض ٣ْٞا البلضًت خ٤ ْمً 102-01 الخىُٟظي اإلاغؾ ٓان التزام مضٔ إلاغا٢بت جخضزل ؤن الٗامت لل٣  الضً
ٍ صٞتر باخترام ٓنق ْبهظا. الضٞتر َظا جًمىّ بما ؤلازال٫ ٖىض ْمداؾبخّ  الكْغ ٕٓ اإلاخٗل٤ الكٍغ ٩ً ٕٓ بسً  للخاب٘ اإلاخب

ٓٞغ ٖملّ مباقغة في (.  )مخ

ٓنق ؤن -ب  بمىاؾبتها ؤْ بؿببها ؤْ الُْٟٓت جإصًت خا٫ ٢ْ٘ ٢ض الًاع الٟٗل ٩ً

ٕٓ  ، بمىاؾبتها ؤْ الُْٟٓت جإصًت بمىاؾبت ج٣٘ التي ألايغاع ًٖ جخدضر هجضَا الظ٦غ ؾالٟت 144 اإلااصة هو بلى بالغظ

٫ٓق ختى الكٍغ مً ظؼء ًخد٤٣ ؤن ٨ُٟٞي الخسُحر ٖلى ًض٫"  ؤْ"  خٝغ  ؤن خُض لُت ب٣ُام ه٣ ٕٓ مؿْا .  اإلاخب

ٍ جد٣٣ذ ما ْبطا لُت ٢ُام قْغ ٕٓ مؿْا ٓان بحن جغبِ التي الٗال٢ت في جابّٗ ؤٖما٫ ًٖ اإلاخب جي الضً  للخُِحر الَٓ

لُت ؤؾاؽ ٖلى البلضًت مؿاءلت ًم٨ً ٞةهّ ْالبلضًت .  مباقغة جابِٗا ؤٖما٫ ًٖ اإلاؿْا

اإلاا اإلاؿخٗملت، اإلاُاٍ نٝغ ًٖ الىاظم الًغعق بزباث ٣ِٞ ًخم ْٖلُّ ٫ ؤن َْ  َٓ اإلاُاٍ َظٍ حؿُحر ًٖ اإلاؿْا

ٓان ٓم.  َىا لئلزباث خاظت ال ْ الًغعق في اإلادؿبب ِٞٓ الضً ٕٓ ظاهب في الخُإ مباقغة بٗضَا ل٣ُ  ْ ،( البلضًت)  اإلاخب
.  بةزباجّ ملؼم ٚحر اإلاخًغعق ْ ال٨ٗـ إلزباث ٢ابل ْٚحر مٟترى الخالت َظٍ في الخُإ

لُت زال٫ مً الخُإ ٨ٞغة: زالشا . ألاقُاء خغاؾت ًٖ البلضًت مؿْا

ٓنق مً 138 اإلااصة جىو ٓلى مً ٧ل: "  ماًلي ٖلى اإلاضوي ال٣اه  ْالدؿُحر الاؾخٗما٫ ٢ضعة لّ ٧ْاهذ ش يء خغاؾت ج
ال ٌٗختر ْالغ٢ابت "   الص يء طل٪ ًدضزّ الظي الًغعق ًٖ مؿْا

ٓنق عظا٫ ؤنبذ ٢ْض ٓم ال٣اه ٓنق الُ ٓاٖض بٖما٫ هدٓ ْاضر بك٩ل ًمُل لُت ٢  اإلاكا٧ل لخل ألاقُاء خغاؾت ًٖ اإلاؿْا
لُت اإلاخٗل٣ت ٌٍٓ باإلاؿْا ٓم ؤنبذ اإلاؿخٗملت، باإلاُاٍ البُئُت ألاْؾاٍ جلٓر ؤن ْخُض البُئُت، ألايغاع ًٖ ْالخٗ  الُ

ٓاظب مً ٩ٞان ٌؿببها التي ألايغاع زال٫ مً خ٣ُ٣ُت مك٩لت ٌك٩ل ٓوي ؤؾاؽ بًجاص ال  لخم٨حن ٖلُّ ٌٗخمض ٢اه
ً ٍع ٫ٓق مً اإلاًْغ ٌٍٓ ٖلى الخه ٫ٓق ؾب٤ ٦ما ألاؾاؽ َظا ْجمشل ، ؤؾِل بك٩ل الخٗ ٓظّ في ال٣ ٓاٖض هدٓ الخ ٢ 

لُت ٓلت ْطل٪ ، ألاقُاء خغاؾت ًٖ اإلاؿْا لُت َظٍ ٢ُام بزباث لؿِ ع خاظت ْٖضم ظِت مً اإلاؿْا . الخُإ إلزباث اإلاًْغ

لُت ل٣ُام ٞباليؿبت : مً هىُل٤ ٞىدً اإلاؿْا

ٓص -ؤ   للخغاؾت ٢ابل ش يء ْظ

                                                           
نانٍ واْردنٍ،  لفهم هذه النقطة راجع القاضٍ طٗل عجاج ، هسؤولَة الهتبوع عى أعهال التابع فٍ القانوى الهدنٍ اللب)   -1

 (.96،ص  2003لبناى  ،، طبعة . الهؤسسة الحدَثة للكتاب ، طرابلس        
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ٓلت ؤقُاء ًٖ ٖباعة اإلاؿخٗملت ٞاإلاُاٍ   نالخت ٞهي ، ال ؤم زُغة َبُٗت طاث ألاقُاء َظٍ ٧اهذ بن الىٓغ ْبٌٛ مى٣
ٓنق ٕٓ لخ٩ ْعص الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن اٖخباع ٖلى خغاؾت مٓي ٓمّ ألاقُاء لٟٔ  ؤ ْلّ ؤزىاء بٗم لُت لِظٍ جىا  ٢ْض(.   )اإلاؿْا

ٓنق اإلاهى٘ ناخب ؤن ٖلى ٞغوؿا في اإلادا٦م خ٨مذ ال ٩ً  لِا، خغؾا باٖخباٍع مهىّٗ ًٖ الىاججت الًٟالث ًٖ مؿْا

لُخّ جى٣ٗض زم ْمً لُت ؤؾاؽ ٖلى مؿْا (.  )ألاقُاء خغاؾت ًٖ اإلاؿْا

: الخغاؾت ٢ُام  -ب

ٓص حٗجي ْالخغاؾت ٓظحهّ، ٖلُّ ْالؿُُغة الص يء ع٢ابت ٖلى ال٣ضعة ْظ  الؿُُغة َظٍ حؿدىض ؤن طل٪ بٗض حهم ال ْج
  بمجغص البلضًت بلى اإلاؿخٗمل مً مباقغة جيخ٣ل الخغاؾت ٞةن اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ خغاؾت مجا٫ ْفي ، اإلاال٪ ٚحر ؤْ للمال٪
ٓلِا  هي ٞالبلضًت الهخي الهٝغ قب٩اث مً اإلاُاٍ َظٍ حؿغب ًٖ الىاظمت ألايغاع ْبالخالي الهٝغ قب٨ت بلى ْن

لت ِٓٚا ٢بل للٛحر ؤيغعق بةخضار اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ َظٍ حؿببذ بطا ؤما ، ٖجها اإلاؿْا ٓمُت الكب٨ت بل  ٦إن ، للخهٍغ٠ للٗم
ٓنق ٫ ٞةن بالجاع ؤلايغاع بلى ًاصي مما اإلاجز٫ق صازل الهٝغ قب٨ت في زلل ًٖ هاظم الدؿغب ٩ً ٌٍٓ ًٖ اإلاؿْا  في الخٗ

. هٟؿّ اإلاؿخٗمل َٓ الخالت َظٍ

 َظٍ ٧ْاهذ اإلاؿخٗملت باإلاُاٍ البِئت جلٓر ًٖ الىاظمت ألايغاع ٖلى البلضًت ْمداؾبت مؿاءلت جمذ بطا ْٖلُّ
لُت ؤخ٩ام جُب٤ُ مىُل٤ مً اإلاؿاءلت ع ٞةن ألاقُاء، خغاؾت ًٖ اإلاؿْا  في الخُإ ألن ، الخُإ بةزباث ملؼما لِـ اإلاًْغ

.  ال٨ٗـ بزباث ٣ًبل ال اٞترايا مٟترى الخالت َظٍ

.  الًغعق: الشاوي اإلاُلب 

لُت لىٓام اإلاكتر٥ ال٣اؾم بمشابت الًغعق ٌٗض لُت ٞال ، اإلاؿْا ٌٍٓ ًٖ خضًض ال ، يغعق بضْنق مؿْا  ؤيغاع حٗ

ال بالبِئت ؤلايغاع بلى الخلٓر َظا ؤصٔ بطا بال  ، البُئي الخلٓر .  ٖلحها حِٗل التي الخُت ال٩اثىاث ٖلى ؾلبا طل٪ ْاو٨ٗـ ؤ

 ٌٗغى ؤْ ، هٟؿِا البِئت بؿالمت ًمـ ؤن قإهّ مً يغعق ٧ل َٓ البُئي الخلٓر ًٖ الىاجج الًغعق ؤْ البُئي ْالًغعق
ٓاظضًً البكغ خُاة  ٖلى ْالبكغ البِئت ؾالمت حهضص يغعق ، البُئي الخلٓر ًٖ الىاجج ٞالًغعق ْبالخالي ، للخُغ ٖلحها اإلاخ
ٓاء خض خباع بٗحن ألازظ م٘ ، ؾ  جلخ٤ التي ألايغاع ًٖ ؾاب٣ت حٗض الؼمىُت الىاخُت مً البِئت جهِب التي ألايغاع ؤن الٖا

. مجها ًهِبّ ٢ض إلاا اإلاباقغ الؿبب هي ْحٗض بل اإلاخًغعة البِئت َظٍ ٖلى ٌِٗل الظي باإلوؿان

: ٢ؿمحن بلى البُئي الخلٓر ًٖ الىاظمت ألايغاع ج٣ؿُم الهضص َظا في ٍْم٨ً

ٓاء ، ؤلاوؿان لِا ًخٗغى التي ألايغاع ٌكمل:  ألا٫ْق ال٣ؿم  ممخل٩اجّ، ؤْ ؤلاوؿان ظؿم ٖلى ج٣٘ ْالتي مجها اإلااصًت ؾ
ٍٓت ٦ْظا .   ألاصبي ٦ُاهّ جمـ ْالتي اإلاٗى

ٓعة البِئت ٖلى ج٣٘ التي ألايغاع ِٞكمل:  الشاوي ال٣ؿم ؤما . اإلادًت البُئُت باأليغاع ٖلحها ًُل٤ ْالتي ، مؿخ٣لت به

                                                           
 (95، ص  2012هقدهة بجاهعة عنابة  راجع هجهد حهَدانٍ ، رسالة دكتوراه بعنواى الجزاءات الهدنَة ودورها فٍ حهاَة البَئة،) 1
لهسؤولَة فٍ هنازعات التلوث البَئٍ، دار النهضة العربَة، القاهرة ، راجع الدكتور ، أحهد هحهود سعد ، استقراء لقواعد ا)   -2

 .( .270، ص  2007الطبعة الثانَة          
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 حك٩ل ؤن قإجها مً ، بُئُت ؤيغاع مً اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ُّٞ جدؿبب ؤن ًم٨ً ما ٖلى ال٨الم َظا بؾ٣اٍ ْؾىدا٫ْق
.  ؤلاوؿان صخت ٖلى زُحرة او٩ٗاؾاث

ٝ ٞمً ٓزت مُاٍ هي الهخي الهٝغ بمُاٍ ٖلحها ًُل٤ ما ؤْ  اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ ؤن اإلاْٗغ  الىدُجت ْؤن ، طاتها خض في مل

ا ما، بُئي بٓؾِ اإلاُاٍ َظٍ اهتهاء هي الهٝغ  لٗمُلت الخخمُت  اهخ٣ا٫ زم ْمً. بّ ؤلايغاع بلى ًاصي مما ُّٞ ْاؾخ٣غاَع

.  ؤلاوؿان م٣ضمتها ْفي بّ حِٗل التي الخُت ال٩اثىاث بلى ألايغاع َظٍ

: الخالي الىدٓ ٖلى اإلاُاٝ بها ًيخهي الهٝغ إلاُاٍ ٞباليؿبت

ال . ألاعى ؾُذ ٖلى:  ؤ

اصة بلى خخما ؾخاصي ألاعى  ؾُذ ٖلى حؿخ٣غ التي اإلاؿخٗملت ٞاإلاُاٍ        صازل ٦ش٠ُ بك٩ل اإلاٗضهُت ألامالح وؿبت ٍػ
ٓثها في ٍْدؿبب ٨ٖؿُت هدُجت بلى ًاصي مما  التربت، ٓاػنق ْازخال٫ ، جل ٓهاتها، بحن الخ  مٓث بلى اإلاُاٝ جهاًت في ًاصي مما م٩

ٓاء ؾُدِا ٖلى حِٗل التي الخُت ال٩اثىاث ٓاهُت ؤْ هباجُت ٧اهذ ؾ ٓعق ، خُ ِ ٓإ ْْ  ٚحر الخُت ال٩اثىاث مً ظضًضة ؤه

ٓب ا لٗضًض باليؿبت الكإن َٓ ٦ما ٞحها، اإلاٚغ (.  )ؤلاوؿان صخت ٖلى جازغ ؤن قإجها مً التي ، الًاعة الب٨خحًر

ُٓٞت باإلاُاٍ ْجسخلِ ألاعى باًَ بلى جخٛلٛل ٢ض اإلاُاٍ َظٍ ؤن ٦ما ٓص مما الج  ًاصي ٢ض ؤْ ، ؤلاوؿان ٖلى بالًغعق ؾُٗ
اثذ اهدكاع بلى اإلاُاٍ جسمغ ٓاع مدُِ في للؿا٦ىحن ؤيغاع في جدؿبب التي ال٨غحهت الْغ ْػق الج ٓح للخض بخجا  ، اإلاؿم

ظِا ٓاع ؤيغاع هُا١ ًٖ ْزْغ ٓٞت الج . اإلاإل

. اإلااثُت ألاْؾاٍ في: زاهُا

 الجؼاثغيق اإلاكٕغ زهِا لظل٪ بّ ْجإزغا ، للخلٓر ٖغيت ألاْؾاٍ ؤ٦ثر مً حٗض اإلااثُت ألاْؾاٍ ؤن ٖلُّ اإلاخٗاٝع مً

ٓنق في  َٓ اإلاُاٍ جلٓر:" ًلي ما ٞحها ظاء ْالتي الخاؾٗت اإلااصة مً الغابٗت ال٣ٟغة زال٫ مً زام بىو 10-03 ع٢م ال٣اه
اثُت الخهاثو حٛحر ؤن قإجها مً اإلااجي، الٓؾِ في ماصة ؤًت بصزا٫ ٓظُت ؤْ/ ْ ْال٨ُمُاثُت الٟحًز ٓل  ْجدؿبب ، للماء البُ

ٓاهاث، ْجًغ ؤلاوؿان، صخت ٖلى مساَغ في ت ْالىباجاث بالخُ ٓا٢٘، بجما٫ ْجمـ ْاإلااثُت التًر  اؾخٗما٫ ؤي حٗغ٢ل ؤْ اإلا

.  للمُاٍ آزغ َبُعي

ٓنق ٣ْٞا اإلااثُت ألاْؾاٍ ج٣ؿُم جم ْل٣ض  بلى(  )اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ع٢م لل٣اه

ٖٓحن :  ه

. الٗظبت اإلااثُت ألاْؾاٍ:ؤ

ٓنق مً 49 اإلااصة خضصتها ألاْؾاٍ َْظٍ ُٓٞت الؿُدُت اإلاُاٍ في ْاإلاخمشلت ، الظ٦غ ؾال٠ 10-03 ال٣اه  ْمجاعيق ْالج

.  الؿاخلُت ْاإلاُاٍ ْالتر٥ ْالبدحراث اإلاُاٍ

ٓنق مً 48 اإلااصة ٢غاءة زال٫ ْمً : ًلي ُٞما هجملِا ألايغاع مً ظملت جدضًض ًم٨ً ، البِئت ٢اه

                                                           
 (.53راجع هحهد حهَدانٍ الهرجع السابق ، ص )  -1
 .الهتعلق بحهاَة البَئة فٍ إطار التنهَة الهستداهة 10-03راجع القانوى رقم   -2
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ٓمُت الصخت ٖلى الؿلبي الخإزحر .   اإلااثُت ألاْؾاٍ جلٓر زال٫ مً الٗم

ٓاػنق ٖلى الخإزحر ٓاهاث ْزانت اإلاؿخ٣بلت ْألاْؾاٍ اإلااثُت البُئُت ألاهٓمت ج  . اإلااثُت الخُ

اياث الدؿلُت ٓا٢٘ ْخماًت اإلااثُت ْالٍغ .  اإلا

. البدغ مُاٍ: ب

ٓص ٓلت البدغ بمُاٍ ْاإلا٣ه ٓنق التي اإلاُاٍ ٧ل بالخماًت، اإلاكم  مً 52 اإلااصة هو خؿب الجؼاثغيق لل٣ًاء زايٗت ج٩
ٓنق . البِئت ٢اه

ٓاص  جغمُض ؤْ ٚمغ ؤْ لهب هدُجت ج٣٘ التي ألايغاع ٞةن اإلااصة هٟـ ْخؿب ٓزت م : هي مل

ٓمُت بالصخت ؤلايغاع ت البُئُت ْألاهٓمت الٗم  البدٍغ

ت ألاوكُت ٖغ٢لت  .البدغيق ْالهُض اإلااثُت ْالتربُت اإلاالخت طل٪ في بما البدٍغ

ت اإلاُاٍ بٞؿاص  .اؾخٗمالِا خُض مً البدٍغ

حهُت ال٣ُمت مً الخ٣لُل  .بها ْاإلاؿاؽ الؿاخلُت، ْاإلاىا٤َ للبدغ ْالجمالُت التٞر

ٖٓحن اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ْهظ٦غ   َٓ ألا٫ْق ٞاإلاغى ، الهخي الهٝغ مُاٍ مباقغة ٞحهما جدؿبب التي ألامغاى مً ه

ٓثُض مغى . للكغب الهالخت باإلاُاٍ  الهٝغ قب٨ت مً اإلادؿغبت الهخي الهٝغ مُاٍ ازخالٍ ًٖ هاظم مغى َْٓ  الخٟ

ٓنق عمض ِٞٓ الشاوي اإلاغى ؤما ٓاَئ مهضٍع ْالظي الُٗ ٓزت الك  اإلاخًغعًٍ خ٤ مً ْبالخالي.  الهخي الهٝغ بمُاٍ اإلال
ٌٍٓ اإلاُالبت . ؤيغاع مً لخ٣ِم ما ًٖ بالخٗ

ٔق ؤيغاع َىا٥ ٞةن ألايغاع َظٍ بلى ْباإلياٞت ا ؤزغ  مً اإلاؿخٗملت باإلاُاٍ الخانت الهخي الهٝغ قب٩اث مهضَع

ٌٍٓ اإلاُالبت البِئت بدماًت اإلا٩لٟحن خ٤ مً  مدًت بُئُت ؤيغاع حك٩ل ؤن قإجها . ٖجها بالخٗ

. الؿببُت الٗال٢ت: الشالض اإلاُلب

ٞت الخ٣لُضًت الاججاَاث ٖلى ْػٍاصة الؿببُت الٗال٢ت ًسو ُٞما  الكإن َٓ ٦ما  الؿببُت الٗال٢ت جٟؿحر في اإلاْٗغ
ت باليؿبت ت ألاؾباب ج٩اٞا لىٍٓغ  الجاهب حٛلب ، خضًشت اججاَاث ِْغث ٣ٞض الٟٗا٫ الؿبب ؤْ اإلاىخج الؿبب ْهٍٓغ
اث َظٍ بحن ْمً ٖىّ الىاظم البُئي ْالًغعق  الخاَئ الؿل٥ٓ ؤْ الٟٗل بحن الؿببُت الٗال٢ت جٟؿحر في الٗلمي  هجض الىٍٓغ

ت مً ٧ل اث ِٞظٍ الخا٫ بُبُٗت ْ  ، الٗلمُت ْالؿببُت اإلاالثمت الؿببُت هٍٓغ  ألاؾالُب اؾخٗما٫ ٖلى حٗخمض الىٍٓغ
ٓامل ٧ل اؾدبٗاص في الٗلمُت  ٖال٢خّ الٗلم ْؤزبذ مازغ َٓ بما ٣ِٞ ْالاخخٟاّ  ، الىدُجت خضْر في اإلاازغة ٚحر الٗ
ٓص زال٫ مً للخلٓر حٗغى مدُِ لضًىا ؤن لٓ ٞمشال ، الخانل بالًغعق ٓزاث ٖضة ْظ  ، اإلاؿخٗملت اإلاُاٍ بُجها مً مل

ٓم ٞدتى ال بض ال اإلاؿخٗملت للمُاٍ الًغعق بيؿب ه٣ ٓزاث ْٞهل ججاعب بظغاء مً ؤ  طل٪ بٗض زم بٌٗ ًٖ بًِٗا اإلال
٣ت ٓخضاث هدضص ٖلمُت ْبٍُغ ٓامل اإلاٗاًحر بٓي٘ ْطل٪ الخلٓر ٖجها ًيخج التي ال  ٧ل بهضص ْطل٪ بها ٌٗخض التي ، للٗ



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

131 

ٓزاث جل٪ مً نى٠ ٓاء ، الهٝغ مجاالث ظمُ٘ في مُب٤ ؤمغ َْٓ ، اإلال  ْبٌٛ  ػعاعي، ؤْ نىاعي، ؤْ  نخي ٧ان ؾ
 (.  () ماجي ؤْ ، ؤعض ي) ُّٞ ًُغح الظي الٓؾِ ًٖ الىٓغ

: الخاجمت

ٓايُ٘ ٧ل     ٓايُ٘ حٗختر البِئت بدماًت اإلاغجبُت اإلا ْما الخٓى لظل٪ ، بالٛت ؤَمُت ْطاث خضًشت م  َظٍ في ص
ٓايُ٘ ٗاث جٟؿحر في ٌؿاَم ؤن ؤًًا قإهّ ْمً ، بالجضًض ًإحي ؤن قإهّ مً اإلا  جُب٣ُِا ٖلى ْاإلاؿاٖضة البُئُت الدكَغ

ٓٙ ، ْظّ ؤخؿً ٖلى ٓة ألاَضاٝ ْبل ٌٍٓ ٞةن البدض َظا زال٫ ْمً. مجها اإلاغظ لُت الخٗ ا١ ، اإلاضهُت ْاإلاؿْا  ٧اَل ْبَع
ٌٍٓ بمبالٜ  البلضًت  ٖلى باإلاداٞٓت لالَخمام ٍْضِٞٗا ألازحرة، َظٍ ٖلى يِٛ ْؾُلت ٌك٩ل ؤن قإهّ مً ال٨بحرة الخٗ

.    طل٪ لخد٤ُ٣ ٞٗالت آلُاث ْي٘ زال٫ مً ، البِئت

ٓنق ٢ض       ن مً قإها اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ؤي في اإلادلُت البِئت ٖلى اإلاداٞٓت  ج٩ ْلت قْا  ألاٞغاص بن ْ زانت الض
ٓعق في مباقغ ؾبب ْ للبِئت ألاطي مهاصع ؤ٦تر مً مهضعا ٌٗخترْن ؤهٟؿِم  اإلاجخم٘ هُا١ صازل البُئُت ألاْيإ جضَ

ٓنق الظي ٓص بظ٫ مً بض ال ٧ان َىا مً ْ ُّٞ ٌِٗك  بلى الىٓغة  حُٛحر ْ الخ٨ٟحر ْ الؿل٥ٓ ؤؾباب لخُٛحر اإلا٨شٟت الجِ
٣ت حٗضًل ، البِئت ٗاث ق٩ل جخسظ ٞٗالت ْ خاؾمت ؾُاؾُت ٢غاعاث بنضاع بلى  طل٪ ًدخاط ٢ض ، مِٗا الخٗامل ٍَغ  حكَغ
٢ٓذ هٟـ في مدخاط ؤلاوؿان ؤن باٖخباع ، البِئت ٖلى باإلاداٞٓت زانت ٢ّٓ مً ٦د٤ َْظا هُٟٓت بِئت بلى ال  اإلا٨غؾت خ٣

ْلُا . ص

ٍٓغ ْٖلُّ  غ لخُ ُٗت الَا ؼ البِئت ؾالمت ٖلى للمداٞٓت الدكَغ ٔق ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت ْحٍٗؼ جي اإلاؿخٓ  ًيبػي ، الَٓ
ٗاث ٧اٞت بدهغ الاَخمام ٓاثذ الدكَغ ٓاء اإلاخٗل٣ت ْال٣غاعاث ْالل ٣ت ؾ  ْالؿالمت بالخماًت مباقغة ْٚحر مباقغة بٍُغ

٠٢ٓ ْمغاظٗت.اإلادلُت البُئُت ْلت م ْلُت لالجٟا٢ُاث الاهًمام مً الض ٓاهب اإلاخٗل٣ت ْؤلا٢لُمُت الض  .البُئُت بالج

 اإلاغاظ٘

ٓنق ٓا٤ٞ 1426 ٖام  الشاهُت ظماصٔ 28 في 12-05 ع٢م ال٣اه  .باإلاُاٍ ْاإلاخٗل٤ 2005 ؾىت ٚكذ 04 اإلا

ٓم  ٓا٤ٞ 1422 ٖام مدغم 27 في اإلااعر 102-01 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ ل 21 اإلا ٓان بوكاء ًخًمً ، 2001 ؾىت ؤبٍغ  الضً
جي . للخُِحر الَٓ

ٓنق ٓنق اإلاٗض٫ اإلاضوي ال٣اه ٓهُٓ 20 في اإلااعر 10-05 بال٣اه ً 2005   .

لُت  –ببغاَُم ؤؾامت. ص خباعي، للصخو الجىاثُت اإلاؿْا ٓاء مجلت الٖا ٓنق ٖلى ؤي  الٗضالت مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة ،  ال٣اه

.  2008 ؾىت ألا٫ْق الٗضص  للخد٨ُم،

ٓنق ٓا٤ٞ 1432 ٖام عظب 20 في اإلااعر 10-11 ع٢م ال٣اه ٓهُٓ 22 لـ اإلا  بالبلضًت ْاإلاخٗل٤ 2011 ؾىت ً

                                                           
راجع وحَد عبد الهحسى هحهود القزاز، الهسؤولَة الهدنَة عى تلوث البَئة الزراعَة، رسالة دكتوراه هقدهة لكلَة الحقوق ) - 1

بجاهعة  
(. 221طنطا ، هى دوى ذكر التارَخ،  ص           
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ٌٍٓ اإلاؿخد٤ الٗمل ، ُٞاللي ٖلي ألاؾخاط ٓنق الَٓىُت اإلااؾؿت ، للخٗ .   اإلاُبُٗت للٟى

لُت الغقُضي، ٖٓى ٖاًض ْلُض ٓنق في ماظؿخحر عؾالت البِئت، جلٓر ًٖ الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿْا  ، الخام ال٣اه

.  2012 ؾىت ، ألاْؾِ الكغ١ق ظامٗت الخ١ٓ٣ق ب٩لُت م٣ضمت

ٓافي  –مغ٢و ؾلُمان ص ٓنق قغح في ال لُت، الًاع الٟٗل في الالتزاماث في ، اإلاضوي ال٣اه  الجؼء"  الٗامت ألاخ٩ام ْاإلاؿْا
ٓهُت ال٨خب صاع ، الشالض ٓعاث ، مهغ: قخاث ال٣اه ٢ُٓت، اإلايك  ؾىت ، الخامؿت الُبٗت ، لبىان بحرْث  –ناصع الخ٣
1988. 

لُت ، عجاط َال٫ ٕٓ مؿْا ٓنق في الخاب٘ ؤٖما٫ ًٖ اإلاخب  ، لل٨خاب الخضًشت اإلااؾؿت ْألاعصوي، اللبىاوي اإلاضوي ال٣اه

.  2003 َبٗت ،،  لبىان. َغابلـ

ٓعاٍ عؾالت ، خمُضاوي مجمض ٓان ص٦خ ْعَا اإلاضهُت الجؼاءاث بٗى   2012 ٖىابت بجامٗت م٣ضمت البِئت، خماًت في ْص

ٓص ؤخمض ٓاٖض اؾخ٣غاء ، ؾٗض مدم لُت ل٣ اث في اإلاؿْا  الُبٗت ، ال٣اَغة الٗغبُت، الجهًت صاع البُئي، الخلٓر مىاٖػ
  2007الشاهُت

ٓنق  .اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ع٢م ال٣اه

ٓص اإلادؿً ٖبض ْخُض لُت ال٣ؼاػ، مدم ٓعاٍ عؾالت الؼعاُٖت، البِئت جلٓر ًٖ اإلاضهُت اإلاؿْا  ل٩لُت م٣ضمت ص٦خ

ش ط٦غ صْنق مً  َىُا بجامٗت الخ١ٓ٣ق .    الخاٍع

لُت: ٞغط عيا/ص-14      ْلُت اإلاؿْا . 2003الٗغبُت،مهغ، الجهًت الخلٓر،صاع ؤنغاع في الض

ٓس ي ٖلي/ ص15 . 2004،ؤلاؾ٨ىضالًت، الخضًض ال٨خاب ْمِامِاألاؾاؾُتهضاع البُئُت الؿُاؾت:صٍع

. 2004الٗغبُت،مهغ، الجهًت هُٟٓت،صاع بِئت في ؤلاوؿان خ٤:زىٟغ عاض ي ٖاًض/ص16

ٓػًَٗ لليكغ للبُ٘،الِلُت لِـ الٗالم: ْعصم ٖلي مدمض باجغ/ ص . 2005ْالخ

عة البِئت خماًت:٢ابلُت ْلض صَعـ/18  .2004ال٨خاب،مغا٦ل، ،صاع يْغ

19-Environnement enjeux et défis  ,revue de collectivités   locales  ,publication 

périodique,n°2,juin 1997. 

20-M.AT.E :plan national d‟action pour l‟environnement et le développement 

durable,2002  
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 ؤلاوظان لخلىق  الدولي واللاهىن  الجىائي الدولي اللاهىن   بين الؾالكت
 ؽىيىاث هجيب. د

ق

ق

  الؾسبيت باللغت اإلالخف

ٓنق  بحن الٗال٢ت بن ْلي ال٣اه ٓنق الجىاجي الض ْلي ْال٣اه  ًا٦ض ؤ٫ْق اججاٍ بحن الجض٫ مً ال٨شحر ؤزاعث ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
 َظا ؤؾباب ْجغظ٘ آلازغ، ًٖ مجهما ٧ل اؾخ٣اللُت ٖلى ًا٦ض زان اججاٍ ْبحن بُجهما الخانل ْالخ٣اعب الخضازل ٖلى

ْظّ بلى الخباًً ٓصة الازخالٝ ؤ ٓظ ٓهحن بحن اإلا ٔق ٖلى ال٣اه ال اإلاهاصع مؿخٓ ٔق ْٖلى ؤ  ٞٗلى. الخىُٟظ آلُاث مغا٢بت مؿخٓ
ٔق الن ٌٗض ألا٫ْق اإلاؿخٓ ْلُحن ْالِٗضًً 1948 صٌؿمتر 10 في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الٗالمي ؤلٖا  الؿُاؾُت بالخ١ٓ٣ق اإلاخٗل٣حن الض

ٓنق مهاصع ؤَم 1966لٗام ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ْ ْاإلاضهُت ْلي ال٣اه  الىٓام ٌك٩ل خحن ،في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي ٓنق مهاصع ؤبغػق الض ْلي ال٣اه ٓص جىٟي ال ال٣اثمت الازخالٞاث َظٍ ؤن ،بال الجىاجي الض  ْظ
ٓهحن بحن مكتر٦ت مؿاخت ٓنق بُجهما اإلاخباص٫ الخإزحر خُض مً ال٣اه ْلي ٞال٣اه  جُب٤ُ في ٌؿاَم  ؤلاوؿان  لخ١ٓ٣ق الض
ٓنق ْلي ال٣اه ٓاٖض مً ظملت زال٫ مً الجىاجي الض ٫ٓق بًٟلِا الجىاثُت ال٣ ٓنق ؾِخد ْلي ال٣اه  مً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ٓنق بلى ؤلاوؿاهُت ألازال٢ُت نبٛخّ ٓنق ٦ظل٪. ملؼم مخ٩امل ٢اه ْلي ٞال٣اه ٓنق م٘ ًخضازل الجىاجي الض ْلي ال٣اه  لخ١ٓ٣ق الض

 ْحٗختر.  الجؿض ْؾالمت ألامً في الخ٤ ْ الخُاة ٦د٤ لؤلٞغاص الِامت الخ١ٓ٣ق ٖلى ٌؿبِٛا التي الخماًت في  ؤلاوؿان
ُت اجّ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق خماًت ٖىض الجىاجي اإلاكٕغ ًغاُّٖ الظي ال٣ُض الجىاثُت الكٖغ  اإلابضؤ  ْلِظا ألاؾاؾُت، ْخٍغ
ٓابُّ ُٖٓت ي ٓنق الىٓام في بها الالتزام ًاصي ؤلاظغاثُت ْ  اإلآي ْلي الجىاجي ال٣اه  خ٣ُ٣ت  ظىاثُت خماًت جد٤ُ٣ بلى الض

.      ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ْمخ٩املت

ت باللٛت اإلالخو   بهجلحًز

The relationship between the International criminal 

 law and the international human rights law raises a lot of controversy over their overlap 

and convergence on the one hand and their independence from each other on the other hand. 

This divergence in points of views is attributed to the fact that these laws are different in two 

ways: at the level of sources, firstly, and at the level of control of implementation 

mechanisms, secondly. 

In fact, following the declaration of Human Rights on 10 December 1948, and the 1966 

two international covenants relating to the political, civil, economic and social rights were the 

main sources of human rights international law while the international criminal court statute 

constitutes the main source of the international criminal law. 



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

134 

However, in spite of these differences, there is still some common ground of interaction 

between the two laws. Indeed, the international human rights law contributes to the 

implementation of the international criminal law through some criminal rules due to which 

the international human rights law acquires more than its moral, human aspect for it to 

become a comprehensive, binding law. Accordingly, the international criminal law interferes 

with the international human rights law in so far as it provides protection of the important 

rights of individuals such as the right to live and the right to security and body safety. 

Besides, criminal legitimacy is regarded as the bond that the criminal legislator must 

consider while protecting basic human rights and liberties. This principle has its own 

objective and procedural constraints that, once complied with, leads to a genuine and 

comprehensive criminal protection of human rights. 

 

خت ال٣ًاًا ؤَم مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام ٢ًُت ؤنبدذ ًٍٓ ٖلى اإلاُْغ جي اإلاؿخ ْلي، ْ الَٓ ٓاظـ ْؤخض الض  الِ
ْلي، م٘اإلاجذ با٫ حكٛل التي الغثِؿُت ٓعق في ؾاَم مما الض ٓوي اإلاغ٦ؼ جُ  التي الاهتها٧اث مً خماًخّ بهضٝ للٟغص  ال٣اه

ْػاث بٌٗ مً ؤلاوؿاهُت خماًت بهضٝ ؤًًا ٦ْظل٪ بلحها، ًخٗغى ؤن ًم٨ً  يغعا جلخ٤ ٢ض ْالتي ًغج٨بها ٢ض التي الخجا
ْلي اإلاجخم٘ بمهالر ْلُت الجىاثُت الخماًت ؤن بط ٩٦ل، الض  في ٢اثما ْْا٢ٗا زابخا مُٗى ؤنبدذ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ْلي اإلاجخم٘ .  الض

ٓنق بحن  الخ٣اَ٘ ه٣ُت ؤلاوؿان َْٗض ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه  بحن الٗال٢ت ظٗل ما َْٓ الجىاجي، الض

ٓهحن ٖٓاث مً  ال٣اه ٓوي ال٨ٟغ في ظضال ؤزاعث التي اإلآي ٔق ؤ٫ْق اججاٍ بحن: ال٣اه ٓهحن ؤن ًغ  ْ ْمؿخ٣الن، مسخلٟان ال٣اه
ٔق زان اججاٍ ٓهحن  ؤن ًغ ٓنق ٣ِٞاء مً البٌٗ ًىٓغ ْل ٣ٞض مخ٩امالن، ْل٨جهما مخماًؼان هٓامان ال٣اه ْلي ال٣اه  بلى الض
ٓهحن َظًً ٓاث ال٣اه ْا آلازغ البٌٗ ؤما جماما، مىٟهالن مجاالن ؤجهما ٖلى ٖضًضة لؿى  بإجهما ألا٫ْق الاججاٍ ٨ٖـ ٞغؤ

. مخدضان

اث َظٍ ٢ُمت ٧اهذ ْؤًا  بُان في جخمشل البدض َظا بلُّ ٌؿعى  التي ْالٗلمُت ألا٧اصًمُت ألاَمُت ٞةن ْآلاعاء، الىٍٓغ
ٓهحن، بحن اإلاكتر٦ت اإلاؿاخت ْببغاػ  مجهما ب٩ل الخام الخضزل مجا٫  الدؿائالث ٞةن ألاَمُت، َظٍ مً ْاهُال٢ا ال٣اه

ٓنق َل:ًلي ُٞما ج٨مً جُغح التي ألاؾاؾُت ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه ان الجىاجي الض  ؤم مؿخ٣الن ٖٞغ
ٓنق  مخ٩امالن ْلي لل٣اه ٓهُت آلاعاء صخت مضٔ ما ْ بُجهما؟ ْالخ٣اعب الخضازل مضٔ ْما الٗام؟ الض ٓاَض ْال٣ُِٟت ال٣اه  ْق
ْلُت اإلاماعؾت   ؟ بُجهما  الاهضماط ؤْ الاؾخ٣ال٫ َظا جىٟي ؤْ جا٦ض التي الض

ا الدؿائالث َظٍ ٖلى ؤلاظابت ٢بل ْل٨ً ٓهحن حٍٗغ٠ مً بض ال ْٚحَر : ال٣اه

ٓنق)  مهُلر ٨ًً لم ْلي ال٣اه ٞت اإلاهُلخاث مً(  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ٓنق نُٗض ٖلى الخضا٫ْق  في اإلاْٗغ ْلي ال٣اه  الض
ق الخضًشت اإلاهُلخاث مً ٌٗض ؤهّ خُض الٗام،

ً
ٔق ٖلى اإلاهُلر لِظا جضا٫ْق ٌٗٝغ لم بط ، نُٗضٍ ٖلى وؿبُا  اإلاؿخٓ

ً، ال٣غنق مً الؿبُٗىاث بضاًت في بال ال٣ٟهي  بك٩ل ٌؿخسضم اإلاهُلر َظا ٨ًً لم الؿبُٗىاث ٞترة في ْختى الٗكٍغ

ّ بل ْزابذ ْممحز ْاضر ْلي الهُٗض ٖلى الاوؿان خ١ٓ٣ق مٟاَُم خضازت هدُجت  ْالًبابُت الٛمٓى ٌٗتًر  بك٩ل الض

                                                           
 .67، ص 1999الكتاب اللبنانٍ ، القانوى الدولٍ لحقوق أنساى، الطبعة اْولً، دار الكتاب الهصرٌ ودار : جعفر عبد السٗم - 1
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ٓح ْٖضم بق٩الُت زمت َىا٥ ٧ان ْبطا. ٖام ٓنق بمهُلر ًخٗل٤ ُٞما ْي ْلي ال٣اه  َىا٥ ،ٞةن ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ٔق بق٩الُت ٓنق لِظا  ال٣ُِٟت الخٗاٍع٠ بىضعة  جخٗل٤ ؤزغ ّٞ  الؿُا١ َظا في ْ ، ال٣اه  الجؼء طل٪ بإهّ:" Jean Pictit  ٖغّن

ٓنق مً الخام ْلي ال٣اه ."  ؤلاوؿاوي الٟغص خماًت ٌؿتهضٝ ْالظي باإلوؿاهُت ؤلاخؿاؽ ق٩لّ ْالظي الض

 ّٞ ٓنق طل٪:"  بإهّ  العط ؾان ْٖغّن ٓنق الظي ال٣اه ٖٓت مً ًخ٩ ٓاٖض مجم ٓهُت ال٣ ْلُت ال٣اه ٓبت الض ُت ؤْ اإلا٨خ  التي الٗٞغ

  ".اػصَاٍع ْ الٟغص ؤلاوؿان اخترام جا٦ض

ٓعق مدمض ؤما ّ ٞغخاث ه ٓهّ  ُٞٗٞغ ٖٓت"  ب٩ ٓاٖض مجم الهاث مً ٖضص في ٖلحها اإلاىهٓم ْاإلاباصت ال٣  ْاإلاٗاَضاث ؤلٖا

اث خ١ٓ٣ق جامً ْالتي ٓاظِت في ْالكٗٓب ألاٞغاص ْخٍغ ْلت م   ..."ؤؾاؾا الض

ٓنق ٞٗىضٍ ؤًٓب هؼاع  ؤما ْلي ال٣اه ٕ ؤخض" َٓ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ٓنق ْٞغ ْلي ال٣اه  خماًت ٨ًٟل الظي اإلاٗانغ الض
ٓماث ٢بل مً اهتها٧اث مً ْالجماٖاث لؤلٞغاص ألاؾاؾُت الخ١ٓ٣ق ٍٓغ في َْؿاَم الَٓىُت، الخ٩ ؼ جُ  الخ١ٓ٣ق َظٍ ْحٍٗؼ

اث ْ  . "الخٍغ

ٓنق حٍٗغ٠ بسهٓم ؤما ْلي ال٣اه ّٟ ُٞم٨ً  الجىاجي، الض ٓهّ( " Graven) ال٣ُّٟ خؿب حٍٗغ ٖٓت َٓ ب٩  مً مجم
ٓاٖض ٓهُت ال٣ ْلُت الٗال٢اث في بها اإلاٗتٝر ال٣اه ٓنق ْالتي الض ْلي الاظخماعي الىٓام خماًت مجها الٛغى ٩ً  ٖلى باإلاٗا٢بت الض

"  ٖلُّ اٖخضاء جخًمً التي ألاٞٗا٫

ٓنق  .TAXIL Bَْٗغّنٝ ْلي الجىاجي ال٣اه ٓهّ  الض ٓاٖض" ظملت ب٩ ٓهُت ال٣ ْلُت ال٣اه  ألا٦ثر الجغاثم مالخ٣ت جىٓم التي الض
ٓعة ٖٓت جمـ التي زُ ْلُت اإلاجم    ."بإ٦ملِا الض

ّٞ ٓجي ال٣اصع ٖبض ٖلي ْٖغّن ّ ال٣ِ
ّن
ٕ مً الٟٕغ طل٪:" بإه ٓنق ْٞغ ْلي ال٣اه  ٖلى الخماًت إلؾباٙ ًى٣ُ٘ الظي الٗام الض

ت ؤْ ألاؾاؾُت اإلاهالر ٍَٓغ ْلي للمجخم٘ الج ٓم ال ْالتي الض ْجها، ٢اثمت لّ ج٣  َظٍ ألخض يغعق ٖلى ًىُٓيق ٞٗل ٩ٞل بض

مت ٌٗختر للخُغ حٍٗغًِا ؤْ اإلاهالر ْلُت ظٍغ ٓنق ٖلحها ٌٗا٢ب ص    "ال٣اه

ّٞ ٓعق مدمض َْٗغّن ّ الهاْيق مىه
ّن
ٓنق: "طل٪ بإه ٓم هي التي للض٫ْق الٗلُا اإلاهالر خماًت مِمخّ الظي ال٣اه  بىٟؿِا ج٣

خضاء ْمى٘ لخماًتها الالػمت ؤلاظغاءاث ْجدضًض ْجدضًضَا ْلُت الجماٖت الٞخ٣اع ْطل٪ طل٪، ٖلى اجٟا٢ِا مً ٖلحها الٖا  الض

ْلي إلاكٕغ ْلُت اإلاهالر ٌٗحن ص      ."خماًتها ْْؾاثل الض

                                                           
أنساى ودساتَر الدول، جزء هى هتطلبات نَل درجة الدكتوراه فٍ القانوى العام،   لحقوق الدولٍ القانوى: السنجارٌ رشَد سلواى 1

 .41.، ص2004كلَة القانوى، جاهعة الهوصل، 
 القانوى هفَد شهاب، دراسات فٍ .، د"أنساى لحقوق الدولٍ والقانوى أنسانٍ الدولٍ القانوى تارَخ"هحهد نور فرحات، . د.أ  -2

  .83.ص ، الطبعة اْولً،2000أنسانٍ، دار الهستقبل العربٍ، القاهرة،  الدولٍ
سلسلة دراسات  الهواطى، لحقوق الهَئة الفلسطَنَة الهستقلة .أنساى لحقوق الدولٍ والقانوى أنسانٍ الدولٍ القانوى نزار أَوب، - 3

  .06.، ص2003قانونَة، رام هللا، 
4 -  "Le droit international pénal qui peut être défini comme l'ensemble des normes internationales 
qui définissent  ou organisent la poursuite des infractions les plus graves touchant la communauté 
internationale dans son ensemble." B Taxil : Droit international pénal , Cours-séminaire, Semestre de 
printemps, Année universitaire 2009/2010 ,p.1           

القانوى الدولٍ الجنائٍ، أهم الجرائم الدولَة، الهحاكم الجنائَة الدولَة، الطبعة اْولً، هنشورات : علٍ عبد القادر القهوجٍ  - 5
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ٓنق حٍٗغ٠ لىا ًم٨ً  ؾب٤ ما زال٫ ْمً  ْلي الجىاجي ال٣اه ٓاٖض ظملت ؤهّ ٖلى الض ٓهُت ال٣  التي لؤلٞٗا٫ اإلادضصة ال٣اه
ْلُت ظغاثما حٗض ْلُت، الٗال٢اث هُا١ في ْاإلاٗخمضة مغج٨بحها ٖلى اإلاؿخد٣ت الجىاثُت للجؼاءاث ْاإلآضخت ص  جغجبِ بط الض

ٓنق بوكاء مؿإلت ْلي الجىاجي ال٣اه ٍٍٓغ الض ق ْجُ
ً
ق اعجباَا

ً
ت ال٣ًاًا بدل ْز٣ُا ٍَٓغ ْلُت للٗال٢اث الج  خٟٔ ْهي ؤال  الض

ت ْؤمً الؿالم ْان ؤٖما٫ ْصعء البكٍغ ٓاؾٗت الاهتها٧اث ْمى٘ الٗض اث للخ١ٓ٣ق ال ٠٢ٓ لم بط ألاؾاؾُت، ْالخٍغ  مؿاعي جخ
ْلي اإلاجخم٘  بالٗضالت ؤلاخؿاؽ لخد٤ُ٣ ؤلاوؿاهُت ٢ُْمّ مهالخّ خماًت ؤظل مً للجىاة اإلاالخ٣ت آلُاث جٓؾُ٘ هدٓ الض

ٓصة باإلوؿاهُت ْن٠ ٖهغ في .   اإلا٣ٟ

ٕٓ، َظا بدض ؤؾباب ؤخض َٓ ألا٧اصًمي البٗض ٧ان ْبطا خباع ٞةن اإلآي   ًدخل الخ٣ٓقي ْ  ؤلاوؿاوي الٖا

ٓاء الهضاعة، م٩ان ٓنق ٖال٢ت لّ ما ؾ ْلي الجىاجي بال٣اه   ؤخضار بٗض ما جإزحراث ؤْ ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣ق الض

ْق مً ٖجها هخج ْما  2001 ؾبخمتر 11 ٓوـ مشل  الٗغبُت الض٫ْق بٌٗ قِضجّ ما ْ الٗغا١ اخخال٫ ْ ألٞٛاوؿخان ٚؼ  ج
ٓعٍا  ْلُبُا ْمهغ ٓعاث مً  ْالُمً ْؾ ْلُت، الٗال٢اث هٓام ٖلى طل٪ جإزحراث ْ ز  الىٓام ٖلى جإزحراجّ ًٖ ًٞال الض

ْلي ال٣ًاجي ٓاهدىامٓ ْسجً الٗغا١ في ٍٚغب ؤبٓ سجً قِضٍ ما  بسانت ْ الض ٓبا في  ٚ ٓنق في ٦ْظل٪ ٧ ت السج  الؿٍغ
ْبا في الُاثغة ْع ْلُت الٗضالت ْبىٓام ؤلاوؿان بد١ٓ٣ق الاؾخسٟاٝ مضٔ ؤِْغث التي ؤ  ٖلى ْ الض٫ْق بٌٗ ظاهب مً الض

الًاث عؤؾِا ٨ُت، اإلاخدضة ال ٓعق الٗالم  قِض ٣ٞض ْبهظا ألامٍغ دت خاالث ِْ اب، بذجت ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق الهتها٥ نٍغ  ْ ؤلاَع
ْلُت الجغاثم بٌٗ ق ؾبب مما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق يض اعج٨بذ التي الض

ً
ق تهضًضا

ً
ا
ً
ْلُحن، ْالؿلم لؤلمً بالٛ  ؾُاؾت هدُجت الض

ٔق جيخهجِا التي بم٨ُالحن ال٨ُل ٔق ال٣ٓ اب بحن الٗال٢ت ٢ًُت ْبكضة ٞغيذ ْالتي ؾُاؾتها، في ال٨تر  ْخ١ٓ٣ق ؤلاَع

ْلُت الؿاخت ٖلى ؤلاوؿان، .  الَٓىُت ْاإلاداٞل الض

ٓنق بن ْلي ال٣اه ا اٖخباٍع ًم٨ً الاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ٕ مً مؿخ٣ال ٖٞغ ٓنق ْٞغ ْلي ال٣اه  زهٓنِخّ لّ الٗام الض
بُٗخّ ٖٓاجّ اإلاغجبُت َْ ٓعٍ بمٓي  بُبُٗخّ اإلاغجبُت الخهٓنُت ْطاث الخانت مهاصٍع ْلّ ، ؤلاوؿان َْٓ ؤال ْمد

ٓنق مهاصع ب٣ُت ًٖ ْاإلاؿخ٣لت ْلي ال٣اه م ْٖلى ؤهّ بال الٗام، الض ٓص بلى ًظَب مً َىا٥ ٞةن ج٣ضم مما الٚغ   ٖال٢ت ْظ
ٓنق بحن جضازل ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه  بحن اإلاخباص٫ الخإزحر بلى ؾيخُغ١ق طل٪ ٖلى ْجإؾِؿا الجىاجي، الض

ٓهحن ْظّ بلى الخُغ١ق بٗض II)) ال٣اه ٓصة الازخالٝ ؤ ٓظ .  I) )بُجهما اإلا

-Iّْظ ٓنق بحن الازخالٝ ؤ ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه ٓنق الض : الجىاجي لل٣اه

ٓاٖض ٞةن ْالخًاعاث، الضًاهاث مسخل٠ ٞحها حكتر٥ ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ٧اهذ بطا ٓنق ٢ ْلي ال٣اه  لخ١ٓ٣ق الض
ٓص مً اهُل٣ذ ؤلاوؿان ْلُت ظِ ث ْمٗاَضاث ْجٓنُاث بٖالهاث ق٩ل اجسظث ص جي الىُا١ بلى امخضّن ٓنق ؤما الَٓ  ال٣اه

ْلي ٓصٍ مضًً ِٞٓ الجىاجي الض ٓظ ٓنق بلى الؼمالي ٖامغ  خؿب ب جي الجىاجي ال٣اه ٓلّ مىّ ٌؿخمض ْ الَٓ ُٖٓا ؤن  مٓي
ٓنق َْٗخمض ْبظغاثُا، ْلي ال٣اه ٗاث ٖلى الجىاجي الض ٓاء ؤخ٩امّ لخُب٤ُ الَٓىُت ْالخضابحر الدكَغ  اإلاٗاَضاث بَاع في ؾ

                                                                                                                                                                                     
أحكام القانوى الدولٍ فٍ هجال هكافحة الجرائم الدولَة للهخدرات، دار الهطبوعات الجاهعَة، : هحهد هنصور الصاوٌ  -1

. 5.، ص1984أسكندرَة، 
 
 .5،ص 2006اٖختصاص الجنائٍ العالهٍ، الطبعة اْولً،دار النهضة العربَة، القاهرة، : طارق سرور - 2
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غاٝ اإلاخٗضصة ؤْ الشىاثُت ٓنق ًسخل٠ ٦ما(  ؤ)   ألَا ْلي ال٣اه ٓنق ًٖ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ال٣اه  خُض مً الجىاجي الض
(.  ب)الخىُٟظ مغا٢بت آلُاث

: اإلاهاصع خُض مً-ؤ

ٓص جًاٞغث ت مغظُٗت بًجاص ؤظل مً الض٫ْق ظِ  خحزا ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ٢ًُت ْقٛلذ  ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣ق ْز٣اُٞت ٨ٍٞغ

ش ٖتر ٦بحرا ٍْت ألاصًان مسخل٠ الخاٍع اث ْ الؿما ٓامل جضازلذ ْل٣ض ، ْالؿُاؾُت الٟلؿُٟت الىٍٓغ  ٖملُت في ٖضًضة ٖ

ٍٓغ اث الخ١ٓ٣ق جُ ْعق التي ْالخٍغ ٫ٓق ًم٨ً ْلظل٪.ؤق٩الِا بمسخل٠ بالؿلُت الٟغص ٖال٢ت خل٣ت في جض ْػق صْنق ال٣  ؤن ججا
ش في ْز٣ُت ؤ٫ْق َٓ اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ ت جاٍع ٓح بهغاخت حكحر البكٍغ لُت بلى ٧املحن ْْي ْلي اإلاجخم٘ مؿْا  الض
ْلي هٓام ْْي٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ْخماًت ب٢غاع في ٩٦ل ٓنق لخدضًض ْقامل ٖام ص  ابخ٩اع ٖلى ْالٗمل الخ١ٓ٣ق َظٍ مًم

ق الض٫ْق جهبذ ْٖىضما جدترمِا، ؤن الض٫ْق ٖلى ًخدخم التزاماث ْي٘ زال٫ مً ْصٖمِا لخماًتها مسخلٟت آلُاث
ً
 في ؤَغاٞا

ْلُت، مٗاَضاث ٓاظباث جًُل٘ ؤجها ًغاعى ص ٓنق بَاع في ب ْلي ال٣اه  ْ. ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ْجُب٤ُ ْخماًت باخترام جخهل الض
 الالتزام ؤما بها، الخمخ٘ ج٣لُو ؤْ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق في الخضزل ًٖ جمخى٘ ؤن الض٫ْق ٖلى ًخٗحن ؤهّ ٌٗجي باالخترام الالتزام

.  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اهتها٧اث مً ْالجماٖاث ألاٞغاص جدمي ؤن الض٫ْق ٖلى ٌكتٍر ٞةهّ بالخماًت

ٓنق مهاصع ْجخمشل       ْلي ال٣اه الن  في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض   1948 صٌؿمتر 10 في الهاصع ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الٗالمي ؤلٖا

ْلي ْالِٗض ْلي ْالِٗض 1966 لٗام ْالؿُاؾُت اإلاضهُت انالاوـ لخ١ٓ٣ق الض  ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخ١ٓ٣ق الض
ْلُت الاجٟا٢ُاث ؤَم مً الاجٟا٢ُاث َظٍ حٗختر ،بط 1966 لٗام ًٍٓ في البالٛت ألاَمُت ْطاث الٗاإلاُت الض ٓنق ج٩ ْلي ال٣اه  الض

.  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق

ْلُت، اإلاٗاَضاث َظٍ ظاهب ْبلى ٓظض الض ٔق الاجٟا٢ُاث  مً الٗضًض ج ْلُت الاجٟا٢ُت مشل ألازغ  ظمُ٘ ٖلى لل٣ًاء الض

ْلُت ْالاجٟا٢ُت 1951 لٗام بالالظئحن الخانت ْالاجٟا٢ُت ،1967 لٗام اإلاغؤة يض الخمُحز ؤق٩ا٫  ٧اٞت ٖلى لل٣ًاء الض
ب مً ْٚحٍر الخٗظًب مىاًَت ْاجٟا٢ُت 1965 لٗام الٗىهغيق الخمُحز ؤق٩ا٫ ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ

ا1984 لٗام اإلاُِىت ؤْ الالبوؿاهُت ْٚحَر ْلُت الاجٟا٢ُاث مً ، .   ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مً مُٗىت بد١ٓ٣ق حٗجى التي الض

                                                           
ى القانوى الدولٍ أنسانٍ، والقانوى الدولٍ الجنائٍ، هؤتهر القانوى الدولٍ أنسانٍ والعٗقات العٗقة بٍ: عاهر الزهالٍ  - 1

. 102.، ص2003بدهشق، اللجنة الدولَة للصلَب اْحهر ، دهشق  2002أكتوبر  28و 27الدولَة، 
 
َرجعوى حقوق أنساى إلً (ناى والروهاىالَو)الحضارات القدَهة الفرعونَة وحضارة ها بَى النهرَى و الهَلَنَة  إى أنصار - 2

السلطة الدَنَة علً حساب حقوق اْفراد، وكانت تقوم علً تقسَم  تراث هذه الحضارات رؼم أى هذه الحضارات كانت تعلٍ هى شأى
 ي أنصاروانضم إل.الدَانات السهاوَة فٍ تشكَل الجذور الروحَة لحقوق أنساى اجتهاعَة، وقد ساههت اْفراد طبقاً لطبقات

 .القانوى الطبَعٍ ونظرَة العقد اٖجتهاعٍ الحضارات القدَهة والدَانات السهاوَة أنصار النظرَات الفلسفَة الكبري هثل هدرسة
الحهاَة القانونَة لحقوق أنساى فٍ ضوء أحكام القانوى الدولٍ والشرَعة أسٗهَة، : هدهش هحهد أحهد عبد هللا الهعهرٌ - 3

 .112.، ص2007الحدَث،  الهكتب الجاهعٍ
 .278، ص 2003قانوى الهجتهع الدولٍ الهعاصر، الطبعة الرابعة، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزائر، : بى عاهر تونسٍ - 4
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ْلُت الاجٟا٢ُاث مً ال٨شحر بلى باإلياٞت ٔق ْؤلا٢لُمُت الض ْعبُت الاجٟا٢ُت مشل ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ألازغ  لخ١ٓ٣ق ألا
٨ُت ْالاجٟا٢ُت ،1950 لؿىت ؤلاوؿان ٣ي ْاإلاُشا١ 1969 لؿىت ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ألامٍغ  لٗام ْالكٗٓب ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ؤلاٍٞغ

.  2004 لؿىت اإلاٗض٫ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الٗغبي ْاإلاُشا١ 1990 لؿىت ؤلاؾالم في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ال٣اَغة بٖالن ْ 1981

ٓنق مهاصع جىا٫ْق بسهٓم ؤما ْلي الجىاجي ال٣اه ٓوي باإلاٗجى الض ٔق  جغجبِ ؤن ُٞجب ال٣اه  الىٓام مً 38 اإلااصة بمدخٓ
ْلُت الٗض٫ إلاد٨مت ألاؾاس ي ق ٌك٩ل الظي الض

ً
ٖٓان بلى جى٣ؿم ْهي ، اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ مً ًخجؼؤ ال ظؼءا  ه

ٍٓت ْمهاصع عثِؿُت مهاصع  .زاه

ٓنق الغثِؿُت اإلاهاصع بسهٓم  ؤما ْلي لل٣اه ال حكمل ٞهي الجىاجي الض ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ؤ  الض
ْلُت ْاإلاٗاَضاث ٓنق ْمباصت الض ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ، ْ الض ٓتها خُض مً اإلاهاصع َظٍ ألاؾاس ي الىٓام عجب ٢ْض ٢  بدُض ٢

ٓاعص بالترجِب اإلاد٨مت جلتزم  اإلاد٨مت جُب٤:"ؤن ٖلى مىّ 21 اإلااصة جىو الؿُا١ َظا ْفي ، ُّٞ ال

ٓاٖض الجغاثم ْؤع٧ان ألاؾاس ي الىٓام َظا ألا٫ْ، اإلا٣ام في(   ؤ ٓاٖض ؤلاظغاثُت ْال٣  الخانت ؤلازباث ٢ْ

  باإلاد٨مت .

ٓنق خُشما الشاوي اإلا٣ام في( ب ، طل٪ ٩ً
ً
ٓاظبت اإلاٗاَضاث مىاؾبا ٓنق ْمباصت الخُب٤ُ ال ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ، الض  في بما ٢ْ

ٓنق في اإلا٣غعة اإلاباصت طل٪ ْلي ال٣اه اث الض  ..اإلاؿلخت للمىاٖػ

ٓنق الٗامت ٞاإلاباصت ْبال(  ط ٓاهحن مً اإلاد٨مت حؿخسلهِا التي لل٣اه ٓهُت للىٓم الَٓىُت ال٣  في بما الٗالم، في ال٣اه
ٓنق خؿبما طل٪، ق ٩ً

ً
ٓاهحن مىاؾبا مت، ٖلى الًتها جماعؽ ؤن ٖاصتها مً التي للض٫ْق الَٓىُت ال٣ ُت الجٍغ  جخٗاعى ؤال قٍغ

ٓنق م٘ ال ألاؾاس ي الىٓام َظا م٘ اإلاباصت َظٍ ْلي ال٣اه ٓاٖض م٘ ال الض ق بها اإلاٗتٝر ْاإلاٗاًحر ال٣
ً
ْلُا  .ص

ٓػق-………" ٓاٖض مباصت جُب٤ ؤن للمد٨مت ًج ٓنق ٢ْ  -2الؿاب٣ت ٢غاعاتها في مٟؿغة هي ٦ما ال٣اه

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام َْٗختر ٓاٖضٍ الض ق ٢ْ
ً
ق مهضعا

ً
ٓنق مهاصع مً عثِؿُا ْلي، الجىاجي ال٣اه  ْ الض

ٓاز٤ُ اإلاٗاَضاث جإحي ْلُت ْاإلا ٖٓحن بلى اإلاٗاَضاث ْجى٣ؿم الغثِؿُت اإلاهاصع زاوي  الض   ه

                                                           
:  لٗطٗع علً تفاصَل حول هذه اٖتفاقَات انظر علً سبَل الهثال  - 1

. 1985الدولٍ اٖقلَهٍ ، القاهرة ، حهاَة حقوق اٖنساى فٍ ظل التنظَم : عزت سعَد السَد برعٍ
. 1993اللجنة اٖوربَة لحقوق اٖنساى ، القاهرة ، : خَر الدَى عبد اللطَؾ هحهد.
:"  هى النظام اْساسٍ لهحكهة العدل الدولَة علً أى  38تنص الهادة   -2

  :الدولٍ، وهٍ تطبق فٍ هذا الشأىوظَفة الهحكهة أى تفصل فٍ الهنازعات التٍ ترفع إلَها وفقاً ْحكام القانوى -1
 .اٖتفاقات الدولَة العاهة والخاصة التٍ تضع قواعد هعترفاً بها صراحة هى جانب الدول الهتنازعة -أ 
 .العادات الدولَة الهرعَة الهعتبرة بهثابة قانوى دل علَه تواتر اٖستعهال -ب
 .هبادئ القانوى العاهة التٍ أقرتها اْهم الهتهدنة -ج
أحكام الهحاكم وهذاهب كبار الهؤلفَى فٍ القانوى العام فٍ هختلؾ اْهم وَعتبر هذا أو ذاك هصدراً احتَاطَاُ لقواعد القانوى وذلك - -د

 .59هع هراعاة أحكام الهادة 
ؾ هتً وافق ٖ َترتب علً النص الهتقدم ذكره أٌ إخٗل بها للهحكهة هى سلطة الفصل فٍ القضَة وفقاً لهبادئ العدل وأنصا  2-

  .أطراؾ الدعوي علً ذلك
أولَات القانوى الدولٍ الجنائٍ، النظرَة العاهة للجرَهة الدولَة، دار الجاهعة : القانوى الدولٍ الجنائٍ: فتوح عبد هللا الشاذلٍ  - 3

  183. ، ص2003الجدَدة، أسكندرَة ، 
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 ٕٓ ْلخحن بحن ح٣ٗض التي اإلاٗاَضاث: ألا٫ْق الى غاٝ بال جلؼم ال ْهي بها مخٗل٤ ؤمغ في ؤ٦ثر ؤْ ص ٢ٓٗت ألَا .   ٖلحها اإلا
ْ ٕٓ  ٧اهذ بطا ُٞما للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ٣ٍْغعق الض٫ْ، مً مدضص ٚحر ٖضص بحن ح٣ٗض التي اإلاٗاَضاث هي الشاوي الى

 التي هي الخُب٤ُ ْاظبت باإلاٗاَضاث َْٗجي ال٨ٗـ، ؤْ الخُب٤ُ ْاظبت مٗاَضاث هي اإلاد٨مت جُب٣ِا التي اإلاٗاَضاث

ٓاٖض جخًمً ٓنق زانت ٢ ْلي الجىاجي بال٣اه .  الض

ٓنق ؤنلُا مهضعا ٧اهذ ْبن ْاإلاٗاَضاث ْلي لل٣اه  مً 21 للماصة َب٣ا الشاوي اإلا٣ام في بال جُب٤ ال ؤجها بال الجىاجي الض
ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام  هو مً الىٓام زال بطا بال اإلاٗاَضة لخُب٤ُ مجا٫ ال ؤهّ طل٪ َْٗجي الض

يت للمؿإلت خ٨ما ًخًمً  اإلاد٨مت ٖلى اإلاْٗغ

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ظاهب ْبلى ْلُت، ْاإلاٗاَضاث الض ٓنق مباصت حٗض الض ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ الض ٢ْ 
ٓنق مهاصع مً ؤنلُا مهضعا ْلي ال٣اه ٓنق ْمباصت الجىاجي، الض ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ الض ٓنق ؤن ٞحها ٌؿخٓيق ٢ْ ٓبت ج٩  ٚحر ؤْ م٨خ
ٓبت ْعق ًترػ الجاهب َظا ْفي ، م٨خ ٓنق مهاصع بحن الٗٝغ ص ْلي، الجىاجي ال٣اه ٓنق مباصت ٞإٚلب الض ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ الض ٢ْ 

ا م ،  الٗٝغ مهضَع ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ؤن مً بالٚغ مت ال مبضؤ ٖلى هو الض  ال خُض بىو بال ظٍغ
ق الصخو ٌؿإ٫

ً
ٓظب ظىاثُا ّٖٓ ٢ْذ اإلاٗجي الؿل٥ٓ ٌك٩ل لم ما ألاؾاس ي الىٓام َظا بم مت ٢ْ  ازخهام في جضزل ظٍغ

ْظاء اإلاد٨مت ٓبت ال مبضؤ بخإ٦ُض ٦ظل٪ ، َْٓ بىو بال ٣ٖ ق بال اإلاد٨مت ؤصاهخّ شخو ؤي ٌٗا٢ب ال ؤهّ ًُٟض ما ،
ً
 ٣ْٞا

م مهاصع بدهغ ؤلا٢غاع بلى يمىُا ًاصي ما َْٓ ألاؾاس ي، الىٓام لِظا ٓبت الىهٓم ٖلى ْال٣ٗاب الخجٍغ  صْنق اإلا٨خ

ا ٓنق مهاصع مً ٚحَر . بها اإلاٗتٝر ال٣اه

ٍٓت اإلاهاصع زهٓم في ْؤما ٓاعص الشاه ا ال ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ط٦َغ ٓهُت اإلاباصت ْهي الض  ال٣اه
ِٟا ًم٨ً التي الٗامت ٓجها حٍٗغ ٓهُت ألاهٓمت مسخل٠ ٖلحها حٗخمض التي ألاؾاؾُت اإلاباصت ب٩  ال الض٫ْ، مً ٖضص في ال٣اه

ٓنق ؤن طل٪ ٌٗجي ْلُت الٗال٢اث ٖلى جُب٣ُِا ٌؿغيق بل ْٖال٢اتهم ألاٞغاص ٖلى للخُب٤ُ ٢انغة اإلاباصت ج٩ .  الض
ما مُشا١ خضص  ٢ض ْ الغثِؿُت، اإلاهاصع عجؼ ٖىض اإلاباصت َظٍ بلى اللجٓء ًخم ألامغ خ٣ُ٣ت ْفي ٍ زالزت  ْع  للجٓء قْغ

ق: هي ْ اإلاباصت َظٍ بلى

ال ٓنق ؤن: ؤ ٓاهحن مً مؿخسلهت اإلاباصت َظٍ ج٩ ٓهُت للىٓم الَٓىُت ال٣ ٓاهحن طل٪ في بما الٗالم، في ال٣اه  الَٓىُت ال٣

ٓنق التي للض٫ْق مت ٖلى الًت لِا ج٩ ق. الجٍغ

ٓنق م٘ ال ألاؾاس ي الىٓام م٘ اإلاباصت َظٍ جخٗاعى ؤال: زاهُا ْلي ال٣اه ٓاٖض م٘ ال الض ق بها اإلاٗتٝر ْاإلاٗاًحر ال٣
ً
ْلُا .  ص

ٓنق ؤن: زالشا ، بها اإلاٗتٝر ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق م٘ مخىاؾ٣ت اإلاباصت َظٍ ج٩
ً
ْلُا ق. ألاٞغاص بحن جمُحز ؤي جُب٣ُِا ٖلى ًترجب ْؤال ص

                                                                                                                                                                                     
وَخضع للقانوى الدولٍ سواء تم فٍ وثَقة أو أكثر وأَاً كانت التسهَة  الهعاهدات تعنٍ اتفاق دولٍ َعقد بَى دولتَى أو أكثر كتابة - 1

  .التٍ تطلق علَها
أى القواعد التٍ تحكم إبرام الهعاهدات الدولَة وتحدَد ها َترتب علَها هى آثار تضهنتها اتفاقَة فََنا الخاصة بقانوى الهعاهدات   - 2

. م1980نفَذ عام م والتٍ دخلت حَز الت1969هاٌ  21الدولَة بتارَخ 
 190. الهرجع السابق، ص: فتوح عبد هللا الشاذلٍ   -3
حقوق أنساى وضهاناتها، دراسة  هقارنة فٍ القانوى الدولٍ والتشرَع اْردنٍ، الطبعة الثالثة، هركز جعفر : هحهد الطراونة - 4

. 85.، ص2003للطباعة والنشر، عهاى، 
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ٓهُت اإلاباصت ظاهب ْبلى ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٢ًاء ٣ّٞ  ٌٗض الٗامت، ال٣اه ٍٓا مهضعا الض  اللجٓء ًخم اؾخصىاثُا زاه
ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ٢هغ الخهٓم َظا ْفي الاؾخضال٫، ْظّ ٖلى بلحها  آلاعاء ٖلى ال٣ًاء ٣ّٞ الض
ا التي ٓاٖض ْجُب٤ الؿاب٣ت، بإخ٩امِا حٗخض ْؤن هٟؿِا اإلاد٨مت جهضَع ٓنق ْمباصت ٢ ْلي ال٣اه  في ٖلحها اؾخ٣غث التي الض

ق. ألاخ٩ام َظٍ

ٓنق بحن ال٣اثم الازخالٝ بن ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه  بل اإلاهاصع ٖلى ٣ِٞ ٣ًخهغ ال الجىاجي الض

ق .الخىُٟظ مغا٢بت آلُاث بلى الخباًً ًمخض

 ال٣اثم ألامحن الخاعؽ بمشابت حٗختر ؤظِؼتها ببٌٗ ممشلت اإلاخدضة ألامم مىٓمت بن الخىُٟظ مغا٢بت آلُاث خُض مً-ب
ٍٓغ ٓنق جُب٤ُ ْمغا٢بت بخُ ْلي ال٣اه ْلُت آلالُاث ٖتر ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  ؤؾاؽ ٖلى ْطل٪ اإلاىٓمت، َظٍ جمخل٨ِا التي الض

ْلُت الاجٟا٢ُاث ؤٚلب ؤن في ًخمشل بضًهي ٓنق لِظا الض اًتها جدذ نُاٚتها جم ٢ض ال٣اه ْلي اإلاجخم٘ خغم ٢ْض.ٖع  ٖلى الض

ْلُت ْآلُاث ْؾاثل ب٢غاع ٓظب اإلا٣غعة الضازلُت الخماًت ْؾاثل ظاهب بلى ْطل٪ ، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق لخماًت ص ٓنق بم  ال٣اه
جي ٓعق احؿمذ ما ٚالبا ْالتي  -للض٫ْق الَٓ ْلُت الاجٟا٢ُاث جًمىذ ٣ٞض ْٖلُّ -بال٣ه  مضٔ إلاغا٢بت آلُاث ْؤلا٢لُمُت الض

ْلُت الاجٟا٢ُاث جٟغيِا التي لاللتزاماث الض٫ْق اخترام  68ْ 62اإلااصجحن حكحر الؿُا١ َظا ْفي ؤلاوؿان، بد١ٓ٣ق اإلاخٗل٣ت الض
ُت َُئاجّ ْمسخل٠ اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ًلٗب بإن اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ مً  الٟٖغ

ْعا ٧ٓلت باإلاِام ال٣ُام ؾبُل ْفي ، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجا٫ في مِم ص ٓعق اإلاجلـ ق٩ل بلُّ اإلا  مً لٗل لجان ٖضة ؤٖالٍ اإلاظ٧

: ؤَمِا

ْلي الِٗض مً 28 للماصة َب٣ا ميكإة حٗا٢ضًت َُئت ْهي: ؤلاوؿان بد١ٓ٣ق اإلاٗىُت اللجىت -  اإلاضهُت بالخ١ٓ٣ق الخام الض

ٓا،18 مً جخإل٠"  ْالؿُاؾُت ٓلى ًٖ غ  صعاؾت ْجخ  للخ١ٓ٣ق جُب٣ُا جمشل ْالتي الض٫ْق اجسظتها التي الخضابحر ًٖ الخ٣اٍع
 ٞحها بها اإلاٗتٝر

ٓظب بوكائها جم التي الٗىهغيق الخمُحز ٖلى ال٣ًاء ْلجىت- ْلُت الاجٟا٢ُت بم  الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى لل٣ًاء الض

ْلت 27 ٖلحها ناص٢ذ ؤن بٗض 1969 ٖام في هٟاطَا بضؤ ْالتي 1965 لٗام" الٗىهغيق  ؤوكإتها مٗىُت لجىت ؤ٫ْق حٗختر ْالتي ، ص
ٓٞاء الض٫ْق جخسظَا التي الخضابحر ْاؾخٗغاى إلاغا٢بت اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٓظب بالتزاماتها لل  لخ١ٓ٣ق مدضص اجٟا١ بم

. ؤلاوؿان

ب مً ْٚحٍر الخٗظًب مىاًَت ْلجىت - ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  جإؾِؿِا جم التي  اإلاُِىت ؤْ الالبوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ

ب مً ْٚحٍر الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت مً 17 اإلااصة  بم٣خط ى ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  اإلاُِىت ؤْ الالبوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ
. م1988 ظاهٟي 1 في ٖملِا بضؤث  ْالتي 1984 صٌؿمتر 10 في

                                                           
  354.،ص2002ولٍ العام،الطبعة السادسة،رابطة الجاهعات أسٗهَة، هبادئ القانوى الد:جعفر عبد السٗم- 1
وأكراه، دار الهطبوعات الجاهعَة،  اٖهتثالحقوق أنساى بَى : صٗح عبد الرحهى الحدَثٍ وسٗفة طارق الشعٗى  - 2

 . 66.، ص2009أسكندرَة،
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ٓلى ا اللجان َظٍ  ْجخ غ صعاؾت ٖامت بهٟت  ْٚحَر ْعٍت الخ٣اٍع  صعاؾت بلى بياٞت الض٫ْ، ٢بل مً بلحها اإلاغؾلت الض
ٔق ٢ْض الك٩اْ ٓم ٖاإلاىا في آلالُاث َظٍ ا٦دؿبذ ، ٔق ٞٗالُت الُ  لخض ٌكبّ ؤمغا ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام ؤنبذ خُض ٦تر

َٓغيق الكٍغ بُٗض ٫ٓق ْألاؾاس ي الج ْلت ل٣ب ْلي اإلادُِ في الض  .الض

ض ؤظل ْمً   ماعؽ 15 في اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت الجمُٗت ؤنضعث ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام يمان جغؾُش مٍؼ

ا 2006 ق ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ بةوكاء ،  (GA/10449) ع٢م ٢غاَع
ً
 ألامم إلاىٓمت الخابٗت  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق للجىت بضًال

ٓاهبّ بٌٗ في  الخىُٟظي الجؼء في ال٣غاع هو ٢ْض ، اإلاخدضة : ًلي ما ٖلى ظ

لُت باإلاجلـ جىاٍ ؤن- ؼ مؿْا اث ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ظمُ٘ لخماًت الٗالمي الاخترام حٍٗؼ  صْنق للجمُ٘، ألاؾاؾُت ْالخٍغ
ٕٓ ؤي مً جمُحز ٣ت ه ق ج٣غعق مىهٟت، ْ ٖاصلت ْبٍُغ

ً
ٓم ؤن ؤًًا  ٞحها بما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق اهتها٥ خاالث بمٗالجت اإلاجلـ ٣ً

ٓم ْؤن بكإجها، جٓنُاث ْج٣ضًم اإلاىهجُت، ْ  الجؿُمت الاهتها٧اث ق ٣ً
ً
ؼ ؤًًا  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق بكإن الٟٗا٫ الخيؿ٤ُ بخٍٗؼ

ٓمت صازل مغاٖاتها ْحٗمُم .  اإلاخدضة ألامم مىٓ

ًاء الض٫ْق حصجُ٘ -  ألاَضاٝ ْمخابٗت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق مجا٫ في بها حِٗضث التي الالتزاماث بال٩امل جىٟظ ؤن ٖلى ألٖا
ؼ اإلاخهلت ْالالتزاماث  ألامم مىٓمت ٣ٖضتها التي ال٣مت ْماجمغاث اإلااجمغاث مً اإلاىبش٣ت ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ْخماًت بخٍٗؼ

. اإلاخدضة
ر ٢ْض  ًمىذ  باٖخباٍع ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ بةوكاء جغخُبّ ًٖ  ٖىان ٧ٓفي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت  الؿاب٤ الٗام ألامحن ٖتّن

ْلُت اإلاىٓمت ًاء الض٫ْق التزام ْمضٔ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق مجا٫ في ظاص ٖمل لبضء ظضًضة ٞغنت الض  الخ١ٓ٣ق بهظٍ ألٖا
ٓعة ٍْت ٖاصلت به ٢ٓذ  ألن ْمدؿا  في البكغ مالًحن ؤظل مً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الٟٗلي الخُب٤ُ لبضء   هٍٓغ في خان ٢ض ال

.  الٗالم
م ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق مجا٫ في اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٖمل ؾُضٖم ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ بوكاء ؤن ق٪ ال ٓالٚغ  ؤن مً ب

ٔق بلى ًغقى ال ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ  بوكاثّ ٢غاع ٓمُت ٚحر اإلاىٓماث مً الٗضًض بلُّ جُمذ ٧اهذ ما مؿخٓ  ؤهّ بال الخ٩
ٓة ًمشل ٫ٓق ٍْم٨ً الصخُذ، الٍُغ٤ هدٓ زُ ٓٞغث بطا بهّ ال٣  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق بمباصت الخام ْالالتزام الؿُاؾُت ؤلاعاصة ج

ْلي اإلاجخم٘ ٢بل مً ْلي الىٓام ٞةن الجضًض اإلاجلـ ٖمل ْجُٟٗل الض ٓماؾُت بضاًت ٌكِض ؤن ًم٨ً الض  خ١ٓ٣ق لضبل

. الخ١ٓ٣ق َظٍ ْخماًت ْجضُٖم وكغ بلى تهضٝ ؤلاوؿان

                                                           
جزر "، و"إسرائَل"دولة، وصوتت ضده أربعة دول هٍ  170صوت لصالح القرار  الخاص بإنشاء هجلس حقوق أنساى   -- 1

". فَنزوَٗ"، و"إَراى"، و"روسَا البَضاء"واهتنع عى التصوَت " الوَٖات الهتحدة اْهرَكَة"، و"بالو"، و"هارشال
، 2009سَادة الدول بَى تسََس القانوى و قوننة السَاسة، هنشورات الهَئة العاهة السورَة للكتاب،دهشق،: حسَى علٍ - 2

 .118.ص
دولة عضو تنتخبها أؼلبَة أعضاء الجهعَة العاهة باٖقتراع السرٌ وبشكل فردٌ، وتستند  47َتألؾ هجلس حقوق أنساى هى  - 3

( 13)للهجهوعة اْفرَقَة، ( 13: )عضوَته إلً التوزَع الجؽرافٍ العادل وتوزع هقاعده بَى الهجهوعات أقلَهَة علً النحو التالٍ
لهجهوعة أوروبا الؽربَة ودول أخري، ( 7)لهجهوعة أهرَكا الٗتَنَة، ( 8)لهجهوعة أوروبا الشرقَة، ( 6)اِسَوَة، للهجهوعة 

وتهتد فترة وَٖة أعضاء الهجلس ثٗث سنوات وٖ تجوز إعادة انتخابهم هباشرة بعد شؽل وَٖتَى هتتالَتَى، وَفتح باب عضوَة 
ْهم الهتحدة، وتراعٍ الدول اْعضاء لدي انتخابها أعضاء الهجلس إسهام الهرشحَى فٍ الهجلس أهام جهَع الدول اْعضاء فٍ ا

تعزَز وحهاَة حقوق أنساى وها قدهوه لهذه الحقوق هى تبرعات وها أبدوه تجاهها هى التزاهات، وَجوز للجهعَة العاهة أى تقرر، 
حقوق عضوَة الهجلس التٍ َتهتع بها أٌ هى أعضائه إذا ها  بأؼلبَة ثلثٍ اْعضاء الحاضرَى والذَى َحق لهم التصوَت، تعلَق

 .ارتكب انتهاكات جسَهة وهنهجَة لحقوق أنساى
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غ بن غاٝ الض٫ْق مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع  الاهتها٧اث جدضص ال ما بلض في ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق خالت ْبض٢ت صاثما جبحن ال ألَا
٢اث ٓماث ٞةن ْٖلُّ ،  اإلاسجلت ْالخْغ ٓاعصة ْؤلاخهاءاث اإلاٗل ٧ٓاالث ٢بل مً ال : اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلاخسههت ال

ْلُت الٗمل مىٓمت ٓم ْالش٣اٞت للتربُت اإلاخدضة ألامم مىٓمت ، ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج ، الض ٓوؿـ٩ٓ)  ْالٗل  ،( الُ

ٓلت اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٓهِؿ٠ُ)  للُٟ ْلي البى٪ ، ( الُ ا الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت ، الض ٓماث ظاهب بلى ْٚحَر  اإلاٗل
ٓمُت ٚحر اإلاىٓماث ٢بل مً اإلا٣ضمت ٓاء الخ٩ غ ق٩ل في ؤْ قُِٟت ٧اهذ ؾ ت ٖلحها ًُل٤ ج٣اٍع ٓاٍػ  مُٟضة  جٓل بضًلت ؤْ م

. ما بلض في الخ٣ُ٣ي للٓي٘ ج٣ُُمِا في الخٗا٢ضًت للجان باليؿبت للٛاًت

ٔق ٖلى ؤما ٓنق اإلاؿخٓ ْلي، الجىاجي ال٣اه ْلُت ظؼاء آلُت ُٚاب ٞةن  الض  ؤمام َْاما خ٣ُ٣ُا ٖاث٣ا  الؿاب٤ في ق٩لذ ص
ٓعٍ ٓوي هٓام ؤي بن ،بط جُ ْلي اإلاجخم٘ ؤن خُض جىُٟظٍ، جًمً ظؼاثُت آلُت ًمل٪ لم ما ٚاًخّ ًد٤٣ ؤن ًم٨ً ال ٢اه  الض

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء ٢بل آلالُت َظٍ مشل بلى ًٟخ٣ض ٧ان ما مٗاَضة بم٣خط ى الضاثمت الض  جإؾِـ بن. 1998 ٖام ْع
ٓة  ًمشل اإلاد٨مت َظٍ ْلي اإلاجخم٘ زُاَا مِمت زُ ْلُت الٗضالت بعؾاء ؾبُل في الض  الخماًت لخد٤ُ٣ ؤ٦ُضة ْيماهت الض

ْلُت الجىاثُت ٓعق مغاخل ؤؾمى  ٌك٩ل ألاؾاس ي هٓامِا ؤن باٖخباع ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلُت الخماًت جُ  الجىاثُت الض
اجّ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ْلُت الخماًت ْجغ٢ُت صٖم في ألاؾاؾُت ْخٍغ اجّ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  في ظضا٫ ال ألاؾاؾُت، ْخٍغ

ٓنق ٓص ؤٞغػتها خاؾمت آلُت ٌٗض اإلاد٨مت َظٍ بوكاء ٧ ٓص مضٔ ٖلى الٗالم في ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق وكُاء ظِ  مً الؼمً مً ٣ٖ
 مً باإلٞالث الخدهً مؿال٪ ٚل٤ بهضٝ ٢ًاثُا ْمؿاءلتهم ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم ؤزُغ مغج٨بي مالخ٣ت ؤظل

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞةن ألاؾاس ي الىٓام مً(  5)  اإلااصة بإخ٩ام ْٖمال . ال٣ٗاب  ألاقض الجغاثم في بالبذ جسخو الض
ٓعة :  ٧اآلحي ْهي زُ

مت    الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ

  ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم

  الخغب ظغاثم

مت ْان ظٍغ  الٗض

ْظّ الؿاب٤ الٗغى بٗض ٓهحن، بحن الخالٝ أل ٓصَا ٞةن ال٣اه ٓص ٖضم ٌٗجي ال ْظ ٓاؾم ؤْ الخ٣اء ه٣اٍ ْظ  مكتر٦ت ٢
ٍٓت قإجها مً بُجهما، ٓابِ ج٣ ٓاث الً ٓهحن بحن ْاَغ حٗاعى ؤي إلػالت الالػمت الٍٗغًت ْالخُ  ْمً هاخُت، مً ال٣اه
ٔق هاخُت ٓاظِت في الش٣اُٞت اليؿبُت جغؾُش ؤزغ ٓنق مً ل٩ل  اإلاُل٤ الُاب٘ م ْلي ال٣اه ٓنق الجىاجي الض ْلي ْال٣اه  لخ١ٓ٣ق الض

 .بُجهما اإلاخباص٫ الخإزحر ٖلى ًض٫ ما َْظا ؤلاوؿان،

                                                           
زهنٍ َسرٌ هفعوله بشأى الجرائم الهرتكبة بعد دخول النظام اْساسٍ للهحكهة  باختصاصإى اٖختصاص الحكهٍ للهحكهة هقَد  -1

  ( 2002جواى  12بتارَخ  ) .حَز النفاذ
التقََد الزهنٍ لئى َبدو هنطقَا وقانونَا ضرورة أنه ٖ َهكى أى تتعهد الهحكهة بالتتبع والهقاضاة بشأى الجرائم الخطَرة إى هذا 

الدول اْطراؾ فٍ نظام الهحكهة وهٍ هسألة سَادَة أساسَة ولكى هى شأى أى َترتب عى ذلك الدفع إفٗتا  التزامالهرتكبة قبل نشأة 
هى  ( 11 )ضد أنسانَة وٖ َسع الهحكهة التعهد بها للقَود الواردة بالهادة  ارتكبتبشأى جرائم خطَرة  هى العقاب لصالح الجناة

علً أنه َهكى إرساء هحاكم دولَة خاصة تتعهد بهقاضاة الجناة الهرتكبَى للجرائم  النظام اْساسٍ والهتعلقة باٖختصاص الزهنٍ
هة حَز النفاذ وذلك علً ؼرار هحكهة َوؼسٗفَا السابقة وهحكهة رواندا اْشد خطورة قبل دخول النظام اْساسٍ للهحك
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II-ٓنق بحن اإلاخباص٫ الخإزحر ْلي  ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه : الجىاجي الض

م ٓنق ًغجبِ بُجهما، ال٣اثمت ٞاثالازخال ٚع ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه  جِٓغ مخباص٫ بخإزحر الجىاجي الض
ٍٓغ في مجهما ٧ل مؿاَمت في طل٪ ًخجلى ؤن ٍْم٨ً ٧لحهما، في مالمدّ   آلازغ ؤخ٩ام جُ

ٓنق  مؿاَمت -1 ْلي ال٣اه ٓنق جُب٤ُ في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ال٣اه    الجىاجي الض

ْلُت  الجىاثُت اإلاد٨مت مُالص ٧ان ل٣ض ما ماجمغ  في الض  جُب٤ُ بم٩اهُت لٗضم اهخٓاٍع َا٫ الظي الخل 1998 ٖام ْع
ٓنق ْلي ال٣اه ٔق ٖلى ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ٓصا ؾخٟغى ٞةجها ٧اجٟا٢ُت َبُٗتها بًٟل  ْ ، ٞهاٖضا آلان ْمً ْاؾ٘، مؿخٓ ُ٢ 
٫ٓق ْبًٟلِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق جُب٤ُ جغؾُش يمان ؤظل مً ظضًضة ٓنق ؾِخد ْلي ال٣اه  نبٛخّ مً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ٓنق بلى ؤلاوؿاهُت ألازال٢ُت ًاء اإلاكتر٦ت  اإلاهالر خماًت ٧اهذ ٣ٞض ملؼم، مخ٩امل ٢اه ْلي اإلاجخم٘ أٖل  الِاظـ حٗض الض
ٓنق  الغثِس ي ْلي لل٣اه ا ظاء اإلاهالر َظٍ الجىاجي، الض ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ط٦َغ م مشل الض  ججٍغ

ٓاٖض اخترام ْ الجماُٖت ؤلاباصة  .ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم اعج٩اب ْٖضم  ٖلحها اإلاخٗاٝع الخغب ٢

ٓنق ًإحي ْالجغاثم الاهتها٧اث ْلِظٍ ْلي ال٣اه  ختى اإلاغج٨ب الٟٗل ظؿامت م٘ ًدىاؾب ٖاص٫ ظؼاء لٓي٘ الجىاجي الض

ٓنق مً ألاؾاس ي الِضٝ ًد٤٣ ؼ َْٓ ال٣اه ٓم حٍٗؼ ْلي اإلاجخم٘ في الٗضالت مِٟ .  الض

ق ًخطر
 
ٓنق ؤن ظلُا ْلي الجىاجي ال٣اه ٢ٓاًت بلى حهضٝ الض ٢ٓاًت الجغاثم، مً ال ٓٞغ ْال  اإلاد٨مت ههٓم ٍَغ٤ ًٖ جخ

ْلُت الجىاثُت ْلي اإلاجخم٘ ؤًٖاء جضٞ٘ التي الض ٓنق حهضٝ ْالتي ٖلحها اإلاىهٓم الجغاثم اعج٩اب ًٖ الابخٗاص بلى الض  ال٣اه

مِا، بلى ٓنق ٌؿاَم ْبالخالي ججٍغ ْلي ال٣اه .   ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام جغؾُش في الجىاجي الض

ْلُت الاجٟا٢ُاث مً الِاثل ال٨م بن ق ٌٗض ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجا٫ في الض
ً
ق قاَضا

ً
ْلي اإلاجخم٘ خغم ٖلى ْصلُال  ٖلى الض

ٓاٖض بعؾاء ٓهُت ٢ ْلي َاب٘ طاث ٢اه ٓاٖض َظٍ جمشل خُض ، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق لخماًت ص ٓعي الجاهب ال٣  للخماًت اإلآي

ْلُت الجىاثُت غ زم الخ٤ بةٖالن ؤ جبض مسخلٟت بمغاخل جمغ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق خماًت ؤن بط ،  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  ج٣ٍغ

ٓٞحر بلؼامُخّ غ ْجيخهي جىُٟظٍ إلاغا٢بت   آلُاث ْج م ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ لّ ظىاثُت خماًت بخ٣ٍغ خضاء ججٍغ . الخ٤ َظا ٖلى الٖا
ْلُت الجىاثُت  الخماًت بن ٓاٖض ؤٞغػث ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ٓهُت ٢ ْلُت ٢اه ٍْل بلى ؤصث ص لُت جض  ًٖ الىاظمت اإلاؿْا

ْلُت الجىاثُت ٞالخماًت ، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اهتها٧اث  ؤلا٢لُمُت ال٣ًاثُت الؿُاصة ٖلى مِمت ؤبٗاص طاث ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ْلُت الجىاثُت الخماًت ْؤن للض٫ْ، ٓٞغ ٖىض ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض َِا ج ُٖٓت قْغ  ألاؾاس ي  الىٓام في ْعصث التي اإلآي

ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ْعق ؤْ الض ْلُت ظىاثُت مد٨مت بدك٨ُل ٢غاع نض  اإلاِخمحن بمدا٦مت جسخو ألامً مجلـ مً ص
لُت جى٣ل مٗحن بلض في ؤلاباصة ٦إٖما٫ خغب ظغاثم ؤْ ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم حك٩ل ؤٞٗا٫ اعج٩اب ًٖ  خ١ٓ٣ق اهتها٥ مؿْا

جي الهُٗض مً ؤلاوؿان ْلي الهُٗض بلى الَٓ  خ١ٓ٣ق اهتها٧اث باعج٩اب اإلاتهمحن مدا٦مت في الىٓغ ازخهام ًيخ٣ل ٦ما الض
جي ال٣ًاء مً ؤلاوؿان ْلي، الجىاجي ال٣ًاء بلى الضازلي الَٓ  ال٣ًاثُت ؤلا٢لُمُت الؿُاصة مً اهتزاٖا ٌك٩ل مما الض

                                                           
 .2010دور القانوى الدولٍ الجنائٍ فٍ حهاَة حقوق أنساى، دار دجلة، العراق،:عبد هللا علٍ عبو سلطاى : لهزَد التعهق راجع - 1

وحة لنَل شهادة الدكتوراه، جاهعة عناَة باجٍ هختار ضهانات الحهاَة الجنائَة الدولَة لحقوق أنساى، أطر: صالح زَد صالح - 2

  160-120. ، ص2008بالَهى، 
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.        للض٫ْق
٫ٓق ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤن البٌٗ ٣ً ٓنق مد٨مت الض ْعق ًا٦ض َظا ؤن ق٪ ال ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق ٢اه ٓنق ص ْلي ال٣اه  الض

ٔق ٖلى ألا٫ْق ال٣ًاجي الجِاػ اإلاد٨مت ؤنبدذ خُض للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام بعؾاء في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ْلي اإلاؿخٓ  الض

ٔق ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق باهتها٧اث ٌٗجى الظي ْلي، اإلاؿخٓ ْلُت ظغاثم حك٩ل ألجها الض .  باألنل ألاؾاس ي الىٓام ٖلحها هو ص

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت حٗختر ْ ٔق ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق خماًت آلُاث مً آلُت ؤَم الض ْلي اإلاؿخٓ ا بؿبب ْطل٪ الض َٓٞغ  ج
ٍٓٞغ بما ال٣ًاثُت الهٟت ٖلى الث مً  ج  ٖلى بىاء ْطل٪ ْالخىُٟظ ْالاؾخئىاٝ ْالخ٨م ، بالخد٤ُ٣ حؿمذ ْْؾاثل مَا

ُٖٓت م٣خًُاث ٔق ؤَغاٝ خ١ٓ٣ق ج٨ٟل مٓي ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام م٣خًُاث بن ،بل الضٖٓ  حؿمذ الض

م ٧اهذ مِما ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الجؿُمت الاهتها٧اث إلاغج٨بي ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث بٗضم لُت ؾلم في مغا٦َؼ . اإلاؿْا

ص ما ٦شحرا ْ ٓظب مجها الخض ؤْ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الجؿُمت الاهتها٧اث ٠٢ْ ؤن ًغصّن ْلُت، ظىاثُت مد٨مت بوكاء ً  َْا ص
ٓم َٓ ٓنق ؾدخد٤٣ ِٞل الىٟاط، خحز ًضزل ألاؾاس ي هٓامِا الُ ْلي لل٣اه   ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ّٓٚ ًٖ عجؼ ما ؾخضع٥ َْل َُبخّ؟ جي، ال٣ًاء بل   لّ؟ م٨ملت هي بل مدلّ جدل لً ْهي الَٓ

ٖٓت ٖغا٢ُل َىا٥ ػالذ ال ؤهّ ؤلا٢غاع مً البض طل٪ ْم٘ ٫ٓق مخى ٓظّ ٖلى بمِامِا اإلاد٨مت ٢ُام صْنق جد  مً ، ألا٦مل ال
ٓوي َٓ ما الٗغا٢ُل َظٍ ٓاعص ب٠ًٗ ًخٗل٤ ْا٢عي َٓ ما ْمجها ، للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ًخًمىّ ٢اه ت اإلا  البكٍغ

ا ْجىُٟظ اإلاد٨مت لؿحر الالػمت ْاإلااصًت ْامَغ  ألاعاض ي في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الؿاٞغة الاهتها٧اث ما ْ… ْؤخ٩امِا ٢ْغاعاتها ؤ
ْلُت الجىاثُت  اإلاد٨مت ؤمام الٍُغ٤ ؤن طل٪،بط ٖلى  مشا٫ بال الٟلؿُُيُت ٓٞا ماػا٫ الض ٓا٥ مدٟ . . . . . .  باألق

ٓنق مؿاَمت-2 ْلي ال٣اه : ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام جغؾُش في الجىاجي الض

ٓنق بن ْلي ال٣اه ٓنق م٘ ًخضازل الجىاجي الض ْلي ال٣اه  الِامت الخ١ٓ٣ق ٖلى ٌؿبِٛا التي الخماًت في  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ٓاهحن جدمحها الخ١ٓ٣ق َظٍ ٧ْل الجؿض، ْؾالمت ألامً في الخ٤ ْ الخُاة ٦د٤ لؤلٞغاص ٓم مً ٧ل ْحٗا٢ب الجىاثُت ال٣ ٣ً 

خضاء ٓاػ ْٖضم الضٞإ خ١ٓ٣ق يمان ؤظل مً ٨ًٟلِا يماهاث ٖضة ظاهب بلى ٖلحها، بااٖل ت الٓؾاثل اؾخسضام ظ  ال٣ؿٍغ

٫ٓق الًِٛ ْ ٧الخٗظًب الخ٣لُضًت . ألاشخام جضًً ؤصلت بلى للٓن

ٓنق الجىاجي اإلاجا٫ في زانت ؤَمُت ٨ًدس ي ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام بن ٓنق الٟغص ل٩  إلظغاءاث ٖغيت  زاللِا ٩ً
خّ جمـ اؾخصىاثُت ٓاب مشل الصخهُت خٍغ  مجا٫ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام ٞةن ْلِظا ال٣ٗاب، ْ ْؤلا٣ًاٝ الاؾخج

ْلُت اإلاٗاًحر مً الٗضًض ب٢غاع زال٫ مً ًخم  الجىاثُت الٗضالت اتهم  ألاٞغاص خ١ٓ٣ق ٦ٟالت بلى الِاصٞت الض .  ألاؾاؾُت ْخٍغ

ٓاز٤ُ اؾخٗغاى زال٫ ْمً ْلُت اإلا ٓنق مؿاَمت بًجاػ ًم٨ً ؤلاوؿان بد١ٓ٣ق اإلاخٗل٣ت الض ْلي ال٣اه  في الجىاجي الض

: ًلي بما ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام

                                                           
القَهة القانونَة لقرارات هجلس اْهى الّدولٍ فٍ هجال حهاَة حقوق أنساى، الطبعة اْولً، : لهً عبد الباقٍ هحهود الؽراوٌ - 1

  .350.، ص2009هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، بَروت، 
الهحكهة الجنائَة الدولَة وتطور القانوى الجنائٍ الدولٍ، هنشورات الحلبٍ الحقوقَة، بَروت، : زَاد عَتانٍ: التعهق راجعهزَد ل - 2

2009. 



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

145 

ٓظب التي اإلادا٦مت ْهي: الٗاصلت اإلادا٦مت في اإلاتهم خ٤ ٓظّ الاتهام بكإن اإلاتهم م٣اياة حؿخ  مد٨مت ؤمام بلُّ اإلا
ْهي ألاؾاؾُت الخ١ٓ٣ق ؤخض ْهي هٟؿّ، ًٖ الضٞإ زاللِا مً لّ ًخاح مداًضة مؿخ٣لت ٓم ، ٓٞغ ٖلى بالخالي ج٣ ٖٓت ج  مجم

اث خماًت  بَاع  في  اإلادا٦مت مغاخل ظمُ٘ في ؤلاظغاءاث مً ٓنق  ؤؾاؾُت ْيماهت الصخهُت الخٍغ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق له

الن مً 10  اإلااصة خؿب  الٗاصلت اإلادا٦مت حٍٗغ٠ الؿُا١ َظا في ٍْم٨ً ،   اإلاخ٩املت ْشخهِخّ ٦ْغامخّ  الٗالمي ؤلٖا

ٓجها ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ْاة ٢ضم ٖلى بوؿان ل٩ل"ب٩  مؿخ٣لت مد٨مت ٢ًُت جىٓغ ؤن في الخ٤ آلازٍغً م٘ الخامت اإلاؿا
ق ْمداًضة

ً
ق مىهٟا هٓغا

ً
٢ّٓ في للٟهل ْٖلىُا ٓظّ ظؼاثُت تهمت ؤًت ْفي ْالتزاماجّ خ٣ ". بلُّ ج

ْلُت الاجٟا٢ُت مً 14 اإلااصة ْجىو  ؤًت في الىٓغ ٖىض الخ٤ ٞغص ل٩ل:" ؤهّ ٖلى ْالؿُاؾُت اإلاضهُت  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
٢ّٓ في ؤْ يضٍ ظىاثُت تهمت ٓهُت، ال٣ًاًا بخضٔ في ْالتزاماجّ خ٣ ٓاؾُت ْٖلىُت ٖاصلت مدا٦مت في ال٣اه  مد٨مت ب

ٓنق بلى اؾدىاصا ٢اثمت ْخُاصًت ْمؿخ٣لت مسخهت   ."ال٣اه

ٓاص ؤن ٦ما الن مً 11 ْ 10 ْ 8 اإلا ٔق ؤَغاٝ جم٨ً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الٗالمي ؤلٖا ٓعق مً الجىاثُت الضٖٓ  ظلؿاث خً
إل مً آلازٍغً ْجم٨حن ؤصلت مً لضًّ ما متهم ٧ل ْج٣ضًم اإلادا٦مت  صاخٌ ؤهّ ٌٗخ٣ضْنق ما ْج٣ضًم ْمىا٢كتها ٖلحها الَا

. الٗضالت جد٤ُ٣ يماهاث مٓاَغ مً مِٓغا ٌٗض ما  َْٓ لِا،

ٓنق ٌؿاَم ٨َْظا ْلي ال٣اه  مخُلباث مً حٗض الجىاثُت الٗضالت ؤن بط ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق اخترام جغؾُش في الجىاجي الض
ٓنق ْلي ال٣اه ٓاء مُٗىت بًماهاث ؤلاوؿان ًخمخ٘ ؤن صاثما  ألاؾاس ي الِضٝ ؤن خُض ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ش مً ؾ  جاٍع
عا ب٣ًاّٞ  اإلام٨ىت الًُٗ ْؾاثل اؾدُٟاء جهاًت بلى مدا٦مخّ ْؤزىاء بّ ْالاخخٟاّ اإلادا٦مت ٢بل اخخجاٍػ بمغخلت ْمْغ

ٓها ٫ٓق ظاػ َىا ْمً يضٍ، الهاصع الخ٨م في ٢اه ْلُت اإلاٗاًحر جدترم التي الٗاصلت اإلادا٦مت بإن ال٣ . ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ٓنق ْ ْلي الجىاجي ال٣اه ُٖت مبضؤ ٖلى جدخٓيق ْالتي الجىاثُت الخانُت ؤخضَما بسانِخحن ًخمخ٘ الض  ؤن ٌٗجي ْالظي اإلاكْغ
مت ال ٓبت ال ظٍغ ٓنق بىو بال ٣ٖ ٓنق  بن ، ال٣اه  اإلادا٦مت لخإمحن جُب٣ُِا ًخٗحن ٖامت إلاباصت ًدخ٨م ٖامت الجىاجي ال٣اه

ٓهُت اإلاغاظ٘ الجىاثُت  للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً(  21)  اإلااصة خضصث إلن شخو ل٩ل ْاإلاىهٟت الٗاصلت  التي ال٣اه
ٓنق الٗامت للمباصت الاخخ٩ام ٞةن ازخهانِا، مماعؾت في اإلاد٨مت بلحها حؿدىض ا بظغاء ٌٗض الجىاجي لل٣اه ٍع  لًمان يْغ

ُت الخ١ٓ٣ق ْخماًت هاخُت مً الجؼاثُت لئلظغاءاث ؾلُم ؾحر ٔق هاخُت مً للمتهم الكٖغ  . ؤزغ
مت ال مبضؤ :اإلاباصت َظٍ ؤَم ْمً ؿا ، الٓي٘ ؾاب٤ بىو بال ظٍغ  مً(  22) اإلااصة ؤخ٩ام ج٣خط ي   اإلابضؤ لِظا ْج٨َغ

 في َْٓ الٓي٘ ؾاب٤ هو بم٣خط ى لؤلشخام الجؼاثُت اإلاؿاءلت في ازخهانِا اإلاد٨مت جباقغ ؤن ألاؾاس ي الىٓام

ٓعة ٓاعصة الجغاثم في بالبذ بال جسخو ال ألازحرة َظٍ ٞةن ْٖلُّ للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام الخا٫ ن  . ألاؾاس ي بىٓامِا ال
ٓظض َظا بلى ْباإلياٞت ٓبت ال الؿاب٤، للمبضؤ م٨مل مبضؤ  ً ْمٟاصٍ ؾاب٤ بىو بال ٣ٖ  اإلاتهم بزًإ ًد٤ ال ؤهّ  الٓي٘،

ٓبت مت اعج٩ابّ ػمً ْاعصة ٚحر ظىاثُت ل٣ٗ ٓهُت ال٣اٖضة َْظٍ للجٍغ ٓنق  عظُٗت ٖضم مبضؤ َْٓ َاما مبضؤ ج٨غؽ ال٣اه  ال٣اه

                                                           
. ، ص1993الشرعَة الدستورَة وحقوق أنساى فٍ أجراءات الجنائَة، دار النهضة العربَة، القاهرة، : أحهد فتحٍ سرور   -1

185 .
، 1994، دار النهضة العربَة، القاهرة، (دراسة هقارنة)عادلة عادلة  حق أنساى فٍ هحاكهة: ح القاضٍهحهد هحهد هصبا  -2

 .4.ص
3 R.KOERING JOULIN: Droits fondamentaux et droit pénal international 
www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/koering.pdf 

http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/koering.pdf
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ٓبت اإلاتهم اهخٟإ في ًخمشل ْخُض الؾخصىاء ًسً٘ اإلابضؤ َظا ؤن ٖلى ، الجىاجي ٓنق حٗضًل جم ما بطا ألاز٠ بال٣ٗ  ٢بل ال٣اه
ْعق  . . بكإهّ جهاجي خ٨م نض

ُت ْحٗختر ٓعي بك٣حها الجىاثُت الكٖغ ٓوي ألامً  نمام ْؤلاظغاجي اإلآي  خماًت ٖىض الجىاجي اإلاكٕغ ًغاُّٖ الظي ال٣اه
اجّ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ٓابُّ اإلابضؤ  ْلِظا ألاؾاؾُت، ْخٍغ ُٖٓت ي ٓنق الىٓام في بها الالتزام ًاصي ؤلاظغاثُت ْ  اإلآي  ال٣اه

ْلي الجىاجي .       ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ْمخ٩املت خ٣ُ٣ت  ظىاثُت خماًت جد٤ُ٣ بلى الض

ٓاعصة الجؼاثُت ألاخ٩ام نُاٚت بن ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ال  مً الخض بلى الخاظت هدُجت ظاءث الض
ٓنق ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام ْجغؾُش يمان ؤن ْهالخٔ ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣ق الؿاٞغة الاهتها٧اث  بًٟل جُب٣ُا ؤ٦ثر ؾ٩ُ

ٓنق خملِا التي ؤلاياٞاث ْلي الجىاجي ال٣اه ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ٖلُّ هو ما ْؤَمِا ، الض  .الض

 :الخاجمت
ٓنق ًلخ٣ي ْلي ال٣اه ٓنق م٘ الاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ال٣اه  الِضٝ ؤن  م٣ضمتها في ْالتي الى٣اٍ مً الٗضًض في الجىاجي الض

ٓهحن مً ل٩ل ألاؾاس ي ٓص ْزاهحهما ، الاوؿان خماًت في ًخمشل ال٣اه  هُا١ في ًخدغ٧ان ؤجهما خُض مكتر٥ ْخحز  هُا١ ْظ

ْلي ٓجهما الاجهاٝ في ٌكتر٧ان بط ص ٓهحن ب٩ ْلُت َبُٗت لِما ٢اه ْلي الىُا١ ٖلى ؤلاوؿان لخماًت ٌؿُٗان ل٨جهما ص  ْؤن.  الض
ٓهحن اجهاٝ ْلُت الهٟت بهظٍ ال٣اه ٓلض  الض  ًخه٠ التي ْالؿلبُت الاًجابُت الهٟاث بظاث اجهاِٞما ٖام بك٩ل ٖىّ ًخ

ٓنق بها ْلي ال٣اه .  الٗام الض

ٓنق مً ٧ل ؤن ؤلاًجابُت الىاخُت ْمً ْلي ال٣اه ٓنق ْ الاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ال٣اه ٫ٓق  ًدُٓان  الجىاجي الض   ٢بل مً ب٣ب
ْلي اإلاجخم٘ ٓجهما الض   اؾخجابت ٌٗض ما َْٓ ْألازال١ ْؤلاههاٝ الٗضالت اٖخباعاث ْمً ؤلاوؿاوي الًمحر مً هابٗحن ل٩

ٍْت ْالغؾاالث ألاصًان إلاسخل٠ ٫ٓق ؤلاوؿان ٦غّنمذ التي  الؿما ق هللا ل٣  التر في ْخملىاَم آصم بجى ٦غمىا ْل٣ض". ْظل ٖؼّن

.  "(جًُٟال زل٣ىا ممً ٦شحر ٖلى ًْٞلىاَم الُُباث مً ْعػ٢ىاَم ْالبدغ

ْلي اإلاجخم٘ ؤن الؿلبُت الىاخُت مً ؤما م  الض  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ مشل ًمخل٨ِا التي ْاإلاغا٢بت  الخىُٟظ آلُاث ْبٚغ
ْلُت، الجىاثُت ْاإلاد٨مت ْلُت الجىاثُت الٗضالت جد٤ُ٣ ًٖ ٖاظؼا ماػا٫ الض ٢اث الاهتها٧اث مً ْالخض الض  الؿاٞغة ْالخْغ

ٓم التي ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق .  الض٫ْق مً الٗضًض بها ج٣

م ْٖلى ٓهحن بحن ألاؾاؾُت الالخ٣اء ه٣اٍ مً الٚغ ق ؤهّ بال ال٣اه
ً
خباعاث ٣ْْٞا ٓهُت اٖل  ٢اه

ٓهحن بحن ٢اثمت ٖضًضة ازخالٝ ه٣اٍ َىا٥ ؤن هجض ْٖملُت  ألاؾاس ي اإلاهضع ؤن هجض خُض  ال٣اه

                                                           
1-N.ARAJARVI :  Le rôle du juge pénal international dans la formation du droit  
International coutumier, www.ejls.eu/2/23FR.pdf p.30       

العٗقة التكاهلَة بَى الهحكهة الجنائَة الدولَة والقضاء الوطنٍ، هجلة جاهعة دهشق للعلوم اٖقتصادَة : لؤٌ هحهد حسَى الناَؾ 2

  536.، ص2011، العدد الثالث، 27والقانونَة، الهجلد 
 .199.، ص2010الحهاَة الجنائَة الدولَة لحقوق أنساى،هجلة الفكر، العدد الخاهس، هارس : رهزٌ حوحو - 3
( 70اَِة ) سورة أسراء، - 4

http://www.ejls.eu/2/23FR.pdf%20p.30
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ٓاٖض ٓنق ل٣ ْلي ال٣اه ٔق اإلاخدضة ألامم مىٓمت  بَاع في ؤبغمذ التي الاجٟا٢ُاث جل٪  في جخمشل  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  ْؤزغ
ْلي الىُا١ في ٓنق ؤن خحن في ؤلا٢لُمي الض ْلي ال٣اه  للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً باألؾاؽ مهضٍع ٌؿخمض الجىاجي الض

ْلُت الجىاثُت . الضاثمت الض

ٓهحن بحن الخمُحز ؤن هجض طل٪ بلى ْبياٞت  ٓنق الضاٖمت الجِت هاخُت مً ًِٓغ ال٣اه ت لل٣اه  خُض ، جُب٣ُّ ٖلى ْاإلاكٞغ
ْعق جلٗب ػالذ ما اإلاخدضة ألامم  مىٓمت ؤن هجض ٓنق بًجاص في ألاؾاس ي الض ْلي ال٣اه  ؤن خحن في ، الاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ْلُت اإلاىٓمت هي الض ٓنق بٖضاص في ْحؿِم ؤؾِمذ التي الض ْلي ال٣اه  ٖلى ْحكٝغ الجىاجي الض
ٓهحن بحن ْالازخالٝ الالخ٣اء ه٣اٍ مً الٗضًض َىا٥ ؤن ج٣ضم مما ْوؿخيخج جُب٣ُّ،  َىا٥ ؤن ٌٗجي الظي ألامغ ، ال٣اه

ٓهحن بحن ٢اثمت ٖال٢ت بُٗت ْالٛاًت الِضٝ ْخضة بَاع في ًخدضص مخضازلحن مؿخ٣لحن ٢اه ٓاٖض َْ  الخُب٤ُ ْآلُاث ال٣
ٓهحن مً ٦ال ؤن خُض ٓط ال٣اه ٫ٓق ْ اإلاىب٘ طاث مً مإز ت ألان الء ؤلاوؿان خماًت بلى تهضٝ التي ْالٟلؿُٟت ال٨ٍٟغ  ْؤلٖا

٢ّٓ جمخّٗ ْيمان قإهّ مً ٓعق خُض مً ؤما. بد٣ ٓعاث ٖضة زمت ٞةن الخُ ْلي الهُٗض ٖلى خهلذ جُ  يمجها ْمً الض
ٍْل ٓهحن بحن الٗال٢ت جىامي بلى ؤصث ْالتي  ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق جض ْعة الخضازل خض بلى ال٣اه  ْمً ، آلازغ في ظؼءا ؤخضَما ْنحر

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام الى٣اٍ َظٍ ؤَم ما الض ٓنق  ألاؾاؾُت اإلاهاصع ؤَم مً ٌٗض الظي بْغ ْلي لل٣اه  الض

. ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق في اإلاسجلت الخُحرة الاهتها٧اث مً الخض  بلى  باألؾاؽ حهضٝ الظي الجىاجي

ٓنق مً ٧ل اؾخ٣اللُت ؤن ج٣ضم مما ٍْخطر ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض ْلي ْال٣اه  ج٠٣ ال آلازغ ًٖ الجىاجي الض
 ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اخترام جسضم الجىاثُت الٗضالت ْؤن  بُجهما ْالخٟاٖل  اإلاخباص٫ الخإزحر صْنق خاثال

ٓنق بن ْلي ال٣اه م في ؾاَم ٢ض الجىاجي الض ٓنق اهتها٧اث ججٍغ ْلي ال٣اه  مهلخت ًلبي طل٪ ْؤن ، ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ْلي اإلاجخم٘ ٓاٖض نُاٚت بٖاصة في ج٨مً التي الض م ٢ ٓنق ًدضصَا التي الخجٍغ ْلي ال٣اه  بوكاء ؤن ٦ما ؤلاوؿان،  لخ١ٓ٣ق الض
ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٔق ٖلى  ٢ًاثُت ٦إصاة الض ْلي اإلاؿخٓ ١ جالش ي بلى ًاصي ؾٝٓ الض ٓهحن بحن الْٟغ  جهبذ خُض ال٣اه

ٓنق مباصت إل٢غاع الٟٗالت ألاصاة اإلاد٨مت ْلي ال٣اه .   ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض

ْلُت اإلادا٦م ؤْ الَٓىُت اإلادا٦م ٖتر الجىاثُت الٗضالت اؾخُاٖذ ْبطا  ق ؤن الض   ػظغا ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اهتها٧اث مً جدضّن
م ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث ْاَغة م٩اٞدت في بىجاٖت حؿاَم ْؤن ٢ْْاًت ٓنق طل٪ ٞةن الؿاٞغة، الاهتها٧اث ٞٓاٖت ٚع  ؾ٩ُ

ٓنق ِٞل ظمٗاء، لئلوؿاهُت اهخهاعا ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؾخ٩ ٓاظِت ٖلى ٢اصعة الض  ؤن بال   ؟ الٗؿحر الخدضي َظا م
جها في ْالخضزل بؿُاصتها اإلاؿاؽ مً الض٫ْق ًيخاب الظي الخسٝٓ ْعَا مً الخكُت ظاهب بلى الضازلُت قْا  زهٓنا ص
ْعٍ ألامً مجلـ م٘ بٗال٢تها ًخٗل٤ ُٞما ٓاهب ْهي ألاؾاس ي، الىٓام بم٣خط ى اإلا٣غعق ْص  اجساطَا في الض٫ْق ازخلٟذ ظ
ق
ً
ٓباث ٧ْلِا ألاؾاس ي، هٓامِا ٖلى اإلاهاص٢ت لٗضم ؾببا ْعَا حٗغ٢ل زم ْمً اإلاد٨مت ٖمل حٗترى نٗ  اإلاٗل٣ت ْآلاما٫ ص

ْلُت الجىاثُت الخماًت جُٟٗل في ٖلحها اجّ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض .  ألاؾاؾُت ْخٍغ

  الخٓنُاث

٫ٓق ًم٨ً ْ ٓنق بحن الٗال٢ت بإن ال٣ ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه َٓغ خُض مً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  ٖال٢ت الج
ت صخت ًشبذ مما ج٩املُت ٓهحن باٖخباع الكإن، َظا في الخ٩املُت الىٍٓغ  مىٟهلحن ٧اها ْبن ْز٤ُ هدٓ ٖلى مغجبُحن ال٣اه

                                                           
 .115.الهرجع السابق، ص: عاهر الزهالٍ - 1

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639


 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

148 

ْاة ٢ضم ٖلى ٫ٓق َظا ٍْاصي.اإلاؿا ٝ، ٧ل في إلوؿان لخ١ٓ٣ق متزاًضة خماًت بلى ال٣  ًخُلب ألامغ َظا إلجمام ْل٨ً الْٓغ
ٓهحن مً ٦ال زتراء ظلٓؽ ٫ٓق ال٣اه  مٟاصَا خ٣ُ٣ت ْل في الٗال٢ت، َظٍ لتر٢ُت اإلام٨ىت الؿبل لضعاؾت ْاخضة ماثضة خ

ٓم ٖاإلاىا في اإلاؿلخت الجزاٖاث ٖضص جؼاًض ت  آالم مً ٖجها ًىجغ ٢ض ْما الُ  لخ١ٓ٣ق ظؿُمت اهتها٧اث ْ ظمٗاء للبكٍغ

 :بازخهاع ًلي ُٞما الخٓنُاث َظٍ ؤَم ْجخمشل  ؤلاوؿان

هت -  . ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق مخ٩املت خماًت ج٣ضًم مْغ

ٓهحن بحن مكتر٥ ؤؾاؽ بًجاص -  .ج٩املُت بهٟت مجهما ٦ال اهُبا١ ٖملُت َْؿِل ًدضص ال٣اه

لُت ٞغى مجا٫ مً جٓؾُ٘ - ْلُت اإلاؿْا  .اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق اهتها٧اث ًٖ الض

ٓهحن بحن الخٗاعى بػالت - ٓنق مً ٖمل ٌؿِل مما الخُب٤ُ خُض مً ال٣اه ٓم ٓهّ ْمً الؿالم خٟٔ ٖلى ٣ً  ْمً ًٟغي

ٖٓت ٖلى ٌٗخمضْنق ؾٝٓ ألجهم الُبُٗت، ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ًغنضْنق ٓاٖض مً مخىاؾ٣ت مجم ٓهحن ٢   .ال٣اه

ٔق لظا   ٓص ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق خماًت ًد٤٣ ال ؤهّ ؤع ٓاٖض ْظ ُٖٓت ٢  آلُت ال ْ ، الخماًت لخل٪ الكغعي ألاؾاؽ مٓي
ٓاٖض جل٪ لخُب٤ُ الغ٢ابت ٓص ختى ال ، ال٣ ْلُت ٢ًاثُت َُئت ْظ ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت خا٫ َٓ ٦ما ص  ما ب٣ضع ، الض

ٓص ًد٣٣ِا ت بلى ًىٓغ حي بوؿاوي يمحر ْظ ْاظُت ؾُاؾت ألن الدؿاْيق بمىٓاع البكٍغ .  الضاء م٨مً هي اإلاٗاًحر اػص

       

 اإلاساحؿ كائمت

: الٗغبُت باللٛت اإلاغاظ٘-1

م ال٣غآن    ال٨ٍغ

ع ٞخخي ؤخمض ُت:  ؾْغ ٓعٍت الكٖغ  ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الجىاثُت، ؤلاظغاءاث في ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣ق الضؾخ
1993، 

ٓوس ي ٖامغ بً ٓنق: ج ْلي اإلاجخم٘ ٢اه ٓان الغابٗت، الُبٗت اإلاٗانغ، الض ٖٓاث صً . 2003 الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُب

ٓنق حؿُِـ بحن الض٫ْق ؾُاصة: ٖلي خؿحن  ٓهىت ْ ال٣اه ٓعاث الؿُاؾت، ٢ ٓعٍت الٗامت الُِئت ميك  الؿ

 . 2009لل٨خاب،صمك٤،

ٓنق: الؿالم ٖبض ظٟٗغ ْلي ال٣اه ْلى، الُبٗت ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣ق الض . 1999 اللبىاوي، ال٨خاب ْصاع اإلاهغيق ال٨خاب صاع ألا

ٓنق مباصت:الؿالم ٖبض ظٟٗغ ْلي ال٣اه   ،2002 ؤلاؾالمُت، الجامٗاث الؿاصؾت،عابُت الٗام،الُبٗت الض

ٓخٓ عمؼيق ْلُت الجىاثُت الخماًت: خ . 2010 ماعؽ الخامـ، الٗضص ال٨ٟغ، ؤلاوؿان،مجلت لخ١ٓ٣ق الض

ٓان ٓنق: الؿىجاعيق عقُض ؾل ْلي ال٣اه ٓعاٍ صعظت هُل مخُلباث مً ظؼء الض٫ْ، ْصؾاجحر ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  في الض٦خ

ٓنق ٓن، ٧لُت  الٗام، ال٣اه . 2004 اإلآنل، ظامٗت ال٣اه

ع َاع١ق ْلى،صاع الُبٗت الٗالمي، الجىاجي ؤلازخهام: ؾْغ  ،2006 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت ألا
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ض نالر ْلُت الجىاثُت الخماًت يماهاث: نالر ٍػ خت ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣ق الض ٓعاٍ، قِاصة لىُل ؤَْغ  ٖىاًت ظامٗت الض٦خ
. 2008 بالُمً، مسخاع باجي

ٓنق بحن الٗال٢ت:  الؼمالي ٖامغ ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه ٓنق ماجمغ الجىاجي، الض ْلي ال٣اه  ؤلاوؿاوي الض
ْلُت، ْالٗال٢اث ٓبغ 28ْ 27 الض ْلُت اللجىت بضمك٤، 2002 ؤ٦خ . 2003 صمك٤ ، ألاخمغ للهلُب الض

ٓنق: الٗبضلي اإلاجُض ٖبض ْلُت، الٗال٢اث ٢اه بِـ صاع زاهُت، َبٗت الض ٓوـ، للُباٖت، ؤْع .  2000 ج

ٓجي ال٣اصع ٖبض ٖلي ٓنق:  ال٣ِ ْلي ال٣اه ْلُت، الجغاثم ؤَم الجىاجي، الض ْلُت، الجىاثُت اإلادا٦م الض ْلى، الُبٗت الض  ألا

ٓعاث ٢ُٓت، الخلبي ميك . 2001بحرْث، الخ٣

ٓح ٓنق: الكاطلي هللا ٖبض ٞخ ْلي ال٣اه ْلُاث: الجىاجي الض ٓنق ؤ ْلي ال٣اه ت الجىاجي، الض مت الٗامت الىٍٓغ ْلُت، للجٍغ  صاع الض
ت الجضًضة، الجامٗت . 2003 ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓص الباقي ٖبض لمى ٓهُت ال٣ُمت: الٛغاْيق مدم ْلي ألامً مجلـ ل٣غاعاث ال٣اه  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق خماًت مجا٫ في الضّن
ْلى، الُبٗت ٓعاث ألا ٢ُٓت، الخلبي ميك . 2009 بحرْث، الخ٣

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بحن الخ٩املُت الٗال٢ت: الىا٠ً خؿحن مدمض لايق جي، ْال٣ًاء الض  صمك٤ ظامٗت مجلت الَٓ

ٓم ٓهُت، الا٢خهاصًت للٗل . 2011 الشالض، الٗضص ،27 اإلاجلض ْال٣اه

 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،(م٣اعهت صعاؾت) ٖاصلت ٖاصلت مدا٦مت في ؤلاوؿان خ٤: ال٣اض ي مهباح مدمض مدمض
1994 .

ٓهُت الخماًت: اإلاٗمغيق هللا ٖبض ؤخمض مدمض مضَل ٓنق ؤخ٩ام يٓء في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ال٣اه ْلي ال٣اه ٗت الض  ْالكَغ

  ،2007 الخضًض، الجامعي اإلا٨خب ؤلاؾالمُت،

ْهت مدمض ٓنق في م٣اعهت  صعاؾت ْيماهاتها، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق: الُغا ْلي ال٣اه ٘ الض  الشالشت، الُبٗت ألاعصوي، ْالدكَغ
 .2003 ٖمان، ْاليكغ، للُباٖت ظٟٗغ مغ٦ؼ

ٓعق مدمض ٓنق ؤخ٩ام: الهاْيق مىه ْلي ال٣اه ْلُت الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في الض ٖٓاث صاع للمسضعاث، الض  اإلاُب
ت، الجامُٗت،  .1984 ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓعق مدمض ش" ٞغخاث، ه ٓنق جاٍع ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه  قِاب، مُٟض .ص بةقغاٝ ،"ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض
ٓنق في صعاؾاث ْلي ال٣اه ْلى الُبٗت ؤلاوؿاوي، الض . 2000 ال٣اَغة، الٗغبي، اإلاؿخ٣بل ،صاع ألا

ٓنق ؤًٓب، هؼاع ْلي ال٣اه ٓنق ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه ٓاًَ، لخ١ٓ٣ق اإلاؿخ٣لت الٟلؿُُيُت الُِئت .ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الض  اإلا

ٓهُت، صعاؾاث ؾلؿلت  06.م ،2003 هللا، عام ٢اه

:  ألاظىبُت باللٛت اإلاغاظ٘ -2

- B. TAXIL: Droit international pénal , Cours-séminaire, Semestre de printemps, Année 

universitaire 2009/2010. 
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- G.BERK0VICZ: Le juge pénal  international entre droits de la défense et devoirs de 

justice, CRDF , n 2 , 2003, p.101-110.   

  R.KOERING JOULIN: Droits fondamentaux et droit pénal international 

www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/koering.pdf    

N.ARAJARVI :  Le rôle du juge pénal international dans la formation du droit  

International coutumier, www.ejls.eu/2/23FR.pdf    
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إلايافحت الؾىف ضد ألاطفاٌ  آليت ألامم اإلاخحدة

حامؾت البليدة / أطخاذة محاضسة وطيلت ػابى .د

 

 

  ملدمت     

ٟا٫ يض اإلاماعؽ الٗى٠ ٌٗختر      ْجت، بضعظاث اإلاجخمٗاث، ٧اٞت في مىدكغة ٖاإلاُت، ْاَغة ألَا  ظمُ٘ ْحكمل مخٟا

غاٝ ْمسخل٠ الاظخماُٖت ْالُب٣اث الش٣اٞاث سظ. ألٖا  ألاْؾاٍ في ؤْ اإلاجز٫، في ًماعؽ ٣ٞض ؤق٩ا٫؛ ٖضة الٗى٠ ٍْخّن
اًت مغا٦ؼ في ؤْ الخٗلُمُت، ٓا٫، ٧ل في ؤهّ، بُض. ٩٦ل اإلاجخم٘ في ؤْ الٗمل، م٩ان في ؤْ ؤلانالخُت، ْاإلااؾؿاث الٖغ  ألاخ

ٟا٫، ٞئت ٌؿتهضٝ ت ٞئت ْهي ألَا زة بُبُٗت جخّنه٠ ٖمٍغ ص مخمحّن  الىمٓ ا٦خما٫ ٖضم ًٖ الىاظم ال٠ًٗ بسانُت جخدضّن

ماث جمل٪ ال ٞهي زم ْمً ْال٣ٗلي، البضوي ّٓن ٢ِٓا ٦ُاجها لخماًت الظاحي الضٞإ م٣ .  ْخ٣

ٓعق ْمً      ُت ألام ٟا٫ يض الٗى٠ ؤن اإلاشبّن ٫ٓق ًدٓى ألَا  بلُّ ٍْىٓغ مخضا٫ْ، ٖٝغ ؤهّ ؤؾاؽ ٖلى اظخماعي ب٣ب

ب مً يغبا باٖخباٍع هت الضعاؾاث ْج٨ك٠. الاهًباٍ ْٞغى الخإصًب يْغ ٓعة ًٖ اإلاخسهّن ابِٗا اإلاك٩لت زُ َْ 
ض ٓامل ؤؾباب بلى بالىٓغ اإلا٣ّٗن ا، ْٖ ٓا٢بها، اهدكاَع غة ْالىخاثج ْٖ  ْالايُغاباث الٗاَاث طل٪ في بما ٖجها جترجب التي اإلاضمّن

باء الىٟؿُت، غ الٗى٠ ؤن ٌٗجي مما الاظخماُٖت ْاإلاكا٧ل الا٢خهاصًت، ْألٖا
ّن
 للُٟل ْالىٟس ي اإلااصي البىاء ٖلى ًاز

ٓعق في ٍْدؿبّنب ٓاهُت ؤظُاال ِْ .  الاظخماعي الاهضماط مك٩لت مّٗ ٞخُغح ٖىٟ

خُت ال٣ُم م٘ جماما ًدىا٢ٌ الٓي٘ َظا بن       ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجا٫ في ألاؾاؾُت ْالالتزاماث للمجخمٗاث الْغ

ر لؤلَٟا٫، ؤلاهماثُت ْالاخخُاظاث ْلُت الجماٖت عؤث لظل٪،. الُٟل لخ١ٓ٣ق ٞٗلُت اهخ٩اؾت ًٖ َْٗتّن  مً بإهّ الض
٘ اإلاؿخهٓب ٟا٫ خماًت مجا٫ في الخ٣ضم زُى حؿَغ  لِظٍ الخهضي ؤظل مً ٖملُت بظغاءاث ْاجساط الٗى٠، مً ألَا

٣ذ التي اإلا٩اؾب ٖلى ْاإلاداٞٓت الٓاَغة، .  الؿُا١ َظا في جد٣ّن

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل" مىهب اؾخدضر ٣ٞض ْبالٟٗل،       ،"ألَا
ٕٓ اإلاىٓمت اَخمام مضٔ ٖلى ًض٫ اإلاؿعى َْظا ٍٓاث اوكٛاالث يمً ْم٩اهخّ باإلآي ْل ْلي، اإلاجخم٘ ْؤ  ، زمت ْمً الض
٫ق ّٓن ٓص ْمخابٗت الٓاَغة َظٍ إلا٩اٞدت قاملت اؾتراجُجُت ْجىُٟظ بٖضاص في ٖلُّ ٌٗ ْلُت الجِ ٓاص ْحٗبئت لخُب٣ُِا، الض  اإلا

الُت لًمان الالػمت ّٗن .  ألاصاء ٞ

ٕٓ ًشحر اإلاىُل٤، َظا ْمً       :  الخالُت ؤلاق٩الُت اإلآي

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ؾاَم مضٔ ؤي بلى   ْاَغة م٩اٞدت في ألَا
ٟا٫ يض الٗى٠ ْاع َبُٗت هي ما ْ ؟ ألَا  ؟ ًاصحها التي ألاص

ٓعًٍ ٖلى التر٦حز اعجإًىا الُغح َظا ٖلى ْللغص      :  الخالُحن اإلاد

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل مىهب اؾخدضار  - , ألَا
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ْلُت ْاإلاىٓماث الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل بحن الخٗاْنق - . الض

ٌ  اإلابحث  ألاطفاٌ ضد بالؾىف اإلاؾني الؾام لألمين الخاؾ اإلامثل مىـب اطخحدار :  ألاو

٫ٓق ج٣خط ي      ُُٟت اإلا٣اعبت ٖلى جىُٓيق التي الضعاؾاث في اإلاىهجُت ؤن اع جدضًض الْٓ  الُْٟٓت للمغا٦ؼ الخىُٓمي ؤلَا

 يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل مىهب ببغاػ ًيبػي زمت، ْمً. ألاصاء ٦ُُْٟت
ٟا٫، لُخّ الًخّ هُا١ ْجدضًض ألَا ٓص يمً ْم٩اهخّ ٖملّ َبُٗت جٓيُذ ؤظل مً للؿعي ْمؿْا ْلُت الجِ  الغامُت الض

ٟا٫ يض الٗى٠ م٩اٞدت بلى .  ألَا

ٌ  اإلاطلب  الخاؾ اإلامثل جىـيب:  ألاو

ٓهُت الٓؾاثل اإلاسخهت ألاممُت ألاظِؼة اؾخسضمذ       الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل مىهب الؾخدضار اإلاخاخت ال٣اه

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي صث ألَا ْاع مِامّ ْخضّن ٧ٓلت ْألاص . اإلاىهب َظا ؤَمُت جخطر زاللِا ْمً لّ اإلا

  اإلاىهب اؾخدضار:  ألا٫ْق الٟٕغ               

ش      ٓظبّ َلبذ ،62/141 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت اٖخمضث 18/12/2007 بخاٍع  ؤن الٗام ألامحن مً بم
ٟا٫، يض بالٗى٠ زانا ممشال ٌٗحّنن ، ؤٖلى ٖلى ألَا ٓاث زالر لٟترة مؿخٔٓ  ما طل٪ في بما الًخّ ج٣ُُم بٗضَا ًخم ؾى

ٍٓل ًخٗل٤ ٓٞحر ٦ْٟالت اليكاَاث، بخم ا٫، بك٩ل مِامّ ؤصاء ؤظل مً لّ الالػم الضٖم ج ّٗن  ْاإلااؾؿاث بالض٫ْق ْؤَابذ ٞ

ْلُت اث ج٣ضًم الض ش اإلاىهب َظا ْاؾخدضر الُلب لِظا الٗام ألامحن اؾخجاب ٢ْض. الٛغى لِظا الختٖر  ،01/05/2009 بخاٍع

ٍٓل ْجم ٓاث زال٫ الخام، اإلامشل م٨خب جم ْلى، الشالر الؿى اث مً ألا ٓهِؿ٠ مً بصاعيق ْبضٖم الض٫ْق جتٖر  ْج٣ضًغا. الُ
ٓص ٟا٫ يض الٗى٠ إلاىاًَت ْاإلاىانغة الخإًُض ٦ؿب في بظلِا التي للجِ  ال٣غاع في الٗامت  الجمُٗت ؤْنذ ٣ٞض ألَا

ٓٞمتر في الهاصع 67/152ع٢م ٓاث زالر لٟترة اإلاىهب بخمضًض  2012 ه ، ؾى ٫ق ؤن ٢ْغعث ؤزٔغ ّٓن  اإلاحزاهُت مً الًخّ جم

  .ألاوكُت ْاؾخضامت للمِام الٟٗا٫ ألاصاء ل٨ٟالت ْطل٪ 2015  –2014 الؿيخحن مً اٖخباعا للمىٓمت الٗاصًت

  الخام اإلامشل مِام:  الشاوي الٟٕغ     

ْعق ًخمشل      ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام لؤلمحن الخام للممشل ألاؾاس ي الض ٓٞحر في ألَا  ج
ؼ ٣ت م٣اعبت ْيمان الٗى٠ مً الىمِ َظا بجهاء بُٛت ْالخدغّن٥ الالتزام ْحٍٗؼ  في ْزاعظّ اإلاخدضة ألامم هٓام ٖتر ميؿّن

ٓاظِت ٫ق الٛغى، ْلِظا. ال٣ًاًا جل٪ م ّٓن ٍٓت في ٖلُّ ٌٗ ٟا٫ يض الٗى٠ ؤق٩ا٫ ٧اٞت عئٍت بم٩اهُت ج٣  الاهدباٍ ْلٟذ ألَا
ٓنق مؿخ٣ال ٖاإلاُا مىانغا ًجٗلّ مما بلحها ٕٓ َظا ٖلى الًٓء بل٣اء ٖلُّ ؾ٩ُ  ْاإلاىٓماث اإلاخدضة ألامم ؤظِؼة ؤمام اإلآي

ْلُت الم، اإلاضوي ْاإلاجخم٘ ْؤلا٢لُمُت الض ٓص بظ٫ ٖلى َاالء ْخض ْؤلٖا ٓاظِخّ الٗى٠ إلاى٘ الجِ   .ْم

 

                                                           
1-  ٍّ َرة دولَة بوهٍ خ ،طفالْهَى العام السَدة هارتا سانتوس بابَس لهنصب الههثل الخاص لٓهَى العام الهعنٍ بالعنؾ ضد اْى اع

تٍ  لٓبحاث  فٍ اَطالَا، ولدَها خبرة هتراكهة فٍ هذا الهجال هى هى جنسَة  برتؽالَة عهلت لفترة  طوَلة هدَرة هركز اَنوشَى
 :انظر  .لجنة حقوق الطفل  علً هستويوروبٍ  وْالدولَة وفٍ اٖتحاد ا زخٗل عهلها  فٍ العدَد هى الهراك

A/RES/68/8,21.5.2013,§124-1 .  

2 - A/ RES/ 61 /299, p5.   
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ٓلى ٦ما      ٫ٓق ألاممُت الضعاؾت بها زغظذ التي الخٓنُاث جىُٟظ صٖم ًخ ٕٓ، خ ٔق ٖلى  اإلآي   اإلاؿخٓ

جي ْلي، ْؤلا٢لُمي الَٓ ْلُت، اإلاىٓماث ؤٖما٫ في ْاإلاكاع٦ت ، اإلاُضاهُت اإلاِام زال٫ مً ْالض ٓم الض  الخ٣ضم  بخ٣ُُم ٣ٍْ
غ ْبٖضاص الضعاؾت، جٓنُاث جد٤ُ٣ في بخغاٍػ جم الظي ْعٍت ج٣اٍع  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق ْمجلـ الٗامت  الجمُٗت بلى ٣ًضمِا ص

ٓم ٓص بضٖم ٣ٍْ ْلت الجِ ٓلُت ؤ٦ثر بُاهاث لخجمُ٘ اإلابظ ٫ٓق ْمىهجُت قم ٟا٫ يض الٗى٠ خ  ٢اٖضة صٖم ؤظل مً ألَا
ٓماث ٍٓغ الٓاَغة، َظٍ ْهُا١ َبُٗت بكإن اإلاخاخت اإلاٗل ٓص ْجُ ٓاظِتها ؤظل مً الجِ ٘ ْمىِٗا م م مضٔ ْجدبّن  الظي الخ٣ضّن

  . خ٣٣خّ

اصة      ٓلى طل٪، ٖلى ٍػ  في ْاإلاؿاٖضة الٗى٠، إلاى٘ الىاجخت الىماطط ْببغاػ ْحٗمُمِا، الجُضة اإلاماعؾاث جدضًض ًخ

ٓماث وكغ الت الاؾتراجُجُاث بكإن اإلاٗل ّٗن ٓنق مً ظمُ٘ بحن مكاع٦تها ًم٨ً التي الٟ  ًخًمً ٢ْض. الخىُٟظ ٖلى ٌٗمل
ٓاهحن بٓي٘ الخانت اإلاباصعاث بُت ْاإلاىاهج الُٟل، لخماًت اإلاجخمُٗت ْالترامج ْالؿُاؾاث ال٣  ج٣ضًم  ْهماطط الخضٍع

ْعا ًلٗب ؾٝٓ الضعاؾت لُبُٗت ْاو٩ٗاؾا. الخ...  الخضماث ٓاظّ التي ال٣ُاٖاث ل٩اٞت قامل بزغاء يمان في عثِؿُا  ص  ج
ٟا٫ يض الٗى٠ مك٩لت ؼ التي ال٣ُاٖاث طل٪ في بما ألَا

ّن
  .الُٟل ْخماًت ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣ق الٗامت الصخت ٖلى جغ٦

ٓانل الخيؿ٤ُ ْلًمان       بحن الىاجر الخ٩املي الٗمل ٖلى بىاء ؾُٗمل، ألاؾاؾُحن الٟاٖلحن ٧اٞت بحن ْالخ
٧ٓاالث، ٓهِؿ٠ م٘ ال ْلُت الٗمل ْمىٓمت ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق الؿامُت ْاإلآٟيُت الٗاإلاُت الصخت ْمىٓمت الُ م الض  ْٚحَر

٣ت م٣اعبت ْي٘ بٛغى الكغ٧اء مً ٓاظِت ميؿّن ٟا٫ يض الٗى٠ إلا ْعا ْؾُلٗب. ألَا ٓانلُا ص ٤ لًمان ج
ّن
ا٫ الخضٞ ّٗن  الٟ

ٓماث ٓاظِت في الخ٨مُلُت اإلا٣اعبت ْصٖم اإلاخدضة، ألامم لىٓام الغثِؿُت ألاظؼاء بحن ُٞما للمٗل    .الٗى٠ م

  اإلاىهب ؤَمُت:  الشالض الٟٕغ     

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل مىهب ؤَمُت جترػ      ٓنق مً ألَا  ال ال٣اثمت اإلاسخهت ألاظِؼة ٧
ٕٓ، مخابٗت ٖلى ال٣ضعة جمل٪ جها مغ٦ؼ في لِؿذ بإجها الُٟل خ١ٓ٣ق لجىت  ؤ٢غّنث ٣ٞض اإلآي

ّن
ٓلي مً ًم٨  الخهضي مِام ج

ٓاعص جمل٪ ال بمٟغصَا، ْم٩اٞدتها  للٓاَغة ْعا لخلٗب الالػمت اإلا ٣ت حكخٛل ألن جيؿ٣ُُا، ص  الكغ٧اء، م٘ جىُٓمُت بٍُغ
ٖٓت ْؤ٢غّنث ٧ٓاالث مجم ٟا٫ يض الٗى٠ بكإن اإلاكتر٦ت ال ٓص بإن ألَا اث٠ ألصاء ج٨ٟي ال بُجها  ج٨مُلُت م٣اعبت ْظ ْْ 

ٔق ٖالُت اإلاىانغة ْبسانت ٢ُاصًت  في اإلاىهب َظا ؾِؿاَم زمت، ْمً. الخام اإلامشل مىهب مِٗا ًخالءم ْالتي اإلاؿخٓ

                                                           
ٍّ ، 2003فٍ عام  -3 قة بشأى العنؾ ضد الهستقل باولو سَرجَو بنهَرو ٔجراء  دراسة  هعمّ خبَر هم الهتحدة الْهَى العام لْى اع
وقد كشفت  .والذٌ اعتهد بناء علً توصَة هى لجنة حقوق الطفل 2001لعام  56/138طفال عهٗ بقرار الجهعَة العاهة رقم ْا

وشاركوا   ،طفالْبها فَهم ا ،فراد فٍ هذه  الدراسةْا آٖؾهم ساو  ،سبابهاأالدراسة عى النطاق الواسع للههارسة وهدي انتشارها  و
حاط أو، هشارك فٍ الهتوسط  350جهعت كل واحدة  والتٍ قلَهَة أهشاورات العهل واٖستبَانات والق  رفٍ اٖستشارات وؾ

  ،م الهحرزوالتقدّ ، التٍ َحدث فَها والظروؾ ،الوكاٖت الهتخصصة بشأى العنؾ حصاءاتإوتقدَرات و، باْبعاد العالهَة للهشكلة
 فذهداؾ واقعَة ، تىأم هذه الدراسة بتوصَات شاهلة حث هى خٗلها الدول علً صَاؼة  خطة عهل وطنَة ذات ودعّ  .واٖستنتاجات

ٌ، دهاج اٖجتهاعٔصٗح وأطفال هى خٗل هعالجة هسبباته وتوفَر خدهات اْشكال العنؾ ضد اأة لحظر كل نٍوفق جداول زم
والتشجَع  علً اعتهاد  ،العنَفة شكال اٖنضباط ؼَرأهٍ الرعاَة تراعٍ سرة وهقدّ ْعداد براهج  لدعم اإدة تخص وتوصَات هحدّ 

  .نظم القضائَةالطفال  فٍ ْالطٗب  ، وتخفَض هعدٖت وضع اوضاء هَئة  التدرَس أعنات قواعد السلوك وتطبَقها علً هدوّ 
:  وقع التالٍ الم لهزَد هى التفاصَل انظر

 www.unicef.org/violencestudy/arabic.report/SG-violencestudy-ar.pdf(28.6.2014-17:00). 
2 - A/RES/61/299,p6. 
3 - Idem,p6. 
4 - web-61388.aiso.net/DOCS/SRSG-may-2007-arabic.doc(18.7.2014-15 :00). 
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ؼ ٓعي شخو حُٗحن زال٫ مً اإلاخدضة ألامم ٞٗالُت حٍٗؼ ٫ مد صة ؤَغاٝ م٘ الٗمل ًم٨ىّ ْمؿْا ٍٓغ مخٗضّن  م٣اعبت لخُ
٣ت زاث ججم٘ ميؿّن اث٠ ج٨غاع ْجٟاصي ٧ْالت، ٧ل ممحّن ابِ ْبىاء ْألاوكُت، الْٓ ٓعاث بحن ْع  ْخ١ٓ٣ق الٗامت الصخت مىٓ

ٟا٫، ْخماًت ؤلاوؿان ْلُت اجها٫ ه٣ُت  ْبجاخت ألَا ٓا َم إلاً الخدضًض ْؾِلت ؤ ٓنق اإلاخدضة ألامم قغ٧اء لِؿ  َْٗمل
ٟا٫، يض الٗى٠ ٖلى لل٣ًاء ؼ ْْي٘ ألَا جي الخسُُِ ٖملُاث بَاع في مخ٩املت اؾتراجُجُاث ْحٍٗؼ  ظاهب مً الَٓ

ًاء الض٫ْق     .ألٖا

لُت:  الشاوي اإلاُلب ؼ في الخام اإلامشل مؿْا ٓهُت الخماًت حٍٗؼ  لؤلَٟا٫ ال٣اه

ْلى      ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ؤ ؼ زانت ؤَمُت ألَا ٓهُت الخماًت لخٍٗؼ  مً لؤلَٟا٫ ال٣اه
ذ الٗى٠، ؤق٩ا٫ ظمُ٘

ّن
ٓص ْججل ْعاث جىُٓم في الٗملُت الجِ  اإلاجخم٘ م٘ ْالخٗاْنق الخمالث، ْجىُٓم  الختراء، م٘ مكا

. اإلاضوي

ْعق:  ألا٫ْق الٟٕغ        الختراء م٘ الدكا

م      ّٖن ٟا٫ خماًت الخام اإلامشل ص عاث يمً ًىضعط اإلاؿعى َظا ؤن باٖخباع الٗى٠، مً ألَا  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣ق يْغ
٫ٓق اههبّنذ مخٗايضة اؾتراجُجُاث ٖلى ْاٖخمض ْعاث حصجُ٘ خ ٍٓاث، ٧ل ٖلى اإلاكا  ، الؿلُمت اإلاماعؾاث ْجدضًض اإلاؿخ

ؼ ْعاث ْاؾخًاٞت الختراث، جال٢ذ ْحٍٗؼ . الختراء مكا

ْعق ؤوكُت زال٫ ْمً       ١ق جم الختراء م٘ الدكا ٕٓ بلى الخُغّن ٓاهحن بنالح مٓي  ظى٠ُ في او٣ٗض ماجمغ زال٫ ال٣

ٓلُٓ) ٓا ْخُىما ،(2011 ً ْلت 16 لضٔ ٧ان  الضعاؾت مً ٞٚغ ٗاث ص ٟا٫، يض الٗى٠ جدٓغ حكَغ  ٖضص جًا٠ٖ ْخالُا ألَا
ٓهُا خٓغا ٞغيذ التي الض٫ْق غث  .الخهٓم بهظا قامال ٢اه

ّن
ْعاث ْْٞ  الض٫ْ، ْججاعب اإلاباصعاث الؾخٗغاى بَاعا اإلاكا

ٓامل في ْالخ٨ٟحر غ التي الٗ ٓهُت الخماًت حٗغ٢ل ؤْ جِؿّن  اإلاضعؾت، ألاؾغة،)  الخمـ البِئاث في الٗى٠ مً للُٟل ال٣اه

اًت، ْؤهٓمت ال٣ًاثُت ألاهٓمت لذ  ،( ْاإلاجخم٘ الٗمل م٩ان الٖغ ٓوي ؤلانالح بكإن اؾخيخاظاث ؤعب٘ بلى ْجٓنّن  ال٣اه
ُٗت، ْاإلاباصعاث   :  ْهي الدكَغ

جي هٓام  ٧ل في ؤؾاس ي ٖىهغ ؤهّ - ظ الخيؿ٤ُ، خؿىت ْماؾؿاث زضماث صٖم بلى ٍْدخاط ٢ٓي، َْ ّٟن  ههج ٤ْٞ ٍْى
ٓلي ت ألاؾباب ٌٗالج قم  للٗى٠، الجظٍع

ٓص بلى جدخاط مؿخمغة ٖملُت ْؤهّ - غصة ظِ
ّن
ٓاءمت ل٨ٟالت مُ ْلُت اإلاٗاًحر م٘ اإلا   الٟٗا٫،  ْالخىُٟظ الض

٘ ْؤن - ض الٗى٠ مً الُٟل خماًت حكَغ ٓهُا خٓغا ٣ٍْخط ي َبُٗخّ، بد٨م الىُا١ ْْاؾ٘ م٣ّٗن             قامال  ٢اه
دا،    ْنٍغ

                                                           
1 - Idem . 

دولة فٍ حَى ارتفع  عدد الدول التٍ لدَها خطة أو سَاسة   34شاهٗ  علً العنؾ لَبلػ ارتفع  عدد الدول التٍ فرضت حظرا  -8
: فٍ ذلك  انظر. دولة 80إلً أكثر هى  47وطنَة بشأى العنؾ ضد اْطفال هى 

A/ RES/ 68 /6 ,.21.5. 2013 , §129. 

3 –A/RES/66/227.2.8.2011§26-30  
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ٓنق ْؤن           - ظ  ٖىضما هاجخت ؤلانالح مباصعاث ج٩ ّٟن ٓماث اإلاهلخت ؤصخاب م٘ حكاع٦ُت بهٟت جى  ْالخٗبئت ْالخ٩
ُٖٓت ْخمالث  الاظخماُٖت  .الخ

ٓعي بط٧اء في ْعٚبت      ؼ ال ت ْحٍٗؼ الت باإلظغاءاث اإلاٗٞغ ّٗن ٟا٫ ْخماًت الٗى٠ إلاى٘ الٟ  ؾب٘ الخام اإلامشل ٣ٖض ألَا
ْعاث ٓايُُٗت مكا غ ْؤٖض الختراء، م٘ م ٓايُ٘ زانت ج٣اٍع ٍٓت طاث مسخاعة بم ْل ٟا٫ يض الجيس ي ٧الٗى٠ ؤ  ألَا

خباعاث ْالٗى٠ ق ٖغ٢ُت، اٖل ٓماث ْؤٖضّن ٓاعص اإلاٗل ٓاعص الاجها٫ ْم ٍٓت ْاإلا ٓص خكض ؤظل مً للُٟل اإلاالثمت الترب  الجِ
  .الٗى٠ ٖلى ال٣ًاء بٛغى الاظخماعي ْالضٖم الؿُاؾُت

  اإلاُضاهُت ْالبٗشاث الخمالث جىُٓم:  الشــاهــي الٟٕغ      

ٓلحن ٖلى الخهض٤ً ٖلى الض٫ْق خض بٛغى ،2010 ٖام في ٖاإلاُت، خملت الخام اإلامشل ؤَل٤       ٧ٓ حن الترْج  الازخُاٍع
ٓز٣ُخحن، ٖلى ص٫ْق( 08) زماوي نض٢ذ بَال٢ِا ْمىظ الُٟل، خ١ٓ٣ق الجٟا٢ُت م 2011 ْفي ال ّٖن ٣ي الاجداص ص  ْاللجىت ؤلاٍٞغ

٣ُا الا٢خهاصًت ٓهِؿ٠ إلٍٞغ ذ ٦ما الخملت، ْالُ ٍٓا صٖما جل٣ّن ٓماث مً ٢ ضث ْالترإلااهُحن، اإلاضوي ْاإلاجخم٘ الخ٩ ِّن  18 ْحٗ
ْلت ٫ٓق ٖلى %40 نض١ ؤَغاٞا بٗض لِؿذ التي الض٫ْق ْمً بالخهض٤ً، ص ٧ٓ  الاججاع ْمٗا٢بت  ٢ْم٘ بمى٘ اإلاخٗل٤ الترْج

ل باألشخام مت م٩اٞدت اإلاخًمىت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مّن  الض٫ْق مً %90 ْناص٢ذ الَٓىُت، ٖتر اإلاىٓمت الجٍغ

ْلُت الٗمل مىٓمت اجٟا٢ُت ٖلى ٓؤ بكإن 182 ع٢م الض ٟا٫ ٖمل ؤق٩ا٫ ؤؾ م ٦ما. ألَا
ّن
 ٖلى للخهض٤ً ٖاإلاُت خملت هٓ

٫ٓق ٧ٓ ٟا٫ ببُ٘ اإلاخٗل٤ الترْج ٓاص ْفي البٛاء في ْاؾخٛاللِم ألَا  قِغ زال٫ بياُٞا جهض٣ًا 26 ًٖ ْؤؾٟغث ؤلاباخُت، اإلا

ٕٓ بلٜ خُض 2013 ُٟٞغيق غاٝ ٖضص مجم ْلت 163 ألَا  ٖلى الخهض٤ً ٖلى بالدصجُ٘ الخانت الخملت ْؤؾٟغث.  ص
٫ٓق ٧ٓ ٢ُٓ٘ ًٖ البالٚاث ج٣ضًم بةظغاء اإلاخٗل٤ الُٟل خ١ٓ٣ق الجٟا٢ُت الازخُاعيق الترْج ْلت  35 ج  في ص٫ْق 03 ْجهض٤ً ص

    .2013 ماعؽ

م إلظغاء       جي الهُٗض ٖلى ج٣ضّن ُٖٓت الَٓ ٓعق ْٖامت اإلاٗىُت الجِاث ْج ٕٓ الجمِ ٔق باإلآي  زال٫ الخام، اإلامشل ؤظغ
ٓاث ْلى الشالر الؿى  جىُٟظ لخضُٖم ماجمغاث ٖضة زاللِا هٓمذ مُضاهُت بٗشت( 70) ؾبٗحن مً ؤ٦ثر الًخّ، مً ألا

٫ٓق اإلاؿخ٣ل الخبحر ؤظغاَا التي بالضعاؾت الخانت الخٓنُاث ٟا٫، يض الٗى٠ خ  خ١ٓ٣ق اجٟا٢ُاث ٖلى ْالخهض٤ً ألَا
ٗاث ْبهٟاط ْؾً ؤلاوؿان، ٟا٫، يض الٗى٠ ؤق٩ا٫ ظمُ٘ خٓغ بلى الغامُت الدكَغ  اإلاماعؾت، َظٍ ضخاًا ْخماًت ألَا

ٓعة إلؾضاء آلُت ْبعؾاء ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث ْم٩اٞدت ٟا٫ اخخُاظاث جغاعي التي اإلاك م ؤلاباٙل ْآلُاث ألَا
ّن
   . ْالخٓل

   اإلاضوي اإلاجخم٘ م٘ الخٗاْنق:  الشالض الٟٕغ               

ْلي الاؾدكاعيق اإلاجلـ ؤوص ئ      ٓمُت ٚحر للمىٓماث الض  ألامم ؤظغتها التي الضعاؾت مخابٗت بٛغى 2007 ٖام في الخ٩
٫ٓق اإلاخدضة ٟا٫ يض الٗى٠ خ ا٫، بك٩ل ْصٖمِا ألَا ّٗن  بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٘ ٢غب ًٖ ْالٗمل ٞ

ٟا٫، يض   .اإلاخابٗت ؤوكُت في اإلاضوي اإلاجخم٘ مكاع٦ت ْيمان ألَا

                                                           
1 - www.un.org/consulthematique/ar/cons-ip=12355.pdf.  
2 - Idem , §12- 16 . 
3- A / RES/68/6,21.05.2013, §131.  
4 www.arabccd.org/page/505(15.7.2014-12:30). 
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ٓم      حن بحن الخٗاْنق ٣ٍْ ٓة ٖلى الُٞغ ػق الٓاَغة، إلا٩اٞدت الاظخماُٖت ْالخٗبئت الضٖ  ٚحر اإلاىٓماث ٍٞغ٤ م٘ ؤ٦ثر ْحٗؼّن
ٓمُت ْلُت ْاإلاىٓمت الُٟل خ١ٓ٣ق الجٟا٢ُت الخ٩ ٟا٫ إلاؿاٖضة الض  بٛغى الضًيُت اإلاىٓماث بلى امخض ٢ْض. ْقب٨تها ألَا

ؼ ٓاع حٍٗؼ عة اإلاجخم٘ ؤَُاٝ ٧ل ْب٢ىإ الخ م التي اإلاماعؾاث حُٛحر بًْغ ّٖن ٟا٫ يض الٗى٠ جض  م٘ قغا٦ت ؤ٢ُمذ ٦ما. ألَا
ٓم خغ٦ت ٟا٫ ؤظل مً ْالٗمل للهالة الٗالمي الُ  مباصعة، ؤَل٣ذ خُض الؿالم ؤظل مً لؤلصًان الٗالمي ْاإلااجمغ ألَا

ٟا٫، يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب م٘ بالخٗاْنق  2014 بلى 2011 مً الٟترة جسهُو بٛغى ألَا
ٟا٫ لخماًت ٓهُّ في اإلاخدضة باألمم الغثِؿُحن الكغ٧اء م٘ ه٣اف خل٣ت ٣ٖض الٗملُت لِظٍ ْصٖما. الٗى٠ مً ألَا ً 2011، 

ٟا٫ م٘ مىٓمت اظخماٖاث ٣ْٖض ٍٓغ بلى َْؿعى   الى٣اقاث، في مكاع٦تهم لخُٗٓم ْالكباب ألَا ٓاحي الخحز جُ  للُٟل اإلا
٢ّٓٗ ٖلى  .  الاهترهذ قب٨ت ٖلى  م

ؼ مؿعى ْفي      ْعق لخٍٗؼ م الؿُا١ َظا في اإلاضوي اإلاجخم٘ ص ّٖن ٟا٫ لخماًت الٗاإلاُت اإلاباصعة الخام اإلامشل ص  مً ألَا

ٓم ْاٖخمضث ْالٗى٠، الاؾخٛال٫ ٓٞمتر 19 ً ٓنق ؾىت ٧ل مً ه ٓم ل٩ُ ٟا٫ يض الٗى٠ إلاى٘ الٗالمي الُ  اإلاباصعة ْتهضٝ.  ألَا
ىُت اؾتراجُجُاث بٓي٘ جخٗل٤ ؤَضاٝ زالزت جد٤ُ٣ بلى ٓوي ْالخٓغ الٗى٠، يض قاملت َْ  يض للٗى٠ الٗالمي ال٣اه

ٟا٫، ٓة ألَا ٕٓ الهلت طاث لؤلبدار ْؤظىضة البُاهاث ججم٘ ٢اٖضة ْي٘ بلى ْالضٖ   . باإلآي

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل بحن الخٗاْنق:  الشاوي اإلابدض ْلُت ْاإلاىٓماث ألَا  الض

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ًغجبِ      ْلُت، باإلاىٓماث ألَا ٓظب ْؤلا٢لُمُت، الٗاإلاُت الض  بم
ْهُت ٖال٢اث ٓم حٗا ٓص ْخكض اإلااؾس ي الخًاٞغ ٖلى ج٣ ؼ بهضٝ الجِ ٓماث ج٣اؾم حٍٗؼ  ْػٍاصة الختراث ْجباص٫ اإلاٗل

ب ههج ْبٖضاص اإلاباصعاث
ّن
ت للخىمُت الجضًضة ْالخٓظِاث ْألاَضاٝ ًخماش ى بما الخدضًاث ٖلى للخٛل  جغاعي التي البكٍغ

اَُت .   الُٟل ٞع

 اإلاخدضة ألامم مىٓمت م٘ الخٗاْنق:  ألا٫ْق اإلاُلب

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل بحن الخٗاْنق ًخسظ       ؤق٩اال اإلاخدضة ألامم مىٓمت ْؤظِؼة ألَا

ٖت ّٓن ٓعق. ظِاػ ٧ل َبُٗت بدؿب مخى ٫ٓق الخٗاْنق ٍْخمد ؼ ؾبل خ ٓهُت الخماًت حٍٗؼ  الختراث يٓء ٖلى لؤلَٟا٫ ال٣اه
ٓٞغة ٧ٓاالث بحن اإلاكتر٥ الٗامل الٍٟغ٤ ؾُما ال الكغ٧اء لضٔ اإلاخ ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي ال  ألاممُت الخيؿ٤ُ ْمداٞل ألَا

.   ألاظِؼة ْؾاثغ الاجٟا٢ُت ْآلالُاث

                                                           
العرب، عرضوا علً سبَل الهثال، عقد الههثل الخاص لٓهَى العام الهعنٍ بالعنؾ ضد اْطفال جلسة حوارَة  هع اْطفال   -14

خٗلها التحدَات والهشاكل التٍ تواجه واقع الطفولة فٍ الدول العربَة، وجاء اٖجتهاع ضهى فعالَات برناهج هنتدي الهجتهع الهدنٍ 
لٗستزادة انظر حسام الدَى اْهَر ، كَؾ َعّبر اْطفال عى هشاكلهم ؟ علً الهوقع اٖلكترونٍ . 2011العربٍ للطفولة الثالث لعام 

:  ِتٍ ا
 www.megdaf.org / posts /709 (11-05-2014 -16.00) .  

فٍ إطار استراتَجَة الههثل الخاص الراهَة إلً الدعوة واٖتصال هع الهجتهع الهدنٍ أنشأ  الههثل الخاص الهوقع اٖلكترونٍ  -15
علوهات الهتعلقة بالتطورات  الهاهة فَها علً اٖنترنت بؽرض نشر الم  rttp://srsg . violenceagainst chlidren .org:التالٍ

بَى الشركاء بحَث َشهل وسائط إعٗم اجتهاعَة وركنا لٓطفال به هواد  و هو هنبر  للتواصل. َتصل بحهاَة اْطفال  هى العنؾ
  .A/RES/66/227,2.8.2010,§10 :انظر . هواتَة لهم

 :انظر هركز أنباء اْهم الهتحدة علً الهوقع التالٍ   -16
 www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=14037(19.7.2014-14:00).  
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٧ٓاالث بحن  اإلاكتر٥ الٗامل الٍٟغ٤ م٘  الخٗاْنق:  ألا٫ْق الٟٕغ         ال

٧ٓاالث بحن اإلاكتر٥ الٗامل الٍٟغ٤ ٌٗض       ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي ال ْعق  مدٟال ألَا  ْحٗمُم الؿُاؾاث  ْبٖضاص للدكا
ٓمت صازل بالٗى٠ اإلاخٗل٣ت اإلاكا٧ل مغاٖاة  يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ٍْغؤؽ اإلاخدضة، ألامم مىٓ

ٟا٫ ٧ٓاالث ظمُ٘ ًًم الظي الٍٟغ٤ َظا ألَا ٟا٫ اإلاٗىُت ال  ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣ق اإلاخدضة ألامم مٟٓيُت طل٪ في بما باأَل
ٓهِؿ٠، مت، باإلاسضعاث اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم ْم٨خب ْالُ ْلُت، الٗمل ْمىٓمت الٗاإلاُت، الصخت ْمىٓمت ْالجٍغ  َُْئت الض

.  للمغؤة اإلاخدضة ألامم

ٓلحن ٖلى الٗالمي الخهض٤ً بدملت الجهٓى طل٪ في بما َامت مباصعاث ًٖ الخٗاْنق َظا ؤؾٟغ ل٣ض      ٧ٓ  الترْج
حن ٓلّ الٗى٠ اخخجاب  ْاَغة إلجهاء ْالبدٓر البُاهاث جدؿحن ْحصجُ٘ الُٟل، خ١ٓ٣ق الجٟا٢ُت الازخُاٍع  اظخماُٖا ٢ْب

ٓاعص ْحٗبئت ْعاث جىُٓم الكغ٧اء بحن الخٗاْنق ؤجاح 2012 ٖام ْفي. اإلا  اإلاخٗل٣ت ْالبدٓر البُاهاث بكإن الختراء م٘ مكا

،ٕٓ ٟا٫ ْخماًت الٗضالت، هٓام في الٗى٠ مً الخماًت ْؾبل باإلآي  ا٦دؿب ،2013 ٖام ْفي. الًاعة اإلاماعؾاث مً ألَا
ٓٞحر في بالٛت ؤَمُت الٍٟغ٤ صازل الخٗاْنق ٓماث ج ْعق في بها ْالاؾترقاص اإلاٗل  الهالخت الٗضالت بكإن الختراء م٘ حكا

ؼ ٍْجغيق. لؤلَٟا٫ ٔق ٖلى ؤًًا، الخٗاْنق  َظا حٍٗؼ ت  اإلاخدضة ألامم ؤٞغ٢ت م٘ ، اإلاُضاوي اإلاؿخٓ    .ال٣ٍُغ

ضث ٦ما    
ّن
ٓوؿ٠ م٘ ؤ٦ثر الٗال٢ت جَٓ ٓجها الُ ٓاظضة ل٩  في ؤزظ ما ْبطا. ْمى٣ُت ْب٢لُم بلض 190 مً ؤ٦ثر في مخ

ْعَا الخؿبان ٖٓاث ٢ُاصة في ص ت اإلاجم ٩ا مجها ًجٗل طل٪ ٞةن ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق لخماًت ال٣ٍُغ  للممشل َبُُٗا قٍغ
ْعق بكإن ؤلا٢لُمُت الاظخماٖاث في ألازحر َظا قاع٥ لظل٪. الخام ٟا٫ يض الٗى٠ مى٘ في الترإلااهُحن ص  ٖلُّ ْال٣ًاء ألَا

مخّ ْالظي ّٖن ٓهِؿ٠ ص ْلي الترإلااوي ْالاجداص الُ غاٝ ْصٖا ، 2009 ٖام في الض جي ه٣اف ٣ٖض بلى ألَا  اٖخماص ؤظل مً َْ

ٓوي بنالح ٟا٫ يض الٗى٠ ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ًدٓغ ٢اه ل. ألَا
ّن
 في الخام اإلامشل بها ًلتزم ٖمل زُت ألابٗاص َظٍ ْحك٩

  .الَٓىُت الترإلااهاث م٘ الغؾمُت الاظخماٖاث

   ألاممُت الخيؿ٤ُ مداٞل  في اإلاكاع٦ت:  الشاوي الٟٕغ

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ٌٗمل مت مى٘ لجىت م٘ قغا٦ت بَاع في ألَا  ْالٗضالت الجٍغ
ًاء الض٫ْق ًًم الظي الٗى٠ مى٘ ؤظل مً الخدال٠ م٘  ْبالخيؿ٤ُ الجىاثُت ٧ٓاالث الٗاإلاُت، الصخت مىٓمت في  ألٖا  ْال
ْلُت،  الكٗٓب ب٣ًاًا اإلاٗجي الٗالمي اإلاكتر٥ الضٖم ٍٞغ٤ ْ اإلاضوي، اإلاجخم٘ ْمىٓماث ألا٧اصًمُت، ْألاْؾاٍ الض
ٓنق اإلاٗجي الٗالمي ْاإلاىخضٔ اإلاخدضة، ألامم ٧ْاالث  بحن اإلاكتر٦ت بالكباب الجهٓى ْقب٨ت ألانلُت،  ْالٗضالت بال٣اه

اًت جدذ جضُٖمّ ًجغيق الظي ْالخىمُت ْلي البى٪ ٖع  اإلاخدضة ألامم ججغحها التي البدٓر صٖم بلى الكغا٦ت َظٍ ْؤًٞذ. الض

 .جدضًضا ألانلُت الكٗٓب  ٞخُاث يض الٗى٠ ًٖ

غا  2012 ؾبخمتر في ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ جل٣ى ٢ْض     ٟا٫ يض الٗى٠ ًٖ ج٣ٍغ  هٓام بَاع في لّ الخهضي ْ ألَا
 باإلاسضعاث اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم ْم٨خب ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق اإلاخدضة ألامم مٟٓى بٖضاصٍ في اقتر٥ ألاخضار، ٢ًاء

                                                           
1 - A/HCR/22/55§29 ?31 ,34 et 36. 

2-www.un.org/ga/search/view-doc-
asp ?symbol=A/65/262&referer=http://unterm.un.org/DGAACS/unt (14.5.2014-18: 15). 
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مت ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام ْاإلامشل ْالجٍغ غ ْجًمً. ألَا  بها اإلآص ى الاؾتراجُجُاث مً ٖضص الخ٣ٍغ
سظ ؤن طل٪ مً ْ الٗى٠، مى٘ ؤظل مً م إلاى٘ بظغاءاث الض٫ْق  جخّن ٟا٫ ججٍغ "  الخا٫ ْاَغ"  بؿبب زانت مٗا٢بتهم ْ ألَا

٫ق مشل ّٓن ٘، الدؿ
ّن
ٟا٫ م٘ الخٗامل ٖىض الجىاثُت الٗضالت هٓام ْجٟاصي ْالدؿ٨  اإلاسضعاث، بخٗاَي جخٗل٤ مكا٧ل طْيق ألَا

لُت ؾً ْعٞ٘ ٟا٫ ْخماًت الجىاثُت، اإلاؿْا  ْاؾخسضام ألاخضار، ٢ًاء هٓام صازل الٗى٠ ؤق٩ا٫  ظمُ٘ مً ألَا
ت، ٚحر البضًلت الخضابحر ٓنق ؤن ْيمان الاخخجاٍػ ت مً الخغمان ٩ً ٝ ْاخترام  ؤزحر، ٦مالط بلُّ ًلجإ جضبحرا الخٍغ  ْْغ

ٔق لخ٣ضًم  آلُت ْبوكاء ْاخخُاظاجّ، الُٟل ٦غامت ْخٟٔ الاخخجاػ، ٓهُت،  ْاإلاؿاٖضة ْالاؾدكاعة الك٩اْ   ْآلُت ال٣اه

ٓاصر ج٣ُُم ؤظل مً  ْؤلاباٙل للبدض زُِ ْْي٘ للمؿاءلت،  ْآلُت ْالخٟخِل، للغ٢ابت ٟا٫ يض الٗى٠ خ . ْمىِٗا ألَا
غ َظا َْٗض ٍٓلِا  الجؼاثُت الٗضالت  هماطط ًٖ الابخٗاص في مغظُٗت ْز٣ُت الخ٣ٍغ ٓاظِت في  بنالخُت ٖضالت بلى ْجد  م

   .ألاخضار

   ألاظِؼة ؾاثــغ م٘ الخٗاْنق:  الشالض الٟٕغ 

ْعق الُٟل خ١ٓ٣ق لجىت م٘ للكغا٦ت ٧ان  ْلُت الاجٟا٢ُاث ٖلى الٗالمي الخهض٤ً ٖلى الدصجُ٘ في ألاَمُت بالٜ ص  الض
ٓاهحن ْبنالح ْبهٟاطَا، ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ٓهت آلُاث ْبوكاء الٗى٠، بكإن ال٣ ٝ جغاعي مإم ٓنق الُٟل ْْغ ِت ْج٩ ٓظّن  م
ٓعة إلؾضاء ٔق ْج٣ضًم اإلاك  بد٤ ًخهل ٖام لخٗل٤ُ اللجىت اٖخماص بٗض ْ للٗى٠، الخهضي ؤظل مً ْؤلاباٙل الك٩اْ

عق في الُٟل حن بحن للخٗاْنق ظضًضة آٞا٢ا ٞخدذ الٗى٠ مً الخدغّن     .الُٞغ

ْهّ ْفي  ُت ألاظِؼة بٌٗ م٘ حٗا ٔق الٟٖغ ٟا٫، يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ؤظغ  ،2011 ٖام ألَا
ُٗت اإلاىا٢كاث مً ٖضصا ٔق ٞع ٔق ٖلى الؿُاؾاث بكإن اإلاؿخٓ  التي اإلاىا٢كاث بَاع في ؤلاوؿان،  خ١ٓ٣ق مجلـ مؿخٓ

، ؤَٟا٫ خ١ٓ٣ق بكإجها صاعث ٓإع ٓاصر الخهضي ؤظل مً للُٟل الغاُٖت آلالُت ْبكإن الك ٔق ْٖلى. الٗى٠ لخ  مؿخٓ

 الخمُِضًت الٟترة ْفي. الجيس ي الٗى٠ طل٪ في بما الٟخُاث يض للٗى٠ الخهضي بكإن مىا٢كاث ظغث اإلاغؤة ْي٘ لجىت
ٟا٫ بكإن مىا٢كاث ظغث الٗامت الجمُٗت الظخماٖاث ا٢ت  طْيق ألَا    .ؤلٖا

ٟا٫ ببُ٘ اإلاٗىُت  الخانت  اإلا٣غعة بلى الخام اإلامشل اهًم ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق مجلـ مً َلب ٖلى ْبىاء  ألَا
ٓاص البٛاء في ْاؾخٛاللِم غ بٖضاص بٛغى ؤلاباخُت ْاإلا ٫ٓق ج٣ٍغ الت آلالُاث خ ّٗن ٓعة إلؾضاء لؤلَٟا٫ الغاُٖت الٟ  ْج٣ضًم اإلاك

                                                           
والذٌ دعا فَه إلً  24/09/2011الهؤرخ فٍ  18/12حقوق أنساى رقم   صدر التقرَر الهشترك علً خلفَة قرار هجلس -19

هذه الظاهرة   قمالتعاوى هى اجل تنظَم هشاورات بَى اْطراؾ الثٗثة بشأى العنؾ ضد اْطفال فٍ إطار قضاء اْحداث نظرا لتفا
واؼلبهم هحتجزَى فٍ انتظار  ،حاء العالم حَث تفَد التقدَرات بأى هناك هلَوى طفل علً اْقل هحروم هى الحرَة  فٍ جهَع أى

لٗستزادة .  2012َناَر  24إلً  23فٍ الفترة  هى  ََناوقد جرت الهشاورات فٍ ؾ. واؼلبهم بسبب ارتكاب جرائم بسَطة، هحاكهتهم
 :انظر الهوقع اٖلكترونٍ التالٍ 

     www.un.org/ge/search /view -doc -asp ?symbol =A/HRC/21/25&referer =http://daccess-dds -ny -
un -org /do 
/UNDOC (10.5.2014-19:40).  

2 www –un-org/ga/search / view –doc –asp ?symbol =a/66/227 §refer = http =unterm –un org 
/DGAACS 
.msf/8fa 9  (20/06/2014 -18.00). 
3 - Idem. 
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ٔق ٓاصر الخهضي ؤظل مً ْؤلاباٙل الك٩اْ ً ْ. لالهتها٧اث  ْالخهضي لالهخهاٝ  ؾبُال ْحٗض الٗى٠، لخ غ جًمّن  الخ٣ٍغ
ٓظحهُت  اإلاباصت مً خؼمت ٘ اإلاسههت الخ     .آلالُاث َظٍ بىاء زُى لدؿَغ

 ؤلا٢لُمُت اإلاىٓماث  م٘ الخٗاْنق:  الشاوي  اإلاُلب 

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة لؤلمم الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل بحن الخٗاْنق ٨ًدس ي  ؤلا٢لُمُت ْاإلاىٓماث ألَا

ٍغ إلاا هٓغا زانت ؤَمُت
ّن
ٞٓ ْعاث ٞغم مً ألازحرة َظٍ ج  َْكمل. ْالخىُٟظ اإلاخابٗت ْآلُاث ْاإلاباصعاث الاؾتراجُجُت للمكا

ْبا مجلـ الخٗاْنق ْع ٨ُت الض٫ْق ْمىٓمت ؤ ٣ي ْالاجداص الٗغبُت الض٫ْق ْظامٗت ألامٍغ . جباٖا ؤلاٍٞغ

ْعاث:  ألا٫ْق الٟٕغ  ْبا مجلـ م٘  الاؾتراجُجُت اإلاكا ْع   ؤ

ٟا٫، يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل هٓم ٓمت م٘ بالخٗاْنق ألَا ْبا،  ْمجلـ الجرٍْج خ٩ ْع ْعة ؤ  مكا

ٓهُٓ في  اظخمإ ٣ْٖض اإلاضاعؽ، في للٗى٠  الخهضي بكإن الختراء م٘  في ْالختراء الؿُاؾاث ْايعي ظم٘ خُض ،2011 ً

ا ْؤ٧اصًمُحن، اإلاضوي اإلاجخم٘ ْمىٓماث الخٗلُم مجا٫ ْعة ٞإ٢ْغ    :  هي ؤبٗاص زمؿت جغاعي  اؾتراجُجُت  مكا

ٓعَا ْحكاع٦ُت قاملت اؾتراجُجُاث  حصجُ٘  الخُاة في اإلاهلخت ؤصخاب ٧ْل ألاؾغ بقغا٥ بلى ْحؿعى الُٟل، مد

ٍٓغ الضعاؾُت، ِ  ْم٩اٞدت اإلاىاهج ْجُ
ّن
 .اإلاجخم٘ في الدؿل

ٓاصي بةوكاء الُٟل م٘ الدكاع٥ ٓعة ْبغامج مضعؾُت ه  الجزاٖاث، خل بٛغى الٓؾاَت ْمؿاعي ألا٢غان، بحن  اإلاك

ٟا٫ ْبقغا٥  .الخإصًبُت ؤلاظغاءاث ْفي اإلاضعؾُت اإلاجالـ في ألَا

ٟحن اإلاضعّنؾحن صٖم ٓاعص باإلاِاعاث ْاإلآْ غ ال٨ك٠ بٛغى الالػمت ْاإلا
ّن
ٟا٫ ْصٖم الٗى٠، ٖالماث ًٖ اإلاب٨  ألَا

ٓاجُت التربُت ٖلى ْالخضٍعب للخُغ، اإلاٗغّنيحن  .للُٟل اإلا

 .اإلاجا٫ َظا في ْالبدٓر البُاهاث صمج 

ٓهُت الخماًت ٦ٟالت  ٓاهحن ؾً زال٫ مً لؤلَٟا٫ ال٣اه ِ جمى٘ ٢
ّن
ٟا٫ مٗا٢بت ْجدٓغ الدؿل  .اإلاضاعؽ في  ألَا

ض ٢ْض
ّن
ْبا مجلـ ماؾؿاث م٘ الخٗاْنق الخام اإلامشل َْ ْع  للؿُاؾاث  مىخضًاث في مكاع٦خّ زال٫ مً ؤ

ْلذ التي الاؾتراجُجُت ٔق اظخماٖاث في ْقاع٥ نالخُخّ، مً ٖىانغ جىا ْبا بىاء"  اؾتراجُجُت اٖخماص بلى ؤصث ؤزغ ْع  مً ؤ
ٟا٫ ؤظل ٓٞمتر في ْقاع٥،. ؤؾاؾُا قاٚال الٗى٠ مً الُٟل خماًت حٗختر ْالتي ،2010 بلى 2009 مً  للٟترة"  ْبهم ألَا  ه

ٓظحهُت، مباصت اٖخماص بلى ؤصث ٖملُت في ،2009 ُعي ماجمٍغً في ْقاع٥ ج ٔق ٞع ها اإلاؿخٓ ٟا٫ لخماًت زهّن  الٗى٠ مً ألَا
ٔق آلُاث ْبوكاء  الخام اإلامشل م٘ قغا٦ت بوكاء بلى ْصٖا     .الك٩اْ

 

 

                                                           
1 - A/HRC/16/56,p2. 
2 - www .un.org/ga /search / view –doc. asp ?symbol= A/65/262 & referer = http ://unterm. un.org 
/DGAACS /unt (14/05/2014- 18 :15). 

3 - Idem . 
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٨ُت الض٫ْق مىٓمت م٘ الخٗاْنق:  الشاوي الٟٕغ   ألامٍغ

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل قاع٥ ( 2009 ؾبخمتر لُما) ٖكغ الشاوي ؤلا٢لُمي اإلااجمغ في ألَا
٩ا لض٫ْق ٨ُت الض٫ْق مىٓمخّ هٓمخّ الظي ْاإلاغا٣َحن لؤلَٟا٫ اإلاسهو الالجُيُت ؤمٍغ ٨ُت البلضان ْمِٗض  ألامٍغ  ألامٍغ

ن ؼ ٢ْض. الُٟل لكْا
ّن
ٟا٫ خ١ٓ٣ق بٖما٫ بلى الغامُت الٗامت الؿُاؾاث ٖلى ع٦  الٗى٠، مً خماًتهم طل٪ في بما  ألَا

غ مخابٗت بلى ْؾعى ٓبت بكإن الخ٣ٍغ ٨ُت اللجىت ًٖ الهاصع ْاإلاغا٣َحن  لؤلَٟا٫ ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣ق  البضهُت ال٣ٗ  ألامٍغ
ً خُض ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ٓهُا خٓغا جًمّن دا ٢اه ٓبت اؾخسضام مً نٍغ  للمى٘، الالػمت الخضابحر ْاٖخماص البضهُت ال٣ٗ

ت مجالـ إلوكاء الترٍْج ٖلى اإلاباصعة َظٍ ؾاٖضث ٢ْض. الٗىُٟت ْٚحر الاًجابُت البضاثل ْحصجُ٘ ىُت اؾدكاٍع  مً َْ

ٟا٫ مكاع٦ت ٖلى ماؾس ي  َاب٘ بيٟاء ؤظل   .ال٣غاعاث اجساط في ألَا

ٍ الظي الخسُُُي الاظخمإ في قاع٥ ٦ما ٩ا ٕٞغ ؤٖضّن بي ْمىٓمت الالجُيُت ؤمٍغ  ؤظل مً الٗاإلاُت للخغ٦ت الخاب٘ ال٩اٍع

ٟا٫ ٨ُت للجىت الخاب٘ الُٟل بد١ٓ٣ق اإلاٗجي اإلا٣غعق  بلُّ ْاهًم ،2009 صٌؿمتر في اإلاى٣ٗض ألَا  خُض ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ق ألامٍغ

غاٝ اج٤ٟ ٗاث   اٖخماص بلى جغمي  ب٢لُمُت ٖمل زُت اهتهاط ٖلى الشالزت ألَا ٟا٫ يض الٗى٠ ؤق٩ا٫ ٧ل جدٓغ حكَغ   .ألَا

  الٗغبُت الض٫ْق ظامٗت م٘ الخٗاْنق:   الشالض الٟٕغ

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة لؤلمم الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل قاع٥ ُ٘ الاظخمإ في ألَا ٔق ٞع  للجىت اإلاؿخٓ

ُت ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗىُت الٟٖغ ٓهُّ في الٗغبُت، الض٫ْق لجامٗت الخابٗت ألَا ضم ْاؾخٗغى ، 2010 ً  خ٣٣خّ الظي الخ٣ّن
ٓاعصة الخٓنُاث جىُٟظ في اإلاىٓمت َظٍ ا التي الضعاؾت في ال ؼ بٛغى اإلاخدضة ألامم لهالر اإلاؿخ٣ل الخبحر ؤهجَؼ  حٍٗؼ

جي الهُٗض ٖلى اإلاخابٗت ْعة ٞٗالُاث في قاع٥ ٦ما. الَٓ ٓلت للجىت ٖكغة الشامىت الض  الخاؾ٘ ْالاظخمإ الٗغبُت الُٟ

ٟا٫ يض الٗى٠ ٠٢ْ للجىت ٓهُّ في الٗغبُت، الض٫ْق لجامٗت الٗام ألامحن بم٣غ ألَا عة بلى ْؤقاع ،2012 ً  بٖضاص يْغ
ٍٓغ مكتر٦ت اؾتراجُجُاث ٟا٫ ْجإَُل اإلاضاعؽ في اإلاىاهج لخُ ض اإلاؿلخت، الجزاٖاث ضخاًا ألَا ِّن  التي ال٣ًاًا بٓي٘ ْحٗ

ٓص ٢مت ٖلى  اإلاىخضًاث َظٍ زال٫ َغخذ     .ؤٖمالّ ظض٫ْق بى

٣ي الاجداص م٘ الخٗاْنق:  الغاب٘ الٟٕغ   ؤلاٍٞغ

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة لؤلمم الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ٣ٖض ى م٘ اظخماٖا ألَا ّٓن ٣ي الاجداص مٟ  ؤلاٍٞغ

ن ٣ُت الختراء لجىت ْعثِـ الاظخماُٖت للكْا ٓٞمتر في ْعٞاَّ، الُٟل بد١ٓ٣ق اإلاٗىُت ؤلاٍٞغ  الدصجُ٘ بٛغى ،2009 ه
ٓخُض الُٟل بد١ٓ٣ق مٗىُت مؿخ٣لت ماؾؿاث تهُئت ٖلى ٓماث ؤهٓمت ْج  يض الٗى٠ بكإن  الَٓىُت ْالبُاهاث اإلاٗل

ٟا٫ ٣ُت  الختراء للجىت  ب٢لُمُت  اظخماٖاث في ْقاع٥. ألَا م ْ ؤلاٍٞغ ّٖن  الؿُا١، َظا في هاظٗت ؾُاؾاث بٓي٘ مباصعاتها ص
ا َؼ ّٟن ْعق ؤصاء ٖلى ْخ ٓعي ص ٓاعص الخٓنُاث جىُٟظ بترهامج الضٞ٘ في مد  يض الٗى٠ بكإن  ألاممُت الضعاؾت في ال

ٟا٫ ٓا٢٘ .ألَا ًاء الض٫ْق ٞحها حٗتزم ظضًضة مغخلت في ًإحي الخيؿ٤ُ َظا ؤن ْال ٣ي الاجداص في ألٖا  بٗض بُٖاء ؤلاٍٞغ

                                                           
1 - http://CIDH.coe/view.DOC.jsp?ref=tr&ts=rev2(23.5.2014-18:00).  

2 - A/RES/65/262,9.8.2010 ,§ 100. 
3 - Idem,§108. 
4 - Idem,§111 et 88. 



 2016 مايو :  8العدد    -الثالث العام        

 

  

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

  

 

161 

ٓعق م٘ زانت الُٟل خ١ٓ٣ق ٞحها بما ؤلاوؿان خ١ٓ٣ق ٞحها جغاعى للخىمُت اظخماعي ٓهُت الًماهاث جُ  ْبضء الكإن بهظا ال٣اه
٣ي باإلاُشا١ الٗمل .  1999.11.29 مىظ ْعٞاَُخّ الُٟل لخ١ٓ٣ق ؤلاٍٞغ

ـــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ    الخاجمـ

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ؤصاء ج٣ُُم الِحّنن باألمغ لِـ  بلى بالىٓغ ألَا

ٓصا بظ٫ ؤهّ لّ ًدؿب طل٪، ْم٘. الًخّ  ٞترة ٢ْهغ اإلاىهب خضازت  خكض ؤظل مً ؤنٗضة، ٖضة ٖلى مٗخترة، ظِ
ْلي الضٖم ٟا٫، يض الٗى٠ ْاَغة م٩اٞدت في إلاِامّ الض ٣ض الُاب٘ ٖلى جإ٦ُض َظا ْفي ألَا ّٗن  ْالتي للٓاَغة، ْاإلادكاب٪ اإلا

ت ؤنبدذ ُٖذ ما بطا زانت اإلاجخمٗاث ٧ل في مؿدكٍغ ٟا٫ يض الٗى٠ ؤن مٟاصَا خ٣ُ٣ت ْع ال ًل٣ى ألَا  اظخماُٖا ٢ب

ٓماث لضٔ ؾُاؾُت بعاصة ُٚاب ْل في مباالة ال . إلا٩اٞدخّ الالػمت الخضابحر اجساط في الخ٩

:  الخالُت الخٓنُاث هُغح ٖلُّ، بىاء

ٟا٫ يض بالٗى٠ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ٌؿعى ؤن ًيبػي - ٝ تهُئت ؤظل مً ألَا  إلاٗالجت اإلاالثمت الْٓغ
ٕٓ ٞحها ًىٟهم ال بدُض ْحكاع٦ُت ج٩املُت  م٣اعبت ٤ْٞ الٓاَغة اع ًٖ اإلآي  مغاٖاة م٘ الُٟل خ١ٓ٣ق  لخماًت الٗام ؤلَا

ٓاعصة ألاخ٩ام ْلُت  اله٥ٓ٩ في ال ٕٓ الهلت طاث الض .  باإلآي

عة - ُٟت جضُٖم يْغ ل ٖمل بٍٟغ٤ الخام اإلامشل ْْ ٓماث  بعقاص بٛغى الخ٣ىُت اإلاؿاٖضة زضماث لخ٣ضًم مَا  الخ٩
ٓاعصة الخٓنُاث لخىُٟظ ألاؾالُب ؤًٞل بلى ٫ٓق ألاممُت الضعاؾت في ال ٕٓ خ ٓاعصة لاللتزاماث الامخشا٫ ْػٍاصة اإلآي  في ال

ْلُت اله٥ٓ٩  .الُٟل خ١ٓ٣ق بدماًت الخانت الض

عة - ٍٓغ يْغ ٓنق الٓاَغة، لغنض ٖاإلاُت قب٨ت بوكاء زال٫ مً لضًّ ألاصاء جُ  ما زال٫ مً لّ صاٖمت  آلُت بمشابت ج٩
ٍٓٞغ ٓماث مً ج ا ْجدلُلِا، الٓاَغة، بكإن مٗل  . بكإجها  ْؤبدار صاعؾاث ْبٖضاص ْوكَغ

 . الٓاَغة  مٗالجت في  الجيؿاهُت اإلاؿاثل ؤَمُت الخؿبان في الخام  اإلامشل  ًً٘ ؤن ًيبػي -

عة - ٟا٫ يض الٗى٠ بكإن البُاهاث جدؿحن يْغ  . لالجها٫ ؾازً زِ ْي٘ زال٫ مً ألَا

ٓاتها ٖلى للؿحر الض٫ْق ْجدٟحز الٓاَغة ٖلى لل٣ًاء ؤلاًجابُت بالخجاعب الخٍٗغ٠ -  .زُ

ٓم ٢ًاجي هٓام بعؾاء ٖلى الض٫ْق جدٟحز -  .الُٟل خ١ٓ٣ق اخترام لًمان بنالخُت م٣اعبت ٖلى ٣ً

ٓظُّ - ٟا٫ جيكئت  في ألاؾغة ٖلى التر٦حز هدٓ الخام اإلامشل مِام ج ، ألَا  ٖملُت بخٗمُم  الٛغى، لِظا ْالايُإل

ُٖٓت الخش٠ُ٣  . الٗى٠ مً الخالُت ْالخإصًب الاهًباٍ ؤؾالُب بإًٞل ْالخ

ٍٓل - ٓٞغة ال٣ضعاث ٖلى الخٗ ٓمُت، ٚحر اإلاىٓماث الؾُما اإلاضوي اإلاجخم٘ لضٔ اإلاخ  ال٣ُام ؤظل مً مِٗا ْالخيؿ٤ُ الخ٩

ْاع ٦ُٓت ؤهماٍ ٖلى جىُٓيق التي اإلاماعؾاث ًٖ الخسلي ٖلى اإلاجخم٘ جدٟحز في بًجابُت بإص ٟا٫ يض ٖىُٟت ؾل  .ألَا

ْعٍت اظخماٖاث جسهُو       -  بيخاثج الخام اإلامشل بَإل بٛغى الخسههاث مسخل٠ مً ألا٧اصًمُحن م٘ ص
ٓعاث ْجضاُٖاث بالٓاَغة الخانت الضعاؾاث ٓلٓظُا بٟٗل اإلاجخمٗاث ٧ل في الخانلت الخُ  ٖلى ْاو٩ٗاؾِا الاجها٫ ج٨ى

 . الٓاَغة َظٍ
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٫ٓق ْصعاؾاث ؤبدار بةهجاػ  اإلاخٗل٣ت الخام اإلامشل مِام ؾُا١ في - ٟا٫ يض الٗى٠ خ  في ًً٘ ؤن ًيبػي ألَا
ل اظخماُٖت، باٖخباعاث ًغجبِ للٓاَغة ألاؾاس ي اإلاهضع بإن الخؿبان

ّن
ا حٗم٤ُ في ْالخ٣الُض الٗاصاث ْجخضز  لظل٪. آزاَع

ٓلي ؤن ًيبػي  الصخهُاث ؾُما ال الجماَحر في الخإزحر ٖلى ْال٣اصعة الٟاٖلت الاظخماُٖت لؤلَغاٝ زانت ؤَمُت ً
٧ٓاث حُٛحر ٖلى اإلاجخم٘ جدٟحز في ٖلحهم ًلْالخٗٓ الضًً، ْعظا٫ ْالٟىاهحن ال٩اعػماثُت  اإلاماعؾاث ًٖ بالخسلي الؿل

ٟا٫ الًاعة ٓباث ؤلاهار ْزخان الجيس ي ٧الٗى٠ باأَل ٓطظُت اؾتراجُجُاث ْبٖضاص ال٣اؾُت، ْال٣ٗ  ٖملُت ْجضابحر هم
 .اإلاُُٗاث جل٪ جغاعي

ٓظحهُت مباصت بٖضاص - ٟا٫ م٩اهت جغاعي ٖالمي هُا١ طاث ج ٓنق  الاظخماعي الٓؾِ ْفي ألاؾغة صازل ألَا  بمشابت ْج٩

ٓم ؤعيُت ُٗت ؤلانالخاث ٖلحها ج٣ ٟا٫ يض الٗى٠ ؤق٩ا٫  لجمُ٘ اإلاُل٤ الخٓغ ٢اٖضة بعؾاء بلى الغامُت الدكَغ . ألَا
م ؤن اإلاؿخهٓب ٞمً ْباإلا٣ابل ّٖن م الخُغ ٢اٖضة جض غ ألاٞٗا٫ جل٪ بخجٍغ ٓباث ْج٣ٍغ  ٖضم لًمان  بكإجها عاصٖت ٣ٖ

. ال٣ٗاب مً الٟاٖلحن بٞالث

ْعق ٨ًخمل ال -  اإلاضٔ ٖلى اظخماُٖا، بصماظِم ْبٖاصة الطخاًا إلاؿاٖضة آلُت ْي٘ مً جم٨ً بطا بال الخام اإلامشل ص
ٍٓل، ٓة ٨َظا بإن الخؿبان في ألازظ م٘ الُ  ؤظُا٫ حٗا٢ب ًٖ الىاظمت  الالؤمً خاالث الض٫ْق ججىِب في حؿاَم زُ
ٓاهُت عة ٌٗجي مما ؤلاوؿاوي ألامً م٣خًُاث يمً ْبصعاظِا ٖىٟ ٟا٫ بدماًت الخانت الاوكٛاالث بصماط يْغ  مً  ألَا

. الكاملت  الخىمُت زُت نلب في الٗى٠
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ق

: الاخخـاؾ الخىميلي للمحىمت الجىائيت الدوليت
الخىفيم بين الخفاظ ؽلى طيادة الدولت، وؽدم إفالث اإلاجسمين مً اإلاالحلت واإلاظائلت 

 -جيزي وشو -حامؾت مىلىد مؾمسي ، وليت الخلىق والؾلىم الظياطيت، مىلىدألاطخاذ ولد ًىطف 

                                                                   

 

« Tel qu‟il est consacré par le Statut, le principe de complémentarité assure un équilibre 

entre, d‟une part, la primauté des poursuites engagés par les autorités nationales par rapport à 

la Cour pénale internationale  et, d‟autre part, l‟objectif du Statut de Rome  de « mettre un 

terme à l‟impunité »1. 

 

: م٣ضمــت

ٕٓ ٌٗختر ْلُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام مٓي ٖٓاث ؤ٦ثر مً الض ٓلِا صاعث التي اإلآي  مىا٢كاث خ

ٖٓت ٖم٣ُت ًاء ٢بل مً ْمخى ٢ُٓ٘ ٢بل ألٖا ما في اإلاد٨مت مُشا١ ٖلى الخ ما٫ قِضث ٣ٞض ، ْع ت ألٖا  الؿاب٣ت الخدًحًر
خماص ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام اٖل ٓصا الض الث ظِ ٓص بحن اجٟا١ نُٛت بًجاص اؾتهضٞذ ْمدا ٞٓ  اإلاكاع٦ت ال

٫ٓق ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٖال٢ت خ  مد٨متي بمىذ ؤلاق٩ا٫ َظا خلَوق ٢ض ألامً مجلـ ٧ان ٞةطا ، الَٓىُت باإلادا٦م الض

ٓٚؿالُٞا ْاهضا ؾاب٣ا ً جي، ال٣ًاء م٘ اإلاتزامً الازخهام ْع ق ، للمد٨مخحن ألاؾب٣ُت قٍغ بلى باإلياٞت الَٓ
َو
 ؤن بال

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بلى ألاؾب٣ُت قٍغ بُٖاء بإن قٗغث خُض الض٫ْق مً ال٨شحر مساْٝ ؤزاع ألاؾب٣ُت قٍغ  صْنق الض
جي ال٣ًاء بحن ظضًضة ٖال٢ت بًجاص مً البض ٧ان لظا ؾُاصتها، مً ًيخ٣و اإلادلي ال٣ًاء  الجىاثُت ْاإلاد٨مت الَٓ

ْلُت، ٤ُٞٓ ْطل٪ الض ْلى مؿإلخحن، بحن بالخ ْلت، ؾُاصة ٖلى الخٟاّ ألا  اإلاالخ٣ت مً اإلاجغمحن بٞالث ٖضم ْالشاهُت الض
ْص هي ما طل٪ ٖلى بىاء. ْاإلاؿاثلت جي الجىاجي ال٣ًاء ازخهام بحن الٟانلت الخض  للمد٨مت الٗالمي ْالازخهام الَٓ
ْلُت الجىاثُت ق مداعبت في الض ٓعة الجغاثم ؤقضّن  ؟ زُ

                                                           
1- Voir: Le Procureur c.Germain Katanga  et Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire n° ICC-01/04- 01/07OA8, 
Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la Décision de première instance II, le 12 
juin 2009, concernant la recevabilité  de l’affaire, 25 septembre 2009 , par. 84.  

 .19، ص 2007نبَل صقر، وثائق الهحكهة الجنائَة الدولَة، دار الهدي، عَى هلَلة، الجزائر، : أنظر -2
أوعباس فاتح، التطورات الراهنة للقانوى الدولٍ الجنائٍ، هذكرة لنَل شهادة الهاجستَر فٍ القانوى الدولٍ لحقوق : راجع  -3

 .108، ص 2003، جاهعة هولود هعهرٌ، تَزٌ وزو ، أنساى، كلَة الحقوق
إى هذا الهزج طرح عدة هسائل لعل أههها هسألة تنازع اٖختصاص، فقد َكوى هذا التنازع سلبَا بهعنً أى كل جهة قضائَة   -4

سك ترفض النظر فٍ الدعوي الهعروضة بدعوي عدم اٖختصاص، وقد َكوى التنازع اَجابَا بهعنً كل جهة قضائَة تتم
الذٌ ( هبدأ سَادة القانوى الدولٍ علٍ القانوى الوطنٍ)باختصاصها للنظر فٍ الدعوي الهعروضة، وَحل هذا التنازع باٖعتهاد علً 

َعنٍ إضعاؾ هفهوم السَادة وإعطاء اْولوَة للقواعد الدولَة، بهعنً تهنح هنا اْولوَة للهحكهة الجنائَة الدولَة حتً ولو كانت ذات 
عبد القادر : ، وهو ها أكدته الهادة التاسعة هى نظام النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة لَوؼوسٗفَا سابقا، انظرصبؽة ظرفَة

 .182، ص 2007البقَرات، العدالة الجنائَة الدولَة، هعاقبة هرتكبٍ الجرائم ضد أنسانَة، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، 
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ت اللجىت ؤٖما٫ بضؤ مىظ ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت بةوكاء الخانت الخدًحًر  ْظٓب ٖلى قضًضا الض٫ْق خغم ٧ان الض
 هُا١ في ًضزل ما ٖلى ال٣ًاثُت ؾلُتها مماعؾت في خ٣ِا مً طل٪ ٖلى ًترجب ْما ب٢لُمِا ٖلى الض٫ْق ؾُاصة مبضؤ اخترام

ْلُت ظغاثم مً الؿلُاث َظٍ عة ٖلى الخغم جم زم ْمً ، ص ْلى،: مك٩لخحن ججىب يْغ  الجىاثُت اإلاد٨مت ج٣ٓى ؤال ألا
ْلُت ْالشاهُت الض٫ْق ؾُاصة مً جيخ٣و ؤْ الض ٓص حٗخمض التي آلالُت تهضص ؤال ، ْلت الجِ  الَٓىُت ألاهٓمت بَاع في اإلابظ

ٗاث لهُاٚت ْلُت الجغاثم مغج٨بي مٗا٢بت ؤظل مً مىاؾبت حكَغ   .ٖالمي ازخهام بم٣خط ى الض

ال  :الخ٨مُلي الازخهام مبضؤ اٖخماص/ ؤ

ق ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ؤ٦ضَو  مً( 6) ال٣ٟغة في ٖلُّ اإلاىهٓم الخ٨مُلي الازخهام مبضؤ ٖلى الض

ْلت ٧ل ْاظب بإن»  بٗباعة ألاؾاس ي الىٓام صًباظت  الضًباظت مً( 10) ْال٣ٟغة ، «...الجىاثُت ال٣ًاثُت الًتها جماعؽ ؤن ص
ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤن جا٦ض بط» : بٗباعة ٓظب اإلايكإة الض ٓنق ألاؾاس ي الىٓام َظا بم الًاث م٨ملت ؾخ٩  ال٣ًاثُت لل

. «الَٓىُت الجىاثُت

ْلى اإلااصة ٖلُّ ؤ٦ضث ٦ما  ،10 ال٣ٟغة الضًباظت في ْعصث التي الٗباعاث طاث ج٨غاع زال٫ مً  ألاؾاس ي الىٓام مً ألا
ْلى، ْاإلااصة ٍٓت حُٗي التي ألا ْل جي لل٣ًاء الخامؿت اإلااصة في ٖلحها اإلاىهٓم الجغاثم م٩اٞدت في ألا  اإلاد٨مت ٖلى الَٓ

ْلُت الجىاثُت ٓنق بدُض ، الض ْعَا ٩ً ْلى م٨مال ص . لؤل

جي ال٣ًاجي الازخهام جغبِ التي ٞالٗال٢ت ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بازخهام الَٓ  ج٨مُلُت ٖال٢ت هي الض
ٓنق اإلاد٨مت الزخهام باليؿبت  ْاخخُاَُت ٍٓت ٞخ٩ ْل جي ال٣ًاء الزخهام ألا  مً الخ٩امل مبضؤ ٌٗختر خُض.  الَٓ

ت اإلاباصت ٍَٓغ ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت هٓام جد٨م التي الج  .  الغثِؿُت مالمدّ ؤخض ٍْمشل الض

                                                           
 أى إلً الوفود بعض فقد ذهبت التحضَرَة اللجنة قبل هى بحثه أثناء فٍ طوَلة هناقشات أثار قد كاى التكاهل هبدأ أى الهٗحظ  -1

 بأداء َتعلق فَها الهبدأ علً الهترتبة العهلَة لّثار عام هناك فهم َكوى أى وفضلت هحدد ؼرض أٌ َخدم لى للهبدأ التجرَدٌ التعربؾ
هباشرة  صلة لها اْساسٍ النظام هشروع هى هعَنة أحكام تجهَع فٍ فائدة هناك أى اِخر ورأي بعضهم لعهلها، الدولَة الجنائَة الهحكهة

 الهحكهة بَى التكاهلَة العٗقة" الناَؾ،  حسَى هحهد لؤٌ: القضائَة، راجع والهساعدة بالهقبولَة الهتصلة اْحكام هثل التكاهل بهبدأ
 .533، ص 2011الثالث، العدد ،27 الهجلد والقانونَة، اٖقتصادَة للعلوم دهشق جاهعة ، هجلة"الوطنٍ الدولَة والقضاء الجنائَة

، الهجلة الدولَة للصلَب اْحهر، هختارات هى أعداد "اٖختصاص القضائٍ التكهَلٍ والقضاء الجنائٍ الدولٍ"أوسكار سولَرا،  2 -

 . 167، ص 2002
3- Flavia  Lattanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des États », in 
Revue Générale du Droit International Public, N°2, 1999, pp. 430-431 . 

 فقد اْساسٍ، النظام هواد هشروع هى هادة فٍ تجسَده أو الدَباجة فٍ التكاهل لهبدأ أشارة َنبؽٍ كاى إذا ها بهسألة َتعلق فَها   -4
 فٍ أشارة هجرد أى اْول، َري خٗؾ علً والثانٍ فقط، الدَباجة فٍ الهبدأ هذا إلً بأشارة اٖكتفاء إلً اْول َذهب :رأَاى ُطِرح

 هى هادة فٍ إلَه إشارة اْقل علً أو للهبدأ تعرَؾ َوجب إَراد الذٌ اْهر الهوضوع أههَة إلً نظراً  كاؾٍف  ؼَر الهبدأ لهذا الدَباجة
 التكاهل هبدأ أههَة حول شك أٌ َبدد أى شأنه هى القبَل ذلك هى حكهاً  أى وذكر الجزء اٖفتتاحٍ، فٍ تكوى أى لَفض اْساسٍ، النظام

وردت  كها الدَباجة، فٍ التكاهل لهبدأ أشارة وردت فقد َسود أى الثانٍ للرأٌ النهاَة فٍ قدر وتفسَرها، وقد الٗحقة الهواد فٍ تطبَق
 .534الناَؾ، الهرجع السابق، ص  حسَى هحهد اْساسٍ، لؤٌ النظام هى اْولً الهادة فٍ أشارة

 . 74، ص 2008نصر الدَى بوسهاحة، الهحكهة الجنائَة الدولَة، شرح اتفاقَة روها هادة هادة، الجزء اْول، دار هوهة،  -5
، هجلة "-دراسة هقارنة -النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة وهدي تعارضه هع أحكام الدستور الكوَتٍ"عادل الطبطبائٍ،   -6

 .18، ص 2003الحقوق، جاهعة الكوَت، السنة السابعة والعشروى، العدد الثانٍ، َونَو، 
7- Luigi Condorelli, « La Cour pénale internationale : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli…», in 
Revue Générale du Droit International Public, N°1, 1999, pp.7-21. 
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ٓنق ـ اإلاد٨مت ـ ٞةجها ، للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام بم٣خط ى ؤهّ بمٗجى  الىٓام ٞٗالُت مضٔ في بالبذ مسخهت ج٩
جي ال٣ًاجي  لضٞ٘ اإلاٗاًحر َظٍ بصعاط جم ؤهّ بلى ؤلاقاعة ْججضع ، ازخهانّ يمً جضزل التي الجغاثم مخابٗت في الَٓ

.  مِٗا الخٗاْنق ْبالخالي للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام بلى الاهًمام بلى الض٫ْق

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام ب٢غاع مترعاث ؤَم ْمً : هجض الض

 :اإلاكاع٦ت الض٫ْق مٗاعيت ٖلى الخٛلب

ما ماجمغ في اإلاكاع٦ت الض٫ْق ؤٚلبُت عؤث جي لل٣ًاء الازخهام مىذ ؤن ْع ٍٓت الَٓ ْل ْلي الجىاجي ال٣ًاء ٖلى ٦إ  الض
غاٝ الض٫ْق ؾُاصة ٨ًٟل الضاثم ْلي اإلاجخم٘ ٞكل في الؿبب هي الؿُاصة ٣ٗٞبت ألاؾاس ي، الىٓام في ألَا  بوكاء في الض

ْلي ظىاجي ٢ًاء    .اإلاايُت ؾىت ْألاعبٗحن الخمؿت َُلت صاثم ص

 :ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث مداعبت

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام خغم خُض  ٓعة الجغاثم ؤ٦ثر ٖلى الىو ٖلى الض  اإلاجخم٘ هٓغ في زُ
ْلي، ْلُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام ب٢غاع ٞخم ؤلاوؿاهُت، ٖلى الؿلبي ألازغ لِا ٧ان ْالتي الض  ٦ذجغ الض

ما هٓام في ؤؾاؽ ٓلت ْع  ال٣ًاثُت الؿلُاث عجؼ زبذ ما خالت في ْطل٪ ، ال٣ٗاب مً الجغاثم مغج٨بي بٞالث صْنق للخُل
ٓا٫ مً خا٫ بإي ًم٨ً ٞال آلزغ، ؤْ لؿبب مجغمحها مخابٗت ًٖ الَٓىُت ٍٓ إلاا ظؼاء صْنق اإلاجغمحن َاالء جغ٥ ألاخ  ؤلخ٣

 .  باإلوؿاهُت يغعق مً

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بحن الخىإػ جٟاصي  : الَٓىُت ْاإلادا٦م الض

ْلي الجىاجي ال٣ًاء بحن الخ٩امل ظاء جي الجىاجي ْال٣ًاء الضاثم الض  خُض بُجهما، ًدهل ٢ض جىإػ ؤي لٌٟ الَٓ
الًت الازخهام َظا ؤُٖى جي لل٣ًاء ألانلُت ال ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام لُب٣ى الَٓ  لِا ًى٣ٗض ال اخخُاَُا الض

                                                                                                                                                                                     
، هجلة اْهى والقانوى، جاهعة آل البَت، اْردى، العدد "الهٗهح الرئَسَة للهحكهة الجنائَة الدولَة"هعتصم خهَس هشعشع،  -1

 .225، ص 2001، اْول، السنة التاسعة، َولَو
 َعد ٖ الدولَة الجنائَة الهحكهة فاختصاص الهحكهة، فٍ نظام اْساسٍ الحجر الدولَة الجنائَة للهحكهة التكهَلٍ اٖختصاص َعتبر  -2

 الهحكهة إنشاء هعاهدة  علً الدول هى العدَد صادق لها الفكرة هذه ولوٖ له، هكهل هو وإنها القضائٍ الوطنٍ اٖختصاص عى بدَٗ
الهاجستَر فٍ  شهادة لنَل هقدهة الوطنَة، هذكرة الهحاكم هواجهة فٍ الدولَة الجنائَة نزار، الهحكهة عهروش: الدولَة، انظر الجنائَة
 .75، ص 2011، 1الجزائر جاهعة عكنوى،  ،بى الحقوق الدولَة، كلَة العٗقات  الدولٍ القانوى

3- Antonio Cassese, «The Statute of the International Criminal Court: Some preliminary reflections», 
The European Journal of International Law, Vol.10, N°1, 1999, p.159. 
4- Flavia Lattanzi, op.cit., p.442. 

 .76نزار، الهرجع السابق، ص   عهروش  -5
6-Voir: Karin N. Calvo-Goller, La procédure et la jurisprudence de la cour pénale internationale, 
éditions Lextenso, Paris, 2012,  p.109 

 اْول حول الدولٍ الهلتقً هجلة ،" تكاهل أم تنازع الوطنٍ، الجنائٍ والقضاء الدائم الدولٍ الجنائٍ القضاء"  عواشرَة، رقَة   -7
 خَضر جاهعة  هحهد السَاسَة، والعلوم الحقوق كلَة اْول، العدد التشرَع، حركة علً وأثره الجزائَة الهادة فٍ القضائٍ اٖجتهاد
 .158ص   ،  2004 هارس 17 -16الجزائر،  بسكرة،

 جهة كل تنكر أى السلبٍ، وهٍ التنازع :هى التنازع نوعَى إلً هختلفتَى قضائَتَى جهتَى بَى اٖختصاص فٍ التنازع َنقسم   -8
 قضائَة جهة كل تدعٍ أى اَٖجابٍ، وهٍ العدالة،  التنازع إنكار بصدد لنكوى هعَنة علً جرَهة القضائٍ اختصاصها قضائَة

 .اْعم فٍ الؽالب هختلفَى قضائََى حكهَى وجود إلً َؤدٌ ها الوطنَة لقوانَنها وفقا هجرم علً سلوك القضائٍ اختصاصها
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جي الجىاجي ال٣ًاء ٖلى ًخٗظع التي الجغاثم بمىاؾبت بال ط بما ٞحها، الىٓغ الَٓ الًت ًٖ الجغاثم َظٍ لخْغ  ال٣ًاثُت ال
ٍ ٣ْٞا الجغاثم بهضٍ الايُإل في خ٣ِا ًٖ جىاػلِا ؤْ الجاوي مالخ٣ت بم٩اهُت لٗضم ؤْ الَٓىُت للمدا٦م  ظاء التي للكْغ

ما هٓام بها   .ْع

 : ٖاصلت مدا٦مت اإلاجغمحن مدا٦مت بلى الَٓىُت ال٣ًاثُت الؿلُاث صٞ٘

ْعق بن  ْلُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام مىدّ الظي الغ٢ابي الض  َظٍ ًضٞ٘ الَٓىُت اإلادا٦م ٖلى الض
 بلى الؿعي ْٖضم الجغاثم، َضٍ مغج٨بي ْمٗا٢بت ظضًت بهٟت ؤعايحها ٖلى اإلاغج٨بت الجغاثم في الخد٤ُ٣ بلى ألازحرة

٦ُٓاتهم ٖلى الخُُٛت َٓا التي ؾل ٓعة ألاقض الجغاثم مً حٗض ْالتي اعج٨ب ٓاء زُ ٔق ٖلى ؾ ْلي ؤْ الضازلي اإلاؿخٓ  ْبظل٪ .الض
ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء ٞإَمُت ْعَا خ٣ُ٣ت في لِـ الض ٓة الخ٨مُلي ص  بل ٞدؿب، الخُحرة الجغاثم ٢م٘ هدٓ ٦سُ

ْعَا بخيكُِ الَٓىُت اإلادا٦م ٖلى ؾِى٨ٗـ ْلُت، الجغاثم في بالىٓغ بمِامِا ال٣ُام في ص ٓاٖض ًغس ي ما َْٓ الض ٢ 

 .   الجزحهت الٗضالت

ْص/ زاهُا جي ال٣ًاء ازخهاناث بحن الٟانلت الخض ْلي ال٣ًاء ْازخهام الَٓ : الض

ْص ًغؾم ألاؾاس ي الىٓام في ٖلُّ اإلاىهٓم الخ٨مُلي الازخهام مبضؤ بن   ال٣ًاء ازخهاناث بحن الٟانلت الخض
جي ْلي، ال٣ًاء ْازخهام الَٓ ٓم التي ألاؾاؾُت اإلاباصت ؤَم مً َْٗختر الض ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت ٖلحها ج٣  ْباجبإ الض

ٓنق لً الازخهام في الخ٩امل مبضؤ ْلي ال٣ًاء ٩ً جي ال٣ًاء ًٖ بضًال الض .  مدلّ ًدلّنق ال الَٓ

ما هٓام ٦غؽ ٓح الخ٩امل مبضؤ ألاؾاس ي ْع ْلى اإلااصة في بٓي ٓنق" ؤن ٖلى نغاخت ههذ التي ألا  م٨ملت اإلاد٨مت ج٩

الًاث ْلي ْال٣م٘ ال٣اٖضة، َٓ بطن الضازلي الجىاجي ٞال٣م٘ ، "الَٓىُت ال٣ًاثُت لل  لِاجّ ْجُٟٗال ، الاؾخصىاء َٓ الض
ٍٓت مىدذ ال٣اٖضة ْل جي، الجىاجي لل٣ًاء اإلاد٨مت بها جسخو التي الجغاثم بكإن ْاإلا٣اياة الخد٤ُ٣ في ألا  ًلي زم الَٓ

ْلي الجىاجي ال٣ًاء طل٪ بٗض ْلت ج٣هحر خالت في الض ًِا ؤْ اإلاٗىُت الض ُٟتها الايُإل ٞع  ، الجىاثُت الٗضالت بصاعة في بْٓ
جي، ال٣ًاجي للىٓام جام اجهُاع ٞحها ًدضر التي الخالت في ٦ْظا ٓح ٍِْٓغ الَٓ اثِٟا ؤصائها في   الش٣ت ٣ٞضان بٓي .    لْٓ

                                                           
 .78نزار، الهرجع السابق، ص   عهروش  -1
الجرائم ضد أنسانَة فٍ ضوء أحكام النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة، هنشورات الحلبٍ  بكة، خاىتهر سوسى   -2

 .  10ص  ،2006الحقوقَة، بَروت 
 أصرت  روها هؤتهر فٍ أى الدول نكشؾ أى َهكى فإننا الهحكهة إنشاء خلفَات وأَضاً  اْساسٍ النظام تفحصنا إذا أننا الواقع فٍ   -3

 الدول ، ولكى" الوطنَة الجنائَة القضائَة للوَٖة هكهلة "بعبارة " القضائَة للنظم هكهلة ستكوى الهحكهة أى" عبارة  استبدال علً
أثار  ها وهذا اْعضاء للدول القضائَة السلطة علً رقابة الهحكهة تهارس أى ذلك خٗل هى النقطة وأرادت لهذه هتَقظة كانت الكبري

 .537الناَؾ، الهرجع السابق، ص  حسَى هحهد لؤٌ: راجعكثَرة،  إشكالَات
 .109ص   2006بلخَرٌ حسَنة ، الهسؤولَة الجنائَة الدولَة لرئَس الدولة، دار الهدي، عَى هلَلة، الجزائر،   -4

5-« Il incombe  à la partie ou à l’Etat qui soulève l’exception d’irrecevabilité de démontrer que des 
mesures d’enquête ou des poursuites concrètes ont été entreprises par l’Etat à l’égard de la 
personne mise en cause et par rapport aux actes qui lui sont reprochés par la Cour», Voi: Karin N. 
Calvo-Goller, p.110 
- « Dans l’affaire Lubanga Dyilo, la Chambre préliminaire a rappelé que c’est une condition sine qua 
non « que les procédures nationales englobent tant la personne que le comportement qui font 
l’objet de l’affaire portée devant la Cour », pour qu’une affaire soit jugée irrecevable, voir: Le 
Procureur c.Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n°ICC-01/04-01/06,Décision relative à la requête du 
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٫ٓق البٌٗ صٞ٘ ما َٓ طل٪ ْلٗل  ٓنق ظاء ٢ض الخ٩امل مبضؤ بإن لل٣  ؾلُاث إلاباقغة الاعج٩اػ ه٣ُت بمشابت ل٩ُ
جي ال٣ًاء .   اإلاد٨مت ازخهام هُا١ في جضزل التي الجغاثم جل٪ ٖلى ازخهانّ الَٓ

ْلُت الهٟت ٞةن ْٖلُّ مت الض ٓنق ْخضَا ج٨ٟي ال للجٍغ ٓلت لخ٩ الًت مكم ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت ب  جؼاخم ال ٦ما الض

ق ؤن ًيبػي زم ْمً اإلادلي ال٣ًاء ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ٌٗضّن ْلت امخُاػ مً مؿدشجى ازخهانا الض ٓنق ، الض ٩ٍْ 

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً( 17/1) اإلااصة بِىتها التي الخاالث في بال ألاؾب٣ُت قٍغ لّ  .الض

ٓظب ْلُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً( 17/1) اإلااصة هو ْبم  بىٓغ ًى٣ٗض اإلاد٨مت ازخهام ٞةن الض

ٔق م الضٖٓ ا ٚع : َما خالخحن في الَٓىُت اإلادا٦م ٢بل مً هَٓغ

ٔق في اإلا٣اياة ؤْ الخد٤ُ٣ ججغيق ٧اهذ بطا ْلت الضٖٓ  الايُإل في عاٚبت ٚحر خ٣ا ج٨ً لم ما ٖلحها، الًت لِا ص

. طل٪ ٖلى ٢اصعة ٚحر ؤْ اإلا٣اياة ؤْ بالخد٤ُ٣

ٔق في الخد٤ُ٣ ؤظغث ٢ض ٧اهذ بطا ْلت الضٖٓ ْلت ٢ْغعث ٖلحها ازخهام لِا ص  لم ما اإلاٗجي، الصخو م٣اياة ٖضم الض

بت ًٖ هاججا ال٣غاع ٨ًً ْلت ٚع .  اإلا٣اياة ٖلى خ٣ا ٢ضعتها ٖضم ؤْ الض

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام َُْٗي بت لخدضًض ٖلحها حٗخمض اإلااقغاث بٌٗ الض ْلت ٚع  ج٣ضًم في الض

 ًم٨ً خُض ،(17) اإلااصة مً ْالشالشت الشاهُت: ال٣ٟغجحن زال٫ مً طل٪ ٖلى ٢اصعة ٚحر ؤجها ؤْ للٗضالت اإلاٗجي الصخو

                                                                                                                                                                                     
Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt en vertu de l’article 58,10 février 2006, pars.31- 
37-38. 
- « Dans l’affaire Katanga, il s’est avéré que les procédures en cours contre le suspect engagées en 
République démocratique du Congo ne concernaient pas le comportement visé par le Procureur de la 
CPI dans l’acte d’accusation», voir: Le Procureur c.Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 
Affaire n°ICC-01/04-01/07,Décision du 6 juillet 2007, par .20. 

رابح أشرؾ راضاونَة، الجرَهة الدولَة وضوابط إعهال اختصاصات الهحكهة الجنائَة الدولَة، هذكرة هقدهة لنَل شهادة    -1

 .156 ، ص  2006الهاجستَر قفٍ القانوى والقضاء الدولََى الجنائََى، كلَة الحقوق، جاهعة هنتورٌ، قسنطَنة، 
عبد الفتاح هحهد سراج ، هبدأ التكاهل فٍ القضاء الجنائٍ الدولٍ دراسة تحلَلَة تأصَلَة،  دار النهضة  العربَة ، القاهرة،   -2

 . 31، ص 2001
، الهجلة الدولَة للصلَب اْحهر، هختارات هى أعداد "اٖختصاص القضائٍ التكهَلٍ والقضاء الجنائٍ الدولٍ"أوسكار سولَرا،  -3

 .173، ص 2002
 .هى النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة( أ وب -17/1)الهادة  -4

- « Conformément aux alinéas  a) et b) de l’article 17 -1 du Statut , la question du manque de volonté  
ou de l’incapacité ne doit être examinée que dans l’un des cas suivants : 1) si, au moment de la 
procédure concernant l’exception d’irrecevabilité, des enquêtes ou des poursuites sont menées au 
niveau national, ce qui pourrait rendre l’affaire irrecevable devant la Cour, ou 2) si de telles enquêtes 
ont été menées et que l’état compétent  a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. 
 L’inaction de la part d’un Etat compétent (c’est-à-dire le fait qu’il ne diligente pas d’enquêtes ou de 
poursuites, ou qu’il ne l’ait pas fait) rend une affaire recevable devant la Cour, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa d) de l’article 17-1 du Statut », Voir: Le Procureur c.Germain Katanga et 
Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire n° ICC-01/04- 01/07OA8, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain 
Katanga contre la Décision  de première instance II, le 12 juin 2009 concernant la recevabilité  de 
l’affaire, 25 septembre 2009, pars. 1- 2. 
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بت ٖضم جدضًض ْلت ٚع ْلُت الجغاثم مغج٨بي مدا٦مت في الض جي الزخهانِا ٣ْٞا الض ٓاٞغ الَٓ ٓعق مً ؤ٦ثر ؤْ ْاخض بخ  ألام
:  الخالُت

ٔق ٔق ؤْ بها الايُإل ًجغيق ؤْ باإلظغاءاث الايُإل ظغ جي ال٣غاع اجساط ظغ  مً اإلاٗجي الصخو خماًت بٛغى الَٓ

لُت  (.5)اإلااصة في بلُّ اإلاكاع الىدٓ ٖلى اإلاد٨مت ازخهام في صازلت ظغاثم ًٖ الجىاثُت اإلاؿْا

ٝ َظٍ في ًخٗاعى بما ؤلاظغاءاث في لّ مترع ال جإزحر خضر  .للٗضالت اإلاٗجي الصخو ج٣ضًم هُت م٘ الْٓغ

ّ ؤْ مؿخ٣ل بك٩ل مباقغتها ججغ لم ؤْ ؤلاظغاءاث جباقغ لم  في ًخ٤ٟ ال هدٓ ٖلى مباقغتها ججغيق ؤْ بٓقغث ؤجها ؤْ هٍؼ

ٝ َظٍ  .للٗضالت اإلاٗجي الصخو ج٣ضًم هُت م٘ الْٓغ

ٓم بلى ٌكحران ؤجهما ٖلى ْالشاوي ألا٫ْق الٗىهٍغً جٟؿحر ٍْم٨ً  جإزحر ؤْ اإلاتهمحن، ٞدماًت زمت ْمً الىُت، ؾٓء مِٟ
ٓهُت ؤلاظغاءاث ٓهان ٢ض مؿمى ٚحر ألظل ال٣اه  الٗىهغ ؤما ال٣ٗاب، مً باإلٞالث للمتهمحن حؿمذ التي الٓؾاثل بحن مً ٩ً

ٖٓاث جماعؾِا التي التهضًضاث في بل الؿُاؾُت، الًٍٛٓ في ْخؿب جخمشل ال زاعظُت يٍٛٓ ًٖ ًيخج ٣ٞض الشالض  مجم
ابُت ان بٖا٢ت في ْجدؿبب بَع ٣ت ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث ؾٍغ .  صخُدت بٍُغ

ْلت ٢ضعة ٖضم ًسو ُْٞما ٔق في الىٓغ ٖلى الض ٓعق طل٪ بزباث بلى جهل ؤن للمد٨مت ُٞم٨ً مُٗىت، صٖٓ  مً ال٣ه
َٓغيق ؤْ ٦لي اجهُاع ًٖ هاججا ٧ان بطا ْٖما ؾببّ ًٖ بدثها زال٫ جي، ال٣ًاجي هٓامِا في ظ ٓاٞغ لٗضم عاظ٘ ؤْ الَٓ  َظا ج

٫ٓق ؤْ اإلاتهم بخًاع ٖلى ٢اصعة ٚحر ًجٗلِا الظي بالك٩ل ال٣ًاجي الىٓام ت ْالكِاصة ألاصلت ٖلى الخه ٍع  ٚحر ؤْ الًْغ

ٔق ألؾباب ٢اصعة .  ْاإلادا٦مت الخد٤ُ٣ بةظغاءاث الايُإل ٖلى ؤزغ

ٓنق ْلت ٢ضعة ٖضم اإلاد٨مت بزباث ْؾ٩ُ  مِؿغا، ؤمغا اإلادا٦مت ؤْ الخد٤ُ٣ بٗبء ال٣ُام ٖلى الازخهام طاث الض
ٓٚٓؾالُٞا  خالتي في ٦ما ال٣ًاجي، للىٓام الجؼجي ؤْ ال٨لي الاجهُاع خاالث في زانت ْاهضا، ؾاب٣ا ً  اإلاُٗاع ٌٛلب خُض ْع

ٓعي ٓنق لً بِىما ، جبيُّ الؿِل مً ْالظي ال٣ضعة، ٖضم ٖلى اإلآي بت بزباث اإلاد٨مت ٖلى الؿِل مً ٩ً ْلت ٚع  طاث الض

 .الصخص ي اإلاُٗاع ٖلُّ ٌٛلب ْالظي ْاإلاؿخ٣لت، الجزحهت اإلادا٦مت في ؤْ اإلادا٦مت في الازخهام

                                                           
 .هى النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة( 17/2)الهادة   -1
 .179أوسكار سولَرا، الهرجع السابق، ص  -2
. هى النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة( 17/2)الهادة  -3

انعدام القدرة ٖ َتوقؾ علً سوء نَة الدولة، وإنها هرد ذلك عجزها عى القَام بدورها ْسباب هختلفة، كأى َتعرض نظاهها  -
القضائٍ ٖنهَار كلٍ أو جزئٍ لعواهل هختلفة كحرب أهلَة أو دولَة، أو بسبب عدم احترام الشروط التٍ تضهى هحاكهة عادلة وفقا 

طبقا للقانوى الدولٍ، أو بسبب قلة أهكانَات التٍ تسهح بإخطار الهتهم وحسى سَر التحقَق لجهع  ْصول الهحاكهات الهعترؾ بها
اْدلة والشهادات الضرورَة ٔدانة الهتهم، كها نكوى أهام حالة انعدام القدرة فٍ دعوي هعَنة نتَجة ٌْ سبب آخر َحول دوى 

نصر الدَى بوسهاحة، الهحكهة الجنائَة الدولَة، شرح اتفاقَة روها هادة : انظراٖضطٗع الدولة بدورها واتخاذ أجراءات الهناسبة، 
 . 76هادة، الهرجع السابق، ص 

َضَق اختصاص الهحكهة كونهها ( ؼَر قادرة)و( ؼَر راؼبة)ذهب البعض فٍ هؤتهر روها إلً القول باى استخدام عبارتٍ  -4

ؼَر )بدٖ هى ( ؼَر هتاح)و( ؼَر راؼبة)بدٖ هى عبارة ( ؼَر فعالة) تنطوَاى علً هعَار شخصٍ، حَث فضلوا استخدام عبارة
 .103سوسى تهر خاى بكة، الهرجع السابق، ص : ، أنظر(قادرة

Voir: William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, éditions Du Seuil, 
Paris, 2000, p. 99. 
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ٓة بطن ٞاإلاد٨مت ا صْنق ٣ِٞ ازخهانِا في الضازلت الجغاثم ٖلى للخٗٝغ مضٖ ٓص خالت في ٚحَر  الٟغاٙ َظا ْظ
ٓاء الضازلي، ال٣ًاجي  الىٓام اجهُاع ؤْ جهضٕ خالت في ٣ِٞ لِـ ٖلحها اإلاٗا٢بت لٗضم ؤْ ٣ٖابها ٖلى الىو لٗضم ؾ
ْلت، ال٣ًاجي ْبهما الٟٓض ى في ٦ما للض  الكلل خالت في ؤْ ٖامت بهٟت الٗضالت لجِاػ الؿِئت ؤلاصاعة خالت في ؤًًا الٗامت،

ٓص،ؤْ ؤْ  الظي الَٓىُت ال٣ًاثُت الؿلُاث خُاص ٖضم ؤْ اؾخ٣ال٫ ٖضم ؤْ ؤلاظغاءاث، في اإلاترع ٚحر الخإزحر خاالث الجم
ٝ زال٫ مً ًِٓغ ً ؤْ جبحن ْماقغاث ْْغ ٓص ٖلى جتَر ٓص الصخو جسلُو هُت ْظ  خ٨ما ٖلُّ الخ٨م مً اإلا٣ه

ٓاؾُت خ٣ُ٣ُا   .ال٣ًاء ب

ا التي ؤلاق٩االث/ زالشا ٓاهحن بحن الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ ًشحَر ْلُت الجىاثُت ْاإلاد٨مت للض٫ْق الَٓىُت ال٣ : الض

ٓظت اإلابضؤ َظا جُب٤ُ مٗاًحر اإلاخًمىت( 17) اإلااصة ؤزاعث ل٣ض ا هدُجت الاهخ٣اصاث، مً م  اإلاٗاًحر لِظٍ الهاعم خهَغ
ٓظبها ًى٣ٗض ْالتي ٫ٓق بلى ًظَب بًِٗم ظٗل ما اإلاد٨مت، ازخهام بم ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بإن ال٣ ٓنق الض  بمشابت ؾخ٩

ْظّ ؾضاصة ٓعق أل  ألا٦ثر بالجغاثم ًخٗل٤ ُٞما عصُٖت آلُت لِؿذ ؤجها ٦ما الضازلُت، ال٣ًاثُت ألاظِؼة حٗتريق التي ال٣ه
ٓعة ْلي اإلاجخم٘ ٖلى زُ  بحن الخىا٢ٌ الغؤي َظا ؤصخاب إلاـ ألاؾاس ي، هٓامِا صًباظت في ْعص ما ٤ْٞ بإؾٍغ الض

ٓاعصة الهُاٚت ْلت" ؤن ٖلى جىو التي( 17) اإلااصة في ال  الض٫ْق بٌٗ ؤن مٟاصَا ٨ٞغة جخًمً" الازخهام ناخبت الض
ٓنق ؤن ًم٨جها ٓاعصة ْالهُاٚت آلازغ، بًِٗا ًسخو ال خحن في مسخهت ج٩  ألاقض الجغاثم ٨ٞغة جخًمً التي اإلااصة في ال

ٓعة ْلي الاَخمام مدل زُ   .اعجُاب مدل للمد٨مت الازخهام مبضؤ ًً٘ الخًاعب َْظا الض

م ْٖلى  ٓعق ٞةهّ مٗم٤، بك٩ل الٗام الٟٗٓ إلاؿإلت ألاؾاس ي الىٓام حٗغى ٖضم مً الٚغ ٫ٓق الدؿائ٫ق ًش  مضٔ خ
ٓظب الٟٗٓ َظا مىذ ٢غاع حٗاعى ٓاهحن بم  ٢غاعاث ؤن ْزانت للمد٨مت، الخ٨مُلي الازخهام م٘ للض٫ْق الضازلُت ال٣
ٓخت الؿلُت جشحٍر ؤن ًم٨ً ما بلى باإلياٞت الخ٩امل، إلابضؤ ٖاث٤ ؤ٦تر حٗختر الٟٗٓ  َظا ٖلى ألامً إلاجلـ اإلامى

ٓاء الازخهام، ْلّ ما َْٓ اإلا٣اياة، ؤْ الخد٤ُ٣ بةعظاء ٢ُامّ ؤْ اإلاد٨مت بلى خالت بةخالت ٢غاع بنضاٍع ٖىض ؾ  ؾخدىا
: الخالي الىدٓ ٖلى

: اإلاد٨مت ازخهام يمً الضازلت الجغاثم ًٖ الٟٗٓ ٢غاعاث  

ط ؤْ اإلاؿلخت الجزاٖاث اهتهاء ٣ٖب الٗاصة ظغث ل٣ض ٓاهحن اإلاٗىُت الض٫ْق بنضاع صازلُت، ؤػماث مً الخْغ  مىذ ٢

لحن -ٞحهم بمً ألاشخام لجمُ٘ الٟٗٓ ٓا الظًً -اإلاؿْا ٓا ؤْ اعج٨ب ٓاٖض ظؿُمت اهتها٧اث اعج٩اب ْعاء ٢ْٟ ٓنق ل٣  ال٣اه

                                                           
 .160 لهرجع السابق، ص سوسى تهر خاى بكة ، ا 1

2-Luigi Condorelli, op.cit., p.20. 

هى النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة تقر فعٗ بأولوَة اٖختصاص الوطنٍ، إٖ أنها أوردت استثناءات  17إذا كانت الهادة  -
الجنائَة الوطنَة هو اٖستثناء، ْنها تضهنت هرنة، قد تجعل اختصاص الهحكهة الجنائَة الدولَة هو اْصل واختصاص الهحاكم 

: عبارات واسعة التأوَل هنها
". ها لم تكى الدولة حقا ؼَر راؼبة فٍ اٖضطٗع أو الهقاضاة أو ؼَر قادرة علً ذلك" عبارة  -
". ةأو تجرٌ هباشرتها علً نحو ٖ َتفق هع نَة تقدَم الشخص الهعنٍ للعدال... لم تباشر أجراءات " عبارة  -
". جري اتخاذ القرار الوطنٍ بؽرض حهاَة الشخص الهعنٍ الهسؤولَة" عبارة  -
". إجراءات نفٍ الهسؤولَة عى الهتهم" عبارة  -

: فاستعهال هذه العبارات الواسعة سَؤدٌ إلً سلطات واسعة للهحكهة الجنائَة الدولَة تجاه سلطات القضاء الجنائٍ الوطنٍ، انظر
القضاء الدولٍ الجنائٍ وتأثَره فٍ حقوق أنساى، هذكرة لنَل شهادة الهاجستَر فٍ القانوى الدولٍ لحقوق بوؼربال باهَة، تطور 

 .153، ص 2005أنساى، كلَة الحقوق، جاهعة هولود هعهرٌ، تَزٌ وزو، 
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ْلي ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام يمً جضزل ظغاثم ق٪ صْنق مً هي ْالتي ؤلاوؿاوي، الض  الؾخٗاصة ٦كٍغ الض
. ألامً

م ُت ٖضم مً ْبالٚغ ٓاهحن َظٍ قٖغ ٓنق في ال٣ ْلي ال٣اه ٓلحها التي الكضًضة ْاإلاٗاعيت ، الض ْلُت اإلاىٓماث ج  الض
ٓمُت ٓمُت ْٚحر الخ٩ ٓاهحن، لِظٍ الخ٩ ٓة َظٍ ٖلى ج٣ضم ماػالذ الض٫ْق ٞةن ال٣  بلى تهضٝ بؿُاؾت عبُِا ٖلى ْحٗمل الخُ

ْػق اإلاهالخت جد٤ُ٣ ٓجغ مغاخل ْججا ذ ج  ْعٚم اإلاد٨مت، ازخهام يمً جضزل التي الجغاثم إلاسخل٠ ْاؾٗا اعج٩ابا ٖٞغ
ٓعة ؿا ٌٗختر ْالظي ؤلاظغاء َظا زُ ٓنق اجٟا٢ُاث ؤٚلب ٞةن ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث لش٣اٞت ْاضخا ج٨َغ ْلي ال٣اه  الض

ُت جخًمً ههٓم مً زالُت ظاءث ؤلاوؿاوي ُت ٖضم ؤْ قٖغ م ؤلاظغاء، َظا قٖغ  اإلاجغمحن مدا٦مت ْظٓب ٖلى ههِا ٚع

  .بمدا٦متهم جسخو التي للجِاث حؿلُمِم ؤْ

ْلي، الجىاجي لل٣ًاء باليؿبت ؤما ٢ٟٓا ًخًمً لم الض دا م ٓنق باؾخصىاء اإلاؿإلت َظٍ مً نٍغ  إلاجلـ( 10) ع٢م ال٣اه
ٓلت جماما اؾدبٗض الظي ؤإلااهُا، ٖلى الغ٢ابت ٓاهحن خُل لحن مدا٦مت صْنق بالٟٗٓ الخانت ال٣  الجغاثم اعج٩اب ًٖ اإلاؿْا
ْلُت م (ad hoc) اإلاا٢خت اإلادا٦م ؤما الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب في اعج٨بذ التي الض  بلى ألاؾاؾُت ؤهٓمتها بقاعة ٖضم مً ٞبالٚغ
ق الٟٗٓ، مؿإلت

ّن
ٓزاث٤ ْبٌٗ اإلادا٦م َظٍ َبُٗت مً ٌؿدك٠ ؤهّ بال  ُٟٞما اإلاؿإلت، لِظٍ اؾدبٗاصَا بها اإلاخٗل٣ت ال

ٓظب بوكاءَا ٞةن بُبُٗتها ًخٗل٤  اإلاغج٨بت الجغاثم في الىٓغ ازخهام ؤؾب٣ُت ْمىدِا ألامً مجلـ ًٖ ناصع ٢غاع بم
جي، ال٣ًاء ازخهام ٖلى ؤظلِا مً ؤوكإث التي الجزاٖاث في  َظٍ م٘ بالخٗاْنق الالتزام الض٫ْق ظمُ٘ ٖلى ًٟغى الَٓ

  .الٟٗٓ ٨ٞغة اؾدبٗاص جم ٞةهّ زمت ْمً لِا، ْحؿلُمِم اإلاجغمحن ح٣ٗب في اإلادا٦م

ٓزاث٤ باليؿبت ؤما ٢ٓٗت للؿالم صاًتن اجٟا٢ُت مشال هجض ٞةهىا اإلادا٦م، بهظٍ اإلاخٗل٣ت لل  بحن 2005 صٌؿمتر 14 في اإلا

ٓعٍتي ٓا مىدذ ٢ض ، ْالِغؾ٪ نغبُا ظمِ م جم الظًً ألاشخام لجمُ٘ قامال ٖٟ  ظمُ٘ ًٖ ؤعايحهم مً جهجحَر
ٓٚؿالُٞا في الجزإ بضء مىظ اإلاغج٨بت الٗاصًت الجغاثم ٓٚؿالُٞا مد٨مت ازخهام في الضازلت الجغاثم باؾخصىاء ؾاب٣ا، ً ً 
ٕٓ ألي اإلاُل٤ الاؾدبٗاص مىّ ًِٟم ما َْٓ ؾاب٣ا،   .الٟٗٓ ٢غاعاث مً ه

ْعصجّ ما بن ٕ جًمىّ ما ٦بحر خض بلى ٌكابّ الٗاصًت الجغاثم ٖلى ٖٟٓ مً 1995 لؿىت صاًتن اجٟا٢ُت ؤ  الؿلم مكْغ

ت بمغخلت مغجبُت بجغاثم اإلاتهمحن ألاشخام ٖلى الٟٗٓ ؤ٢غ خُض ،1995 لؿىت الجؼاثغ في الَٓىُت ْاإلاهالخت  الٗكٍغ
ٓصاء  اإلاخٟجغاث اؾخٗما٫ ؤْ الخغماث َخ٪ ؤْ الجماُٖت اإلاجاػعق في ًض لِم ٧اهذ الظًً باؾخصىاء الجؼاثغ بها مغث التي الؿ

                                                           
                           (CCR/C/79/Add.46, 5 Avril 1995, para, 10): قرار لجنة حقوق أنساى التابعة لهَئة اْهم الهتحدة فٍ الوثَقة رقم: أنظر -1
، 2007نصر الدَى بوسهاحة،  حقوق ضحاَا الجرائم الدولَة علً ضوء أحكام القانوى الدولٍ، دار الفكر الجاهعٍ ، أسكندرَة  -2

 . 103 -101ص 
وصول إلً الهصلحة الوطنَة، فٍ الهراحل إى قرارات العفو التٍ تسهح بال (Kostunica)لقد استند رئَس دولة صربَا السَد  -3

اْولً هى الهفاوضات بَى دولة صربَا والهحكهة الدولَة، التٍ عقبت طلب هذه اْخَرة تسلَم الرئَس السابق سلوبوداى هَلوزوفَتش 
: طنٍ، أنظرلهحاكهته، فٍ النهاَة ثم رفض هذا السند علً أساس أسبقَة القضاء الدولٍ علً القضاء الدولٍ علً القضاء الو

- Elvis Membre Binda, « De l'effectivité et de l'efficacité de la justice pénale international: cas de la 
compétence de la Cour Pénale Internationale», Mémoire de DEA, Université de Rwanda, 2002, p.19, 
in :www.memoireonline.com 

للوصول إلً إتفاق لحل النزاع الهسلح  2005نوفهبر هى سنة  20إلً  2بدأت الهفاوضات حول إبرام اتفاقَة داَتى للسٗم هنذ  -4

الذٌ جهع بَى الصرب هى جهة والهسلهَى والكروات هى جهة أخري، حَث قضت هذه اٖتفاقَة علً اقتسام جههورَة البوسنة 
 .للصرب والباقٍ للهسلهَى والكروات%  49بَى هاذَى الطرفَى بنسبة  والهرسك

 .104نصر الدَى بوسهاحة، حقوق ضحاَا الجرائم الدولَة  علً ضوء أحكام القانوى الدولٍ، الهرجع السابق، ص  -5

http://www.memoireonline.com/
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ٓمُت، ألاما٦ً في ْلُت اإلاماعؾاث م٘ ظِت مً ًخُاب٤ ما َْٓ الٗم  في ْب٢غاٍع الخُحرة الجغاثم ًٖ الٟٗٓ باؾدبٗاص الض
ٓعة، ألا٢ل الجغاثم ٍٓاث بٌٗ بهجاح ؤظل مً زُ ط الؿُاؾُت الدؿ ْلُت ؤْ صازلُت زُحرة ؤػماث مً للخْغ  ْمً .ص

ٔق ظِت ٫ٓق في ْعص ما م٘ ؤزغ ٧ٓ  ماصجّ في جًمً ْالظي ،1977 لؿىت ألاعب٘ ظى٠ُ الجٟا٢ُاث اإلا٨مل الشاوي ؤلايافي الترْج

ٓة( 6/5) دت صٖ ٓا الظًً لؤلٞغاص الكامل الٟٗٓ مىذ بلى للض٫ْق نٍغ . اإلاؿلر الجزإ في قاع٧

٫ٓق َظا ؤن اإلااصة، َظٍ مً ًِٟم ؤن ًجب ال ؤهّ ٚحر ٧ٓ  ألخ٩امّ، الجؿُمت الاهتها٧اث إلاغج٨بي الٟٗٓ، مىذ ؤ٢غ ٢ض الترْج
ٓظٓب التزام مً ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في ْعص ما م٘ حٗاعيا ًسل٤ ؤن قإهّ مً طل٪ ألن  مغج٨بي حؿلُم ؤْ مخابٗت ب

ٓٞغ الاجٟا٢ُاث َظٍ في لُٝغ الجؿُمت الاهتها٧اث . َاالء إلصاهت ال٩اُٞت ألاصلت لضًّ جخ

ٓاصع ِْغث ألاؾاس ي، الىٓام نُاٚت ْؤزىاء ٫ٓق الازخالٝ ب لُت لخدمُل اإلاخاخت ألاؾالُب م٘ اإلاد٨مت حٗامل خ  اإلاؿْا

٣ُا ظىٓب ْٞض ؤلر خُض اإلاد٨مت ازخهام يمً جضزل التي الجغاثم إلاغج٨بي ٓص بإن اإلاُالبت في بٍٞغ "  مشل مباصعاث ْظ
٫ٓق م٣ابل الٟٗٓ جمىذ التي ، " ْاإلاهالخت الخ٣ُ٣ت لجان ٫ٓق اإلاغج٨بت الجغاثم ًٖ خ٣ُ٣ُت اٖتراٞاث ٖلى الخه  بلى للٓن

بت ٖضم ٖلى ٦ضلُل ًازظ ؤال ًجب الَٓىُت، اإلاهالخت ْلت ٚع ٓص مً ٦بحر ٖضص ؤِْغ إلاا الجىاة، مخابٗت في الض ٞٓ  ال

ٓطط م٘ حٗاَّٟ ٣ُا ظىٓب هم ٓص بٌٗ ؤزاعث ، بٍٞغ ٞٓ اصة" الٟٗٓ ٢غاعاث"  مؿإلت ال  طل٪ ٖلى ٦ْمشا٫ ألامً، اؾخدباب إٖل
ٓعٍاث ؤ٢غجّ ما ٩ا ص٦خاج ٓبُت ؤمٍغ لحها لهالر الجى ٓنق مؿْا  صٌؿمتر قِغ في ألاعظىخحن في نضع الظي « point final » ٧ال٣اه

ُت بنباٙ ؾىّ ْعاء مً ٢هض ْالظي ، 1986 ؾىت مً ٣ُت ٧الخجغبت ألاْيإ ٖلى الكٖغ . ؤلاٍٞغ

 َْٓ الكُلُت، ٧الخجغبت لِا ممازلت ؤْيإ جضان بِىما الٗالم مً مىا٤َ في ٦ِظا بظغاء ٣ًبل ؤن للٛغابت اإلاشحر ْمً

. ال٣ٗاب مً لئلٞالث اإلاجغمحن لبٌٗ اإلاجا٫ ًٟسر ؤن قإهّ مً ؤؾلٓب

( 17) اإلااصة في ٖلحها اإلاىهٓم اإلاٗاًحر م٘ بالخٗامل اإلاخٗل٤ ؤلاق٩ا٫ ظضًض مً ؤزحر ألاؾاس ي، الىٓام اٖخماص ْبٗض
ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ٖغى ؤزىاء الٟغوس ي الترإلاان ؤًٖاء حؿاء٫ خُض الظ٦غ، الؿالٟت  للضعاؾت الض

٫ٓق ٓنق ؤن بم٩اهُت خ ْلت ج٩ ت للض ٓاعصة الجغاثم إلاغج٨بي الٟٗٓ مىذ في الخٍغ  للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً( 5) اإلااصة في ال
ْلُت، الجىاثُت م ؤهّ ؤلاظابت ٩ٞاهذ الض ٍٓت مً بالٚغ ْل ٓخت ألا جي لل٣ًاء اإلامى ق الجغاثم، َظٍ في للىٓغ الَٓ

ّن
ٓػق ال ؤهّ بال  ًج

ٓاهحن بنضاع الَٓىُت للؿلُاث   .الٟٗٓ بمىذ ٢

ٓعي اإلاجلـ ْضر ٦ما  ٓظب الٟغوس ي الضؾخ ش الهاصع 98 -408) ال٣غاع بم  ًى٣ٗض ؤهّ ،(1999 ظاهٟي 22 بخاٍع
ٓنق الَٓىُت الؿلُاث بنضاع خالت في اإلاد٨مت ازخهام ٓاهحن ؤْ ٖٟٓ ل٣اه ٫ٓق ٢  مدل بالخ٣اصم الجغاثم ؾ٣ٍٓ خ
ْلت ؤي ؤْ ٞغوؿا ْؤن اإلاد٨مت، ازخهام ٔق ص بت ٖضم خاالث بَاع زاعط ؤزغ  اإلاخابٗاث بظغاء ٖلى ال٣ضعة ٖضم ؤْ الٚغ

                                                           
 .104الهرجع نفسه، ص  -1
َة، حَث تم إقرار العفو عى الجرائم الهرتكبة أثناء اْزهة ، للوصول إلً الهصالحة الوطى"لجنة الحقَقة والعدالة"فٍ هاَتٍ أنشأت  -2

 .الهاَتَة، للوصول إلً الهصالحة الوطنَة واستعادة اْهى فٍ البٗد
، رسالة هاجستَر، كلَة الحقوق، جاهعة فرحات -دراسة تحلَلَة ونقدَة  –حورَة واسع، النظام اْساسٍ للهحكهة الجنائَة الدولَة  -3

 .146، ص 2003عباس، سطَؾ، 
4 - William Bourdon et Emmanuelle Duverger, op.cit., p.167. 
5 - André Dulait, Rapport d’information, « Souveraineté des États, justice et réconciliation 
nationale », in : http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html. 
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ْلُت الجغاثم بسهٓم ٓم ؤن ًم٨ً الظ٦غ، الؿالٟت الض ٠ُ٢ٓ ج٣  اإلاد٨مت بلى ْبخالخّ الاتهام مدل الصخو ج٣ضًم ؤْ بخ
مت العج٩ابّ   .الَٓىُت بالؿُاصة اإلاؿاؽ ٖىّ ؾُترجب مما ؾىت، زالزحن مط ي بٗض الخغب الجغاثم مً ظٍغ

جي ْال٣ًاء اإلاد٨مت ازخهام بحن الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ بن      ( 20) اإلااصة هو م٘ بالخيؿ٤ُ ْلٓ( 17) اإلااصة ٤ْٞ الَٓ
ٓاػ بٗضم ج٣خط ي التي مت ًٖ اإلادا٦مت ظ  الَٓىُت اإلاهالخت ؾحر بَاع في ٦شحرة مكا٧ل ًشحر ؤن ًم٨ً مغجحن، طاتها الجٍغ
 التي الجغاثم لِظٍ ال٣اؾُت الُبُٗت ًٖ الخٛاض ي ًم٨ً ال ظِت ٞمً بالضًم٣غاَُت، الِٗض الخضًشت الض٫ْق جدبِٗا التي

  .ُّٞ اعج٨بذ الظي اإلا٩ان ٧ان ْمِما اعج٩ابها ٖلى مغث التي اإلاضة ٧اهذ مِما ال٣ٗاب جٟترى

، ظِت ْمً      ْما جغظ٘ ال الٟٗٓ خاالث ؤن ؤزٔغ ٓاًا ص ْلذ التي الض٫ْق هي ٨ٞشحرة ؾِئت، لى  اإلاؿعى، َظا جد٤ُ٣ خا
ْػق بلى جٓنل ٞبًِٗا ٓعٍت هٓام ججا اث ُْٚاب الؿُاس ي ْالٗى٠ الض٦خاج  ب٣ٗض الضًم٣غاَي الىٓام بلى الؿُاؾُت، الخٍغ

ٕٓ لي مخابٗت ٖضم ًٟغى اإلاؿب٤ الخِٗض مً ه ٓعي، الىٓام مؿْا م َاالء حُٛحر م٣ابل الض٨ًخاج  ؤْ ؾُاس يا٫ إلاؿاَع
ْلت ْب٢امت الؿُاؾُت الخُاة م٘ اوسجامِم ٓن، ص ٓنق ال٣اه ْلت لخإؾِـ ْخُض ٦ٍُغ٤ َظا ٩ٍْ  مباصت ٖلى اإلابيُت الض

٣ُا ظىٓب اهخهجخّ الظي اإلاهالخت ٍَغ٤ َٓ الٍُغ٤ َظا.  الضًم٣غاَُت  بحن اإلا٣ٗضة الٗال٢ت ٞدو ؤٖاصث إلاا بٍٞغ
تراٞاث ل٨ؿب ْاإلاهالخت الخ٣ُ٣ت لجىت بلى اإلاِمت َظٍ ؤهاَذ ْ ْالؿُاصة، الؿلم  ؤخاٍ الظي الٛمٓى، ْبػالت الٖا

  .ال٤ًُ بمٗىاٍ ٢ًاجي بظغاء ؤي زاعط اإلاؿحرة َظٍ ْؤصعظذ الجغاثم، بٌٗ

ْلى اإلاغاخل في -جمذ بن ْختى      ٓا٣ٞت -ألا ٓهّ ؤلاظغاء َظا ٖلى اإلا ٓخُض الٍُغ٤ ل٩  اإلاؿاع بلى البالص إلعظإ اإلام٨ً ال
 في ال٨شحرْن ٖاٌكِا التي آلاالم ْوؿُان اإلااض ي سجل بُي ٌؿمذ لً -الخا٫ بُبُٗت  -ؤلاظغاء َظا ؤن بال الضًم٣غاَي،

 1975 بلى 1973 مً اإلامخضة الٟترة في اعج٨بذ التي الجغاثم ضخاًا ٢ام مشال ألاعظىخحن ٟٞي الَٓىُت ألاػمت مً الٟتراث جل٪

لحن َٝغ مً حن، اإلاؿْا ٓنق بنضاع بٗض الٗؿ٨ٍغ ٓاث بإعب٘ -ط٦ٍغ الؿاب٤ -الٟٗٓ ٢اه  اعج٩ابهم ًٖ َاالء بمخابٗت ؾى
٠ُ٢ٓ بلى الجهاًت في ؤصث ال٣ؿغي، ْالازخٟاء الخٗظًب ال٣خل، ظغاثم   .1998 ؾىت( ماؾحرا الججرا٫) ج

ٓنق ْهٓغا     ٤ُٞٓ ْلٛغى الخاالث، َظٍ مشل جسضمان ال الظ٦غ الؿالٟتي( 20) ْ( 17) اإلااصجحن ؤخ٩ام ل٩  بحن الخ
ْلي الؿلم خٟٔ م٣خًُاث ت ًمىذ خ٨ما جًمً ألاؾاس ي الىٓام ٞةن الٗضالت، جد٤ُ٣ ْاٖخباعاث الض  الٗام للمضعي الخٍغ

 التي الٗامت الؿلُت بلى باإلياٞت  آهٟا، ط٦غها ٦ما الٗضالت مهالر جسضم ال اإلاخابٗت ٧اهذ بطا الخد٤ُ٣ ٞخذ ٖضم في

ٓاء ألامً إلاجلـ مىدِا ٠ُ٢ٓ ؤْ اإلاد٨مت، ؤمام ال٣ًُت بةخالت ؾ ٔق مغاخل مً مغخلت ؤي في اإلاد٨مت وكاٍ بخ  . الضٖٓ

                                                           
1-  Bérengère Taxil, « La Cour pénale internationale et la constitution Française », in Actualité et Droit 
International, février 1999, in : www.ridi.org/adi. 
2-  Bérengère Taxil, « La Cour pénale internationale et la constitution Française », in Actualité et Droit 
International, février 1999, in : www.ridi.org/adi. 
3- Elvis Membre Binda, op.cit., p.19. 
4- André Dulait, Rapport d’information, « Souveraineté des États… »,  op.cit.  
5- William Bourdon et Emmanuelle Duverger,op.cit., p.167. 

بربارة بختٍ، سلطات الهدعٍ العام لدي الهحكهة الجنائَة الدولَة ، هذكرة لنَل شهادة الهاجستَر فٍ القانوى، فرع القانوى الدولٍ  -6

 . 73، ص 2006الجنائٍ، كلَة الحقوق، جاهعة سعد دحلب، البلَدة ، هارس 
7-  Gabriele Della Morte, «Les frontières de la compétence de la Cour pénale 
internationale :observations critiques», in Revue internationale de droit pénal, Vol.73, N°2 Paris, 
2002, p.26. 
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ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت جُب٤ُ في ألامً مجلـ جإزحر  :الخ٩امل إلابضؤ الض

ْلیت الجىاثیت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ْايٗٓ خا٫ْق ل٣ض ٓا ؤن الض  مىٓمت ؤي ًٖ مؿخ٣لت طاجیت للمد٨مت یجٗل

ْلیت ا اإلاد٨مت ؤمام ٢ًیت ؤیت بخالت مً ألامً مجلـ  جمى٘ ال الاؾخ٣اللیت َظٍ ٧اهذ ْبن ، ص ٓظب مخهٞغ  الٟهل بم
ٓخیضة الخالت ْهي اإلاخدضة، ألامم میشا١ مً الؿاب٘  ؤمام ؤنیل ٧ازخهام اإلاد٨مت ازخهام ٞحها یى٣ٗض التي ال

ٍْت مً الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ في ألامً مجلـ جإزحر صعاؾت ْؾىدا٫ْق ، الَٓىیت اإلادا٦م . ْؤلاعظاء ؤلاخالت ػا

 : الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ في ألامً مجلـ بخالت جإزحر مضٔ

 بٌٗ مىا٢كت مً بض ال الخ٩امل، مبضؤ جُب٤ُ ٖلى ؤلاخالت في ألامً مجلـ ؾلُت جإزحر مضٔ ٖلى الًٓء لدؿلُِ 

: ماًلي في ْاإلاخمشلت ؤلاق٩ا٫، َظا جٓيُذ قإجها مً التي الى٣اٍ

ما هٓام مً 18 اإلااصة جىو   ؤن الٗام اإلاضعي ٢ْغعق (ؤ) 13 باإلااصة ٖمال اإلاد٨مت بلى خالت ؤخُلذ بطا " :ًلي ما ٖلى ْع

ال ؤؾاؾا َىا٥ ٓم  ،15ْ( ط)13  باإلااصجحن ٖمال الخد٤ُ٣ الٗام اإلاضعي باقغ ؤْ الخد٤ُ٣، لبضء م٣ٗ  الٗام اإلاضعي ٣ً
غاٝ الض٫ْق ظمُ٘ بةقٗاع ٔق التي ْالض٫ْق ألَا ٓماث يٓء في ًغ  الجغاثم ٖلى الًتها جماعؽ ؤن ٖاصتها مً ؤن اإلاخاخت اإلاٗل

 ."... الىٓغ مٓي٘

ٓم اإلاضعي ؤن ًِٓغ اإلااصة َظٍ زال٫ مً غاٝ، الض٫ْق بةقٗاع ٣ً ٓنق ؤن ًم٨ً ْالتي ألَا  َظٍ ٖلى ٢ًاثُت الًت لِا ج٩

ت الجغاثم ٓنق ٖىضما :خالخحن في اإلا٣تٞر ْلت ٢بل مً ؤلاخالت ج٩ ما هٓام في َٝغ ص ٓم ٖىضما ؤْ ْع  للمد٨مت الٗام اإلاضعي ٣ً
ْلُت الجىاثُت ٓنق الض٫ْق بقٗاع ٞةن ْبالخالي هٟؿّ، جل٣اء مً الخد٤ُ٣ بمباقغة الض ْلت ٢بل مً ؤلاخالت ٖىض م٣خهغا ٩ً  ص

ما هٓام مً 18 اإلااصة ٞىو الٗام، اإلاضعي ؤْ َٝغ  ، ألامً مجلـ ٢بل مً ؤلاخالت خالت في ؤلاقٗاع ًٖ ًخدضر لم ْع
ق ألامً مجلـ َٝغ مً ؤلاخالت ٖىض ؾُُب٤ الخ٩امل مبضؤ ٧ان بطا ختى ؤهّ ٌؿخيخج ْٖلُّ

ّن
 ؾٝٓ الخُب٤ُ َظا ؤن بال

ٓنق ا ًخم لم الض٫ْق ألن طل٪ ،-ؤلاقٗاع -ؤلاظغاءاث ٧ل اؾدُٟاء لٗضم ها٢ها ٩ً  اجبإ جم بل الخد٤ُ٣، ٞخذ ٖىض بقٗاَع
.  جمُِضًت جضابحر ؤًت صْنق مً ْ مباقغة الخد٤ُ٣ في بالبضء ج٣ط ي مؿخعجلت بظغاءاث

ا بم٩اهُت َٓ اإلا٨ىت َظٍ ٖلى ؤًًا ًازظ ْما  باإلاهاٍع٠ ٧اَلِا بز٣ا٫ بٗض ؤهّ خُض اإلاد٨مت بظغاءاث ؾحر ٖلى جإزحَر
ْلت ؤن بذجت لئل٣ًاٝ وكاَِا ًخٗغى ال٣ًاثُت  اؾدىاصا الخد٤ُ٣ في خ٣ِا ؤٖملذ ٢ض ألانُل الازخهام ناخبت الض

                                                           
  .110عبد الفتاح هحهد سراج، الهرجع السابق، ص  -1

2 -Flavia Lattanzi, op.cit., p.434.  
 أحالة قرار أى إلً هرده اْهى، هجلس فٍ إحالة أخطار لنظام اْساسٍ النظام هى 18 الهادة تناول عدم أى الفقه هى جانب َري  -3

 تقضٍ بأنه والتٍ الداخلَة النظم فٍ الهقررة القاعدة ضهى ضهنَا تضهَنه تم ها علً بسرعة انتشاره، قَاسا َتسم اْخَر هذا هى الصادر
 ٖ النظام هذا هى الهجلس إحالة استثناء َعنٍ أى الذٌ اْهر أخطار، نظام إلً اللجوء داعٍ فٗ ثم وهى القانوى، بجهل أحد َعذر ٖ

س اْهى بالهحكهة عٗقة هجل)الجوهر، هدي تفعَل هنظهة اْهم الهتحدة للهحكهة الجنائَة الدولَة  دالع: السبب، انظر هذا َتعدي
، 1الدولَة ، كلَة الحقوق، بى عكنوى، جاهعة الجزائر الدولٍ والعٗقات القانوى فٍ الهاجستَر شهادة لنَل الجنائَة الدولَة،  هذكرة

 .124، ص 2012
 شهادة لنَل هقدهة الدولَة، رسالة الجنائَة للهحكهة القانونَة العٗقات ضوء التكاهل علً هبدأ تطبَق فَصل، حدود هحهد ساسٍ  -4

 .170،  ص  2014بلقاَد، تلهساى،  بكر أبٍ السَاسَة، جاهعة الحقوق والعلوم العام، كلَة القانوى فٍ الدكتوراه
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 ٖلى حعجؼ اإلاجلـ بخالت ٞةن ْبالخالي اإلاد٨مت، ٖمل ٖلُّ ًغج٨ؼ التي اإلاباصت ؤَم مً ٌٗض الظي الخ٨مُلُت، مبضؤ بلى
  .للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام جُٟٗل

ْلت َظٍ ٧اهذ ْبطا اإلاُشا١، مً الؿاب٘ للٟهل ْاؾدىاصا ألامً مجلـ ٢بل مً ؤلاخالت جمذ بطا  ألامم في ًٖٓ الض
ٓظب ألامً إلاجلـ ًم٨ً ٞةهّ اإلاخدضة ٓلت الهالخُاث ْبم م ؤن الؿاب٘ الٟهل بَاع في لّ اإلاس ْلت ًٚغ  ًٖ الخىاػ٫ق ٖلى الض

ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت لهالر الازخهام  :الخالُت اإلاخدضة ألامم مُشا١ ههٓم بٌٗ بلى اؾدىاصا مم٨ىا طل٪ ٍْبضْ الض

٫ٓق "اإلاخدضة ألامم" ؤًٖاء ًخِٗض : "25 اإلااصة  ."اإلاُشا١ َظا ٤ْٞ ْجىُٟظَا ألامً مجلـ ٢غاعاث ب٣ب

ما٫ -1: " 48 اإلااصة ْلي ْألامً الؿلم لخٟٔ ألامً مجلـ ٢غاعاث لخىُٟظ الالػمت ألٖا ٓم الض  ألامم" ؤًٖاء ظمُ٘ بها ٣ً

ًاء َاالء بٌٗ ؤْ"  اإلاخدضة   .اإلاجلـ ٣ًغعٍ خؿبما طل٪ ْ ألٖا

ٓم  -2 ٧ٓاالث في الٗمل بٍُغ٤ ْ مباقغة اإلاخ٣ضمت ال٣غاعاث بدىُٟظ"  اإلاخدضة ألامم "ؤًٖاء ٣ً ْلُت ال  اإلاخسههت الض

ٓنق التي ٓه  ."ٞحها ؤًٖاء ٩ً

ْلي التزام ؤي م٘ اإلاُشا١ َظا ألخ٩ام ٣ْٞا "اإلاخدضة ألامم" ؤًٖاء بها ًغجبِ التي الالتزاماث حٗاعيذ بطا: " 103 اإلااصة  ص

ٓنق آزغ  .  "اإلاُشا١ َظا ٖلى اإلاترجبت بالتزاماتهم ٞالٗترة بّ ًغجبُ

ٓاص  –الىهٓم َظٍ زال٫ مً ْلت ؤن ًخطر اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً -25،48،103 اإلا  ؤن اإلاخدضة ألامم في الًٗٓ للض
ْلت َظٍ جدىاػ٫ق زم مً ْ ألامً، مجلـ ب٣غاع جلتزم ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت لهالر الخالت َظٍ مخابٗت ًٖ الض  ألامغ الض
ٓنق لً ؤهّ خُض الخ٩امل، إلابضؤ جماما مىا٢ًت خالت ٌٗختر الظي ٓلُت ؤمام ٖاث٤ ؤي َىا٥ ٩ً  اإلاد٨مت ؤمام ال٣ًُت م٣ب

ْلُت، الجىاثُت ٓنق ْالتي الض   . ألامً مجلـ لٟٗل ْمؿدؿلم ؾلبي مخٟغط مجغص ؾخ٩

ٔق خالت ٓعق ًم٨ً ؤزغ ْثها جه ٌ ؤلاخالت َظٍ ج٣ابل ْ ألامً مجلـ َٝغ مً ؤلاخالت ٖىض خض  الجىاثُت اإلاد٨مت بٞغ
ْلُت ٓلُت، ؤؾاؽ ٖلى ال٣ًُت َظٍ في الىٓغ الض  ٚغاع ٖلى زانت مد٨مت بوكاء بلى ًلجإ ؤن ألامً إلاجلـ ًم٨ً ِٞل اإلا٣ب

ٓٚؿالُٞا مد٨متي اهضا، ْ ؾاب٣ا ً ٓنق الخانت اإلاد٨مت َظٍ ؤن اٖخباع ٖلى ْع  الجىاثُت اإلاد٨مت مً ٞٗالُت ؤ٦ثر ؾخ٩
ْلُت، ٕٓ ٞاخخما٫ الض ق يئُل، الخالت َظٍ ٢ْ

ّن
ْلُت، ؾُاؾُت َُئت ألامً مجلـ ؤن زانت ْاعص ؤهّ بال ٓم ؤن ًم٨ً ص  بإي ٣ً

٫ٓق ألظل ٖمل ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت إلوكاء مٗاعيت ألامً مجلـ ؤًٖاء ؤٚلبُت ؤن ٦ما ؤَضاّٞ، بلى الٓن  ْمً الض

 الَٓىُت اإلادا٦م بحن ال٣اثم الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ ٖضم ٣ِٞ لِـ  -زانت ظىاثُت مدا٦م بوكاء  -الٟغى َظا قإن

ْلُت الجىاثُت ْاإلاد٨مت  . الازخهام في مؼاخمتهم بل الض

 :الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ ٖلى باإلعظاء ألامً مجلـ ؾلُت جإزحر

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٖال٢ت َبُٗت مً ًِٓغ الخ٩امل مبضؤ جُب٤ُ ٖلى باإلعظاء ألامً مجلـ ؾلُت جإزحر  م٘ الض
 ًجب الخ٩امل مبضؤ ٖلى ؤلاعظاء ؾلُت جإزحر لِٟم ؤهّ ٍْخطر ؤلاعظاء، في اإلاخمشلت الؿلُت َظٍ زال٫ مً ألامً مجلـ

                                                           
 .125الجوهر، الهرجع السابق، ص  دالع  -1
 .هى هَثاق اْهم الهتحدة  25،48،103الهواد : انظر  -2
 .171فَصل، الهرجع الساَق ،ص  هحهد نقٗ عى ساسٍ  -3
 .172الهرجع نفسه، ص    -4
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ت ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٖال٢ت في الؿلُت َظٍ ؤؾؿخّ ما مٗٞغ ما هٓام مً 16 اإلااصة ٞىو باإلاجلـ، الض  مسالٟا ًإحي ْع
ٓم ً بحن الُبُُٗت الٗال٢ت إلاِٟ ْلُحن، ظِاٍػ ظّ بؿبب ص ٓاٖض ًٖ زْغ ت ال٣ ٍَٓغ  ٧الخاظت، الٗال٢ت جل٪ جد٨م التي الج

ً، زهٓنُت ٖلى ْالخٟاّ ْالخيؿ٤ُ، ْالخ٩امل ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت بحن الٗال٢ت ؤن ٦ما الجِاٍػ  في ألامً ْمجلـ الض
حن، بةعاصة م٣غعة ٖال٢ت لِؿذ ؤلاعظاء ظاهب ٓاظباث ًلتزم ْاخض َٝغ مً بل الُٞغ  م٣ابل، صْنق آلازغ الُٝغ ججاٍ بال

م ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤن ٚع ا لِؿذ الض  َظٍ ْيمً اإلاخدضة، ألامم ؤْ ألامً مجلـ مً مىبش٣ت جسههُت َُئت ؤْ ٖٞغ

ٓػق ال":ؤهّ مبضؤ ٣ًغعق 16 اإلااصة مُل٘ ؤن ًخطر ؤلاعظاء، ؾلُت ًٖ اإلاىبش٣ت صاثما الٗال٢ت  ؤْ جد٤ُ٣ في اإلاط ي ؤْ البضء ًج
ٓعق ْالخىُٟظًت ؤلالؼامُت الهٟت ًدمل ٞالىو ،..."م٣اياة ْص ٞ ٓلُخّ ٖلى ْالىو ألامً، مجلـ مً ؤلاعظاء َلب ْع  قم

ٓح ًيُِ  . ألامً مجلـ مً اإلاد٨مت ؤظِؼة ٖلى ْالالخ٣ت الؿاب٣ت الٓناًت ؾلُت بٓي

ق بلى طَب ال٣ّٟ مً ظاهب ٞةن الخ٩امل، مبضؤ جُب٤ُ ٖلى ؤلاعظاء ؾلُت جإزحر ْيمً ٠٢ٓ ال ؤلاعظاء ؤزغ ؤنّن  بعظاء في ًخ
ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام ْاإلا٣اياة الخد٣ُ٣اث جي ال٣ًاء ًض ٚل بلى ًخٗضاَا بل الض ، هٓغ في ٦ظل٪ الَٓ  الضٖٔٓ

ٓعق ٖضم بلى الغؤي َظا َْؿدىض ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام او٣ٗاص جه ق الض
ّن
جي ال٣ًاء ٧ان بطا بال  ؤْ ٢اصع ٚحر الَٓ

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام ؤلاظغاءاث جدٍغ٪ ٞةن زم ْمً الٗضالت، جد٤ُ٣ في عاٚب ٚحر  ال٣ًاء ؤن مؿب٣ا ًٟترى الض
جي ْلُت، الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام ؤلاظغاءاث ب٣ًاٝ جم ٞةطا اإلاتهمحن، ْمالخ٣ت اإلادا٦مت في عاٚب ٚحر ؤْ ٢اصع ٚحر الَٓ  الض

ٓص طل٪ ٞةن .   الٗضالت ْجد٤ُ٣ اإلاجغمحن مٗا٢بت ؤمام الؿبل ٧ل اوٛال١ بلى خخما ٣ً

: زاجـــمت

ْلیت الجىاثیت اإلاد٨مت ازخهام بن الیاث م٨مل ازخهام الض ٓاءمت بلى الض٫ْق یضٞ٘ ما َْٓ ال٣ًاثیت، لل  م
ٓا٤ٞ بما الضازلیت حكغیٗاتها ْلیت الجغاثم مغج٨بي مخابٗت مً لخخم٨ً للمد٨مت، ألاؾاس ي الىٓام ْم٣خًُاث یخ  الض
ٓاء اإلاد٨مت ازخهام يمً الضازلت ٓاَىحها، َٝغ مً ؤْ ؤعايحها ٖلى اإلاغج٨بت ؾ بتها ٖضم خالت ْفي م  ٢ضعتها ٖضم ؤْ ٚع

ٓم اإلاد٨مت جخضزل اإلاخابٗاث َظٍ بظغاء ٖلى ٤ُٞٓ ٍْب٣ى. بمخابٗتهم ْج٣ ْلت، ؾُاصة ٖلى الخٟاّ بحن الخ  بٞالث ْٖضم الض

.  اإلاىا٫ نٗب ْاإلاؿاثلت اإلاالخ٣ت مً اإلاجغمحن

ٓهّ مً ؤبٗض ٧ان ألاؾاس ي الىٓام ٖلى الخهض٤ً بن  مً ًلؼم ما اٖخماص ًخُلب باإلاد٨مت الهاص١ الالتزام ْبن ٧اُٞا، ٧
ٗاث ٓح الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ هخاثج ؤِْغث ْل٣ض الخىُٟظًت الدكَغ  ألاصاء صٖاثم مً ْاخضا ؾُٓل الخ٩امل مبضؤ ؤن بٓي

ض بلى ًدخاط اإلابضؤ َظا ْبن. للمد٨مت ألازحر اإلاالط ؤهّ ٖلى ؾِؿخسضم ْالتي للمد٨مت، الٟٗالت َْكحر مً مٍؼ ؼ،  الخٍٗؼ

٢ّٓ مً الخامؿت ال٣ٟغة في -الاؾخٗغاض ي اإلااجمغ ٢بل مً اٖخماصٍ جم الظي ٦مباال بٖالن ٓانلت جدضص" الض٫ْق بإن مىُ  م
ؼ ٔق ٖلى ألاؾاس ي للىٓام الٟٗا٫ الخىُٟظ ْحٍٗؼ ؼ بهضٝ ْطل٪ اإلادلي اإلاؿخٓ  في الَٓىُت ال٣ًاثُت الُِئاث ٢ضعاث حٍٗؼ

                                                           
 .180فَصل، الهرجع الساَق، ص  هحهد ساسٍ  -1
 إخراجها و السَاسَة، الهعادلة فٍ خطورة علً الهجتهع الدولٍ اْكثر الجرائم إدخال فٍ تكهى روها نظام هى 16 الهادة خطورة إى  -2
 السلم و اْهى باسم بذلك، اْهى هجلس َأهر هتً الدولَة الجرائم عى الطرؾ تسهح بؽض الهادة فهذه القضائَة، الهٗحقة دائرة هى

 و العقاب هى الجرائم هذه ٔفٗت هرتكبٍ حد وضع  ":الدولَة الجنائَة الهحكهة إنشاء ؼاَات أهم أحد تقوَض إلً هذا الدولََى، وَؤدٌ
 هَئة إلً بتحوَلها الدولَة الجنائَة الهحكهة تبخَس وإلً روها، دَباجة نظام فٍ ورد كها ،"الجرائم هذه هنع فٍ بالتالٍ أسهام علً

 .182فَصل، الهرجع الساَق ،ص  هحهد ساسٍ: اْهى، انظر هجلس إلً خاضعة
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ْلُا ٢ل٣ا جشحر التي الجغاثم ؤزُغ مغج٨بي مدا٦مت ْلُا بها اإلاٗتٝر للمٗاًحر ٣ْٞا ص  بمبضؤ ٖمال الٗاصلت، للمدا٦مت ص
 .1 "الخ٩امل

 

  

                                                           
نائب الهدَر العام للعٗقات الخارجَة بالهفوضَة اْوروبَة، إلً أنه قد َكوى هى الهفَد ترجهة ( كارَل كوفاندا )أشار السَد   -1

للتكاهل تدهج الهساءلة ضهى هشارَع الهساعدة والتعاوى وهبادئ " هجهوعة أدوات"بشأى ها َشهله التكاهل إلً  التفاهم الهشترك
بصورة هشتركة هع الدول وهع هكتب " هجهوعة اْدوات"وَهكى وضع . توجَهَة، ودروس هستفادة، وها َنبؽٍ تجنبه فٍ الهستقبل

ضَة اْهم الهتحدة الساهَة لحقوق أنساى، وأهانة الكوهنولث، والهحكهة الجنائَة اْهم الهتحدة الهعنٍ بالهخدرات والجرَهة، وهفو
أى تَّسر عهل هى َعهلوى فٍ براهج سَادة " هجهوعة اْدوات"وهى شأى . الدولَة، وهنظهات الهجتهع الهدنٍ، واٖتحاد اْوروبٍ

اٖستشارَة  آخر التطورات، اْهانة العاهة للهنظهة القانونَة :ولَةالهحكهة الجنائَة الد: القانوى، وها َعد الصراع، وها إلً ذلك، انظر

  www.aalco.int/ICC-Arabic-Final%202010.doc :فٍ ( AALCO)ِسَا وإفرَقَا 
                                                          

 

http://www.aalco.int/ICC-Arabic-Final%202010.doc
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Les  droits de l’homme liés à la procréation dans les  plans 

d’action  internationaux 

Dr. Lakrouf Ali, Maitre de conférences - Université de Batna 

 

 

Résumé 

 

Cette  étude  consiste  à examiner les engagements  et les mesures prises par la 

communauté internationale en faveur des aspects liés aux droits reproductifs ( le droit de 

choisir le nombre d‟enfants, les soins maternelle, la contraception … . ) et en faveur d‟autres 

questions liées à la procréation ( le droit  à l‟éducation  et l‟information, la lutte contre le 

VIH/SIDA et  la violence à l‟égard des femmes… .) dans les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l‟homme ,lors de certaines conférences internationales organisées par les 

Nations Unies ou par des organisations non gouvernementales ainsi que dans d‟autres 

documents des Nations Unies qui sont le fruit d‟un consensus. 

Mots clés : les documents internationaux ; le droit de  choisir le nombre d'enfants ; 

l'égalité des sexes ; santé reproductive. 

 

مخلف 

ْلي لهالر  خ١ٓ٣   ْ الالتزاماث اإلاخسظة  مً َغ١ اإلاجخم٘ الض جىا٫ْ َظا البدض  ٢غاءة في  ؤلاظغاءاث 

ٟا٫ )قؤلاوؿان  اإلاغجبُت باإلهجاب  ٓمت ،قخ٤  ازخُاع ٖضص ألَا خ٤ التربُت ،ْؾاثل اؾخٗما٫ مى٘ الخمل ق،صخت ألام

ْلُت ألاؾاؾُت الخانت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان...ق.(قالٗى٠ يض اليؿاء،قالاًضػق،ْالخش٠ُ٣ ٓاز٤ُ الض في بٌٗ ْقفي يٓء اإلا

ٓمُت ْ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ ْلُت اإلاىٓمت مً َٝغ ألامم اإلاخدضة ؤ  .اإلااجمغاث الض

ْلُت:اليلماث الدالت ٓاز٤ُ الض ٟا٫،اإلا ْاة بحن الجيؿحن،خ٤ ازخُاع ٖضص ألَا .قالصخت ؤلاهجابُت،اإلاؿا

 

 Introduction 

 Les droits liés à la procéation correspandent à certains droits de l‟homme déjà 

reconnus dans des législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de 

l‟homme et d‟autres documents des Nations Unies issu d‟un consensus. 

       Selon les documents des Nations  les droits reproductifs  incluent  „„le droit de décider 

librement, et à l‟abri de toute discrimination, du nombre d'enfants qu'on souhaite avoir et de 

l'écart d'âge entre les enfants, et le droit au plus haut niveau possible de santé,  ainsi que le 

droit au respect de la vie privée. Ces droits sont intimement liés à d‟autres: le droit à 

l‟éducation, le droit à un statut égal au sein de la famille, le droit d‟être à l‟abri de violence 
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domestique, et le droit de ne pas être marié avant d‟être physiquement et psychologiquement 

préparé pour cet événement
1
. 

         A travers cette définition, il nous a paru   très  intéressant  d‟illustrer tous ce qui  a trait  

aux  droits  relatifs à la procréation  dans les différents documents internationaux des droits de 

l‟homme. Ainsi nous examinerons la place et l‟importance des droits  susmentionnés  dans  

les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l‟homme ,dans   la convention sur 

l‟élimination de toutes les formes de discrimination à l‟égard des femmes ,  ainsi que dans les 

documents finaux des conférences   mondiales relatives aux populations et aux femmes. 

        Cette étude comporte  trois axes : le premier traite les droits liés aux choix reproductifs  

des couples ,le second  aborde les droits  en matiere  de santé reproductive ,dans  le troisieme   

nous examinerons les droits génésiques spécifiques aux femmes.  

 

I -Droits liés aux choix reproductifs 

I-1 Droit de décider librement  du nombre d’enfants 

Plusieurs résolutions adoptées par diverses conférences internationales appuient la 

notion de droits liés à la procréation. Par exemple, la conférence sur les droits de l‟homme qui 

s‟est tenue à Téhéran (Iran) en 1968, recommande aux Etats participants  que “les couples ont 

le droit fondamental de décider librement et en toute responsabilité du nombre d‟enfants 

qu‟ils veulent avoir et du moment de leur naissance, et aussi le droit d‟être suffisamment 

instruits et informés de ces questions”
2
.  

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
3
 (entré en vigueur en 1976) 

contient un certain nombre de dispositions qui touchent le droit de décider volontairement de 

procréer en particulier l‟alinéa 2 de l‟article 23 de l‟annexe 1qui précise que : “ le droit de se 

marier et de fonder une famille est reconnu à l‟homme et à la femme à partir de l‟âge nubile.” 

Et l‟alinéa 3 du même article qui  stipule que “nul mariage ne peut être conclu sans le libre et 

plein consentement des futurs époux”. 

Ces droits ont été  explicités et confirmés par la Conférence Internationale sur la 

Population et le Développement (CIPD) qui s‟est tenue au Caire en 1994 et la Quatrième 

Conférence Mondiale sur les Femmes qui s‟est réunie à Pékin en 1995, les deux conférences 

ont l‟une et l‟autre, reconnu le droit de l‟autodétermination en matière de reproduction. La 

coercition sous toutes ses formes, ont elles déclaré, est inacceptable. 

Cependant, on s‟inquiète de plus en plus des effets que pourrait avoir sur la 

procréation humaine l‟apparition des nouvelles techniques en matière de procréation 

médicalement assistée qui rendent possible l‟insémination artificielle, la fécondation in vitro, 

le recours aux mères porteuses, la détermination du sexe juste au moment de fécondation et la 

sélection génétique. Ces avancées biotechnologiques posent, pour certaines, de graves 

questions sur le plan des droits et de la santé génésique, en particulier du point de vue de 

                                                           
1
 United Nations  (1998 ), World Population Monitoring Report, 1996. Selected Aspects of Reproductive Rights 

and Reproductive Health, New York, p180. 
2
  Nations Unies (1968). La conférence internationale des droits de l‟homme, Téhéran, 22 Avril – 13 Mai 1968 

.New York, p17. 
3
  Voir  Nations Unies (1978). Pactes internationaux relatifs aux droits de l‟homme, New York.  

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.larousse.fr%2Fdictionnaires%2Ffrancais%2Fsusmentionn%25C3%25A9_susmentionn%25C3%25A9e%2F75948&ei=3EQfVOTSIrHY7Aa1yYH4Cg&usg=AFQjCNF68qASl_0CRhw1qy1spItJ6IHyCw
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l‟éthique, du respect des droits de l‟homme et du risque d‟éventuelles altérations de certaines 

caractéristiques démographiques, notamment la répartition par sexe des populations. 

 

II-2Education  sexuelle  

Vu les conséquences sanitaires, démographiques et socio-économiques des grossesses 

précoces et des maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/SIDA, les 

organisations internationales et les organisations non gouvernementales spécialisées, prêtent 

d'avantage attention au comportement sexuel des individus.  

Les préoccupations liées la question ont été exprimées pour la première fois en 1974 à 

l‟occasion de la Conférence  Mondiale sur la Population
1
 qui s‟est réunie à Bucarest. Le plan 

d‟action qui en est issu à vivement recommandé aux pays signataires de favoriser une 

éducation appropriée sur la parenté responsable.    

L‟OMS accorde de sa part  une place particulièrement importante à l‟éducation  

reproductive et invite les pays  “à développer les programmes scolaires dans tous les pays 

pour ce qui concerne, non seulement l‟éducation sexuelle au sens étroit du terme, mais aussi 

la sexualité, les questions sexuelles et les relations entre les sexes, qui seraient enseignées 

toutes les fois que possible par des professionnels de diverses disciplines”
2
. 

Ces positions ont été réaffirmées maintes fois lors de conférences et congés .Ainsi, en 

1991, lors d‟un atelier organisé à Paris par le Centre International de l‟Enfance (CIE) et la 

Fédération Internationale pour le Planning Familial (IPPF) les auteurs ont recommandé  que  

“l‟éducation sexuelle devrait intervenir à un âge aussi précoce que possible et devrait être 

poursuivie durant toutes les phases du développement. Les décideurs et les responsables 

doivent mettre en place des stratégies qui aident les parents dans ce processus ”
3
.   

En 1993, le Premier Congrès International sur l‟Education en Matière de Population et 

le Développement tenu à Istanbul, a  mis l‟éducation  en matière de population au centre  de 

ses préoccupations principales, en indiquant  que “Pour relever les défis des prochaines 

décennies, il est indispensable d‟élargir les contenus de l‟éducation en matière de population 

au delà des programmes relatifs à la maîtrise de l‟accroissement démographique de l‟heure 

dans la plupart des régions, comme des thèmes relatifs à la prévention du sida et des 

grossesses précoces”
4
. 

En résumé, les rapports importants sur la question d‟éducation sexuelle  

recommandent aux pays de préserver les droits des  couples et individus à un plein accès 

l‟information et ajoutent que  ceux- ci devraient bénéficier d‟une éducation complète en 

matière de sexualité pour qu‟ils puissent prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leur 

santé en matière de sexualité et de procréation.   

 

                                                           
1
 -Nations Unies. (1975). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population, Bucarest 1974, New York. 

2
 OMS (1987). Education sexuelle et enseignement du planning familial à l‟intention des jeunes .Copenhague, 

p107. 
3
  Brundrup Lukanow A, Mansour S, Howkins k. (1991). Sexualité des adolescents, synthèse de l‟atelier tenu a 

Paris en juillet 1991, CIE – IPPF.   Paris, p35. 
4
 UNESCO/FNUAP. (1993). Premier congrès international sur l‟éducation en matière de population  et le 

développement. Istanbul, p30. 
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II- Droits liées à la santé reproductive 

II -1 Maternité sans risques 

Les complications de la grossesse et de l‟accouchement provoquent  chaque année  le  

décès  de  centaines de milliers  de femmes. En effet,  selon   des statistiques récentes, l‟OMS  

a enregistré en 2013 dans le monde  289000 décès maternels
1
. Dans ce contexte alarmant, les 

traités, les conférences et autres réunions organisés ont indiscutablement mis l‟accent sur la 

nécessité de réduire les taux de mortalité maternelle. 

 Ainsi, dans les années 70, le pacte  international sur les droits économiques sociaux et 

culturels
2
 (entré en vigueur en 1976), oblige les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour réduire les taux de mortinatalité et de mortalité maternelle. Il préconise : “ une protection 

spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après 

la naissance des enfants…”. (annexe 3, article10, alinéa 2) 

En1978, le programme qui en est issu de la conférence internationale sur les soins de 

santé primaire qui s‟est tenue à Alma–ata (Kazakhstan) a vivement recommandé  que “dans le 

cadre de la couverture totale des populations par les soins de santé primaires, une priorité 

élevée soit accordée aux besoins spéciaux des femmes ”
3
. 

Dans les recommandations de  la conférence mondiale sur la population
4
  tenue à  

Mexico en 1984 figure un passage, qui invite instamment les gouvernements “à prendre des 

mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l‟avortement qui, en aucun cas, ne doit 

être encouragé comme méthode de planification familiale, et dans toute la mesure possible, à 

traiter avec humanité les femmes qui ont eu recours à l‟avortement et à leur fournir des 

services de conseils ”. (§18, e)  

Un objectif de réduction de 50% de taux de mortalité maternelle avant le début de XXI 

siècle a été formulé à la Conférence Internationale de Nairobi (Kenya) sur la maternité sans 

risques qui s‟est tenue en 1987. A cet effet il était suggérer de “privilégier l‟information et les 

services à l‟intention des femmes dont la santé risquerait de pâtir d‟une grossesse ou d‟une 

naissance. Ceci signifie une compagne en vue de diminuer les grossesses non désirées et les 

avortements dangereux ”
5
.  

Lors du sommet mondial pour les enfants en 1990, l‟OMS et l‟UNICEF se sont fixé 

deux objectifs qui intéressent directement la maternité sans risque: 

 “- Entre 1990 et l‟an 2000 réduire de moitie le taux de mortalité maternelle; 

                                                           
1
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/ 

2
 Nations Unies (1978).Ibid. 

3
 OMS. (1978). Les soins de santé primaires, rapport de la conférence internationale, Alma -Ata  (Kazakhstan) 6 

– 16 septembre 1978. Genève, p28. 
4
Voir  Nations Unies. (1984). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population, Mexico   6 – 14 Août 

1984, New York. 
5
 IPPF. (1987). L‟amélioration de la santé  par la planification familiale, recommandations de la conférence 

internationale sur la contribution de la planification familiale à l‟amélioration de  la santé des femmes et des 

enfants. Nairobi ,pp 28-29.   
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  - Faire en sorte que toutes les femmes enceintes aient accès aux soins prénatals, qu‟elles 

soient assistées lors de l‟accouchement par des personnes formées à cet effet, et qu‟elles aient 

accès à des services d‟orientation en cas de grossesse à haut risque ou d‟urgence 

obstétricale”
1
. 

 Ainsi, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir, de parvenir à une réduction 

importante des taux de mortalité maternelle et à l‟amélioration de la santé des mères, il est 

jugé nécessaire de corréler étroitement l‟activité de planification familiale et l‟ensemble des 

actions de protection de la santé maternelle et de lutter contre les grossesses non désirées et 

les avortements à risques. Les rapports sur la question insistent en outre sur l‟importance pour 

les femmes d‟avoir accès à des services de soins de santé adoptés pendant toute la période de 

grossesse et lors de l‟accouchement et dans le post partum.  

 

II- 2 Lutte contre l’infection à VIH et le sida 

         La santé reproductive  implique également  la possibilité d‟avoir une sexualité 

responsable, satisfaisante et sûre, c‟est ainsi que les droits en matière de reproduction    

tendent   à inclure  la lutte  contre l‟épidémie d‟infection par le VIH ,qui menace de faire 

reculer les avancées importantes obtenues dans la lutte contre la morbidité et la mortalité, tant 

dans les pays développés que dans les pays en développement. Pour inverser la progression de 

cette terrible maladie, des mesures décisives ont été prises notamment par l‟Organisation 

Mondiale de la Santé.  

La stratégie mondiale d‟action préventive et de lutte contre le sida (connue sous le 

nom de Stratégie mondiale de lutte contre le sida) élaborée par l‟OMS en 1985 – 1986 

constitue  le principal cadre d‟action pour la lutte sur le plan mondial contre la pandémie.  

La stratégie invite à agir directement, ainsi qu‟à entreprendre des activités de 

recherche pour atténuer les effets de cette pandémie et en particulier, pour alléger la charge 

qui pèse sur les femmes. Qui sont souvent les principales dispensatrices de soins aux malades 

du sida. 

Les principaux objectifs de cette stratégie sont: 

 “- Prévenir l‟infection à VIH. 

    - Réduire l‟impact personnel et social de l‟infection à VIH. 

    -Assurer l‟unité des efforts nationaux et internationaux de lutte contre le Sida”
2
.  

Dans sa résolution (1985/1992) l‟assemblée mondiale de la santé, considère que 

“l‟information et l‟éducation du public ainsi que la disponibilité et l‟utilisation de sang et de 

produits sanguins sans danger sont à l‟heure actuelle les seules mesures susceptibles de 

limiter l‟extension du sida”
3
.  

                                                           
1
  OMS. (1993). Programme de la santé maternelle et maternité sans risque. Genève ,p1. 

2
  Nations Unies. (1995).  Examen et évaluation du plan d‟action mondial sur  la  population,  rapport 1994. New 

York, p78. 
3
  OMS. (1993). Recueil des résolutions et décisions de l‟assemblée mondiale de la santé et du conseil exécutif, 

Volume III,  3ème édition (1985 – 1992). Genève, p119. 
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          A la veile du 3éme millénaire, l‟ONUSIDA a rédigé un ensemble de recommandations : 

il s‟agit tout particulièrement „„de donner aux personnels qui travaillent déjà dans la santé 

reproductive une formation élémentaire en matière de conseil et de dépistage du VIH‟‟
1
.  

 Alarmée par l‟épidémie ,qui s‟est accéléré  d‟une manière inattendue dans les années 

1990 et son impact mondial, l‟assemblée générale des Nations Unies a décidé de convoquer 

une session extraordinaire consacrée au VIH/sida au niveau politique le plus élevé. La 

session, qui s‟est tenue du 25 au 27 Juin 2001 à New York, avait pour but d‟intensifier la lutte 

internationale contre l‟épidémie et de mobiliser les ressources financières et humaines  

nécessaires.  

          Selon l‟organisation des Nations Unies, les domaines prioritaires de cette session 

extraordinaire étaient  les suivantes : „„prévention, amélioration de l‟accès aux soins et au 

traitement, prise en charge des enfants orphelins du sida et la mobilisation de ressources qui 

soient à la mesure de la crise‟‟
2
.  

          Au total, le sida étant incurable, le seul moyen pour freiner la propagation de l‟épidémie 

repose sur des stratégies de prévention, celle-ci doit inclure la promotion d‟un comportement 

sexuelle plus sûr et une amélioration de la communication en matière de sexualité, tout en 

veillant à ce que les règles d‟hygiène soient respectées.  

         

III- Droits génésiques spécifiques aux femmes  

III-1  Amélioration de la condition de la femme 

On s‟accorde de plus en plus à admettre que les femmes occupent une place 

primordiale dans la dialectique : femmes, santé, population et développement. C‟est ainsi que 

les droits liés à la procréation sont aussi étroitement  liés aux conditions des femmes, question 

qui suscite des discussions dans de nombreux pays 

 Dès 1967  l‟organisation des Nations Unies, on avait soulevé le problème de l‟égalité 

des femmes et du rôle que ce concept joue dans le développement. Ainsi l‟assemblée générale 

des Nations Unies a proclamé solennellement  que : “la discrimination à  l‟égard des femmes, 

du fait quelle nie ou limite l‟égalité des droits de la femme avec l‟homme, est 

fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine ”
3
. 

Divers conférences et convections internationales ont mis l‟accent sur la nécessité 

de promouvoir et protéger les droits des femmes. La communauté internationale est 

convaincue que le maintien de la discrimination à l‟encontre des femmes entrave le 

développement social, culturel et économique. Depuis 1975 déclarée “année de la femme”, 

de nombreuses conférences abordent cette question. A cette même date s‟est tenue à 

Mexico, la Conférence Mondiale de l‟Année Internationale de la Femme qui a préconisé  

que les gouvernements “introduisent des mesures efficaces pour la prévention de toutes les 

                                                           
1
 ONUSIDA. (2000). Conseil et dépistage volontaire du VIH à l‟intention des femmes enceintes dans les pays à 

forte prévalence du VIH, Genève.  p17. 
2
Nations Unies. (2000). Session extraordinaire de l‟assemblée générale sur le VIH / sida. N 2173 .New York. 

3
 Nations Unies.(1983). Droits de l‟homme, recueil d‟instruments internationaux. New York, p46. 
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formes de discrimination et de cruauté contre le bien-être des femmes, qui les empêchent de 

participer activement au développement politique, économique et social …”
1
.  

Le pacte politique confirme explicitement en édictant que “les Etats parties au 

présent pacte s‟engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous 

les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte…”. (annexe1, article3).Comme 

le pacte politique, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels   

(entré en vigueur en 1976)
2
 déclare que “les Etats parties au présent pacte s‟engagent à 

assurer le droit égal qu‟ont l‟homme et la femme au bénéfice de tous les droits 

économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent pacte…”. (Annexe 2, 

article 3). 

En 1979, dans une tentative visant à combattre la discrimination à l‟égard des 

femmes, l‟assemblé général des Nations Unies a adopté la convention sur les femmes (dont 

le titre exacte est convention sur l‟élimination de toutes les formes de discrimination a 

l‟égard des femmes-  CEDAW). Il y est déclaré que “les Etats parties prennent les mesures 

appropriés pour éliminer la discrimination à l‟égard des femmes dans la vie politique et 

publique du pays”
3
.   

L‟article 16 de la convention  spécifie que les femmes ont les mêmes droits que les 

hommes à décider « librement et de façon responsable » du nombre et de la naissance des 

enfants. Elle  défend   également  d‟autres  droits en matière de procréation,  comme  

l‟accès à la planification familiale, au congé de maternité et aux systèmes de garde pour les 

enfants par exemple.  

Ces questions parmi d‟autres ont occupé les personnalités éminentes en matière de 

population et de développement qui se sont réunies à Tokyo en 1994. Elles ont publié la 

déclaration de Tokyo, dans laquelle les auteurs demandent aux gouvernements “de favoriser 

la participation des femmes aux décisions touchant les plans de développement et leur 

application, de prendre l‟égalité sexuelle comme axe du développement et de chercher plus 

vigoureusement à améliorer la condition de la fillette ”
4
.  

La communauté internationale a réaffirmé une nouvelle fois l‟importance des droits de 

la femme pour le développement à l‟occasion de la Conférence Internationale sur la 

Population et le Développement
5
, qui a adopté un vaste programme visant à favoriser l‟égalité 

des sexes et la promotion de la femme. Le programme qui en est issu s‟exprime avec netteté: 

“promouvoir l‟égalité entre les sexes et l‟équité ainsi qu‟assurer la promotion des femmes  et 

l‟élimination de toutes les formes de violences à leur encontre, et veiller à ce que les femmes 

aient les moyens de maîtriser leur fécondité sont des éléments capitaux des programmes 

relatifs à la population et au développement … . (Chapitre 2, Principe 4).  

                                                           
1
  Nations Unies. (1976). Rapport de la conférence mondiale de l‟année  internationale de la femme, Mexico 19 

Juin- 2 Juillet 1975, New York, p94. 
2
 Nations Unies. (1978 ) ibid. 

3
Nations Unies. (1994). Droits de l‟homme, recueil d‟instruments internationaux, Volume I. New York et 

Genève, p154. 
4
  FNUAP.(1994). La revue du FNUAP, populi, vol 21, N3.New York, pp 4-5. 

5
 Voir Nations Unies. (1995). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, Le 

Caire 5 – 13 Septembre 1994, New York. 
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La Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes
1
 a réaffirmé et mis en relief le 

consensus du Caire. Les signataires ont convenu que les femmes doivent être affranchies de 

toutes les formes de discriminations, de coercition et de violence, et être mises en mesures de 

prendre des décisions libres et responsables concernant leur santé en matière de sexualité et de 

reproduction. Il y est notamment préconisé que “les gouvernements devraient mettre au point 

et appliquer des politiques sectorielles et macro – économiques saines et stables, conçues de 

façon à assurer une participation complète et à part entière des femmes, qui favorisent une 

croissance économique soutenue et largement répartie, …, s‟attaquent aux causes structurelles 

de la pauvreté et visent à  éliminer la pauvreté et à réduire les disparités fondées sur le sexe 

”(§ 60,d ). 

En résumé, il est préconisé d‟augmenter l‟accès des femmes à l‟emploi et aux postes 

de décision, de leur offrir le plus large accès à l‟éducation et à la formation et de leur donner 

plus de pouvoir de sorte qu‟elles puissent prendre les décisions relatives à leur propre santé 

notamment en matière de reproduction.    

   

 III-2  Réduire   la  violence  à l’écart des femmes  

          La violence et l‟agression sexuelle à l‟égard des femmes et des fillettes sont très 

préoccupantes dans la plupart des sociétés. Les femmes et filles en situation difficile y sont les 

plus vulnérables. Il importe par conséquent au plus haut point d‟établir des programmes 

efficaces pour prévenir et éliminer ces pratiques néfastes. 

Toutes les conférences et déclarations sur le thème ont indiscutablement dénoncé les 

diverses formes de violence contre les femmes et notamment la violence à caractère sexuelle 

telles que la mutilation génitale féminine, les sévices, l‟inceste, le viol et l‟exploitation 

sexuelle. 

La Conférence Mondiale de l‟Année Internationale de la Femme a instamment invité 

tous les pays  „„de prendre des mesures pour empêcher la prostitution forcée des femmes et 

des jeunes filles, et de ne pas se limiter à des mesures répressives mais d‟adopter aussi des 

mesures pour réadapter les prostituées‟‟
2
.  

La communauté internationale a pris l‟engagement de continuer à préconiser 

l‟élimination de toutes les formes de violence contre les femmes. Les différentes conférences 

internationales organisées et notamment les manifestations tenues après la Conférence 

Mondiale de l‟Année Internationale de la Femme en l‟occurrence la Conférence Internationale 

sur la Population et le Développement et Quatrième Conférence sur les Femmes, ont  réitéré 

les engagements près à Mexico en 1975, ces engagements soulignent que la violence à l‟égard 

des femmes est une violation des droits fondamentaux des femmes. Dans ce cadre les pays et 

les gouvernements doivent formuler et mettre en œuvre des mesures concrètes pour combattre 

la violence sexuelle, à cet effet il est en particulier recommandé d‟orienter les attentions vers 

la   prévention (telles que la sensibilisation et l‟éducation des adolescents masculins et des 

hommes aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe) et d‟apporter un soutien et 

                                                           
1
 Voir Nations Unies. (1995).  Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, Beijing 4 – 15 septembre 1995, 

New York. 
2
 Nations Unies, 1975, ibid, p 96. 
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proposer des soins appropriés aux victimes (telle que l‟intégration dans les services de santé 

sexuelle et reproductive des soins aux victimes d‟actes de violence à caractère sexuelle).        

A Pékin, Les signataires ont convenues que les auteurs de violences contre les femmes 

et en particulier la violence sexuelle, devraient payer leurs actes.  Le paragraphe 125.a  est 

ainsi libellé „„Promulguer et appliquer des lois sanctionnant les auteurs de pratiques et d‟actes 

de violences à l‟égard des femmes tels que les mutilations génitales, l‟avortement de fœtus de 

sexe féminin, la sélection prénatale en fonction du sexe, l‟infanticide et les violences liées à la 

dot, et appuyer vigoureusement sur les efforts déployés par les organisations non 

gouvernementales et les organisations communautaires en vue d‟éliminer ces pratiques‟‟. 

La communauté internationale a ainsi reconnu l‟importance de l‟élimination de la 

violence à l‟égard des femmes, en particulier les pratiques traditionnelles.  

          En conclusion, les messages importants sur la question imposent un refus absolu à la 

violence contre les femmes et ajoutent  qu‟elle ne devrait jamais demeurer impunie. Dans ce 

cadre, les Etats doivent à titre prioritaire  mettre au point des politiques encourageant la 

tolérance à l‟égard des attitudes néfastes, à savoir notamment le viol la mutilation génitale 

féminine l‟inceste et l‟exploitation sexuelle. 

   

Conclusion 

        Selon les formulations élaborées aux differents évenements , les droits de l‟homme en 

matière de procreation   sont au coeur des objectifs des Nations unies sur le plan du 

développement humain. 

      Ainsi, la communauté internationale a décidé de promouvoir la santé sexuelle et 

reproductive en reconnaissant le droit de la personne humaine et en approuvant le concept de 

santé reproductive. Ce concept  est axé sur les besoins et le développement humains durant 

tout le cycle de la vie sans discrimination à l‟encontre des femmes. 

       Selon les instruments internationaux, les droits en matière de santé reproductive reposent 

sur la reconnaissance du droit de tous les couples et individus de décider librement du nombre 

de leurs enfants. Ce droit  implique nécessairement, selon les textes des Nations Unies, la 

préservation d‟autres droits, tels que : l'accessibilité à des services de santé, d'information et 

d'éducation complète et de qualité en matière de sexualité et de reproduction. 
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